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هدف اين مقاله تبيين ميزان آمادگي هنرجويان و عملكرد آنان به منزلة وروديهاي رشته
الكتروتكنيك براي كسب مهارتهاي عملي و نظري و نگرش پيش بيني شده در برنامه
درسي و مقايسه آن با هدفهاي قصد شده برنامه درسي است .مقاله با بهرهگيري از بخشي از
يافتههاي تحقيق انجام شده با عنوان ارزشيابي جامع از برنامه درسي رشته الكتروتكنيك با
هدف كلي بررسي ميزان هماهنگي و انطباق برنامههاي درسي اجرا شده و كسب شده
نوشته شده است .پرسشهاي اصلي آن عبارتاند از )1 :هنرجويان رشته الكتروتكنيك تا چه
اندازه داراي شرايط و آمادگي الزم براي تحصيل در اين رشته هستند؟  )2ميزان دانش،
مهارت و نگرش كسب شده هنرجويان تا چه اندازه است؟ اين پژوهش از نظر هدف از
نوع پژوهشهاي كاربردي و ارزشيابي و از نظر گردآوري دادهها از نوع توصيفي – پيمايشي
است .جامعه آماري شامل همة مديران ،هنرآموزان دروس تخصصي ،مربيان و هنرجويان
شاغل در هنرستانهاي داراي رشته الكتروتكنيك در شهر تهران و شهرستانهاي تهران است.
براي انتخاب نمونه از روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي استفاده شده است.
براي گردآوري دادهها و تجزيه و تحليل آنها از رويكرد مثلثي كردن يا تركيبي بهره گرفته
شده است .ابزارهاي مورد استفاده در گردآوري دادهها براي پاسخ به سؤاالت اين بخش
پرسشنامه محقق ساخته ،آزمون درسي و مصاحبه نيمه سازمان يافته بوده است .يافتهها
نشان ميدهند از نظر مديران هنرستانها ميزان «آمادگي و عالقة هنرجويان» نسبت به رشتة
الكتروتكنيك به طور كلي در حد متوسط است ،در حاليكه از نظر هنرآموزان در حد كمتر
از متوسط است .با توجه به هدفهاي پيشبيني شده براي درسهاي تخصصي ،هنرجويان
«توانايي تحصيلي» مناسبي ندارند .به سخن ديگر ،تواناييهاي علمي هنرجويان متناسب با
برنامههاي پيشبيني شده براي اين رشته نيست .در داوري كلي ميتوان گفت در اجراي اين
برنامه حداقل شاخصهاي نگرشي برنامة مصوب ،محقق شده است.
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مقدمه
تحول در نگرشها نسبت به آموزش و پرورش و درک تأثير آن در بهبود زندگي انسان ،بهويژه
اهميت آموزش فني و حرفهاي در توسعه كشورها و جوامع به معناي عام آن در جهان امروز،
ضرورت توجه جدي به اين نوع آموزشها را بيش از پيش آشكار ساخته است .بههمين سبب ،در
دومين كنفرانس بين المللي آموزش فني و حرفهاي (آوريل  ،1222سئول پايتخت كره) تاكيد شد
آن را تشكيل دهد (خالقي .)1311 ،امروز چنين ديدگاهي مورد تأييد بسياري از صاحب نظران
اجتماعي ،اقتصادي و آموزشي است .شايد به همين دليل امروزه در برخي از كشورها نزديك به
هفتاد درصد آموزشها به فني و حرفهاي اختصاص دارد و بسياري از كشورها از جمله كشور ما،
همواره ميكوشند در برنامهريزيهاي توسعهاي و تحول آموزش و پرورش ،سهمي بيشتر به
آموزشهاي فني و حرفهاي اختصاص دهند (دستكم اين توجه در عرصههاي كمّي برنامهريزيهاي
آموزشي مشاهده ميشود ،هر چند هنوز كيفيتهاي اين آموزشها فاصلة بسيار با استانداردهاي كارساز
و توسعه بخش دارد) .بسياري از كشورها و شماري از دستاندركاران كشورما ،به اين واقعيت پي
بردهاند كه ديگر سواد خواندن و نوشتن و حتي دانش صرف نيز كافي نيست ،بلكه الزم است افراد
جامعه به دانش و مهارت فني نيز مجهز شوند تا بتوانند در جهان پرتغيير و تحول امروز كه در آن
تحوالت فناورانه با سرعت بسيار زياد صورت ميگيرد ،همگام شوند و به حيات اجتماعي خود
ادامه دهند .از اين رو ضرورت توجه به آموزشهاي فني وحرفهاي از نظر كيفي اهميت بيشتر مي-
يابد .يكي از پايگاههاي مهمي كه آموزش فني و حرفهاي در آن حضور دارد ،هنرستانهاي فني و
حرفهاي و برنامه هاي درسي اجرا شده در آن است .به دليل اهميت آنها در تربيت نيروي انساني
ماهر بايد همواره كيفيت برنامههاي درسي و توانايي هنرجويان و دانش آموختگان اين واحدهاي
آموزشي مورد ارزيابي و بازنگري قرار گيرد.
رشتة الكتروتكنيك از نخستين رشتههايي است كه پس از اجراي نظام جديد آموزش متوسطه به
تدريج در سراسر كشور در هنرستانها به اجرا گذاشته شد .در اين رشته به طور كلي سه هدف
شناختي ،مهارتي و نگرشي مورد توجه بوده است و برنامهريزان اين رشته انتظار دارند دانش-
آموختگان آن بتوانند دستكم پس از گذراندن دورههاي تكميلي ضمن كار همچون تكنيسين درجه
 2به كار مشغول شوند ،اما از آنجا كه دانش و فناوري و همچنين شرايط و الزامات كاري پيوسته در
حال تغيير است و شواهد پژوهشي (بيرانوند1311 ،؛ احمدي1312 ،؛ جعفري هرندي1312 ،؛
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فاتحي1311 ،؛ برزگر1311 ،؛ شريعت زاده1311 ،؛ نظري )1311 ،نشان ميدهد كه در نظام آموزش
فني و حرفهاي كشور وروديها (هنرجويان ،منابع انساني ،شرايط و امكانات و تجهيزات آموزشي و
گارگاهي) و فرآيندها (روش اجراي برنامه درسي ،مديريت آموزشي) پاسخگوي انتظارات و اهداف
آموزش فني و حرفهاي نيستند ،همواره برنامهريزان درسي از يكسو دغدغه چگونگي اجراي برنامه
درسي و تحقق بخشيدن به اهداف آموزشي را دارند و از سوي ديگر نگران انطباق برنامه با تغييرات
كيف و كمّ اجراي برنامهها و ميزان تحقق يافتن اهداف باخبر شوند و از آن در اصالح برنامههاي
درسي استفاده كنند .بههمين سبب به منظور بررسي ميزان هماهنگي و انطباق برنامة اجرا شده و
برنامه كسب شده با هدفهاي پيشبيني شده براي دورة سه ساله رشتة الكتروتكنيك ،يك پروژه
تحقيقي ارزشيابي جامع از برنامه درسي در رشته الكتروتكنيك انجام شد .در اين پژوهش همه
عناصر برنامه درسي از جنبههاي مختلف مورد ارزيابي و سنجش قرار گرفت (قاسمي پويا.)1312 ،
يكي از جنبههاي مهمي كه در تحقق بخشيدن به اهداف برنامه درسي مؤثر بهنظر ميرسد ميزان
آمادگي وروديها يعني هنرجويان براي كسب دانش ،مهارت و نگرش قصد شده در برنامه درسي
است .از آنجا كه معموالً گفته ميشود دانشآموزان ضعيف و متوسط جذب آموزشهاي فني و
حرفهاي ميشوند اين ابهام وجود دارد كه در واقعيت ميزان آمادگي وروديها براي تحقق بخشيدن به
اهداف مورد نظر آموزشي در اين رشته تا چه اندازه است و در عمل تا چه اندازه هدفهاي قصد
شده تحقق مييابند .لذا مسئله اصلي در اين بخش از پژوهش كه موضوع اين مقاله است ،ابهام در
چگونگي و ميزان آمادگي هنرجويان براي كسب دانش ،مهارت و نگرش قصد شده و همچنين
ميزان تحقق يافتن اهداف قصد شده در برنامه درسي است .به عبارت ديگر ميزان هماهنگي و
انطباق برنامههاي درسي اجرا شده و كسب شده با برنامه درسي قصد شده در سه بعد دانش،
مهارت و نگرش است.
هدف و پرسشهاي اصلی پژوهش
هدف اين مقاله شناسايي چگونگي و ميزان آمادگي هنرجويان و عملكرد آنان به منزلة
وروديهاي رشته الكتروتكنيك براي كسب دانش نظري ،مهارتهاي عملي و نگرش پيش بيني شده
در برنامه درسي است.
براساس اين هدف ،در اين مقاله به دو سؤال زير پاسخ داده شده است:
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)1

هنرجويان رشته الكتروتكنيك تا چه اندازه داراي شرايط و آمادگي الزم براي تحصيل در

اين رشته هستند؟
)2

ميزان دانش ،مهارت و نگرش كسب شده هنرجويان رشته الكتروتكنيك در دروس

اختصاصي پايههاي  2و  3تا چه اندازه است؟
مروري بر پیشینه پژوهش
زمينه رشته الكتروتكنيك تعداد معدودي پژوهش به ويژه در زمينه ارزشيابي صورت گرفته است
(قاسمي پويا و همكاران1312 ،؛ نويدي و همكاران1311 ،1313 ،1312 ،؛ متين و همكاران،
 .)1312اما در زمينة موضوعات آموزش فني و حرفهاي و ارزشيابي از رشتههاي مرتبط با آن
پژوهشهاي گوناگون انجام شده است كه ميتوان از آنها برداشتهايي براي اين پژوهش به دست
آورد .اگر چه اين پژوهشها درحوزههاي گوناگون اعم از دروندادها ،فرآيندها ،بروندادها و پيامدها
انجام شده است ،اما از آنجا كه توجه اين مقاله معطوف به دروندادها بهويژه هنرجويان ثبت نام
شده و توانايي آنهاست ،آندسته از پژوهشها مورد توجه قرار گرفته كه تأكيد آنها بر ارزشيابي
دروندادهاي گوناگون است.
بديهي است كه يكي از جنبههايي كه در اجراي برنامه درسي نقش اساسي دارد و ميتواند در
كارآيي دروني مركز آموزشي مؤثر باشد ،وضعيت دروندادهاي آموزش فني و حرفهاي شامل
توانايي و ظرفيت هنرجويان ثبت نام شده ،هنرآموزان و مدرسان ،امكانات و تجهيزات كارگاهي و
توجه به نگهداري و تعمير ماشين آالت موجود در كارگاههاي هنرستانهاي فني و حرفهاي ،فضاي
آموزشي و كارگاهي ،بودجة تخصيص داده شده و  ...است .پژوهشهاي گوناگوني در اين زمينهها
بهصورت مقطعي و در محدودههاي استاني و بخشي انجام شده است كه تا حدودي وضعيت اين
دروندادها را نشان ميدهد .اما در زمينة درونداد توانايي و ظرفيت هنرجويان پژوهشهاي اندكي
انجام شده است و بيشتر تحقيقات معطوف به ارزيابي امكانات و تجهيزات كارگاهي است
(بيرانوند1311 ،؛ احمدي1312 ،؛ جعفري هرندي1312 ،؛ فاتحي .)1311 ،به عنوان مثال ،لنكراني
( )1313در پژوهش خود دربارة مشكالت اجرايي آموزشهاي فني وحرفهاي و كاردانش شهر
اصفهان از ديدگاه هنرآموزان به اين نتيجه رسيده است كه فرآيندهاي آموزشي با مشكالتي مانند
تراكم كالسهاي تئوري و عملي ،مالكهاي نامشخص جذب هنرجو ،محدويت پاسخگويي رشتهها به
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نيازهاي اقتصادي و اشتغال ،روز آمد نبودن تجهيزات و كمبود دستگاهها و تجهيزات و كمبود
امكانات سمعي و بصري و كتب تخصصي مرتبط با رشته روبهروست.
برزگر ( )1311با فرض ادامه منطقي آموزشهاي فني و حرفهاي هنرستان در آموزشكدههاي فني
و حرفهاي ،پژوهشي در اين زمينه انجام داده است كه نشان ميدهد كارآيي دروني آموزشها در اين
نهادهاي آموزشي چندان رضايتبخش نيست .دانشجويان به كار گروهي عالقه نشان نميدهند و از
مهارتهاي تدريس و نحوة برخورد مدرسان با دانشجويان چندان مطلوب نيست .هدايي (،)1312
ضمن مثبت ارزيابي كردن چگونگي گزينش و ثبتنام هنرجويان در هنرستانهاي رشتة ساخت و
توليد ،و مطابقت داشتن نوع تخصص و رشتة تحصيلي كادر آموزشي و به طور كلي ارزيابي مثبت
عملكرد كادر آموزشي ،به كاستيهاي ساير دروندادهاي آموزشي مانند ضعف روش مشاوره و
هدايت تحصيلي ،ناكافي بودن فضا و امكانات كالبدي ،زير استاندارد بودن تجهيزات سرمايهاي،
ضعف استفاده از رسانههاي آموزشي و دستيابي  03درصدي به اهداف آموزشي اشاره كرده است
كه در بسياري از پژوهشهاي ديگر نيز آمده است .وحيدنيا ( )1321با بررسي نتايج پژوهشهاي
متعدد انجام شده طي سالهاي  23تا  21نشان داده است كه يكي از عوامل مهم بيكاري و ناموفق
بودن فارغ التحصيالن هنرستانها ،كافي و مناسب نبودن آموزشهاي هنرستانهاست .پژوهشهاي ديگري
نيز (سيفي1312 ،؛ باقري چرخي )1312 ،در زمينة كارآيي دروني شاخه فني و حرفهاي انجام گرفته
است كه ميانگين كارآيي دروني برخي هنرستانهاي كشور را در حد متوسط ارزيابي كرده و نتيجه
گرفتهاند كه ميان نگرش دانشآموزان به آموزشهاي فني و حرفهاي و همچنين جذب آنها به رشته-
هاي فني و حرفهاي و كارآيي دروني آن رابطة معنادار وجود دارد .اگر نتايج اين پژوهشها را
بپذيريم بايد بپذيريم كه پايين بودن كارآيي دروني هنرستانها نشان دهنده نگرش نه چندان مثبت
هنرجويان به رشتههاي فني وحرفهاي است .به بيان ديگر هنرجويان به عنوان دروندادهاي اصلي
هنرستانهاي فني وحرفهاي نگرش مثبتي نسبت به رشتههاي خود ندارند .اين وضعيت در پژوهش
نيكخواه ( )1312درباره نرخ دانش آموختگان كه آنرا برابر  01/1درصد محاسبه كرده نيز نمايان
است.
اكثر پژوهشهايي كه دربارة ويژگيها و چگونگي وروديهاي آموزشهاي فني و حرفهاي به عمل
آمده است نشان از اين واقعيت دارد كه افزون بر عوامل اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ،عامل
آگاهي از رشته و ترغيب و تشويق دانشآموزان و مهمتر از همه مشاوره و هدايت تحصيلي نقش
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مهمي در ورود و چگونگي ادامة تحصيل هنرجويان آموزشهاي فني و حرفهاي ايفا ميكند
(مراديزاده1312 ،؛ سيفي .)1312 ،گرچه وجود وسايل و تجهيزات آموزشي و كارگاهي نقش
اساسي در كارآيي داخلي آموزش فني و حرفهاي دارد ،اما همانطور كه اشاره شد اكثر پژوهشهاي
انجام گرفته در اين زمينه نشان ميدهد كه اين تجهيزات يا كافي نيستند و يا كهنه و قديمي هستند
و يا اينكه امكان دسترسي همه هنرجويان به آنها بهصورت عادالنه و آسان فراهم نيست (سيفي،
مسائل و مشكالتي است كه در برخي از پژوهشها به آنها اشاره شده است (باغچهسرايي1312 ،؛
برزگر.)1311 ،
به خالف برخي نتايج ذكر شده ،يوسيلياني ( )1313به اين نتيجه رسيده است كه دانشآموزان
شاخة فني و حرفه اي و كاردانش از شاخة تحصيلي خود در حد بااليي رضايت دارند (به نقل از
شريعتزاده ،)1311 ،موافق با اين نتيجه كيامنش و موسي پور ( )1311نيز نتيجهگيري كردهاند كه
دانشآموزان پايه دوم شاخه آموزشهاي فني و حرفهاي و كاردانش ( 01درصد) به دليل عالقة
شخصي رشتة تحصيلي فعلي خود را انتخاب كردهاند .در مقابل ،شريعت زاده ( )1311در جمع-
بندي نتايج پژوهش خود به اين نتيجه رسيده است كه دانشآموزان با پيشرفت تحصيلي سطح باال
عمدتاً به رشتههاي فني و حرفهاي و كاردانش اقبال زيادي نشان نميدهند .همچنين ،شفيعي
( )1311ضمن پذيرش عدم تمايل دانش آموزان به انتخاب شاخه فني و حرفهاي ،در بررسي علل
تمايل نداشتن دانشآموزان به عنوان دروندادهاي شاخههاي فني و حرفهاي و كاردانش در زمينه
متغير "تمايل به تحصيل" به عوامل اجتماعي ،اقتصادي و سطح تحصيالت خانوادگي اشاره كرده
است .اين تناقض در نتيجه گيريها را ميتوان به محدود بودن جامعه آماري پژوهشها نسبت داد كه
هر يك در محدوده جغرافيايي مختلفي انجام شده است كه متناسب با شرايط آنها نتايج متفاوت
داشتهاند كه تعميم پذيري آنها را محدود ميكند ،اما بيشتر پژوهشها در مناطق گوناگون با نظريه
اخير هماهنگي بيشتري دارند.
پژوهشهاي معدودي نيز در زمينة سطح توانايي هنرجوياني كه در هنرستانها ثبت نام ميكنند
انجام شده است كه ميتوان به برخي از آنها اشاره كرد .سيناگر ( )1312كه در پژوهشي با عنوان
"عوامل مؤثر در عدم جذب دانشآموزان مستعد به هنرستانهاي فني و حرفهاي" عواملي نظير
محدود بودن راههاي ادامه تحصيل و عدم امكان شركت در كنكور سراسري ،راهيابي آسان
دانشآموزان ضعيف به هنرستان را در بيميلي دانشآموزان مستعد به شاخههاي آموزش فني و
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حرفهاي و كاردانش معرفي ميكند .در پژوهش ديگري ،نيرومند ( ،)1311به اين نتيجه دست يافت
كه در جذب و نگهداري دانشآموزان براي ادامه تحصيل در هنرستانهاي فني و حرفهاي سطح
تحصيالت والدين دانشآموزان و ميزان گرايش فرزندانشان به رشتههاي فني و حرفهاي مؤثر است
و ميان اين دو عامل رابطة معنادار وجود دارد .بنابراين به طور كلي ميتوان گفت :عواملي چون:
امكان ادامه تحصيل در رشتههاي فنيو حرفهاي و كاردانش و تضمين اشتغال (سقاي سعيدي،
رشتهها ،وجود هنرستان در محل سكونت و سواد و درآمد خانواده در انتخاب رشتههاي شاخة فني
و حرفهاي مؤثرند (شريعت زاده.)1311 ،
اگرچه ،دربارة رشتة الكتروتكنيك پژوهشهاي بسيار صورت نگرفته است ،اما يافتههاي معدود
پژوهشهاي انجام شده نشان ميدهند كه رشتة الكتروتكنيك از رشتههاي پرهزينه است و پايين بودن
كارآيي دروني و بيروني اين رشته هزينههاي دولتي را باال ميبرد (صابري .)1311 ،در پژوهش
ديگري (رحمتي زاده و علومي ،به نقل از فرخي )1312 ،تحت عنوان" :برنامه جامع آموزشي و
تجهيزاتي رشتة الكتروتكنيك در آموزشهاي فني و حرفهاي در سال  "1313 -1311نتيجه گيري
شده است كه با وجود كفايت تجهيزات و توانايي كاربرد آنها از سوي هنرآموزان ،نامطلوب بودن
سازماندهي و مستعمل بودن تجهيزات و كافي نبودن زمان الزم براي استفاده از تجهيزات موجب
پايين آمدن كارآيي شده است .نتايج ارائه شده در تحقيق فرخي ( )1313با عنوان" :بررسي كارآيي
دروني رشتة الكتروتكنيك در هنرستانهاي فني و حرفهاي در يك دورة دو ساله (سالهاي تحصيلي
 11 -12و  ")13-11نشان داد كه سطح تحقق اهداف در دروس عملي و كارگاهي بيشتر از دروس
نظري تخصصي است .در اين پژوهش نتيجه گرفته شده است كه در اغلب دروس تخصصي ارائه
شده در رشته الكتروتكنيك در سالهاي تحصيلي مذكور اهداف برنامه درسي اعالم شده در حد 03
درصد و باالتر محقق شده است .اين اهداف در اجراي دروس كارگاهي در سطح باالتري و در
مواردي بيش از  10درصد محقق شده است .بنابراين ،همانطور كه از بررسي و تحليل نتايج
تحقيقات انجام شده بر ميآيد ،اغلب آنها به اين نتيجه گيري رسيدهاند كه دروندادها و فرآيندهاي
آموزش فني و حرفهاي با مشكالت بسيار مواجهاند و توانايي و ظرفيتهاي الزم و ضروري را براي
ايفاي نقش و فراهم ساختن بروندادهاي قابل قبول ندارند .اين مقاله نيز براساس پژوهش انجام شده
در پي ميزان انطباق يافتههاي پژوهش با اين نتيجه است.
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روششناسی تحقیق
از آنجا كه اين پژوهش به بررسي و ارزيابي برنامه درسي رشته الكتروتكنيك پرداخته است و از
نتايج آن ميتوان در بهبود برنامه درسي اين رشته سود برد از نظر هدف از نوع پژوهشهاي كاربردي
و ارزشيابي است و از نظر گردآوري دادهها از نوع توصيفي – پيمايشي است .در ضمن در همة
مراحل از الگوي ارزشيابي كه مؤسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوريهاي آموزشي تدوين
بر آن ،در اين ارزشيابي از الگوي «استافيل بيم »1معروف به الگوي «سيپ »2استفاده شده است.
جامعة آماري
جامعة آماري در اصل پژوهش متنوع و از گروههاي متفاوت استفاده شده است ،اما در آن بخش
از پژوهش كه دادههاي آن براي پرسش به پاسخهاي مرتبط با موضوع اين مقاله گردآوري شده
جامعه آماري به شرح زير است:


همة مديران هنرستانهاي رشتة الكتروتكنيك مناطق نوزدهگانة آموزش و پرورش شهر

تهران و مناطق آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران


همة دبيران /هنرآموزان /مربيان دروس تخصصي نظري و عملي هنرستانهاي رشتة

الكتروتكنيك مناطق نوزدهگانة شهر تهران و مناطق آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران


همة هنرجويان هنرستانهاي رشتة الكتروتكنيك مناطق نوزدهگانة شهر تهران و مناطق

آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران
شیوة نمونهگیري
براي انتخاب نمونه از روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي استفاده شده و شهر
تهران به  0منطقه جغرافيايي شامل شمال ،مركز ،شرق ،غرب و جنوب تقسيم شده است .در هر
منطقة جغرافيايي به نسبت هنرستانهاي موجود و در هر منطقة آموزشي  1تا  3هنرستان بهصورت
تصادفي انتخاب شده است .در مجموع  32هنرستان رشتة الكتروتكنيك در شهر تهران وجود دارد
كه با استفاده از نمونهگيري به روش فوق  2هنرستان به صورت تصادفي انتخاب شده است .در
مورد مناطق آموزش و پرورش شهرستانهاي تهران نيز از ميان مجموع  22هنرستان 2 ،هنرستان به

1. Stufflebeam
 CIPP.2عالمت اختصاري چهار واژة( Context :زمينه)( Input ،درونداد)( Process ،فرآيند) و ( Productمحصول) است .شرح اين الگو در
اكثر كتابهاي ارزشيابي آموزشي آمده است.
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صورت تصادفي انتخاب شدهاند .در نتيجه در كل  11هنرستان از ميان هنرستانهاي شهر تهران و
شهرستانهاي تهران برگزيده شد.
براي انتخاب تصادفي نمونه آماري هنرجويان ،هنرآموزان و مربيان و دبيران دروس فني و نظري
تخصصي  2هنرستان منتخب در شهر تهران ،از هر هنرستان  2كالس و از هر كالس  11نفر با
پيشبيني  23نفر ريزش ،جمعاً  233هنرجو بهطور تصادفي 2 ،مدير و اكثر هنرآموزان و مربيان و
به همين ترتيب ،در شهرستانهاي تهران نيز  2هنرستان 11 ،كالس درس (پايه دوم و سوم)233 ،
هنرجو 2 ،مدير ،اكثر هنرآموزان و مربيان و دبيران درسهاي فني و نظري تخصصي هنرستانها
انتخاب شدند .بنابراين در كل ،نمونه آماري اين پژوهش را  133هنرجو 11 ،مدير 113 ،هنرآموز و
مربي كارگاه تشكيل ميدهد كه تعداد پرسشنامههاي تكميل شده در جدول شماره  1ارائه شده
است.
جدول شماره  .2فراواني پاسخ دهندگان به ابزارهای گردآوری دادهها
ابزار

ردیف

فراواني

1

پرسشنامه نظرخواهي از مديران

11

2

پرسشنامه نظرخواهي از هنرآموزان

11

3

پرسشنامه نظرخواهي از مربيان

20

1

پرسشنامه نظرخواهي از هنرجويان

321

مالحظات

0

مصاحبه فردي و گروهي از هنرآموزان و مربيان

 11نفر

 11هنرستان

2

مصاحبه گروهي و فردي با مديران هنرستان

 13نفر

 12هنرستان

1

مصاحبه جمعي (گروهي و كالسي)

 103نفر

13هنرستان

ابزار و شیوههاي گردآوري دادهها
1

در گردآوري دادهها و تجزيه و تحليل آنها از رويكرد مثلثي كردن يا تركيبي بهره گرفته شده
است .در اين رويكرد براي افزايش اعتبار و كفايت دادهها از ابزارهاي گوناگون براي گردآوري
دادههاي معيني استفاده ميشود .براين اساس ،در اين پژوهش براي گردآوري دادهها از ابزارهاي
متنوعي مانند مصاحبه نيمه سازمان يافته ،پرسشنامه محقق ساخته با مقياس ليكرت ،تشكيل جلسات
بحث گروهي ،جلسه با مديران و آزمون استفاده شده است .براي سنجش ميزان يادگيري هنرجويان
عالوه بر بررسي نمرات امتحانات داخلي و نهايي آنان ،به منظور آگاهي بيشتر از چگونگي دانش و
مهارت كسبشدة هنرجويان به صورت تصادفي از عدهاي از هنرجويان آزموني جداگانه از دو

1. Triangulation
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درس تخصصي در هر پايه گرفته شد .براي بررسي و مقايسه نمرات اين درسها از آزمون  tمستقل
استفاده شد كه در آن ميانگين نمرات آزمون نهايي با آزمون محقق ساخته در هر درس مقايسه شد.
روایی و پایایی پرسشنامهها و سؤاالت مصاحبهها
براي تعيين روايي محتوايي پرسشنامهها و سؤاالت مصاحبهها از نظر مشورتي كارشناسان و
متخصصان و گروهي از هنرآموزان و مديران بهرهگيري شد .به منظور بررسي پايايي سؤاالت
 ./232و حداكثر  ./231به دست آمد .از آنجا كه در اين پژوهش از رويكرد مثلثي كردن استفاده
شده بنابراين بهگونهاي غير مستقيم ميزان روايي و پايايي ابزار و روشهاي گرد آوري دادهها افزايش
يافته است.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
در تجزيه و تحليل دادهها از دو روش كمّي و كيفي بهره گيري شده است زيرا دادههاي اين
پژوهش هم كمّي و هم كيفي است.
چگونگی محاسبه امتیازها و داوریها
براي محاسبة امتيازهاي گويههاي نظرخواهيها بر مبناي مقياس  1تا  0عمل شده است ،يعني
براي پاسخ "خيلي كم" نمره  1و براي پاسخ "خيلي زياد" نمرة  0در نظر گرفته شد و بر اين مبنا
ميانگين هر گويه محاسبه و در ستون ويژة ميانگينها درج شده است .چنانچه ميانگين نمرة گويهاي
در حد نمرة  1بود آن گويه مطلوب ارزيابي شد .يادآوري مي شود كه در قضاوت نهايي فقط به
دادههاي كمّي بسنده نشده است بلكه يافتههاي كيفي حاصل از مصاحبهها و توضيحات پاسخگويان
و يادداشتهاي ثبت شده در مصاحبهها نيز مورد توجه قرار گرفته اند.
در همه موارد ،دادههاي خام به دست آمده چندين بار بررسي ،رمزگذاري ،مفهوم سازي،
طبقهبندي و مرور شده و در نهايت به صورت نهايي با توافق جمعي پذيرفته شده است.
در سنجش پيشرفت تحصيلي هنرجويان ،نمرات درسهاي تخصصي فني و نظري خرداد ماه
 ،1312در حدود  233نفر از هنرجويان پاية دوم و سوم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند و بخشي
از داوري در مورد عملكرد هنرجويان نيز بر اين اساس صورت گرفت.
به همين منظور نمرات نوبت اول و دوم و مستمر و پاياني اين هنرجويان بررسي شد .براي
تعيين نمره نهايي هنرجويان در درسهاي عملي ميانگين دو نمرة نوبت اول و دوم و در درسهاي
نظري ميانگين چهار نمرة آنان محاسبه شد (نمره مستمر نوبت اول با ضريب  ،1نمره پاياني نوبت
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اول با ضريب  ،2نمره مستمر نوبت دوم با ضريب  1و نمره پاياني نوبت دوم با ضريب .2اين
ضرايب طبق آييننامه امتحانات است) .ميانگين كلي نمرات هنرجويان در امتحانات مستمر و پاياني
هر دو نوبت و نمره نهايي آنان كه نشان دهنده عملكرد نهايي اين هنرجويان است در جدولهاي
مربوط ثبت شد .براي تجزيه و تحليل نمرات كارنامهها از آمار توصيفي مانند ميانگين ،ميانه ،درصد
و فراوانيها و انحراف استاندارد و آمار استنباطي  tمستقل استفاده شده است .توضيح اينكه از سه
اين طرح بوده است.
مالكهاي داوري كلی (ارزشیابی)
يكي از مهمترين مالكها ،هدفهاي كلي و رفتاري بوده است كه برنامهريزان درسي رشتة
الكتروتكنيك هنگام برنامهريزي (در برنامه درسي قصد شده) تعيين و تصويب كردهاند .بنابراين
كسب دانش ،مهارت و نگرش هنرجويان در برنامة درسي اجرا شده در درجة نخست با اين هدفها
مقايسه و ميزان هماهنگي و همخواني آنها با اهداف تعيين شده مشخص گرديد .در اين مقايسه و
سنجش ،هر دو معيار كيفي و كمي يا عيني مورد نظر قرار گرفت.
در معيارهاي عيني ،چنانچه فعاليتهاي اجرا شده (متغيرها)  13درصد با اهداف پيش بيني شده
همخواني داشتهاند ،مطلوب و قابل قبول ارزيابي شدهاند .براي نمونه ،در نظرسنجيها اگر  13درصد
پاسخگويان متغيري را مثبت ارزيابي كرده باشند (براي نمونه در مقياس 1تا  ،0متغيري را در حد 1
ارزيابي كرده باشند) آن متغير مطلوب ارزيابي شده است و دربارة نتيجه ارزشيابي از پيشرفت
تحصيلي ،هم نمرات كارنامة آخر سال هنرجويان تجزيه و تحليل شده و هم نتيجة آزمون محقق
ساخته .براي ارزيابي كيفي ،مفاهيمي چون :مناسبت ،كفايت ،نوع و چگونگي عالئق بيان شده،
چگونگي نگرشها ،اميدواري به آيندة تحصيلي و شغلي ،به عنوان معيار در نظر گرفته شدهاند .اين
دادهها با دادههاي حاصل از اسناد ديگر مانند يافتههاي حاصل از پژوهشهاي ديگر يا گزارشها و
مقاالت موجود در منابع ديگر مقايسه شده و نتيجه نهايي در تحليل پاياني پژوهش آمده است.
یافته ها
میزان آمادگي هنرجویان و دارا بودن شرایط الزم برای تحصیل در رشتة الكتروتكنیک
در پاسخ به سؤال اول پژوهش ،دادههاي گردآوري شده مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از
ديدگاه مديران ،هنرآموزان و هنرجويان رشته الكتروتكنيك در پايههاي دوم و سوم شاخه فني و
حرفهاي به اين سؤال پاسخ داده شد.
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 .2از دیدگاه مدیران :براي پاسخيابي پرسشهاي مرتبط با ميزان آمادگي و عالقه هنرجويان به
رشتة الكتروتكنيك ،دادههاي گردآوري شده از پرسشهاي 1شماره  12و  21و  31و  11مندرج در
پرسشنامة مديران (فرم  )1با هدف ارزيابي ميزان آمادگي و عالقه هنرجويان به رشته خود از نظر
مديران (جدول شماره  )2مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
جدول شماره  .1توزیع فراواني پاسخها دربارة میزان آمادگي هنرجویان برای تحصیل در رشته الكتروتكنیک از دیدگاه مدیران
كم ()2

تعداد

درصد

12

1

٪0/2

1

21

3

٪12/1

3

31

2

٪11/1

1

٪31/2

11

1

٪23/0

1

٪11/1

0

وضعيت كلي

-

-

-

-

-

بسيارزياد ()0

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

٪22/2

11

٪21/1

2

٪11/1

11

٪133

3/03

٪12/1

13

٪00/2

2

٪11/1

11

٪133

3/21

1

٪31/2

2

٪11/1

11

٪133

3/33

٪22/1

11

٪133

2/30

-

-

-

3/33

-

-

همانطور كه دادههاي جدول شماره  2نشان ميدهد مديران هنرستانهاي مورد مطالعه در
وضعيت كلي ميزان «آمادگي و عالقة هنرجويان» نسبت به رشتة الكتروتكنيك را در حد متوسط
( )3/33ارزيابي كردهاند .اما از نگاه آنان «شيوة انتخاب هنرجو» (پ  )11چندان مناسب ارزيابي
نشده است ،به گونهاي كه از نگاه  13/0درصد آنان اين شيوه منطقي نبوده است .درباره موضوع
«چگونگي دانش پايه و شرايط الزم براي تحصيل در اين رشته» (پ  )31مديران با نمرة  3ميزان آن
را در حد متوسط (در مقايسه با وضعيت كلي با ميانگين  ) 3/33ارزيابي كردهاند .همچنان كه در
جدول شماره  2نشان داده شده است  03درصد مديران «دانش پايه و شرايط الزم براي تحصيل»
هنرجويان را در حد كم و بسيار كم و  03درصد ديگر در حد زياد و بسيار زياد ارزيابي كردهاند .از
نگاه مديران «استعداد و توانايي تحصيل هنرجويان در اين رشته» وضعيت نسبتاً بهتري در مقايسه با
«عالقه» و «شرايط تحصيل» آنان دارد .به گونهاي كه مديران در كل اين وضعيت را با ميانگين ،3/21
كمي بيش از حد متوسط ارزيابي كردهاند.

 .1پرسش  .12اگر قرار باشد هنرجويان رشتة الكتروتكنيك هنرستان شما دوباره تعيين رشته بكنند به نظر شما تا چه اندازه احتمال دارد كهه همهين
رشته را انتخاب كنند؟
پرسش  .21به نظر شما هنرجويان رشتة الكتروتكنيك تا چه اندازه استعداد و توانايي تحصيل در اين رشته را دارند؟
پرسش .31به نظر شما هنرجويان رشتة الكتروتكنيك تا چه اندازه از نظر دانش پايه و شرايط الزم براي تحصيل در اين رشته مناسب هستند؟ (سوابق
تحصيلي ،ويژگيهاي فردي)
پرسش  .11به نظر شما شيوة انتخاب هنرجو براي رشتة الكتروتكنيك تا چه اندازه منطقي است؟

Downloaded from qjoe.ir at 22:41 +0330 on Saturday January 19th 2019

شماره پرسش

بسياركم ()1

زياد ()1
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 .1از دیدگاه هنرآموزان :ارزيابي ميزان آمادگي و دارا بودن شرايط تحصيل از ديدگاه
هنرآموزان با پرسشهاي 1شماره  12 ،11 ،2 ،1 ،1و  10كه در فرم نظرسنجي از هنرآموزان پيش بيني
شده بود انجام شد و دادههاي بهدست آمده در جدول شماره  3تنظيم گرديد.
جدول شماره  .4توزیع فراواني پاسخها دربارة میزان آمادگي هنرجویان و دارا بودن شرایط الزم برای تحصیل در رشتة
الكتروتكنیک از نظر هنرآموزان
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كلي
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وضعيت

1

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

دادههاي جدول شماره  3نشان ميدهد كه از نظر هنرآموزان پاسخدهنده ،با ميانگين 2/23
هنرجويان شاغل به تحصيل در هنرستانهاي مورد مطالعه آمادگي و توانايي تحصيل در اين رشته را
در حد كمتر از متوسط دارند .از شش پرسش مطرح شده براي اين منظور نيز هيچ كدام ميانگيني در
حد متوسط يا باالتر از آن نداشتهاند.
 .4از دیدگاه هنرجویان :ارزيابي ميزان عالقه و آمادگي تحصيلي هنرجويان از ديدگاه خودشان

با ارائه پرسشهاي 2شماره  1 ،3 ،2و  0در فرم نظرسنجي هنرجويان انجام شد و دادههاي گردآوري
شده در جدول شماره  1نشان داده شده است.
 . 1پرسش  .1به نظر شما شيوه انتخاب هنرجو براي رشته الكتروتكنيك تا چه اندازه منطقي است؟
پرسش  .1هنرجويان هنرستان شما تا چه ا ندازه عالقه مند به يادگيري درسهاي تخصصي نظري هستند؟
پرسش  .2وضعيت درسهاي پايه هنرجويان رشتة الكتروتكنيك را براي تحصيل در اين رشته تا چه اندازه مناسب ارزيابي ميكنيد؟
پرسش  .11تا چه اندازه هدفهاي پيش بيني شده در درسهاي تخصصي را متناسب با تواناييهاي هنرجويان ارزيابي ميكنيد؟
پرسش  .12مطالب كتابهاي درسي تا چه اندازه قابل فهم براي هنرجويان است؟
پرسش  .10هنرجويان شما تا چه اندازه آمادگي و توانايي يادگيري مطالب مطرح شده در درسهاي تخصصي را دارند؟
 . 2پرسش .2تا چه اندازه تكاليف و فعاليتهاي كارگاهي اين رشته را با عالقه انجام ميدهيد؟
پرسش .3تا چه اندازه عالقه منديد پس از فارغ التحصيل شدن از هنرستان در دانشگاهها در همين رشته ادامه تحصيل بدهيد؟
پرسش .1تا چه اندازه تحصيل در اين رشته را به دوستان و اطرافيان خود پيشنهاد ميكنيد؟
پرسش .0ا گر قرار باشد دوباره انتخاب رشته كنيد تا چه اندازه مايلايد دوباره اين رشته را انتخاب كنيد؟
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شماره

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

ميانگين

تعداد

كم ()2

خيلي زياد ()0

درصد

پرسش

خيلي كم ()1

تا حدودي ()3

زياد ()1

جمع
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جدول شماره  .0توزیع فراواني پاسخها دربارة میزان عالقه وآمادگي تحصیلي هنرجویان از دیدگاه هنرجویان

وضعيت

از دادههاي مندرج در جدول شماره  1ميتوان استنباط كرد كه به طور كلي عالقة اظهار شدة
هنرجويان نسبت به رشتة الكتروتكنيك با ميانگين  1/32در حد مطلوب است كه نسبت به ديدگاه
مديران و هنرآموزان متفاوت به نظر ميرسد .درعين حال نظر هنرجويان در مورد چهار پرسش
مطرح شده در اين زمينه تا حدودي متفاوت است .براي نمونه  03درصد هنرجويان اظهار داشتهاند
كه تحصيل در اين رشته را در حد «زياد و خيلي زياد» به دوستان و اطرافيان خود توصيه ميكنند
(پرسش شماره  13.)1درصد هنرجويان اظهار داشتهاند كه اگر قرار باشد دوباره اين رشته را انتخاب
كنند در حد «زياد و خيلي زياد » همين رشته را بر ميگزينند (پرسش شماره  12.)0درصد
هنرجويان اظهار داشته كه در حد «زياد و خيلي زياد » عالقهمندند پس از فارغالتحصيل شدن در
اين رشته ادامة تحصيل بدهند (پرسش شماره  11 .)3درصد هنرجويان اظهار داشتهاند كه فعاليتهاي
كارگاهي اين رشته را در حد «زياد و خيلي زياد » با عالقه انجام ميدهند.
موارد فوق جز يك مورد (پرسش شماره  )1در حد مطلوب هستند و نشان از عالقهمندي
هنرجويان به اين رشته دارد .اين اظهار نظرها و يافتهها با ديگر يافتهها و اظهارنظرهاي هنرجويان و
مربيان كه در مصاحبهها و پرسشنامهها مطرح شده است همخواني ندارد و در بخش نتيجهگيري اين
ديدگاهها تحليل و نتيجهگيري خواهد شد.
يافتههاي حاصل از مصاحبهها و بررسي اسناد و مدارک نيز تا حدود زيادي با يافتههاي كمي
همخواني دارند .براي دوري از تكرار مطالب در بخش تحليل به بخشي از اين يافتهها اشاره خواهد
شد.
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كلي

شماره پرسش

تعداد

تعداد

درصد

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1/32

تعداد

درصد

تعداد

0



























درصد

1



























تعداد

3



























درصد

2



























درصد

تعداد

خيلي كم ()1

تاحدودي ()3

خيلي زياد ()0

درصد

كم ()2

زياد ()1

جمع
ميانگين
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میزان دانش ،مهارت و نگرش کسب شده در دروس اختصاصي پایههای 1و4
در پاسخ به سؤال دوم ،دادههاي الزم براساس عملكرد تحصيلي هنرجويان در پايه دوم و سوم
و همچنين نظرسنجي از مديران و هنرآموزان گردآوري و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
 .2پایه دوم :براي ارزشيابي عملكرد تحصيلي هنرجويان ،نمرات درسهاي تخصصي (درسهاي
تخصصي نظري و عملي)  121هنرجوي پايه دوم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .برخي از اين
ميشويم كه در هر دو منطقه هنرجويان در درسهاي عملي نمرات بهتري به دست آوردهاند و
تفاوت ميان نمرات درسهاي عملي و نظري در مدارس شهرستانهاي استان تهران بيشتر است ،به
گونهاي كه نمرات هنرجويان شهرستانها در دو درس نظري كمتر است .در درسهاي عملي در دو
درس كارگاه سيمكشي  1و تعمير لوازم خانگي تقريباً ميانگين هنرستانهاي تهران و شهرستانها خيلي
به هم نزديك است.
جدول شماره  .4میانگین درسهای نظری و عملي پایه دوم در هنرستانهای تهران و شهرستانهای استان تهران
عنوان درسها
(پايه دوم)
نظري

عملي

دوره

شهرستانهاي استان تهران

تهران
ميانگين

انحراف معيار

ميانگين

انحراف معيار

مباني برق

نهايي

13/21

3/12

13

1/31

اصول اندازهگيري

نهايي

12/01

3/31

11/11

3/10

تعميرلوازم خانگي

نهايي

11/12

3/30

11/11

2/12

كارگاه سيم كشي1

نهايي

11/22

3/21

11/21

3/12

كارگاه سيم كشي2

نهايي

11/11

3/32

10/12

2/12

كارگاه مقدماتي مكانيك

نهايي

10/32

2/10

11/22

2/31

براي مشخص كردن معناداربودن تفاوت ميان ميانگين نمرات درسهاي مورد بررسي در
هنرستانهاي شهر تهران و شهرستانهاي استان تهران از آزمون  tمستقل استفاده شده است .نتايج اين
آزمون نشان ميدهد كه در بيشتر درسهاي آزمون شده تفاوتي معنادار ميان ميانگين نمرات
هنرجويان در هنرستانهاي تهران و شهرستانها وجود ندارد .اما تفاوت ميانگين در دو درس كارگاه
سيمكشي دو ( ،p>3/320 ،df=113 ،t= 2/20دو دامنه) و اصول اندازهگيري (،t=2/31
 ،p>3/312 ،df=310/311دو دامنه) معنادار است.
.1پایه سوم :براي ارزشيابي عملكرد تحصيلي هنرجويان پايه سوم ،نمرات درسهاي اختصاصي
(درسهاي تخصصي نظري و عملي)  123هنرجو مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت .دادههاي
گردآوري شده در جدول شماره  2آمده است .همانگونه كه دادههاي جدول شماره  2نشان ميدهد
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ميانگين هر سه درس نظري پايينتر از  13است و نمره هيچ يك از اين درسها در خرداد ماه 1312
به حد نصاب نرسيده است .همچنين است وضعيت نمره پاياني نوبت اول و دوم هنرجويان در اين
درسها كه در اكثر موارد به جز درس  DCدر نوبت اول ،به حد نصاب يعني نمرة  13نرسيده است.
به عكسِ نمرات نظري ،نمرة هنرجويان در درسهاي كارگاهي اكثراً باالي  11است .اين وضع نشان
دهندة تفاوت در نمرههاي كارگاهي و نظري است .ميتوان گفت يا درسهاي كارگاهي از نظر
جدول شماره .4آمار توصیفي میانگین نمرات درسهای نظری و عملي پایه سوم
درسهای پایه سوم

مدارهاي الكتريكي

نظري

ماشينهاي AC

ماشينهاي DC

كارگاه تكنولوژي
برق
عملي
كارگاه سيم پيچي

دوره

فراواني

میانگین

انحراف معیار

مستمر اول

102

12/31

1/23

نوبت اول

111

2/03

1/10

مستمر دوم

101

11/12

1/31

نوبت دوم

311

2/11

1/11

نهايي

123

1/11

1/12

مستمراول

122

12/11

1/21

نوبت اول

101

2/22

1/02

مستمر دوم

102

13/11

1/10

نوبت دوم

110

2/22

3/32

نهايي

121

1/03

3/31

مستمر اول

121

13/22

1/13

نوبت اول

103

13/11

1/21

مستمر دوم

121

11/01

3/12

نوبت دوم

111

2/23

3/10

نهايي

121

1/21

3/11

نوبت اول

101

11/11

3/33

نوبت دوم

102

10/30

3

نهايي

123

11/22

3

نوبت اول

101

11/01

2/21

نوبت دوم

101

11/03

3/12

نهايي

101

11/03

2/11

دادههاي جدول شماره  1نشان ميدهد كه ميانگين مستمر در درسهاي نظري حداقل  0نمره
باالتر از ميانگين نمره نهايي هنرجويان است .اين وضعيت يا به سبب طرح سؤاالت از سوي اداره
كل سنجش و ارزيابي است يا اينكه نمرات مستمر هنرجويان نمراتي واقعي نيستند .همچنين اين
جدول نشان ميدهد از نظر كسب دانش پيش بيني شده اكثر هنرجويان به اين هدف دست نيافتهاند.
به عبارت ديگر ،ميان دانش كسب شده و دانش قصد شده تفاوت بسيار وجود دارد.
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جدول شماره .4تفاوت میانگین نمرات نهایي درسهای نظری و نمرات مستمر هنرجویان پایة سوم
درسهای پایه سوم

مدارهاي الكتريكي

كاربردي
نظري

ماشينهاي AC

ماشينهاي DC

مستمر اول

12/31

1/23

نوبت اول

2/03

1/10

مستمر دوم

11/12

1/31

نوبت دوم

2/11

1/11

نهايي

1/11

1/12

مستمر يك

12/31

2/11

نوبت اول

1/21

1/23

مستمر دوم

13/21

2/11

نوبت دوم

2/31

1/32

نهايي

1/21

3/21

مستمر يك

12/11

1/11

نوبت اول

2/22

1/01

مستمر دوم

13/11

1/12

نوبت دوم

2/22

3/31

نهايي

1/03

3/11

مستمر اول

13/22

1/12

نوبت اول

13/11

1/22

مستمر دوم

11/01

3/12

نوبت دوم

2/23

3/11

نهايي

1/21

3/11

براي بررسي ميزان تفاوت ميانگين نمرات درسهاي مدارهاي الكتريكي ،ماشينهاي  DCو
ماشينهاي  ACكه سؤالهاي امتحاني آنها را در نوبت اول معلمان مدارس و در نوبت دوم كارشناسان
ادارة كل سنجش و ارزيابي طراحي ميكنند ،آزمون  tهمبسته گرفته شد كه در آن ميانگين نمرات
نوبت اول و نوبت دوم هر درس مقايسه شد .جدول شماره  4نتايج اين آزمون را نشان ميدهد.
همانگونه كه دادههاي جدول شماره  1نشان ميدهد ،تفاوت نمرات ميانگين در آزمون  tدرس
مدارهاي الكتريكي نوبت اول و نوبت دوم ( ،p>3/331 ،df=313 ،t=12/21دو دامنه) ،درس
ماشينهاي  DCنوبت اول و نوبت دوم ( ،p>3/331 ،df=113 ،t=23/13دو دامنه) و درس ماشينهاي
 ACنوبت اول و نوبت دوم ( ،p>3/331 ،df=113 ،t=10/21دو دامنه) معنادار است .شايد بتوان
گفت كه اين تفاوت معنادار ميان نمرات دو نوبت به اين دليل است كه هنرجويان با دو نوع طرح
سؤال مواجه بودهاند .بررسي ميانگين نمرات دروس مذكور نشان ميدهد كه ميانگين نمرات در دو
نوبت ،تفاوت معنادار داشته است.
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از آنجا كه در نوبت اول سوال را معلمان هنرستان و در نوبت دوم اداره كل سنجش و ارزشيابي
طرح كرده است ،اين تفاوت نتيجه ميتواند داليل گوناگون داشته باشد؛ از آن جمله ميتوان به آشنا
نبودن هنرجويان با سؤالهاي ادارة كل سنجش ،آسان گرفتن امتحانات داخلي به داليل گوناگون،
دشواري پرسشهاي امتحاني اداره كل سنجش و ارزشيابي ،ضعف دانش پاية هنرجويان به طور كلي،
كوتاهيهاي هنرآموزان در تدريس و نبود يا كمبود امكانات و تجهيزات آموزشي نسبت داد .افزون
نگرش كسب شده گردآوري شد كه در بخش تحليل و نتيجه گيري به آنها اشاره خواهد شد.
جدول شماره .4نتایج آزمون  tهمبسته میان میانگین نمرات سه درس در نوبت اول و نوبت دوم
متغيرها

آماره t

درجه آزادي

معناداري

مدارهاي الكتريكي نوبت اول ونوبت دوم

12/21

313

3/331

ماشينهاي  DCنوبت اول و دوم

23/13

113

3/331

ماشينهاي ACنوبت اول ونوبت دوم

10/21

113

3/331

میزان هماهنگي و انطباق مهارتهای کسب شده هنرجویان با هدفهای پیشبیني شده
در ادامه پاسخ به سؤال دوم ،درباره مهارتهاي كسب شده هنرجويان و ميزان انطباق آن با
هدفهاي تعيين شده از مديران و هنرآموزان نظرسنجي بهعمل آمد و دادههاي گردآوري شده تجزيه
و تحليل شد.
 .2از دیدگاه مدیران :با توجه به مطالب بيان شده در مصاحبهها و مشاهدات و اسناد بررسي
شده و دادههاي جدول شماره  2با پرسشهاي 1شماره  10 ،13 ،30 ،21 ،11و  12ميتوان گفت از
نگاه مديران ميزان مهارت كسب شدة هنرجويان در كل در حد متوسط است .اما همچنان كه از
پرسش شماره  12جدول بر ميآيد در پاسخ به اين پرسش كه «تا چه اندازه مهارتهاي كسب شده
در حد استاندارد است؟»  13/2درصد مديران يعني اكثريت بااليي آن را در حد كم ارزيابي كردهاند.

 .1پرسش  .11فعاليتهاي عملي دروس تخصصي تا چه اندازه مهارت در كار عملي را در هنرجويان تقويت ميكند؟
پرسش  .21به نظر شما در سال گذشته تا چه اندازه هدفهاي پيشبيني شده براي دروس تخصصي رشتة الكتروتكنيك محقق شد؟
پرسش  .30كارآموزي هنرجويان را تا چه اندازه مفيد ارزيابي ميكنيد؟
پرسش  .13در مجموع چه ميزان از فعاليتهاي پيشنهاد شده در كتابها و برنامة درسي رشتة الكتروتكنيك توسط هنرجويان اجرا ميشود؟
پرسش  .10روشها و فعاليتهاي به اجرا در آمده در هنرستان تا چه اندازه هنرجويان را براي كار در بازار آماده ميكند؟
پرسش  .12تا چه اندازه مهارتهاي كسب شدة هنرجويان رشتة الكتروتكنيك مطابق با استانداردهاي تعيين شده است؟
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 .1از دیدگاه هنرآموزان و مربیان :هنرآموزان هنرستانهاي مورد مطالعه ميزان مهارت كسب
شدة هنرجويان را با نمرة ميانگين  2/21در حد نزديك به متوسط ارزيابي كردهاند (پرسش شماره
 ،11جدول شماره  .)13ميانگين سه پرسش مطرح شده در اين مورد ،يعني ميانگين امتيازهاي
پرسشهاي 1شماره  12و  11و  23نيز با نمرة  2/11مؤيد اين اظهار نظر هنرآموزان است .هنرآموزان،
ميزان انطباق مهارتها را با استانداردهاي تعيين شده نيز در حد نزديك به متوسط ارزيابي كردهاند (با
نمرة .)2/20
جدول شماره  .24فراواني پاسخها دربارة میزان مهارت کسب شدة هنرجویان از دیدگاه هنرآموزان
شماره

پرسش
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كلي
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وضعيت

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

خيلي كم()1

تاحدودي()3

خيلي زياد()0

درصد

كم()2

زياد()1

جمع
ميانگين

-

-

-

-

-

-

-

2.11

نزديك به  12درصد هنرآموزان معتقدند كه ميزان انطباق مهارتهاي كسب شده هنرجويان با
استانداردهاي تعيين شده در حد «كم» و «تا حدودي» است .نيز 11 ،درصد هنرجويان اظهار
 .1پرسش  .12به نظر شما دانش و مهارتهايي كه هنرجويان كسب مي كنند تا چه اندازه آنان را براي اشتغال در بازار كار آماده ميكند؟
پرسش  .11در مجموع ،مهارت كسب شده توسط هنرجويان را تا چه اندازه مثبت ارزيابي ميكنيد؟
پرسش  .23به نظر شما مهارتهاي كسب شده هنرجويان رشته الكتروتكنيك ،تا چه اندازه مطابق با استانداردهاي تعيين شده است؟
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كلي

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

ميانگين

درصد

كم()2

بسيارزياد()0
تعداد

پرسش

بسياركم()1

زياد()1

جمع
درصد

شماره
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داشتهاند كه مهارتهاي كسب شده در حد «كم» و «تا حدودي» مثبت است .مربيان نيز نظر چندان
مثبتي نسبت به مهارتهاي كسب شده هنرجويان ندارند .در پاسخ به پرسش شماره ( 111جدول
شماره  ،)11نزديك به  11درصد مربيان آن را در حد «زياد» و  02درصد در حد «تا حدودي و كم»
ارزيابي كردهاند.
جدول شماره  .22توزیع فراواني پاسخها دربارة میزان مهارت کسب شدة هنرجویان از دیدگاه مربیان

11



 



 

 

 

 

 



 

 

 

ميانگين

 

مقايسة اين درصدها با وضعيت مطلوب ( 13درصد در حد زياد) نشان ميدهد كه از نظر مربيان
نيز مهارت كسب شده در حد مطلوب نيست .با اين حال نظر هنرجويان به مفيد بودن مهارتهاي
كسب شده مثبت است .نزديك به  21درصد هنرجويان در حد «زياد» مهارت كسب شدة خود را
مفيد ميدانند .ميتوان گفت ميزان مهارت كسب شده از نظر هنرجويان نزديك به حد مطلوب است
(ميانگين  .)3/21اين اظهار نظرها هم با يافتههاي ديگر اين پژوهش متفاوت است .شايد بتوان گفت
هنرجويان در پاسخ دادن به پرسشهاي كتبي چندان دقت عمل نداشتهاند.
میزان نگرش مثبت کسب شدة هنرجویان
در اسناد برنامة درسي شاخصهايي براي سنجش نگرشها معرفي شده است .ازجمله اين
شاخصهاست :ميزان ذوق فراگيري ،حضور به موقع در سر كالس ،اعتماد به نفس در ارائة فراگيري
مطالب ،عالقهمندي به شركت در فعاليتهاي گروهي ،استفاده از نرم افزارهاي آموزشي مرتبط ،بهره-
گيري از ساير منابع ،رعايت بهداشت محيطي ،صرفهجويي در مواد و ابزارها ،انضباط كارگاهي،
رعايت نكات نوآوري و خالقيت ،پوشيدن لباس كار در كارگاه ،استفادة صحيح از ابزار كار و
دستگاهها ،ارائة كار روزانه . ...يكي از اهداف پژوهش حاضر اين بوده است كه روشن شود در
اجراي برنامه تا چه اندازه شاخصهاي فوق محقق شده است .الزم به يادآوري است كه ارزشيابي از
اين نگرشها و هر نوع نگرش ديگر با يكي دو پرسش نه كار سادهاي است و نه معتبر .اما در اين
تحقيق چون جوانب گوناگون برنامة اجرا شده ارزيابي ميشود و پرسشهاي بسيار مطرح شده و از

 .1پرسش  .11به نظر شما مهارتهاي عملي كسب شده توسط هنرجويان تا چه اندازه مطابق با هدفهاي پيش بيني شده در اين رشته است؟
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تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

درصد

تعداد

كم()2

خيلي زياد()0

درصد

خيلي كم()1

تاحدودي()3

زياد()1

جمع
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ابزارهاي متعدد براي اين كار استفاده شده است ميتوان گفت كه يافتهها نشان دهندة بخش قابل
مالحظهاي از واقعيتها هستند.
در پاسخ به اين پرسش كه :تا چه اندازه برنامههاي درسي رشتة الكتروتكنيك با مشاركت فعال
هنرجويان اجرا ميشود؟  03درصد مديران در حد زياد و  03درصد ديگر آن را در حد كم يا تا
حدودي ارزيابي كردهاند .در پاسخ به اين پرسش كه روشهاي هنرآموزان رشتة الكتروتكنيك تا چه
تاحدودي ارزيابي كردهاند .در پاسخ به اين پرسش كه :به نظر شما هنرجويان تا چه اندازه در
فعاليتهاي آموزشي و يادگيري فعاالنه شركت ميكنند (درگير ميشوند)؟  21درصد مديران آن را در
حد كم و تاحدودي ارزيابي كردهاند .در پاسخ به اين پرسش كه :هنرجويان تا چه اندازه در مصرف
مواد و مصالح صرفهجويي ميكنند؟  21درصد مديران آن را در حد كم و تا حدودي ارزيابي
كردهاند .در پاسخ به اين پرسش كه :هنرجويان تا چه اندازه نسبت به محيط هنرستان و وسايل و
تجهيزات و مواد مصرفي احساس تعلق خاطر ميكنند (آنها را از آنِ خود و مملكت ميدانند) فقط
 11درصد مديران آن را در حد زياد ارزيابي كردهاند.
در مورد پاسخ به همين پرسش نزديك به  11درصد هنرآموزان اظهار داشتهاند كه هنرجويان
درحد «كم» و «تا حدودي» نسبت به تجهيزات و وسايل هنرستان احساس تعلق خاطر دارند .اين
وضع نشان ميدهد كه از نظر آموزشهاي عاطفي و نگرشي نيز اين رشته به توفيق چنداني دست
نيافته است .در مورد صرفهجويي در مواد مصرفي فقط  31درصد مديران آن را در حد زياد ارزيابي
كردهاند .در پاسخ به اين سؤال كه :فعاليتهاي آموزشي اجرا شده در دروس تخصصي تا چه اندازه
روحية مشاركتي و برقراري ارتباط با ديگران را تقويت ميكند؟  22درصد مديران آن را در "حد
زياد" ارزيابي كردهاند .با اينكه مديران همانند هنرآموزان از نزديك با مسائل نگرشي هنرجويان
درگير نيستند باز ارزيابي آنان از چگونگي نگرشهاي كسب شدة هنرجويان در حد متوسط است و
در يكي دو مورد در حد باالتر از متوسط.
در پاسخ به اين پرسش كه :هنرجويان شما تا چه اندازه در فعاليتهاي آموزشي به صورت جمعي
و مشاركتي فعاليت ميكنند؟ بيش از  12درصد هنرآموزان ميزان مشاركت هنرجويان را در حد «كم»
و «تا حدودي» ارزيابي كردهاند .همچنان كه اشاره شد اين نظر با نظر مديران تفاوت زياد دارد .در
پاسخ به اين پرسش كه :به نظر شما روشهاي تدريس هنرآموزان هنرستان شما تا چه اندازه در
هنرجويان ايجاد انگيزه ميكند؟  20درصد هنرآموزان اظهار داشتهاند كه روشهاي تدريس هنرآموزان
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در حد «كم» و «تاحدودي» در هنرجويان ايجاد انگيزه ميكند .اگر اين يافته را با ميزان عالقة
هنرجويان مقايسه كنيم ميتوان گفت از ديدگاه هنرآموزان نه هنرجويان عالقه به يادگيري دارند و
نه روشهاي تدريس هنرآموزان توانسته است آنان را به يادگيري عالقهمند سازد .حال بايد پرسيد از
ميان اين دو كدام يك مؤثرترند؟ "درس معلم" يا تواناييهاي ورودي هنرجويان؟ دانش تربيتي روز
"درس معلم" را مهمتر ميشمارد ،به شرط اينكه معلم خود داراي انگيزه باشد .برخي از هنرآموزان
داشته و نبود امكانات و تجهيزات و در كل ،شرايط نامساعد براي آموزش را مزيد بر علت
دانستهاند .در حقيقت اين معلمان پيام دادهاند كه ايجاد نگرش مثبت مستلزم وجود نگرش مثبت در
معلم است .در مورد "ميزان آشناسازي هنرجويان با جوانب كار" كه نوعي ايجاد نگرش است 00
درصد هنرآموزان آن را در حد زياد ارزيابي كردهاند.
نتیجهگیري و جمع بندي
همانطور كه در بخش يافتهها اشاره شد ،بررسي ديدگاههاي گوناگون نشان داد كه از نظر
مديران هنرستانهاي مورد مطالعه ،ميزان «آمادگي و عالقة هنرجويان» نسبت به رشتة الكتروتكنيك به
طور كلي در حد متوسط ( )3/33ارزيابي شده است ،در حالي كه نظر هنرآموزان با آنها متفاوت
است .از نظر هنرآموزان با ميانگين  ،2/23ميزان آمادگي و عالقه هنرجويان شاغل به تحصيل در
هنرستانهاي مورد مطالعه پايينتر از حد متوسط است .از سويي نيز به خالف نظر هنرآموزان ،خود
هنرجويان اظهار داشتهاند كه به اين رشته بسيار عالقه مندند ،اما برخي از درسهاي تخصصي را پر
حجم و دشوار دانستهاند .با توجه به اين يافتهها شايد نتوان گفت بسياري از هنرجويان به اين رشته
عالقهمند نيستند ،اما ممكن است برنامههاي پيش بيني شده و نحوه اجرا براي آنان دشوار باشد كه
مديران و هنرآموزان آمادگي آنان را در حد متوسط يا پايينتر از آن ارزيابي كردهاند .اگر به نتيجه
امتحانات به ويژه دروس نظري توجه كنيم شايد بتوان نظر مديران و هنر آموزان را تائيد نمود ،اما
نظرهايي كه هنرجويان ابراز كردهاند ،نشان از آن دارد كه بايد ميان عالقه و توانايي يا آمادگي
هنرجويان تفاوت گذاشت .درواقع ،ميتوان استنباط كرد كه اگر برنامه اين رشته به گونهاي ديگر
تدوين شود ممكن است نتيجه ديگري غير از اين كه هست حاصل شود ،چرا كه هنرجويان به خود
رشته الكتروتكنيك عالقهمند هستند و در مصاحبهها نيز اغلب آنان از دشواري برنامهها يا نبود
تجهيزات يا چگونگي دانش و مهارت برخي از هنرآموزان شكوه داشتند.
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بر اساس مصاحبهها و نظر سنجيها ،گرچه گروه قابل توجهي از هنرجويان اظهار داشتهاند كه
به اين رشته عالقهمند هستند اما نگرش هنرآموزان با آنها متفاوت است .بسياري از آنان اكثر
هنرجويان را از نظر دانش پايه بيعالقه و ضعيف ارزيابي ميكنند .شايد بتوان گفت هنرآموزان
دانش پاية ضعيف هنرجويان را به عالقة آنان تسري مي دهند و اظهار ميكنند كه هنرجويان بي-
عالقه هستند .با توجه به دادههاي حاصل از اين پژوهش ميتوان گفت گرچه همة هنرجويان
نيست؛ بلكه به نظر ميرسد چگونگي برنامة اجرا شده از نظرهاي گوناگون ،مانند مناسبت محتوا با
تواناييهاي هنرجويان (ر.ک .به بحثهاي چگونگي تناسب محتوا با تواناييهاي هنرجويان درگزارش
اصلي اين پژوهش) ،نبود امكانات و تجهيزات كافي (ر.ک .به بحثهاي چگونگي تجهيزات
درگزارش اصلي اين پژوهش) ،كمبود هنرآموز و مربيان ماهر (ر.ک .به بحثهاي چگونگي دانش و
مهارتهاي حرفهاي هنرآموزان در گزارش اصلي اين پژوهش) و كاستيهاي ديگر مؤلفههاي آموزشي
اين رشته ،سبب شده است هنرجويان عملكرد مناسب تحصيلي نداشته باشند و در نتيجه بيعالقه و
بيانگيزه جلوه كنند.
همچنين ،نگاه نظام آموزش و پرورش نسبت به آموزشهاي فني و حرفهاي ،نگاه به آموزش از
نوع درجه  2است .اين نگرش در انتخاب داوطلبان به اين رشته تأثير ميگذارد و در نتيجه
دانشآموزان زبده كمتر به اين رشتهها روي ميآورند ،در حالي كه برنامة قصد شده با در نظر داشتن
هنرجويان مستعد در حد دانشآموزان رشتة رياضي-فيزيك نوشته شده است .اين مطلبي است كه
برخي از هنرآموزان ضمن مصاحبه به آن اشاره داشتند .حال پرسش اين است :اگر برنامههاي قصد
شده و اجرا شده در اين رشته به صورت ديگري ميبود ،به گونهاي كه با توان علمي و آمادگيهاي
هنرجويان همخواني داشت ،آيا باز هنرجويان اين گونه بيعالقه ارزيابي ميشدند؟
همانطور كه در بخش يافتهها اشاره شد ،براي يافتن پاسخ به اين پرسش كه ميزان دانش كسب
شده تا چه اندازه است ،افزون بر اجراي پرسشنامه و مصاحبه با مديران و هنرآموزان و هنرجويان،
نمرة حدود  223هنرجو در درسهاي اختصاصي نظري و عملي بررسي و تحليل شد .همچنين از 30
هنرجو كه به صورت تصادفي انتخاب شده بودند آزموني با پرسشهاي محقق ساخته انجام گرفت.
نتايج نشان داد كه نمرات مستمر هنرجويان پايه دوم در درسهاي نظري به نسبت باالتر از نمرات
پاياني آنان است .اين موضوع ممكن است به دليل آسانگيري معلمان در اين موارد باشد يا اينكه
پرسشهاي امتحانات پاياني متفاوت از پرسشهاي امتحان مستمر بوده باشد .مقايسه ميانگين نمرات
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نهايي درسهاي نظري ( 13/11و  )12/10با درسهاي عملي ( 10/32 ،11/21 ،11/11و  )10/33نشان
داد كه ميان ميانگين نمرات نظري و عملي تفاوت قابل توجهي وجود دارد .به گونهاي كه حداقل
تفاوت ميان ميانگين دو درس نظري و عملي برابر  2/02و حداكثر تفاوت برابر  1/21است .لذا ،اگر
بخواهيم نمره هنرجويان را به دانش و توانايي آنها در درس مذكور نسبت دهيم ميتوان گفت اين
هنرجويان در درسهاي مهارتي و كارگاهي نمراتي بهتر كسب كردهاند ،يعني نسبت به درسهاي
شده است هنرجويان در اغلب درسها با توجه به ميانگينهاي به دست آمده نمره پاييني گرفتهاند.
گرچه نمرات عملي همه هنرجويان مورد مطالعه باالتر از حد نصاب قبولي است ،اما در برخي از
هنرستانها هنرجويان به دليل نبودن امكانات و تجهيزات الزم و يا مهارت نداشتن هنرآموزان به ويژه
هنرآموزان تازه كار و مهارت نياموخته در درسهاي عملي مهارت الزم را كسب نميكنند .اين
موضوع هم در مشاهده كارگاهها و هم در مصاحبه با هنرجويان و هنرآموزان به روشني مشخص
بود .بههمين سبب ،برخي از هنر آموزان و مربيان اشاره داشتند كه يكي از داليل كم عالقه بودن
هنرجويان وضع نامناسب مهارت آموزي و فراهم نبودن امكانات و تجهيزات الزم در برخي از
هنرستانهاست.
دادههاي ارائه شده درباره ارزشيابي عملكرد هنرجويان پايه سوم نشان داد كه در اكثر موارد به
جز درس  DCدر نوبت اول ،نمره نهايي آنان به حد نصاب يعني نمرة  13نرسيده است .به عكسِ
نمرات نظري ،نمرة هنرجويان در درسهاي كارگاهي اكثراً باالي  11است .بين ميانگين نمرات
درسهاي عملي و نظري هنرجويان تفاوت بسيار وجود دارد؛ به طوري كه ميانگين درسهاي نظري
از ميانگين درسهاي عملي كمتر است .دادههاي جدول شماره  2نشان داد كه ميانگين نمرات
درسهاي نظري در حد  1/21 ،1/03 ،1/21 ،1/11و ميانگين درسهاي عملي درحد  11/22و 11/00
است .حداقل تفاوت ميانگين ميان درسهاي نظري و عملي برابر  0/11و حداكثر تفاوت ميانگين
برابر  1/21نمره است كه نشان دهنده اختالف زياد ميان آنهاست .براي بررسي ميزان تفاوت
ميانگين نمرات درسهاي مدارهاي الكتريكي ،ماشينهاي  DCو ماشينهاي  ACكه سؤالهاي امتحاني
آنها را در نوبت اول معلمان مدارس و در نوبت دوم كارشناسان اداره كل سنجش و ارزيابي طراحي
ميكنند ،آزمون  tهمبسته گرفته شد كه در آن ميانگين نمرات نوبت اول و نوبت دوم هر درس
مقايسه شد و تفاوت معنادار ميان اين دو آزمون وجود داشت.
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شايد بتوان گفت كه اين تفاوت معنادارِ ميان نمرات دو نوبت به اين دليل است كه هنرجويان با
دو نوع طرح سؤال مواجه بودهاند .ميانگين درس مدارهاي الكتريكي در نوبت اول  2/03و در نوبت
دوم  2/11است .ميانگين درس ماشينهاي ACدر نوبت اول  2/22و در نوبت دوم  2/22و درس
ماشينهاي  DCدر نوبت اول 13/11و در نوبت دوم  2/23بوده است .اين وضع نشان ميدهد كه
ميانگين نمرات در دو نوبت تفاوت معنادار داشته است .از آنجا كه در نوبت اول معلمان هنرستان و
داليل گوناگون داشته باشد از جمله آنها ميتوان به آشنا نبودن هنرجويان با سؤالهاي ادارة كل
سنجش ،آسان گرفتن امتحانات داخلي به داليل گوناگون ،دشواري پرسشهاي امتحاني اداره كل
سنجش و ارزشيابي ،ضعف دانش پاية هنرجويان به طور كلي ،كوتاهيهاي هنرآموزان در تدريس،
نبود يا كمبود امكانات يا تجهيزات آموزشي اشاره كرد.
افزون بر يافتههاي فوق نتيجة مصاحبه و نظرسنجيها گوياي اين واقعيت است كه دانش كسب
شدة هنرجويان در كل در حد متوسط يا گاهي پايينتر از آن است ،به ويژه در پاية سوم كه ميانگين
اكثر درسهاي تخصصي نظري پايينتر از حد نصاب است .بي ترديد اين نتيجه نشأت گرفته از
عوامل گوناگوني چون ضعيف بودن پاية دانش هنرآموزان ،كمبود هنرآموزان با تجربه و حرفهاي،
كاستيهاي شديد ناشي از كمبود امكانات و تجهيزات ،كاستي در روشهاي تدريس و ارزشيابي بوده
كه در پرسشهاي ديگر پژوهش اصلي به آنها پرداخته شده است.
از نظر اكثر هنرآموزان و مربيان ،به ويژه در هنرستانهاي درجة  3و  2كه امكانات كمتري دارند
و هنرآموزان و مربيان نيز مهارتهاي عملي بااليي ندارند ،شمار قابل توجهي از هنرجويان مهارتهاي
درخوري كسب نميكنند و هنرستانها نيز آن امكانات را ندارند كه هنرجويان را براي كار در بازار
آماده كنند .در برخي از هنرستانها امكان پرداختن به كار عملي به دليل نبودن تجهيزات و ابزار
وجود ندارد و در اين مورد نيز مربيان به كتابهاي درسي و مطالب نظري اكتفا ميكنند .با اين حال
همچنان كه در نتايج ارزشيابي از دانش و مهارت كسب شده هنرجويان پيداست هيچ هنرجويي از
درسهاي عملي مردود نميشود و نمراتي باالتر از حد نصاب ميگيرد .ازاين روي اگر مالک را
نمرات مندرج در كارنامههاي هنرجويان در نظر بگيريم مهارت كسب شدة هنرجويان باالتر از حد
متوسط ارزيابي ميشود اما چنانچه سخنان هنرآموزان و مربيان را در نظرخواهيها و مصاحبهها مالک
قرار دهيم مهارتهاي كسب شدة هنرجويان نه تنها در حد هدفهاي پيشبيني شده نيست بلكه
پايينتر از حد نصاب نيز هست.
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مقايسه نمرات پاياني و نهايي هنرجويان در درسهاي كارگاهي نشان ميدهد كه اختالف ميان
اين درسها چندان زياد نيست .شايد بتوان گفت اين همخواني به اين دليل است كه همة اين
ارزشيابيها را هنرآموزان انجام مي دهند و ارزشيابي از نوع دروني است نه بيروني .به طور كلي
مي توان گفت مهارت كسب شده هنرجويان در كارنامه و روي كاغذ به مراتب بهتر از وضعيت
واقعي مهارت كسب شدة آنان است.
باره اين است كه هنرآموزان در صورت داشتن فرصت و انگيزه ،شايد تالش ميكنند به طور شفاهي
در هنرجويان ايجاد نگرش مثبت بكنند ،اما شواهد نشان ميدهد در ارزشيابيهاي پيشرفت تحصيلي
پرسشي در اين مورد مطرح نميشود .خود هنرآموزان هم معتقدند كه در سنجشها به اين موضوع
چندان توجهي نميشود .در پاسخ اين پرسش كه :به نظر شما روشهاي سنجش و ارزشيابي
هنرآموزان در هنرستان شما تا چه اندازه نگرشهاي كسب شدة هنرجويان را ميسنجد؟ فقط 23
درصد گفتهاند در حد زياد و  13درصد آن را در حد كم و تا حدودي ارزيابي كردهاند .اين موضوع
چند نكته را يادآور ميشود :توجه به نگرشها چندان از نظر هنرآموزان مهم نيست يا به عبارت ديگر
دستكم در مقابل مطالب نظري علمي و فني ،اكثر معلمان "درس-محور"هستند .به اين معني كه
براي آنان يادگيري مطالب علمي مصوب و البته در چارچوب كتاب و جزوه بيش از توجه به
پرورش شخصيتهاي اجتماعي و آگاه از روابط ميان -فردي كه امروز در جهان پيشرفته يكي از
رمزهاي موفقيت است ،مورد نظر است .گذشته از اينكه آيا اين مهارتها را خود هنرآموزان دارا
هستند يا نه ،وقتي اين موضوع با آنان در ميان گذاشته ميشود اغلب پاسخ كليشهاي دارند و آن اين
استكه از ما نمرههاي قبولي هنرجويان را ميخواهند .اگر هنرآموزي اين كار را انجام دهد ولي
قبوليهايش در درسها ي مصوب باال نباشد از نظر اداره مربوط مورد سؤال قرار ميگيرد .البته اين
استدالل دور از واقعيت نيست و در همة پرسشهاي نهايي هم حتي به يك پرسش امتحاني بر
نمي خوريم كه اين هدف را در نظر داشته باشد .هرچند كه روي كاغذ حتي گاهي با تأكيد بر اين
موضوع مهر تأييد مينهند.
مربيان كارگاهها نيز نظراتي شبيه نظرات هنرآموزان دارند .البته اين وضع طبيعي است چرا كه
اكثر آنان همان هنرآموزاني هستند كه درسهاي نظري را تدريس ميكنند .در پاسخ به پرسش كه:
"هنرجويان تا چه اندازه بهداشت محيط زيست را رعايت ميكنند؟" فقط  20درصد آن را در حد
زياد ارزيابي كردهاند 10 ،درصد ديگر آن را در "حد كم" يا "تا حدودي" دانستهاند .اين نظرات نيز
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با نظرات مديران تفاوت بسيار دارد .به نظر ميرسد كه نظر مربيان بيشتر به واقعيتها نزديك است.
چرا كه مربيان بيش از مديران با اين مسائل هنرجويان درگير هستند ،به ويژه در كارگاهها كه مسائل
بهداشتي و ايمني كار و مراعات انضباط اهميت زياد دارد .در مورد مسائل مربوط به ايمني كار در
محيط كارگاهها متأسفانه به دليل نبود يا كمبود امكانات ،خود كارگاهها در برخي مواقع ناايمن
است .افزون بر اينكه پژوهشگر هنگام مشاهدة كارگاهها و ديگر فضاهاي آموزشي از نزديك شاهد
مربيان "ميزان احساس تعلق خاطر هنرجويان نسبت به تجهيزات و وسايل هنرستان" را بسيار
پايين ارزيابي كردهاند .به گونهاي كه فقط  22درصد آنان اين احساس را در حد "زياد" دانستهاند.
 11درصد ديگر آن را در"حد كم" و "تا حدودي" ارزيابي كردهاند .شايد بتوان گفت اين وضع
يكي از بزرگترين كاستيها در آموزش فني است .اگر چنين احساسي در هنرجو تقويت نشود هر
چند هم دانشي كسب كند و مهارتي بياموزد از نظر تربيتي اشكال اساسي در كار او هست كه در
دنياي كار به احتمال زياد بروز خواهد كرد .نبود چنين احساسي هر سال از نظر مالي خسارتهاي
فراواني وارد ميكند .اين نيز موضوعي بود كه برخي از مسؤوالن هنرستانها به آن اشاره داشتند و
يكي از داليل كمبود تجهيزات و البته نه همه داليل را در بي توجهي هنرجويان به نگهداري ابزار و
تجهيزات ميدانستند .به گونهاي كه در پاسخ به اين پرسش كه هنرجويان تا چه اندازه از وسايل و
تجهيزات مراقبت و نگهداري ميكنند؟ فقط  22درصد هنرآموزان آن را در حد "زياد" ارزيابي
كردهاند و  11درصد ديگر آن را در"حد كم" و "تا حدودي" دانستهاند.
همين گونه بود نظر مربيان دربارة ميزان صرفهجويي در مواد مصرفي .فقط  31درصد مربيان
گفتهاند كه هنرجويان در"حد زياد" در مصرف مواد صرفهجويي ميكنند 22 .درصد ديگر آن را در
"حد كم" و"تا حدودي" دانستهاند .اين در حالي است كه يكي از مشكالت اساسي بسياري از
هنرستانها تهية مواد مصرفي چون سيم و غيره است كه به دليل گران بودن ،فراهم كردن آنها چندان
آسان نيست.
اگر پژوهش در هنرستانها را هم مانند خالقيت و نوآوري در رديف شاخصهاي ايجاد نگرش
مثبت در هنرجويان بشماريم مثل ذوق و شوق به يادگيري البته از طريق پژوهش بايد گفت در اين
باره نيز هنرستانها هيچ توفيقي به دست نياوردهاند .در پاسخ به اين پرسش كه :تا چه اندازه حين
تحصيل در هنرستان همراه معلمان يا هنرجويان تحقيق انجام ميدهيد؟ نزديك به  23درصد
هنرجويان گفته اند خيلي كم و تا حدودي .اين موضوع از نظر آموزشي جاي تأمل بسيار دارد كه
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دليلي بر ديگر كاستيهاي بزرگ آموزش اين رشته است .اگر به اين موضوع استفاده نكردن از منابع
ديگر غير از كتابهاي درسي را بيفزاييم با قاطعيت بيشتر ميتوان گفت كه آموزش در اين رشته
"درس -مدار" است و در حال حاضر به خالقيتها و پژوهش و نوآوري توجه چنداني نميشود .در
پاسخ به اين پرسش كه :تا چه اندازه در كارهاي هنرجويان خالقيت و نوآوري مشاهده ميكنيد؟
فقط  2درصد هنرآموزان گفتهاند در "حد زياد" و  21درصد ديگر آن را در حد كم و تا حدودي
هنرآموزان و مربيان و مديران دليل اين كاستيها پرسيده ميشود ،همان پاسخهاي كليشهاي هميشگي
تكرار ميشود كه "كو امكانات؟ كو انگيزه؟ يا اينكه :برنامه پرحجم و سنگين است ،فرصت تمام
كردن همين مطالب مصوب درسي را نداريم ،خود هنرآموزان با روشهاي پژوهش آشنا نيستند،
هنرجويان عالقهاي به اين كارها نشان نميدهند و مسائل ديگر .به ويژه در پاسخ به پرسشهاي
مصاحبهها و پرسشهاي توضيحي در مورد پوشيدن لباس كار و ارائة گزارش كار ،بازديد پژوهشگر
از كارگاههاي اكثر هنرستانها نشان داد كه اين كار در اكثر هنرستانها انجام ميگيرد .در چك ليست
مشاهدة كالسهاي درس و كارگاهها مشاهدهگر گزارش داده است كه اين كار در همه هنرستانها
همواره مراعات ميشود.
با توجه به دادههاي مورد تحليل و يافتههاي بهدست آمده ،شايد نيازي به نتيجهگيري كلي
نباشد .جز اينكه بگوييم با همة اهميتي كه ايجاد نگرش مثبت دربارة اين رشته وجود دارد همين
طور در رشتههاي ديگر با توجه به كاستيهايي كه به آنها اشاره شد نه تنها نگرش مثبت در
هنرجويان ايجاد نميشود ،بلكه گاهي نگرش مثبت ورودي آنان نيز به نگرش منفي تبديل ميشود!
پس در داوري كلي ميتوان گفت در اجراي اين برنامه حداقل شاخصهاي نگرشي برنامة مصوب
محقق شده است و با توجه به كل يافتههاي اين تحقيق ميتوان نتيجه گرفت در اين رشته هدفهاي
پيش بيني شده در حد متوسط محقق شده است.
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نويدي ،احد .)1313( .راهنماي عملي ارزشيابي برنامه آموزش فني و حرفهاي .پژوهشكده تعليم و تربيت ،وزارت
آموزش و پرورش ،تهران.

نويدي ،احد؛ پيمان ،علي اكبر؛ قاسمي پويا ،اقبال و برزگر ،محمود .)1312( .چكيده تحقيقات آموزش فني و حرفهاي
(جلد دوم) .گروه پژوهشي آموزشهاي فني و حرفهاي ،پژوهشكده تعيم و تربيت ،تهران.

نويدي ،احد؛ اسماعيلي ،محمدعلي؛ صنوبري ،محمد و برزگر ،محمود .)1313( .چكيده تحقيقات آموزش فني و
حرفهاي (جلد سوم) .گروه پژوهشي آموزشهاي فني و حرفهاي ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ،تهران.
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و حرفهاي (جلد اول) .گروه پژوهشي آموزشهاي فني و حرفهاي ،پژوهشكده تعليم و تربيت ،تهران.
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نويدي ،احد؛ برزگر ،محمود؛ اسماعيلي ،محمد علي و بدري ،نصراله .)1311( .آموزش فني و حرفهاي ،چكيده
تحقيقات (جلد چهارم) .گروه پژوهشي آموزش فني و حرفهاي ،چاپ اول .پژوهشگاه مطالعات آموزش و
پرورش ،تهران.

نيرومند ،بهزاد .)1311( .بررسي عوامل مؤثر بر جذب و نگهداري دانشآموزان براي ادامه تحصيل در هنرستانهاي فني
و حرفهاي .گزارش پژوهشي ،سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي ،اروميه.

نيكخواه ،محمد .)1312( .كارآيي دروني و بيروني شاخه فني و حرفهاي آموزش متوسطه شهرستان شهركرد طي
وحيدنيا ،مهدي .)1321( .بررسي رابطه آموزشهاي رسمي فني و حرفهاي با اشتغال فارغالتحصيالن فارغالتحصيل در
سالهاي  .1323-21گزارش پژوهشي ،معاونت آموزش متوسطه ،دفتر تحقيقات و برنامه ريزي فني و حرفهاي،
وزارت آموزش و پرورش ،تهران.

هدايي ،علي اصغر .)1312( .بررسي كارآيي دروني رشته ساخت و توليد در هنرستانهاي فني و حرفهاي در يك دوره
دو ساله (سالهاي  13-11و  .)11-12گزارش پژوهشي ،دفتر آموزش و پرورش فني و حرفهاي ،معاونت آموزش
و پرورش نظري و مهارتي ،وزارت آموزش و پرورش ،تهران.

يوسيلياني ،غالمعلي .)1313( .بررسي مشكالت و موانع اجرايي ارائه آموزشهاي فني و حرفهاي و كاردانش در
واحدهاي آموزش شهر تهران از ديدگاه دانشآموزان .شوراي تحقيقات ،سازمان آموزش و پرورش شهر تهران،
تهران.
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سالهاي  .10-13پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان.
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