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  63-80صفحات/  90تانتابس/ شماره دوم/ سال دوم/ شناسي مطالعات جوانانفصلنامه جامعه

  
  

اي ومدارس هاي فني و حرفهآموزان هنرستانمقايسه وضعيت دانش
  ∗هاي آموزشي با استانداردهامؤلفهبه لحاظ تطبيق    كاردانش

  
 
  1مرتضي ساداتيمرتضي ساداتي
 2 آرش قهرمانآرش قهرمان

  
 :چكيده

اي ومدارس هاي فني و حرفهدر اين پژوهش به مقايسه وضعيت دانش آموزان هنرستان
هاي آموزشي با استانداردها به لحاظ مؤلفهبه لحاظ تطبيق  كاردانش در استان خراسان رضوي

هاي پسرانه جامعه آماري اين پژوهش درهنرستان .پردازدوتجهيزات مي فضا ،نيروي انساني
هاي دخترانه كاردانش برق ساختمان ودرهنرستان هاي طراحي صفحات وب،كاردانش شامل رشته

-همچنين در هنرستان .ريزي خانواده استو برنامهمديريت  زنانه وشامل خياطي و طراحي لباس
هاي هاي  حسابداري بازرگاني و گرافيك ودر هنرستاناي شامل رشتههاي دخترانه فني و حرفه

نتايج تحقيق بيانگر آن است كه در . اي شامل الكتروتكنيك وساختمان استپسرانه فني و حرفه
انساني در ، نيروي انساني و وضعيت نيرويفضا مؤلفههاي مورد بررسي از ميان سه هنرستان

هاي مورد بررسي درمجموع نظر به آنكه  در رشته. ديگر وضعيت بهتري دارد مؤلفهمقايسه دو 
در سطح غير )شامل كالس درس وكتابخانه(درصد فضاي آموزشي غيركارگاهي 75/56حدود

ي وضعيت موجود بايد در باشد؛ ارتقادرصد درسطح استاندارد مي 25/43استانداردونزديك به  
   .اولويت قرار گيرد

  
   .فضاي كارگاهي،نيروي انساني،  هنرجويان فني: كليدواژه

  
  

  
  

                                                 
 طرح پژوهشي مصوب كارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش استان خراسان رضوي ∗
  كارشناس ارشد مديريت آموزشي، عضو جهاد دانشگاهي مشهد - 1
 ولؤكارشناس ارشد پژوهشگري اجتماعي، عضو گروه پژوهشي علوم اجتماعي جهاد دانشگاهي مشهد، نويسنده مس - 2
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  مقدمه -1
اي طرز تلقي مدرسين و عموم مردم در خصوص  يكي از بزرگترين موانع توسعه آموزش فني و حرفه

آموزان و دانش. انگارندسنتي مي تر از آموزش عموميرا در سطح نازلكه آنباشد مي اي آموزش فني و حرفه
دهند از  هاي آموزشي نظري را كه امكان دسترسي به مشاغل باالتر را دارند، ترجيح مي اولياء آنان دوره

اي فاقد امكانات و شرايط الزم براي ادامه تحصيل ودستيابي به اين نوع آموزان فني و حرفهآنجاكه دانش
رسانند و در نتيجه با آرزوهاي بيش از  ا در سطح ديپلم به پايان ميمشاغل هستند به ناچار آموزش خود ر

شوند كه واجد شرايط آن نيستند و يا اينكه با شمار بسياري از متقاضيان  حد با شرايط اشتغالي مواجه مي
  ) 1377كمائي، (.اند د محدودي از مشاغل در رقابتهمپاي خود براي تعدا

اي با ايجاد ظرفيت مقطع كارداني براي كليه  فني و حرفه هاي دولت درخصوص تكميل دوره حمايت
-دهي استخدام فارغ اي و همچنين صدور قوانين و مقرراتي كه دال بر اولويت التحصيالن فني و حرفهفارغ

تواند موجبات افزاش منزلت و جايگاه  توليدي يا خدماتي مي - ها در مراكز صنعتي التحصيالن اين رشته
آموزان مستعدتر كه رفتار ورودي بهتر براي ايجاد نمايد و بدين ترتيب با جذب دانشاي را  فني و حرفه

  )1384فيض، . (نجامدااي دارند به كيفي كردن و افزايش بازدهي آن بي يادگيري دروس فني و حرفه
اي به افراد در باال بردن و بهبود دانش در حوزه علوم و تكنولوژي در حوزه آموزش فني و حرفه

اين . كندهاي تخصصي نياز دارد كمك مياي و مهارتهاي فني و حرفهي از مشاغلي كه به توانمنديوسيع
پذيري و ميزان انعطاف كند تا با افزايش دانش و مهارت خود،نوع آموزش به فراگيران كمك مي

عنوان سيستم ي بايد به اهاي فني و حرفهآموزش. پاسخگويي به نيازهاي مهارتي جامعه را برآورده كنند
آموزشي در تمام طول زندگي وجود داشته باشد و نيازهاي خاص هر كشور را برآورده نمايد و موجب 

كارهاي  ،شركت در جلسات فكري گيري،همچنين بايد افراد را در تصميم. توسعه تكنولوژي جهاني شود
  )2002،يونسكوو سازمان جهاني كار.(گروهي و رهبري در محل كار و جامعه آماده كند

  
  ادبيات پژوهش  -2

تدوين و ارزيابي طرح كسب  يههاي مربوط به نوآوري و خالقيت، بازاريابي، نحوعدم ارائه آموزش
هاي تأمين مالي كسب و كار، رقابت و الزامات فعاليت در بازارهاي رقابت و و كار، مطالعه بازار، روش

هاي فني و  سائلي است كه اثربخشي آموزشها و مقوانين و مقررات مربوط به كسب و كار از محدوديت
-اي صرف به آموزش هاي فني و حرفهتغيير نگرش از آموزش. استاي را تا حد زيادي كاهش داده حرفه

ها شده و جهت اين آموزش را از اشتغال از  تواند موجب ارتقاء و اثربخشي اين آموزش هاي كارآفريني مي
هدف  ،به هر حال) 1384فيض، .(لي و كارآفريني سوق دهدطريق سيستم مزدبگيري به سمت خود اشتغا
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انساني براي رفع نيازهاي بازار كار است اما شواهد موجود تربيت نيروي ،بنيادي نظام آموزش مهارتي

حاكي از عدم تحقق يافتن كامل اين هدف در برخي از كشورها به ويژه در كشورهاي كمتر توسعه يافته و 
  )1991؛ ليتزل، 1987ترو،اسك( .در حال توسعه است

دانمارك و بسياري از كشورهاي ديگر آموزش فني و  اي چون آلمان،در كشورهاي توسعه يافته
يك قسمت از آموزش  به اين معني كه شركت كنندگان، باشداي براساس اصل آموزش دوگانه ميحرفه

در آن حرفه مشغول  يماًهايي كه مستقاي و قسمت ديگر را در شركتخود را در مدارس فني و حرفه
 )2011داملوند،( .گذرانندمي، باشندفعاليت مي

- عدم انتقال مناسب فارغ ،عدم همخواني شغل با تخصص ،التحصيالنمسائلي از قبيل بيكاري فارغ
آموختگان با هاي دانشعدم انطباق ميان مهارت ،آموختگان ناكارآمددانش ،التحصيالن از مدرسه به كار

پيشرفت تحصيلي  ،)هاهنرستان(آموزان ناكارآمد به مدارس مهارت آموزي تزريق دانش ،اركارنيازهاي باز
سيس اين مدارس بدون در نظر گرفتن نيازهاي أت ،رنگ صنعتعدم مشاركت يا مشاركت كم ،نامناسب
له هاي درسي متمركز از جممندي به ثبت نام در آنها و همچنين برنامههاي و نرخ پايين عالقمنطقه

 ،1986بانك جهاني  ،1986پاچاراپولوس ( .اندهاي اين نظام در بسياري از كشورها عنوان شدهمحدوديت
بيلت  ،2002گوست  ،1996رافري و همكاران  ،1995اولكان  ،1993سيمسك و آمنتروپ  ،1991ميجر
هاي با هزينه. نداها در عدم تحقق يافتن كامل رسالت اين مراكز نقش داشتهكه همه اين محدوديت) 2004

ايجاد ) 1997،تسانگ. (شودها صرف ميبسيار كه نسبت به آموزش نظري و عمومي براي اين آموزش
و لهمان و  »نوگرايي«به عنوان ) 1991(اصالحاتي كه گروتينگز. استاصالحات در اين نظام بسيار ضروري

  )1386 ،نش و همكارانكيام( .اندمعرفي كرده »گرايي جديدحرفه«به عنوان ) 2003(تايلور
مورد توجه قرارگرفته و طراحي و  هاي گذشته شديداًاي معلمان از دههتوسعه و پيشرفت حرفه

اي معلمان، انگيزه و موضوعي جديد براي بحث و مباحثه بين هاي جديد پيشرفت حرفهانتشار مدل
معلمان  مستمر اي وحرفه پيشرفت )2010بوروكو و همكاران،(.استمتخصصان آموزش درسراسر دنيا شده

اي در اين هاي افراد حرفهيكي از نشانه .باشدبراي توسعه و پيشرفت سازماني و مدارس بسيار مهم مي
اي معلمان يكي از عوامل اصلي در پيشرفت تحصيلي باشد و پيشرفت حرفهيادگيري مداوم آنها مي بخش،
 )2010ارلي،. (باشدآموزش ميدارس در حوزهسياست اصلي دولت يا مآموزان بوده كه در نهايتدانش

آموز محور شدن سيستم هاي آموزشي بيشتر به سمت دانشها درحوزه تكنولوژيبسياري از نوآوري
كند تا آموزان باشد به آنها كمك ميجاي اين كه انتقال دهنده اطالعات به دانشروند و معلم بهآموزشي مي

- هاي اطالعاتي و ارتباطي بهترين شكلدر اين بين تكنولوژي .اينددانش خود را ساخته و سامان دهي نم
  )2010درن،. (اندآموزش مهيا كردهرو و الكترونيكي را براي سيستم در آموزش رو
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دريافت   »تعداد دانش آموزان كالس درس«اي با عنوان استانداردهاي ملي ايران شعباني در مطالعه
نفر در هركالس كاهش يابد، ميزان موفقيت  20تر ازنفر به پايين 20يآموزان كالس از باالاگر تعداد دانش

يابد و اين ميزان در ام افزايش ميام به باالتر از صدك شصتآموزان متوسط كالس از صدك پنجاهدانش
  .آموزان ضعيف بيشتر استارتباط با دانش
ويژه در دروس عملي و هر بتحصيلي هنرجويان جواپيشرفتدر مطالعه خود دريافت  ،)1369(اخالقي

مين آينده أعواملي مانند ت همچنينهاي فني غيرجوار بيشتر است هاي فني از هنرجويان هنرستانمهارت
م با كار و همكاري واحدهاي صنعتي موجب بهتر بودن نسبي پيشرفت تحصيلي أشغلي، آموزش عملي تو

  . باشدمينسبت به هنرجويان غيرجوار اي كارخانههنرجويان جوار 
 انگيزه كاهش هاهنرستان مديران قاطع اكثر نظر از كندبيان مي ،)1372(نتايج تحقيق نوربخش

 نظر بههمچنين  .باشد مي هاهنرستان در تحصيلي افت عامل مهمترين تحصيل ادامه به نسبت هنرجويان
 پيشرفت بر زيادي تأثير هاهنرستان بين تخصصي تجهيزات توزيع نحوه تغيير هاهنرستان مديران اكثر

 .گذاردمي هنرجويان تحصيلي
 تأمين در مديران و اي حرفه و فني آموزش مسؤولين، در مطالعه خود دريافت )1373(طلوع هاشمي

 اند نموده اعالم مديران و يا حرفه و فني آموزش مسؤولين همه .اند بوده مشكل دچار خود فني نيروهاي
 ،خاص هاي رشته در متخصص مدرس كمبود همچنين .نيست افيك كاردانش شاخه با مربوط اعتبارات كه

 همكاري عدم و شاخه اين اجراي جهت مستقل هاي كارگاه نداشتن ،آموزان دانش جهت كافي سرانه نبودن
  .باشدها مياز ديگر محدوديت اي حرفه و فني آموزش سازمان كامل

 و اي حرفه و فني شاخه به وزانآم دانش ورود مانع بيشترين نشان داد ،)1375(مطالعه ساالري
 همچنين كاردانش و يا وحرفهفني مدارس در ها كارگاه نبودن مجهز و كمبود .باشندمي والدين كاردانش
. باشدمي كاردانش و اي حرفه و فني شاخه بهديگر موانع ورود  از تحصيل از فراغت از بعد كاريابي مشكل
 و ياحرفه و فني شاخه به فرزندان گرايش عامل كه ستا نآ بر بررسي مورد هاي گروه از درصد 71نگرش

 و كاردانش شاخه به مساعدتري نگرش پسران به نسبت دخترانهمچنين  .است آنان خود عالقه كاردانش
   .اند داده نشان اي حرفه و فني

 ي،كارگاه كاركنان و هنرجويان در انگيزه تقويت كه دهدمي نشان ،)1377(مطالعه كمائي هاييافته
 در علمي و صحيح مديريت و كارگاهي كاركنان كيفي سطح بهبود شغلي، و تحصيلي هدايت از استفاده
-مهارت به توجه همچنين. شود مي فني هايكارگاه وري بهره سطح ارتقاء باعث هاهنرستان و هايكارگاه
  .شود مي كارگاهي هاي هزينه كاهش و درآمدها افزايش به منجر هاكارگاه در فراكاركردي و كاركردي هاي
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 تخصصي تحصيالت داراي كه مدرسيني هنرآموزان نشان داد به نظر ،)1377(مطالعه گل محمدي

  .هستند مؤثر هنرجويان تحصيلي پيشرفت در زياد خيلي مقدار به هستند
  تأثير بيشترين داراي معلم به  وزمآدانش نسبت كاهش  نشان داد ،)1377(نتايج پژوهش ميرصنايع 

 هاي شاخص تجهيزات، و كالبدي بخش در. است آموزدانش گرايشات و رفتار و تحصيلي يشرفتپ در
 هنرجو به ورزشي فضاي نسبت و نمره باالترين داراي هنرجو به كارگاه اصلي تجهيزات نسبت به مربوط

 هنرجو به آزمايشگاه فضاي نسبت و هنرجو به كارگاه فضاي نسبت. استبوده برخوردار نمره ترين پايين از
 كارگاهي، و آزمايشگاهي مواد به مالي بودجه متوسط مالي، بخش در .دارند قرار سوم و دوم هاي رده در

  .اند داده اختصاص خود به را نمره كمترين ورزشي يهوسران نمره باالترين
ي و فنهاي آموزان شاخهعنوان شده دانش تمشكالمهمترين نشان داد  ،)1381(نتايج تحقيق اكرام نيا

عدم وجود همچنين  يك فضاي مناسب براي كارورزي دخترانبلكه  نبودشهر اصفهان اي و كاردانش حرفه
  .باشدمي هاي دختراننيروي متخصص كافي در بعضي از رشته

ي و فنهاي آموزان رشتهاتالف مجموع دانش نسبتدهد نشان مي ،)1381(فاتحي هاي پژوهشيافته
بوده  94/1با  برابر، آموزش و پرورش استان در دوره مورد بررسي 75ـ  76اي ورودي سال تحصيليحرفه
ضريب كارآيي . بوده است 45/1و دانش آموزان دختر  26/2آموزان پسردانشنسبت براي  اين.  است

و پرورش استان در دوره مورد بررسي برابر  آموزشاي هاي فني و حرفهدروني مجموع دانش آموزان رشته
اي آموزش و هاي فني و حرفهرشتهآموزان طول دوره تحصيل مجموع دانش ميانگين. است بوده 52/0با 

درصد فارغ التحصيالن مجموع  ميانگين. استبودهسال  37/3پرورش استان در دوره مورد بررسي برابر با 
  . ستادرصد بوده  2/62استان در دوره مورد بررسي برابر با  ايهاي فني و حرفهرشته آموزاندانش

 مشكل براي مربيان، خدمت ضمن آموزشي هاي دورهكمبود  ، نشان داد)1381(نتايج مطالعه لنكراني
 تحصيل ادامه امكان محدوديت ،آموزشي فضاي محدوديت ،مجرب و عالقمند كارگاه سرپرستان تأمين

 ،رورزيكا و كارآموزي هاي دوره برگزاري محدوديت ،هنرآموزان و دبيران جذب محدوديت ،هنرجويان
هاي فني و  ارائه آموزش اجراييو اقتصادي از جمله مشكالت  اي منطقه نيازهاي با ها رشته همخواني عدم
  .باشداصفهان مي كاردانش در واحدهاي آموزشي واي  حرفه

 شده ارايه آموزشي هاي دوره كيفيت و محتوا در بازنگري نشان داد) 1383(هاي مطالعه رياحييافته
 موجب تواند مي تر عالي كيفي سطوح در جديد و تخصصي هاي رشته ايجاد نيز و اي حرفه و فني مراكز در

  .گردد مراكز اين به باالتر خانوادگي پايگاه و تحصيلي سطوح با كارآموزاني جذب
  با استفاده از الگوي سيپ كار دانش  هاي هنرستان  ارزشيابي  با عنوان  ايدر مطالعه ،)1385(درآني 
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 (CIPP) عامل از نظر  17عامل مورد بررسي،  19دريافت از و تجزيه و تحليل آنها هاعد از گردآوري دادهب
بدين ترتيب وضعيت موجود . مطلوب قرار گرفت عامل ديگر درسطح نسبتاً 2كيفي درسطح نامطلوب و

  .ارزيابي شد» نامطلوب«ي مورد مطالعه در سطح جامعه شهرتهران 2منطقههاي هنرستان
شهر  2هاي كار و دانش منطقهنشان داد عملكرد هنرستان ،)1386(طالعه صالحي و همكاراننتيجه م

  .تهران در وضعيت نامطلوب قرار دارد
اي در تانزانيا دريافت افراد با سطوح باالي آموزش آكادميك از افرادي كه در مطالعه ،)2007(كاهيارارا

اي هستند درآمد بيشتري دارند ولي افرادي ي و حرفهتر دانشگاهي يا داراي مدارك فنداراي مدارك پايين
اي هستند از افرادي كه داراي مدرك پايين دانشگاهي هستند داراي درآمد هاي فني حرفهكه داراي مهارت
  .بيشتري هستند
هاي جديد آموزشي اي با عنوان آموزش معلمان براي يادگيري تكنولوژيدر مطالعه ،)2010(ويسك

آموزان جهت يادگيري باشند براي حمايت معلمان و دانشهايي كه براساس شبكه ميدريافت تكنولوژي
  .باشدمورد نياز ميكرده و در قرن بيست و يكم شديداً  فعال و پويا كمك

ريزي و آموزش فني برنامه نشان داد زنجيره ارتباطي بين شناسايي بازار، ،)2010(مطالعات موزاكيتيس
  . باشندومهم مي مؤثرادي اي در توسعه اقتصو حرفه

 
 تحقيق  اهداف -3

كاردانش به لحاظ فضاي  اي وههاي فني و حرفموزان در هنرستانآبررسي وضعيت موجود دانش 
  .آن با استانداردها هآموزشي و مقايس

اي وكاردانش به لحاظ نيروي ههاي فني و حرفموزان در هنرستانآبررسي وضعيت موجود دانش 
 .ن با استانداردهاآ هانساني و مقايس

 
  روش پژوهش -4

مهمترين اين . شوند بندي مي متفاوت طبقه معيارهايپژوهش در علوم اجتماعي با توجه به  انواع
ميانه،  الن،ك(سطح تحليل ) مطالعات پهناگر، ژرفانگر(ميزان ژرفايي ) طوليمطالعات مقطعي، (معيارها زمان 

معيارهاي فوق اين پژوهش از  به توجهبا . باشند مي) بردياي و كار بنيادي، توسعه(و كاربرد پژوهش ) خرد
حجم نمونه  بهبا توجه . باشد ميدر حال حاضر  ها وضعيت هنرستانناظر به  زيرا ،نظر زماني مقطعي است

هايي نيز  هر چند تحليل استهنرستان  رشته  باشد واحد تحليل در اين تحقيق از نوع مطالعات پهنانگر مي
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سطح  مذكوربا توجه به نكته . خواهد بود ميانهسطح تحليل نيز  لذا. شدارائه خواهد  هرجنس و ش براساس
قصد دارد در چارچوب امكانات  علميشود و نظر به اينكه عالوه بر اهداف  مي ظورمن متوسطتحقيق 

  . شود تحقيق كاربردي محسوب مي دهد، ارائه وضعيت موجودراهكارهايي براي ارتقاء  آموزش وپرورش
  

 گيريآماري و روش نمونهجامعه آماري،نمونه -5

هاي گيري از ميان رشتهنمونه: گيري صورت پذيرفته است  الفدر اين پژوهش دو نوع نمونه
  ي استان نمونه گيري از ميان شهرها: ني  بهنرستا
اد تعد :گيري قرار گرفتهاي هنرستاني دو معيار مبناي تصميمگيري از ميان رشتهبراي نمونه: الف
   86-87استان خراسان رضوي سال )  بدون بزرگساالن(ها و مدارس كار دانش هنرستان
اي يا هنرستان آماري كليه شهرهاي داراي هنرستان فني وحرفهگيري شهرها، جامعهبراي نمونه: ب

بندي سطح توسعه يافتگي اي و مبناي طبقهگيري طبقهنوع نمونه .كاردانش استان خراسان رضوي است
كمتر توسعه ) گناباد ،نيشابور ،مشهد(هرهاي استان است كه در دو دسته شهرهاي توسعه يافتهش

  . انتخاب شدند) خواف ،فريمان(يافته
 

 :آوري اطالعات ابزار جمع -6

هاي اكتشافي  البته قبل از تدوين پرسشنامه از بررسي. مشاهده نامه استاطالعات  آوري ابزار جمع
اي و مدارس كاردانش هاي فني و حرفههنرستانمربيان و مديران با هايي صاحبهم. فراواني نيز استفاده شد

  . انجام گرفت
 
  متغير هاي پژوهش -7
مشتمل بر  (فضابر اساس آنچه در اهداف پژوهش آمده است متغيرهاي اصلي پژوهش عبارتند از  

مدرك تحصيلي،  هايمشتمل بر شاخص(نيروي انساني )  فضاي آموزشي،  فضاي اداري، فضاي خدماتي
اي تخصصي از سازمان فني و حرفه يههاي ضمن  خدمت  و كارت مربيگري در رشتتحصيلي، دورهه رشت

  ـ  درمورد رشته الكتروتكنيك نمونهعنواندر اين قسمت ـ به. كه داراي وضعيتي متفاوت در هر رشته است
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  :ارائه شده است
  معرفي اجمالي متغيرها و ابزار سنجش :1  جدول 

متغيرهاي 
  صليا

هدف
اصلي 
 پژوهش

  ابزار سنجش  هاي پژوهش مؤلفه  ابعاد متغير

  فضا
  فضاي آموزشي 1

  مشاهده نامه  آموزشي غير كارگاهي فضاي
  مشاهده نامه  ) عمومي(كارگاهيآموزشيفضاي
  مشاهده نامه )تخصصي(كارگاهيآموزشيفضاي

  مشاهده نامه ----- فضاي اداري 1
  شاهده نامهم ---- فضاي خدماتي 1

نيروي 
انساني 

  )مربيان(
2  

  فرم تكميل اطالعات ---- )مقطع تحصيلي(مدرك تحصيلي
 فرم تكميل اطالعات ---- تحصيلي دانشگاهيه يرشت

دوره هاي ضمن خدمت تخصصي در
 سه سال اخير

 فرم تكميل اطالعات ----

تخصصيه يكارت مربيگري در رشت
 از سازمان فني و حرفه اي

 فرم تكميل اطالعات ----

  مشاهده نامه ---- تجهيزات كارگاهي  3  تجهيزات
  
  ها و مقايسه آن با استانداردهابررسي وضعيت موجود نيروي انساني هنرستان -8

-هاي منتخب از گروه فني و حرفهيابيم كه در رشتهدرمي پژوهشي در فصل چهارمهاي با مرور يافته
-مساوي دارد به وضعيتي تقريباً) مقطع تحصيلي(مدرك تحصيلياي، نسبت جنسي هنرآموزان به لحاظ 

نسبتي معادل  تقريباً%) 45(و زن با مدرك كارشناسي%) 55(طوري كه هنر آموزان مرد با مدرك كارشناسي
 40.9(ها هاي هنرآموز در اين دورههاي ضمن خدمت شركت خانمولي به لحاظ طي نمودن دوره. دارند
. اين وضعيت به لحاظ كارت مربيگري نيز صادق است. است) درصد 59.1(مرد كمتر از مربيان ) درصد

هاي منتخب از در رشته. هستند) درصد 60(از مربيان مرد ) درصد 40(يعني مربيان زن داراي سهم كمتري 
 32.1(بيشتر از مردان ) درصد67.9(خدمت تخصصي، نسبت زنانهاي ضمنگروه كاردانش نيز درآموزش

  . وضعيت بهتري از آقايان مربي دارند) درصد 60(به لحاظ كارت مربيگري نيز زنان با . است) درصد
كه به لحاظ مل است در حاليخياطي و طراحي لباس زنانه قابل تأدر اين ميان وضعيت در رشته  

اد كه تعدبه طوري. ها جايگاه مناسبي نداردمدرك تحصيلي هنر آموزان اين رشته در مقايسه با ساير رشته
گري به لحاظ كارت مربي. باشدمي )مربي فوق ديپلم 293(ديپلمدر برابرمربيان فوق) نفر 43(مربيان ليسانس

-نفر از هنرآموزان اين رشته فاقد كارت مربيگري مي 124نفر داراي كارت مربيگري هستند و  15نيز تنها 
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 87نفر شركت نموده و  50ونفر پاسخگ 137هاي ضمن خدمت تخصصي نيز از مجموع در آموزش. باشند

  )مناسبترين وضعيت مربوط به شهرستان گناباد است. (نفر شركت نكرده بودند
   
  بررسي وضعيت موجود فضاي آموزشي مقايسه آن با استانداردها -9

پردازيم فضاي ها و مقايسه آن با استانداردها ميدر اين قسمت به بررسي فضاي آموزشي هنرستان
موزشي كارگاهي عمومي تفكيك نموده و به آآموزشي غيركارگاهي و فضايضايمذكور را به دو بخش ف

  . پردازيمهاي مذكور ميمقايسه بخش
  
  فضاي آموزشي غيركارگاهي -9-1
مشتمل بر مساحت كتابخانه، تعداد كتابخانه، »  فضاي آموزشي غيركارگاهي«آنچنان كه ذكر شد 

. شده استهاي مذكور ساختهاز تركيب شاخص باشد كهمساحت كالس درس و تعداد كالس درس مي
درصد از فضاي آموزشي غيركارگاهي در نمونه پژوهش كمتر از  56.75نمودار ذيل بيانگر آن است كه 

  . باشددرصد از آن در حد استانداردهاي تعريف شده مي 43.25است و تنها استانداردهاي تعريف شده
  

۰

۵۰

۱۰۰

43.25

51
5.75

 
  هاي نمونه از  لحاظ فضاي آموزشي غيركارگاهيهنرستان وضعيت: 1مارهنمودار ش

  
  )عمومي(فضاي آموزشي كارگاهي -9-2
 انبار وسايل ورزشي، مساحت انبار لوازم مصرفي،مشتمل  بر »  )عمومي(فضاي آموزشي كارگاهي«

مساحت كالس  تعداد انبار مركزي تجهيزات، مساحت انبار مركزي تجهيزات، تعداد انبار لوازم مصرفي،
تعداد  مساحت كارگاه سنگين، تعداد كالس كامپيوتر، مساحت كالس كامپيوتر، تعداد كالس رسم، رسم،
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تعداد كارگاه سبك، انبارمساحت آزمايشگاه چندمنظوره وتعداد  مساحت كارگاه سبك، كارگاه سنگين،
  .استهاي مذكور ساخته شدهشاخصباشد كه از تركيب آزمايشگاه چند منظوره مي

آموزشي عمومي در نمونه پژوهش كمتر از درصد از فضاي 64.8نمودار ذيل بيانگر آن است كه  
  .باشددرصد از آن در حد استانداردهاي تعريف شده مي35.2استانداردهاي تعريف شده است و 

  
 اي نمونه از لحاظ فضاي آموزشي كارگاهي عموميهوضعيت هنرستان: 2نمودار شماره 

  بررسي وضعيت موجود فضاي اداري  مقايسه آن با استانداردها -9-3
مشتمل برتعداد اتاق حسابدار و جمعدار اموال، مساحت امور دفتري و »  هاهنرستان فضاي اداري«

ق معلمان، مساحت اتاق معاون بايگاني، تعداد امور دفتري و بايگاني، مساحت اتاق معلمان، تعداد اتا
آموزشي، تعداد اتاق معاون آموزشي، مساحت اتاق رئيس، تعداد اتاق رئيس، مساحت اتاق ورزش، تعداد 
اتاق ورزش، مساحت اتاق مشاورين، تعداد اتاق مشاورين، مساحت اتاق مربي پرورشي، تعداد اتاق مربي 

هاي اوليه، مساحت اتاق اتاق بهداشت و كمك هاي اوليه، تعدادپرورشي، مساحت اتاق بهداشت و كمك
 باشدسرپرستان بخش، تعداد اتاق سرپرستان بخش، مساحت اتاق معاون فني و تعداد اتاق معاون فني مي

درصد از 48.8 نمودار ذيل بيانگر آن است كه حدود. استهاي مذكور ساخته شدهكه از تركيب شاخص
درصد از آن در حد  51.2است و حدود انداردهاي تعريف شدهفضاي اداري در نمونه پژوهش كمتر از است

  .باشداستانداردهاي تعريف شده مي

  
  هاي نمونه پژوهش از  لحاظ فضاي اداريوضعيت هنرستان: 3نمودار شماره 

۰

۱۰۰

35.2
19.8

45

فاقد 
Column۱

اندارد )يا بيشتر(درحد است

۰

۵۰

۱۰۰

51.2

7.1

41.7

فاقد 

Column۱

اندارد )يا بيشتر( درحد است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 
  73 ــــــــــــــــــــــــــــــ ../.هاي فني وآموزان هنرستانمقايسه وضعيت دانش

  
  بررسي وضعيت موجود فضاي خدماتي و مقايسه آن با استانداردها -9-4

درصد فضاي خدماتي كه شامل انباروسايل نظافت،آبدارخانه،سرويس بهداشتي  66.2درمجموع 
 انباروسايل نظافت، دوش ورختكن كاركنان، آموزان،بوفه دانش آموزان،دانش بهداشتيمعلمان،سرويس

درسطح استاندارد  درصد33.8وتنها آموزان درسطح غيراستانداردبازي دانش موتورخانه وحياط آبدارخانه،
  .دباشمي

  

  
  وضعيت هنرستانهاي نمونه پژوهش از  لحاظ فضاي خدماتي: 4نمودار شماره

  
  بين وضعيت  موجود تجهيزات با وضعيت استاندارد مقايسه -10

 )Wilcoxon(آزمون غيرپارامتريك ويلكاكسون از براي مقايسه وضعيت موجود با وضعيت استاندارد
استفاده از . هاي زوجي استهاي غيرپارامتريك و از نوع مقايسهآزمون در زمره آزموناين . استفاده نموديم

است كه نمونه آماري مورد مطالعه از توزيع غيرنرمال برخوردار، يا حجم هاي نانپارامتريك زمانيآزمون
رد درباره هاي ما وضعيت موجود و وضعيت استاندانمونه پايين باشد با اين توضيح كه دراين آزمون زوج

نكته قابل ذكر آنكه تجهيزات كارگاهي مورد بررسي همه از يك . هر كدام از تجهيزات كارگاهي است
نتايج آزمون بيانگر اين است كه اين رابطه به جز در رشته برق ساختمان . سطح از اهميت برخوردار نيست

د تجهيزات كارگاهي در اين باشد به عبارت ديگر بين وضعيت موجوها معنادارميدر مورد ساير رشته
  . درصد وجود دارد 95رشته با وضعيت استاندارد تفاوت معناداري در سطح اطمينان 

۰

۵۰

۱۰۰

٣٣.٨

٣٩.٣

٢۶.٩

فاقد 
از استاندارد کمتر 

اندارد )يا بيشتر(درحد است

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 
 

 
  شماره دوم /دومسال /مطالعات جوانان شناسي جامعه  فصلنامهــــــــــ ــــــــــــــــــ 74

 
 

  داري  تجهيزات در رشته الكتروتكنيكبررسي آزمون سطح معني: 2جدول شماره

 z -3/180آماره  رشته الكتروتكنيك

  001/ سطح معناداري

 z -2.201آماره  رشته ساختمان

  0./28 ناداريسطح مع

 z -3.827آماره  رشته حسابداري

  0./00 سطح معناداري

 z -3.516آماره  رشته گرافيك
  0./00 سطح معناداري

 z -2.366آماره  رشته طراحي صفحات وب
  0./18 سطح معناداري

 z -2.666آماره  رشته برق ساختمان
  0./08 سطح معناداري

 z -4.200آماره  رشته خياطي
  0./00 معناداريسطح

 رشته مديريت و برنامه ريزي خانواده
  

  z -3/920آماره
  000./ سطح معناداري

  
 بحث و بررسي  -11

له، أسطح مس(اي را با دو معيار هاي فني و حرفهرسد كه بتوان مسائل مربوط به آموزشبه نظر مي
نه و كالن و به لحاظ جايگاه در در سه سطح خرد،ميا  ؛به لحاظ سطح بررسي نمود) لهأجايگاه سازماني مس

شود كه شش حالت براي آن پس به مثابه ماتريسي مي. دوجايگاه درون بخشي و فرابخشي قابل طرح است
هاي ها و قالباي به مثابه يك واقعيت آموزشي تام و در قالب اليهاگر به مسائل فني و حرفه .متصور شد

ويژه جايگاه اين مسائل به لحاظ بريم؛ بهبل آنها بيشتر پي ميمذكور نگاه نماييم به ارتباط پيچيده و متقا
آموزش غير رسمي (و فرا بخشي ) هاي نظام متوسطههاي رسمي مانند آموزششامل آموزش(درون بخشي 

هاي مراكز خصوصي يا وابسته به مراكز دولتي مانند اي، آموزشهاي سازمان فني و حرفهدر قالب آموزش
كمتر به آن توجه  )از همه مهمتر نظام استاد و شاگردي در نظام سنتي بازار كار ... زي وجهاد كشاور ارشاد،

دانند ولي به رسد بسياري از محققين ريشه مشكالت را در نظام آموزش رسمي ميبه نظر مي. شده است
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ن ميان در اي. استرسد سهم فرابخشي آموزش و ارتباط بين آنها در اين امر غفلت بيشتري شدهنظر مي

آنچه از مقايسه وضعيت موجود با استانداردهاي آموزشي مهمتر است بررسي شود شرايط موجود تا چه 
به عبارتي ديگر شرايط موجود ـ فارغ از فاصله . نمايدمين ميأاندازه بسندگي نيل به اهداف آموزشي را ت

افزون بر . سازدموزشي را ممكن ميآف يابي به اهداكم يا زياد آن با استانداردهاـ تا چه اندازه امكان دست
شود غالب تحقيقاتي كه در اين حوزه صورت اي و كار دانش سبب ميهاي فني و حرفهآن تنوع رشته

شود در پيشنهاد مي. گرفته است به علت تنوع و گستردگي جامعه آماري، از عمق الزم برخوردار نباشد
محدود شود تا امكان بررسي چندوجهي در  رسي حتماًهاي اين حوزه تعداد رشته مورد برانجام پژوهش
  .پذير باشدمورد آن امكان

  
  :پيشنهادات پژوهش -12

درصد فضاي آموزشي غيركارگاهي  56.75هاي مورد بررسي درمجموع نظر به آنكه  در رشته
باشد؛ درصد درسطح استاندارد مي43.25وتنها  درسطح غيراستاندارد) شامل كالس درس وكتابخانه(

   .قاي وضعيت موجود بايد در اولويت قرار گيردارت
كارگاه  شامل آزمايشگاه چندمنظوره،(درصد فضاي آموزشي كارگاهي 64.8با توجه به آنكه در

انبارلوازم مصرفي وانبار  انبارمركزي تجهيزات، كالس رسم، كالس كامپيوتر، كارگاه سنگين، سبك،
باشد؛ ارتقاي وضعيت رصد درسطح استاندارد ميد35.2وتنها  درسطح غير استاندارد) وسايل ورزشي

   .موجود بايد در اولويت قرار گيرد
،اتاق بخشسرپرستاناتاق فني،معاونشامل اتاق(درصد فضاي اداري48.9نكه درآباتوجه به 

اتاق معاون  اتاق رييس، اتاق ورزش، اتاق مشاورين، اوليه،اتاق مربي پرورشي،هايوكمكبهداشت
اتاق تكثير  دار،وجمع اموال اتاق حسابدار معلمان،اتاق اموردفتري وبايگاني، اتاق آموزشي،

باشد؛ارتقاي وضعيت درصد درسطح استاندارد مي51.2وتنها  درسطح غير استاندارد) وسرايداري
  موجود بايد در اولويت قرار گيرد 

نه،سرويس شامل انباروسايل نظافت،آبدارخا(درصد فضاي خدماتي  66.2بر اساس آنكه  در
 انبار بهداشتي معلمان، سرويس بهداشتي دانش آموزان، بوفه دانش آموزان،، دوش ورختكن كاركنان،

وتنها  درسطح غيراستاندارد) آموزانموتورخانه وحياط بازي دانش آبدارخانه، وسايل نظافت،
  .دباشد؛ ارتقاي وضعيت موجود بايد در اولويت قرار گيردرصد درسطح استاندارد مي33.8

  . رسدمي  نظر  به  غيركاربردي و  متر مربع براي انبار لوازم مصرفي غيرمتعارف  7و  4مساحت 
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  .شود استاندارد مذكور مورد بازنگري قرار گيردپيشنهاد مي
) هنرجو 240هايي با بيش ازهنرستان(مترمربع 50و )هنرجو 240هايي تا هنرستان(متر  6مساحت

شود استاندارد مذكور پيشنهاد مي. رسديرمتعارف و غيركاربردي به نظر ميبراي انبار وسايل ورزشي غ
  .مورد بازنگري قرار گيرد

درصد هنرآموز مرد و در رشته  31.6اي، رشته دخترانه گرافيك با هاي فني و حرفهدربين رشته
هستند كه  ها مشغول به تدريسدرصد هنرآموز مرد در هنرستان 33.3دخترانه كاردانش حسابداري با 

- اطالعات مذكور مربوط به شهرستان( .هاي مورد بررسي استانساني در هنرستانوجه آسيبي نيروي
 ).باشدفريمان مي خواف و گناباد، هاي نيشابور،

اي در نظر گرفته شده باشد كه در هاي دخترانه براي  معلمان مرد بايد اتاق جداگانهدر هنرستان
شود استاندارد مذكور مورد بازنگري قرار ر گرفته نشده پيشنهاد مياستانداردهاي اخذ شده در نظ

  .گيرد
  

  : فهرست منابع
هاي فني و ، بررسي مشكالت كارورزي و كارآموزي دانش آموزان شاخه)1381(اكرام نيا، غالمرضا،  .1

- گاهاز ديدگاه مربيان، مديران، دانش آموزان و ديگر دست 80-81اي و كاردانش در سال تحصيليحرفه
 . هاي ذيربط استان اصفهان

هاي استان اصفهان و ، بررسي فضاهاي كارگاهي و آزمايشگاهي هنرستان)1380.(اكرام نيا، غالمرضا .2
كارشناسي تحقيقات آموزش و  :نگهداري محل.مقايسه ي آن با استانداردهاي مربوط به هر رشته

 .پرورش خراسان رضوي
اي و  هاي فني جوار كارخانهميزان موفقيت هنرستان بررسي تحليلي، )1369(اخالقي، علي اصغر، .3

 -) ليسانس فوق(نامه پايان. هاي فني متعارف در استان تهراننعوامل مؤثر در آن در مقايسه با هنرستا
 .1386آبان ) Iran doc(مركز اسناد و اطالعات كشور . دانشگاه تهران، علوم تربيتي

يابي هنرستان هاي كار دانش با استفاده از الگوي سيپ ارزش،)1385(دراني، كمال، صالحي، كيوان، .4
)CIPP (موردي از هنرستان : به منظور پيشنهادچارچوبي براي بهبود كيفيت هنرستاني هاي كار دانش

 . شهرتهران 2هاي منطقه 
خانوادگي و اجتماعي مرتبط با انتخاب رشته  عوامل ، بررسي)1383(محمد اسماعيل، رياحي، .5

نقش  مجموعه مقاالت دومين همايش . استان مازندارن اي حرفهكز آموزش فني و كارآموزي در مرا
 هايآموزش
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 اي ي كل آموزش فني و حرفهاداره ،1384جلد اول، ،تحوالت اقتصادي و اجتماعي در اي فني و حرفه 

  .مازندران
ه نقل از ب 19/2/1381اي، ابراراقتصادي وحرفهفنيآموزش، اهميت)1381(زاده محمدي، محمدرضا، .6

 .نمايه

آموزان سال اول نظام جديد آموزش متوسطه و والدين آنها  بررسي نگرش دانش ،)تابي(،ساالري،علي .7
 :نگهداري محل.يزد دراستان 74-75تحصيلي  درسالاي و كاردانش  شاخه فني و حرفه بهنسبت 

 .كارشناسي تحقيقات آموزش و پرورش خراسان رضوي

هاي تحقيق در علوم اجتماعي، جلد اول، انتشارات پژوهشگاه علوم ، روش)1382(باقر، . ساروخاني .8
  .اجتماعي و مطالعات فرهنگي

ي جزوه ،»آموزان كالس درستعداد دانش«استانداردهاي ملي ايران ،)تابي(شعباني وركي، بختيار، .9
  . دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه فردوسي مشهد: پژوهشي، محل نگهداري

- ، نگاهي تحليلي بر عملكرد هنرستان)1386(كيوان، زين آبادي، حسن رضا، كيامنش، عليرضا،صالحي، .10

شهر تهران،  2هاي كاردانش موردي از ارزشيابي كيفيت بروندادهاي هنرستانهاي كاردانش منطقه 
 . 1386، سال پنجم، 16هاي آموزشي، شماره فصلنامه نوآوري

هاي اي جوانان، آموزش مهارتاليل عدم مهارت شغلي و حرفه، نگاهي به د)1382(صانعي مقدم، ميترا، .11
 .به نقل از نمايه. 23/6/1382. نشريه اعتماد. آموزاناي به دانششغلي و حرفه

آن در ابعاد      اي و نقش هاي فني و حرفه، آموزش)1384(طالب زاده، محسن و خيري خواه، آرش، .12
مين همايش نقش آموزشهاي فني و حرفه اي در مختلف جوامع، بر گرفته از مجموعه مقاالت دو

  .اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان مازندران. تحوالت اقتصادي و اجتماعي جلد اول
كار دانش نظام جديد آموزش متوسطه و  شاخه يچگونگي اجرا بررسي ،)تابي(،مرتضي هاشمي، طلوع .13

تحقيقات  خالصهCDاز برگرفته،)72- 73( تحصيليمشكالت اجرائي آن در راستاي خراسان در سال 
 .تحقيقات آموزش و پرورش خراسان رضوي كارشناسي
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صنايع و صاحبان حرف و مشاغل از عملكرد  مديراني ميزان رضايت بررس، )1383(،غالمرضا، عابدي .14
: مراجعه شود به شهر ي و كاردانش شهرستان زرينا وحرفه هاي فنيالتحصيالن آموزشگاه فارغ

www.research.isfedu.org.  
وري پيوند توان پرداخت حقوق و دستمزد را با كارآيي و بهره، چگونه مي)1378(علوي، سيد امين اهللا، .15

 .مركز آموزش مديريت دولتي: ، انتشارات»برگرفته از مقاالت موجود در آبهره وري در مديريت. داد

موزش و پرورش استان اي آ، بررسي كارآيي دروني آموزش فني و حرفه)1381(فاتحي، اردشير، .16
  .www.research.isfedu.org: ، مراجعه شود به75- 79هاي اصفهان طي سال

اي در توسعه منابع هاي فني و حرفه، بررسي تاثير آموزش)1384(فرهاديان، همايون و همكاران، .17
 در  اي و حرفه  فني  هاينقش آموزش  همايش دومين   مجموعه مقاالت از   انساني،بر گرفته

 تحوالت اقتصادي و 

 .اي استان مازندراناجتماعي، جلد اول، اداره كل آموزش فني و حرفه

 اي، كارآفريني و فني و حرفه هاي طراحي الگوي تعاملي آموزش ،)1384(فيض، داوود ، فيض، محمود، .18

ت اي در تحوالهاي فني و حرفهبرگرفته از مجموعه مقاالت دومين همايش نقش آموزش. بازار كار
 .اي استان مازندراناداره كل آموزش فني و حرفه. اقتصادي و اجتماعي، جلد اول

) واحدهاي كارگاهي( يهاي فنوري آموزش بررسي عوامل مؤثر در افزايش بهره،)1377(،كمائي،جمشيد .19
استان  پرورشخوزستان با استفاده از تجربيات كاركنان كارگاهي، اداره كل آموزش و  استاندر 

 .شوراي تحقيقات خوزستان،

اي در نظام جديد  ، بررسي مسائل و مشكالت آموزشي شاخه فني و حرفه)1377(گل محمدي، حسين، .20
اداره كل . اي و كشاورزي استان مازندران هاي فني و حرفه متوسطه از ديدگاه هنرجويان و هنرستان

 )اي، جلد دوم و حرفهي تحقيقات آموزش فني برگرفته از چكيده. (آموزش و پرورش استان مازندران

 اي هاي فني و حرفه جرايي ارائه آموزشابررسي مشكالت  ،)1381(،عمادزاده، مصطفي ،لنكراني،مهناز .21
 سالاصفهان  هرهنرآموزان و مديران ش، يانوكاردانش در واحدهاي آموزشي از ديدگاه هنرج و

  .79-80تحصيلي 
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  .12/6/1381اشتغال جوانان، همشهري اي راهي براي ، آموزش فني و حرفه)1381(مركزي، الهام، .22
برگرفته از مقاالت موجود در بهره . ، مديريت و بهره وري اكسير كار و توليد)1378( مشبكي، اصغر، .23

 .مركز آموزش مديريت دولتي: وري در مديريت، انتشارات

د هاي فني نظام جديوري در هنرستان،بررسي برخي از نشانگرهاي بهره)1377(ايع، ژاله،ضيمير  .24
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