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 شهرستان اسالمشهر ةپسران کاردانش هایهنرستان در همراه با تولیدآموزش  سنجیامکان

 1محسن قلی زاده بفراجرد

 2سعید مرادی

 چکیده

 - توصیفی تحقیقات نوع از ،نیاز مورد هایداده گردآوری ةنحو نظر از و کاربردی هدف حیث ازحاضر  پژوهش

شهرستان  ةپسران کاردانش هایهنرستان کادر آموزشی و اجرایی تمامیشامل  تحقیق آماری جامعة .است پیمایشی

هنرآموزان و دبیران  نفر) اعم از مدیران، معاونین، 412 هاآنکه تعداد کل کادر آموزشی و اجرایی  بود اسالمشهر

نفر  131 ،«فرمول کوکران»تصادفی ساده و با استفاده از  گیرینمونهبا استفاده از روش  .عمومی( استهای سدر

 با وشد  گردآوری ساخته محقق ةـنامپرسش طریق از پژوهش این نیاز مورد اطالعات دند.شانتخاب از میان آنان 

 مبتنی آموزش نظام استقرار که است آن از حاکی نتایج .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد« ودخی آزمون»از ه استفاد

 منابع ،افزاریسخت هایزیرساخت لحاظ از ،اسالمشهر ةپسران کاردانش هایهنرستان در (محور)تولید تولید بر

 ممکن نیست.  متخصص انسانی نیروی و محتوایی لحاظ از اما ت،اس پذیرامکان پشتیبانی و مالی

افزاری، نیروی انسانی های سخت، زیرساختکاردانشهنرستان  ،تولیدمحور ، آموزشسنجیامکان :هاواژهکلید

 متخصص
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 مقدمه

 ریزانرنامهب کهاست  اهدافیاز  یکیو  تربیتو  تعلیمنظام  وظایفاز  یکیماهر و توانمند  انسانی نیرویآموزش     

آموزش  ایحرفهو  فنی هایرشته اصلیاز اهداف  یکیدارند.  ایویژهبه آن توجه  هابرنامه طراحیدر  آموزشی

د اقتصاد و صنعت باشن محرکهموتور  بایدمی کهاست  مستعدیجوان و  نیرویبه  کاربازار  نیازمورد  هایمهارت

بازار  نیازهایبا  هاآموزش این بیشترمشغول شوند ، تطابق هر چه  کارو بازار  صنعتی هایفعالیتدر  آیندهو در 

 هایدانشدر انتقال  هنرجویانو ممارست  تمریناست.  مزبور  آموزشی مراکزنهادها و  موفقیتشاخص مهم  کار

 ،موزشیآهای های کتابوانعنو  هاسرفصلابزار و لوازم متعدد مطابق با  تولیدو  ،و ساخت تولید ة به عرص نظری

  .[1331، سبحانی حرفتی] است ایحرفهو یا فنی و  کاردانش هایهنرستانمشهود در  هایفعالیتاز جمله 

 انسانی جوامع زیرا .پذیردمی تأثیر آموزشی توسعة و رشد از توجهی قابل میزان به کشورها اقتصادی توسعة و رشد

 خویش عصر در که یابندمی دست اساسی تحوالت به زمانی ،پایدار توسعة آن پی در و اقتصادی ةتوسع زمینة در

 باشند داشته را شدن زادرون استعداد هافناوری این و کنند نهادینه خودشان بین را روز هایفناورید، باشن قادر

 زاییدرون خاصیت دیگر شود، نهادینه هایجامع در کشورها سایر متخصصان توسط فناوری که صورتی در)

 نظام به بخشیکیفیت ،اندبرده پی اقتصاد در آموزش نقش اهمیت به کشورها که شرایطی چنین در .داشت نخواهد

 [. 1334، زادهشریف] دانندمی خود هایاولویت و بنیادین هایرسالت محور را آموزشی

 کشورهای از برخی در آن دنبال به و گذشته قرن آخر هایدهه در صنعتی کشورهای در محوردانش اقتصاد ظهور

 ورود برای کشورها این توفیق در محوری نقش انسانی ةسرمای که داد نشان التین آمریکای و آسیا شرقی جنوب

  [.4004، بانک جهانی] است دهکر ایفا جدید اقتصاد به

 توانایی از عملی و نظری هایآموزشکردن متوأ دلیل به ،ایحرفه و فنی هایآموزش که گفت توانمی عالوه به

 آموزش انسانی، ة سرمایة نظری منظر از .است برخوردار مداردانش کارگر تربیت و انسانی ةسرمای تشکیل در زیادی

  ـةسرمای مزیت .است اختصاصی ة سرمای موجد  ایحرفه و فنی آموزش و است عمومی ة سرمای موجد عمومی

 هایجایگاه آوردن دست به برای راها نآن، دارندگا توسط  شدهکسب هایمهارت اتکای به که است این دوم

 تعلیم هاینظام در حتین، جها کشورهای بیشتر در که است دهش  باعث بینش همین و سازدمی آماده بیشتر شغلی

 توجه  مورد نیز ایحرفه و فنی هایآموزش عمومی، هایآموزش تحصیلیدورة  کنار در دیرباز از ،هاآن تربیت و

 [.1331، باقرفروصالحی] ندشو واقع
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 ئهاار کاردانشو  ایحرفهفنی و  ةاست که در شاخ هاییآموزشدر این مقاله  ایحرفهفنی و  هایآموزشمنظور از 

زش آمو»چنین است:  ،شدهکشور تعریفی که برای این نوع آموزش  ةتوسع هایبرنامهدر متن مصوب شوند. می

 ،همچنین.« دنسازمیکه فرد را برای احراز شغل و حرفه معین آماده  شودمیاطالق  هاییآموزشبه  ایحرفهفنی و 

  ایحرفهفنی و ة شاخ  هایهدفمصوب شورای عالی آموزش و پرورش جزو  ةمتوسط ةآموزشی دورة نامآییندر 

 «هدایت آنان به سمت اشتغال مفیدبرای مناسب ة آموزان و ایجاد زمیندانش ةشناخت بهتر استعداد و عالق»به 

تربیت نیروی انسانی در سطوح نیمه » :کاردانش به صراحت آمده است ةشاخ هایهدفاشاره شده است و در 

 هاپژوهش [.1332، عبدالهی] «صنعت، کشاورزی و خدمات. هایبخشو سرپرستی برای  ،ماهر، ماهر و استادکاری

 در انکارناپذیر و مهم نقشی جامعه در بناییزیر نهادهای از یکی عنوان به پرورش و آموزش کهاند هداد نشان

 توان به دستیابی برای  دیدهآموزش کار نیروی .دارد عهده بر مناسبشان جایگاه در جامعه افراد توزیع و  سازیآماده

ای هحرف و فنی آموزش برای گذاریسرمایه دلیل همین به .دارد کلیدی نقش جامعه گوناگون هایبخش در اقتصادی

 [.1331، و همکاران آرایکشتی] است آینده برای گذاریسرمایه نوعیو کاردانش 

 نیازهای با ایحرفه وفنی  هایآموزش تناسب الگوی ارائة» عنوان بادر پژوهشی  ،(1331) شو همکاران شاکری

 از استفاده با به این نتیجه رسیدندکه، «بنیاد داده نظریة اساس یزد بر شهر صنایع صاحبان دیدگاه از کار بازار

 شغلی، پژوهیآینده خارجی، و داخلی هایهمکاری مربیان، آموزش نفعان،ذی مشارکت نیازسنجی، راهبردهای

 تناسب توانمی شغلی، هدایت و مشاوره و ،کار بازار با کارآموزان آشنایی ،ریزیبرنامه و سرزمینی آمایش

 .کرد محقق را کار بازار نیازهای با ای وحرفه یفن هایآموزش

 با  ایحرفه و فنی هایآموزش موجود عملکرد بین د،دندا نشان (1331ش )همکاران و جلیلیان پژوهش نتایج

 وجود انطباق خرمشهر، شهرستان (اولویت دارای شدة شناسایی آموزش محورهای و نیازها) مطلوب وضعیت

 .ندارد

 از پس صنعت، بخش در اشتغال شاخص که رسیدند نتیجه این به خود پژوهش در (1332)ش همکاران وپناه هسپ

 درصد 11/43 که شد مشخص همچنین .است رسیده درصد 33/41 به شغل کسب و مهارتی هایدوره گذراندن

 .است داشته مهارتی دورة با کاملی ارتباط دوره، از پس شدهکسب مشاغل از
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 نسبت به نقش اندشده موفق  ایحرفه و فنی هایآموزش که رسید نتیجه این به خود پژوهش در (1333) سلیمی 

 کارآفرین و خوداشتغال انسانی نیروی تربیت و انسانی سرمایة تولید همان یا ماهر کار نیروی پرورش در موفقی

 .باشند انسانی سرمایة بهسازی و توسعه تولید، اصلی راهکار و ابزار توانندمی و باشند داشته

 و  1311-11 و 1311-11   –هایسال در اجراشده آموزشی اصالحات تأثیر» خود پژوهش در 1(2۱1۲)زیلیچ 

 انتظارات بر اصالحات که است آن از حاکی نتایج. کرد بررسی  کار بازار و آموزشی پیامدهای بر را کرواسی در

 .است نداشته مثبتی تأثیر کار بازار از افراد

 به کارآموزان دستیابی به ایحرفه و فنی هایآموزش که است آن از حاکی( 2۱1۲ی )بهروز پژوهش هاییافته

 .شودنمی منجر کارشان از آنان تمندی رضای و خوب شغل

آموزش تنها مزیت  :دریافت «نقش آموزش در بازاریابی صنعت بیمه»( در پژوهشی با عنوان 4013) عسگری

 ی حتو کرد،  بردارینسخه توانمیخدمات را  ،محصوالت قابل کپی هستندست. هاشرکتدر  رقابتی پایدار

چه چنان، تقلیدی وجود ندارد. آموزش کارکنان است ةاما در ابداعاتی که نتیج ،تقلید کرد توانمیرا  یندهافرا

تاز باقی و پیشد ریگبپیشی  هاآناز  تواندمی ،باشد شکارکناناز رقبای خود، مشغول آموزش  ترسریع شرکتی 

  بمانید.

و اشتغال در کشورهای  ایحرفهفنی و  هایآموزشبین  ةرابط»در پژوهشی با عنوان  ،(4010) 4روابده ابراهیم

 ةده دچنطول در  هادانشگاهتعداد ایش زافبا وجود  که رسیدبه این نتیجه  (« عمان و ) اردن  یافتهتوسعهکمتر 

درصد  12به بیشتر از و  نرخ بیکاری هنوز هم باالست منجر شد،  التحصیالنفارغبه  افزایش تعداد که گذشته 

 .رسیده است

 هاآن در مدیریتبه  سیستمی رویکرد ها کهسازمان . اینگرایندمشتریو  واقعی رهبرانی دارایموفق  هایسازمان

 مبنایو بر  اندسهیم موفقیتتمام افراد سازمان در  . در این شرایط،مداوم در حال بهبودند طوربه ،است حاکم

 هایخواستو ها قهعال، نیازهااز  درستی درکبه عالوه، داشتن . گیرندمی تصمیماطالعات  تحلیلو  تجزیه

 هایآموزشارائة  .دنشورو روبهدر بازار با اقبال  که کنند تولید محصوالتی ،دکنمی کمک آنان به مشتریان 

 هاییرورتضاز  یکی ،دنگیرمیبه بازار فروش صورت  نگاهیو با  تولید کیفیت یبا هدف ارتقا که محورتولید

                                                           
1 - Zilich 
2 -   ravabade,I 
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 میترسیراهبرد  اگر  .به دنبال آن است ایحرفهو  فنیو  کاردانش ةخصوص در شاخه ب ،آموزشینظام  کهاست 

دا ج کهبود د نخواه تئوری هاآموزشدر عمل  ،نکند حرکت سوی بدین ایحرفهو  فنی آموزشی هایبرنامه برای

 خواهد ماند. وسیعآموزش و صنعت همچنان  بینة و فاصلخواهند بود بازار  نیازهایاز 

آموزان به سمت دانش هدایت برایمناسب  ةزمین ایجادمانند  ،ایحرفهو  فنیو  کاردانشة شاخ کالناهداف 

حاضر  شپژوه .یافتد نتحقق نخواهمحور تولید هایفعالیت ة سایجز در  ، گروهی کار تقویتو  ترویجاشتغال و 

 هایهنرستان در خدماتة و ارائ کردنطرح تولیدی هایآموزش بودنپذیرتحققمیزان  نیبه دنبال آن است که ا

آن  یتهدیدهاو  هافرصتو  ،بیو معا ایمزا شناساییو به ند ک بررسیرا   شهرستان اسالمشهر ةپسران کاردانش

 .بپردازد

 

 مبانی نظری

 ایراندر  آموزش هایرسالت

عمدتاً بر دوش دولت است و  المللیبینو  داخلی محیط شرایطآموزش با توجه به  هایرسالتما  کشوردر 

 اند از:آموزش عبارت هایرسالت. اهم طلبدمیدولت را  ناپذیراجتناب کنترلو  حمایت

 .جامعه یفرهنگ و اجتماعی ،اقتصادی ةتوسع هایبرنامه نیاز مورد انسانی نیروی منابع توسعه و تربیت. 1  

 آوردنفراهم» البته در متن قانون .دولت است ةبر عهد وظیفه این اسالمی جمهوری اساسیقانون   30 طبق اصل

  [.1331، صافی] شده است قید« خودکفاییتا سر حد  رایگانآموزش  تسهیالت

طبق  نیزرسالت  این .آموزش برای اجتماعی تقاضای به گوییپاسخ و عمومی فرهنگ و دانش یارتقا .2  

، مشابه آنچه در سطح غیردولتیبخش  مشارکت زمینه ایندر  ولی ،بر عهدة دولت است اساسیقانون  30اصل

 ]پیشین[.  باشد مؤثر بسیار تواندمیمتداول است،  المللیبین

 طحس در کشور مناسب علمی موقعیت کسب و دانش مرزهای گسترش ،اورینف و توسعه به دستیابی. 3

 یاتیحعمده و  تحقیقاتی هایفعالیت، دهدمینشان  ینظام آموزش دارای کشورهای اکثر تجربیات  .المللیبین

 رایبموضوع  این راهبردی اهمیتدولت است . ، در دست کشور علمی موقعیتو حفظ  اقتصادی ةتوسع برای

 در کشور ةاورانفنو سطح  علمیو حفظ منزلت  و ضرورت مبرم ارتقا ،علم و دانش ةزمینر د اسالمی جمهوری
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امر مانع و  نایاست  بدیهیرسالت داشته باشد.  این ایفایبه  ایویژه توجه، دولت کندمی ایجاب المللیبینسطح 

بر امر  دولت کنترلو  گذاریسرمایهحال،  این با ،نیست تحقیقات زمینةدر  غیردولتیبخش  فعالیتبا  مغایر

 [.1330موالیی، ] است الزامی تحقیقات

 یافتنو ،ریاوفنعلم و  کاربرد تسهیل طریقاز  فرهنگیو  اجتماعی، اقتصادیتوسعة  فرایندمؤثر در  مشارکت. 2  

«  آموزش اجتماعیالزام »امروزه تحت عنوان  که اقتصادیو  اجتماعیها و معضالت مسائل، بحران برایراه حل 

 ]پیشین[.مطرح است 

 مهارتی هایآموزش

الزم  هایمهارتبرای ایجاد  ی کارآمدنظام آموزشبرخوداری از   ،اقتصادی ةو الزامات رشد و توسع هاضرورتاز 

 تلفیقی است از علم ، فن  ایحرفهفنی و  هایآموزش ،در این میان .انسانی است ةسرمایدر نیروی کار و پرورش 

 دارد.  ایتوسعهو مضمونی کند مینیروی انسانی کارآمد ایفا  تأمیننقش بسیار مهمی در  که و هنر

 ةکار در محدود ترمطلوبدانش ، مهارت و قدرت درک افراد و انجام  هایتواناییافزایش  هاآموزشهدف از این 

مسائل و مشکالت جهان است و در کشورهای  ترینمهمکه موضوع بیکاری یکی از  . از آنجاوظایف شغلی است

ا در بیشتری ردر حال توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهای اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی سهم 

مورد نیاز بازار کار از سوی  هایمهارتتوسعه دارد و با توجه به اینکه یکی از دالیل بیکاری در کشور فقدان 

مهارتی بتواند نقش  هایآموزش ةبا ارائ «ایحرفهسازمان آموزش فنی و » رودمیانتظار  ،استکار  جویندگان

ه از گرفتئت نش پذیریانعطافاز  ایحرفهفنی و  هایآموزشزیرا  بسزایی در کاهش میزان بیکاری ایفا کند.

الزم در افراد برای توانایی  هایمهارتایجاد به و  ندبرخوردار بازار کار و اوضاع اقتصادی کشور هایخصیصه

عمومی بازار  هایمهارتخاص مورد نیاز صنعت و هم  هایمهارتهم  هاآموزشاین  پردازند.می احراز مشاغل

امکان  ،شوندمیدچار کاهش کارایی  اورینفبرای شاغلینی که به دلیل تغییرات  چنینهمو  دنسازمیکار را فراهم 

 . دنکنمیشدن و تکمیل مهارت را فراهم  روزبه

ات بیکاری ساختاری که ناشی از تغییره ویژه ب ،به عنوان ابزاری برای مقابله با بیکاری هاآموزشلذا به این نوع 

نوعی پرورش کارآفرین است، به  هاآموزشاین نوع  ةدر واقع خصیص. شودمی، نگریسته استدر اقتصاد جهانی 

را  شغلی مناسبی هایفرصتقادر خواهند بود که  این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی

از نقش  هااین گونه آموزش[. 1331خنیفر و همکاران، ] ندنکبه دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد 
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در منابع  گذاریسرمایهچرا که معرف نوع مهمی از  ند،اجتماعی مهمی برخوردار –اقتصادی  تأثیرگذاریو 

مورد نیاز بازار کار و اشتغال در  هایمهارتو  هانگرش ،ارتقای دانش هایزمینه آوردنو با فراهم اندانسانی

 . ندنکمیاقتصادی کمک  ةبه توسعگوناگون،  هایزمینه

رای ب کار هایمحیطان را از طریق ندگکه فرایند یادگیری فراگیر ایحرفهفنی و  هایآموزشبودن محور ،از این رو

 اوریفن ةحوز هایپیشرفترا با تغییرات و  هاآموزشو محتوای  دنکمیاجرا  طراحی و هاآنآن مراکز و در درون 

یکی از  هاآموزشسبب شده است که این  ،سازدمیاقتصادی جامعه هماهنگ  نهادهایو به تبع آن در کارکرد 

های در موفقیت کشور مؤثرو از جمله عوامل به حساب آیند  اقتصادی هایپیشرفتتحقق برای عناصر کلیدی 

گام با کار عملی موجب تربیت نیروی انسانی خالق و فعال که آموزش نظری هم چرا د.شونتلقی  یافتهتوسعه

 دنوشمیخالق این نیروها با نفوذ در جامعه سبب به کارگیری بخش عظیمی از نیروهای غیر چنینهم .شودمی

 ]پیشین[. 

 همراه با تولیدمهارتی  هایآموزش

ایجاد شرایط الزم برای کسب  عملی و علمی است که هدف آن  هایآموزشمجموع  ایحرفهفنی و  هایآموزش

. امروزه استمهارت  یکارآموزان به منظور احراز شغل و یا ارتقادر دانش و ایجاد نگرش و پرورش مهارت 

در  هاآموزشاهمیت این  .و کارایی اقتصادی بر کسی پوشیده نیست ایحرفهفنی و  هایآموزشارتباط بین 

به  امالًکاقتصادی  هایفعالیتو مشارکت در جامعه از طریق  خوداشتغالیافزایش توان دسترسی افراد به کار و یا 

 [. 1334، دوستی و همکاران] اثبات رسیده است

الزم و به فعلیت در آوردن استعدادهای  هایمهارتدانش افراد و ایجاد ارتقای به منظور  ایحرفهآموزش فنی و 

 صنعتی و ،تولیدی هایفعالیتاست که با احراز مشاغل در  آموختگانیدانشآن  و حاصلشده بالقوه طراحی 

نیروی سازی آماده هاآموزشد. این شرا موجب خواهند  وریبهره وافزایش کمی و کیفی محصول  ،خدماتی

 ]پیشین[.  گوناگون اقتصاد کشور بر عهده خواهند داشت هایبخشانسانی ماهر را برای 

ای ارتق ةمهارتی و ایجاد زمین هایآموزش ةدر زمینسویی با تحوالت جهانی به منظور هم ،ایحرفهسازمان فنی و 

که در جذب جوانان جویای کار و نخبگان مهارتی  را در دستور کار خود قرار داده هاییآموزش ،منابع انسانی

دست التی  به تولید محصو ،، بازاریابی و فروش است، تولیدفرایند آموزشی جدید که مبتنی بر آموزش .است مؤثر
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 ةد. فرایند آموزش در این مدل از ابتدای خرید مواد اولیه از بازار تا عرضنکه قابلیت فروش داشته باش زند می

 ]پیشین[. یابدمیتوسط کارآموزان در بازار ادامه  تولیدشدهمحصوالت 

 پژوهش سؤاالت

اسالمشهر از لحاظ  ةپسران کاردانش هایهنرستاندر  همراه با تولید آیا امکان استقرار نظام آموزشی .1

 وجود دارد؟  افزاریسخت هایزیرساخت

 لحاظ از اسالمشهر ةپسران کاردانش هایهنرستان در همراه با تولید آموزشی نظام استقرار امکان آیا .4

  دارد؟ وجود منابع مالی و پشتیبانی

 اسالمشهر از لحاظ ةپسران کاردانش هایهنرستاندر  همراه با تولیدآیا امکان استقرار نظام آموزشی  .3

 وجود دارد؟ محتوایی 

اسالمشهر از لحاظ  ةپسران کاردانش هایهنرستاندر  همراه با تولیدآیا امکان استقرار نظام آموزشی  .2

 وجود دارد؟  نیروی انسانی

 پژوهش شناسیروش

 الف( روش تحقیق:

_  توصیفی تحقیقات نوع از ،نیاز مورد هایداده گردآوری نحوه نظر از و کاربردی هدف حیث از پژوهشاین 

 آمادگی وضعیت وع، مناب و امکانات بهتر و بیشتر چه هر شناخت درصدد که دلیل این به «توصیفی» .است پیمایشی

 بررسی درصدد که دلیل این به «پیمایشی »و ،اسالمشهرشهرستان  کاردانش ةپسران هایهنرستان در موجود

 تجزیه طریق از ،هنرآموزان و هابخش انسرپرست ،معاونین آموزشی و معاونین فنی ،هاهنرستانمدیران های دیدگاه

  محورمحصول هایآموزشاز نظر  کاردانش هایهنرستان وضعیت شناسایی منظور به هاپرسش به پاسخ تحلیل و

 «دوخی آزمون» استفاده با وشد  گردآوری ساخته محقق ةنامپرسش طریق از پژوهش این نیاز مورد اطالعات .است

 .گرفت قرار تحلیل و تجزیه مورد

 گیرینمونه روش و نمونه ،آماری ةجامع (ب

 بود شهرستان اسالمشهر ةپسران کاردانش هایهنرستان کادر آموزشی و اجرایی تمامیشامل  تحقیق آماری جامعة 

های درسهنرآموزان و دبیران ان، نفر) اعم از مدیران، معاون 412به  هاآنکه تعداد کل کادر آموزشی و اجرایی 



 

9 
 

به عنوان نفر  131 ،«فرمول کوکران»تصادفی ساده و با استفاده از  گیرینمونهبا استفاده از روش رسد. میعمومی( 

 دند.شنمونه انتخاب 

 اطالعات آوریجمعج( روش 

 اههمجل ،هاباکت طریق از ابتدا .شد گردآوری ساخته محقق ةنامپرسش طریق از پژوهش این نیاز مورد اطالعات

همراه با آموزش  استقرار و سنجیامکان ،تجربی و نظری مطالعات و سوابق بررسی به الکترونیکیی اههمقال و

 ،هازیرساخت و تجهیزات ،مالی منابع خصوص در الزم هایآمادگی میزان به و شد پرداخته خارج و داخل در تولید

 مذکور ةزمین در آگاهی کسب از پس نامهسؤاالت پرسش .شد ند، بررسیبود شده بیان مقاالت در که ...و قوانین

 تهیه شدند. 

 د( ابزار

 چهار است و  ساخته محقق بوده که« همراه با تولیدآموزش  سنجیامکان ةنامپرسش»آوری اطالعات ر جمعابزا

 مقیاس .انسانی نیروی و ،محتوایی منابع ،پشتیبانی و مالی منابع ،افزاریسخت هایزیرساختدارد:  مؤلفه

  متوسط  ،4ة نمر  کم ، 1ة نمر کم خیلی برای که است «لیکرت اینمره پنج طیف» نامهپرسش این در گذارینمره

 .شد لحاظ 1 ةنمر زیاد خیلی و ، 2ة نمر زیاد، 3ة نمر
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 پژوهش هاییافته

 از اسالمشهر ةپسران کاردانش هایهنرستان در همراه با تولید آموزشی نظام استقرار امکان اول: آیا سؤال    

 دارد؟ وجود افزاریسخت هایزیرساخت لحاظ

4)دو یخ آزمون از فرضیه این بررسی برای
X )است آمده 1جدول در آن یجنتا که شد استفاده. 

 

 ةپسران کاردانش هایهنرستان در  تولید با همراه آموزش نظام استقرار امکان خصوص در هاگروه نظر فراوانی توزیع. 1ل جدو

  افزاریسخت هایزیرساخت لحاظ از اسالمشهر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم  گویه

 امکان ایجاد کارگاه و سایت تولیدی

 

 26 54 12 25 20 فراوانی

 1/13 1/33 1/1 4/11 1/12 درصد

 تعداد به تولید برای الزم تجهیزات داشتن امکان

 مناسب

 37 38 31 17 14 فراوانی

 41 1/41 1/44 4/14 2/10 درصد

 48 38 24 19 8 فراوانی تولید اولیه مواد تأمین امکان

 1/32 1/41 2/11 3/13 1/1 درصد

 57 32 24 22 2 فراوانی بازاریابی و فروش ةشبک ایجاد امکان

 1/21 1/43 2/11 1/11 1/1 درصد

 168 162 91 83 44 فراوانی مجموع

 31 30 11 11 1 درصد

 3۲3/31 =دو خی                                3= آزادی ةدرج            01/0 =خطا  میزان                  131 تعداد=

 

 

 سطح در و 3 آزادی ةدرج با 123/11 شدهمحاسبه دو خی مقدار که دهدمی نشان 1جدول از حاصل ةنتیج

 هایفراوانی بین تفاوت که گرفت نتیجه توانمی بنابراین است. (32/11) جدول دو خی از بیشتر ،01/0 خطاپذیری

 هایهنرستان در همراه با تولید آموزشی نظام استقرار امکان یعنی است. دارمعنی انتظار مورد و شدهمشاهده

 دارد. وجود افزاریسخت هایزیرساخت لحاظ از اسالمشهر ةپسران کاردانش
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 زا اسالمشهر ةپسران کاردانش هایهنرستان درهمراه با تولید  آموزشی نظام استقرار امکان آیا دوم: سؤال

 دارد؟ وجود پشتیبانی و مالی منابع لحاظ

4)دو یخ آزمون از فرضیه این بررسی برای
X )است آمده 4 جدول در آن نتایج که شد استفاده. 

 

 

 ةپسران کاردانش هایهنرستاندر  همراه با تولید آموزش نظام استقرار امکان خصوص در هاگروه نظر فراوانی توزیع. 4 جدول

 پشتیبانی و مالی منابع لحاظ از اسالمشهر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم  گویه

 نیروهای دستمزد پرداخت برای اعتبار وجود امکان

 فنی و پشتیبانی

 34 21 34 40 14 فراوانی

 3/43 1/43 1/43 1/12 1/1 درصد

 31 43 41 42 40 فراوانی تجهیزات خریدبرای  اعتبار وجود امکان

 41 3/40 40 3/11 1/12 درصد

 به هزینه کمک پرداخت برای اعتبار وجود امکان

 آموزاندانش

 22 12 43 14 1 فراوانی

 4/34 1/33 1/11 1/1 1/3 درصد

 منظا در آموزاندانش آموزشبرای  اعتبار وجود امکان

 محورمحصول یآموزش

 24 33 41 42 1 فراوانی

 3/30 1/41 1/13 3/11 3/3 درصد

 مناسب، امکانات از آموزدانش برخورداری امکان

 خانه  در کار برای

 33 34 41 42 12 فراوانی

 1/41 1/43 40 3/11 3/10 درصد

 132 131 131 102 11 فراوانی مجموع

 43 41 40 11 1 درصد

 ۲7۱/۲3 =دو خی                                3= آزادی ةدرج            01/0 =خطا  میزان                  131 تعداد=

 

و در سطح  3 آزادی ةدرج با 110/23 شدهمحاسبه دو خی مقدار که دهدمی نشان 4 جدول از حاصل نتیجه

 هایفراوانی بینتفاوت  که گرفت نتیجه توانمی بنابراین  ( است.32/11) جدول دو خی از بیشتر 01/0خطاپذیری 
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 هایهنرستان در همراه با تولید آموزشی نظام استقرار امکان یعنی .است دارمعنی انتظار مورد و شدهمشاهده

 دارد. وجود پشتیبانی و مالی منابع لحاظ از اسالمشهر ةپسران کاردانش

پسرانه اسالمشهر از  کاردانش هایهنرستاندر  همراه با تولیدآیا امکان استقرار نظام آموزشی  سوم: سؤال

 لحاظ محتوایی وجود دارد؟ 

4)دو کای آزمون از فرضیه این بررسی برای
X )است آمده 3 جدول در آن نتایج که شد استفاده. 

 

 ةپسران کاردانش هایهنرستاندر  تولیدهمراه با  آموزش نظام استقرار امکان خصوص در هاگروه نظر فراوانی توزیع. 3 جدول

 محتوایی لحاظ از اسالمشهر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم  گویه

 4 14 34 60 27 فراوانی  مناسب محتوای وجود امکان

 3 10 43 22 40 درصد

 4 14 45 60 27 فراوانی مجموع

 3 10 43 22 40 درصد

 ۲۲/۲ =دو خی                                3= آزادی ةدرج            01/0 =خطا  میزان                   131 تعداد=

 

 و در سطح  3 آزادی ةدرج با  22/1 شدهمحاسبه دو خی مقدار که دهدمی نشان  3جدول از حاصل ةنتیج

 هایفراوانی بینتفاوت  که گرفت نتیجه توانمی بنابراین ( است.32/11) جدول دو خی از بیشتر  01/0 خطاپذیری

 هایهنرستاندر  تولیدهمراه با استقرار نظام آموزشی  مکانیعنی ا .نیست دارمعنی انتظار مورد و شدهمشاهده

 اسالمشهر از لحاظ محتوایی وجود ندارد. ةپسران کاردانش
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از  اسالمشهر ةپسران کاردانش هایهنرستاندر  همراه با تولیدآیا امکان استقرار نظام آموزشی چهارم:  سؤال

 لحاظ نیروی انسانی وجود دارد؟ 

4)دو کای آزمون از فرضیه این بررسی برای
X )است آمده 2 شماره جدول در آن نتایج که شد استفاده. 

 ةپسران کاردانش هایهنرستاندر همراه با تولید  آموزش نظام استقرار امکان خصوص در هاگروه نظر فراوانی توزیع. 2جدول

 نیروی انسانی لحاظ از اسالمشهر

 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم  گویه

 1 12 41 11 31 فراوانی نظر مورد محصول تولید به آشنا هنرآموزان وجود

 3/2 2/10 3/11 1/21 4/41 درصد

 یآموزشا نظام ب آشنا متخصص هنرآموز وجود

 محورمحصول

 43 11 12 10 42 فراوانی

 3/40 3/22 2/10 1 2/11 درصد

 یآموزشبا نظام  آشنا و ماهر استادکار  وجود

 رمحومحصول

 2 11 11 14 23 فراوانی

 1/4 1/1 13 4/21 3/31 درصد

 1 40 42 10 31 فراوانی  محورمحصول یآموزشا نظام ب آشنا کارکنان وجود

 4/1 1/12 2/11 1/31 1/41 درصد

 21 101 11 113 131 فراوانی مجموع

 1 13 11 33 41 درصد

 ۱17/5 =دو خی                                3= آزادی ةدرج            01/0 =خطا  میزان                     131 تعداد=

 

 و در سطح  3 آزادی ةدرج با 011/1 شدهمحاسبه دو خی مقدار که دهدمی نشان 2 جدول از حاصل ةنتیج

 هایفراوانی بینتفاوت  که گرفت نتیجه توانمی بنابراین( است. 32/11) جدول دو خی از بیشتر  01/0 خطاپذیری

 هایهنرستاندر  همراه با تولیداستقرار نظام آموزشی  امکانیعنی . نیست دارمعنی انتظار مورد و شدهمشاهده

 اسالمشهر از لحاظ نیروی انسانی وجود ندارد. ةپسران کاردانش
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 گیرینتیجه و بحث

آموزش همراه با  بر مبتنی آموزش نظام استقرار امکان که است آن از حاکی تحقیق سؤاالت بررسی از حاصل نتایج

 و مالی منابع ،افزاریسخت هایزیرساختاز لحاظ  ،شهرستان اسالمشهر ةپسران کاردانش هایهنرستان در تولید

 (4011) ( و زیلیچ1331)ش شاکری و همکاران تحقیقات نتایج بات، قسم این در حاصل ةنتیج .دارد وجود پشتیبانی

 هایزیرساخت رند،قاد راحتیبه انشکارد هایهنرستان ه،آمد دست به نتایج به توجه با دارد. خوانیهم

 ةارائ و کردنتولیدی طرح آموزش امکانق طری این از تاد نکن فراهم را پشتیبانی و مالی منابع و افزاریسخت

 د.شومهیا  کاردانش هایهنرستاندر  خدمات

 استقرار امکان که است آن از حاکی تحقیق سؤاالت بررسی از حاصل نتایج متخصص انسانی نیروی لحاظ به اما

شهرستان اسالمشهر  ةپسران کاردانش هایهنرستان در خدمات ةارائ و کردنتولیدی طرحبر  مبتنی آموزش نظام

( و 4013) (، عسگری1333) سلیمی (،1331)ش با تحقیقات جلیلیان و همکارانتحقیق  این نتایج .ندارد وجود

 خوانی دارد.( هم4010) ابراهیم روابده

ته تناسب بیشتری داش ،ها و مختصات مورد نیاز نظام تقاضا، از نظر کمیت و کیفیتهر قدر بروندادها با ویژگی

 وتری خواهد داشت. وضعیت گذشته و حال نظام آموزشباشد، فرایند گذار از مدرسه به دنیای کار روند مناسب

سیاسی و تقاضا برای آموزش،  -نهاد عموماً در برابر فشارهای اجتماعیدهد که این پرورش در ایران نشان می

آموختگان و بروندادهای نظام خورد که دانشای رقم میگونهکند. لذا فرایند آموزش و تربیت بهمنفعالنه عمل می

 ند،حتی با فرض آنکه درک و فهم درستی از موضوعات و مفاهیم مورد آموزش داشته باش ،پرورش و آموزش

های خود در محیط اشتغال و بازار کار بهره بگیرند. کارفرمایان همواره از عملکرد و قادر نیستند از آموخته

ریزی درسی پرورش سبب شده است که برنامه و آموزش ةها گله و شکایت دارند، زیرا نقش منفعالنتوانمندی آن

 .پرورش طراحی شود و به اجرا درآید و و آموزشی بر مبنای امکانات موجود و در اختیار آموزش

آموزانی شود. دانشها ارائه میهای اصولی در دبیرستاندر بسیاری از کشورها واحدهای درسی و آموزش مهارت

ها را تعیین گیرند که سرانجام مسیر شغلی آنهایی را فرا میروند، مهارتای میحرفه و های فنیکه به هنرستان

شاگردی و آموزش در کارگاه مبتنی است که فرد  - استاد ةای بر همان شیوآموزش حرفه ةبرنامکند. در واقع، می

 [. 1331، حسین زاده] آموزدای را میزیر نظر استاد، فن یا حرفه
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ای به تدریس حرفه و های کاردانش و فنیبر مبنای مطالعات و تجربیات نگارنده که چندین سال است در هنرستان

شرط معدل برای ورود به هنرستان شود که چون اوست، اظهار میفکری  ةمشغول و مشکالت هنرستان، دغدغ

اند که از روی ناچاری و اجبار به دلیل سطح آموزانی پر کردهها را دانشهای هنرستانوجود ندارد، اکثر صندلی

و همچنین بدون عالقه و استعداد انجام کارهای  ،علمی ضعیف ةو بنی های گذشتهدر سالها نمرهبسیار پایین 

آموزان و ها، این باور و نگرش در بیشتر دانشاند. از این رو به تدریج در طول سالوارد هنرستان شده ،مهارتی

انی آموزان ضعیف است. همین باور به صورت فرهنگ سازموالدین آنان به وجود آمده که هنرستان جای دانش

مند آموز قوی اما عالقهجای اینکه دانشبه و  در میان مسئوالن امر و مدیران مدارس و معلمان ریشه دوانده است

شوند و به اجبار آنان سو میبا والدین آنان هم ،ها سوق دهندهنرستانبه سوی های مهارتی را و مستعد به رشته

 .کنندباشد، هدایت می انشغلی در انتظارش ةچه آیند ،نظری که مشخص نیست ةرا به مدارس متوسط

در ایران، با  کاردانشو  ایحرفه و های فنیهای اساسی اصالح وضعیت موجود آموزشیکی از راهکاریبنابراین 

های فنیصنعت و آموزشگذار واحد، تأسیس نهادهای رابط میان توجه به تجربیات جهانی، تشکیل نهاد سیاست

، تفویض اختیارات کاردانشو  ایحرفه و کردن نظام آموزش فنی محورمحصول ،کاردانشو  ایحرفه و

های ای )آمایش سرزمین و تطبیق برنامهگیری به مسئوالن محلی برای توجه به نیازهای محلی و منطقهتصمیم

 .ای استحرفه و و برقراری نظام آموزش مبتنی بر شایستگی در آموزش فنی ،آموزشی و اجرایی با نیازها(

 محیطی شرایط قبیل از ،کننده مداخله متغیرهای کنترل امکانبه فقدان  توانمی تحقیق روی پیش هایمحدودیت از

 نامهپرسش طریق از صرفاً حاضر تحقیق هایداده ،همچنیناست.  شوندگانآزمون کلی هوش و ،اقتصادیو 

 موجب است ممکن مستقیمی روش چنینکه  نشده استفاده دیگر هایتکنیک و هاروش از و دهش آوریجمع

 .بکاهد آن نتایج دقت از و دوش آزمون هایسؤال به گوییپاسخ در شوندگانآزمون سوگیری

به  بیشتری توجه آموزش و پرورش اندرکاراندست که شودمی پیشنهاد تحقیق این از حاصل نتایج به توجه با

 هایزمینه در متخصص انسانی نیروی پرورش به وداشته باشند محورآموزش محصول مناسب محتوای تدوین

 .ورزند اهتمام نیز خدمات ةارائ و کردنتولیدی طرح هایآموزش
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