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اشاره
    آموزش نیروی انســانی ماهر و توانمند یکی از 
وظایف نظام تعلیم وتربیت و یکی از اهدافی اســت 
که برنامه ریزان آموزشــی در طراحی برنامه ها به آن 
توجه ویژه ای دارند. یکی از اهداف اصلی رشــته های 
فنی وحرفــه ای آموزش مهارت های مــورد نیاز بازار 
کار به نیروی جوان و مســتعدی اســت که می باید 
موتــور محرکه اقتصاد و صنعت باشــند و در آینده 
در فعالیت های صنعتی و بازار کار مشــغول شــوند، 
تطابق هر چه بیشــتر این آموزش ها با نیازهای بازار 
کار شــاخص مهم موفقیت نهادها و مراکز آموزشی 

مزبور است. 

پيشينة  تحقيق
منظــور از آموزش های فني وحرفه اي در این مقاله 
آموزش هایی اســت که در شــاخة فني وحرفه اي و 

کاردانش ارائه می شوند. 
شاکری و همکارانش )1398(، در پژوهشی با عنوان 
»ارائة الگوی تناســب آموزش های فني وحرفه اي با 

نیازهای بازار کار از دیدگاه صاحبان صنایع شهر یزد 
براساس نظریة داده بنیاد«، به این نتیجه رسیدندکه 
با اســتفاده از راهبردهای نیازســنجی، مشــارکت 
ذی نفعان، آمــوزش مربیــان، همکاری های داخلی 
و خارجی، آینده پژوهی شــغلی، آمایش سرزمینی 
و برنامه ریــزی، آشــنایی کارآموزان با بــازار کار، و 
مشاوره و هدایت شغلی، می توان تناسب آموزش های 

فنی وحرفه ای با نیازهای بازار کار را محقق کرد.
نتایج پژوهش جلیلیان و همکارانش )1396( نشان 
دادند، بین عملکرد موجود آموزش های فني وحرفه اي 
بــا وضعیت مطلــوب )نیازها و محورهــای آموزش 
شناسایی شــدة دارای اولویت( شهرستان خرمشهر، 

انطباق وجود ندارد.
ســپه پناه و همکارانــش )1394( در پژوهش خود 
به این نتیجه رســیدند که شاخص اشتغال در بخش 
صنعت، پس از گذراندن دوره های مهارتی و کســب 
شــغل به 27/33 درصد رســیده اســت. همچنین 
مشخص شد که 29/68 درصد از مشاغل کسب شده 
پس از دوره، ارتباط کاملی با دورة مهارتی داشته است.

کليدواژه ها: 
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سعيد مرادی
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 ســلیمی )1393( در پژوهش خود به این نتیجه 
رســید که آموزش های فني وحرفه اي موفق شده اند 
نقش به نسبت موفقی در پرورش نیروی کار ماهر یا 
همان تولید ســرمایة انسانی و تربیت نیروی انسانی 
خوداشتغال و کارآفرین داشــته باشند و می توانند 
ابزار و راهکار اصلی تولید، توسعه و بهسازی سرمایة 

انسانی باشند.
 زیلیچ )۲۰۱۸(1 در پژوهش خود »تأثیر اصالحات 
آموزشی اجراشــده در ســال های - 76- 1975 و 
۷۸-۱9۷۷ در کرواســی را بر پیامدهای آموزشی و 
بازار کار  بررســی کرد. نتایج حاکی از آن است که 
اصالحــات بر انتظارات افراد از بازار کار تأثیر مثبتی 

نداشته است.
عســگری )2013( در پژوهشــی با عنوان »نقش 
آموزش در بازاریابی صنعت بیمه« دریافت: آموزش 
تنها مزیت رقابتی پایدار در شرکت هاست. محصوالت 
قابل کپی هستند، خدمات را می توان نسخه برداری 
کــرد، و حتی  فرایندها را می توان تقلید کرد، اما در 
ابداعاتی که نتیجة آموزش کارکنان اســت، تقلیدی 
وجود ندارد. چنانچه شرکتی سریع تر از رقبای خود، 
مشــغول آموزش کارکنانش باشد، می تواند از آن ها 

پیشی بگیرد و پیشتاز باقی بمانید. 
ابراهیــم روابده2  )2010(، در پژوهشــی با عنوان 
»رابطة بین آموزش های فني وحرفه اي و اشتغال در 
کشــورهای کمتر توسعه یافته ) اردن و  عمان(«  به 
این نتیجه رسید که با وجود افزایش تعداد دانشگاه ها 
در طول چند دهة گذشــته که بــه  افزایش تعداد 
فارغ التحصیالن منجر شــد، نــرخ بیکاری هنوز هم 

باالست و به بیشتر از 14 درصد رسیده است.
ســازمان های موفــق دارای رهبرانــی واقعــی و 
مشتری گرایند. این  سازمان ها که رویکرد سیستمی 
به مدیریت در آن ها حاکم اســت، به طور مداوم در 
حال بهبودند. در این شــرایط، تمام افراد ســازمان 
در موفقیت ســهیم اند و بر مبنــای تجزیه و تحلیل 
اطالعات تصمیم می گیرند. به عالوه، داشــتن درک 
درستی از نیازها، عالقه ها و خواست های مشتریان به 
آنان کمک می کند محصوالتی تولید کنند که در بازار 
با اقبال روبه رو شــوند. ارائة آموزش های تولیدمحور 
کــه با هدف ارتقای کیفیت تولید و با نگاهی به بازار 
فروش صورت می گیرند، یکی از ضرورت هایی است 
که نظام آموزشــی، به خصوص در شاخة کاردانش و 
فني وحرفه اي به دنبال آن است. اگر راهبرد ترسیمی 
برای برنامه های آموزشی فني وحرفه اي بدین سوی 

حرکت نکند، در عمل آموزش ها تئوری خواهند بود 
کــه جدا از نیازهای بــازار خواهند بود و فاصلة بین 

آموزش و صنعت همچنان وسیع خواهد ماند.
اهداف کالن شاخة فني وحرفه اي و کاردانش، مانند 
ایجاد زمینة مناســب برای هدایت دانش آموزان به 
سمت اشتغال و ترویج و تقویت کار گروهی،  جز در 
سایة  فعالیت های تولیدمحور تحقق نخواهند یافت. 
پژوهش حاضر به دنبال آن اســت کــه این میزان 
تحقق پذیربــودن آموزش های طــرح تولیدی کردن 
و ارائة خدمات در هنرســتان های کاردانش پسرانة 
شهرستان اسالمشهر را  بررسی کند و به شناسایی 

مزایا و معایب، و فرصت ها و تهدیدهای آن بپردازد.

مبانی نظری
آموزش های مهارتی

از ضرورت ها و الزامات رشــد و توســعة اقتصادی، 
برخورداری از نظام آموزشــی کارآمــد برای ایجاد 
مهارت هــای الزم در نیروی کار و پرورش ســرمایة 
انسانی است. در این میان، آموزش های فني وحرفه اي 
تلفیقی اســت از علــم، فن و هنر که نقش بســیار 
مهمی در تأمین نیروی انسانی کارآمد ایفا می کند و 

مضمونی توسعه ای دارد. 
هدف از این آموزش ها افزایش توانایی های دانش، 
مهــارت و قدرت درک افــراد و انجام مطلوب تر کار 
در محدودة وظایف شــغلی است. از آنجا که موضوع 
بیکاری یکی از مهم ترین مســائل و مشکالت جهان 
است و در کشورهای در حال توسعه با توجه به عدم 
توازن ســاختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 
سیاسی سهم بیشــتری را در توسعه دارد و با توجه 
به اینکه یکــی از دالیل بیکاری در کشــور فقدان 
مهارت های مورد نیاز بازار کار از سوی جویندگان کار 
است، انتظار می رود »سازمان آموزش فني وحرفه اي« 
با ارائة آموزش های مهارتی بتواند نقش بســزایی در 
کاهش میــزان بیکاری ایفا کند. زیــرا آموزش های 
فني وحرفه اي از نشــئت گرفته از خصیصه های بازار 
کار و اوضاع اقتصادی کشــور برخوردارند و به ایجاد 
مهارت های الزم در افراد برای توانایی احراز مشاغل 
می پردازنــد. این آموزش ها هــم مهارت های خاص 
مورد نیاز صنعت و هم مهارت های عمومی بازار کار 
را فراهم می سازند و همچنین برای شاغلینی که به 
دلیل تغییرات فناوری دچار کاهش کارایی می شوند، 
امکان به روز شدن و تکمیل مهارت را فراهم می کنند. 
لذا به ایــن نوع آموزش ها به عنــوان ابزاری برای 

یکی از اهداف 
اصلی رشته های 
فنی وحرفه ای 
آموزش مهارت های 
مورد نیاز بازار کار 
به نیروی جوان 
و مستعدی است 
که می باید موتور 
محرکه اقتصاد 
و صنعت باشند 
و در آینده در 
فعالیت های صنعتی 
و بازار کار مشغول 
شوند
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مقابله با بیکاری، به ویژه بیکاری ساختاری که ناشی 
از تغییرات در اقتصاد جهانی است، نگریسته می شود. 
در واقع خصیصة این نــوع آموزش ها نوعی پرورش 
کارآفرین است، به این معنی که افراد پس از کسب 
مهــارت و قادر خواهند بود که فرصت های شــغلی 
مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی 
ایجاد کنند ]خنیفــر و همکاران، 1396[. این گونه 
آموزش ها از نقش و تأثیرگذاری اقتصادی - اجتماعی 
مهمــی برخوردارند، چرا که معرف نــوع مهمی از 
ســرمایه گذاری در منابع انسانی اند و با فراهم آوردن 
زمینه های ارتقای دانش، نگرش و مهارت های مورد 
نیاز بازار کار و اشــتغال در زمینه های گوناگون، به 

توسعة اقتصادی کمک می کنند. 
از این رو، محور بودن آموزش های فني وحرفه اي که 
فرایند یادگیری فراگیرندگان را از طریق محیط های 
کار بــرای آن مراکــز و در درون آن هــا طراحی و 
اجــرا می کند و محتوای آموزش هــا را با تغییرات و 
پیشــرفت های حوزة فناوری و به تبع آن در کارکرد 
نهادهای اقتصادی جامعه هماهنگ می سازد، سبب 
شــده است که این آموزش ها یکی از عناصر کلیدی 
بــرای تحقق پیشــرفت های اقتصادی به حســاب 
آیند و از جمله عوامل مؤثر در موفقیت کشــورهای 
توســعه یافته تلقی شــوند. چرا کــه آموزش نظری 
هــم گام با کار عملی موجب تربیت نیروی انســانی 
خالق و فعال می شود. همچنین این نیروها با نفوذ در 
جامعه سبب به کارگیری بخش عظیمی از نیروهای 

غیرخالق می شوند ]پیشین[. 

آموزش های مهارتی همراه با توليد
آموزش های  مجمــوع  فني وحرفه اي  آموزش های 
عملی و علمی است که هدف آن  ایجاد شرایط الزم 
برای کســب دانش و ایجاد نگرش و پرورش مهارت 
هنرجویان به منظور احراز شغل و یا ارتقای مهارت 
است. امروزه ارتباط بین آموزش های فني وحرفه اي 
و کارایی اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. اهمیت 
ایــن آموزش ها در افزایش توان دسترســی افراد به 
کار و یا خوداشتغالی و مشارکت در جامعه از طریق 
فعالیت های اقتصادی کاماًل به اثبات رســیده است 

]دوستی و همکاران، 1392[. 
آموزش هــاي فني وحرفــه اي به منظــور ارتقای 
دانش افــراد و ایجاد مهارت هــای الزم و به فعلیت 
درآوردن استعدادهای بالقوه طراحی شده و حاصل 
آن دانش آموختگانی اســت که با احراز مشــاغل در 

فعالیت هــای تولیدی، صنعتــی و خدماتی، افزایش 
کمی و کیفی محصول و بهره وری را موجب خواهند 
شــد. این آموزش ها آماده سازی نیروی انسانی ماهر 
را برای بخش های گوناگون اقتصاد کشــور بر عهده 

خواهند داشت ]پیشین[. 

پرسش های پژوهش
1. آیا امکان استقرار نظام آموزشی همراه با تولید 
در هنرستان های کاردانش پسرانة اسالمشهر از لحاظ 

زیرساخت های سخت افزاری وجود دارد؟ 
2. آیا امکان استقرار نظام آموزشی همراه با تولید 
در هنرستان های کاردانش پسرانة اسالمشهر از لحاظ 

منابع مالی و پشتیبانی وجود دارد؟ 
3. آیا امکان استقرار نظام آموزشی همراه با تولید 
در هنرستان های کاردانش پسرانة اسالمشهر از لحاظ 

محتوایی وجود دارد؟ 
4. آیا امکان استقرار نظام آموزشی همراه با تولید 
در هنرستان های کاردانش پسرانة اسالمشهر از لحاظ 

نیروی انسانی وجود دارد؟ 

روش شناسی پژوهش
الف( روش تحقيق:

ایــن پژوهــش از حیث هدف کاربــردی و از نظر 
نحوه گردآوری داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات 
توصیفی- پیمایشــی است. »توصیفی« به این دلیل 
که درصدد شــناخت هر چه بیشتر و بهتر امکانات و 
منابع، و وضعیت آمادگی موجود در هنرســتان های 
پسرانة کاردانش شهرستان اسالمشهر، و» پیمایشی« 
به این دلیل که درصدد بررسی دیدگاه های  مدیران 
هنرســتان ها، معاونین فنی و معاونین آموزشــی، 
سرپرســتان بخش ها و هنرآموزان، از طریق تجزیه 
و تحلیل پاســخ به پرســش ها به منظور شناسایی 
وضعیت هنرستان های کاردانش از نظر آموزش های 
تولیدمحور است. اطالعات مورد نیاز این پژوهش از 
طریق پرســش نامة محقق ساخته گردآوری شد و با 
استفاده »آزمون خی دو« مورد تجزیه و تحلیل قرار 

گرفت.

ب( جامعة آماری، نمونه و روش 
نمونه گيری:

 جامعة آماری تحقیق شــامل تمامی کادر آموزشی 
و اجرایی هنرســتان های کاردانش پسرانة شهرستان 
اسالمشــهر بود که تعداد کل کادر آموزشی و اجرایی 

از ضرورت ها و 
الزامات رشد و 

توسعة اقتصادی، 
برخورداری از 
نظام آموزشی 

کارآمد برای ایجاد 
مهارت های الزم در 
نیروی کار و پرورش 

سرمایة انسانی 
است

 استقرار نظام 
آموزش مبتنی بر 

تولید )تولیدمحور( 
در هنرستان های 
کاردانش پسرانة 

اسالمشهر، از لحاظ 
زیرساخت های 

سخت افزاری، منابع 
مالی و پشتیبانی 

امکان پذیر 
است، اما از لحاظ 
محتوایی و نیروی 
انسانی متخصص 

ممکن نیست
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آن ها به 214 نفر) اعم از مدیران، معاونان، هنرآموزان و 
دبیران درس های عمومی( می رسد. با استفاده از روش 
نمونه گیری تصادفی ســاده و با اســتفاده از »فرمول 

کوکران«، 137 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.

ج( روش جمع آوری اطالعات:
اطالعات مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسش نامة 
محقق ساخته گردآوری  شد. ابتدا از طریق کتاب ها، 
مجله ها و مقاله های الکترونیکی به بررسی سوابق و 
مطالعات نظری و تجربی، امکان ســنجی و استقرار 
آموزش همراه با تولید در داخل و خارج پرداخته شد 
و به میزان آمادگی های الزم درخصوص منابع مالی، 
تجهیزات و زیرســاخت ها، قوانین و ... که در مقاالت 
بیان شده بودند، بررسی شــد. سؤاالت پرسش نامه 

پس از کسب آگاهی در زمینة مذکور تهیه شدند. 

د( ابزار:
ابزار جمع آوری اطالعات »پرسش نامة امکان سنجی 
آموزش همراه با تولید« بوده که محقق ساخته است و 
چهار مؤلفه دارد: زیرساخت های سخت افزاری، منابع 
مالی و پشتیبانی، منابع محتوایی، و نیروی انسانی. 
مقیــاس نمره گــذاری در این پرســش نامه »طیف 
پنج نمره ای لیکرت« است که برای خیلی کم نمرة ۱،  
کم  نمرة ۲،  متوسط  نمرة ۳، زیاد نمرة 4،  و خیلی 

زیاد نمرة 5 لحاظ شد.

یافته های پژوهش
پرسش اول: آیا امکان استقرار نظام آموزشی 
توليد در هنرســتان های کاردانش  با  همراه 
پسرانة اسالمشــهر از لحاظ زیرساخت های 

سخت افزاری وجود دارد؟
برای بررسی این فرضیه از آزمون خی دو استفاده شد.

نتیجة حاصل نشــان می دهد کــه مقدار خي دو 
محاسبه شــده 61/643 بــا درجــة آزادی ۳ و در 
ســطح خطاپذیری 0/01، بیشتر از خي دو جدول 
)11/34( است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که 
تفاوت بین فراوانی های مشاهده شده و مورد انتظار 
معنی دار است. یعنی امکان استقرار نظام آموزشی 
همراه با تولید در هنرســتان های کاردانش پسرانة 
اسالمشهر از لحاظ زیرســاخت های سخت افزاری 

وجود دارد.

پرســش دوم: آیــا امکان اســتقرار نظام 
هنرستان های  در  توليد  با  همراه  آموزشــی 
کاردانش پســرانة اسالمشهر از لحاظ منابع 

مالی و پشتيبانی وجود دارد؟
برای بررســی این فرضیه از آزمون خي دو استفاده 

شد.
نتیجه حاصل نشــان می دهد که مقــدار خي دو 
محاسبه شده 43/870 با درجة آزادی 3 و در سطح 
خطاپذیری 0/01 بیشتر از خي دو جدول )11/34( 
است.  بنابراین می توان نتیجه گرفت که تفاوت بین 
فراوانی های مشاهده شــده و مــورد انتظار معنی دار 
است. یعنی امکان اســتقرار نظام آموزشی همراه با 
تولید در هنرستان های کاردانش پسرانة اسالمشهر از 

لحاظ منابع مالی و پشتیبانی وجود دارد.
پرسش ســوم: آیا امکان اســتقرار نظام 
هنرستان های  در  توليد  با  همراه  آموزشــی 
کاردانش پسرانه اسالمشهر از لحاظ محتوایی 

وجود دارد؟ 
برای بررســی این فرضیه از آزمون خي دو استفاده 

شد.
نتیجة حاصل نشــان می دهد که مقــدار خي دو 
محاسبه شــده 8/44  با درجة آزادی 3  و در سطح 
خطاپذیری 0/01 بیشتر از خي دو جدول )11/34( 
است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تفاوت بین 
فراوانی های مشاهده شــده و مــورد انتظار معنی دار 
نیســت. یعنی امکان استقرار نظام آموزشی همراه با 
تولید در هنرستان های کاردانش پسرانة اسالمشهر از 

لحاظ محتوایی وجود ندارد.
پرســش چهارم: آیا امکان اســتقرار نظام 
هنرستان های  در  توليد  با  همراه  آموزشــی 
کاردانش پســرانة اسالمشهر از لحاظ نيروی 

انسانی وجود دارد؟ 
برای بررســی این فرضیه از آزمون خي دو استفاده 

شد.
نتیجة حاصل نشــان می دهد که مقــدار خي دو 
محاسبه شــده 5/017 با درجة آزادی 3 و در سطح 
خطاپذیری 0/01  بیشتر از خي دو جدول )11/34( 
است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که تفاوت بین 
فراوانی های مشاهده شــده و مــورد انتظار معنی دار 
نیســت. یعنی امکان استقرار نظام آموزشی همراه با 
تولید در هنرستان های کاردانش پسرانة اسالمشهر از 

لحاظ نیروی انسانی وجود ندارد.

آموزش هاي 
فني وحرفه اي به 
منظور ارتقای 
دانش افراد و ایجاد 
مهارت های الزم و 
به فعلیت درآوردن 
استعدادهای 
بالقوه طراحی 
شده و حاصل آن 
دانش آموختگانی 
است که با 
احراز مشاغل 
در فعالیت های 
تولیدی، صنعتی و 
خدماتی، افزایش 
کمی و کیفی 
محصول و بهره وری 
را موجب خواهند 
شد
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بحث و نتيجه گيری
نتایج حاصل از بررســی سؤاالت تحقیق حاکی از 
آن اســت که امکان استقرار نظام آموزش مبتنی بر 
آموزش همراه با تولید در هنرســتان های کاردانش 
پسرانة شهرستان اسالمشهر، از لحاظ زیرساخت های 
سخت افزاری، منابع مالی و پشــتیبانی وجود دارد. 
نتیجة حاصل در این قسمت، با نتایج تحقیقات شاکری 
و همکارانــش )1398( و زیلیچ )2018( هم خوانی 
دارد. با توجه به نتایج به دســت آمده، هنرستان های 
زیرســاخت های  قادرنــد،  به راحتــی  کاردانــش 
سخت افزاری و منابع مالی و پشتیبانی را فراهم کنند 
تا از این طریق امکان آموزش طرح تولیدی کردن و 

ارائة خدمات در هنرستان های کاردانش مهیا شود.
اما به لحاظ نیروی انسانی متخصص نتایج حاصل 
از بررســی پرســش های تحقیق حاکی از آن است 
کــه امکان اســتقرار نظام آمــوزش مبتنی بر طرح 
تولیدی کــردن و ارائــة خدمات در هنرســتان های 
کاردانش پســرانة شهرستان اسالمشهر وجود ندارد. 
نتایج این تحقیق با تحقیقات جلیلیان و همکارانش 
)1396(، ســلیمی )1393(، عســگری )2013( و 

ابراهیم روابده )2010( هم خوانی دارد.
هر قدر بروندادها با ویژگی ها و مختصات مورد نیاز 
نظام تقاضا، از نظر کمیت و کیفیت، تناسب بیشتری 
داشته باشــد، فرایند گذار از هنرستان به دنیای کار 
روند مناســب تری خواهد داشت. وضعیت گذشته و 
حال نظام آموزش وپرورش در ایران نشان می دهد که 
این نهاد عمومًا در برابر فشارهای اجتماعی- سیاسی 
و تقاضــا برای آموزش، منفعالنــه عمل می کند. لذا 
فرایند آموزش و تربیت به گونه ای رقم می خورد که 
دانش آموختگان و بروندادهای نظام آموزش وپرورش، 
حتی با فرض آنکه درک و فهم درستی از موضوعات 
و مفاهیم مورد آموزش داشته باشند، قادر نیستند از 
آموخته های خود در محیط اشتغال و بازار کار بهره 
بگیرند. کارفرمایان همــواره از عملکرد و توانمندی 
آن هــا گله و شــکایت دارند، زیرا نقــش منفعالنة 
آموزش وپرورش ســبب شده اســت که برنامه ریزی 
درســی و آموزشــی بر مبنای امکانات موجود و در 
اختیار آموزش وپرورش طراحی شود و به اجرا درآید.
در بسیاری از کشورها واحدهای درسی و آموزش 
مهارت های اصولی در دبیرســتان ها ارائه می شــود. 
دانش آموزانــی که به هنرســتان های فنی و حرفه ای 
می روند، مهارت هایی را فرا می گیرند که ســرانجام 
مسیر شغلی آن ها را تعیین می کند. در واقع، برنامة 

آموزش حرفه ای بر همان شــیوة استاد - شاگردی و 
آموزش در کارگاه مبتنی است که فرد زیر نظر استاد، 

فن یا حرفه ای را می آموزد ]حسین زاده، 1391[. 
بر مبنای مطالعــات و تجربیات نگارنده که چندین 
سال است در هنرستان های کاردانش و فنی وحرفه ای 
به تدریس مشغول و مشکالت هنرستان، دغدغة فکری 
اوست، اظهار می شود که چون شرط معدل برای ورود 
به هنرستان وجود ندارد، اکثر صندلی های هنرستان ها 
را دانش آموزانــی پر کرده اند که از روی ناچاری و اجبار 
به دلیل سطح بسیار پایین نمره ها در سال های گذشته 
و بنیة علمی ضعیف، و همچنین بدون عالقه و استعداد 
انجام کارهای مهارتی، وارد هنرستان شده اند. از این رو 
به تدریج در طول ســال ها، این باور و نگرش در بیشتر 
دانش آموزان و والدین آنان به وجود آمده که هنرستان 
جای دانش آموزان ضعیف است. همین باور به صورت 
فرهنگ سازمانی در میان مسئوالن امر و مدیران مدارس 
و معلمان ریشه دوانده است و به جای اینکه دانش آموز 
قوی و عالقه مند و مســتعد به رشته های مهارتی را به 
سوی هنرستان ها ســوق دهند، با والدین آنان همسو 
می شوند و به اجبار آنان را به مدارس متوسطة نظری که 
مشخص نیست، چه آیندة شغلی در انتظارشان باشد، 

هدایت می کنند.
بنابراین یکی از راهکاری های اساسی اصالح وضعیت 
موجود آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش در ایران، 
با توجه به تجربیات جهانی، تشکیل نهاد سیاست گذار 
واحد، تأسیس نهادهای رابط میان صنعت و آموزش های 
فنی وحرفــه ای و کاردانش، تولیدمحــور کردن نظام 
آموزش فنی وحرفــه ای و کاردانش، تفویض اختیارات 
تصمیم گیری به مسئوالن محلی برای توجه به نیازهای 
محلی و منطقه ای )آمایش سرزمین و تطبیق برنامه های 
آموزشــی و اجرایی با نیازها(، و برقراری نظام آموزش 

مبتنی بر شایستگی در آموزش فنی وحرفه ای است.
بــا توجه به نتایج حاصل از این تحقیق پیشــنهاد 
می شــود کــه دســت اندرکاران آموزش وپــرورش 
توجه بیشــتری به تدوین محتوای مناسب آموزش 
تولید محــور داشــته باشــند و به پــرورش نیروی 
انســانی متخصص در زمینه های آموزش های طرح 

تولیدی کردن و ارائة خدمات نیز اهتمام ورزند.
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