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 نوع مقاله: پژوهشي

 22/04/99پذيرش:  81/10/99دريافت: 

 شدت و صناي  اغل  در نرخ تكنولوژي رشد افزاي  جديد، خدمات و كاالها به جامعه بیكار، نیاز فزاينده افراد رشد: چكيده

آشاكار   راوكاار  و محایط كسا    كاارآفريني  توجه باه كه اهمیت  هستند عواملي جمله مختلف  از در بازارهاي رقابت گرفتن

باه منظاور كاارآفريني و بهباود محایط      ها هنرستان ياستانداردسازمدل ارائه  با هدفپژوه  حاضر سازد  بدين منظور، مي

ايان تحقیاق از نظار هادف،      انجاام گردياد.   به روش آمیخته اكتشافيدر شهر تهران وري اقتصادي وكار و افزاي  بهرهكس 

گیري نمونهبه عنوان نمونه، به روش  سند مرتبط با موضوع پژوه  21از خبرگان و  نفر 11 . در مرحله كیفيكاربردي است

انجاام   سااختاريافته نیماه  هااي مصااحبه اي و هاي كیفي به روش مطالعاات كتابخاناه  آوري دادهجم  .هدفمند انتخاب شدند

شااخص   20 منجر به شناساييكه ها در سه مرحله كدگذاري باز، محوري و انتخابي تحلیل شدند . در اين بخ ، دادهگرفت

در بخا  كماي، جامعاه آمااري را كلیاه ماديران       . ها طراحي شدپرسشنامه تحقیق بر اساس اين شاخصگرديد.  مؤلفه 5و 

نفار   177دادند كه براي تعیین حجم نمونه با اساتفاده از فرماول كاوكران،    نفر( تشكیل مي 329)تهران شهر  يهاهنرستان

ساخته هاي كمي، براساس پرسشنامه محققآوري دادهتصادفي ساده انتخاب شدند. جم  يریگنمونه روشعنوان نمونه، به به

درصد و روايي آن با استفاده از نظر متخصصان و خبرگان تأيید شد.  93با ضري  آلفاي كرونباخ  پايايي آن كهصورت گرفت 

لفاه:  مؤپنج پژوه   نتايج بر اساس صورت پذيرفت. Smart PLS و  16SPSS افزارهايها به كمك نرمتجزيه و تحلیل داده

هااي آنهاا،   تحصیلي با شاخص ي و مشاورهریادگيو  آموزشارزيابي،  و اجتماعي، مديريت و اقتصادي ي، تربیتو نوآور يعلم

  يوكاار و افازا  كسا   طیو بهباود محا   ينيها به منظور كارآفرهنرستان يمدل استانداردسازهاي لفهمؤ تحت عنوان ابعاد و

 مشخص گرديد. در شهر تهران ياقتصاد وريبهره

 ها، شهر تهرانهنرستانوري اقتصادي، وكار، بهرهاستانداردسازي، كس واژگان کليدي: 

  JEL: 85, N84, L24, D21Aبندي طبقه

 

   afsaneh.saber@yahoo.comل: * نويسنده مسئو

 155-174 ،((32 پیاپي)4)8 شهري، مديريت و اقتصاد علمي فصلنامه

 www.iueam.ir 

، ISC ،EconLit ،Econbiz ،EBZ ،GateWay-Bayern، SID، Google Scholar، Noormags ،Magiranنمايه در 
Ensani ،RICeST ،Civilica 

 فصلنامه علمي  2345-2870شاپا: 
 اقتصاد و مديريت شهري
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 مقدمه -1

 و فناي  آماوزش  نظاام  اصالي  هااي هادف  از يكاي 

 هايمهارت از بتوانند كه است نیروهايي اي، تربیتحرفه

 در آمیازي موفقیت طوربه  آموزش جريان كس  شده در

 امور انجام به باال كارايي با و كنند برداريبهره كار محیط

كیفیات   كاه  اسات  آن به عباارت ديگار، هادف   . بپردازند

 و كاارايي  رفاتن  بااال  موجا   ايحرفاه  آماوزش فناي و  

 و رشد اقتصاادي  به براي كمك انساني نیروي كارآفريني

 تحقق. گردد مردم زندگي كیفیت بهبود جهت در اشتغال

 در نیازهااي  شاناخت  مساتلزم  اول مرحلاه  در هدف اين

 نظاام  پاذيري انعطااف  و كاارايي  كاار،  باازار  حال تغییار 

 كاااربرد و (. ايجاااد1382اساات )خالقااي،  آموزشااي

 در مهماي  گاام  آموزشاي،  نظام در كیفیت استانداردهاي

 در. اسات  آموزشاي  نظاام  كاارايي  راساتاي اثربخشاي و  

 كیفیات  بهباود  باراي  زياادي هااي  تالش اخیر هايسال

 و شده مطرح آن با ارتباط در هاييپرس  و گرفته صورت

 از استانداردهاي ،آموزشي كشور كه نظام آن است بیانگر

دارد  فاصاله  كیفیات،  تضامین  ساازكارهاي  و المللاي بین

 بااه (. استانداردسااازي1394ي، و وقااور كاشااان يعباساا)

 دانا   و تجاارب  تاا  دهدمي را امكان اين تولیدكنندگان

 پاياه  و كنناد  ثبات  و رسامي  مندنظام به طور را گذشته

 بهبااود را داناا  كاااربرد و جااذب توانااايي آنهااا و داناا 

هااي فناي و   آماوزش (.  ,.2016Wang et alببخشاند ) 

اي در نظااام نااوين اجتماااعي، بااا فااراهم آوردن   حرفااه

هااي الزم باراي بهتار زيساتن     هااي باروز مهاارت   زمینه

محااوري را ايفااا كاارده و بااه يكااي از  شااهروندان، نقاا 

يافتااه و هاااي اساسااي كشااورهاي توسااعه  مشاايخااط

توسعه براي تربیت نیروي انساني كارآمد در سطح درحال

پی  از دانشگاه تبديل شده است. يكي از مشاكالتي كاه   

فراروي جوام  بشري قرار دارد و كشاورهاي گونااگون را   

وامل باروز  به چال  كشیده است، مسئله بیكاري است. ع

اين پديده در كشورهاي مختلف، به اختالفاات گونااگون   

در سااختار اقتصاادي، آموزشاي و فرهنگاي آن كشااورها     

گردد. كشور ما نیز نه تنها از هجوم تبعات اقتصادي بازمي

شاود، مساتثني   و فرهنگي كه از مسئله بیكاري ناشي مي

نیست بلكه به دلیل تركی  جاوان جمعیات، در معار     

فاار و صااالحي، هااا قاارار دارد )باااقرين آساای شااديدتري

مراكز آموزشي ما بايد بتوانند باا هادف آگااه    (  لذا 1395

كااردن و تاارويج فرهناا  روحیااه كااارآفريني در بااین    

هااي آموزشاي از قبیال    آماوزان باه وسایله برناماه    دان 

هاا،  خالقیت، توانايي، شناخت و استفاده صحیح از فرصت

قالل و تعهد نسبت به كار و پذيري، استتمايل به مخاطره

حل مشكالت، بهباود انگیازش و تماايالت فاردي باراي      

حسایني،  كارآفرين شدن را ارائاه دهناد )خااتمي و شااه    

1391.) 

اي چون آلمان، دانماارك  يافتهدر كشورهاي توسعه

و بسیاري از كشورهاي پیشارفته ديگار، استانداردساازي    

باشد  مي آموزش هنرستاني بر اساس اصل آموزش دوگانه

كنندگان، يك قسمت از آماوزش  به اين معني كه شركت

اي و قسامت ديگار را در   خود را در مدارس فني و حرفاه 

هايي كه مستقیماً در آن حرفاه مشاغول فعالیات    شركت

 امروزه . بنابراين (Koudahl, 2011) گذرانندهستند، مي

فناي   آموزش نظام و عام طور به پرورش و آموزش نظام از

 مناسبي شرايط تا رودمي انتظار خاص به طور ايحرفه و

چنادمهارتي،   ،دانشاي  كاركنااني هوشامند،   پرورش براي

آورند تا  امروز فراهم اقتصاد نیاز با و متناس  مولد، متفكر

 پرچاال   و نوين اقتصاد نیازهاي بتوانند آموختگاندان 

 (.1388)صالحي و همكاران،  كنند برآورده را آينده

توجه به نیاز جامعه به وياژه در عصار حاضار باه     با 

وري آمااوزي بااه منظااور ايجاااد اشااتغال و بهااره مهااارت

هااااي مهاااارتي، اقتصاااادي، بهباااود كیفیااات آماااوزش

ناپذير اسات  لاذا پاژوه  حاضار باا طارح ايان        اجتناب

باه  هاا  هنرساتان  ياستانداردسااز مادل   -1سؤاالت كاه:  

افازاي    وكاار و منظور كارآفريني و بهبود محایط كسا   

هاا و  لفاه ؤشامل چاه م  در شهر تهران وري اقتصاديبهره

هااا و فااهؤلاز م كيااكاادام  -2؟ باشااديماا ييهاااشاااخص

باه منظاور   ها هنرستان ياستانداردسازمدل  يهاشاخص

وري وكار و افازاي  بهاره  كارآفريني و بهبود محیط كس 
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درجاه   -3؟ باشاد يما  تيدر اولو در شهر تهران اقتصادي

بااه منظااور هااا هنرسااتان ياستانداردسااازماادل تناساا  

وري وكار و افازاي  بهاره  كارآفريني و بهبود محیط كس 

مادل  ؟ بار آن اسات تاا    سات یچ در شهر تهران اقتصادي

به منظور كارآفريني و بهباود  ها هنرستان ياستانداردساز

در شاهر   وري اقتصاادي وكار و افزاي  بهاره محیط كس 

 استا گامي بردارد.را طراحي كند و در اين ر تهران

 

 پيشينه تحقيق -2

 خارجي هايپژوهشالف( 

باا عناوان    ( در پژوهشي2015همكاران ) و 1آلوس

باه ايان    «التحصایالن فارغ شغلي عملكرد بر مؤثر عوامل»

 بار  تأثیرگاذار  عامال  تارين مهام  نتیجه دست يافتند كه

 آموخته شغلي هايمهارت التحصیالن،فارغ عملكرد شغلي

و هار چاه    اسات  مدرساه  در تحصایلي  رشاته  در شاده 

 باشاد،  بیشاتر  مدرساه  در آماوزان دانا   آماوزي مهارت

 بود. بهتر خواهد التحصیالنفارغ شغلي عملكرد و موفقیت

 تحلیال »عناوان   باا  پژوهشي در (2016) 2اندرسن

 در مقط  متوساطه  منتخ  معلمان هايديدگاه بر كیفي

 آموزشاي  تجهیازات  از استفاده با تخصصي آموزش مورد

نتیجاه  « ونادربلت  دانشاگاه  و نیوجرساي  آكادمي با روزبه

 بااا مناساا  آموزشااي تجهیاازات گرفتااه اساات كااه

  .دارد داريمعني و مثبت مدارس، رابطه توانمندسازي

پارورش  »( تحات عناوان   2018) 3مطالعه ماتسوكا

در « يافته در سیستم آموزشي اساتاندارد هماهن  توسعه

 4نااابرابر كااودكي هدهااد كاامااي ماادارس ژاپاان نشااان 

 باه  سااختاري  تجربیاات  در شاده  انباشاته  هاي)نابرابري

كاودك   ناابرابر  موفقیات  باه  بزرگسااالن( منجار   رهبري

 كودكاان  كه دهدمي نشان اين مطالعه هايشود. يافتهمي

 و هاا نگارش  دانشگاهي، تحصیالت داراي والدين با ژاپني

 در خاود  جمعي تجربیات طريق از را خود نفس به اعتماد

                                                           
1- Alos 

2- Andersen 

3- Matsuoka 

4- Unequal childhood 

 حاالي كاه   در كنناد، ماي  حفا   دوره ابتادايي  هااي سال

 قاادر  را هاا آن كاه  دارناد  كمتاري  تجارب هاآن همتايان

 كنند.   شركت آموزشي هايرقابت در تا سازدمي

 وجااود ( بیااانگر2016و همكاااران ) 5مطالعااات لااي

هستند.  خطاها وقوع و استانداردسازي بین پیچیده روابط

 ت،اشااتباها از كاماال پیشااگیري كااه اياان بااه توجااه بااا

 تاالش  داد، خواهند رخ خطاها همیشه و است غیرممكن

 خطاهاا  تعاداد  هدف كاه  با عملكرد مداوم بهبود براي

خاااص،  طااور بااه گیاارد وصااورت مااي زمااان طااول در

خطااا پیشاانهاد  میاازان كاااه  استانداردسااازي را بااراي

 كنند.مي

اي بااا ( در مقالااه2015) 6االساامعیل و مااك گاااير

ويكام، دانا    هااي قارن بیسات   تمركز بر مهارت» عنوان

، ايجاااد شااناخت در سراساار و بااین «محتااوا و تخصااص

اي قرن رشتهموضوعات اصلي و همچنین موضوعات میان

ويكم، تأكید بار شاناخت عمیاق باه جااي دانا        بیست

هاااي دنیاااي آمااوزان در دادهعمااق، مشاااركت داناا كاام

انشگاه، در شاغل و  حقیقي، ابزارها و متخصصاني كه در د

در زندگي با آنها مواجه خواهند شد و مطماح نظار قارار    

هاي متعادد تسالط را اساتانداردهاي قارن     دادن سنج 

 اند.ويكم معرفي كردهبیست

ارتباط باه  هاي ( مؤلفه2015) 7كرلي و موروزيدس

شايساتگي و   ،هاي خارجيارتباطات در زبان، زبان مادري

يادگیري باراي يااد   و وري افنها در رياضي، علم و فرفیت

هاي مهم در آموزش فني ها و صالحیترا شايستگي دادن

 اند.  اي ذكر كردهو حرفه

 ( نشاان 2018) 8مطالعات نیسین بويم و ناوه  نتايج

 باین  رابطاه  تعیاین  در مهماي  نق  انتخاب، كه دهدمي

 سطح باالترين. كندمي ايفا خطا كاه  و استانداردسازي

 آن، در كااه شااودمااي يافاات شاارايطي در خطااا كاااه 

باشاااند.  اختیاااار از باااااليي درجاااه داراي كاركناااان

                                                           
5- Lei 

6- Alismail and McGuire 

7- Korelli and Mourouzides  
8- Nissinboim and Naveh 
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 زيارا  كناد  ماي  كماك  خطاهاا  حاذف  به استانداردسازي

 و موجاود  دانا   بهتارين  و است سازماني حافظه مخزن

 روش كناد. استانداردساازي،  مي بیان را گذشته تجربیات

 و يكپاارچگي  كاركناان،  همگناي  به دستیابي براي خوبي

 كااه   باراي  هاا آن همه كه است هماهن  هايفعالیت

 هستند.   مهم خطا

 را موج  توسعه ( هنردرماني2018) 1پاناگیوتوپولو

 از داند كهآموزان ميدان  عاطفي و اجتماعي هايمهارت

 باه  هاا مهاارت  ايان  برخاورد اسات  زيارا    باااليي  اهمیت

 يااا اضااطراب بااا تااا كنناادمااي كمااك آمااوزانداناا 

 موفقیات  به منجر نتیجه، مقابله كنند و در اطمینان،عدم

. شاود  مدرساه  درساي  هايبرنامه در آنها تحصیلي بیشتر

 قااادر را آنهااا عاااطفي، هااايفعالیاات در فرصاات شااركت

 نظار  از و مولاد  پاذير، مسئولیت بزرگسالي، تا در سازدمي

 خااود مدرسااه بااا تنهااا نااه آنهااا .باشااند سااالم عاااطفي،

 هااي مهارت تمام بلكه كنندمي برقرار محكمي پیوندهاي

 .كنندمي كس  موفقیت براي را الزم

عوامال  ( در مقاله خود در زمیناه  2014) 2اسكوبلوا

، بیااان آمیااز اسااتاندارد آموزشااياصاالي اجااراي موفقیاات

اي الزم است گیري حرفهاي از شكلدر مرحلهكند كه مي

كااه كاركنااان داراي سیسااتم تشااويقي اخالقااي و مااادي 

تاأمین  ، فضااي مكااني و اجتمااعي   . وي همچنین باشند

ايجاااد شاارايط غنااي اجتماااعي رشااد    و  مااالي كااافي 

آمیز اساتانداردهاي  را عوامل اجراي موفقیت آموزاندان 

 آموزشي دانسته است.

( در مقالاه خاود تحات    2015) 3پوزدوا و پالتنیكوا

 جمعاي  آموزشاي  هايفعالیت سازماندهي اشكال»عنوان 

 ياك  آموزشاي،  فعالیات  كنناد كاه  بیان مي «دبستان در

 آن، در كاه  اسات  آماوزان دانا   و معلام  متقابل فعالیت

 فرايناد  در تأثیرگاذار  و مهام  كنناده شركت آموزان،دان 

 هاام و كنناادههاام تسااهیل معلاام، و هسااتند آموزشااي

 اساساي،  دلیال  هماین  به است  فرايند اين كنندهشركت

                                                           
1- Panagiotopoulou 

2- Skobeleva 

3- Pozdeeva and Plotnikova 

 اسات  گروهي كار آموزشي، هايفعالیت سازماندهي شكل

 حفا   آموزشاي،  مشاكالت  حال  باراي  تعامل آن، در كه

 شود.مي

( باا عناوان   2019) 4مطالعات گاجاردو و گراو نتايج

بین اهاداف   : تن رقابت بین مدارس و كیفیت آموزشي»

 اسات كاه اگار    آن از حااكي « مختلف سیاست آموزشاي 

 نمارات  باا  هساتند  روروباه  آن با مدارس كه هاييمشوق

 از طبیعاي  طور به مدارس باشد، مرتبط استاندارد آزمون

غفلات خواهناد كارد و     مدرساه،  كیفیت هايجنبه ساير

 متضرر خواهند شد.

 ( در مقاله خود تحت عنوان2017و همكاران ) 5زو 

ارتبااط در   ي: بررسا يو استانداردساز ياثر متقابل نوآور»

 اریرا ابازار بسا   ياستانداردسااز  «توسعهدرحال يكشورها

 افتاه يتوسعه ندايفر كيدر  ينوآور ياندازراه يبرا يمهم

 را دربار  يناوآور  يو هام اجارا   ايجااد كاه هام    داننديم

 يناد يبه عنوان فرا استانداردسازي معتقدند ها. آنردیگيم

 يفنااور  كيا تمركز بار   جاديا ياز توسعه استانداردها برا

باه نوباه    نيو ا دكنيرا عرضه م ياژهيو تینوفهور، موقع

شبكه، انتشار  يايو مزا اسیمق ياقتصادها  يخود با افزا

 .كنديم لیرا تسه ينوآور

بااا  خااود پااژوه  در( 2019) 6پويسااارد و گااودت

 معلمان براي درسي برنامه مناب  كاربرد و طراحي»عنوان 

 دهناد  انجاام  بايد معلمان كه فعالیتي پنج به« مدرسان و

 مهاارت  باا  را آماوزان دانا   :اند كه عبارتند ازكرده اشاره

 را آنهاا  كنیاد،  تمارين  باه  وادار را آنها كنید، آشنا دست

 باا  را آماوزش  كنناد،  اساتدالل  و بپرساند  كه كنید وادار

 كارهاااي و كنیااد هماهناا  مختلااف آمااوزانداناا 

 كنید. تحلیل و مشاهده را آموزاندان 

( در تحقیق خود تحت 2016) 7باليند و مانگلسدور

 از تجرباي  شاواهد : استانداردساازي  هااي انگیازه »عنوان 

كنناد  نتیجه تحقیقات خود را اين گونه بیان ماي  «آلمان

                                                           
4- Gajardo and Grau 

5- Zoo 

6- Gueudet and Poisard 

7- Blind and Mangelsdorf 
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 رسامي  شدن استاندارد كه كندمي تأيید ما كه تحقیقات

 هااي انگیازه  ما. دارد را استراتژيك اتحاد نوعي صالحیت،

 بااا اسااتراتژيك اتحادهاااي ايجاااد بااراي را موجااود كلااي

 ياك  و كنایم  مارتبط  خااص  استانداردساازي  هايانگیزه

 را استانداردسازي هايانگیزه بر مبتني تجربي بنديطبقه

. كااارديم اساااتخراج عااااملي تحلیااال از اساااتفاده باااا

 انگیازه  گسترده گروه پنج اكتشافي، عاملي وتحلیلتجزيه

: دهاد نشان ماي  را استاندارد اتحادهاي در مشاركت براي

 فناي،  حال راه باازار،  باه  دسترساي  دانا ،  وجويجست

 شركت. مناف  و مقررات

 هاي داخليب( پژوهش

با هدف  پژوهشي( 1397) همكاران و دهقي مرادي

آماوزي در مادارس   طراحي الگوي اسالمي ايراني مهاارت 

متوسطه كشور با استفاده از رويكرد پارادايمي اشاتراوس  

بنیاااد و بااه روش ( بااراي نظريااه داده1393) 1و كااوربین

. جامعه آماري اين پژوه ، شامل كلیه دادندكیفي انجام 

نظران، كارشناسان و مديراني باود كاه در يكاي از    صاح 

هاي مهارت آماوزي رسامي )آماوزش وپارورش( و     عرصه

اي كشور( تجربه و حضور غیررسمي )سازمان فني و حرفه

 مند و براساس راهبارد نفر به صورت هدف 17كه  داشتند

هاي عمیق بدون سااختار  گلوله برفي براي انجام مصاحبه

هااا و انتخاااب شاادند. نتااايج پااژوه  نشااان داد: مهااارت

هااي  آماوزان، مهاارت  هاي پايه و غیرفني دان شايستگي

تناي بار   باي مآماوزان، تربیات حرفاه   فني و شغلي دان 

هااي اساالمي و ايراناي    مهارت و شايستگي، تقويت ارزش

گراياي در  ري در برابار تغییار و تخصاص   پاذي كار، انعطاف

. شادند  مطارح  محوري مقوله عنوان بهپرورش  آموزش و

ه ب توجه يادگیري، و تدريس و آموزش كیفیت هايمقوله

گزيناي، رويكارد و راهبارد در    ساالري و شايساته شايسته

آماااوزي، وجاااود معلماااان مااااهر و كارآماااد،  مهاااارت

كیفیات   نگاري و پژوهاي و آيناده  گراياي، آيناده  تخصاص 

شوند كه نقا   آموزش و تدريس به عنوان عللي تلقي مي

آموزي داشته و تا اين عوامل مهیا نشاوند،  فعال در مهارت

                                                           
1- Strauss and Corbin 

 ترين راهبردهاي اتخاذگیرد. مهمآموزي شكل نميمهارت

سازي، تحاول در  شده در اين پژوه  عبارتند از: فرهن 

هااي ياادگیري، تحاول در    برنامه درسي، تحول در محیط

هااا و هاااي ساانج  و ارزشاایابي، تحااول در كتااابوشر

هاا و  محتواي درسي، بهداشت و ايمناي كاار، زيرسااخت   

المللاي آموزشاي و   تجهیزات، همكااري و ارتباطاات باین   

شرايط بستر در  ،پژوهشي، نیازسنجي و تأمین مناب  مالي

هايتوجااه بااه فرهناا  و شاارايط پااژوه  كنااوني مقولااه

گیازه حمايات از تغییار و    اجتماعي، سااختار ساازماني، ان  

هاااي مااديريت عملكاارد تغییرماادار هسااتند. مقولااه    

بااور و تعهاد باه    هاا و مشاكالت قاانوني، عادم    محدوديت

آماوزي باه   هاي مهاارت آموزي و مشكالت آموزشمهارت

گر الگوي پارادايمي مورد توجه قرار عنوان شرايط مداخله

  است. زاييپیشرفت و اشتغال نیزاند. پیامد پژوه  گرفته

اي باا اساتفاده   مقاله در( 1395) صالحي و فرباقري

آماوزي و  هااي اساساي مهاارت   از رويكرد كیفاي، چاال   

هااي فناي و   در هنرساتان  پرورش هنرجوياان كاارآفرين  

حیدريه را مورد كنكااش  اي پسرانه شهرستان تربتحرفه

كننادگان باه روش   و واكاوي قرار دادند. انتخاب مشاركت

و پانجم   شد و در مجموع در مصاحبه چهلهدفمند آغاز 

هاا حاصاال ش.  هنرجاو( اشاباع داده   30هنرآماوز و   15)

 باا  كارگااهي  تجهیزات نداشتن نتايج نشان دادند تناس 

 درساي،  كتا   نبودن عملي و روزبه روز، دان  و فناوري

 و اطالعااات نبااودن روزبااه مااالي، مناااب  بااودن ناكااافي

 و جامعاه  منفاي  گاهدياد  هنرآماوزان،  آموزشي هايروش

 باین  الزم ارتبااط هاا و عادم  هنرساتان  باه  نسبت والدين

كااار، از جملااه  بااازار نیازهاااي بااا شااده آموختااه مهااارت

 ها هستند.  ترين معضالت هنرستانمهم

اي باه  ( در مطالعاه 1396و كريمیاان )  آقامحمادي 

هاي شخصیتي كارآفريني در اجراي بررسي جايگاه مؤلفه

از ديادگاه هنرآماوزان و هنرجوياان    عناصر برنامه درسي 

اي و كاااردان  شهرسااتان فنااي و حرفااه هااايهنرسااتان

نشان داد كه در اهداف، محتاوا  پرداختند. نتايج  ديواندره

هاي كارآفريني هاي درسي به مؤلفهو مواد آموزشي برنامه
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در حد كمي توجه شاده اسات. در عنصار روش تادريس     

توجاه   ،ارآفرينيهاي شخصایتي كا  لفهؤبرنامه درسي به م

جايگاااه  ،كااافي شااده امااا در ارزشاایابي برنامااه درسااي  

در حاد متوساط دياده     ،شخصیتي كاارآفريني  هايمؤلفه

شااده اساات. نتیجااه كلااي بیااانگر آن اساات كااه جايگاااه 

مطلوب  ،هاي شخصیتي كارآفريني در برنامه درسيمؤلفه

  .نیست

( در پااژوه  خااود بااا 1394نااادري و همكاااران )

 آماوزش  هااي مؤلفاه  تاأثیر  مفهاومي  الگوسازي»عنوان 

 در وكاار باه كسا    هنرجوياان  نگارش  بار  كاارآفريني 

 شخصاایتي هاااي، ويژگااي«كاااردان  هااايهنرسااتان

هاي مربیان، فضا و تجهیزات آموزشاي،  ويژگي هنرجويان،

 عناصار  كاه  آماوزش  هااي شایوه  آماوزش و  محتاواي 

د هساتن  كاارآفريني  آموزش وضعیت ارزيابي ناپذيرجدايي

 تحصیلي و شغلي و سبك را به همراه متغیرهاي مشاوره

 در تربیتاي هنرجوياان   تحولي و متغیر الگوهااي  رهبري

 بار  تربیتي والدين هايارزش نق  بررسي به خانواده كه

هاي آماوزش  ترين مؤلفهپردازد را مهممي فرزندان نگرش

 اند.  كارآفريني بیان كرده

خاود تحات   ( در مقالاه  1398شاكري و همكاران )

 با ايهاي فني و حرفهش آموز تناس  الگوي ارائه»عنوان 

« يازد  شاهر  صاناي   صااحبان  ديدگاه بازار كار از نیازهاي

 تأثیر عاواملي  را تحت هاآموزش راستاييهم پديده اصلي

 آماوزش،  كیفاي  و استانداردهاي كماي  به توجه قبیل از

 متاوازن توساعه   بازار كاار،  نیازهاي به توجه مندي،حرفه

 و هاا شایوه  از گیريبهره انگیزش، اي،وحرفهآموزش فني

 تضامین  و نظاام ارزشایابي   آموزشاي،  مناسا   امكاناات 

 كااركرد  و وجاود  بادون  دانستند و معتقدند كاه  كیفیت

 .نیست ممكن هاآموزش تناس  به آنها، دستیابي درست

 

 مباني نظري   -3

هاا، محصاوالت و   در يك اقتصاد پويا و رقابتي، ايده

خدمات، در حال تغییر هستند و در اين میان، كارآفريني 

تواناد الگاويي باراي مقابلاه و ساازگاري باا       است كه ماي 

وكاار و  شرايط جديد به ارمغان آورد. ايجاد فرهن  كس 

هاي عمومي فرهن  كارآفريني در جامعه، آموزش مهارت

گذاري مناس  از سوي نهااد  افراد و سیاستوكار به كس 

تواناد  دهند كه ماي دولت، مجموعه عواملي را تشكیل مي

بااه تاارويج و توسااعه كااارآفريني در جامعااه بیانجامااد    

روي آوردن بااه (. 1388)احماادپور دارياااني و عرفانیااان، 

وكارهاي كارآفرينانه، به دلیل نقا  عماده آنهاا در    كس 

يكاي از عوامال كلیادي رشاد و      ،تولید اشاتغال و ثاروت  

در ايان   ،در عصر مدرن است. كارآفرينان توسعه اقتصادي

هااي جدياد، تحلیال نیازهااي     فرصت با شناسايي ،فرايند

باه بقااي    ها منجرمشتريان و سازماندهي مناب  و سرمايه

 (.  1392بیگي، )باراني و علي وكار خواهند شدكس 

كارآفريني، پرداختن به ه ئلابعاد تحلیلي مس يكي از

هااي مختلااف اقتصااادي اساات.  وري كااار در بخاا بهاره 

از اين لحاظ كه باعاث اساتفاده بهتار و     ،وريبهرهي ارتقا

و منجر به رشاد   گرددبیشتر از امكانات محدود كشور مي

 ،شااودو رفاااه باااالتر بااا اسااتفاده از همااان مناااب  مااي   

آباادي و  )تااج  ازمتغیرهاي اساسي هر برنامه توسعه است

 بسایار  نقشاي  كاارآفريني،  تردياد باي  (.1386همكاران، 

 اقتصاادي  توسعه به دستیابي و شهري اقتصاد در كلیدي

تواناد در  محیط شهري مي اقدامات كارآفرينانه در و دارد

اماروزه ماديريت     لاذا  مؤثر باشند ،بهبود عملكرد شهري

ريازي سیساتماتیك   در شهرهاي كالن باا برناماه   شهري

كناد تاا باا فاراهم آوردن بساتر مناسا  باراي        ميسعي 

موج  رشد و توسعه اقتصاادي شاهر    ،كارآفرينان شهري

سازي اين بستر، ناوعي  شود  زيرا هزينه كردن براي آماده

افازوده آن در  گذاري است كه سود نهاايي و ارزش سرمايه

)اكراماي و   شاود انتها به خود شهر و مجموعه تزريق ماي 

   (.1393همكاران، 

 جهااني  پای   از بای   شهرها اقتصاد كه زماني رد

 هاا، شاغل  گاردد، ماي  تار متنوع خدمات، بخ  و شودمي

 هاا آگاهي افزاي  به نیاز نتیجه، در و شوندمي ترتخصصي

 آماوزش  كناد، مي پیدا سرعت نوين، جهان با ارتباط براي

 گونااگون  هااي ساازمان  بین مشاركت دهيشكل طريق از
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 فاراهم  را پیشرفت براي الزم ساختار عمومي، و خصوصي

 باه  امیاد  جمله از آموزش  به مربوط هايكند. شاخصمي

 باياد  كاار  حاین  در آماوزش  و آماوزش  كیفیات  تحصیل،

)محمدپورزرندي گردد  غیررسمي و رسمي آموزش شامل

تاارين از مهاام(. بنااابراين 1394و طباطبااايي مزدآبااادي، 

 توساعه  تحقاق  در كشاور  يك شتابنده هاي حركتنشانه

 باراي  آن گذاريسرمايه كیفیت و میزان پايدار، و متوازن

اسات كاه ضارورت ايان      پرواضاح . اسات  مهارتي آموزش

 و فناي  و كااردان   هااي هنرساتان  در گاذاري سارمايه 

 آماوزان دانا   از زياادي  تعاداد  باا  سالههمه كه ايحرفه

 نشاأت  آنجاا  از توجاه  اين. است دوچندان دارد، سروكار

 هاهنرستان يافته،توسعه كشورهاي در امروزه كه گیردمي

 و تولیاد كاار   پارورش قابلیات   اصالي  مراكاز  عناوان  باه 

 ماورد  كاارجو(،  آماوزاني دانا   )نه كارآفرين شهرونداني

فار و  دارناد )بااقري   قارار  آموزشاي  متولیاان  جدي توجه

 در تخصصااي هااايآمااوزش معرفااي(. 1395صااالحي، 

 توساعه ، اجتمااعي  نیازهااي  در تغییر دبیرستان، مستلزم

 هااي روش و اشاكال ، جدياد  محتواي، جديد رويكردهاي

در  تادريس  آماوزش  جدياد  هايروش همچنین و جديد

 Mayorova)است  علمي ماهیت با دبیرستاني هايرشته

)2018et al.,  . باراي  حاضار  نسال  كاردن  آمااده  باراي 

 روح شاناخت  باا  بايد و پرورش آموزش آينده، در زندگي

 تقاضاهاي آن، پاسخگوي از گرفته نشأت نیازهاي و زمانه

. سازد منطبق آن با را خود و باشد جديد شرايط بر مبتني

 پارورش  و آموزش در تحوالت اساسي به اقدام رو، از اين

 و اماروز  نیازهااي  پاياه  بار  و توساعه  زيربنااي  عناوان  به

 اسات  ناپاذير اجتنااب  ضارورتي  جهااني،  هااي تجرباه 

)Mazerolle et al., 2012.( 

 تعهاد  و عقالنیات  استانداردسازي، نماد حاكمیات 

 هااي راه تارين مهام  از و يكي است كشور يك در جمعي

 اقتصادي رشد و نفعانمندي ذيرضايت وري،بهره افزاي 

 حفا   استانداردساازي،  واق ، هادف  است. در كشور يك

(. 1393)بحیرايي،آنهاست  از هدررفتن جلوگیري و مناب 

 خدماتي در هايسازمان ترينبزر  از يكي آموزشي، نظام

 قشر تربیت و تعلیم مهمي چون وفیفه كه است كشور هر

و  است. آماوزش  شده نهاده آن عهده بر جامعه از عظیمي

 اعضااي  كاردن  اجتماعي يا پذيريجامعه جريان پرورش،

 آن، مجموعاه  طاي  است كه جرياني است، جامعه جديد

 رفتارهاا،  هاا، ارزش هنجارهاا،  اخاالق،  و رسوم اعتقادات،

 جدياد  هااي نسال  باه  جامعه، و فنون هامهارت ها،دان 

 از يكاي  رسد كاه مي نظر به كه گونهاين. شودمي منتقل

افازاي    و اثربخشي ايجاد هايگام و مؤثرترين مفیدترين

 از تا باشد آنها استانداردسازي ها،فعالیت اين در وريبهره

 شوند و شناسايي به خوبي هافعالیت سیر خط آن، طريق

 نظاام، جرياان   اين متعالي اهداف به در راستاي دستیابي

 خدمات از ادعا كرد كه اطمینان تواندرستي مي يابد. به

افازاي    ماراجعین،  رضاايتمندي  ارتقااي  شاده،  ارائاه 

 گارو  در تنها انساني، مناب  كارايي( و )اثربخشي وريبهره

باشد مي نظام اين در استانداردهاي كیفي تدوين و تعريف

 (.1389)خنیفر و همكاران، 

 كندمي ايجاد را مشتركي استانداردسازي، چارچوب

. اسات  متمركاز  پاياه،  هااي شايساتگي  و هاا مهارت بر كه

 مقايسااه امكااان ارزيااابي و ارزيااابي اسااتاندارد هااايروش

 فاراهم  را كشاورها  شاهرها و  مناطق، در آموزشي كیفیت

 هااايشاایوه استانداردساازي و  ديگاار، ساوي  از. كناادماي 

 مانناد  ايزمیناه  عوامال  زيارا  اسات   محادود  نیز ارزيابي

 افاراد،  بار  هاآن تأثیرات و ملي و ايمنطقه محلي، شرايط

 هااي گیارد. جنباه  ماي  نادياده  را هاا ساازمان  و هاكالس

هساتند و   مهام  كیفیات،  مورد در قضاوت براي محتوايي

 بیشاتري  اهمیات  آماوزش،  كیفیات  محتاوايي  هايجنبه

  .(Huber & Skedsmo, 2017)دارند 

 عصار  در كاار  باه  ورود براي هنرجويان سازيآماده

 اقتصااد  دنیاي در كه دارد ايويژه تخصص به نیاز حاضر،

(. 1397اسات )حیااتي،    كاارآفريني معاروف   امروزي، باه 

 توساعه  و اجتمااعي  تغییارات  محارك  كارآفريني، موتور

 و ساازنده  تخري  مولد در اجتماعي حیات و پايدار است

 و شاده  منساوخ  كهناه،  بنیادهااي  و هابرنامه جايگزيني

)مهادي،   اسات  آنهاا  از ناشاي  هااي رويو كاج  باازده باي 
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 مسائل با كشورمان اقتصاد كه كنوني شرايط در(. 1394

 كمباود  ،اريكا بی مغزها، فرار نظیر مهمي هاينارسايي و

 وسكون  گذاري،سرمايه كاه  متخصص، انساني نیروي

 آماوزش  و پارورش  روسات، هروبا  كاافي نا اقتصاادي  رشد

 برخاوردار  مضااعفي  اهمیات  از، آفارين ارزش كارآفرينان

از دياد اكثار   (. 1390)مجلال چوبقلاو و همكااران،     است

ماااديريتي،  نظاااران اقتصااااديمتخصصاااان و صااااح 

 ندجامعاه هسات   اقتصاادي  رشد اصلي موتور كارآفرينان،

(Harkema & Schout, 2008). توانند اقتصااد  آنها مي

 بخشاند دارناد و توساعه    جامعه را در شرايط رقابتي نگه

(Raposo & Do Paço, 2011) .     باا توجاه باه اينكاه

گاار بااراي حاال مشااكالت  كااارآفريني را داروي معجاازه

 ,Yildirim & Aşkun)داننااداقتصااادي جامعااه مااي

ترديادي وجاود نادارد،    رات مثبت آن یثتأدر  و   (2012

عناوان محال   ها، باه ها و دانشگاهتوان گفت كه مدرسهمي

هااي  هاي يك جامعه، داراي زمیناه تجم  تفكر و انديشه

مناساا  بااراي ايجاااد فكاار و انديشااه جديااد هسااتند و  

توانند مكان مناسبي براي پرورش خالقیت، ناوآوري و  مي

باراي   .(1396)آقامحمدي و كريمیاان،   كارآفريني باشند

بیشتر جوام  به ويژه كشور ما كاه از ياك طارف درگیار     

هاا، بیكااري و ... و از   مسائل و مشكالت اقتصادي، تحريم

طرف ديگر به دنبال رشاد و توساعه اقتصاادي، اشاتغال،     

خودكفايي اقتصادي و كم كردن وابستگي باه درآمادهاي   

باشد، مقولاه  نفتي و تولید و افزاي  صادرات غیرنفتي مي

وكار، امري بسیار مهام و  يني و بهبود محیط كس كارآفر

باشد  لذا محققان، مديران و دولتمردان بايد به حیاتي مي

اين مهم توجه جدي داشته باشند و در ايان خصاوص، از   

گذاري  اعم از فكاري، فرهنگاي، انسااني،    هرگونه سرمايه

مالي و ... دريغ نكنند. بدين منظور، ايان پاژوه  بار آن    

هاا را در  ها و عناصر استاندارسازي هنرستانفهاست تا مؤل

وكاار و  بهباود محایط كسا    راستاي توسعه كاارآفريني،  

، شناسايي كند و با ارائاه ياك   وري اقتصاديافزاي  بهره

 مدل، گامي مؤثر در اين زمینه بردارد.

 

 روش تحقيق   -4

هااي  از ناوع پاژوه    ،از نظار هادف   ،اين پژوه 

هاي تركیبي استفاده از روش كاربردي و راهبرد اصلي آن

روش  هااي از ويژگي .كیفي و كمي و طرح اكتشافي است

 هاا وتحلیال داده اكتشافي آن است كه گردآوري و تجزياه 

زماان و  صاورت غیار هام    و كیفي باه  كمي رويكرد دو در

اولويت با رويكرد  ،در اين روش .ترتیبي اتفاق خواهد افتاد

ماادل  هااايمؤلفااهشناسااايي  ابتاادا  لااذا كیفااي اساات

باه منظاور   شاهر تهاران    يهاا هنرساتان  ياستانداردساز

وري وكار و افازاي  بهاره  كارآفريني و بهبود محیط كس 

از طرياق مطالعاه و    وش كیفي از رو با استفاده ،اقتصادي

بررسي ادبیات، تحلیال مادارك علماي موجاود و انجاام      

ساختاريافته در اين زمینه صاورت گرفات و   مصاحبه نیمه

هااا و س باراي بررساي اهمیاات هار ياك از شااخص     ساپ 

ساخته باه اعتبارياابي   ها، از طريق پرسشنامه محققمؤلفه

از ناوع  ، توان گفت كه پژوه  حاضرلذا مي پرداخته شد 

 .باشدهاي آمیخته اكتشافي ميپژوه 

شاامل   بخ  كیفاي  در ،جامعه آماري اين پژوه 

حاوزه  مرتبط باا   و اسناد و مداركو متخصصان  خبرگان

گیاري  اساتفاده از روش نموناه   كاه باا   مورد مطالعه است

 يافت ادامه جايي تا، گیرينمونه .صورت پذيرفتهدفمند 

تكارار هماان    جدياد،  اطالعاات  گرفات  نتیجه محقق كه

 كه جديدي مفهومي ديگر اطالعات و است قبلي اطالعات

 باشد، داشته كدهاي موجود گسترش يا جديد كد به نیاز

 گیرينمونه زمان، اين در و ي(نظر اشباع) نیامد به دست

 11 تعاداد  جامعه موردنظر بین از نتیجه در. يافت خاتمه

. ها انتخاب گردياد گردآوري داده براينفر به عنوان نمونه 

همچنین جامعاه آمااري بخا  كماي را كلیاه ماديران       

دهد كه جمعاً تعداد تشكیل ميشهر تهران  يهاهنرستان

، تعاداد  فرماول كاوكران  و باا اساتفاده از   نفر بودند  329

 انتخااب  درنفر به عنوان حجم نمونه، تعیاین شاد.    177

 اساتفاده تصاادفي سااده    يریا گنموناه  روش از هاا نمونه

براي اطمینان از روايي پژوه ، از بررسي توساط  گرديد. 

نگاري منااب    روش چندساويه  شوندگان( واعضا )مصاحبه
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شاده،   هاي انجاام كدگذاري ها و براي محاسبه پاياييداده

پايايي بازآزمون و پاياايي توافاق درون موضاوعي     از روش

 منظاور  باه  .دو كدگذار( استفاده شده اسات  )توافق بین

 ساه  كدگاذاري  روش كیفاي، از  هااي داده وتحلیلتجزيه

 انتخاابي  محوري و باز، عنوان كدگذاري تحت، ايمرحله

بار اسااس    ،و در بخا  دوم پاژوه   شاد   گرفتاه  بهاره 

اي هاي كیفي، پرسشانامه حاصل از تحلیل داده هاييافته

ماادل  يهاااو مؤلفااه هاااشاااخصمشااتمل باار تمااامي 

باه منظاور    شاهر تهاران   يهاا هنرساتان  ياستانداردساز

وري وكار و افازاي  بهاره  كارآفريني و بهبود محیط كس 

هاااي شااد و بااه منظااور تأيیااد داده طراحااي اقتصااادي، 

یل كیفاي، در اختیاار نموناه كماي     استخراج شده از تحل

. از آن جاا  ها( قرار داده شدنفر از مديران هنرستان 177)

دهاد كاه   هايي را نشان ميكه محتواي پرسشنامه، مؤلفه

داراي باالترين ضري  اهمیت هستند، با توجه باه تأيیاد   

سؤاالت توسط خبرگان، روايي محتواي پرسشنامه، تأيیاد  

، ضري  آلفااي  ي پرسشنامهپاياي شد. همچنین به منظور

كه ضري  آلفاي كرونباخ كل كرونباخ محاسبه شده است 

باشااد و از پايااايي مطلااوبي درصااد مااي 93پرسشاانامه، 

شاده،   يآورجم  يهاداده لیتحلوهيتجزبرخوردار است. 

افاازار ناارم قياااز طر يو اسااتنباط يفیبااه دو روش توصاا

16SPSS   وSmart PLS  گرفتانجام. 

 هاي پژوهشيافته -5

منااب  علماي معتبار، باراي تعیاین       پس از بررسي

به منظور بهباود   هاهنرستان ياستانداردسازهاي شاخص

شاهر  وري اقتصاادي در  وكار و افزاي  بهاره محیط كس 

و همچنین مصاحبه با خبرگان در ايان حاوزه، باه     تهران

 بااز،  كدگذاري در. كدگذاري و تحلیل نتايج پرداخته شد

 آن اصالي  جماالت  و خواناده  مصااحبه چنادبار   هر متن

گردياد. ساپس    ثبات  كادهايي  صورت به و شد استخراج

 باه  بودند، مشابه يكديگر با مفهومي لحاظ به كه كدهايي

 مفاهیم بعدي، آن در مرحله و درآمدند هاييدسته صورت

 كدگذاري و در گرفتند قرار تريبزر  هايمقوله قال  در

 بااز  كدگاذاري  در كاه  اولیاه  هايدسته و كدها محوري،

 ادغاام  ضمن و مقايسه شدند يكديگر بودند با شده ايجاد

شادند  ماي  مربوط يكديگر به كه هاييدسته مشابه، موارد

گوناه  گرفتند و در نهايت، همان قرار مشتركي محور حول

 دست آمده، پاس هاي بهآمده است، داده 1كه در جدول 

 انتخاابي  و محوري باز، اريكدگذ ايمرحله سه تحلیل از

ي، و نوآور يعلمي، ریادگيو  آموزشاز پنج مؤلفه  يكي به

 مشااوره ي و ابيو ارز تيريمدي، و اجتماع ياقتصاد تیترب

 .اندشده مرتبط و كدگذاري ي،لیتحص
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 نتايج کدگذاري در مرحله کيفي -1جدول 

 

 ها )تحليل کمي(استنباطي دادهتحليل وتجگيه

 يبرا پاسخ به سؤال اصلي تحقیق: مدل مناس  -1

به منظاور  ها هنرستان ياستانداردساز هايشاخص نییتع

وري وكار و افازاي  بهاره  كارآفريني و بهبود محیط كس 

 در شهر تهران چیست؟ اقتصادي

 باه منظاور بررساي و    الف( تحلیل عاملي اكتشافي:

در هاا  هنرساتان  ياستانداردسازهاي مدل شاخص نییتع

وكاار و افازاي    راستاي كارآفريني و بهبود محیط كسا  

از روش تحلیل عااملي  در شهر تهران،  وري اقتصاديبهره

باشاد رابطاه    3/0اگار باار عااملي كمتار از      استفاده شد.

شاود. باار   نظر ميضعیف در نظر گرفته شد و از آن صرف

تار از  قبول است و اگار بازر   قابل 6/0تا 3/0عاملي بین 

 باشد  بسیار مطلوب است.  6/0

 

 هازيرمقوله هامقوله مقوله کلي

آموزش و 

 يادگيري

 پروژهروش  -پرس  و استدالل -يادگیري براي ياد دادن هاي تدريس فراشناختيروش

 شكوفايي آموزش -تلفیق آموزش و عمل -آموزش هايشیوه -هاي تدريسشیوه آموزش به روش تلفیقي

 المللي آموزشي و پژوهشيارتباطات بین -ارتباطات موجود در طبیعت و جامعه -هاي ارتباطيشیوه ارتباط سازنده با عوامل مؤثر بر يادگیري

 هاي برابر يادگیريايجاد فرصت
هاي فوق برنامه فعالیت -هاي آموزشي اضافيفرصت -سازي آموزشيهاي غنيفرصت -ريزي آموزشيبرنامه

 گیريفرصت تصمیم -مدارس خصوصي آمادگي امتحانات -آموزشي و فرهنگي

 فضاي تعاملي میان مربي و متربي
كننده مهم آموزان شركتدان  -آموزانفعالیت متقابل معلم و دان  -كنندهكننده و هم شركتمعلم هم تسهیل

 كار گروهي -فعالیت آموزشي -و تأثیرگذار

 علمي و نوآوري

هاي هنرستاني با پیشرفت صنعت تناس  رشته

 و نیاز جامعه

ارتباط بین شغل و رشته  -هاي هنرستانيتوزي  رشته -وضعیت كار و اقتصاد -نگريپژوهي و آيندهآينده

 هاي داراي بازار كاررشته -شده با نیازهاي بازار كار ارتباط بین مهارت آموخته -تحصیلي

 نیازسنجي
بررسي وضعیت  -هاي آتيبیني نیازپی  -نیازهاي بهداشت رواني -نیاز بازار -آموزينیاز به مهارت -نیاز جامعه

 پاسخگوي نیازهاي مخاطبان -موجود آموزش

 روزرساني محتواي آموزشيبه
مناب   -روز كردن دان به -ها روزمحتواي دروس مطابق استاندارد -كت  درسيها و سرفصل -محتواي آموزشي

 توسعه رويكردهاي جديد -و كت  استاندارد

 اي و چندسواديارتباطات بین رشته
ارتباطات  -چند سوادي -ارتباط به زبان مادري -اي قويارتباطات بین رشته -ارتباط با جهان علم و علم جهاني

 خارجيهاي در زبان

 تحول و نوآوري
ريزي راهبردي برنامه -هاي يادگیريتحول در محیط -تحول در برنامه درسي -هادر نظرگرفتن تفاوت نسل

 محتواي درسي و هاكتاب در تحول -نوآوري

تربيت 

اقتصادي و 

 اجتماعي

بسترسازي فرهنگي و ايجاد نگرش مثبت نسبت 

 به جايگاه مهارت آموزي

تبلیغ مناس   -سازيفرهن  -نگرش اولیا -نگرش مديران ارشد -هاوالدين نسبت به هنرستانديدگاه جامعه و 

 آموزي و ارزش كار تولیديها در اهمیت مهارترسانه

 زاي  تولیدات نوآورانه -توجه به مقوله كارآفريني -ايده كارآفريني -كارآفريني -درآمدزايي -اشتغال وكاركارآفريني و ايجاد كس 

 سرمايه اجتماعي رشد
هاي توسعه مهارت -آموزانايجاد شرايط رشد اجتماعي دان  -تغییر در نیازهاي اجتماعي -مسائل اجتماعي

 اجتماعي

مديريت و 

 ارزيابي

 معلمانارزيابي عملكرد  -هاي ارزيابيروش -چگونگي ارزيابي عملكرد كاركنان -هاعملكرد هنرستان راهبرد ارزيابي از عملكرد اركان مدرسه

 محورارزشیابي تحصیلي فرايندمدار و نتیجه
 -آماوزان مشاهده و تحلیال كارهااي دانا     -هاي استانداردتمركز صرف بر نمرات آزمونعدم -دادبرون ارزشیابي

 گیريموازين سنج  و اندازه -هاي سنج  و ارزشیابيروش

 مديريت مشاركتي -مديريت توانمند -بودجهمديريت  -رهبري تحولي جورويكرد مديريتي تغییرپذيرو مشاركت

 الگوي از پايین به باال نه از باال به پايین -انتخاب و اختیار -هادادن اختیار به هنرستان تمركززدايي

مشاوره 

 تحصيلي

 ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره
 -هادايت تحصایلي   -رشته انتخاب -آشنايي والدين با هنرستان -شكوفايي استعدادها -تحصیلي و شغلي مشاوره

 هاي شخصیتي هنرجويانويژگي

 هاي شخصیتي با رشته تحصیليانطباق ويژگي
انگیزه  -معیار براي پذيرش هنرجو -استعدادسنجي مناس  قبل از جذب هنرجويان -ادامه تحصیل هنرجويان

 آموزانعالقه دان  -آموزاناستعداد دان  -آموزاندان 

و خااانوادگي  هاااي فااردي توجااه بااه تفاااوت  

 هنرجويان

 -هاي فرزندپروري در دوران كودكيتفاوت -هاي فرديآموزان با توجه به تفاوتهماهن  كردن آموزش با دان 

 هاي آموزشيتأثیر شرايط مالي خانواده در ايجاد فرصت -تأثیر تحصیالت والدين بر آموزش فرزندان
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وکار و به منظور کارآفريني و بهبود محيط کسبها هنرستان ياستانداردساز هايمدل تحليل عاملي شاخص -1نمودار 

 در شهر تهران وري اقتصاديافگايش بهره
 

کار و وبه منظور کارآفريني و بهبود محيط کسب هاهنرستان ياستانداردسازهاي شاخصمدل تحليل عاملي  -2جدول 

 در شهر تهران وري اقتصاديافگايش بهره

 بارعاملي مؤلفه شاخص بارعاملي عنوان مؤلفه

 آموزش و يادگیري

 هاي مختلف(ها در موقعیتكارگیري آموختهو انديشیدن در هنرجويان و نیز مهارت به فكرتپرورش مهارت هاي تدريس فراشناختي )روش 712/0

652/0 

 آموزش به روش تلفیقي 782/0

 ارتباط سازنده با عوامل مؤثر بر يادگیري 667/0

 هاي برابر يادگیريايجاد فرصت 715/0

 فضاي تعاملي میان مربي و متربي 672/0

 علمي و نوآوري

 هاي هنرستاني با پیشرفت صنعت و نیاز جامعهتناس  رشته 846/0

754/0 

 نیازسنجي 083/0

 روزرساني محتواي آموزشيبه 757/0

 اي و چند سواديرشتهارتباطات بین 839/0

 تحول و نوآوري 747/0

تربیت اقتصادي و 

 اجتماعي

 آموزيجايگاه مهارتبسترسازي فرهنگي و ايجاد نگرش مثبت نسبت به  816/0

 وكاركارآفريني و ايجاد كس  812/0 720/0

 (تواند حس همكاري و اطمینان را در میان افراد يك جامعه پديد آورداجتماعي كه مي تارتباطارشد سرمايه اجتماعي ) 764/0

 مديريت و ارزيابي

 راهبرد ارزيابي از عملكرد اركان مدرسه 743/0

704/0 
 محورارزشیابي تحصیلي فرايندمدار و نتیجه 793/0

 جورويكرد مديريتي تغییرپذير و مشاركت 801/0

 تمركز زدايي 722/0

 مشاوره تحصیلي

 ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره 804/0

 هاي شخصیتي با رشته تحصیليانطباق ويژگي 817/0 635/0

 هنرجويانهاي فردي و خانوادگي توجه به تفاوت 773/0

 

نشان داده شده است، از  2 طور كه در جدولهمان

عااملي كمتار از   به دلیل آنكه بار گويه  19گويه،  20بین 

 گرديدناد ناز روند تحلیل عاملي حذف وجود نداشت،  3/0

باود نشاان داد    6/0تر از بزر و همچنین به دلیل اينكه 

گويااه، بارعاااملي  1تعااداد . اساات« خیلااي مطلااوب»كااه 

كمتر بود، از روند  3/0داشت كه به دلیل اينكه از  083/0

در اداماه، اطالعاات ضاري  مسایر     تحلیل حذف گرديد. 

 شود:نماي  داده مي
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 خروجي تحليل عاملي ريمس بيضر -3جدول   

 معناداري ضريب مسير مسير رديف

 868/0 تربیت اقتصادي و اجتماعيعوامل  <<< و نوآوريعلمي عوامل  1

 معنادار

 849/0 مديريت و ارزيابيعوامل  <<< تربیت اقتصادي و اجتماعيعوامل  2

 839/0 آموزش و يادگیريعوامل  <<< مديريت و ارزيابيعوامل  3

 837/0 مشاوره تحصیليعوامل  <<< آموزش و يادگیريعوامل  4

 807/0 تحصیليمشاوره عوامل  5

 

گونه كاه در مادل   ب( تحلیل عاملي تأيیدي: همان

كاه  گويه  20از بین تحلیل عاملي اكتشافي مالحظه شد، 

به منظاور  ها هنرستان ياستانداردساز هايشاخصمعرف 

وري وكار و افازاي  بهاره  كارآفريني و بهبود محیط كس 

گويه،  1تعداد به دلیل آنكه در شهر تهران بود،  اقتصادي

باشاد، از روناد   كمتر مي 3/0داشت و از  083/0بارعاملي 

اي ايان  گردد. لذا محقق با حذف مرحلهتحلیل حذف مي

كناد. نتاايج، در   ها را تحلیل ماي بارعاملي، مجدد شاخص

 باشد.مالحظه ميقابل 2نمودار 

 

 
به منظور کارآفريني و بهبود ها هنرستان ياستانداردسازهاي مدل تحليل عاملي )تأييدي مرحله اول( شاخص -2نمودار 

 083/0با حذف بارعاملي  در شهر تهران وري اقتصاديوکار و افگايش بهرهمحيط کسب

 

 و بارعاملي مرحله اول يدأييتتحليل عاملي مدل  -4جدول 

 معناداري مولفهبارعاملي  مسير رديف

 753/0 علمي و نوآوريعوامل  1

 معنادار

 720/0 تربیت اقتصادي و اجتماعيعوامل  2

 704/0 مديريت و ارزيابيعوامل  3

 652/0 آموزش و يادگیريعوامل  4

 635/0 مشاوره تحصیليعوامل  5

 

 هااايشاااخصكااه معاارف  گويااه  كاالاز بااین 

به منظور كارآفريني و بهباود  ها هنرستان ياستانداردساز

در شاهر   وري اقتصاادي وكار و افزاي  بهاره محیط كس 

 083/0گويه، بارعااملي   1تعداد به دلیل آنكه تهران بود، 

با كمتر بود، از روند تحلیل حذف گرديد.  3/0داشت و از 

 6/0تار از  هاي باقیمانده، بازر  كلیه گويهتوجه به اينكه 

باشد. اما محقق باا حاذف   مي« خیلي مطلوب»بود، مدل 

بنادي  و كمتر، به دنبال رتبه 6/0اي بارهاي عاملي مرحله

باشاد.  ها با اساتفاده از تحلیال عااملي ماي    مجدد شاخص

 مالحظه است.قابل 3نتايج در نمودار 
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به منظور کارآفريني و بهبود ها هنرستان ياستانداردساز هايمرحله دوم( شاخصمدل تحليل عاملي )تأييدي  -3نمودار 

 و کمتر 6/0با حذف بارهاي عامليدر شهر تهران  وري اقتصاديوکار و افگايش بهرهمحيط کسب

 

 دوم و بارعامليمرحله  يدتحليل عاملي تأييمدل  -5جدول 

 معناداري بارعاملي مؤلفه مسير رديف

 753/0 و نوآوريعلمي عوامل  1

 معنادار

 721/0 تربیت اقتصادي و اجتماعيعوامل  2

 703/0 مديريت و ارزيابيعوامل  3

 568/0 آموزش و يادگیريعوامل  4

 634/0 مشاوره تحصیليعوامل  5

 

 يمااادل استانداردسااااز 1در نهايااات، در شاااكل 

بااه منظااور كااارآفريني و بهبااود محاایط   هااا هنرسااتان

در شاهر تهاران    وري اقتصاادي وكار و افزاي  بهرهكس 

 نشان داده شده است:
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 اقتصاديوري وکار و افگايش بهرهبه منظور کارآفريني و بهبود محيط کسبها هنرستان يمدل استانداردساز -1شكل 

 

ماادل پاسااخ بااه سااؤال فرعااي اول تحقیااق:    -2

به منظور كارآفريني و بهباود  ها هنرستان ياستانداردساز

در شاهر   وري اقتصاادي وكار و افزاي  بهاره محیط كس 

؟ از باشاد يما  ييهاا هاا و شااخص  لفهؤشامل چه متهران 

هاي پیشین عوامل، ابعاد و بندي مطالعات و پژوه جم 

باه منظاور   هاا  هنرساتان  يمدل استانداردسازهاي مؤلفه

وري وكار و افازاي  بهاره  كارآفريني و بهبود محیط كس 

در شاهر تهاران، باه دسات آماد. ايان عوامال         اقتصاادي 

-3ي و نوآور يعلم -2ي ریادگيو  آموزش -1عبارتند از: 

 -5ي ابيا و ارز تيريماد  -4ي و اجتمااع  ياقتصااد  تیترب

ي. سپس محقق در پرسشنامه اين عوامل، لیتحص مشاوره

ها را ارزياابي كارد و باا اساتفاده از تحلیال      ابعاد و مؤلفه

كاه  گويه  20از بین عاملي، بارهاي عاملي را بررسي كرد. 

باه  ها هنرستان ياستانداردساز نییتعهاي شاخصمعرف 

وكاار و افازاي    منظور كارآفريني و بهبود محایط كسا   

تعداد به دلیل آنكه بود،  در شهر تهران وري اقتصاديبهره

كمتار باود، از    3/0داشات و از   083/0گويه، بارعاملي  1

روند تحلیل حذف گرديد. با توجه به اينكه كلیاه بارهااي   

بود  لذا هیچ يك از عوامل حذف نشد و  6/0عاملي باالي 

اد و هاي آنها، تحت عنوان ابعهر پنج مؤلفه باال، با شاخص

باه منظاور   هاا  هنرساتان  يمدل استانداردسازهاي مؤلفه

وري وكار و افازاي  بهاره  كارآفريني و بهبود محیط كس 

 در شهر تهران، مورد پذيرش قرار گرفت. اقتصادي

از  كيا كادام پاسخ به سؤال فرعي دوم تحقیق:  -3

هاا  هنرساتان  يمدل استانداردساز يهاها و شاخصلفهؤم

وكار و افازاي   كارآفريني و بهبود محیط كس به منظور 

؟ از باشاد يم تيدر اولودر شهر تهران  وري اقتصاديبهره

مادل  هااي  بندي در خصوص عوامل، ابعااد و مؤلفاه  جم 

به منظور كارآفريني و بهباود  ها هنرستان ياستانداردساز

در شاهر   وري اقتصاادي وكار و افزاي  بهاره محیط كس 

اولويت باال مطارح گردياد. بار اسااس     تهران سه عامل، با 

 يباا بارعاامل   يو ناوآور  يعوامل علمتحلیل عاملي، مدل 
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ي باا بارعاامل   يو اجتمااع  ياقتصاد تیعوامل ترب، 754/0

ي با بارعاامل  يابيو ارز تيريعوامل مدو در نهايت،  720/0

ماادل هاااي ، بااه عنااوان عواماال، ابعاااد و مؤلفااه 704/0

منظور كارآفريني و بهباود  به ها هنرستان ياستانداردساز

در شاهر   وري اقتصاادي وكار و افزاي  بهاره محیط كس 

 تهران، به ترتی  از اولويت اول تا سوم هستند.

درجه تناس  پاسخ به سؤال فرعي سوم تحقیق:  -4

به منظاور كاارآفريني و   ها هنرستان يمدل استانداردساز

 در وري اقتصاادي وكار و افزاي  بهاره بهبود محیط كس 

بنااادي مطالعاااات و ؟ از جمااا ساااتیچ شاااهر تهاااران

مادل  هااي  هااي پیشاین عوامال، ابعااد و مؤلفاه     پژوه 

بااه منظااور كااارآفريني و بهبااود محاایط  ياستانداردساااز

باه   در شهر تهران وري اقتصاديوكار و افزاي  بهرهكس 

دو باه درجاه   پاايین و نسابت كااي    2X وجوددست آمد. 

بارازش مناسا  مادل    دهناده  نشاان  ،آزادي كمتر از سه

، Smart PLS ن پژوه  با توجه به خروجاي . در اياست

 ،محاسبه شده به درجه آزادي براي كل ساازه  2Xنسبت 

باراي   33/1باا   برابار ي، و نوآور يعلمبراي  16/1با  برابر

و  تيريمدبراي  96/0با  برابري، و اجتماع ياقتصاد تیترب

ي و در ریادگيااآمااوزش و بااراي  24/1بااا  برابااري، ابيااارز

 باشد.ي ميلیمشاوره تحصبراي  23/1با  برابر نهايت

 

 هاي برازش الگوشاخص -6جدول

 دامنه قابل قبول شاخص
و  يعلم

 ينوآور

و  ياقتصاد تيترب

 ياجتماع

و  تيريمد

 يابيارز

آموزش و 

 يريادگي

مشاوره 

 يليتحص

 268/45 147/49 258/39 011/51 003/53 - (2Xدو )خي

 43 41 41 37 39 - درجه آزادي

/df2X ≤ 3 16/1 33/1 96/0 24/1 23/1 

RMSEA ≤ 08/0 016/0 013/0 015/0 029/0 043/0 

RMR ≤ 08/0 041/0 011/0 009/0 033/0 037/0 

NFI  97/0 98/0 93/0 91/0 89/0 1نزديك به 

CFI  96/0 99/0 96/0 93/0 87/0 1نزديك به 

GFI  97/0 95/0 97/0 95/0 91/0 1نزديك به 

AGFI  95/0 91/0 97/0 96/0 89/0 1نزديك به 

 

 مادل، محاسبه شده براي كل  RMSEAهمچنین 

باراي   013/0با  برابري، و نوآور يعلمبراي  016/0با  برابر

 تيريمدبراي  015/0با  برابري، و اجتماع ياقتصاد تیترب

ي و در ریادگيا آماوزش و  باراي   029/0با  برابري، ابيو ارز

باشاد.  ي ماي لیمشااوره تحصا  براي  043/0با  برابر نهايت

RMR  باراي   041/0با  برابر مدلمحاسبه شده براي كل

و  ياقتصااد  تیا ترببراي  011/0با  برابري، و نوآور يعلم

باا   برابري، ابيو ارز تيريمدبراي  009/0با  برابري، اجتماع

بااا  براباار ي و در نهايااتریادگيااآمااوزش و راي باا 033/0

 NFIباشاد. در اداماه   ي ماي لیمشاوره تحصبراي  037/0

و  يعلما باراي   89/0با  برابر مدلمحاسبه شده براي كل 

ي، و اجتمااع  ياقتصااد  تیترببراي  91/0با  برابري، نوآور

باراي   98/0با  برابري، ابيو ارز تيريمدبراي  93/0با  برابر

مشااوره  براي  97/0با برابري و در نهايت ریادگيآموزش و 

 برابر مدلمحاسبه شده براي كل  CFIباشد. ي ميلیتحص

 تیا تربباراي   93/0با  برابري، و نوآور يعلمبراي 87/0با 

و  تيريماادبااراي  96/0بااا  برابااري، و اجتماااع ياقتصاااد

ي و در ریادگيااآمااوزش و بااراي  99/0بااا  برابااري، ابيااارز

باشاد.  ي ماي لیمشااوره تحصا  باراي   96/0باا   برابر نهايت

 برابر مدلمحاسبه شده براي كل  GFIهمچنین در ادامه 

 تیا ترببراي  95/0با  برابري، و نوآور يعلمبراي  91/0با 

و  تيريماادبااراي  97/0بااا  برابااري، و اجتماااع ياقتصاااد

ي و در ریادگيااآمااوزش و بااراي  95/0بااا  برابااري، ابيااارز

باشاد.  ي ماي لیمشااوره تحصا  باراي   97/0باا   برابر نهايت
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AGFI  باراي   89/0باا   برابر مدلمحاسبه شده براي كل

و  ياقتصااد  تیا تربباراي   96/0باا   برابري، و نوآور يعلم

باا   برابار ي، ابيو ارز تيريمدبراي  97/0با  برابري، اجتماع

 95/0باا   برابر ي و در نهايتریادگيآموزش و براي  91/0

باشد. در پايان الزم باه توضایح   ي ميلیمشاوره تحصبراي 

، 8/0كمتاار از  2RMRو  1RMSEAاساات كااه مقاادار  
3GFI  4وAGFI  درصااد و نزديااك بااه يااك،  90باااالي

 نيااهمااه ا. هسااتند ماادل اعتبااار دهناادهنشااانهمگااي 

 .برخوردارند يمطلوب ريمقاد ها ازشاخص

 

 گيري و پيشنهاد نتيجه -6

بهباود محایط   امروزه، ايجاد اشاتغال، كاارآفريني،   

وري اقتصاادي كاه از معضاالت    وكار و افزاي  بهرهكس 

باشاد، در  توساعه ماي  هاي درحاال ها و ملتاساسي دولت

استراتژيك اقتصاد شهري به عنوان عامل كلیدي مديريت 

راساتا،   و در اين شودرشد و توسعه اقتصادي شناخته مي

كناد. شاهرها باه    نق  مهمي را ايفا مي ،مديريت شهري

گاذاري  بدون بازده براي سارمايه  يهايكه مكان اين جاي

اقتصااادي يااا تااراكم كااارگران بیكااار بااا انبااوه مشااكالت 

زيستي باشند، بايد به مراكاز  اقتصادي، اجتماعي و محیط

در چاارچوب توساعه    رشد و پوياي اقتصادي و اجتماعي،

 تعاماال مااديريت شااهري و مااديران ملااي تبااديل شااوند.

ها به استانداردسازي هنرستاندر جهت آموزش و پرورش 

نقشي بسایار   وكار،و بهبود محیط كس  ارآفرينيمنظورك

ايان  اقتصاادي دارد و از   وريبهرهكلیدي در دستیابي به 

طرياق، شارايط مطلاوبي بااراي ماديريت شاهري فااراهم      

موجاود در محایط    هااي پتانسایل شود تا با شناسايي مي

راي آموزش ها در شوآنمعرفي وكار اقتصاد شهري و كس 

هااي مارتبط باا باازار كاار در      و پرورش براي ايجاد رشته

، هااي عملاي و تخصصاي   ها و آماوزش مهاارت  هنرستان

براي دستیابي به راهبردهاي عملیااتي در   بهتري هايگام

                                                           
1- Root Mean Square Error of Approximation 

2- Root Mean Square Residual 

3- Goodness of Fit Index 

4- Adjusted Goodness of Fit Index 

مديريت شاهري  . هاي اقتصادي شهر برداردبهبود فعالیت

با فراهم آوردن بستر مناس   و مديران آموزش و پرورش،

گاذاري در  آموزش هنرجويان هنرساتاني و سارمايه   براي

موج  رشد و توسعه اقتصادي شاهر  توانند مي اين زمینه

كشااورهاي صاانعتي بااا رويكااردي . دنشااوو بلكااه كشااور 

اند و مناس  و ماهرانه راه تبديل آموزش به شغل را يافته

هاي فناي  تانهنرسموزان به سمت آسوق دادن دان  ،آن

ايجاد شغل را  هدف اصلي از آموزش و باشداي ميو حرفه

، بهبود اقتصاد شهري و و بسترسازي براي اشتغال جوانان

ضااري  اشااتغال بااا توسااعه   داننااد. توسااعه ملااي مااي 

 ،آموزيابد و دان افزاي  ميا ههنرستانآموزي در مهارت

انديشاي و ديگار   طلباي، مثبات  اساتقالل آماوزي،  مهارت

رايط كلیاادي زناادگي در اجتماااع را در محاایط كااار  شاا

د كه اين نوع توانمندسازي شاهروندان، موجا    رگیفرامي

هااي فناي،   ارتقاي سطح آگاهي عمومي و توسعه مهاارت 

گردد كه خود عامل مديريتي و رشد سرمايه اجتماعي مي

مهمي در تغییر نگارش و رفتاار افاراد اسات و ماديريت      

ادي و بهبود كیفیت زندگي شهري را در مسیر رشد اقتص

هاي شغلي و افزاي  تولید در جامعه مردم، تأمین فرصت

باراي اساتقبال   ايجاد شارايط الزم   كمك خواهد كرد  لذا

و توجاه باه   ضاروري  هاا، اماري   هنرستانآموزان از دان 

ها جهت آماوزش  عوامل مؤثر بر استانداردسازي هنرستان

.آموزش ناپذير اسات اجتنابي مورد نیاز جامعه، هامهارت

دلیل كاربردي بودن و نیاازي  هاي هنرستاني، به در رشته

ها دارد، فرصات  به اين رشته اقتصاد و مديريت شهريكه 

از آنجايي  و كندايجاد ميبهتري را براي ورود به بازار كار 

اي وحرفاه فني هايهنرستان هايكه رسالت مهم آموزش

شق ورزيدن به كار تقويت روحیه تالش، ع ،دان و  و كار

 استانداردساازي ، اسات و ايجاد توانمنادي در هنرجوياان   

هاااي عملااي و آمااوزش يهااا بااه منظااور ارتقاااهنرسااتان

ه ئا اي كه منجر به تولیاد محصاول ياا ارا   به گونه مهارتي،

بسیار ضروري باه نظار    خدمات قابل عرضه به بازار گردد،

 رسد.مي
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 يازاستانداردسا ارائاه مادل    با هدفپژوه  حاضر 

بااه منظااور كااارآفريني و بهبااود محاایط   هااا هنرسااتان

 در شاهر تهاران   وري اقتصاادي وكار و افزاي  بهرهكس 

از روش انجام شده است. در اين پژوه ، ابتدا با استفاده 

و  ياقتصااد  تیتربي، و نوآور يعلمعوامل ، تحقیق كیفي

 مشااوره ي، ریادگيو  آموزشي ابيو ارز تيريمدي، اجتماع

هااي ماادل  ي، بااه عناوان عواماال، ابعااد و مؤلفااه  لیتحصا 

به منظور كارآفريني و بهباود  ها هنرستان ياستانداردساز

، به دسات  وري اقتصاديوكار و افزاي  بهرهمحیط كس 

آمده است، باا اساتفاده از    5طور كه در جدول . همانآمد

 يعوامال علما  تحلیل عاملي، مدل بر اساس روش كمي و 

ي، به ترتی  ابيو ارز تيريو مد يتصاداق تیترب ي،و نوآور

همچنااین از درجااه اهمیاات اول تااا سااوم برخوردارنااد.  

و  RMSEAمقدار آمده است،  6گونه كه در جدول همان

 RMR و 08/0 از كمتر GFI  وAGFI   نزديك باه ياك 

 نيا هماه ا . هستند مدل اعتبار دهندهنشانهمگي  و بوده

هااي  شااخص و ناد  برخوردار يمطلوب ريمقاد ها ازشاخص

باارازش الگااو در تحلیاال عاااملي، باارازش الگااو را تأيیااد  

   .ندكنمي

بر اساس نتايج اين پژوه ، عوامل علمي و نوآوري 

باه منظاور   هاا  هنرستان ياستانداردسازمدل اولويت اول 

وري وكار و افازاي  بهاره  كارآفريني و بهبود محیط كس 

هااي  اقتصادي بوده است كاه بار اسااس آن باياد رشاته     

نرستان با پیشرفت صنعت و نیاز جامعه تناس  داشاته  ه

روز گردد و تحول و ناوآوري  باشند و محتواي آموزشي به

سرلوحه كار آموزش و پرورش قرار گیرد تا هنرجويان باه  

هاي زندگي بپردازناد. همچناین ارتباطاات    كس  مهارت

اي و چند سوادي يا باه عباارت ديگار داشاتن     بین رشته

مالي، مدني، محیطي، سالمتي، جهاني سوادهاي گوناگون 

باشد. در اين ها ضروري ميو ... براي هنرجويان هنرستان

 و دهقااي مااراديزمینااه، نتااايج پااژوه ، بااا تحقیقااات 

شاكري و ، (1395) صالحي و فر، باقري(1397) همكاران

(، كرلاي  2015االسمعیل و مك گاير )(، 1398همكاران )

، باليناد و  (2017ران )زو و همكا(، 2015و موروزيدس ) 

دومین اولويت مادل   باشد.سو ميهم( 2016مانگلسدور )

ي و اجتمااع  ياقتصاد تیعوامل ترباين پژوه ، توجه به 

باشد  بناابراين بسترساازي فرهنگاي و ايجااد نگارش      مي

آموزي، كارآفريني و ايجااد  مثبت نسبت به جايگاه مهارت

 تارتباطاا وكار و نیز رشد سرمايه اجتماعي و ايجاد كس 

تواناد حاس همكااري و اطمیناان را در     اجتماعي كه مي

هاايي  ، از جمله شاخصاه میان افراد يك جامعه پديد آورد

اندركاران سیستم تعلایم  يد مورد اهتمام دستاست كه با

در اين خصوص، نتايج پژوه   و تربیت رسمي قرار گیرد.

 و فر، باقري(1397) همكاران و دهقي مراديتحقیقات  با

، (1396، آقامحمااادي و كريمیاااان ) (1395) صاااالحي

و همكاااران  1، آلااوس(2015االساامعیل و مااك گاااير ) 

د و مانگلسااادور ( و بالينااا2014اساااكوبلوا )(، 2015)

 باشد.همسو مي (2016)

هاااي عواماال مااديريت و ارزيااابي، از ديگاار اولوياات

راهبارد ارزياابي از عملكارد    باشد  لاذا  پژوه  حاضر مي

ارزشااایابي تحصااایلي فرايندمااادار و ، اركاااان مدرساااه

و  جاو رويكرد مديريتي تغییرپذير و مشاركت، محورنتیجه

كاه توجاه باه     دهايي هستنترين مؤلفهتمركززدايي، مهم

ه ها باشد و منجار با  تواند ياريگر مديران هنرستانآنها مي

وكار، ايجاد ارائه آموزشي شود كه در راستاي بهبود كس 

وري اقتصااد كشاور، گاامي مثبات تلقاي      اشتغال و بهاره 

 همكاااران و دهقااي مااراديهاااي گااردد. نتااايج پااژوه 

(، ناااادري و 1396، آقامحمااادي و كريمیاااان )(1397)

(، نیساین  1398(، شاكري و همكااران ) 1394همكاران )

نیاز مؤياد    (2019( و گاجاردو و گراو )2018بويم و نوه )

 باشد.اين مطل  مي

آمااوزش و يااادگیري، بعااد ديگاار استانداردسااازي  

هااي برابار   ها اسات كاه بیاانگر ايجااد فرصات     هنرستان

يادگیري، ايجاد ارتباط با عوامل مؤثر بر ياادگیري، ايجااد   

هااي  ضاي تعاملي میان مربي و متربي، اساتفاده از روش ق

تدريس فراشناختي و آموزش به روش تلفیقي اسات و در  

نااادري و اياان زمینااه، نتااايج پااژوه  بااا تحقیقااات     

                                                           
1- Alos  
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(، شااكري و  1395فر و صالحي )باقري(، 1394همكاران)

(، 2016اندرسان ) (، 2014(، اساكوبلوا ) 1398همكاران )

(، 2016لااي و همكاااران )(، 2015) پااوزدوا و پالتنیكااوا

(، گاودت  2015(، االسمعیل و مك گاير )2018ماتسوكا )

 باشد.سو مي( هم2019و پويسارد )

توان باه  در نهايت، از عامل مشاوره تحصیلي نیز مي

 ياستانداردسااز عنوان يكي ديگر از عوامل تأثیرگاذار در  

بااه منظااور كااارآفريني و بهبااود محاایط   هااا هنرسااتان

نام برد  زيرا ارائاه   وري اقتصاديو افزاي  بهرهوكار كس 

خدمات راهنماايي و مشااوره توساط متخصصاین نظاام      

آموزشي به ويژه مديران و مشاوران مادارس و كماك باه    

هااي  آموزان و والدينشان در زمینه شناخت ويژگاي دان 

هااي آنهاا در   آموزان و استعداد و تواناييشخصیتي دان 

هاااي تحصاایلي موجااود در  راسااتاي انطباااق بااا رشااته 

هاي فاردي و خاانوادگي   ها و نیز توجه به تفاوتهنرستان

هنرجويان، از جمله مواردي اسات كاه در آيناده شاغلي     

فرزندان جامعه و رونق اقتصادي كشور بسیار تأثیرگاذارتر  

( و 1394خواهااد بااود. مطالعااات نااادري و همكاااران )   

را در ايان  ( نیز نتايج تحقیق حاضار  2018پاناگیوتوپولو )

 كنند.   زمینه، تأيید مي

شااود براساااس نتااايج اياان تحقیااق پیشاانهاد مااي 

مااديريت شااهري و مساائولین آمااوزش و پاارورش بااراي 

هاا  و ارتقاي كیفي آموزش در هنرساتان  وريافزاي  بهره

ايجااد تعامال بیشاتر باین      -1به نكات ذيل توجه كنند: 

مااديريت شااهري و مااديران آموزشااي بااه ويااژه مااديران 

هاي هنرساتاني  روزرساني رشتهها در راستاي بههنرستان

كااربردي كاردن    -2بر اساس نیاز بازار و اقتصاد شاهري  

نیازهااي  جامعاه و   با توجه به آموزش محتوا و روش ارائه

بسترسازي فرهنگاي و ايجااد نگارش مثبات      -3 بازار كار

آموزي، كارآفريني و خوداشتغالي نسبت به جايگاه مهارت

ززدايااي و دادن اختیااارات اجرايااي بااه مااديران  تمرك -4

اي و امكانات موجاود  ها مطابق با شرايط منطقههنرستان

ايجاد فضاي تعاملي میان مربي و متربي  -5هر هنرستان 

فزاي  روحیه مشاركت و تعااون باین كاركناان واحاد     او 

آماوزان  راهنمايي و مشاوره دان  -6و فراگیران  آموزشي

بدو ورود به هنرساتان و انتخااب رشاته    و والدين آنها در 

 تحصیلي متناس  با عالقه، استعداد و توانايي فردي آنها.

 

 منابع -7

(. بررساي جايگااه   1396  كريمیاان، رضاا. )  جواد، يآقامحمد

هاي شخصیتي كارآفريني در اجراي عناصر برنامه مؤلفه

هااي  درسي از ديدگاه هنرآموزان و هنرجويان هنرستان

 نشاريه اي و كاردان  شهرستان ديوانادره.  فني و حرفه

 .31-24(، 1)13، و كاردان اي حرفه و فني آموزشرشد 

(. تبیاین  1388احمدپور داريااني، محماود  عرفانیاان، امیار. )    

ارتباط توسعه اقتصادي با دو مقوله توسعه كس  و كاار  

نشااريه مهندسااي صااناي  و مااديريت،   و كااارآفريني. 

25(49 ،)85-92. 

   زرگار، اماین.  مهاان  ،قلمكااري   ثناا  ،صفري  محمود، كراميا

هاااي كااارآفريني كاركنااان   توسااعه مؤلفااه (. 1393)

. تهاران(  7هرداري )مطالعه موردي: شهرداري منطقه ش

 . 55 -71، (6)2، فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري

(. تحلیل رابطاه  1392امیرحسین. ) ،بیگيعلي  شهرزاد ،باراني

عناصاار ساارمايه فكااري بااا رفتارهاااي كارآفرينااان در   

سازي وكار خالق:كاربرد مدلهاي كس شناسايي فرصت

ابتكاار و خالقیات در علاوم     نشاريه  .معادله سااختاري 

 . 103-128(، 2)3، انساني

هااي  چاال   (.1395) كیاوان. ، صاالحي   اكبار علاي ، فرباقري

آمااوزي و پاارورش هنرجويااان كااارآفرين در    مهااارت

اي بااه روش اي: مطالعااههاااي فنااي و حرفااههنرسااتان

 . 7-40، (15)4، آموزيمهارتنشريه  پديدارشناسي.

(. استانداردسازي ساازمان، فرايناد و   1393مجتبي. ) ،بحیرايي

(، 11)4، مديريت اساتاندارد و كیفیات  نشريه  .محصول

23-18. 

نق  (. 1386) .سعید، الهوتي  كريم، مشايخي  رضا، آباديتاج

وري و رشاد  در ارتقااي بهاره   هاي كاارآفريني و توانايي

 .وريهماي  ملي بهره. اقتصادي

(. نقااا  آمااوزش كاااارآفريني در  1397حیاااتي، مهاادي. )  

 مجلاه اجتمااعي.   هااي آسای   كااه   بر هاهنرستان

 و تربیتاي  علاوم  شناساي، روان در ناوين  هايپیشرفت

 . 55 -60(، 1)1، پرورش و آموزش
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(. وضااعیت 1391حساایني، حامااد. ) خاااتمي، علااي  شاااه  

هااي  آموزان شاخههاي كارآفريني در بین دان شاخص

فصالنامه تحقیقاات   اي و كااردان .  نظري، فني و حرفه

 .95 -116(، 13)4مديريت آموزشي، 

 و فناي  آموزش نظام هايويژگي(. 1382خالقي، علي اصغر. )

 و فني آموزش اصالح براي هاييدرس استرالیا  ايحرفه

 .67 -84، (2)5 ،آموزشي هاينوآورينشريه . ايران ايحرفه

(. 1389بیتاا. ) ، باروق بهمنیار  ناهید مسلمي،  حسین خنیفر،

 محاور. مهاارت  آماوزش  استاندارد تدوين نحوه راهنماي

 ايحرفاه  و فناي  آموزش سازمان عمومي روابطتهران: 

 كشور.

 محمادعلي.  ،جمشیدي  كافم ،برزگر بفروئي  محسن ،شاكري

اي وحرفاه هاي فنيالگوي تناس  آموزش ه(. ارائ1398)

كار از ديدگاه صاحبان صناي  شهر يازد   با نیازهاي بازار

 ،هاي آموزشينوآوري نشريهد. بنیاداده هبر اساس نظري

18(3 ،)58- 39. 

كااورش. ، پرناادرضااا   حساان ،آبااادير زياان  كیااوان ،صااالحي

(. كاربساات رويكاارد سیسااتمي در ارزشاایابي    1388)

اي: موردي از ارزشیابي هاي فني حرفهكیفیت هنرستان

. نشاريه  ناي دخترانه شهر تهراهاي فني حرفههنرستان

 .151 -203(، 8)29ي، هاي آموزشوآورين

 (. تبیاین 1394ساادات. )  مهديه كاشاني، عباسي، عفت  وقور

آموزشي.  نظام كیفیت ارتقاي در استانداردسازي جايگاه

 .153-133(، 65)17 ايران، مهندسي آموزش فصلنامه

، تمجیادتاش   رحایم  ،فاام  عباداهلل   محمدعلي، چوبقلو مجلل

شناسااي فراينااد كااارآفريني در (. آساای 1390. )الهااام

نشاريه  هااي تحصایلي دانشاگاهي.    برنامه درسي رشاته 

 .167-187(، 18)5(، مديريتوري )فراسوي مديريت بهره

.   طباطبايي مزدآبادي، ساید محسان  حسین، محمدپورزرندي

جايگاااه آمااوزش در توسااعه پاياادار شااهري.  (. 1394)

 .125-111، (10)3 ،فصلنامه اقتصاد و مديريت شهري

  حمیاد  ،رحیمیاان   عبااس ، عباساپور   شهريار، مرادي دهقي

الگوي (. تدوين 1397محبوبه. )، خسروي  حسن، ملكي

آماوزي در مادارس متوساطه    اسالمي ا ايراناي مهاارت   

، پژوه  در مسائل تعلیم و تربیت اسالمينشريه  ر.كشو

26(41 ،)67-29. 

هااي  آماوزي در دانشاگاه  جايگاه مهارت(. 1394)رضا.  ،مهدي

 . 117-103، (14)4 .مهارت آموزينشريه نسل سوم. 

حبی . ، جعفري  سهرابن، انگیزادل  صبا ،امیري  نادر ،نادري

هااي آماوزش   (. الگوسازي مفهومي تأثیر مؤلفاه 1394)

وكااار در كااارآفريني باار نگاارش هنرجويااان بااه كساا  

. كارآفريني در كشاورزينشريه  .هاي كاردان هنرستان

2(2) ،34-17. 
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