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چکيده
اهميت  و  نقش  علت  به  حرفه ای،  فنی   هنرستان های  کيفيت  مستمر  بهبود  و  ارزشيابی 
روزافزون  آن ها در تدارک نيروی انسانی در سطح پيش از دانشگاه، ضرورتی اجتناب ناپذير است. 
هدف پژوهش حاضر ارزشيابی کيفيت هنرستان های فنی حرفه ای دخترانه شهر تهران، با استفاده از 
رويكرد سيستمی و ارائه راهکارهای بهبود کيفيت برای آن ها است؛ اين مطالعه در دو مرحله جداگانه 

انجام شده است: 
۱. تدوين چارچوبی متشکل از ۱۹ عامل و ۲۳۷ نشانگر دروندادی، فرايندی و بروندادی و 

۱۲۹ معيار برای قضاوت؛ 
 ۲. کاربست آن ها در ارزشيابی هنرستان های جامعه هدف.

هنرستان ها،  معاونان  و  مديران  شامل:  نفر   ۱۵۹۰ نظر  از   استفاده  با  نظر  مورد  داده های   
هنرآموزان، هنرجويان، کارفرمايان، دانش آموختگان و خبرگان، با استفاده از پرسشنامه، مصاحبه و 

مشاهده، گردآوری و تحليل شد.
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و  مطلوب»  نسبت  «به  سطح  در  فرايند  و  درونداد  بخش های  داد کيفيت  نشان  تحقيق  نتايج   
سطح  در  تهران  شهر  دخترانه  هنرستان های  کيفيت  و  دارد  قرار  سطح «نامطلوب»  در  برونداد  بخش 
«نامطلوب» است؛ در پايان راهکارها و پيشنهادهايی برای بهبود کيفيت در هنرستان های فنی حرفه ای 

مورد بحث قرار می گيرد.

کليد واژه ها: ارزشيابی، رويكرد سيستمی، بهبود مستمر كيفيت، هنرستان های 
فنی حرفه ای دخترانه

مقدمه: 
رشد و توسعه اقتصادی كشورها به ميزان قابل توجهی از رشد و توسعه آموزشی تأثير می پذيرد 
اين  بر  مستحكمی  شواهد  اقتصادسنجی،  مطالعات   .(2004 پاترينوس1،  و  (ساخاروپولوس 
تابلينی4،  و  پرسون  1999؛  ويل3،  و  سفتون  دوتا،  1998؛  (مارتني2،  كرده اند  فراهم  مدعا 
1994؛ هانوشك و كيمكو5، 2000). در چنني شرايطی، كشورهايی كه به اهميت آموزش  و 
نقش آن در اقتصاد آينده پی  برده  اند  و همزمان دغدغه  توسعه يافتگی نيز دارند، كيفيت بخشی به  
نظام آموزش را محور رسالت  های بنيادين و اولويت  های خود می دانند (يورگنسون و فرامنی6، 
می  كنند(سازمان  آموزشی  نظام  صرف  را  ملی  ناخالص  توليد  از  توجهی  قابل  سهم  و   (1992

توسعه و همكاری اقتصادی7  2000) 
يكی از مهم ترين بخش های نظام آموزش هر كشور ،نظام آموزش فنی  حرفه ای است و توجه 
به آن از جمله خط  مشی های اساسی كشورها برای تربيت نيروی انسانی كارآمد در سطح پيش 
و  روزاكيس9، 2003)  و  كازامياس  از دانشگاه به شمار می آيد سيمسك و ايلدرمي8، 2000؛  
پژوهش ها  تيررس  از  فردی،  و  اجتماعی  اقتصادی،  اهداف  حتقق  در  آن  بسزای  اهميت  و  نقش 
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و  فيزبني3  ذيدرمن2، 1991؛  و  نيومن  لوكسلی1، 1985؛  و  است (ساخاروپولوس  منانده  دور 
ساخساروپولوس، 1993؛ بنل4، 1996؛ ماندل5، 1998؛ بيشاپ6، 1998). 

لی7 (1994)، سازمان توسعه همكاری اقتصادی (1994) و هانهارت و بوسيو8(1998) بر 
اين باورند كه مقتضيات فرهنگی، سياسی، اقتصادی و نوع نگاه كشورها به آموزش فنی   حرفه ای 
شاگردی9  ـ  استاد  و  وقت  متام  حرفه ای  فنی  آموزش  محور3،  بازار  الگوی  سه  ظهور  به  رسمی، 

منجر شده است.
مستقر  خدماتی  و  توليدی  مؤسسات  در  كه  هستند  حرفه   آموزی  مراكز  همان  اول  الگوی   
دوم،  الگوی  در  می كنند.  استفاده  آن  از  ژاپن  و  آمريكا  انگلستان،  مانند  كشورهايی  و  شده  اند 
آموزش عملی و نظری، به طور مشترك ارائه می شود و يكی از عمده ترين ويژگی های آن، ارتباط 
ضعيف با بازار كار است. كشورهايی مانند فرانسه، اسپانيا و ايران از اين الگو تبعيت می كنند. در 
الگوی سوم كه كشورهايی مانند آملان، استراليا و سوئيس بر اساس آن رفتار می كنند، حتصيالت 
و حرفه آموزی در دو محيط مدرسه و كار صورت می گيرد و بدين منظور، آن را «نظام دوگانه»۱۰ 
ناميده اند. «يادگيری مرتبط با كار»11، اصل زير بنايی تشكيل اين الگو به شمار می آيد (هادلستون 

و اوه12، 2004).
ضرورت  و  فناوری،  منايی  رشد  متوسطه،  آموزش  نظام  ناكارآمدی  نشانه های  برخی  ظهور   
نياز به كاركنان ماهر و نيمه ماهر در صنايع، متوليان نظام آموزشی بر آن داشت تا با حلاظ تغييراتی 
بنيادين در پيكره آموزش رسمی جامعه، برای رفع اين نياز اساسی اقدام كنند. تأسيس و فراگير 
كردن شاخه های مهارت آموزی در نظام آموزشی، يكی از نتايج اين تصميم است. به رغم اهميت 
دارد.  بسزايی  اهميت  نيز  آن ها  كيفيت  بهبود  برای  كارهايی  و  ساز  تدوين  مراكز،  اين  تأسيس 
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و  فرايندها  دروندادها،  همزمان  كه  سيستمی  رويكردی  استفاده از  با  مراكز  اين  مستمر  ارزشيابی 
بروندادهای آن ها را مورد كنكاش قرار دهد، از جمله تدابير مؤثر برای محقق ساخنت امر تضمني 

كيفيت در نظام آموزش فنی  حرفه ای و متعاقب آن بهبود مستمر كيفيت آن هاست.
فنی  مراكز  ارزشيابی  ضرورت  در  اجماع  وجود  رغم  به  معتقدند  كالرك1 (1999)  و  بارنت 
حرفه ای، اما به نسبت شواهدی كه از اتفاق آراء در ضرورت نياز به ارزشيابی حكايت می كنند، 

در خصوص ارزشيابی كيفيت آن ها شواهد ناچيزی وجود دارد.2 
آموزش ها  اين  ارزشيابی  به  مربوط  مشكالت  را،  شواهد  بودن  ناكافی  دليل  استاز (1999) 
چگونگی  به  مربوط  مشكالت  مانند  ها  محدوديت  برخی  كه  است  باور  اين  بر  او  می شمارد.  بر 
ارزشيابی  چگونگی  يادگيری،  و  آموزان  دانش  پيامدهای  ارزشيابی  چگونگی  كيفيت،  تعريف 
اقدامات آموزشی، چگونگی ارزشيابی كيفيت معلم و چگونگی ارزشيابی كارايی دانش  آموختگان 
در بازار كار، نقش اساسی دارد؛ اما مولر و فانل3(1991) وجود اين محدوديت ها، به ويژه تنوع 
برداشت ها از مفهوم كيفيت در نظام آموزش فنی  حرفه ای را دليل اصلی ظهور الگوهای گوناگون 

برای ارزشيابی كيفيت آموزش های فنی  حرفه ای بيان كرده اند.

رويکرد سيستمی در ارزشيابی کيفيت هنرستان های فنی حرفه ای
ورود  از  پيش  ارزشيابی،  اقدام  هر  در  آن  چگونگی  و  طرح  خصوص  در  تصميم گيری 
از  پيش  مرحله  در  سخن،  ديگر  به   .(1999 (اون4،  دارد  بسياری  اهميت  اجرايی،  مراحل  به 
در  استفاده  مورد  چارچوب  و  روند،  رويكرد،  خصوص  در  تصميم گيری  و  توجه  ارزشيابی، 
است  معتقد  صاحلی(1384ب)  می آيد.  شمار  به  ارزيابی  گروه  وظايف  مهم ترين  از  ارزشيابی، 
كه اتخاذ تصميم مناسب در خصوص «چگونگی» ارزشيابی، مهم ترين گام در فعاليت ارزشيابی 

است كه سهم بسزايی از موفقيت در ارزشيابی، به اين امر بستگی دارد.
1. Burnett & Clarke

2. كشور اياالت متحده امريكا از جمله كشورهای مطرح در خصوص ارزشيابی كيفيت مدارس فنی  حرف های 
بيشتر  اجرای  برای  پايه ای  است،  شده  تصويب  فنی حرفه  ای   مدارس  كيفيت  ارتقاء  خصوص  در  كه  پركينز  قانون  است. 
ارزشيابی های كيفيت در اين كشور به شمار می آيد. همچنني در اين كشور « سنجش ملی آموزش فنی حرفه ای صورت» 
سيستمی برای ارزشيابی كيفيت مدارس خود  بيشتر ايالت ها نيز  منتشر می شود. عالوه بر آن  می گيرد و گزارش های آن 

دارند.
3.  Muller & Funnell
4. Owen
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شواهد از وجود اتفاق آراء در درك ضرورت نياز به ارزشيابی هنرستان های فنی  حرفه ای 
حكايت می كند (ونتلینگ و بارنارد1، 1984؛ مك كنيی، فارلی، اسميت، كوهان و پراتزر2، 
ران،6  و  لوسكو  هاچلندر،  1988؛  كلر5،  مركرـ  1987؛  هال4،   ،1986 1985، استار3، 
دربارۀ  ارزشيابی،  به  نياز  «چرايی»  خصوص  در  آراء  اتفاق  رغم  به  استاز7، 1999).  1992؛ 
«چگونگی» ارزشيابی، مالحظات متنوع و گاه متناقضی وجود دارد كه هر كدام به شكلی، فرايند 
مالحظات  اين  از  برخی  می دهد؛  قرار  تأثير  حتت  را  آن  يافته های  از  استفاده  و  ارزشيابی  اجرای 

عبارتند از: 
1. مالحظات طرفداران رويكردهای كّمی ، كيفی  و آميخته؛

2. مالحظات گستره متنوع ياران آموزشی8(ذي نفع، ذی  ربط، ذی  عالقه، ذی  نفوذ)؛
3. مالحظات نگاه جزئی  نگر در مقابل نگاه كلی نگر9؛ 

4. مالحظات طرفداران نگاه فرايندی به ارزشيابی در مقابل طرفداران نگاه نتيجه گرايی؛
5. مالحظات متخصصان ارزشيابی با زمينه های متنوع مطالعاتی.

مالحظات فوق منونه هايی از اين تنوع و در برخی موارد تناقض ديدگاه  ها ست به ارزشيابی 
مربوط می شود و چرايی و چيستی، چگونگی اجنام دادن ارزشيابی و مهم تر از همه، استفاده از 

يافته های ارزشيابی را حتت تأثير قرار داده است. 
علوم  در  پديده ها  توصيف  و  درك  برای  كه  است  مناسبی  رويكرد  سيستمی،  رويكرد 
رفتار  پيش بينی  و  تشريح  توصيف،  برای  تالش  امروزه  شد.  ايجاد  طبيعی  علوم  و  اجتماعی 
در  را  ما  سيستم ها،  نظريه  كارگيری  به  دارد.  بستگی  سيستم ها  نظريه  به  كلی  طور  به  سازمانی 
درك صحيح پديده ها ياری می دهد و در مقابل از اين گرايش قوی كه پديده ها را به عاملی منحصر 
به فرد نسبت دهيم، باز می دارد (آونز10، 2003صص 46) از منظر رويكرد سيستمی، مدرسه 

1. Wentling& Barnard
2. McKinney, Farley, Smith, Kohan & Pratzner
3. Starr
4. Hull
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8. Stakholders
9. Atomic vs .Holistic
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سيستم منسجمی از ساختارها و وظايف مرتبط به هم است كه بايد در درك فرايندهای درونی آن، 
به تعامل پويای همه زير نظام ها توجه شود.

مفيدترين شيوه برای درك سازمان های آموزشی و رفتار افراد   آونز (2003) عقيده دارد 
متمركز  می گذرد،  سازمان ها  در  كه  آنچه  روی  را  خود  توجه  كه  است  آن  سازمان ها،  اين  در 
كنيم. بنابراين توجه ما به بررسی كاركردهای درونی سيستم كه آن را سازمان می ناميم، متمركز 
می شود. اين امر مستلزم آن است كه ما سازمان را سيستمی كلی در نظر بگيرمي. در اين رويكرد، 
«خرده نظام»1 و «علل چندگانه»2 دو مفهوم اصلی و محوری هستند كه بايد مورد توجه دقيق قرار 

گيرند (همان، ص 47).
نوع نگاه به عوامل و نشانگرها3، در هر فعاليت ارزشيابی، به مراتب مهم تر از به كارگيری 

صرف آن هاست (صاحلی، 1384 الف، ص 77). 
شده  اند  كارگرفته  به  كه  نشانگرهايی  و  عوامل  كيفيت   (2007) شينكفيلد4  و  استافل بيم  
را از عمده ترين شاخص های ارزيابی كيفيت طرح ارزيابی و توان تخصصی ارزياب دانسته اند. 
هر چند ارزشيابی در مقايسه با پژوهش، به ميزان كمتری به چارچوب سخت با مراحل غير قابل 
انعطاف، بستگی دارد، اما ماهيت منعطف ارزشيابی، دليل موجهی برای بی توجهی يا كم توجهی 

به بهره گيری از چارچوب منطقی به شمار منی آيد.
روند  و  چارچوب  از  استفاده  به  كافی  توجه  بدون  ارزشيابی،  اجرايی  مراحل  به  ورود   

مناسب، می تواند دست كم به اندازه نپرداخنت به ارزشيابی، تأثير سوء بر جای گذارد.
 الگوهای متعددی كيفيت هنرستان های فنی  حرفه ای را ارزيابی كرده  اند كه هر يك نقاط 
ضعف و قوتی دارند؛ اما همان گونه كه فارلی، مك كينی، اسميت، كوهان و پراتزر (1985) و 

1. Subsystems
2. Multiple causation

دروندادها،  كيفيت  بنيادين  محورهای  و  جنبه ها  توصيف  برای  ابزارهايی  كيفيت،  نشانگرهای  و  عوامل   .۳

فرايندها و بروندادهای نظام های آموزشی هستند (چنگ، 1997). عوامل به صورت كلی و نشانگر ها به صورت مفصل، 
اين جنبه ها و محورها را آشكار می كنند. به ديگر سخن، عامل و نشانگر، ابزاری برای قضاوت و مقايسه اند كه با استفاده 
عوامل  ابتدا  1384الف).  می شود(صاحلی،  مشخص  كالن  و  خرد  سطوح  در  اهداف  حتقق  و  كارآمدی  ميزان  آن ها  از 
گيری آن ها به دليل كلی بودن، مشكل است، بنابراين به مؤلفه  های جزئی تر و قابل  تعيني می شوند، اما از آجنا كه اندازه

اندازه گيری، حتت عنوان نشانگر، خُرد می شوند (زين  آبادی، صاحلی، پرند، 1386). 
4. Stufflebeam. & Shinkfield
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سيروتنيك1 (1987) اظهار داشته اند، ضعف بيشتر اين الگوها آن است كه بر بروندادها، به ويژه 
اطالعات  گردآوری  برای  و  داشته اند  زيادی  بسيار  تأكيد  اشتغال)  (مانند  اقتصادی  بروندادهای 
اينكه  به  توجه  با  همچنني  كرده اند.  استفاده  كارفرمايان  و  دانش  آموختگان  مانند  منابعی  از  بيشتر 
كيفيت»2است  بهبود  «چرخه  با  آن  ارتباط  ارزشيابی،  چارچوب  يك  مهم  ويژگی های  از  يكی 
می توان  بنابراين   ،3(448 ص  فرام،1999،  و  رابينز،  موريس،  باترفيلد،  بيلفلد،  (بالوك، 

بی توجهی به اين مؤلفه را نيز يكی از عمده  ترين ضعف های چارچوب ارزشيابی برشمرد.
مورد  نظام  ويژگی های  و  اهداف  دسترس،  در  منابع  ذي نفعان،  ساختار،  بستر،  به  توجه 
ارزيابی برای موفقيت در انتخاب چارچوب مناسب ارزشيابی، اهميت بسزايی دارد. دوری از 
برنامه ،  بيرونی سازمان يا  محيط  سازمانی،  تعامل ميان عناصر  ديدگاه های جزئی  نگر، توجه به 
كه  است  باور  اين  بر  استار(1986)  داشت.  دور  نظر  از  نبايد  نيز  را  اختيار  در  امكانات  و  زمان 
كيفی  شيوهای  از  بايد  و  دارد  تناقض  كيفيت،  ارزشيابی  مبانی  با  كّمی،  فقط  رويكردی  داشنت 

ارزشيابی نيز استفاده كرد.
 سيروتنيك (1987) و هوی و ميسكل4 (2005) بر اين باورند كه برای ارزشيابی كيفيت 
اين هنرستان  ها، عالوه بر دروندادها و بروندادها، بايد به فرايندهای بنيادی آن ها نيز توجه داشت 
و  كارفرمايان  مديران،  دانش  آموختگان،  دانش آموزان،  معلمان،  مانند  چندگانه ای  منابع  از  و 

والدين نيز برای گردآوری اطالعات استفاده كرد.
فرايند  (درونداد،  سيستمی  چارچوب  از  استفاده  و  انتخاب   (2003) توماس5  و  شرينز   
دانسته اند(همان، ص 18). تا  ارزشيابی  موفقيت  ارزشيابی، گامی مهم در  برونداد) را برای  و 
كنون با الهام از نظريه سيستم ها، الگوهای عام ارزشيابی مانند الگوی «زمينه، درون داد، فرايند 
«درونداد،  الگوی  و  آموزش»7  اعتباربخشی  «سيستم  الگوی  «سيپ»،  الگوی  محصول»6يا  و 

1. Sirotnik 

2. Quality Development cycle 
3. Bullock, C, Belfield, S Butterfield, Z Morris, P Ribbins and J Frame 
4. Hoy & Miskel
5. Scheerens & Thomas    

6. Context, Input, Process & out put (CIPP) 
7. Training Validitation system (TVS) 



159 كاربست رويكرد سيستمی در ارزشيابی كيفيت هنرستان های فنی   حرفه  ای: ...

فرايند، برونداد و پيامد»1 تدوين و ارائه شده اند.
 صاحلی(1384 الف) معتقد است بهره گيری از عوامل و نشانگرها توأم با نگرش سيستمی 
برنامه، و به  طور كلی نظام مورد ارزيابی  موجب می شود، شناخت جامع و عميق از سازمان، 
ارزيابی، از  مورد  مقوله  به  فراگير  نگاه  و  سيستم  اجزای  ميان  تعامل  به  ويژه  توجه  آيد.  دست  به 

مزايای عمده ارزشيابی مبتنی بر نگرش سيستمی به شمار می آيد.
 از سوی ديگر، بهره گيری از نگرش ذره گرايی2 در ارزشيابی و پيامد آن و استفاده از عوامل 
شناختی  به  نيافنت  دست  همچنني  و  بعدی  تك  نتايج  به  مجزا،  و  ناكافی  نامرتبط،  نشانگرهای  و 
به  ارزشيابی،  در  سيستمی  رويكرد  از  بهره گيری  رو،  اين  از  می شود.  منجر  عمق نگر  و  جامع 
شناخت واقعی تر از شیء، پديده يا نظام مورد نظر و در پی آن تصميم  گيری صحيح تر می اجنامد 

(همان: 77).
بر  می كند و  تأكيد  ارزشيابی  سيستمی در  رويكرد  استفاده از  ضرورت  بر  استاز (1999)   
اين باور است كه در ارزشيابی هنرستان های فنی  حرفه ای بايد همه عوامل دروندادی، فرايندی و 
بروندادی را مورد توجه قرار داد، زيرا بر اساس رويكرد سيستمی، همه اين مؤلفه ها در كارايی و 

اثربخشی نظام مورد ارزشيابی، تأثير (مستقيم يا غيرمستقيم) دارند.
و  فرايندها  درونداد ها،  منظر  از  را  آموزشی  نظام  كه  ارزشيابی  سيستمی  رويكردهای   
بروندادها مورد ارزشيابی قرار می دهد، وضعيت كيفيت مؤسسات آموزشی را به نحو جامع تری 

آشكار می كنند.

بيان مسئله
آموزش فنی حرفه ای در مقايسه با آموزش عمومی بسيار گران و هزينه  بر است و مطالعات 
تطبيقی هزينه های اين دو نظام، اين مدعا را تأييد می كند (ساخاروپولوس، 1984؛ تسانگ3، 
نداشنت  اشتغال  قبيل  از  مسائلی  دارد،  وجود  زيادی  هزينه های  نظام  اين  در  چند  هر   (1997
كار4،  به  مدرسه  از  انتقال  پايني  ميزان  تخصص،  و  شغل  نداشنت  مطابقت  دانش آموختگان، 

1. Input, process, output & outcome (IPOO) 
۲ــ رويكرد ذره گرايی در ارزشيابی، بهره ؛يری از عوامل و نشانگرها، به صورت مجرد و بدون توجه به تعامل بني آن ها 

اطالق می شود (صاحلی، 1384، ص 77).
3.  Tsang
4.School to work transition
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كار،  بازار  نيازهای  با  دانش آموختگان  مهارت های  نداشنت  انطباق  ناكارآمد،  دانش آموختگان 
مشاركت  نامناسب،  حتصيلی  پيشرفت  فنی  حرفه ای،  مدارس  به  ناكارآمد  دانش آموزان  تزريق 
نيازهای  مشاركت ناچيز صنعت، تأسيس هنرستان  های فنی حرفه ای بدون توجه به  نداشنت و يا 
فنی   هنرستان های  در  نام  ثبت  به  عالقه مندی  پايني  ميزان  و  متمركز  درسی  برنامه های  منطقه ای، 
1992؛  ماير،  1991؛  ميجر2،  1986؛  جهانی1،  بانك  1987؛  (ساخاراپولوس،  حرفه ای 
سيمسك و آمنتروپ3، 1993؛ اولكان4، 1995؛ لينچ5، 2000؛ گوست6، 2002؛ بيلت7، 
بسيار  را  نظام  اين  در  اصالح  و  بازانديشی   (1385 كيامنش،  و  زين آبادی  و  صاحلی  2004؛ 
ضروری كرده است و اين نظام بايد در جهتی حركت كند كه كارآيی و اثربخشی آن در مقايسه با 

هزينه هايش، افزون تر باشد.
مهم تر از همه اينكه اقتصاد رقابتی و دانش  محور امروز، نقش اين نظام را بسيار حساس تر 
كرده است. اين اقتصاد برداشت  از نيروی انسانی مورد نياز، مهارت های آنان و همچنني آموزش 
كارفرمايان  از  بسياری  اما  2000)؛  اسناوز8،  و  (ليندبك  است  داده  تغيير  را  آن ها  برای  الزم 
منی شوند (تيلور  آماده  اقتصاد  اين  نيازهای  برآوردن  برای  مناسبی  شكل  به  دانش آموزان  معتقدند 

و لهمن9، 2002).
به  فنی  حرفه ای  آموزش  نظام  و  عام  به  طور  پرورش  و  آموزش  نظام  از  امروزه  بنابراين    
«دانشی»،  «هوشمند»،  كاركنانی  پرورش  برای  مناسبی  شرايط  تا  می رود  انتظار  خاص  طور 
(ريچ11،  آورند  فراهم  امروز»  اقتصاد  نياز  با  «متناسب  و  «متفكر»10  «مولد»،  «چندمهارتی»، 
1991؛  ادوارز12، 1998؛ ليندبك و اسناور، 2000؛ لينچ، 2000؛ لهمان و تيلور، 2003) 

1. World Bank
2. Meijer
3. Simsek & Ammentrop
4. Olkun
5. Lynch
6. Ghost
7. Billett
8. Lindbeck & Snower
9. Tailor & Lehmaun
10. Intelligent Workers, Knowledge Workers, Multi- Skilled Workers,  Productive Workers, Thinking 

Workers 
11. Reich
12. Edwards 
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تا دانش  آموختگان بتوانند، نيازهای اقتصاد نوين و پرچالش آينده را برآورده كنند.
 ظواهر امر نشان می دهد اين نظام در ايران نتوانسته است به شكل مطلوبی، اهداف عالی  
را كه بر اساس آن ها بنيان نهاده شده، حتقق بخشد. اين وضعيت در مورد هنرستان های دخترانه به 
مراتب بيشتر است، زيرا نابرابری های جنسيتی در خصوص اشتغال در سطوح ماهر و نيمه  ماهر 
می كند.  ايجاد  دختران  اشتغال  برای  را  زيادی  محدوديت های  دانشگاه،  از  پيش  حتصيالت  در 
به هر حال برای قضاوت جامع، نظام مند، منصفانه و عينی در بارۀ كيفيت وضعيت اين نظام در 
به  شمار  گزينه  مناسب ترين  سيستمی،  رويكرد  بر  مبتنی  ارزشيابی،  سازوكار  از  استفاده  ايران، 
می آيد و ضرورتی انكارناپذير است، زيرا با بهره گيری از يافته های منتج از ارزشيابی  سيستمی، 
می توان ضمن شناخت جامع وضعيت موجود، راهكارهايی را برای حركت به سمت وضعيت 

مطلوب ارائه كرد.
می كند،  مشخص  را  موجود  قوت های  و  ضعف  آنكه  بر  عالوه  ارزشيابی،  سازوكار   
نظام  قبال  در  خود  تعامل  چگونگی  و  خط مشی ها  تغيير  برای  اثرگذار  نهادهای  و  نظام ها  ديگر 
در  می توان  نظام،  اين  كيفيت  ارزشيابی  با  ديگر   بيان  به  می كند.  حتريك  نيز  را  ارزشيابی  مورد 
و  كرد  قضاوت  آن،  عملكرد  بر  اثرگذار  نظام های  و  نهادها  ديگر  منفی  يا  مثبت  عملكرد  مورد 
اتخاذ اين روّيه گامی در راستای قضاوت جامع، نظام مند، عادالنه و عينی در خصوص عملكرد 

هنرستان های فنی حرفه ای است.
ارزشيابی مستمر، مهم ترين تدبير در بهبود و تضمني كيفيت در هر نظامی به  شمار می آيد 
(ُدرانی و صاحلی، 1385). هر چند ارزشيابی در هر نظامی ضرورت دارد، اما اهميت ارزشيابی 
اين هنرستان ها به دليل نقش خطيری كه در اقتصاد امروزی دارند، بسيار ضروری تر است. زيرا  
يكی از عمده ترين اركان موفقيت در بازارِ رقابتی و اقتصادِ دانش  محور امروز، داشنت دروندادهای 
با كيفيت است و از اين رو، نظام آموزش فنی  حرفه ای كه يكی از مهم ترين دروندادهای اين بازار 

(نيروی انسانی ماهر و نيمه ماهر) را تأمني می كند، موقعيت حساسی دارد.
 كشور ايران به  دليل جوان بودن صنعت، نياز شديد صنايع به كارگران ماهر و نيمه ماهر، 
اخذ  به  نياز  و  آموزش  جديد  نظام  در  حرفه ای  فنی    مراكز  نوپايی  كار،  مشتاق  جوان  نيروی  وفور 
بازخورد از ميزان و كيفيت حتقق اهداف مورد انتظار، نه تنها از اين قاعده مستثنی نيست، بلكه 

ارزشيابی آن بسيار ضروری تر به نظر می رسد.
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به  نظر  همچنني  و  شمردمي  بر  حرفه ای  فنی   آموزش  برای  كه  ويژگی هايی  متام  به  توجه  با   
رسالت و اهميت بنيادين و روزافزون اين آموزش ها در همه جوامع، به ويژه كشورهای در حال 
و  سازوكارها (فرايندها)  نهاده ها (دروندادها)،  كه  اين   است  اساسی  مسئله  ايران،  مانند  توسعه 
ستاده های (بروندادها) موجود جامعه و نظام  مهارتی، تا چه ميزان در راستای حتقق اين رسالت 

مهم، كيفيت دارد.
 بدين منظور و با توجه به نداشنت يا كافی نبودن اطالعات جامع و روزآمد در آشكارسازی 
كيفيت عوامل موثر در عملكرد هنرستان های فنی حرفه ای دخترانه در شهر تهران، مسئله اصلی 
مؤثر  عناصر  همه  كيفيت  سيستمی،  رويكردی  از  استفاده  با  كه  است  اين  حاضر  پژوهش  در 
ضمن  و  دهد  قرار  بررسی  مورد  را  تهران  شهر  دخترانه  فنی  حرفه ای  هنرستان های  عملكرد  در 
هدف،  جامعه  هنرستان های  متوليان  كردن  آگاه  برای  صحيح،  و  منسجم  اطالعاتی  گردآوری 
راهكارها و  كاربست  خصوص  صحيح در  تصميم گيری  قضاوت و  برای كمك به  زمينه الزم را 

روّيه  های مناسب در ارتقاء وضعيت موجود فراهم كند.

اهداف و سؤاالت
پژوهش حاضر كوشيده است تا با كاربست رويكرد سيستمی در ارزشيابی هنرستان های 
و  (ضعف)،  بهبود  قابل  و  قوت  نقاط  شناسايی  ضمن  تهران،  شهر  دخترانه  فنی  حرفه ای 
اصالحی  بازخوردهايی  هنرستان ها،  اين  موجود  وضعيت  بهبود  راهكارهای  برخی  پيشنهاد 
يافته های  می رسد  نظر  به  كند.  فراهم  مطلوب  وضعيت  سمت  به  آن ها  حركت  تسريع  برای  
فنی   هنرستان های  در  اصالح  و  بازانديشی  برای  كارآمد  ابزاری  عنوان  به  بتواند  پژوهش  اين 
همچنني  و  پاسخ گويی،  و  مسئوليت پذيری  فرهنگ  اشاعه  تهران،  شهر  دخترانه  حرفه ای 
اين  حتقق  برای  زير  سؤاالت  گيرد.  قرار  استفاده  مورد  نظام،  اين  در  ارزيابی  فرهنگ  تقويت 

شده اند. مطرح  هدف، 
دروندادی، چه  نواحی، در هر يك از عوامل  دخترانه، به تفكيك  هنرستان های فنی حرفه  ای   

كيفيتی دارند؟
چه  فرايندی،  عوامل  از  يك  هر  در  نواحی،  تفكيك  به  دخترانه،  حرفه ای  فنی   هنرستان های   

كيفيتی دارند؟
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 هنرستان های فنی  حرفه ای دخترانه، به تفكيك نواحی ، در هر يك از عوامل بروندادی، چه 
كيفيتی دارند؟

 به طور كلی هنرستان های فنی  حرفه ای مورد ارزشيابی، به تفكيك نواحی، چه كيفيتی دارند؟

روش شناسی
مقاله حاضر كه از ارزشيابی مبتنی بر ديدگاه  عملگرايی1 برگرفته شده است، به دليل استفاده 
طبيعی  شرايط  مستقيم  مشاهده  مصاحبه،  اطالعات (مانند  گردآوری  متنوع  ابزارهای  از  تركيبی 
چندگانه  منابع  بازپاسخ)،  و  بسته پاسخ  سؤاالت  با  پرسشنامه  هدف،  جامعه  هنرستان های 
كارشناسان  دانش آموختگان،  كارفرمايان،  مديران،  هنرآموزان،  هنرجويان،  (مانند  اطالعات 
حتليل  شامل  كيفی  و  كّمی  داده ها (فنون  حتليل  متفاوت  فنون  و  مدارك)  و  اسناد  متخصصان،  و 
محتوا)، برای كمك به بهبود وضع موجود و كاهش مسئله پديد آمده (كيفيت پايني هنرستان ها)، 
منابع  از  استفاده  دليل،  به  حاضر  پژوهش  ديگر  عبارت  به  است.  مبتنی  عملگرايی  ديدگاه  بر 
چندگانه اطالعات، روش ها، ابزارها، و فنون گوناگون و متنوع شناخت همه جانبه عواملی كه 
بر بروز يا تشديد مسئله تأثير دارند، با هدف كمك به كاهش مسئله، مطالعه ای مبتنی بر ديدگاه 

عملگرايی به شمار می آيد.2 

جامعه آماری، نمونه و روش نمونه  گيری 
الف) جامعه   آماری در مرحله «تدوين عوامل، نشانگرها و معيارهای قضاوت»، خبرگان 

بودند كه منونه مورد بررسی در اين مرحله درجدول 1 آورده شده است.

1. Pragmatism

باالترين  آنچه  پژوهش  يك  در  كه  باورند  اين  بر  عملگرايی  اصحاب  هالكومب،(2007)،  و  آندريو  زعم  به   .۲
ميزان اهميت را دارد، سؤال و مسئله پژوهش است نه روش، پارادامي يا فن حتليل؛ بنابراين، دستيابی به راه حل های آن 
سؤال در فرايند پژوهش، اهميت اصلی را دارد. به عبارت ديگر، سؤال پژوهش، محور تصميم گيری در خصوص نوع، 
ميزان، اهميت و تقدم يا تأخر استفاده از روش های پژوهش، ابزارهای گردآوری داده ها، و فنون حتليل داده هاست كه اين 

استنباط،از اصول «نسبی بودن ارزش ها» و «اصل مسئله  گشايی»   آن ها منتج شده اند (به نقل از صاحلی، در دست انتشار).
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جدول ۱. جامعه و نمونه مورد بررسی در مرحله «تدوين عوامل، نشانگرها و معيارهای قضاوت»

منونه مورد بررسیزيرجامعهجامعه

گان
خبر

١٣متخصصان و  اساتيد1
١٧٤هنرآموزان

٢٨مديران و معاونان هنرستان ها
٢١كارشناسان كاردانش و فنی حرفه ای سازمان آموزش و پرورش

حرفه ای  فنی   دخترانه  هنرستان های  كيفيت»  «ارزشيابی  مرحله  در  جامعه   آماری  ب) 
شهر تهران، از پنج ذی  نفع شامل   مديران هنرستان، هنرجويان، هنرآموزان، دانش  آموختگان 
جنوب،  شمال،  ناحيه  پنج  به  تهران  شهر  پژوهش  اين  در  بود.  شده  تشكيل  كارفرمايان  و 
صورت  به  موجود  مناطق  از  منطقه   2 ناحيه،  هر  در  كه  شد  تقسيم  مركز  و  غرب  شرق، 
 ،2 جدول  گرفت.  قرار  ارزشيابی  مورد  هنرستان   14 نهايت  در  و  شدند  انتخاب  تصادفی، 
تفكيك  به  را  مرحله  اين  در  استفاده  مورد  پژوهشی  منونه  و  منونه گيری  روش  زيرجامعه ها، 

می دهد. نشان  نواحی 

جدول ٢. جامعه آماری، زيرجامعه ها، روش نمونه  گيری و نمونه پژوهشی مورد 
استفاده به تفکيک نواحی

زيرجامعه
سرشماری

منونه گيری

 منونه جامعه

كلغربشرقمركزجنوبشمالكلغربشرقمركزجنوبشمال

١٧٢٣٨٠٤١٤٣٥١٣٢٦١٠٢٣٦٣١١١٥٤٢٩٨١٤٨١٨٨١٦٢٩٥٠تصادفی سادههنرجو
١٠٧٨٢١٠١١٣٠٩٨٥١٨٣٨٥٦٢٧٢٣٢٩١٧٣در دسترسهنرآموز
٧٢٥٤٣٢١٣٢٢٤٣١٤سرشماریمدير

١١٨٢٠٠١٣٤١٢٠٩٨٦٧٠٤٢٧٤٣١٣٣٢٨٢٠٨در دسترسدانش  آموخته
٣٧٤٣٢١٩١٣٢٢١٩سرشماریکارفرما

2. اين دسته از پاسخ دهندگان مدرسان ارزشيابی آموزشی، اعضا هيئت علمی دانشگاه بويژه دانشكده های علوم 
تربيتی و كارشناسان شاغل در بخش های ارزشيابی آموزشی می باشد.
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زيرجامعه  در  كه  طوری  به   بود،  متفاوت  زيرجامعه  ها  در  پرسشنامه  تكميل  ميزان 
دانش آموختگان، برای 670 دانش آموخته، پرسشنامه ارسال شد و پس از پی گيری های مكرر، 
اين   از  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  پرسشنامه)   208) شدند  داده  عودت  كه  پرسشنامه هايی  همه 
پرسشنامه ها  تكميل  ميزان  بودند.  كرده  تكميل  را  پرسشنامه  ها  درصد  دانش آموختگان، 31   رو 
درصد  حدود 67  هنرآموزان،  زيرجامعه   در  درصد  حدود 53  ترتيب،  به  زيرجامعه ها  ديگر  در 
در  درصد  و 100  هنرجويان  زيرجامعه   در  درصد  حدود 73  هنرستان ها،  مديران  زيرجامعه   در 

زيرجامعه  كارفرمايان1، بود.

ابزارهای پژوهش
مجموعه ابزارهايی كه برای گردآوری داده ها از آن ها استفاده شد، عبارتند از: پرسشنامه2 
همچنني  و  مدارك  و  اسناد  كارفرمايان)،  دانش آموختگان،  مديران،  هنرآموزان،  (هنرجويان، 
روايی  پرسشنامه ها،  روايی  تأمني  در  مكمل3)؛  اطالعات  گردآوری  (برای  مشاهده  و  مصاحبه 
آلفای  روش  از  پژوهش،  پرسشنامه های  اعتبار  برآورد  برای  و  گرفت  قرار  توجه  مورد  محتوا 
پرسشنامه   ،0/96 هنرجويان  پرسشنامه  برای  شده  محاسبه  ضرايب  شد.  كرونباخ استفاده 
تعداد  به  توجه  با  است.  شده  محاسبه   0/89 دانش آموختگان  پرسشنامه  و   0/94 هنرآموزان 
صرف نظر  آن ها  اعتبار  ضريب  محاسبه  از  كارفرمايان،  و  هنرستان  مديران  زيرجامعه های  محدود 

شده است.

1. در زيرجامعه  «سرپرستان بالفصل دانش آموختگان»(كارفرمايان)، از ميان 208 پرسشنامه عودت داده شده، 
19 مورد از دانش آموختگان، شاغل بودند، اما تنها 9 مورد شغلی مرتبط با رشته حتصيلی خود داشتند. روشن است كه 
كارفرمايان آن دسته از دانش آموختگان شاغلی كه در مشاغل كاذب فعاليت داشتند، مورد توجه قرار نگيرد و بدين  نظر 
كارفرماياِن  متام  سخن،  ديگر  به  شد.  استفاده  حتليل  و  جتزيه  فرايند  در  دانش آموخته،  همني 9  كارفرمايان  نظر  از  ترتيب 
دانش آموختگانی كه در مشاغلی متناسب با رشته حتصيلی خود، جذب بازار كار شد ند، مورد توجه قرار  گرفتند. از اين 

رو، ميزان تكميل پرسشنامه های كارفرمايان، 100 درصد بود.
بروندادی)پرسشنامه  عوامل  و  درسی  برنامه های  ارزشيابی  ويژه  حرفه  آموزی(به  مراكز  كيفيت  ارزشيابی  در   .2

ابزار مناسبی برای پيمايش دانش آموختگان و كارفرمايان است (بارنت و كالرك، 1999).
3. Supplemental Information
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مراحل پژوهش
ارزشيابی مؤثر برای كيفيت مؤسسات آموزشی، به تدوين عوامل و نشانگرهای «ُمكفی و 

معرف»1 نياز دارد (صاحلی، زين آبادی و كيامنش، 2007).
بروندادی  فرايندی،  دروندادی،  نشانگرهای  و  عوامل  از  متشكل  چارچوبی  به  ابتدا 
هنرستان های  اهداف  و  وضعيت  با  منطبق  آن ها،  كيفيت  بارۀ  در  قضاوت  برای  معيارهايی  و 
شاخه  مصوب  اهداف  به  عنايت  با  مجزا،  مرحله ای  در  اين رو،  از  داشتيم،  نياز  حرفه ای  فنی  
فنی حرفه ای، پژوهش های اجنام شده در خصوص ارزشيابی نظام آموزشی به ويژه هنرستان ها2و 
پيمايش  و  مصاحبه  از  آمده  دست  به   اطالعات  از  بهره گيری  همچنني  و  آن ها  موجود  وضعيت 
و  مديران  هنرآموزان،  آموزشی،  ارزشيابی  اساتيد  و  متخصصان  شامل  خبرگان،  (پرسشنامه) 
معاونان هنرستان  های فنی حرفه ای، و كارشناسان كاردانش و فنی   حرفه ای آموزش و پرورش و 
كاربرد فن   دلفی، چارچوب ارزشيابی(منودار شماره 1) متشكل از 19 عامل و 237 نشانگر در 
سه بخش درونداد، فرايند ، برونداد، و 129 معيار3 برای قضاوت در خصوص كيفيت عوامل 
برای  سپس  تدوين شد.  نامطلوب5  مطلوب، و  نسبت  مطلوب، به  سطح  نشانگرها4، در سه  و 
شده،  تدوين  نشانگرهای  و  عوامل  به  توجه  با  پژوهش  ابزارهای  هنرستان ها،  كيفيت  ارزشيابی 
و  حتليل  جتزيه،  به  قضاوت،  معيارهای  از  استفاده  و  داده ها  گردآوری  با  نهايت  در  گرديد؛  تهيه 

قضاوت درباره كيفيت دروندادها، فرايندها و بروندادهای اين هنرستان ها پرداختيم.

1. Efficient and representative

از 19  كه  صاحلی (1384الف)  پيشنهادی  چارچوب  به  توجه  با  پژوهش،  اين  در  استفاده  مورد  چارچوب   .2
عامل و 202 نشانگر بهره گرفته بود، تدوين شد. چارچوب پيشنهادی مذكور برای هنرستان های كاردانش طراحی شده 
بود و بنابراين بايد چارچوب مناسب با ويژگی ها و اهداف هنرستان های فنی  حرفه ای تدوين می شد. در نهايت چارچوب 
مورد استفاده در اين پژوهش با 19 عامل و 237 نشانگر متناسب با اهداف و ساختار هنرستان های فنی  حرفه ای و با تعديل 
برخی موارد تدوين شد. اين مجموعه برای اولني بار برای ارزشيابی كيفيت هنرستان های فنی حرفه ای تدوين شده است 

كه مستندات آن به همراه عوامل، نشانگرها و معيارهای قضاوت تدوين شده، در دست انتشار است.
3. معيار، به مثابه سنگ محك در ارزشيابی، مبني ميزان يا وضعيتی است كه جايگاه هر عامل يا نشانگر را در 

سطوح مطلوبيت مشخص می كند (زين آبادی، صاحلی و پرند، 1386، ص 138).
حتقق  و  كارآمدی  ميزان  می توان  آن ها  از  بهره گيری  با  كه  مقايسه اند  و  قضاوت  برای  معرفه هايی  4.نشانگرها، 

اهداف را مشخص كرد (صاحلی، 1384الف،ص 76).
صورت  آمريكا (2000)  پرورش  و  آموزش  بخش  از  الهام  با  سطح  سه  اين  به  كيفيت  سطوح  تقسيم  بندی    .5

گرفته است.
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منودار 1. چارچوب و روند ارزشيابی هنرستان های فنی حرفه ای در پژوهش حاضر
بخش بروندادبخش فرايندبخش درونداد

عوامل دروندادی

هنرجويان
هنرآموزان
مدير هنرستان

كاركنان پشتيبانی و خدمات
برنامه درسی

جتهيزات و امكانات(بودجه)
فضای آموزشی پرورشی

عوامل فرايندی

فعاليت های هنرجويان
فعاليت های هنرآموزان
فعاليت های مدير هنرستان
فعاليت های فوق برنامه
 فعاليت كاركنان پشتيبانی و

خدمات
فعاليت های پژوهشی
روابط انسانی

عوامل بروندادی

دانش آموختگان
 (دانش، توانش، بينش،

خالقيت)
حتقق اهداف

(اجتماعی ـ آموزشی)
كارآفرينی

اشتغال و بيكاری
ادامه حتصيل

تجزيه و تحليل آماری و روند قضاوت
هرگونه  پرهيز از  بررسی و  مورد  نظام  كيفيت  دربارۀ  قضاوت  ارزشيابی،  ماهيت  هدف و 
استفاده  محتوا  حتليل  و  توصيفی  روش های  از  داده ها،  حتليل  برای  بنابراين  است؛  نتايج  تعميم 
و  فرايند  (درونداد،  بخش ها  عوامل،  نشانگرها،  سؤاالت،  درخصوص  قضاوت  برای  شد. 
برونداد)، هنرستان ها، مناطق و نواحی از طيف ها و معيارهای قضاوت1 در سه سطح «مطلوب» 

(امتياز3)، «به نسبت مطلوب» (امتياز2) و «نامطلوب» (امتياز1) استفاده شد(جدول3). 
1. در اين مقاله، اشاره كامل به معيارهای تدوين شده (129 معيار)، به علت گستردگی امكان پذير نيست.
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روند قضاوت در اين پژوهش از «سؤاالت» آغاز و به كيفيت «كل» هنرستان ها ختم شده 
در  را  ارزشيابی  نشانگرهای  از  نشانگری  كه  پرسشنامه  سؤاالت  از  يك  هر  مورد  در  ابتدا  است؛ 
قضاوت های  ميانگني  مورد  در  داوری  با  سپس  كردمي.  قضاوت  مذكور،  سطح  سه  در  بردارد، 
مربوط به نشانگرها، در مورد هر يك از عوامل، از طريق داوری در مورد ميانگني قضاوت های 
قضاوت های  ميانگني  مورد  در  داوری  طريق  از  بخش ها،  از  يك  هر  درباره  عوامل،  به  مربوط 

مربوط به بخش ها در خصوص كيفيت همه هنرستان ها (به تفكيك نواحی)، داوری شد. 

جدول٣. روند تجزيه و تحليل يافته ها و قضاوت
سؤال/ نشانگر/ عامل/ بخش
سطوح مطلوبيتمبنای حتليل و قضاوتهنرستان/ منطقه/ ناحيه

مطلوببه نسبت مطلوبنامطلوب

الت
سوا

3___1ميانگني سواالتدوگزينه ای
123ميانگني سواالتسه گزينه ای
5تا3/673/68 تا 2/332/34 تا 1ميانگني سواالتپنج گزينه ای

123معيارهای وضع مطلوب از پيش تدوين شدهتوصيفی(كوتاه پاسخ)
3 تا 2/352/36 تا 1/671/68 تا 1ميانگني منرات سؤاالت مربوط به نشانگرنشانگرها

3 تا 2/352/36 تا 1/671/68 تا 1ميانگني قضاوت های مربوط به نشانگرهای عاملعوامل به تفكيك نواحی
 بخش(درونداد، فرايند، برونداد) به

تفكيك نواحی
3 تا 2/352/36 تا 1/671/68 تا 1ميانگني قضاوت های مربوط به عامل های بخش

3 تا 2/352/36 تا 1/671/68 تا 1ميانگني قضاوت های مربوط به بخش های هنرستانكيفيت كل هنرستان ها به تفكيك نواحی

يافته ها
عوامل  از  يك  هر  در  نواحی،  تفكيك  به  دخترانه،  فنی حرفه ای  هنرستان های  اول:  سؤال 

دروندادی، چه كيفيتی دارند؟ 
به  ادامه  در  گرفت.  قرار  ارزشيابی  مورد  (جدول 4)،  نشانگر  با 66  دروندادی  عامل   7

توضيح نتايج ارزشيابی خواهيم پرداخت.
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جدول ٤. نتايج ارزشيابی کيفيت عوامل دروندادی هنرستان ها در جامعه مورد مطالعه  

غربشرقمركزجنوبشمالنواحی شهر تهران
كيفيت عامل در 

شهر

مطلوبيت
عوامل

١٢٣

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين

ميانگين

٢/٤٢/٦٢/٦٢/٨٢/٨۳هنرجويان
٢/٢٥١/٨٧٢/٢٥ü١/٥١/٧٥١/٨هنرآموزان
٢/٥٢/٥٢/١٧٢/٣٣٢/٣٣٢/٤مدير

٢/٢٥٢/٥٢/٥٢/١٢٢/١٢٢/٤كاركنان پشتيبانی
٢/١٧٢/٣٣٢٢٢/١٦٢برنامه درسی

١/٨١٢/٠٦٢١/٧٥١/٦٨٢جتهيزات و امكانات
فضای آموزشی 
پرورشی

١/٧١/٤٧١/٧٦١/٨٢١/٥٨١/٦

به نسبت نتيجه كلی 
به نسبت 2/28مطلوب

به نسبت 2/28مطلوب
به نسبت 2/28مطلوب

به نسبت 2مطلوب
به نسبت 2مطلوب

2/29مطلوب

نگاهی به نتايج جدول شماره 4 نشان می دهد عامل «هنرجويان» (متشكل از5  نشانگر از 
ميانگني  با  حرفه ای»)،  فنی   شاخه  در  حتصيل  به  عالقمندی  و «ميزان  اول»  سال  كل  قبيل «معدل 
«3» در سطح «مطلوب» ارزشيابی می شود. هنرستان های فنی  حرفه ای دخترانه نواحی شرق و 
غرب شهر تهران، با ميانگني «2/8» در ميان نواحی ديگر وضعيت مناسب تری دارند. در عامل 
«هنرآموزان» (متشكل از 8 نشانگر از قبيل «نسبت هنرآموزان به هنرجويان»، «ميزان تناسب ميان 
رشته حتصيلی هنرآموزان و دروس يا مهارت مورد تدريس آن ها»)، هنرستان نواحی شمال و مركز 

با ميانگني «2/25» در ميان ساير نواحی، وضعيت مناسب تری دارند.
است.  شرق  ناحيه  هنرستان های  در  هنرآموزان  «نامطلوب»  وضعيت  توجه،  قابل  نكته   
«مدير  عامل  در  ارزشيابی  می شود.  مطلوب»  نسبت  «به  سطح  در  ميانگني «1/8»  با  عامل  اين 
هنرستان» (متشكل از 6 نشانگر از قبيل «مدرك حتصيلی»، «رشته حتصيلی» و «سابقه مديريت»)، 
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هنرستان های نواحی شمال و جنوب با ميانگني «2/5» در ميان نواحی ديگر وضعيت مناسب تری 
دارند. اين عامل با ميانگني «2/4» در سطح «مطلوب» ارزشيابی می شود. 

تخصص  «وضعيت  قبيل  از  نشانگر   8 از  (متشكل  خدمات»  و  پشتيبانی  «كاركنان  عامل 
رشته  تناسب  «ميزان  و  مشاور»  حتصيلی  رشته  تناسب  «ميزان  كارگاه»،  متصدی  نيروهای 
وضعيت  نواحی،  ساير  ميان  در   «2/5» ميانگني  با  جنوب  و  مركز  نواحی  هنرستان  كتابدار»)، 

مناسب تری دارند. اين عامل با ميانگني «2/4» در سطح «مطلوب» ارزشيابی می شود. 
«ميزان  قبيل  از  نشانگر   22 از  (متشكل  امكانات»  و  «جتهيزات  و  درسی»  «برنامه  عوامل 
مهارت  يا  دروس  محتوای  ميان  تناسب  درسی»، «ميزان  برنامه  در  دروس  نيازهای  پيش  رعايت 
ها  و زمان تخصيصی به آن ها در برنامه درسی»، «ميزان مشاركت هنرآموزان در تنظيم برنامه»، 
به  پاسخگويی  برای  هنرستان  كارگاه های  در  موجود  دستگاه های  و  امكانات  كفايت  «ميزان 
نيازهای آموزشی هنرجويان»، «ميزان به روز بودن امكانات»، «ميزان دسترس پذيری امكانات و 
دستگاه های موجود در كارگاه ها» و «سرانه تعداد رايانه، كتاب های تخصصی و عمومی كتابخانه 
به ازای هر هنرجو»)، همه هنرستان  های مورد بررسی، در وضعيت به نسبت يكسانی قرار دارند 
ميانگني «2» در سطح «به  ارزشيابی می شوند. اين عوامل نيز با  مطلوب»  نسبت  و در سطح «به 

نسبت مطلوب» ارزشيابی شده  اند.
فضای  تناسب  قبيل «ميزان  از  نشانگر  از 17  پرورشی» (متشكل  ـ  آموزشی  عامل «فضای 
«سرانه  و  درس»  كالس  هر  در  هنرجويان  تعداد  «متوسط  هنرستان ها»،  اهداف  با  آموزشی 
ساير  با  متفاوت  وضعيت  هنرجو»)،  هر  ازای  به  كالسی  و  كارگاهی  ورزشی،  فضای  مساحت 
عوامل است. هنرستان های نواحی شرق، مركز و شمال در سطح «به  نسبت مطلوب» و هنرستان 
نواحی غرب و جنوب در سطح «نامطلوب» ارزشيابی شده اند. اين عامل با ميانگني «1/6» در 
سطح «نامطلوب» ارزشيابی می شود. در مجموع وضعيت هنرستان های مورد مطالعه در «بخش 

درونداد»، در سطح «به نسبت مطلوب»1 ارزشيابی شده  اند.
سؤال دوم: هنرستان های فنی  حرفه ای دخترانه، به تفكيك نواحی، در هر يك از عوامل 

1. ارزشيابی مؤلفه  هايی چون عامل و بخش در سطح «به  نسبت مطلوب»، به نظر نگارندگان، فرصت ترميم 
و ارتقاء وضعيت ارزشيابی شده را نشان می دهد و نگاه به آن بايد نگاهی فرصتی باشد؛ نگاهی كه برای متصديان پيامی 
در بردارد مبنی بر اينكه اين عامل يا بخش می تواند در صورتی كه برای بهبود آن از راهكارهای صحيح و به موقع استفاده 
شود، از تبديل شدن به وضعيت «نامطلوب» و در نهايت به عنصری كه كيفيت نظام آموزشی را تهديد می كند، جلوگيری 

منايد.



171 كاربست رويكرد سيستمی در ارزشيابی كيفيت هنرستان های فنی   حرفه  ای: ...

قرار  ارزشيابی  مورد   (5 (جدول  نشانگر   85 با  فرايندی  عامل   7 دارند؟  كيفيتی  چه  فرايندی، 
گرفت. در ادامه نتايج ارزشيابی را توضيح خواهيم داد. 

جدول ٥. نتايج ارزشيابی کيفيت عوامل فرايندی هنرستان ها در جامعه  مورد مطالعه

 كيفيت عامل درغربشرقمركزجنوبشمالنواحی شهر تهران
شهر

مطلوبيت

عوامل
١٢٣

١٢٣ميانگين
١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين

ميانگين

٢/٥٢/٥٢/٣٧٢/٣٧٢/٥۳فعاليت های هنرجويان
٢١/٩٦١/٩٦١/٩٦٢/٠٨٢فعاليت های هنرآموزان
٢/٥٢٢/٤٢٢/٥٢٢/٣٢٢/٣٣٢/٦ فعاليت های مدير

٢١/٨٥١/٨٦٢١/٥٧١/٨فعاليت های فوق برنامه
٢/٢٢٢/٢٧١/٨١/٨٢ فعاليت کارکنان پشتيبانی
٢/١١٢/٥٥٢/٢٢٢/٢٢٢/١١٢/٢فعاليت های پژوهشی
٢/١١٢/٤٤٢/١١٢/٢٢١/٥٥٢روابط انسانی

 به نسبتنتيجه كلی
 به نسبت٢/٥٧مطلوب٢/٢٨مطلوب

 به نسبت٢/٢٨مطلوب
 به نسبت٢/١٤مطلوب

 به نسبت١/٨٦مطلوب
٢/٢٨مطلوب

نگاهی به نتايج جدول شماره 5 نشان می دهد هنرستان های دخترانه نواحی شمال، غرب و 
جنوب شهر تهران در عامل «فعاليت های هنرجويان» (متشكل از 8 نشانگر، از قبيل «ميزان تالش 
و جديت به فراگيری دانش و مهارت های مرتبط با رشته حتصيلی»، «ميزان اشتياق به شركت در 
اين  مجموع  در  دارند.  مناسب تری  وضعيت  نواحی  ساير  ميان  در  ميانگني «2/5»  با  كالس »)، 

عامل با ميانگني «3» در سطح «مطلوب» ارزشيابی می شود.
 عامل «فعاليت های هنرآموزان» (متشكل از 25 نشانگر، از قبيل «ميزان استفاده از طرح 
درس»، «ميزان استفاده از مطالب متنوع در حني تدريس»، «ميزان مشاركت دهی هنرجويان در 
در  آموزشی  فناوری  از  استفاده  و «ميزان  ارزشيابی»  از  مستمر  استفاده  تدريس»، «ميزان  فرايند 
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ميان  ميانگني های، «2/08» و «2» در  مركز و شمال با  نواحی  هنرستان های  فرايند تدريس»)، 
سطح «به   در  ميانگني «2»  با  عامل  اين  دارند.  مناسب تری  وضعيت  نواحی  ساير  هنرستان های 

نسبت مطلوب» ارزشيابی می شود.
 عامل «فعاليت های مدير» (متشكل از 21 نشانگر از قبيل «ميزان مشاركت دهی هنرجويان 
اداره  در  هنرآموزان  مشاركت دهی  «ميزان  آموزشی»،  تصميم گيری های  با  مرتبط  جلسات  در 
در   «2/52» ميانگني  با  مركز  و  شمال  نواحی  هنرستان های  مديريت»)،  «سابقه  و  هنرستان» 
ميان ساير نواحی وضعيت مناسب تری دارند. اين عامل با ميانگني «2/6» در سطح «مطلوب» 

ارزشيابی می شود. 
علمی  سازكار  «وجود  قبيل  از  نشانگر،   7 از  (متشكل  فوق  برنامه»  «فعاليت های  عامل 
فعاليت های  از  هنرجويان  رضايت  «ميزان  منونه»،  هنرآموزان  و  هنرجويان  از  تقدير  منظور  به 
برگزاری  از  هنرجويان  رضايت  و «ميزان  مذهبی)»  مراسم  و  اردوها  برگزاری  فوق  برنامه (مانند 
ساير  ميان  در  ميانگني «2»  با  شرق  و  شمال  نواحی  هنرستان های  ورزشی»)،  علمی،  مسابقات 
نواحی وضعيتی «به  نسبت مطلوب» دارند. نكته قابل توجه اينكه عامل «فعاليت  های فوق  برنامه» 
در هنرستان های ناحيه غرب شهر تهران وضعيتی «نامطلوب» دارند. اين عامل با ميانگني «1/8» 

در سطح «به نسبت  مطلوب» ارزشيابی می شود. 
«ميزان  قبيل  از  نشانگر   5 از  (متشكل  خدمات»  و  پشتيبانی  كاركنان  عامل«فعاليت های 
فعاليت های  از  هنرجويان  رضايت  «ميزان  والدين»،  با  هنرستان  مشاور  ميان  مستمر  ارتباط 
مشاور و كتابدار»)، هنرستان های ناحيه مركز با ميانگني «2/27» در ميان ساير نواحی وضعيت 
شده  ارزشيابی  مطلوب»  نسبت  سطح «به  در  ميانگني «2/29»  با  عامل  اين  دارند.  مناسب تری 

است.
پژوهشی  آفرينی  نياز  قبيل «ميزان  از  نشانگر  از 9  پژوهشی» (متشكل  عامل «فعاليت های 
جو هنرستان (هنرآموزان و تكاليف ) در هنرجويان» و «ميزان تأثير فعاليت های پژوهشی در منره 
پايانی»)، هنرستان های ناحيه جنوب با ميانگني «2/55» در ميان ساير نواحی وضعيت مناسب تری 

دارند. اين عامل با ميانگني «2/2» در سطح «به نسبت مطلوب» ارزشيابی می شود.
نحوه  از  هنرجويان  رضايت  «ميزان  قبيل  از  نشانگر   9 از  (متشكل  انسانی»  «روابط  عامل 
برخورد هنرآموزان، مدير، ناظم باآن ها» و «ميزان رضايت هنرآموزان از نحوه برخورد مديريت 
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ميان  در  ميانگني «2/44»  با  جنوب  ناحيه  هنرستان های  باآن ها»)،  هنرآموزان  ساير  و  هنرستان 
در  عامل  اين  وضعيت «نامطلوب»  توجه،  قابل  نكته  دارند.  مناسب تری  وضعيت  نواحی  ساير 
هنرستان های ناحيه غرب شهر تهران است  اين عامل با ميانگني «2» در سطح «به نسبت مطلوب» 
نسبت  «به  سطح  در   «2/28» ميانگني  با  فرايند»  بخش  «عوامل  نهايت  در  می شود.  ارزشيابی 

مطلوب» ارزشيابی می شوند.
نواحی، در هر يك از عوامل  دخترانه، به تفكيك  هنرستان  های فنی حرفه ای  سؤال سوم: 

بروندادی، چه كيفيتی دارند؟ 
نتايج  ادامه  در  گرفت.  قرار  ارزشيابی  مورد  نشانگر (جدول 6)  با 56  بروندادی  عامل   5

ارزشيابی خواهيم پرداخت.

جدول ٦. نتايج ارزشيابی کيفيت عوامل بروندادی هنرستان ها در جامعه  مورد مطالعه  

درغربشرقمركزجنوبشمالنواحی شهر تهران عامل   كيفيت 
شهر

مطلوبيت

عوامل
١٢٣

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين
١٢٣ميانگين

ميانگين

دانش آموختگان
، مهارت   (دانش، 

خالقيت)
٢/٤٣٢٢/٣١٢٢ü٢/٢

حتقق اهداف
( اجتماعی ـ آموزشی)

٢/١٩٢/٠٣١/٣٦١/٧٥١/٩٣ü١/٨

١/٥١/٧٥١/٥١/٧٥١/٧٥١/٦كارآفرينی
١/٣٣١١/٦٦١١١اشتغال و بيكاری
۲۱٣۱۱١/٦ادامه حتصيل

 به  نسبت نتيجه كلی
1/4نامطلوب1/6نامطلوب1/6نامطلوب1/6نامطلوب1/6نامطلوب1/8مطلوب
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نتايج به دست آمده در جدول شماره 6 نشان می دهد هنرستان های ناحيه شمال در عامل 
«نرخ  دانش آموختگان»،  نهايی  «معدل  قبيل  از  نشانگر،   16 از  (متشكل  «دانش  آموختگان» 
در  عمل  ابتكار  و  خالقيت  رشد  «ميزان  مهارتی»،  استاندارد  عمومی،  دروس  در  حتصيلی  افت 
دانش  آموختگان»، «ميزان اختراع و ابتكار صورت پذيرفته توسط دانش  آموختگان (نرخ ابتكار)» 
ميانگني  با  دانش  آموختگان»)،  علمی  و  عملی  مهارت های  از  كارفرمايان  رضايت  «ميزان  و 
عامل  اين  در  نواحی  بقيه  و  دارند  مناسب تری  مراتب  به  وضعيت  نواحی  ساير  ميان  در   «2/43»
مطلوب»  نسبت  سطح «به  ميانگني «2/2» در  با  عامل  بودند. اين  مطلوب»  نسبت  سطح «به  در 
از  نشانگر،   33 از  (متشكل  آموزشی»  ـ  اجتماعی  اهداف  «حتقق  عامل  در  می شود.  ارزشيابی 
قبيل «ميزان موفقيت دوره فنی  حرفه ای در هدايت صحيح دانش آموزان به سمت اشتغال مفيد»، 
«ميزان موفقيت دوره فنی  حرفه ای در توسعه  فرهنگ مهارت آموزی در جامعه» و «ميزان تناسب 
با  شمال  ناحيه  هنرستان های  كار»)،  بازار  نياز  با  دانش  آموختگان  به  آموزش های ارائه شده  ميان 
وضعيت  توجه،  قابل  نكته  دارند.  مناسب تری  وضعيت  نواحی  ساير  ميان  در  ميانگني «2/19» 
«نامطلوب» اين عامل در هنرستان های ناحيه مركز است. اين عامل با ميانگني «1/8» در سطح 

«به نسبت مطلوب» ارزشيابی می شود. 
دانش آموختگان  كارآفرينی  قبيل «ميزان  از  نشانگر،  چهار  از  عامل «كارآفرينی» (متشكل 
هنرستان های فنی  حرفه ای (نرخ كارآفرينی)»، «ميزان موفقيت دوره فنی  حرفه ای در تربيت نيروی 
هنرستان های  خود»)،  بودن  كارآفرين  ميزان  زمينه  در  دانش…آموختگان  «تصور  و  كارآفرين» 
نسبت  «به  نيز  نواحی  ساير  وضعيت  داشته،  قرار  نامطلوبی  وضعيت  در  مركز  و  شمال  ناحيه 
مطلوب» ارزشيابی شد. در مجموع اين عامل با ميانگني «1/6» در سطح «نامطلوب» ارزشيابی 

می شود.
دانش آموختگان (نرخ  اشتغال  قبيل «وضعيت  از  نشانگر،  از 3  عامل «اشتغال» (متشكل   
اشتغال)»، «ميزان تناسب ميان شغل با رشته حتصيلی» و «مدت زمان بيكاری (مدت زمان صرف 
شده برای يافنت اولني شغل بعد از امتام حتصيل)، همه نواحی پنجگان ه ای كه در شهر تهران مورد 
بررسی قرار گرفتند، وضعيتی نامطلوب داشتند. اين عامل با ميانگني «1» در سطح «نامطلوب» 

ارزشيابی شده است. 
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به  دانش آموختگان  گذر  «نرخ  عنوان  با  نشانگر،  يك  از  متشكل  حتصيل»  «دامه  عامل 
مؤسسات آموزش عالی (دولتیـ  آزاد، هنرستان های ناحيه مركز) با ميانگني 3، وضعيت مطلوبی 
دارد و وضعيت آن در ميان ساير نواحی، مناسب تر است. نكته قابل تأمل، وضعيت نامطلوب 
ميانگني «1/6»  با  عامل  اين  است.  تهران  شهر  غرب  و  شرق  جنوب،  ناحيه  سه  در  عامل  اين 
در سطح «نامطلوب» ارزشيابی می شود. در مجموع «عوامل بروندادی»، در سطح «نامطلوب» 

ارزشيابی شده  اند.

سؤال چهارم: به  طور كلی هنرستان های فنی حرفه ای جامعه هدف، به تفكيك نواحی حتت 
بررسی،  چه كيفيتی دارند؟

 سه بخش درونداد (7 عامل)، فرايند(7 عامل) و برونداد (5 عامل) (در  مجموع 19 عامل 
و 237) نشانگر مورد استفاده قرار گرفت.

جدول٧. نتايج کلی ارزشيابی کيفيت هنرستان ها در جامعه  مورد مطالعه  

درغربشرقمركزجنوبشمالنواحی شهر تهران بخش   كيفيت 
شهر

مطلوبيت

بخش
١٢٣

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين

١٢٣ميانگين
ميانگين
٢/٢٨٢/٢٨٢/٢٨٢٢٢درونداد
٢/٢٩٢/٥٧٢/٢٨٢/١٤١/٨٦٢/٢٨فرايند
١/٨١/٦١/٦١/٦١/٦١/٢برونداد

نسبت نتيجه كلی  به 
نسبت2مطلوب  به 

نسبت2ًمطلوب  به 
1/6نامطلوب1/66نامطلوب1/66نامطلوب2مطلوب

در  مركز  و  جنوب  شمال،  نواحی  هنرستان های  می دهد  نشان   7 جدول  نتايج  به  نگاهی 
در  دارند.  مناسب تری  وضعيت  نواحی  ساير  ميان  در   «2/28» ميانگني  با  درونداد»،  «بخش 
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وضعيت  نواحی  ساير  ميان  ميانگني «2/57» در  جنوب با  ناحيه  هنرستان های  «بخش فرايند»، 
نواحی  هنرستان های  در  برونداد»،  «بخش  در  «نامطلوب»  وضعيت  داشته  اند.  مناسب تری 
جنوب، مركز، شرق و غرب تهران و وضعيت «به نسبت مطلوب» در ناحيه شمال، تأمل  برانگيز 
و  مطلوب  وضعيت  برونداد،  بخش  در  نواحی  از  يك  هيچ  در  تنها  نه  سخن،  ديگر  به  است. 
رضايت بخشی وجود ندارد، بلكه وضعيت برونداد اين هنرستان  ها درحدود 80 درصد از نواحی 

مورد بررسی در شهر تهران (4 ناحيه از 5 ناحيه) نامطلوب ارزشيابی شده است.
فرايند  و  درونداد  بخش  در  هدف،  جامعه  هنرستان های  داد  نشان  مجموع  در  نتايج 
وضعيتی  مجموع  در  و  وضعيتی «نامطلوب»،  برونداد،  بخش  در  مطلوب»،  نسبت  كيفيتی «به 
امر  اين  شده اند.  ارزشيابی  «نامطلوب»  سطح  در  غرب  و  شرق  نواحی  دارند.  «نامطلوب» 
می تواند گواهی آشكار بر نياز مبرم به استقرار نظام جامع ارزشيابی در نظام آموزش مهارتی در 
راستای شناخت نقاط قوت و قابل بهبود، و بكارگيری بازخوردهای اصالحی در بهبود مستمر 

كيفيت هنرستان های جامعه هدف باشد.

بحث
متوليان  كردن  آگاه  برای  صحيح،  و  منسجم  اطاعاتی  گردآوری  هدف  با  حاضر  پژوهش 
نظام آموزشی در مورد ميزان كيفيت عوامل مورد بررسی در هنرستان های فنی  حرفه ای و كمك 
يه  هايی برای ارتقاء وضعيت موجود اجنام  به تصميم  گيری در خصوص كاربست راهكارها و روّ
بروندادهای اين  نتايجی كه از ارزشيابی كيفيت درونداد، فرايند و  بنابراين توجه به  شده است. 
هنرستان های  متوليان  برای  اصالحی  و  روشنگرانه  نقشی  می تواند  است،  آمده  به  دست  مراكز 
پژوهشی  شواهد  با  را  آن ها  نتايج،  از  منتخبی  ارائه  ضمن  ادامه،  در  باشد.  داشته  هدف  جامعه 
و  شناساندن  برای  پيشنهادهايی،  و  راهكارها  سپس  كرد.  خواهيم  مقايسه  خارجی  و  داخلی1 
اصالح مؤلفه های تأثيرگذار بر عملكرد كيفی اين مراكز و در نهايت ارتقاء وضع موجود، ارائه 

می شود.
نيز  شهرستان ها  ديگر  فنی حرفه ای  هنرستان های  نتايج  برخی  به  داخلی،  پژوهش های  به  مربوط  شواهد   .1
اشاره می كند؛ هدف از نگارش اين شواهد، كمك به فرايند تصميم گيری دست اندركاران آموزش متوسطه در خصوص 
نظام رسمی آموزش مهارت آموزی در شاخه فنی حرفه ای، بوده است. پر  واضح است كه هدف نگارندگان از ارائه اين 

يافته ها، تعميم وضعيت ارزشيابی شده، به ساير مراكز يا ديگر مناطق نيست.
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پيش از هر چيز، بايد تذكر داد وضعيت نامطلوب برخی عوامل مورد بررسی، می تواند 
حتی  يا  و  مطلوب»  نسبت  «به  وضعيت  هرچند  باشد.  مهارتی  نظام  متوليان  برای  خطری  زنگ 
«مطلوب» عوامل، به معنای صرف نظر كردن از آن ها و دخلوش بودن نسبت به آن ها نيست، اما 
اگر بپذيرمي جامعه، نيازها و بايست های آن در حوزه های گوناگون، مدام در حال تغيير و حتول 
است، آنگاه در می يابيم كه ممكن است وضعيت «به نسبت مطلوب» و «مطلوب»، در آينده ای 

نه   چندان دور، به وضعيت «نامطلوب» تبديل شود.
بهبود  امر  در  بايد  و  نيست  منحصر  نامطلوب  عوامل  به  بهبود،  برای  برنامه ريزی  بنابراين 
ارزشيابی،  در  سيستمی  رويكردهای  از  استفاده  گرفت.  بهره  جامع  رويكردی  از  كيفيت  مستمر 
می تواند ضمن كمك به داشنت شناخت جامع و دقيق از موقعيت موجود، از تبعات منفی كه از 
نگاه تك ُبعدی به عناصر سازمان يا برنامه هدف ناشی می شود، جلوگيری كرده، موجبات طرح 
برنامه های صحيح با نگاهی جامع به همه عناصر سازمانی و ارائه راهكارهای منسجم در بهبود 

كيفيت برای جامعه هدف را فراهم آورد. 
نتايج ارزشيابی عوامل هفتگانه بخش درونداد نشان داد كيفيت «عامل هنرجويان ورودی» 
و  عملكرد  كيفيت  بر  تأثيرگذار  مؤلفه های  مهم ترين  از  دروندادها،  است.  سطح «مطلوب»  در 
ميزان بهره وری هر نظام به شمار می روند (هجز، الين و گرينوالد،1 1999). تسانگ (1997) 
بر اين باور است كه با تزريق دروندادهای ضعيف، انتظار به دست آوردن بروندادهای قوی منطقی 
فنی حرفه ای  آموزش  نظام  مهم  محدوديت های  جمله  از  دروندادها  ضعف  او  زعم  به  نيست. 
تزريق  دروندادها،  ميان  در  می آيد .  شمار  به  توسعه  حال  در  و  يافته  توسعه  كمتر  كشورهای  در 
دانش آموزان ناكارامد به حلاظ حتصيلی، بارزتر و مخاطره آميزتر است (ميجر، 1991؛ ميدلتون، 
ذيدرمن و وان آدامز2، 1993). بر زعم وراگا3، (1998)، دانش آموزانی كه در حوزه آموزشی 
نخواهند  رقابت  به  قادر  نيز  اشتغال  و  كار  دنيای  در  نيستند،  رقابت  به  قادر  حتصيلی  پيشرفت  و 

بود. 
لهمن و تيلور(2003) با ذكر تأثير پيشرفت حتصيلی بر موفقيت حرفه ای و رضايت مندی 
تزريق  برای  مكانی  به  شده،  تلقی  ارزش  كم  نبايد  مهارتی،  آموزش  نظام  معتقدند  كارفرمايان، 

1. Hedges, Laine & Greenwald
2. Middleton, Ziderman & VanAdams
3. Wraga
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ترويج  در  مهم،  عاملی  را  امر  اين  بروز   (2005) لهمن  شود.  تبديل  ناكارآمد  دانش  آموزان 
نابرابری اجتماعی می داند.

 پژوهش های مربوط به رابطه پيشرفت حتصيلی و موفقيت شغلی و حرفه ای بيشتر بر اين 
امر تأكيد می كند كه متغير پيشرفت حتصيلی، درصد قابل مالحظه ای از پراكندگی موفقيت شغلی 
اندرس،  1995؛  كرچوف2،  1994؛  (كانتور1،  می كند  تبيني  را  دانش  آموختگان  حرفه ای  و 
و  جيمز  بيچمن ـ آنيسف،  اكسلورد،  آنيسف،  1999؛  تيسن3،  و  لوكر  هاروی،  آنيسف، 

توريتني4، 2000؛ آرمسترانگ و مك ويكار2000،5؛ ديويس6، 2004؛ كران7، 2004). 
آملان،  مانند  مهارتی  آموزش  نظام  زمينه   در  مطرح  كشورهای  درباره  موجود  جتارب 
حرفه ای  و  شغلی  موفقيت  و  حتصيلی  پيشرفت  از  ژاپن  و  سوئيس  آمريكا،  كانادا،  انگلستان، 
همكاری  و  توسعه  (سازمان  می كند   حكايت  نظام  اين  دانش  آموختگان  و  دانش آموزان  مناسب 

اقتصادی، 1995).
پژوهش  در  بررسی  مورد  جامعه  هنرستان های  ورودی  هنرجويان  كيفيت  خوشبختانه   
حاضر، در سطح «مطلوب» ارزشيابی شده است كه اين امر، تغيير و حتول در ديدگاه والدين و 
هنرستان های  ويژه  به  و  مهارتی  آموزش های  به  باال  كيفی  سطح  با  دانش آموزان  اشتياق  و  رجوع 
فنی  حرفه ای را نويد می دهد و اين امر در نهايت، رشد سطح كيفی مهارت در آينده ای نه چندان 

دور در كشور را به دنبال خواهد داشت.
«معلمان يا هنرآموزان»، يكی ديگر از دروندادهای مهم مدارس به ويژه هنرستان ها هستند . 
نتايج نشان داد اين عامل در متام نواحی به  جز ناحيه شرق كه در وضعيتی «نامطلوب» قرار دارد، 
وضعيتی «به نسبت مطلوب» دارد. پژوهش ها نشان می دهد  دانش آموزانی كه معلمان شان به حلاظ 
علمی صالحيت دارند،پيشرفت حتصيلی باالتری داشته اند (هجز و  همكاران،1994؛ هانوشك، 
1996؛ بالو، 1996). پژوهش های ديگر نيز بر نقش جتارب آموزشی و صالحيت های حرفه ای 

1. Kantor
2. Kerckhoff
3. Anders, Anisef, Harvey, Looker & Thiessen  
4. Anisef, Axelrod, Baichman- Anisef, James & Turrittin 
5. Armstrong & McVicar
6. Davies
7. Krahn
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معلمان در فضای يادگيری و كيفيت مدارس تأكيد داشته اند (موران و فيليپس1، 1981؛ ريوكني، 
هانوشك و كاين،2 1998؛ دارلينگ ـ هاموند3، 1998؛ گولدهابر و برور4، 1997؛ لويس، 

پارساد، كری، بارتفای، فريس و اسمردون،5 1999).
پرورش  و  تربيت،  جذب،  به  صحيح  تصميم  های  اتخاذ  با  دارد  ضرورت  اين  رو  از   
و  نيازسنجی ها  منظور  بدين   ورزيد.  اهتمام  هنرآموزانی  چنني  حرفه ای  صالحيت های 
نيازآفرينی های آموزشی و پرورشی از يك سو و ارتقاء كيفيت دوره های آموزش ضمن    خدمت از 

سوی ديگر، می تواند اقدامی اثربخش و تسهيل گر  به شمار آيد.
وضعيتی  عامل  اين  داد  نشان  هنرستان»  «مدير  عامل  در  درونداد  بخش  ارزشيابی  نتايج   
چند  هر  باشد؛  مطالعه  مورد  هنرستان های  در  قوتی  نقطه  می تواند  امر  اين  و  دارد  «مطلوب» 
ارزشيابی  مطلوب  هستند،  آن  پوشش  حتت  كه  نشانگری  شش  مجموع   در  عامل  اين  وضعيت 
شد، اما در يكی از مهم ترين نشانگرها، يعنی نشانگر «ميزان تناسب رشته حتصيلی مدير هنرستان 
«نامطلوب»  وضعيتی  تهران  غرب  و  شرق  مركز،  شمال،  ناحيه  چهار  در  مديريتی»  وظايف  با 
دارد. اين يافته می تواند متوليان بخش مديريتی سازمان آموزش و پرورش را در رعايت تناسب 
انتساب مديران با رشته های تخصصی مديريت، با هدف افزايش كارايی و اثربخشی هنرستان ها 

رهنمون باشد. 
و  «جتهيزات  خدمات»،  و  پشتيبانی  «كاركنان  عوامل  در  مطلوب»  نسبت  «به  وضعيت 
امكانات» و «برنامه درسی»، ضرورت بهبود آن ها را آشكار می كند. بارنت و كالرك (1999) 
بر اين باورند كه در هنرستان های فنی  حرفه ای، نقش محتوای دروس و به طور كلی «برنامه های 

درسی» بسيار حياتی است.
 ايلدرمي و سيمسك6 (2001) معتقدند برنامه های درسی هنرستان ها بايد ويژگی هايی مانند 
«مبتنی بر نياز بودن»، «نيازهای فردی و اقتصاد جامعه (بازاركار)»، «نيازهای ويژه منطقه ای» و 
«كاربردی بودن» را داشته باشند، در حالی كه اين ويژگی ها در نظام هايی كه به صورت متمركز 

1. Murnane&Phillips
2. Rivkin, Hanushek & Kain
3. Darling-Hammond
4. Goldhaber&Brewer
5. Lewis, Parsad, Carey, Bartfai, Farris & Smerdon
6. Yildirim & Simsek
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اداره می شوند، كمتر مشاهده می شود. بديهی است كه هر چه اين ويژگی ها در برنامه های درسی 
حلاظ شده باشند، دانش  آموختگانی با صالحيت و كارفرمايانی رضايت  مند خواهيم داشت.

 عامل «فضای آموزشی ـ پرورشی» در سطح «نامطلوب» ارزشيابی شد. پژوهش ها نشان 
دانش آموزان  يادگيری  در  مهمی  نقش  آن،  تناسب  و  كارگاه)  و  آموزشی (كالس  فضای  داده اند 
دارد (ماستلر، اليت و ساچ،1 1996؛ بورنستد و استيچر2، 1999). با اين اوصاف مطلوبيت 
می  شود،  شامل  را  كارگاهی  فضای  هم  و  كالسی  فضای  هم  كه  هنرستان ها  در  آموزشی  فضای 
اهميت افزون تری دارد. از آجنا كه در اين هنرستان ها تعامل ميان دروس نظری و عملی مورد نظر 
است، بنابراين اين فضاها بايد مطلوبيت الزم را برای تداوم و كيفيت هرچه بيشتر فضای تعامل 

داشته باشند. 
بخش درونداد با شواهد پژوهش های داخلی تا حدودی متفاوت است. برای مثال ُدرانی و 
صاحلی(1385) در پژوهش خود به وضعيت نامطلوب دروندادهای هنرستان های كار و دانش، 

به  ويژه هنرجويان ورودی آن ها اشاره كرده اند. يوسيليانی(1380) نيز گزارش داد: 
1. هنرستان های كار و دانش و فنی  حرفه ای شهر تهران از بودجه، امكانات، جتهيزات و 

فضای آموزشی و كارگاهی متناسب با نيازهايشان برخوردار نيستند؛ 
حد  در  فنی  حرفه ای  و  كاردانش  هنرستان های  فنی  دبيران  و  انسانی  نيروی  كيفيت   .2

متوسط است؛
3. بودجه و اعتباراتی كه برای اين مدارس تخصيص يافته است، نيازهای آن ها را پاسخ 

منی دهد. 
بديهی است هر چه عوامل دروندادی مانند دانش آموزان، معلمان، امكانات و جتهيزات و 
برنامه های درسی وضعيت مطلوب تری داشته باشند، می توان تا حدودی فرايند و برونداد مناسب 
يا  ميزان  نظام،  يك  دروندادهای  اگرچه  ميسكل (2005)،  و  هوی  زعم  به  داشت.  انتظار  نيز  را 
كيفيت كار اجنام شده را مشخص منی كنند، اما به   شدت ظرفيت و توان بالقوه نخستني مدرسه برای 
بودن  مطلوب  سخن،  ديگر  به  می  دهند (همان،ص 276).  قرار  تأثير  حتت  را  اثربخش  عملكرد 
تأثير  دروندادی  عوامل  نامطلوبی  يا  و  مطلوبی  از  فقط  بروندادی،  و  فرايندی  عوامل  نامطلوبی  يا 

منی پذيرد و عوامل درون سيستمی و برون سيستمی گوناگونی نيز می تواند در آن ها تأثير بگذارد.
1. Mosteller, Light & Sachs
2. Bohrnstedt & Stecher
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سطح  در  بخش،  اين  كيفيت  داد  نشان  هفتگانه  عوامل  در  فرايند  بخش  ارزشيابی  نتايج 
هنرستان های  ويژه  به  و  مدارس  ارزشيابی  درباره  موجود  پيشينه  دارد.  قرار  مطلوب»  نسبت  «به 
نظام  ستاده های  كيفيت  در  كه  كننده ای  تعيني  نقش  حلاظ  به  را  فرايندها  ارزشيابی  حرفه ای،  فنی  
دارد، با اهميت معرفی كرده، بی توجهی به آن را، متناقض با مبانی ارزشيابی سيستمی دانسته اند 

(سندرز1، 1988؛ استاز، 1999).
آن  ضعيف  دروندادهای  از  می تواند  نظام،  يك  در  نامناسب  فرايندهای  است  بديهی   
مورد  موضوع  اين  حتت الشعاع  فقط  بنيادی،  فرايندهای  كه  نيست  منطقی  اما  متأثر  باشد،  نيز 
از  هنرستان ها،  در  مطلوب  بروندادهای  كيفيت  از  عمده ای  بخش  زيرا  گيرد؛  قرار  كم توجهی 
كيفيت فرايندهای حاكم بر آن ها تأثير می پذيرد فرايندهای بنيادين «تدريس» و «مديريت و رهبری 

آموزشی» كه در محدوده اقدامات هنرآموزان و مديران واقع می شوند، اهميت بيشتری دارند.
فنی   مدارس  كيفيت  ارتقاء  مورد  در  كه  متحده  اياالت  كشور  در  پركينز  قانون  اساس  بر   
به  بايد  فرايندها  بخش  در  و  مدارس  اين  كيفيت  ارزشيابی  در  است،  رسيده  تصويب  به  حرفه ای 
فنی   مدارس  در  اثربخش  تدريس  مهارت  زيرا  داشت.  ويژه  توجه  و «يادگيری»  فرايند «تدريس» 
حرفه ای به علت تعامل دروس نظری و عملی و لزوم مهيا كردن دانش  آموزان برای كار در دنيای 

متحول و اقتصاد رقابتی و دانش محور امروز، اهميت بسياری دارد (استاز، 1999). 
قالب  در  هنرستان  مدير  فعاليت های  كلی  سطور  به  يا  و  «رهبری»  و  «مديريت»  فرايند 
سازماندهی، رهبری و كنترل و نظارت همه جانبه بر امور هنرستان، نقش مهمی  برنامه ريزی، 
مدير  نقش  به  توجه   ،(2005) ميسكل  و  هوی  زعم  به  دارد.  هنرستان ها  اين  كيفيت  ارتقاء  در 
مدرسه كه هماهنگ كننده و تسهيل گر عملكرد بهينه در ساير عوامل و فرايندهای مدرسه به شمار 

می آيد، حساسيتی دو چندان دارد. 
حياتی  عامل  دو  «نامطلوب»  وضعيت  فرايندی،  عوامل  متام  ميان  در  توجه  خور  در  نكته  
«فعاليت های فوق برنامه» و «روابط انسانی» در هنرستان های دخترانه نواحی غرب شهر تهران 
تقويت  بايسته ها،  انتقال  دانايی ها و «تربيت» را  افزونی  دانسته ها و  انتقال  است . اگر «تعليم» را 
باورها و بسترآفرينی برای تبلور مطلوب ترين رفتارها بدانيم، آموزش و پرورش يا تعليم و تربيت 

هر جامعه ای، از تلفيق اين دو مفهوم، شكل می گيرد.

1. Snders
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تقدم و تأخر اين دو مقوله در جوامع، بر اساس چارچوب ايدئولوژيك و فلسفی مورد قبول 
ديگر  به  است.  با «پرورش»  اصالت  ما،  ارزش مدار  كشور  در  می شود.  حلاظ  اصالت،  درباره 
می آيد.  شمار  به  وسيله  فقط  مهارت،  آوردن  دست  به  و  علمی  دانش افزايی  و  سخن «آموزش» 
نهايی  مقصود  و  مقصد  به  رسيدن  برای  انسان  راهنمای  و  ابزار  بايد  نهايت  در  آگاهی  و  شناخت 
مناسب  شرايط  تسهيل  هدفش  كه  است  جامعه  اركان  از  ركنی  مدرسه  باشد.  كمال)  به  (رسيدن 
فرهنگ  پويايی  در  مؤثری  نقش  بوده،  دانش آموزان  بالقوه  استعدادهای  شكوفايی  به  كمك  برای 

جامعه ايفا می كند. 
متاسفانه می بينيم كه نظام تعليم و تربيت كشورمان، به رغم داشنت اهداف متعالی، غالباً   
سپردن  خاطر  به  و  ذهنی  اندوخته های  (تعليم)،  آموزش  به  وافر  توجه  و  حاكميت  عمل،  در 
مطالب كتاب های درسی توجه می شود تا تكوين و پرورش خصيصه های مطلوب انسانی؛ «امور 
پرورشی» بيش از آنكه محتاج هدف سازی و هدف گذاری باشد، نيازمند رويكرِد جامع علمی با 
ص  نيستيم (صاحلی، 1384ب،  آن  شاهد  اكنون  متاسفانه  كه  آنچه  باال ست.  اجرايی  ضمانت 

 .(174
راه اندازی دوباره معاونت پرورشی در آموزش و پرورش را به فال نيك می گيرمي، اما بايد 
توجه كنيم كه در معاونت پرورشی و امور مربوط به آن، استفاده از تخصص و خالقيت به مراتب 

ضرور ی  تر از امور آموزشی است.
امور  در  متخصصان  از  استفاده  ضرورت  و  اهميت  به  همچنان  می رسد  نظر  به  متأسفانه   
پرورشی و گزينش و ارائه خالقانه محتوا و روش، كم توجهی می شود. روشن است كه با نگاه 
غير  مربيان  مهم تر  همه  از  و  منسوخ،  روش های  نامناسب،  محتوای  از  بهره گيری  بعدی،  تك 
سرمايه های  و  پرورش  و  آموزش  نظام  برای  را  زيانباری  تبعات  پرورشی،  امور  در  تخصصی1 
ارزشمند  و  سترگ  رسالت  حتقق  در  توفيق  برای  پرورشی  امور  داشت.  خواهد  همراه  به  انسانی 
خود، به رويكرد علمی، جامع، منعطف، مشاركتی، اقتضايی و روحيه ای متعهدانه نياز دارد.

يكی از  انسان، به  يعنی  موضوع آن،  ويژگی های  تربيت، يك علم به شمار می آيد و به تبع  تعليم و  امروزه   .1
و  تعليم  حوزه های  مهم ترين  از  يكی  عنوان  به  پرورشی  امور  است.  شده  تبديل  علوم  برانگيزترين  بحث  و  پيچيده ترين 
تربيت، به مربيانی متعهد به اصول اسالم و انقالب نياز دارد و به همان اندازه به مربيان متخصص نيازمند است. به نظر 
می رسد به كارگماری متوليان و مربياِن متعهد بدون تخصص، به همان اندازه (و شايد بيشتر) در مقايسه با بی توجهی به 

امور پرورشی، تبعات منفی دارد. 
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روابط انسانی به «شيوه های درست رفتار كردن با ديگران گفته می شود، هر چند طی اين 
روابط احترام گذاردن به موقعيت های اجتماعی و افراد يا گروه هايی كه سبب خلق اين موقعيت 
شده  اند نيز مطرح می شود» (سرمد، 1378،ص 43). تأملی در نتايج ارزشيابی عامل «روابط 
انسانی» در جامعه مورد بررسی و وضعيت «نامطلوب» آن در هنرستان های دخترانه غرب و به 
طور كلی وضعيت «به نسبت مطلوب» آن در جامعه مورد ارزيابی، از نياز جدی به اتخاذ تدابيری 

در بهبود اين عامل مهم حكايت می كند.1
پژوهش ها  برخی  توسط  آموزشی،  مراكز  در  انسانی  روابط  پيچيده  وضعيت  متأسفانه 
تأييد شده است. صاحلی(1384ب) به مواردی از قبيل «وجود برخوردهای ناشايست و زشت 
مصرف  شيوع  و  هنرجويان  با  هنرستان ها  اعضای  برخی  سوی  از  بدنی)،  تنبيه  و  فحاشی  (مانند 
و  بازرگان  می كند.  اشاره  تهران  شهر   2 منطقه  كاردانش  پسرانه  هنرستان های  در  دخانی  مواد 
ميان  تنها  نه  تهران،  شهر  راهنمايی  مدارس  در  كالمی  خشونت  دادند  گزارش  لواسانی(1382) 

دانش آموزان، بلكه ميان معلمان و ساير مسئوالن مدرسه نيز رواج دارد.
شناسايی  و  مهم  عامل  اين  اهميت  تشريح  با  تا  می كوشند  مقدمه  اين  بيان  با  نگارندگان 
برانگيخنت توجه دست اندركاران آموزشی نقش مؤثری ايفا كنند.  وضعيت موجود، در درك و 
شواهد به دست آمده، لزوم متهيد شرايطی برای تعديل و كاهش كيفيت نازل روابط ميان مدير، 

ناظم، هنرآموزان و كادر آموزشی و هنرجويان را بيش از پيش آشكار می كند. 
نازل  كيفيت  حرفه ای،  فنی   آموزش  نظام  دست اندكاران  اساسی  دغدغه های  از  يكی 
بروندادها به ويژه سطح نازل مهارت، دانش و بينش دانش  آموختگان به شمار می آيد (كاسترو2، 
1989؛ ماير، 1992؛ ميدلتون3، ذيدرمن و وان آدامز، 1993؛ تيلور و لهمن، 2002؛ لهمن 

و تيلور، 2003).
به  بايد  پرورش  و  آموزش  كه  باورند  اين  بر  تربيت  و  تعليم  علم  متخصصان  همه  امروزه   
دانش آموزان، قابليت و اعتماد به نفس الزم را بدهد و آموزه ها و مهارت هايی در فرد ايجاد كند 
را  هنرجويان  گسترده  نارضايتی  است،  مربوط  انسانی  روابط  عامل  به  كه  مكملی  اطالعات  محتوای  حتليل   .1

نشان می دهد كه غالباً از رفتار غير مؤدبانه ناظم  های هنرستانشان شكايت داشتند.

2. Castro 
3. Middleton
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كه او تغييرات را تهديد تلقی نكند و با واكنشی منفعالنه به آن ها ننگرد، بلكه با نگاهی فراكنشی 
فرصتی و نيز «عامل تغيير1» دانسنت آن ها، در جامعه نقش  ايفا كند (ادواردز2، 1998). نه  تنها 
تغييرات  با  اثرگذار  و  عقالنی  مواجهه  برای  بعدی  چند  مهارت  آوردن  دست  به  و  دانش  اندوزی 
پيچيده و وسيع زمان حاضر، نياز است، بلكه ضرورتی انكار ناپذير به شمار می آيد (ليندبك و 

اسناور،2000). 
نتايج ارزشيابی بخش برونداد در «عامل دانش  آموختگان» نشان داد كيفيت دانش  آموختگان 
هنرستان های فنی حرفه ای دخترانه جامعه    آماری در ابعاد دانشی، بينشی و مهارتی در سطح «به 
نظام های  خروجی  مهم ترين  آنان  كيفيت  و  دانش  آموختگان  بی  ترديد  است.  مطلوب»  نسبت 

آموزشی به شمار می آيند (تيلور و لهمن، 2002). 
كيفيت  سطح  در  مطلوب  و  موجود  وضعيت  ميان  فاصله  به  توجه  با  معتقدند  نگارندگان 
وضع  بهبود  با  می تواند  و  است  منطقی  روّيه ای  فرصتی،  نگاه  از  بهره گيری  دانش  آموختگان، 
موجود، راهگشای آينده اين مراكز باشد. بنابراين دست اندكاران اين نظام به جای توجه به سطح 
نسبی رضايت از دانش  آموختگان، بايد برای جلوگيری از تبديل شدن اين فرصت ارتقاء (وضعيت 

موجود) به تهديد، اقداماتی اصالحی اجنام دهند.
طراحی، تدوين و اجرای نظام جديد آموزش متوسطه با ظهور شاخه های مهارت آموزی در 
قالب كاردانش و فنی  حرفه ای، در راستای تعامل و پاسخگويی منطقی با حتوالت و نيازمندی های 
اقتصاد رقابتی و دانش محور است. بيشترين تالش در نظام جديد آموزش متوسطه، حركت در 
راستای حتقق مفاهيم «مهارت آموزی در برابر مدرك گرايی»، «كار آفرينی در مقابل كارجويی»، 
«تعامل دنيای مدرسه با دنيای كار» و «ترويج فرهنگ ارزش گذاری برای كارهای يدی» بوده است 

(صاحلی، 1384ب).
 يافته های پژوهش در «عامل حتقق اهداف اجتماعی ـ  آموزشی» از «كيفيت به نسبت مطلوب» 
اين عامل حكايت دارد. نكته قابل توجه، وضعيت «نامطلوب» اين عامل در هنرستان های ناحيه 
مركز شهر تهران است. اين يافته ها، شكاف ميان اهداف مورد انتظار و اهداف حتقق يافته را نشان 

می دهد و پيامد آن اتالف منابع و به ويژه سرمايه های انسانی است.
اجتماعی  و  اقتصادی  توسعه  در  نوآوری،  و  كارآفرينی  فرهنگ  گسترش  و  ايجاد  امروزه 

1. Change Agent
2. Edwards
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كشورها ضروتی جدی به شمار می آيد. (يانگ1، 1998). نگاهی به وضعيت عامل «كارآفرينی» 
در جامعه پژوهش از وضعيت «نامطلوب» آن حكايت می كند. صاحلی و همكاران (1385) نيز 
گزارش  تهران  شهر  كاردانش  پسرانه  هنرستان های  در  را  آن  نامطلوبی  و  كارآفرينی  ناچيز  ميزان 

كرده اند. 
وفور  وجود  با  زيرا  می آيد،  شمار  به  ما  جامعه  مهم  نيازهای  از  يكی  كارآفرينی  بی ترديد 
بخش  مشاركت  برای  ثبات  با  و  منسجم  حمايتی  ساختار  فقدان  كار،  جويای  و  جوان  نيروهای 
كارآفرينی  فرهنگ  ترويج  و  اشتغال  فضای  تأمني  در  كشور  صنايع  مفرط  ضعف  و  خصوصی 
می تواند راهگشای رفع مشكالت جامعه باشد. بنابراين نگارندگان بر اين باورند كه توجه جدی 
كليد  متوسطه،  آموزش  نظام  سطح  در  ويژه  به  و  جامعه  كالن  سطح  در  كافی  سرمايه گذاری  و 

طاليی حل معضل اشتغال است.
خود،  حتصيلی  دوران  طول  در  آن ها  داد  نشان  دانش آموختگان  با  مصاحبه  محتوای  حتليل 
آموزش های كاربردی مناسبی در زمينه كارآفرينی، كه يكی از هدف های بزرگ هنرستان های فنی  
حرفه ای به شمار می رود، دريافت نكرده اند. اين در حالی است كه برخی پژوهش ها مانند پيترمن 
فرايندهای  شگرف  تأثير  بر   ،(2005) موگلر3،  و  لوگر  كرنكا،  فرانك،  و   (2003) كندی2  و 
آموزشی بر «تصور مثبت از كارآفرينی» و «جهت دهی كارآفرينی»4 و برخی ديگر مانند ماركمن و 
بارون5 ، (2003)؛ هيلز، زاو و سيبرت6، (2005)؛ كروگر7، (2007)، احساس كارآمدی و 

باور به كارآفرين بودن را از ارزشمندترين پيامدهای آموزش كارآفرينی می دانند.
در  كارآفرينی  آموزش  كه  رسيدند  نتيجه  اين  به   ،(2007) فلمينگ8  و  هينس  برديستل،   
شد.  خواهد  منجر  آن  به  مثبت  ذهنيت  و  كارآفرينی  رفتار  خود اشتغالی،  افزايش  به  دختران، 
حس  بر  بسزايی  تأثير  كارآفرينی،  آموزش  دريافتند   ،(2007) مارلينو9  و  كيكول  ويلسون، 

1 . Young
2 . Peterman & Kennedy
3 . Frank, Korunka, Lueger & Mugler
4 . Entrepreneurial orientation
5 . Markman & Baron
6 . Hills، Zhao & Seibert
7 . Krueger
8 . Birdthistle, Hynes & Fleming
9 . Wilson, kickul & Marlino
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متأسفانه اهميت اين  بيشتر از مردان است.  كارآفرينی دارد و اين تأثير در زنان  خودكارآمدی در 
امر، هنوز در كشور احساس نشده است و آموزش كاربردی مناسبی برای هنرجويان هنرستان ها 

كه سرمايه  های كارآفرينی هستند، ارائه منی شود.
گوناگون را به چالش  كشورهای  بشری قرار دارد و  جوامع  فراروی  مشكالتی كه  يكی از 
اختالفات  مختلف به  كشورهای  بروز اين پديده در  عوامل  بيكاری است.  مسئله  است،  كشيده 
گوناگون در ساختار اقتصادی، آموزشی و فرهنگی آن كشورها بازمی گردد. كشور ما نيز، نه تنها 
بلكه  نيست،  مستثنی  می شود،  ناشی  بيكاری  مسئله  از  كه  فرهنگی  و  اقتصادی  تبعات  هجوم  از 
رشد  مانع  بيكاری،  دارد.  قرار  آسيب ها  شديدترين  معرض  در  جمعيت،  جوان  تركيب  دليل  به 
متوازن شخصيت و استقالل در جوانان است و به نوبه خود عامل اصلی جنايت و استعمال مواد 

مخدر به شمار می آيد  (سازمان ملی جوانان، 1381ص 4).
فنی   دخترانه  هنرستان های  در  اشتغال  عامل  «نامطلوب»  وضعيت  از  پژوهش،  نتايج 
حرفه ای حكايت می كند. به ديگر سخن «ميزان اشتغال دانش  آموختگان» در هنرستان های نواحی 
شمال 7/14 درصد، جنوب 9/5 درصد، مركز 12/9 درصد، شرق 9/09 درصد، و غرب 
هنرستان های  دانش  آموختگان  از  درصد   9/13 ميانگني  به  طور  و  است  بوده  درصد،   7/14
وضعيت  از  رقم  اين  كرده  اند.  پيدا  شغل  گرفته  اند،  قرار  مطالعه  مورد  كه  فنی  حرفه ای  دخترانه 

«نامطلوب» اشتغال در ميان دانش  آموختگان مورد مطالعه حكايت دارد. 
بررسی ها همچنني نشان داد «تناسب شغل با رشته حتصيلی» در هنرستان های نواحی شمال 
 50 غرب  و  درصد،   66/7 شرق  درصد،   50 مركز  درصد،   42/9 جنوب  درصد،   33/3
نفر  مجموع 19  از  شاغل  آموخته  دانش  درصد(9  ميانگني 47/4  به  طور  كه  است  بوده  درصد 
رشته  با  متناسب  گرفته  اند،  قرار  مطالعه  مورد  كه  شاغلی  دانش  آموختگان  شغل های  از  شاغل) 

حتصيلی آن ها بوده است. اين ميزان نيز وضعيتی «نامطلوب» دارد.
بی ترديد وضعيت نگران كننده اشتغال، به ويژه تناسب اندك ميان شغل و رشته حتصيلی در 
جامعه هدف، يكی از مهم ترين نشانگرها در ناكارآمدی هنرستان های فنی  حرفه ای دخترانه شهر 

تهران به شمار می رود.
برخی داليل مهم بيكاری عبارتند از: رشد سريع جمعيت، گزينش تكنيك های سرمايه   بر 
به جای كاربر، ناهمگونی نظام آموزشی با فرصت های شغلی، نقصان در سرمايه گذاری و فقدان 
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تخصص و مهارت در نيروی كار. 
 حتليل محتوای ديدگاه كارفرمايان1 در زمينه دالئل بی اعتمادی درباره سطح توامنندی  های 
دانش  آموختگان هنرستان ها كه به كم  رغبتی در به  كارگيری آنان منجر شد، نشان داد بيشتر آنان بر 
سطح نازل كيفيت مهارتی دانش  آموختگان و ناآشنايی با مهارت های مورد نياز امروز در بازار كار 

اذعان داشته اند.
مقايسه ای ميان محتوای اساسنامه تشكيل هنرستان های فنی  حرفه ای و يافته های پژوهش 
نظام  حمايتی،  پشتيبانی و  مديريتی،  ساختار و حتول در رويّه  های  بازبينی، جتديد  لزوم  حاضر، 
بيكاری  دوره  شدن  طوالنی  اين،  بر  عالوه  می بخشد.  ضرورت  پيش  از  بيش  را  فنی  حرفه ای 
جوانان، می تواند به رشد روحيه انزواطلبی از جامعه و بی اعتمادی نسبت به روندهای سياسی ـ 
اقتصادی منجر شود كه مهم ترين پيامد اين امر، تضعيف قوام و همبستگی جامعه است (سازمان 

ملی جوانان، 1381، ص 4).
 شواهد پژوهش نشان می دهد در نواحی پنج  گانه به طور متوسط هر يك از دانش  آموختگان 
شاغل، حدود 15/8 ماه در جستجوی شغل بوده  اند تا به شغل فعلی خود دست يابند، حال آنكه 
بيش از 52/6 درصد آنان، مشغول فعاليت در مشاغل غيرمرتبط با رشته حتصيلی خود بوده اند.

مخاطبان  برخی  ذهن  دانش آموختگان،  كارآفرينی  و  اشتغال  عامل  «نامطلوب»  وضعيت 
اشتياق  كافی،  شغلی  فرصت های  نبود  به  توجه  با  است،  ممكن  كه  می كشاند  سو  اين  به  را 
فزاينده جوانان به ادامه حتصيل در دانشگاه ها و نداشنت مهارت های الزم برای كارآفرينی، بيشتر 

دانش آموختگان هنرستانی به ادامه حتصيل و شركت در آزمون های كنكور متايل داشته باشند.
 سقای سعيدی (1381) گزارش می دهد ميان دانش آموزان هنرستان  ها فنی حرفه ای و كار 
و دانش، از نظر عالقه مندی به ادامه حتصيل پس از امتام دوره متوسطه تفاوتی با دانش آموزان نظری 
وجود ندارد. در حالی كه هدف اصلی از راه اندازی شاخه های مهارتی، در درجه اول، جذب 
و آماده سازی دانش آموزان عالقمند به اشتغال در بخش های صنعتی، كشاورزی و خدماتی در 

سطوح ماهر و نيمه ماهر بوده است.
1. تعداد محدود دانش  آموختگان شاغل در شغل های مرتبط با رشته حتصيلی خود از يك سو و مورد بررسی قرار 
گرفنت نظر كارفرمايانی كه از چنني دانش  آموختگان هنرستانی (شاغل در شغل متناسب به رشته حتصيلی خود) برخوردار 
بودند، از سوی ديگر،موجب می شود تعداد كارفرماهای مورد بررسی در اين پژوهش محدود باشد، كه اين امر يكی از 
محدوديتهای اين مطالعه به شمار می رود و در تفسير نتايج مربوط به زيرجامعه  كارفرمايان و نيز مديران هنرستانی بايد با 

احتياط برخورد شود.
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فنی  هنرستان های  دانش آموختگان  حتصيل  ادامه  زمينه های  ايجاد  هرچند  سخن  ديگر  به 
 حرفه ای يكی از اهداف نظام آموزش فنی  حرفه ای برشمرده می شود (انوری، شهابادی، عنايتی، 
بيشتر دانش آموختگان هنرستان های فنی  امتيازجو، 1383،ص 5)؛ اما متايل و رجوع  خامتی و 
 حرفه ای به ادامه حتصيل، با توجه به هدف اصلی از راه اندازی نظام فنی  حرفه ای از يك سو، و 
نياز فزاينده صنايع ما به كارگران و سرپرستان ماهر و نيمه ماهر از سوی ديگر، از وجود واگرايی 
حكايت  فنی  حرفه ای  هنرستان های  موجود  و  مطلوب  وضعيت  و  مهارتی  نظام  اهداف  حتقق  در 
ديگر،  عبارت  به  است.  داشته  وضعيتی «نامطلوب»  نيز  حتصيل  ادامه  عامل  آنكه  حال  می كند. 
دانش آموختگان هنرستان های جامعه هدف، نه تنها در امر اشتغال و كارآفرينی وضعيت نامطلوبی 

داشته اند، بلكه در ادامه حتصيل نيز موفق نشده اند.
تناسب نداشنت ميان يافته های عوامل دروندادی و فرايندی در اين مقاله با عوامل بروندادی، 
اين سؤال را در اذهان مخاطبان ايجاد می كند كه چگونه می شود كيفيت دروندادها و فرايندهای 
هنرستان های جامعه هدف، وضعيت «به نسبت مطلوب» باشد، اما كيفيت بروندادهای آن ها در 
فرايندی، و  دروندادی،  عوامل  ميان  ناهماهنگی  بسر  برند؛ به راستی اين  وضعيتی «نامطلوب» 

بروندادی از چه چيزی ناشی می شود؟
كيفيت  كند.  كمك  شائبه  اين  شدن  روشن  به  می تواند  سيستم،  مفهوم  جانبه  همه  درك 
سيستمی  اگر  نيست.  آن  فرايندهای  و  دروندادها  كيفيت  از  تابعی  فقط  نظام،  يك  بروندادهای 
كيفيت  ويژه  به  و  اهداف  حتقق  در  انكارناپذيری  نقش  نيز  بيرونی  محيط  كه  می دانيم  بينديشيم، 
فنی   هنرستان های  بروندادهای  كيفی  افت  در  بنابراين،  می كند.  ايفا  نظام،  هر  بروندادهای 
ضعف  دليل  به  فقط  را  آن  كه  است  منطق  و  انصاف  از  دور  و  دارد  دخالت  نيز  جامعه  حرفه ای، 
عوامل دروندادی و فرايندی هنرستان ها بدانيم. بديهی است بستر نامناسب جامعه  در شكست 
يا توفيق نه چندان مطلوب هنرستان ها و دانش آموختگان آن ها، كه به حتقق نيافنت اهداف آن ها به 

طور مطلوب منجر می شود، نقش مؤثری ايفا می كند.
ميان  در  دانش آموختگان  خالقيت  و  مهارت  دانش،  و  حتصيلی  افت  پيشرفت /  عامل  دو 
عوامل بروندادی تا حدود زيادی از عوامل درون سيستمی متأثر هستند و ديگر عوامل بروندادی 
از  غالبًا  بيكاری   / اشتغال  و  كارآفرينی  آموزشی،  اجتماعی  اهداف  حتقق  حتصيل،  ادامه  شامل 

عواملی هستند كه به ميزان بسيار زيادی از جامعه و ظرفيت های موجود در آن تأثير می پذيرند.
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جدی  مشاركت  كه  قوانينی  و  شرايط  نبود  مانند  كشور  در  موجود  محدوديت های  برخی 
از  حمايتی  سازوكارهای  نبود  همچنني  و  كند  تسهيل  را  فنی  حرفه ای  آموزش  در  صنعت  بخش 
ويژه  به  و  هنرستان ها  كيفيت  به  كارفرمايان  نداشنت  كافی  اعتماد  هنرستانی،  دانش آموختگان 
توامنندی دانش آموختگانشان و در نتيجه ميزان اندك به  كارگيری آن ها، (به ويژه دانش آموختگان 
دانش آموختگان  برای  ويژه  دانش آموختگان، (به  اشتغال  برای  كافی  ظرفيت های  نبودن  دختر)، 
دختر)، و نيز نگاه نابرابرانه و تبعيض آميز در برخورد با دانش آموختگان دختر، موجب می شود 
حتی دانش  آموختگان در هنرستان هايی كه درونداد و فرايند با كيفيت مطلوب و سرآمد دارند، در 

سطح جامعه، ناكارآمد و بی  بازده (بروندادهای نامطلوب) باشند.
و  باشند  داشته  مطلوبی  بروندادهای  كنند،  عمل  موفق  هنرستان ها  است  قرار  اگر  پس 
دانش آموختگان آن ها در جامعه، مصداق «عامل تغيير» به شمار آيند، بايد عالوه بر آنكه عناصر 
درونی آن ها، كيفيت الزم را داشته باشند، ظرفيت های موجود در جامعه از يك سو تسهيل كننده 
و زمينه  ساز حتقق اهداف آن ها باشد و از سوی ديگر استفاده بهينه از بروندادهای آن ها را تضمني 
آن،  بروندادهای  اما  داشت،  قبول  مورد  فرايند  و  درونداد  با  هنرستان هايی  می توان  پس  كند. 
و  اهداف  حتقق  كيفيت  در  بسزايی  نقش  پيرامون»،  «محيط  مهم  عامل  زيرا  باشد،  نامطلوب 

بروندادهای سيستم ايفا می كند.
با اذعان به اهميت واالی نظام آموزش مهارتی و ضرورت توسعه آن، با توجه به وضعيت 
ارزشيابی شده از يك سو، و گسيل حدود 30 درصد دانش آموزان دوره متوسطه به نظام  مهارتی 
از سوی  ديگر، بحث در زمينه يافته های به   دست آمده را با پرسش سؤاالتی چند از مخاطبان به 

پايان می رسانيم:
انطباق  خود،  اهداف  با  ميزان  چه  تا  متوسطه  دوره  در  مهارتی  نظام  عملكرد  راستی  به   

داشته است؟
بر  منبطق  ميزان  چه  تا  متوسطه،  آموزش  سطح  در  مهارتی  آموزش  نظام  عملكرد   
نيازمندی های دانش آموزان از يك سو و بازاركار از  ديگرسو (به ويژه مناطق كشور) بوده است؟ 

 نظام پاسخگويی و مسئوليت پذيری در نظام آموزش مهارتی تا چه حد وجود دارد؟ 
 تا چه اندازه در طراحی، اجرا و در نهايت نهادينه سازی نظام ارزشيابی، تضمن كيفيت و 

اعتبارسنجی در نظام مهارتی آموزش متوسطه اقدامات مؤثری صورت گرفته است؟  
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فراروان  اثرگذاری  و  گستره  با  و  اطالعات  و  ارتباطات  فناوری  با  ناپايدار  و  متغير  دنيای 
زندگی  پيش  بايست  های  و  الزامات  جوامع،  زيرساخت های  باورها،  بر  را  شگرفی  تأثير  خود، 
می يابد.  افزايش  آن  پيچيدگی  ابعاد  روز  به  روز  است،  گذاشته  جای  بر  آن،  در  رقابتی  و  مؤثر 
كيفيت،  با  و  كاربردی  روز،  به  مهارت  و  دانش  سالح  به  آموزی  مهارت  مراكز  جتهيز  بنابراين، 
بيش از پيش ضرورت دارد (برنهارت، موريس، هندكاك و اسكات1، 1998؛ براون2، 1999 
مانبی،  2002؛  گسكل6،  2002؛  ناهاس5،  2002؛  نانگا4،  و  بوكام  2002؛  سونئو3،  ؛ 

هاچينسون، چني7 ، 2002؛ روجسكی8، 2002).
و  راهبردها  نكردن  حلاظ  و  مراكز  اين  موجود  وضع  بررسی  به  بی توجهی  است  بديهی 
راهكارهای مناسب برای كيفيت بخشی و تضمني آن ها، می تواند با تشديد شكاف در ساختارها، 
نيازمندی ها و الزامات زندگی مؤثر در عصر دانايی، عواقبی چون اتالف منابع و پس روی علمی، 
شرايط  بهبود  راستای  در  حركت  و  تأمل  توجه،  باشد.  داشته  همراه  به   را  فرهنگی  و  اقتصادی 
موجب  كرده،  جلوگيری  منابع  گسترده  اتالف  و  تهديد  به  فرصت ها  تبديل  از  می تواند  موجود 

توسعه و پيشرفت آموزش های مهارتی در جامعه شود.
 پيش از ارائه  پيشنهادها، ذكر اين نكته ضروری است كه در ايران، نظامی برای ارزشيابی و 
تضمني كيفيت و اجنام دادن سنجش های ملی در سطح پيش از دانشگاه، به ويژه در خصوص نظام 
آموزش مهارتی ايجاد نشده است. نگاهی به جتارب كشورهای پيش رو در اين حوزه، اين نكته 
را تأييد می كند كه بايد در خصوص استقرار نظام جامع تضمني كيفيت در نظام آموزش متوسطه، 
نظام آموزش و پرورش  جامعی كه شايد بتوان آن را حلقه مفقوده  نظام  انديشيده شود.  متهيداتی 
ايران دانست. مطالعه حاضر كه با استفاده از رويكردی سيستمی، هنرستان های فنی  حرفه ای را 

ارزشيابی كرده است می تواند گامی هر چند ناچيز در راستای استقرار اين نظام باشد.
فنی  هنرستان های  ارزشيابی  در  پيشنهادی،  چارچوب  كارگيری  به  معتقدند  نگارندگان 

1. Bernhardt, Morris, Handcock & Scott
2. Brown
3. Cuneo
4. Bokoum & Nanga
5. Nahas
6. Gaskell
7. Munby, Hutchinson & Chin
8. Rojewski
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داشنت  عملكرد،  بر  مؤثر  چندگانه  علل  به  توجه  سيستمی،  رويكرد  كاربست  دليل  به   حرفه ای، 
كيفيت  بهبود  جامع، و مبّني از يك سو، ارتباط با چرخه  متنوع،  ف،  نشانگرهای معرّ عوامل و 
از سوی ديگر، و همچنني ترويج بهره گيری از منابع چندگانه اطالعات در ارزشيابی، می تواند 
ناعادالنه  و  سويه  يك  نگاه  از  كه  دغدغه هايی  از  موجودآن ها،  واقعيات  شدن  آشكار  به  كمك  با 
شناخت،  آن  پيامد  و  می شود  ناشی  حرفه ای  فنی  هنرستان های  بخش های  و  متوليان  عملكرد  به 

تصميم گيری، برنامه ريزی، و اجرای سياست های ناصحيح است، جلوگيری كند.
عوامل و نشانگرهايی كه در اين مطالعه استفاده شده  اند، می تواند برای ارزشيابی نظام مند 
بايد «هر  كه  همان گونه  رود.  كار  به  كشور  در  دانش  و  كار  و  حرفه ای  فنی   هنرستان های  كيفيت 
اقدام ارزشيابی منجر به پيشنهادهای سازنده ای شود» (ُدرانی و صاحلی، 1385، ص 163) اين 
مطالعه نيز به پيشنهادهايی منتهی شده است كه در ادامه در دو سطح پيشنهادهای «ناظر بر بهبود 

كيفيت» و «پيشنهادهای پژوهشی» آورده می شود.

فنی  هنرستان های  گانه  سه  بخش های  تفكيک  به  کيفيت  بهبود  به  ناظر  پيشنهادهای 
حرفه ای:

هر چند برخی پيشنهادها در ظاهر بديهی تلقی می شوند، اما نگارندگان كوشيده  اند به تبع 
لزوم به  كارگيری رويكرد سيستمی در ارزشيابی و اهميت هر يك از عناصر هنرستان ها و به ويژه 
بهبود  برای  جامعی  پيشنهادهای  اشاره  در حد  مطلوب»آن ها،  نسبت  يا «به  وضعيت «نامطلوب» 

وضع موجود ارائه دهند.
همان  طور كه پيش تر اشاره شد، در اين پژوهش 129 معيار قضاوت در سه سطح تدوين 
كشورهای  جتارب  و  پژوهشی  پيشينه  در  جامع  مطالعه ای  با  معيارها  اين  تدوين  كه  آجنا  از  شد. 
پيشگام از يك سو، و بهره گيری از نظر خبرگان و كاربرد فن دلفی صورت گرفته است، بنابراين 
به  آن ها  مطلوب  سطوح  از  موجود  وضعيت  بهبود  سوی  به  حركت  در  برنامه ريزی  برای  می توان 

عنوان معيارهای وضع مطلوب بهره برد.

بخش درونداد:
 ارتقاء كّمی و كيفی سرانه فضای آموزشی (به ويژه فضای كارگاهی)؛ 
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 ارتقاء سرانه هنرآموزان، متناسب با نيازهای آموزشی هنرجويان؛
با  كارفرمايان،  ويژه  به  درسی  برنامه  در  ذي نفعان  همه  مشاركت  در  الزم  شرايط  تدارك   

هدف كاسنت شكاف ميان الزامات محيط كار و محتوای مدارس؛
هنرجويان،  مشكالت  و  مسائل  حل  و  كشف  در  مشاوران  حساس  نقش  به  توجه  با   
مدرك  دست كم  كه  دانشگاه ها  مشاوره  رشته  متعهد  و  آگاه  دانش  آموختگان  از  دارد  ضرورت 

كارشناسی  دارند، در هنرستان ها استفاده شود؛
 غنی سازی ساعات واحدهای عملی از طريق افزايش امكانات كارگاهی و انتخاب مربيان 

خبره… در دوره های كارورزی؛
 جتهيز كتابخانه های هنرستان ها با منابع تخصصی و به  روز رشته های هنرستانی.

بخش فرايند:
 ارزيابی دائمی و نامحسوس بر شيوه تعامل پرسنل، دبيران و به ويژه ناظمان با هنرجويان 

و همچنني روابط ميان مدير و ناظم با دبيران؛
عملكرد  از  ارزشيابی  مانند  مدارس،  مسئوالن  و  معلمان  عملكرد  ارزشيابی  سازوكار   
از  می توانند  بهتر  مدارس  مسئوالن  و  معلمان  ترتيب،  بدين  دانشگاه ها؛  علمی  هيئت  اعضای 
پيامدهای عملكرد خود آگاه شوند، و از نتايج به دست آمده، به عنوان يكی از مهم ترين مؤلفه های 

ارتقاء و تنزل معلم، مدير، ناظم، مشاور و ساير دست اندركاران استفاده كنند؛
 برای ايجاد و تقويت روحيه رقابت ميان هنرجويان و هنرآموزانی كه كيفيت عملكردشان 

مطلوب است، سازوكار عينی و با ضمانت اجرايی باال ايجاد شود؛ 
 ارتقاء كّمی و كيفی فعاليت های كارورزی هنرجويان در محيط واقعی كار؛ 

 در شيوه ارزشيابی از آموخته  های دانش آموزان فنی  حرفه ای جتديد نظر شود و بيشتر 
مفهوم  به  توجه  و  شدن)  كار (فرايندی  حني  در  مهارت های عملی  و  آموخته  ها  ارزشيابی  از  بر 

بازخورد، متركز شود؛ 
 ايجاد زمينه های الزم برای تداوم و كيفی شدن برنامه های توسعه حرفه ای هنرآموزان و 

مديران هنرستان ها؛ 
با  هنرجويان  در  نشاط  و  شور  ايجاد  هدف  با  ورزشی  و  كتابخوانی  علمی،  مسابقات   
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جديت دنبال شود.

بخش برونداد:
 ايجاد اجنمن هايی در كنار مراكز مشاوره برای هدايت شغلی دانش  آموختگان رشته  های 

مربوط به شاخه  فنی  حرفه ای؛
 شناسايی دانش  آموختگان مستعد، كارآمد و كارآفرين توسط اين مراكز و معرفی آنان به 
مساعد  و  مناسب  زمينه  تا  می  شود  موجب  امر  اين  جامعه؛  نياز  مورد  بخش های  كارفرمايان در 

برای اشتغال و كارآفرينی دانش  آموختگان و رشد و توسعه كشور فراهم شود؛
 متهيدات شرايط الزم برای تخصيص درصدی از كاركنان صنايع بومی به دانش آموختگان 

بومی هنرستان ها؛
محوريت  با  هنرستان ها  در  كارآفرينی  مهارت های  آموزش  روش های  و  محتوا  در  تغيير   

توامنندسازی و تغيير نگرش «كارجو بودن» در مقابل «كارآفرين شدن»؛
هنرستان های  حتصيل برای دانش  آموختگان  مسير ادامه  شرايطی در هموار شدن   تدارك 

فنی  حرفه ای. 

پيشنهادهای پژوهشی: 
هنرستان های  اعتبارسنجی  و  الگوی جامع  ارزيابی  پياده سازی  و  ظرفيت سنجی   

فنی حرفه ای؛
و  برنامه»  فوق  «فعاليت های  حياتی،  و  مهم  عامل  دو  نامطلوب  وضعيت  به  توجه  با   
در  است  الزم  تهران،  شهر  غرب  نواحی  فنی حرفه ای  دخترانه  هنرستان های  در  انسانی»  «روابط 

خصوص ريشه يابی داليل بروز معضل طرح  ريزی پژوهشی، جامع صورت گيرد؛ 
 ارزيابی ميزان اثربخشی و كيفيت مشاوران هنرستان های فنی حرفه ای در حل مشكالت 

عاطفی، دانشی و مهارتی هنرجويان؛
محتوای  در  ويژه  به  فنی  حرفه ای  شاخه  تخصصی  كتب   بودن  به  روز  ميزان  ارزيابی   

كارآفرينی؛ 
 ارزيابی ميزان تناسب ميان امكانات آموزشی موجود در هنرستان ها و آموزش های ضمن 
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خدمت هنرآموزان هنرستان ها؛ 
جتهيزات كارگاه های آموزشی هنرستان های  كيفی  امكانات و  وضعيت  ارزيابی   

كشور؛
كتابخانه  های هنرستان های با تعداد   ارزيابی ميزان تناسب كمّی و كيفی كتب موجود در 

هنرجويان و به ويژه نيازهای آموزشی هر هنرستان؛ 
 ارزيابی ميزان نياز  بازار كار به رشته  های گوناگون  فنی  حرف ه ای هنرستان های استان 

تهران و تناسب با وضع موجود؛
 ارزيابی ميزان اثربخشی دوره  های كارورزی در ايجاد انگيزه و مهارت در هنرجويان؛ 

 مقايسه كارآيی معلمان رسمی با معلمان حق التدريس؛ 
 ارزيابی وضعيت فضا و جتهيزات هنرستان ها در ساير مناطق شهر تهران؛

كارگا ه های  متصديان  و  هنرآموزان  دبيران،  شايستگی های  سنجش  معيارهای  تدوين   
هنرستان ها؛ 

 بررسی موانع وجود در جذب هنرجويان هنرستان ها در شركت های صنعتی؛
 ارزيابی موانع مشاركت جدی كارفرمايان در عرصه هنرستان های فنی  حرفه ای و بررسی 

راه های ترويج مشاركت آنان.
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