
79
 ë 56شمارة
 ë سال چهاردهم
ë 1394 زمستان

چكيده:

برای ارزشیابی رشــتة مکانیک خودرو تعداد 233 فارغ التحصیل، 357 هنرجو، 69 هنرآموز و 25 مدیر 
و معاون از 16 هنرســتان از پنج استان خراسان رضوی، قم، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری و خوزستان 
انتخاب شــدند و ارزشــیابی از طریق آن ها انجام گرفت. داده های گردآوری شده به وسیله پرسش نامه و 
چک لیست با استفاده از روش های آماری توصیفی تحلیل شدند. برخی از مهم ترین یافته های پژوهش به 

شرح زیر خالصه شده است:
- عملکرد هنرجویان در دروس مختلف به ویژه درس های عمومی و نظری تخصصی و پایه نامطلوب است.

- خانواده های هنرجویان و فارغ التحصیالن این رشــته عمدتاً به طبقة اجتماعی و اقتصادی پایین جامعه 
تعلق دارند.

- 22/7 درصد فارغ التحصیالن توانســته اند شغلی به دست آورند، اما مشاغل حدود 58 درصد این افراد 
ارتباطی با آموخته ها و رشتة تحصیلی شان ندارد.

- مشاغل بیشتر شاغالن موقت و روزمزد است، لذا عمدتاً حقوق و درآمد پایینی دارند و از رضایت شغلی 
کافی برخوردار نیستند.

- وضعیت معیشتی، رفاهی و درآمد هنرآموزان مطلوب نیست و کاستی هایی در دانش، مهارت ها، صالحیت 
آن ها وجود دارد و انگیزه و رضایت شغلی کافی ندارند.

الزم اســت تدابیری جهت بهبود اجرای برنامه و در نتیجه تحقق اهداف تعیین شده و تأمین نیاز جامعه به 
نیروی انسانی در این زمینه اندیشیده شود و اقدامات عملی برای بهبود ورودی ها و کیفیت مهارت و اشتغال 

به ویژه اشتغال مرتبط فارغ التحصیالن انجام گیرد.

ï تاريخ دريافت مقاله: ï   93/6/26 تاريخ شروع بررسي: ï           93/3/27 تاريخ پذيرش مقاله: 94/7/14

mdbarzegar@yahoo.com ..........................................................................................دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه خوارزمی *
hzeinabadi@yahoo.com ............................................................................................................................................دانشیار دانشگاه خوارزمی *
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مقدمه
 آموزش هــای فنی وحرفــه ای از ديربــاز مورد توجه بوده اســت. ايــن آموزش ها ابتــدا به صورت

 اســتاد ـ شــاگردی و غیررســمی انجام می شد. با پیشــرفت انقالب صنعتی و توســعه صنايع ماشینی، 
تقاضا بــرای به کارگیری نیروهای ماهر به طور روزافزونی افزايش يافت. اين امر موجب شــد آموزش 
فنی وحرفه ای وارد نظام مدرسه ای شود و مدارس حرفه ای تأسیس گردد. در واقع، در غرب، در اواخر 
قــرن نوزدهم و اوايل قرن بیســتم، آموزش فنی وحرفه ای در میانة بحث هــا و مجادله ها دربارة ماهیت 
آموزش حرفه ای در آموزش عمومی متولد شــد و يک توافق عمومی دربارة اهمیت تأســیس آموزش 
حرفه ای در مدارس دولتی به عنوان جايگزين آموزش های نظری کالســیک حاصل شــد )راجســکی1، 
2002، به نقل از نويدی و خاّلقی، 1393(. اهمیت اين آموزش ها مربوط به مکان يا زمان خاصی نیست. 
بلکه همة کشورهايی که برای رسیدن به توسعه اقتصادی کوشیده اند به اصالحاتی دست بزنند و در اين 
زمینه موفق شده اند، در اولین گام با جديت به اصالح و توسعة کّمی و کیفی آموزش های فنی وحرفه ای 

خود پرداخته اند )نويدی و خاّلقی، 1393(.
در ايران آموزش های رسمی فنی وحرفه ای سابقه ای نسبتًا طوالنی دارد. آموزش های فنی وحرفه ای 
بــه ســبک جديــد از دورة صفويه با ايجاد و گســترش روابط بین ايــران و اروپا آغاز شــد. در تاريخ 
آموزش های فنی وحرفه ای ايران تأســیس دارالفنون )1230 هجری شمسی( به فرمان امیرکبیر به عنوان 
اولین اقدام برای ايجاد مدارس فنی به سبک جديد شناخته می شود )مرجانی، 1373؛ به نقل از نويدی 
و خاّلقی، 1393(. اين مدارس در دورة پهلوی اول توسعه يافت و ابتدا در شهرهای بزرگ و سپس در 
ساير شهرها و مناطق ايجاد گرديد. در حال حاضر اين آموزش ها برای تربیت نیروی انسانی مورد نیاز 
بازار کار در قالب هنرســتان های فنی وحرفه ای و کاردانش اجــرا می گردد. رويکرد حاکم بر برنامه های 
رسمی آموزش فنی وحرفه ای در ايران، آماده سازی دانش آموزان برای اشتغال در يک شغل خاص است. 

در اين آموزش ها، در سطح بین المللی، رويکردهای عمده ای حاکم است:
1. آماده سازی دانش آموزان برای يک شغل خاص؛

2. آماده سازی دانش آموزان برای زمینه های عام شغلی؛
3. رويکرد کل نگر و تلفیقی در فرايند ياددهی و يادگیری.

اين سه رويکرد در يک فرايند تکاملی شکل گرفته و در طی چند دهه اخیر رويکرد سوم مورد توجه 
قرار گرفته اســت )گراب2، 1996 و 1997؛ گری3، 1999؛ راجســکی، 2002؛ به نقل از خاّلقی، 1388(. 
آموزش های فنی وحرفه ای در مقايسه با ساير آموزش ها به منابع بیشتری نیاز دارد و تحلیل هزينه- فايده 

اين آموزش ها برای نظام آموزشی بسیار مهم است.
هزينه نسبتًا باالی حرفه آموزی، ضرورت بررسی دقیق تر اثربخشی را توجیه می کند. مفهوم اثربخشی 
سه اصطالح مرتبط به هم را دربر می گیرد: اثربخشی، کارايی و بهره وری. اثربخشی وقتی روی می دهد 
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که نتیجة بهتری با هزينة مشــابه به دســت آيد. مقدار آن برابر است با بهبودی که در اثر حرفه آموزی در 
حل مسائل عملکردی سازمان و يا در پاسخ به نیازهای پرورش مهارت کارکنان حاصل می شود. کارايی 
هنگامی حاصل می شــود که يک هدف مشخص با حداقل هزينه محقق شود و بهره وری هنگامی روی 

می دهد که نتايج بهتر با هزينه کمتر فراهم شود )مولدر4، 1382/1995(.
برای سنجش بازده منابع مالی و اعتبارات صرف شده در آموزش های فنی وحرفه ای بايد مالک هايی 
وجود داشته باشد. در مقاله ای که يو- پینگ چونگ5 تألیف و عبدالحسین نفیسی، در سال 1382، آن را 
ترجمه کرده اســت، مالک های بازده سرمايه گذاری در آموزش فنی وحرفه ای کشورهای درحال توسعه، 

به شرح زير آمده است:
1. معیارهای مســتقیم بهره وری که از طريق ارزيابی کارايی افراد آموزش ديده در محیط کار حاصل 

می شود.
2. وضعیت اشتغال آموزش ديدگان مانند نرخ بیکاری يا اشتغال، سطوح شغلی و الگوی اشتغال افراد 

آموزش ديده و ارتباط شغل و رشتة تحصیلی.
3. درآمدها که بازتاب بهره وری در محیط کار است و يا جريان درآمد درون زندگی افراد.

4. کاهش نرخ ترک تحصیل و میزان احتمال پذيرفته شدن در يک آزمون شغلی دولتی.

در کشــور ما اطالعــات کافی برای قضاوت دقیق دربارة هزينه- فايــدة آموزش های فنی وحرفه ای 
وجود ندارد. در واقع، عملکرد نظام حاکم بر اقتصاد کشــور چندان شفاف نیست و اغلب قضاوت های 
رســمی درباره هزينه- فايدة آموزش های فنی وحرفه ای مبتنی بر درک شهودی و جانب دارانه است. در 
طول دو دهه گذشــته مســئوالن وزارت آموزش وپرورش با اتکا به مبانی کالســیک بر توسعة آموزش 
فنی وحرفه ای تأکید کرده اند که در نتیجه آن تعداد دانش آموزان در شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش 
افزايش يافته است. باوجوداين، شواهد موجود بر تنزل کیفیت اين آموزش ها داللت دارند. گزارش های 
منتشرشده و نظرات صاحب نظران و سیاست گذاران، برنامه ريزان و مجريان آموزش های فنی وحرفه ای 
نشانگر وجود مشکالتی مانند ضعف ورودی ها به ويژه در دروس تئوری و پايه، نامناسب بودن وضعیت 
نیروی انســانی، عدم تناسب اعتبارات در مقايســه با توسعة سريع هنرستان ها، کمبود و نامناسب بودن 
فضا، کمبود و نامناســب بودن تجهیزات، وضعیت نامناسب اشتغال و رضايت بخش نبودن مهارت های 
کسب شدة هنرآموختگان... می باشد. برخی شواهد پژوهشی موجود )مانند پژوهش های نفیسی، 1378؛ 
برزگر، محمود؛ نويدی، احد )1383(. شاه حسینی، 1382؛ برزويی، 1381، میرالی، 1381؛ گل محمدی، 
1377؛ لنکرانــی، 1380؛ فرشــاد، 1374؛ نويــدی، 1374؛ زين آبادی، صالحی و پرنــد، 1386؛ اکرامی، 
1380 و هدف جو، 1382( نیز حاکی از رضايت بخش نبودن وضعیت اجرا و بروندادهای نظام آموزش 

فنی وحرفه ای و پاسخگو نبودن اين آموزش ها به نیازهای بازار کار است.
بايد دانســت که هزينه های نســبتًا باالی آموزش های فنی وحرفه ای ضرورت بررســی دقیق تر و يا 
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ارزشیابی آن ها را موّجه می سازد )مولدر، 1382/1995(. همچنین برنامه های درسی در مراحل مختلف 
نیازمند ارزشیابی اند، زيرا، حتی اگر از تدوين برنامه ای مناسب و واقعبینانه اطمینان داشته باشیم، غفلت 
از ارزشیابی آن میتواند سبب انحراف از برنامه، نداشتن توجیه برای صرف اعتبارات مالی و در نتیجه 
روبه زوال گذاشــتن برنامه گردد. منظور و هدف گردآوری اطالعات درباره قوت و ضعف برنامة درسی 
آن است که به برنامه ريزان درسی امکان دهد در فعالیت ها و برنامه های خود تجديدنظر کنند و يا آن ها 
را تطبیق داده، حفظ کنند و يا حتی متوقف ســازند )ارنشــتاين6 و هانکینز7، 2004/ 1392(. به بیان ديگر 

ارزشیابی برنامه های درسی به منظور تصمیم گیری در مورد آن ها انجام می گیرد )کلنوسکی8 2010(.
اگرچه در کشــور ما ارزشیابی علمی از برنامه های آموزشی به طور شايسته مورد توجه قرار نگرفته 
است، اما در چند سال گذشته، تالش هايی برای ارزشیابی برخی از رشته های فنی وحرفه ای انجام شده 
است. برای تقويت اين تالش ها و در پاسخ به نیاز حوزة برنامه ريزی، بر ارزشیابی رشتة مکانیک خودرو 

متمرکز شديم.
رشتة مکانیک خودرو از رشته های تحصیلی زمینة صنعت در شاخة فنی وحرفه ای است. بر اساس 
آمــار آموزش وپــرورش در ســال 94-93 تعداد 17552 هنرجو در رشــتة مکانیک خودرو، در شــاخة 
فنی وحرفه ای کشور در حال تحصیل بوده اند )وزارت آموزش وپرورش، 1394(. برنامة درسی اين رشته 
بايد جوابگوی نیازهای بازار کار در سطح نیروی کار ماهر و تکنیسین در زمینه تعمیرات و خدمات فنی 
خودرو باشــد. از همه مهم تر به کارگیری نیروی انســانی غیرمتخصص در اين زمینه، ناکافی و نامناسب 
بودن مهارت های شغلی هنرآموختگان رشتة مکانیک خودرو می تواند به کاهش کیفیت خدمات مربوطه، 

نارضايتی مشتريان و... منجر شود.
 ارزشیابی رشتة مکانیک خودرو شاخة فنی وحرفه ای می تواند تصوير روشنی از جنبه های مختلف 
آن را برای برنامه ريزان و مجريان فراهم نمايد و نقاط قوت و ضعف برنامه را آشــکار سازد. بر اساس 

نتايج اين مطالعه می توان نسبت به رفع نقاط ضعف و نارسايی ها اقدام کرد.

اهدافوسؤالهايپژوهش
اين پژوهش با هدف کلی به دست آوردن تصويری نسبتًا روشن از وضعیت برنامة درسی درحال اجرا 
و کسب شــدة رشتة مکانیک خودرو در شــاخة فنی وحرفه ای، از طريق يافتن پاسخ برای دو سؤال زير 

انجام شده است:
1. وضعیت رشتة مکانیک خودرو شاخة فنی وحرفه ای در هر يک از مؤلفه های مربوط به برنامة درسی 
درحال اجرا )شــامل نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و مواد مصرفی، فضای آموزشی، هزينه ها 
و اعتبارات، برنامه و محتوای آموزشــی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و ويژگی های شــناختی و 

عاطفی هنرجويان و هنرآموختگان( چگونه است؟
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2. وضعیت رشــتة مکانیک خودرو شــاخة فنی وحرفه ای در هر يک از مؤلفه های مربوط به برنامة 
درســی کسب شده )شــامل نمرات هنرجويان و عملکرد تحصیلی، وضعیت اشتغال، انتظارات و 
سرنوشــت شــغلی، نحوه کاريابی، اســتخدام، میزان حقوق، رابطه آموخته ها و رشتة تحصیلی با 
شــغل، عوامل مؤثر در بیکاری و اشــتغال فارغ التحصیالن، میزان رضايت شــغلی هنرآموختگان 
شــاغل، میزان گرايش به ادامه تحصیل هنرجويان و هنرآموختگان، کیفیت مهارت های کسب شده 

هنرآموختگان( چگونه است؟

روشمطالعه
اين پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوة گردآوری داده ها توصیفی، از نوع پیمايشــی، 
اســت. جامعة آمــاری پژوهش را کلیه مديران و معاونان فنی، هنرآمــوزان، هنرجويان و هنرآموختگان 
هنرستان های دارای رشتة مکانیک خودرو در سراسر کشور تشکیل داده است. برای تعیین نمونه آماری، 
اســتانهای خراسان رضوی، قم، کرمانشــاه، چهارمحال و بختیاری و خوزستان انتخاب شدند و سپس 
از میان هنرستان های آن ها 16 هنرستان انتخاب شد. مديران و هنرستان های منتخب سرشماری شدند، 
اما نمونه هنرآموزان، هنرجويان و هنرآموختگان به صورت تصادفی تعیین شــدند. در نهايت اطالعات 
فراهم شــده برای 357 هنرجو، 233 فارغ التحصیل، 69 هنرآمــوز و 25 مدير و معاون فنی مورد تحلیل 
قرار گرفت. در اين پژوهش برای گردآوری داده ها از پرســش نامه و چک لیســت اســتفاده شد. مديران 
و معاونین فنی، هنرآموزان، هنرجويان و هنرآموختگان به ســؤاالت پرســش نامه های مخصوص خود 
پاسخ دادند. در پرسش نامه ها از پرسش های بازپاسخ و بسته پاسخ )طیف 5 درجه ای لیکرت، بلی/خیر، 
چندگزينه ای...( اســتفاده شد. از چک لیست نیز برای ارزيابی فضا و تجهیزات هنرستان استفاده گرديد 
که در هر هنرســتان توسط يک هنرآموز مجرب تکمیل شد. عالوه بر پرسش نامه و چک لیست، کارنامه 
خردادماه هنرجويان از سیستم امتحانات هنرستان های منتخب دريافت و مورد تحلیل قرار گرفت. روايی 
ابزارها نیز مورد تأيید خبرگان برنامه ريزی درسی و آموزش های فنی وحرفه ای واقع شد. با توجه به اينکه 
در پرسش نامه ها سؤاالت مختلفی مطرح شده بود، صرفًا ضريب پايايی برای سؤاالت 5 درجه ای لیکرت 
محاسبه شد. ضريب آلفا برای هر يک از پرسش نامه ها باالتر از 0/7 به دست آمد. برای تجزيه وتحلیل 
داده های کّمی مربوط به ســؤاالت بسته پاسخ، عمدتًا از روشــهای توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین( 

استفاده شد. سؤاالت بازپاسخ و چک لیست نیز به روش غیر کمی مورد تحلیل قرار گرفت.

یافتهها
1. در پاسخ به سؤال اول پژوهش، وضعیت رشتة مکانیک خودرو شاخة فنی وحرفه ای در هر يک از 
مؤلفه های مربوط به برنامة درسی درحال اجرا )نیروی انسانی، امکانات، تجهیزات و مواد مصرفی، فضای 
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آموزشــی، هزينه ها و اعتبارات، برنامه و محتوای آموزشی، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و ويژگی های 
شناختی و عاطفی هنرجويان و هنرآموختگان( يافته های زير به دست آمد:

-نيرویانسانی
الف.وضعيتمعيشتی

نیروهای انسانی شاغل در اين رشته وضعیت معیشتی و رفاهی مناسبی ندارند. اگرچه هنرآموزان به 
داليلی نظیر شــرايط کاری مطلوب و داشتن ثبات شغلی و...، تدريس را انتخاب کرده اند، اما بعضی از 
آن ها به داليلی تدريس را رها کرده اند که از جمله، به نظر 78 درصد از هنرآموزان، ناکافی بودن حقوق 
و مزاياست. آنان يکی از اقدامات ضروری را افزايش حقوق و مزايای خود می دانند. يک سوم مديران 
مورد مطالعه اعالم کرده اند که هنرآموزانی داشــته اند که جذب مشــاغل ديگر شده اند. همچنین يکی از 

مهم ترين مشکالت مديران در زمینه نیروی انسانی، نارضايتی آن ها و اثر آن بر تدريس می باشد.
ب.دانشوصالحيتهایحرفهای

34 درصد هنرآموزان دارای مدرک فوق ديپلم، 65 درصد لیســانس و 1 درصد فوق لیسانس هستند. 
از مجموع مديران و معاونان فنی مورد مطالعه نیز، 8 درصد فوق ديپلم، 88 درصد لیـسانس و 4 درصد 
فوق لیسانس هستند. از نظر 49 درصد هنرجويان، هنرآموزان توانايی بااليی در پاسخگويی به سؤاالت 
تخصصــی آن هــا دارند و حدود نیمی از هنرجويــان، فعالیت و عملکرد هنرآمــوزان را رضايت بخش 

می دانند.
به نظر می رســد کاســتی هايی در دانش، مهارت ها، صالحیت و انگیزه نیروی انســانی وجود دارد. 
تنهــا حدود يک چهارم مديران، دانــش، عملکرد واقعی، انگیزه و تالش هنرآمــوزان برای موفقیت در 
تدريس را باال دانســته اند. از نظر 71 درصد هنرآموزان و 80 درصد مديران و معاونان فنی، هنرآموزان 
اطالعات و ارتباط قابل قبولی درباره نیازهای بازار کار اين رشــته ندارند. 78 درصد هنرآموزان اظهار 
داشته اند که آگاهی بااليی از دانــش و تکنولوژی های جديد مربــوط ندارند. 59 درصد هنرآموختگان 
از نحوة ارزشــیابی آموخته هايشان توســط هنرآموزان رضايت نداشته اند، به نظر 54 درصد هنرجويان، 
هنرآمــوزان به انجام تمرين های مســتمر در کالس و کارگاه اهمیت زيادی نمی دهند.40 درصد مديران 

آگاهی هنرآموزان از اهداف کلی و جزئی رشته را ناکافی می دانند.
حــدود 73 درصــد هنرآموزان اعالم کرده اند که دوره های مخصــوص تربیت معلم يا تربیت دبیر را 
گذرانده اند صرف نظر از کافی يا ناکافی بودن دوره های آموزش ضمن خدمت هنرآموزان رشته، از نظر 
38 درصد آن ها، دوره های برگزارشــده انطباق قابل قبولی با نیازهای شغلی آنان داشته است. از نظر 32 
درصد هنرآموزان، اين دوره ها تأثیر قابل توجهی در بهبود کارشان داشته است و 41 درصد از هنرآموزان 
کیفیت دوره های ضمن خدمت گذرانده را مطلوب می دانند. از نظر مديران، نیازهای آموزشی هنرآموزان 
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به تــرتیب، دانش تــخصصی، روش تــدريس و فنون معلمی، روان شناسی جوانان و نوجوانان و فناوری 
اطالعات و کامپیوتر اســت. يکی از راهکارهای پیش بینی شــده جهت بهبود کیفیت کار معلمان در رفع 
اشکاالت آن ها، نظارت و راهنمايی سرگروه های آموزشی است. باوجوداين، تنها 19 درصد هنرآموزان، 
راهنمايی ســرگروه آموزشی را در تدريس خود مؤثر دانســته اند و 16 درصد آن ها گفته اند که از طرف 

اداره بر کارشان نظارت می شود.
58 درصد هنرجويان از نحوه اداره هنرســتان رضايت زيادی داشته اند. به گفته مديران بیشتر وقت 
آن ها صرف رفع مشــکالت و کمبودها و رسیدگی به مسائل انضباطی هنرجويان می شود و لذا فرصت 
کمتری برای برنامه ريزی به منظور بهبود کیفیت آموزشــی دارند. از نظر مديران، عمدة مشــکالت آن ها 
کمبود نیروی انســانی باکیفیت، عدم تخصیص سرپرست، انباردار و اســتادکار و نارضايتی هنرآموزان 

می باشد.

-امكانات،تجهيزاتوموادمصرفی
حدود 84 درصد هنرآموزان، وضعیت تجهیزات مربوط به اين رشــته را نامطلوب دانســته اند. 72 
درصد هنرجويان اظهار داشته اند مواد مصرفی ناکافی است و يا وجود ندارد. از نظر 64 درصد هنرجويان 
نیز تجهیزات موجود ناکافی اســت. فارغ التحصیالن نیز تجهیزات رشته را ناکافی دانسته اند. از نظر 36 
درصد هنرآموزان، امکان اســتفاده از وسايل کمک آموزشــی در تدريس فراهم است. بخشی از وسايل 
و تجهیزات موجود نیز فرســوده و قديمی اســت و انطباقی با محتوا و بازار کار ندارد. مشکالت عمده 
مربوط به تجهیزات از نظر مديران به ترتیب، به روز نبودن تجهیزات، کمبود تجهیزات و مواد مصرفی، 

پايین بودن کیفیت دستگاه ها و مواد مصرفی و مستعمل بودن تجهیزات می باشد.
50 درصد هنرجويان اظهار داشته اند که تعمیر تجهیزات و دستگاه ها به موقع انجام نمی شود. به نظر 
هنرجويان و هنرآموزان از تجهیزات موجود به نحو مطلوبی اســتفاده نمی شــود. جمع بندی چک لیست 
تجهیزات تکمیل شــده برای کارگاه های رشــته نیز نشان می دهد که هنرستان های مورد مطالعه در بیشتر 

اقالم تجهیزات با کمبود و قديمی و مستهلک بودن آن ها مواجه هستند

-فضایآموزشی
حدود 46 درصد هنرجويان و 22 درصد هنرآموختگان، فضای کارگاه های رشتة مکانیک خودرو را 
با نوع عملیات کارگاهی مربوط به رشــته متناسب دانسته اند.42 درصد مديران و 46 درصد هنرآموزان، 
فضای کارگاه های رشته را برای آموزش مهارت عملی مناسب و مطلوب می دانند. بر اساس جمع بندی 
چک لیســت مشاهده فضا و به طور متوســط حدود 73 درصد فضاها از نظر تعداد، مکان و نور و تهويه 

رضايت بخش بوده است.
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-هزینههاواعتبارات
95 درصــد مديــران اعتبارات تخصیص يافتــه را کافی نمی دانند. آن ها همچنین مهم ترين مشــکل 
هنرستان های تحت مديريت خود را کمبود اعتبارات می دانند. کمبود اعتبارات در نهايت کیفیت آموزشی 
و کیفیت مهارت های دانش آموختگان را تحت تأثیر قرار می دهد. چراکه آموزش نیروی انسانی، تأمین 
معاش کارکنان، تهیه تجهیزات و تأمین فضای اســتاندارد و... تا حدود زيادی منوط به وجود اعتبارات 
کافی اســت. توســعه آموزش های فنی وحرفه ای بدون تأمین اعتبارات الزم، به تضعیف روزافزون اين 
آموزش ها منجر می شــود. کمبود اعتبارات موضوعی اســت که نه فقط آموزش های فنی وحرفه ای، بلکه 

آموزش عمومی نیز از آن رنج می برد.

-برنامةدرسیومحتوایآموزشی
از نظر هنرجويان مشکل ترين و غیر قابل فهم ترين دروس برای آنان به ترتیب درس های محاسبات 
فنی )1(، محاســبات فنی )2(، رسم فنی تخصصی، اجزای ماشین، رسم فنی عمومی و تکنولوژی مولد 
قدرت است. هنرجويان به اين قبیل دروس عالقه کمتری هم دارند. از نظر 75 درصد هنرآموزان و 63 
درصد هنرجويان، هماهنگی بااليی بین آموزش ها و مطالب نظری و عملی رشته وجود ندارد. تنها 14 
درصد هنرآموختگان گفته اند که هماهنگی بااليی بین آموزش های ارائه شده و نیاز بازار کار وجود دارد. 
به نظر هنرآموختگان مهم ترين راه برای افزايش کیفیت آموزشــی اين رشــته تجديدنظر در برنامه ها و 
کتاب های درسی است. از نظر 75 درصد هنرآموزان، روش های تدريس پیشنهادی دروس نظری و عملی 
تخصصی رشته تناسب زيادی با اهداف پیش بینی شده آن ها ندارد. بر اساس نظر هنرآموزان، در هنرستان ها 
بايد به ترتیب اولويت بر دروس عملی و کارگاهی، دروس نظری تخصصی، دروســی در زمینه آشنايی 
با محیط کار و کارآموزی، دروس مربوط به کارآفرينی و آشنايی با اقتصاد و مديريت، دروسی در زمینه 
برقراری روابط اجتماعی و کار گروهی و دروس نظری عمومی مناسب برای ادامه تحصیل تأکید شود.
از نظر هنرآموزان، هنرجويان و هنرآموختگان، سرفصل ها و محتوای کتاب های درسی رشته به روز 
نیســت و با نیازهای جامعه و تکنولوژی روز انطباق نــدارد. هنرجويان حجم زياد و پیچیدگی مطالب 
کتاب هايی مانند محاســبات فنی و رســم فنی، تعداد زياد عناوين کتاب هــا، بی ارتباط بودن درس های 
اجزای ماشــین، رسم فنی و محاســبات فنی با اين رشته، زياد بودن مطالب کتب درسی و غیرقابل فهم 

بودن نحوة نگارش کتب درسی را به عنوان ايرادهای کتاب های درسی ذکر کرده اند.

-وضعيــتاجتماعیواقتصادیوویژگیهایشــناختیوعاطفــیهنرجویانو
هنرآموختگان

حدود 58 درصد والدين هنرآموختگان و حدود 56 درصد والدين هنرجويان بیســوادند و يا میزان 
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تــحصیالت آن ها از دورة ابتــدايی فراتـر نمی رود. 9 درصد والدين هنرآموختگان و کمتر از 6 درصد 
والدين هنرجويان دارای تحصیالت باالتر از ديپلم هستند.

حدود 95 درصد مادران هنــــرجويان و هنرآموختگان و 80 درصد همسران هنرآموختگان متأهل، 
خانــه دار هســتند. حدود 53 درصد پـــــدران هنرآموختــگان و هنرجويان نیز در مشــاغل کارگری و 
کشــاورزی اشتغال دارند. حدود 72 درصد هنرجويان و هنرآموختگان در خانواده های با بیش از 4 نفر 
زندگی می کنند. بر اساس پاسخ های هنرجويان و هنرآموختگان درآمد بیشتر خانواده ها پايین و حداقل 

دستمزدهای تعیین شده در قانون کار و يا کمتر از آن می باشد.
معدل ديپلم 6 درصد هنرآموختگان و معدل فوق ديپلم 10 درصد آن ها، 17 و باالتر و 36 و 29 درصد 
کمتر از 14 اســت. میانگین معدل ديپلم هنرآموختگان 14/73 و فوق ديپلم، 14/88 است. میانگین نمره 

هنرجويان مورد مطالعه در دروس عمومی خردادماه 10/61 و ساالنه 11/73 است.
بر اساس قضاوت خود هنرجويان و از 20، میانگین نمره هوش آن ها 17، وجدان کار 18/76، نظم 
در کار 17/78، خالقیت 17/52 و پشــتکار 17/12، احســاس مســئولیت 18/09، اعتمادبه نفس 17/66، 
عالقه به کارگروهی 16/66 است. میانگین عالقه هنرجويان به هنرستان 17/38، دروس تخصصی نظری 

16/28، هنرآموزان 16/77، دروس عمومی 15/75 و دروس تخصصی عملی 17/91 است.
میانگین نمرة عالقة هنرجويان، بر اســاس نظر خودشــان، به درس کارگاه مولد قدرت )1( 18/61، 
کارگاه مولــد قدرت )2( 18/5، تکنولوژی موتورهای ديزلی 17/84، تکنولوژی شاســی و بدنه 17/71، 
کارگاه مکانیک عمومی 17/46، اجزای ماشــین 17/33، محاســبات فنــی )2( 17/06، تکنولوژی مولد 
قدرت 16/99، رســم فنی تخصصی 16/83، رياضی )3( 16/35 و میانگین برای همه اين دروس 17/5 

است.
59 درصــد هنرآموزان بر اين باورند که هنرجويان بــه يادگیری دروس تخصصی، خیلی عالقه مند 
نیستند. 84 درصد هنرآموزان، مشارکت هنرجويان را در فرايند ياددهی- يادگیری و احساس تعلق خاطر 

به امکانات و وسايل هنرستان را رضايت بخش نمی دانند.
هنرآموختگان و هنرجويان قبل از ورود به هنرستان شناخت زيادی از رشته خود و حتی فرصت های 
شــغلی مربوط به آن ندارند. از نظر 77 درصد هنرآموزان ويژگی های شناختی هنرجويان رشته )هوش، 
استعداد و آموخته های عمومی قبلی( تناسب زيادی با ويژگی های رشتة تحصیلی آن ها ندارد. 76 درصد 
هنرآموزان معتقدند که بنیه علمی هنرجويان در دروس پايه مانند رياضی، مناسب تحصیل در اين رشته 
نیست و غالبًا به دلیل عدم کسب شرايط احراز شاخه های ديگر در شاخة فنی وحرفه ای مشغول تحصیل 
شــده اند. حدود 7 درصد آن ها هنرجويان را دارای خالقیت و نوآوری چشــمگیری دانسته اند. تنها 13 

درصد هنرآموزان، پیشرفت تحصیلی هنرجويان رشته را مطلوب و رضايت بخش می دانند.
مديران نیز در مجموع پیشــرفت تحصیلی هنرجويان رشــته را چندان مطلوب ارزيابی نمی کنند و 
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همانند هنرآموزان معتــقد در زمینة تناسب ويژگی های شناختی هنرجويان با نیاز رشته نظر چندان مثبتی 
نداشته و فرايند انتخاب و پذيرش هنرجو را با هدف های رشته منطبق ندانسته اند.

2. در پاسخ به سؤال دوم پژوهش، وضعیت رشتة مکانیک خودرو شاخة فنی وحرفه ای در هر يک 
از مؤلفه های مربوط به برنامة درسی کسب شده )شامل نمرات هنرجويان و عملکرد تحصیلی، وضعیت 
اشــتغال، انتظارات و سرنوشــت شغلی افراد، نحوه کاريابی، اســتخدام، میزان حقوق، رابطه آموخته ها 
و رشــتة تحصیلی با شــغل، عوامل مؤثر در بیکاری و اشــتغال فارغ التحصیالن، میزان رضايت شــغلی 
هنرآموختگان شــاغل، میزان گرايش به ادامه تحصیل هنرجويــان و هنرآموختگان، کیفیت مهارت های 

کسب شده هنرآموختگان( يافته های زير حاصل گرديد:

-نمراتهنرجویانوعملكردتحصيلی
میانگین نمرات دروس عمومی در خردادماه 10/61 و ساالنه 11/73 بوده است. نمرات دروس پايه 

و تخصصی که وجهه نظری پررنگ تری دارند، از ساير دروس پايین تر است.

جدول1.    میانگین نمرات خرداد و ساالنه هنرجویان در دروس پایه و تخصصی رشتة مکانیک خودرو                                                                                                                  

نام درس تخصصیردیف
میانگین

نمره ساالنهنمره خرداد
15/1015/11کارگاه مکانیک عمومی1
12/6612/65رسم فنی عمومی2
8/609/89محاسبات فنی )1(3
10/7711/72تکنولوژی مولد قدرت4
14/2014/16کارگاه مولد قدرت )1(5
14/1714/10کارگاه مولد قدرت )2(6
10/2110/86فیزیک )2(7
5/498/75ریاضی )3(8
14/6514/85مبانی و کاربرد رایانه9
10/8512/25اجزای ماشین10
13/1213/60تکنولوژی موتورهای دیزلی11
14/7514/64کارگاه موتورهای دیزلی12
11/9312/68تکنولوژی شاسی و بدنه13
14/7814/57کارگاه شاسی و بدنه14
14/7314/29کارگاه انتقال قدرت15
6/308/89محاسبات فنی )2(16
8/8410/82رسم فنی تخصصی17

11/8312/57میانگین کلیه دروس
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جدول2.    میانگین نمرات خرداد و ساالنه هنرجویان در دروس عمومی رشتة مکانیک خودرو                                                 

-وضعيتاشتغالوانتظاراتوسرنوشتشغلیهنرآموختگان
بر اساس اظهارنظر خود هنرآموختگان، تــعداد 53 نفر )22/7 درصد( شاغل، 12 نــفر )5/2 درصد( 
در حال گذراندن دورة سربــازی36 نــفر )15/5 درصد( بــیکار بودند. تــعداد 132 نفر )56/7 درصد( 
در دوره های بعد از ديپلم بـــه تحصیل اشــتغال داشــتند. حدود 22 درصد افراد، صرف نظر از وضعیت 
شــغلی فعلی، قباًل شغل يا مشاغلی داشته اند. 46 درصد از افراد حداکثــــر شش ماه، حدود 19 درصد 
شــش ماه تا يک ســال، حدود 17 درصد يک تا دو ســال و حدود 18 درصد بیشــتر از دو ســال بعد 
از فارغ التحصیل شــدن بیکار بوده اند. به نظر می رســد افراد انگیزه زيادی برای کار ندارند. بر اســاس 
پاســخ های هنرآموختگان مورد مطالعه، تنها 13 درصد افراد مورد مطالعه به مراکز و ادارات کاريابی و 
يا مؤسســات و مراکز تولیدی، صنعتی مراجعه داشــته اند. از اين مقدار، حدود 29 درصد به يک مرکز 

کاريابی، 42 درصد به دو و 29 درصد به سه و بیش از سه مرکز شغلی يا کاريابی مراجعه کرده اند.
 هنرآموختگان و هنرجويان مورد مطالعه نیز، مهم ترين دلیل انتخاب رشتة تحصیلی خود را، اشتغال 
ســريع تر هنرآموختــگان آن گزارش کرده اند. پیش بینــی )يا انتظار( هنرجويان مورد مطالعه بر اســاس 
اولويت به ترتیب "ادامه تحصیل، کار دولتی مرتبط با رشتة تحصیلی، خوداشتغالی، کار دولتی مرتــبط 
يا غیر مرتــبط، کار غیردولتی مرتبط با تحصیالت، کار کاماًل غیرمرتــبط با رشته و بیکاری" می بـــاشد.

از نظر 36 درصد هنرآموزان، هنرآموختگان مکانیک خودرو شــانس زيادی برای اشــتغال مرتبط و 

نام درس تخصصیردیف
میانگین

نمره ساالنهنمره خرداد
7/699/31ریاضی )2(1
13/7314دین و زندگی )2(2
10/9511/67عربی )1(3
10/9611/62عربی )2(4
10/4511/29زبان خارجی )2(5
8/8410/57زبان فارسی )2(6
11/2712/40تاریخ معاصر ایران7
10/3811/94ادبیات فارسی )2(8
1212/86جغرافیای عمومی و استان9
9/911/68دین و زندگی )3(10

10/6111/73میانگین کلیه دروس
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مناســب دارند. از نظر 78 درصد مديران و معاونان فنی نیز امکان اشــتغال هنرآموختگان رشته چندان 
فراهم نیســت. در پیشــنهادها و نظرات مديران و معاونین فنی و هنرآموختگان، ضرورت فراهم شدن 
فرصت های شــغلی الزم برای هنرآموختگان آمده است. گروه های مختلف پاسخ دهنده عدم انــــطباق 
آموزش هــا با نیاز بازار کار را يادآور شــده اند. از نظر هنرآموختگان برخــورداری آن ها از مهارت های 

حرفه ای و تخصصی رشته، بیش از همه مورد توجه کارفرمايان می باشد

-نحوهكاریابی،استخدامونوعشغلوميزانحقوقودرآمدهنرآموختگان
 بر اساس نتايج به دست آمده، 73 درصد افراد از طريق مداخله دوستان و آشنايان يا اعضای خانواده، 
11 درصد از طريق آگهی استخدام، 8 درصد از طريق دعوت به کار از محل گذراندن کارآموزی، 1 درصد 
از طريق مراجعه به مؤسســات کاريابی و 4 درصد با مراجعه مستقیم به بنگاه های اقتصادی شغل خود 
را پیدا کرده اند و 3 درصد افراد نیز ساير شیوه ها را در پیداکردن شغل خود مؤثر دانسته اند. از نظر نوع 
اســتخدام 13 درصد رســمی، 8 درصد پیمانی، 10 درصد قراردادی قانون کار و 64 درصد روزمزد و 
بدون بیمه بوده اند و 4 درصد نیز به گونه ديگری مشــغول به کار بوده اند. بیشتر افراد به صورت روزمزد 
مشغول به کار هستند. 73 درصد افراد شاغل، شغل آزاد )شخصی( دارند، 8 درصد در بخش خصوصی 
و 19 درصد در بخش دولتی به کار مشغول شدهاند. بعضی از افراد از طريق اشتغال در شغل پدری و 
بر اساس شرايط و عالقه و وجود بعضی از مشاغل موجود در آن منطقه به کار مشغول شده اند. حقوق 

و درآمد فارغ التحصیالنی که شاغل شده اند نیز غالبًا کم است.

-رابطهشغلباآموختههاورشتةتحصيلیهنرآموختگان
برای مطالعة رابطه بین شــغل و رشــتة تحصیلی هنرآموختگان شــاغل و دارای سابقه شغلی از دو 
روش اســتفاده شــد. در روش اول عنوان مشاغل اعالم شده توسط افراد با رشتة تحصیلی آن ها مقايسه 
شد و تناسب يا عدم تناسب آن ها توسط پژوهشگر تعیین گرديد. بر اين اساس شغل حدود 42 درصد 
از افراد به نوعی با رشتة تحصیلی آن ها مرتبط بوده است. صرف نظر از اينکه اين افراد برای تدريس در 
هنرستان و کار اداری آموزش ديده اند يا نه، تعداد قابل توجهی در اين مشاغل )اداری- آموزشی( مشغول 
کار شده اند. تعدادی نیز تعمیرکار خودرو، جلوبندساز و يا لوکوموتیوران... هستند. بیش از نیمی از افراد 
به مشــاغلی همچون اپراتور جايگاه گاز )ســی ان جی(، کارگر ســاده، تعمیر کامپیوتر، مشاغل خدماتی، 

رانندگی، برق کار ساختمان، انباردار، فروش لباس، جوشکاری و... مشغول شده اند.
در روش دوم، افراد شاغل میزان رابطه شغل فعلی و رشتة تحصیلی خود را مشخص کردند. حدود 
27 درصد پاســخ دهندگان رشتة تحصیلی و شــغل خود را مرتبط، 58 درصد غیر مرتبط و 15 درصد تا 
حدودی مرتبط دانســته اند. همچنین 13 درصد افرادی که قباًل شغلی داشته اند، آن را با رشتة تحصیلی 
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خود مرتبط، 72 درصد غیر مرتبط و 15 درصد تا حدودی مرتبط دانسته اند. بر اين اساس تنها مشاغل 
حداکثر يک چهارم هنرآموختگان شــاغل و يا دارای تجربه شغلی با رشتة تحصیلی و آموخته های آن ها 

مرتبط است
 برای بررسی رابطه شغل با آموخته های تخصصی رشتة تحصیلی هنرآموختگان شاغل، از نظرات 
خود هنرآموختگان اســتفاده شد. 21 درصد کل پاســخ دهندگان، تناسب آموخته های تخصصی رشته و 

شغل خود را قابل قبول ارزيابی کرده اند.

-عواملمؤثردربيكاریواشتغالهنرآموختگان
کم بودن فرصتهای شغلی مرتبط با رشتة تحصیلی و پیدا نکردن شغل مرتبط با تحصیالت با 31/8 
درصد، مهمترين علت بیکاری هنرآموختگان اســت. نداشتن سرمايه الزم برای اشتغال با 30/9 درصد، 
نــاعادالنه بودن انـــتخاب گزيـنش و استــخدام افراد در مؤسسات و بنگاه های اقتصادی با 9/1 درصد، 
فقدان انگیزه اشتغال و عدم عالقه به کار در محیط های کاری مربوط به رشتـــه با 5/4 درصد و ترجیح 
ساير افراد بر هنرآموختگان فنی وحرفه ای توسط کارفرمايان با 5/4 درصد، ديگر عوامل مهم بیــــکاری 
هنرآموختگان رشــتة مکانیک خودرو است. همچنین بر اساس نظرات هنرآموختگان، نیاز مالی، انگیزه 
اشــتغال به کار، وجود شــغل مرتبط با رشــتة تحصیلی مهمترين عوامل مؤثر در اشتغال هنرآموختگان 

می باشد.

-رضایتشغلیهنرآموختگانشاغلودارایتجربهشغلی
حدود 30 درصد از هنرآموختگان شاغل از شغل خود رضايت داشته اند و 70 درصد از آن ها نیز تا 
حدودی رضايت داشته و يا راضی نبوده اند. مهمترين عامل نارضايتی شغلی هنرآموختگان رشتة مکانیک 
خودرو، کافی نبودن حقوق و درآمد است. پس ازآن سختی و مخاطره آمیز بودن کار، بیارتباط بودن شغل 
و رشتة تحصیلی، نداشتن مهارت الزم و کمبود امکانات رفاهی است. تعدادی از هنرآموختگان که شغل 
يا مشاغلی داشته و آن را رها کرده اند و يا چند دلیل برای رهاکردن شغل خود عنوان کرده اند که مهمترين 
علل رها کردن شغل به ترتیب، کافی نبودن حقوق، بی عالقگی به شغل و کافی نبودن توانايی های عملی 

مربوط برای انجام شغل است.

-انگيزههنرجویانوهنرآموختگانبرایتحصيلدردورههایباالتر
هنرآموختگان اين رشــته، همانند ساير هنرآموختگان فنی وحرفه ای و رشته ها و دوره های مختلف، 
اصرار بر ادامه تحصیل دارند و نمی توانند به راحتی از آن صرف نظر نمايند. حدود 50 درصد افراد مورد 
مطالعه حداقل يک بار، 34 درصد حداقل دو بار و 5 درصد حداقل سه بار در آزمون ورودی دانشگاه ها 
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و مؤسسات آموزش عالی شرکت کرده اند. حدود 56 درصد هنرآموختگان مورد مطالعه در حال تحصیل 
در دوره های باالتر از ديپلم بوده اند. فراهم شــدن امکان تحصیل در دوره های باالتر مورد درخواســت 
هنرآموختگان و هنرجويان است. همچنین اولین و مهم ترين انتظار هنرجويان پس از اخذ مدرک ديپلم، 
ادامه تحصیل در دوره های باالتر است. باوجوداين، برخی از هنرآموختگان به مشکالت و موانع ادامه 

تحصیل از جمله مسائل مالی اشاره کرده اند.

-كيفيتمهارتهایكسبشدهوتأثيرآندراشتغال
از نظــر حدود يک چهــارم هنرآموختگان، دانش و مهارت ها، اطالعات فنی و تجارب کسب شــده 
را برای به دســت آوردن شــغل و انجام مهارت های شغلی کافی و مؤثر می دانند. از نظر حدود دوسوم 
هنرآموزان )68 درصد(، نمرات کسب شده هنرجويان در دروس نظری و به ويژه عملی، به خوبی میـزان 
يـــادگیری واقعی و تــحقق اهداف بـرنامه را نـشان نمی دهد. 26/5 درصد هنرآموزان مهارت، دانش و 

بینش کسب شده هنرجويان را خوب ارزيابی می کنند.

بحثونتيجهگيری
نتايــج پژوهش حاضر مؤيــد ضعف و کیفیت پايیــن در مؤلفه های مختلف برنامة 

درسی اجراشده و کسب شده رشتة مکانیک خودرو شاخة فنی وحرفه ای است.
نیروی انســانی از ســطح اجتماعی و اقتصادی پايینی برخوردار اســت. وضعیت 
معیشتی، رفاهی و درآمد، مديران، معاونان فنی و هنرآموزان مطلوب نیست و کاستی هايی 
در دانش، مهارت ها، صالحیت هنرآموزان وجود دارد و آن ها انگیزه و رضايت شغلی 
کافــی ندارند. گروه های مختلف پاســخ دهنده به ضرورت به روز نمــودن آموزش های 
هنرآمــوزان، تقويت علمــی آنان و نظارت بیشــتر بر کار آن ها و گزينــش نیروهای با 
صالحیت اشاره کرده اند. پژوهش های ديگر به عنوان مثال؛ لنکرانی )1380(، سوداگری 
)1381( نشــان می دهد که نارســايی هايی در نیروی انسانی آموزش های فنی وحرفه ای 
وجود دارد. شاه حســینی )1382( گــزارش داد که هنرآموزان انگیزه کمی برای آموزش 
هنرجويان دارند و مربیان کارگاه ها از صالحیت الزم برای آموزش هنرجويان برخوردار 
نیستند. به طورکلی می توان گفت وضعیت رشتة مکانیک خودرو همچون ساير رشته های 

فنی وحرفه ای می باشد و از مشکالت مربوط به نیروی انسانی رنج می برد.
چــرا وضعیت نیروی انســانی به عنوان يکــی از مهم ترين عناصر برنامة درســی، 
اين گونه اســت؟ در سال های اخیر عوامل مختلف، از جمله کم بودن حقوق و مزايای 
معلمان در مقايســه با کارکنان بسیاری از سازمان های مختلف دولتی، سبب شده است 
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کــه معلمــی، انتخاب های آخر افراد باشــد و در نتیجه افراد شايســته، کمتر گرايش به 
اســتخدام و اشــتغال در آموزش وپرورش داشته باشــند. از طرفی سیاست مشخص و 
مناسبی برای جذب و نگهداری نیروی انسانی در آموزش وپرورش وجود نداشته است 
و پديده معلمان شرکتی، به کارگیری سرباز معلم برای تدريس، به کارگیری افراد به شیوه 
حق التدريس و... که راه نفوذ روابط و پارتی بازی در جذب نیروی انسانی را باز می کند، 
به ضعف بیشتر نیروی انســانی آموزش وپرورش دامن زده است. توسعة کّمی بی روية 
آموزش هــای فنی وحرفه ای پس از پیروزی انقالب اســالمی و در مقابل محدوديت و 
ممنوعیت های اســتخدام و بازنشستگی معلمان قديمی سبب شده است تا متناسب با 
نیاز فزاينده، نیروی انسانی کافی و با صالحیت جذب نشود. اين معضل در آموزش های 
فنی وحرفــه ای با توجه به وجود فرصت های شــغلی ديگر برای معلمــان در بیرون از 

آموزش وپرورش، دوچندان است.
رشــتة مکانیک خودرو همچون بســیاری از رشــته های فنی وحرفه ای از کمبود و 
به روز نبودن تجهیزات، کمبود مواد مصرفی، عدم رسیدگی به تعمیر و سرويس به موقع 
تجهیزات و بالاستفاده بودن يا عدم استفاده صحیح از تجهیزات رنج می برد. اين وضعیت 
تنها مربوط به رشــتة مکانیک خودرو نیست. شــواهد پژوهشی متعددی نشان می دهد 
که تجهیزات آموزش های فنی وحرفه ای وضعیت مناســبی ندارد. يوســیلیانی )1380(، 
لنکرانی )1380(، میرالی )1381(، نويدی و برزگر )1391(، يافته های مشــابهی گزارش 
کرده انــد. برزويی )1381( در بررســی امکانات و تجهیزات موجود در هنرســتان های 
فنی وحرفه ای لرســتان به اين نتیجه رســید که تجهیزات نســبت به استاندارهای مورد 
نیاز وضعیت بسیار نامناسبی دارد. امکانات و تجهیزات نیازمند منابع مالی کافی است. 
در شــرايطی که برای پرداخت حقوق و حق الزحمه، هزينة آب و برق و گاز، تعمیرات 
ضروری و مانند آن منابع کافی وجود ندارد، نمی توان انتظار داشت که تجهیزات کافی و 
مناسب وجود داشته باشد. توسعة کّمی بی روية هنرستان ها نیز تجهیز مناسب همة آن ها 
را تقريبًا غیرممکن کرده است. توسعة آموزش های فنی وحرفه ای بدون توجه به امکان 
تأمین تجهیزات مورد نیاز، ســبب کاهش کیفیت آموزشــی و توانايی ها و مهارت های 

دانش آموختگان اين مراکز می گردد.
فضــای کارگاه های رشــتة مکانیــک خودرو به ويژه از نظر تناســب بــا کار عملی 
مناســب نیســت. نويدی و برزگر )1391( به اين نتیجه دست يافتند که آموزشکده های 
فنی وحرفه ای در زمینه کفايت و تناسب فضای مشکالت و کمبودهايی دارد. زين آبادی، 
صالحی و پرند )1388( در ارزشیابی کیفیت هنرستان های فنی وحرفه ای شهر تهران به 
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اين نتیجه دست يافتند که وضعیت فضای آموزشی و پرورشی اين هنرستان ها نامطلوب 
است.

يافته های مطالعة حاضر نشــان می دهد که اعتبارات اختصاص يافته به آموزش های 
فنی وحرفه ای با توجه به هزينه اين آموزش ها کافی نیست. يوسیلیانی )1380(، لنکرانی 
)1380(، سوداگری )1381( و نويدی و برزگر )1391( نتیجه گرفتند که اعتبارات و منابع 

مالی آموزش های فنی وحرفه ای، کفايت هزينه های آن را نمی کند.
اجرای موفقیت آمیز يک برنامة درسی نیازمند يک برنامه ريزی دقیق است. فرايندهای 
برنامه ريزی، نیازها و منابعی را که بايســته اجرای فعالیت های مورد نظر اســت، مطرح 
می کند. اين امر شــامل تعیین و تثبیت نحوه به اجرا گذاشــتن خط مشی هايی است که 
فعالیت های برنامه ريزی شده را هدايت خواهد کرد )ارنشتاين و هانکینز، 1392/2004(. 
يافته های پژوهشــی مبنی بر وجود نواقص، کمبودها و اشکاالت در جنبه های مختلف 
اجرای برنامة درســی رشــتة مکانیک خودرو و ســاير رشــته های حوزه آموزش های 
فنی وحرفه ای مانند نیروی انســانی، فضا، امکانات و تجهیزات، منابع مالی و... نشــانه 

دقیق نبودن برنامه ها و عدم توجه به قابلیت اجرايی آن ها می باشد.
يافته هــای مطالعه حاضر حکايت از آن دارد که محتوای کتاب ها به روز نیســت و 
انطباق زيادی با نیاز بازار کار ندارد. شاه حسینی )1382( در مطالعه ای با عنوان عوامل 
مؤثر بر عدم اشتغال فارغ التحصیالن فنی وحرفه ای شهر تهران نتیجه می گیرد که ارتباط 
و هماهنگی نامناسب محتوای آموزشی هنرستان ها، در عدم اشتغال هنرآموختگان مؤثر 
اســت و محتوای درس های تخصصی و فعالیت های کارگاهــی، دانش و مهارت الزم 
را برای هنرآموختگان به منظور اشــتغال در بازار کار فراهم نمی کند. بر اساس گزارش 
زين آبادی و ديگران )1388( بهبود وضعیت برنامة درســی هنرستان های دخترانه شهر 

تهران ضرورت دارد.
بر اساس يافته های پژوهش حاضر، هنرجويان و هنرآموختگان رشتة مکانیک خودرو 
عمدتــًا به طبقه پايین اجتماعــی و اقتصادی تعلق دارند و از نظر ويژگی های تحصیلی 
نیز شــرايط مطلوبی ندارند. پژوهش های متعددی در رشــته های مختلف آموزش های 
فنی وحرفه ای انجام شده است که در مجموع نشان می دهد که طبقة اجتماعی و فرهنگی 
خاصی در هنرستان ها ايجاد شده است. يافته های پژوهشی برزگر و نويدی )1383( نیز 
اين نتیجه را تأيید می کند. هنرجويان غالبًا به دروس تئوری و محاسباتی کم عالقه اند و 
در اين دروس ضعف جدی دارند به گونه ای که در ارزشــیابی های اين دروس، نمرات 
خوبی کســب نمی نماينــد. توجه به يافته های اکرامــی )1380(، رحمانی دباغ )1380( 
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نیز نشــان می دهد که دانش آموزان به دلیل نداشتن آگاهی، شرايط اقتصادی خانواده و 
انتظار اشــتغال سريع تر و يا از روی اجبار به رشــته های فنی وحرفه ای روی آورده اند 
و عالقه کافی به رشــته نداشــته و دارای ضعف علمی بوده اند. میتوان نتیجه گرفت که 
هنرجويان آموزشــهای فنی وحرفه ای عمدتًا از ويژگی های ورودی عاطفی و شــناختی 
مطلوب برخوردار نیستند و اين امر موفقیت آنان را در کسب مهارت و اشتغال به شدت 

تحت تأثیر قرار می دهد )نويدی و برزگر، 1382(.
طبــق مطالعة حاضــر 22/7 درصد هنرآموختگان مورد مطالعــه در پژوهش فعلی، 
توانســته اند شغلی به دســت آورند و بیش از نیمی از آن ها در دوره های باالتر مشغول 
به تحصیل شــده اند. دانش آموختــگان غالبًا انگیزه زيادی بــرای کار ندارند و يا الاقل 
تمايلی برای ورود به بازار کار در سطح ديپلم ندارند. چنانچه چنین تمايلی هم داشته 
باشند، به دلیل نداشتن پشتوانه و منابع مالی، امکان خوداشتغالی را ندارند. ساير شواهد 
پژوهشی نیز نشــان می دهد که وضعیت اشتغال دانش آموختگان فنی وحرفه ای چندان 
رضايت بخــش نیســت. زين آبادی و ديگــران )1386( گزارش دادند کــه 9/13 درصد 
هنرآموختگان دختر هنرستان های شهر تهران توانسته اند شغلی به دست آورند. اکرامی 
)1380( نـــتیجه گرفت که تنها 21 درصد هنرآموختگان فنی وحرفه ای و کاردانش استان 
گلستان شاغل و 64/4 درصد آنان بیکار هستند. بنا به گزارش حسن پور )1380( تنها 8 
درصد شاغالن رشتة تحصیلی را در اشتغالشان مؤثر دانسته اند. اکرامی )1380( گزارش 
داد که تنها از نظر 7 درصد شاغالن فنی وحرفه ای و کاردانش، تحصیل در اين شاخه ها 
در اشــتغال آن ها مؤثر بوده اســت. بااين حال، معلوم نیســت که تأثیر اين آموزش ها تا 
چه حد بوده است. چون، تعدادی از شواهد پژوهشی )ايرانی، 1381، نويدی و برزگر 
)1382( نشــان دادند که بیشتر افراد شاغل از طريق دوستان، آشنايان و اقوام نزديک يا 

مداخله و مساعدت اعضای خانواده خود جذب بازار کار شده اند.
مشاغل بیشتر شــاغالن مورد مطالعه رشتة مکانیک خودرو شاخة فنی وحرفه ای با 
رشــتة تحصیلی آن ها ارتباطی ندارد. اين مسئله در آموزش های فنی وحرفه ای که افراد 
را بــرای بازار کار آماده می نمايد، پذيرفتنی نیســت. بر اســاس يافته های زين آبادی و 
ديگران )1386( 52/63 درصد هنرآموختگان شــاغل دختر هنرستان های فنی وحرفه ای 
شهر تهران دارای شغل نامتناسب با رشتة تحصیلی خود بوده اند. ساير شواهد پژوهشی 
)برای مثال: فرشــاد، 1374؛ نويدی، 1374 و برزگر و نويدی، 1383( نشــان می دهد که 
غالبًا میان رشتة تحصیلی و مشاغل احرازشده يا مورد انتظار هنرآموختگان آموزش های 

فنی وحرفه ای رابطه ای وجود ندارد
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کم بودن فرصت های شــغلی مرتبط با رشــتة تحصیلی و پیدا نکردن شــغل مرتبط 
با تحصیالت، نداشتن سرمايه الزم برای اشتغال، نــــاعادالنه بودن انـــتخاب گزيـنش 
و استــــخدام افراد در مؤسســات و بنگاه های اقتصادی، فقدان انگیزه اشتغال و عدم 
عالقه به کار در محیط های کاری مربوط به رشتـــــه به ترتیب عوامل مهم بیــــکاری 
هنرآموختگان رشتة مکانیک خودرو است. اکرامی )1380(، حسن پور )1380(، يک يا 
چند عامل از عوامل فوق را در بیکاری هنرآموختگان آموزش های فنی وحرفه ای مؤثر 
دانسته اند. در پژوهش برزگر و محمدی )1381( بیش از 50 درصد هنرآموختگان بیکار 
"اشباع شدن بازار کار و کمبود شغل مرتبط با رشتة تحصیلی"را در بیکاری خود مؤثر 
دانســته اند. در اين تحقیق، ديگر عوامل مؤثر بر بیکاری به ترتیب اهمیت "اشــتغال به 
تحصیل، کافی نبودن و مناسب نبودن مهارت های کسب شده، اختالل در نظام اشتــغال 
و وجود پديده پارتی بازی" گزارش شده است. نويدی و برزگر )1382( نیز به نتــــايج 
مشابـــه دست يـــافتند. هدف جو )1382( در بررسی وضعیت اشتغال هنرآموختگان، 

مهم ترين عامل را داشتن عالقه و انگیزه بیشتر گزارش می دهد.
هنرآموختگان شــاغل مورد مطالعه رشــتة مکانیک خودرو شــاخة فنی وحرفه ای 
رضايت شــغلی چندانی ندارند. يافته های پژوهشی برزگر و نويدی )1383( و اکرامی 
)1380( نشان می دهد که بخش قابل توجهی از دانش آموختگان فنی وحرفه ای رضايت 
شــغلی ندارند. اکرامی )1380(، نويدی و برزگر )1382( مهم ترين عوامل نــــارضايتی 
شغلی هنرآموختگان را بی ارتـباط بودن شغل و رشتة تحصیلی، کافی نــبودن حقوق و 
دستــمزد و نداشتن مهارت کافی برای انـجام وظايف شغلی دانسته اند. هدفجو )1382( 

نیز به نتايج مشابه دست يافت.
نتايج پژوهش فعلی نشــان می دهد که هنرآموختگان مورد مطالعه رشــتة مکانیک 
خــودرو، بنا به داليلــی، اصرار بر ادامه تحصیل دارند. دفعات زياد شــرکت در کنکور 
و اشــتغال بــه تحصیل بیــش از نیمی از افراد مــورد مطالعه اين امــر را تأيید می کند. 
هنرآموختــگان مورد مطالعه داليل بازدارنده تحصیــــل در دوره های بــــاالتر را قبول 
نشــدن در آزمون ورودی، مشـــکالت مالی و بی عالقگی به تحصیل گزارش کرده اند. 
ساير شــواهد پژوهشــی از اين يافته ها مبنی بر اصرار هنرآموختگان فنی وحرفه ای بر 
ادامه تحصیل حمايت می کنند )برزگر و نويدی، 1381؛ نويدی و برزگر، 1382 و نويدی 

و برزگر، 1391(.
نتايج پژوهش فعلی نشــان می دهد که هنرآموختگان مکانیک خودرو، مهارت های 
کافــی و الزم را برای اشــتغال در بازار کار کســب نمی کنند. لهمــن و تیلور )2003 به 
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نقل از زين آبادی و ديگران، 1388( يکی از دغدغه های اساســی دست اندرکاران نظام 
آمــوزش فنی وحرفه ای را کیفیت نازل بروندادها، به ويژه ســطح نازل مهارت، دانش و 
بینش دانش آموختگان برمی شمارند. شاه حســینی )1382(، اکرامی )1380(، حسن پور 
)1380(، برزگر و محمدی )1381(، برزگر و نويدی )1383(، نفیســی )1378( و قربان 
حســینی )1374( نیز به يافته هايی در مورد ناکافی بــودن مهارت های دانش آموختگان 
کاردانش و فنی وحرفه ای برای پیدا کردن شــغل و کسب موفقیت شغلی و نیاز آن ها به 

آموزش و تمرين در ابتدای اشتغال دست يافته اند.
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 ارنشــتاين، آلن سی و هانکینز، فرانسیس پی. )1392(. مبانی، اصول و مسائل برنامة درسی )ترجمه قدسی احقر(. تهران: دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد علوم و تحقیقات )اثر اصلی در سال 2004 چاپ شده است(.

 ايرانی، يوسف. )1381(. تناسب شغلی فارغ التحصیالن پسر فنی وحرفه ای نظام جديد سال های 74 تا 76 در استان قم )چکیده(. در احد 
نويدی، محمدعلی اسمعیلی، محمد صنوبری و محمود برزگر )گردآوری کننده ها(، چکیده تحقیقات آموزش فنی وحرفه ای )جلد سوم، 

صص. 155-161(. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش وپرورش، گروه پژوهشی آموزش های فنی وحرفه ای.
 اکرامی، حمید. )1380(. بررسی میزان کارايی بیرونی هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش استان گلستان- فارغ التحصیالن 1367 تا 

1378 )طرح پژوهشی(. گرگان: سازمان آموزش وپرورش استان گلستان.
 برزگر، محمود و نويدی، احد. )1383(. بررســی وضعیت اشــتغال فارغ التحصیالن رشته های نقشه کشی ساختمان و حسابداری شاخه 

کاردانش. تعلیم و تربیت، 1)77(، 152-113.
 برزگر، محمود و محمدی، سريه. )1381(. بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن رشته های کامپیوتر و الکترونیک شاخه کاردانش شهر 

تهران )طرح پژوهشی(. تهران: اداره کل آموزش وپرورش شهر تهران.
 برزويی، علیداد. )1381(. بررسی امکانات و تجهیزات موجود در کارگاه های هنرستان های فنی وحرفه ای استان لرستان و مقايسه آن ها 

با استانداردهای مربوطه )طرح پژوهشی(. خرم آباد: اداره کل آموزش وپرورش استان لرستان.
 حسن پور، حسن. )1380(. بررسی جايگاه اشتغال دانش آموختگان شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش استان اردبیل )طرح پژوهشی(. 

اردبیل: سازمان آموزش وپرورش استان اردبیل.
 خاّلقی، علی اصغر. )1388(. تدوين الگوی نظری ســاحت اقتصادی-حرفه ای نظام آموزش وپرورش جمهوری اســالمی ايران )طرح 

پژوهشی(. تهران: دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش وزارت آموزش وپرورش.
 رحمانی دباغ، حبیب. )1380(. بررســی مشکالت آموزشی در شــاخة فنی وحرفه ای استان آذربايجان شرقی )طرح پژوهشی(. ارومیه: 

سازمان آموزش وپرورش استان آذربايجان غربی.
 زين آبادی، حســن رضا؛ صالحی، کیوان و پرند، کورش. )1386(. دختران و آموزش های فنی وحرفه ای. ارزشــیابی کیفیت ابعاد فردی، 

اجتماعی و اقتصادی بروندادهای هنرستان های فنی وحرفه ای دخترانه شهر تهران. پژوهش زنان، 5)2(، 164-129.
 زين آبادی، حسن رضا؛ صالحی، کیوان و پرند، کورش. )1388(. کاربرد رويکرد سیستمی در ارزشیابی کیفیت هنرستان های فنی وحرفه ای: 

موردی از ارزشیابی هنرستان های فنی حرفه ای دخترانه شهر تهران. فصل نامة نوآوری های آموزشی، 8)29(، 206-152.
 ســوداگری، بهروز. )1381(. بررســی تأثیر نرخ ســرانه کاردانش و فنی وحرفه ای بر بهبود کیفیت آموزشــی هنرجويان استان کردستان 
)چکیــده(. در احــد نويدی، محمدعلی اســمعیلی، محمد صنوبری و محمود برزگــر )گردآوری کننده ها(، چکیــده تحقیقات آموزش 
فنی وحرفه ای )جلد سوم، صص. 117-121(. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش وپرورش، گروه پژوهشی آموزش های 

فنی وحرفه ای.
 شاه حسینی، جعفر. )1382(. عوامل مؤثر در عدم اشتغال فارغ التحصیالن پسر هنرستان های فنی وحرفه ای شهر تهران در سالهای 73-80 

)طرح پژوهشی(. تهران: سازمان آموزش وپرورش شهر تهران.
 فتحی واجارگاه، کورش. )1393(. اصول و مفاهیم اساسی برنامه ريزی درسی. تهران: انتشارات علم استادان.

 فرشــاد، مجید. )1374(. بررســی رابطه آموزشهای رسمی فنی وحرفه ای با اشتغال فارغ التحصیالن سال های 68- 63 هنرستان ها )طرح 
پژوهشی(. تهران: مرکز تحقیقات آموزشی، پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش وپرورش.

 قربان حســینی، مســعود. )1374(. علل عدم جذب فارغ التحصیالن هنرستانهای فنی وحرفه ای در مشاغل مربوط )پايان نامه کارشناسی 
ارشد(. دانشگاه عالمه طباطبايی، تهران.

 گل محمدی، حسین. )1377(. بررسی مسائل و مشکالت آموزشی شاخة فنی وحرفه ای در نظام جديد متوسطه از ديدگاه هنرآموزان و 
هنرجويان هنرستان های فنی وحرفه ای و کشاورزی استان مازندران )طرح پژوهشی(. ساری: اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران.

 لنکرانی، مهناز. )1380(. بررسی مشکالت اجرايی ارائه آموزشهای فنی وحرفه ای و کاردانش در واحدهای آموزشی از ديدگاه هنرجويان، 
هنرآموزان و مديران شهر اصفهان در سال تحصیلی 80- 79 )طرح پژوهشی(. اصفهان: سازمان آموزش وپرورش استان اصفهان.
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 میرالی، محســن. )1381(. بررســی چگونگی کاربرد تکنولوژی آموزشی در هنرســتانهای فنی وحرفه ای دولتی کرج )چکیده(. در احد 
نويدی، محمدعلی اسمعیلی، محمد صنوبری و محمود برزگر )گردآوری کننده ها(، چکیده تحقیقات آموزش فنی وحرفه ای )جلد سوم، 

صص. 381-385(. تهران: پژوهشکده تعلیم و تربیت وزارت آموزش وپرورش، گروه پژوهشی آموزش های فنی وحرفه ای.
 نفیسی، عبدالحسین. )1378(. بررسی نارسايی های ارتباط نظام های آموزش وپرورش و بازار کار و ارائه راه حل های اصالحی. تهران: 

انتشارات مدرسه.
 نويدی، احد. )1374(. بررســی رابطه بین رشــتة تحصیلی و شغل مورد انتظار دانش آموزان پسر، شاخه کاردانش در شهر تهران )طرح 
پژوهشی(. تهران: معاونت آموزش متوسطه، دفتر تألیف و برنامه ريزی درسی آموزش متوسطه »فنی وحرفه ای« وزارت آموزش وپرورش.

 نويدی، احد و برزگر، محمود. )1382(. بررســی وضعیت اشــتغال مهارت آموختگان رشته های کامپیوتر و الکترونیک شاخه کاردانش. 
تعلیم و تربیت، 3)75(، 106-65

 نويدی، احد و برزگر، محمود. )1391(. ارزشیابی دوره های کاردانی فنی وحرفه ای. فصل نامة نوآوری های آموزشی، 11)42(، 186-161.
 نويدی، احد و خاّلقی، علی اصغر. )1393(. آموزش فنی وحرفه ای در ايران. تهران: انتشارات مدرسه

 مولدر، ام. )1382(. اثربخشــی هزينه در دوره های حرفه آموزی. دانشنامه اقتصاد آموزش وپرورش )ترجمه عبدالحسین نفیسی(. تهران: 
انتشارات پژوهشکده تعلیم و تربیت )اثر اصلی در سال 1995 چاپ شده است(.

 وزارت آموزش وپرورش. )1394(. خالصه آمار آموزش وپرورش در ســال تحصیلی 94-93. تهران: مرکز برنامه ريزی، منابع انســانی و 
فناوری اطالعات.

 هدف جو، الهام. )1382(. بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دختر و پسر رشته گرافیک هنرستان های فنی وحرفه ای شهر تهران در 
فاصله سال های 75 تا 80 )پايان نامه کارشناسی ارشد(. دانشگاه آزاد اسالمی، رودهن.

 يوسیلیانی، غالمعلی. )1380(. بررسی مشکالت و موانع اجرايی ارائه آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش در واحدهای آموزشی شهر 
تهران از ديدگاه دانش آموزان، مديران و دبیران )طرح پژوهشی(. تهران: سازمان آموزش وپرورش شهر تهران.

 Klenowski, V. (2010). Curriculum evaluation: Approaches and methodologies. International Enclyclopedia of 
Education, 1, 335-341.
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