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 و با شد . اندیشمندان بستر شکوفایی و خاستگاه تعالی دانش و مهارت را آموزش اي می ه و پیشرفت هر جامعهدانش و مهارت، دو نیاز حیاتی در تو سع -چکیده

وتوسعه پایدار، آموزشهاي فنی و مهارتی را هدف قرار داده است. چراکه  دانند. امروزه جهان در تالتمهاي اقتصادي و ناامن، به دنبال برقراري رشد پرورش می

پژوهش حاضر با نگاهی به جریان آموزش در هنرستانهاي فنی و  .انجامد انی به این دو نیاز، به باروري اشتغال، کارآفرینی وتوسعه اقتصادي میتجهیز نیروي انس

ي موجود در ها به کمک داده دهد. بررسی قرار می عنوان راهبرد نظام تعلیم و تربیت عمومی، مورد اي و کاردانش کشور، درآمدزایی حین آموزش را به حرفه

همچنین براي ساخت  .شود ت تولیدي پرداخته میالسنجی تجاري سازي محصو وپرورش استان البرز، باروش تحقیق میدانی به امکان سازمانها و ادارات آموزش

به عنوان تاثیر گذارترین عوامل در  متغییر7متغییر مورد بررسی قرار گرفت که بعد از حذف متغییر میزان تقاضاي موجود در بازار غیردولتی 8ت مختلف، المحصو

 2ت موجود در هنرستانها الآ (قابلیت تولید با ماشین 1این عوامل رتبه بندي شدند که عبارتند از:  ANP ت تولیدي انتخاب و با روشالسازي محصو تجاري

(میزان سهولت در پذیرش استاندارد  4هنرستان  در جودهاي مو (میزان تطبیق با سرفصلهاي درسی رشته 3(میزان تقاضاي موجود از طرف ارگانهاي دولتی 

 کیفی محصول  ء(قابلیت ارتقا 7(هزینه ساخت کمتر 6(امکان صادرات محصول 5ساخت محصول 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ، هنرستان زيسايب وکار، توسعه، تجارکلید واژه: کس

  

 

 

 مقدمه -1

ات بستر تغییررا تربیت و تعلیم م نظاکنند و وع میشروپرورش از آموزشنیا ي دهمه جا، در پیشرفت هستندو توسعه ل نبادکسانی که به م تقریباً تما

ي کثراحدوري بهرهبه فکر ع متنوو جدید هاي ود و هزینهمحدت امکانابا توسعه ي درحالهارکشوخصوص بهمع اجون، ین میادانند. در امیتی ف آشگر

در تغییر ، بدین مبنااند. بنیان افتادههاي دانشرویهمبتنی بر ش نق معااوم و روتد، یشرو درنوین هاي د فناوريبررکاو تلفیق د و موجوهاي از داشته

منظور زش بهموآبخش افزوده ارزشطریق از تأمین مالی و مد درآی به سمت کسب یاهزینه گرگرایی و از دوران مصرفگذشته هاي ها و رویهسیاست

ست. شده اي ثابتمردي اقتصااشد رنسانی بر اسرمایه  د، تأثیرقتصات ابیادر اد[. 1] دهد بواخوناپذیر ها، اجتنابها و هزینهن بودجهمیاف شکااد نسدا

ین ز دارد. انسانی نیااستانه توسعه آبه یک دي قتصااشد رمسیر در حرکت اي برري هر کشوو ست ت ابلندمدار شد پایدنیاز ر، پیشنسانیاتوسعه 

ر کاوي کیفیت نیرو نسانی اسرمایه در تغییر ن چوکند؛ ا میجدزا درونشد هاي ردر مدلنسانی اسرمایه را از نسانی است که توسعه ي اچیزن هما

در لت باید هاي دو، سیاستینابنابر؛ ستاجامعه ار شد پایدرمسیر کننده تعییننسانی اسطح توسعه که ، درحالیستامهم زا دي درونقتصااشد اي ربر

ار قرو فقر از دام هایی اي رمع براجود. شوف ست معطوز انیاردموار شد پایداي رنکه برآستانه آسطح از نسانی به سطحی باالتر ایش توسعه افزاجهت 

ین اند. دي دارقتصااشد ربه ن سیداي رنسانی براتوسعه و نسانی اسرمایه در لتی هاي دوگذاريسرمایهبه ز نیا، سالمب و خوهاي در چرخهگرفتن 

ه ین عقیداینکه اباشند. نتیجه آن نظایر و مؤثرتر و تر راکاصورت ها بهپروژهمدیریت د یا بهبوو سالمت اي، و حرفهکز فنی امردر ست اممکن ها هزینه
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ت تباطابِ ارنقالاست. رت امهاو نش ن داقر، یکمو بیست ن قر [.2]تأیید نیست رد یگر مو، دنسانیاتوسعه رد مودر نی اگربعد نو شد اول رسنتی که 

ها آنتغییر مستمر و تقا اربه ، نشرت و دامسیر توسعه مهاسرعت در ن بهست. جهااعنصردو ین ه انسانی جوهري ات گستردهتعامالو جهانی 

ترین مهمهمچنین  [.3]تابد وز را برنمییرهاي د، داشتهنگ بروز، درمرز انیاردموهاي مهارتنتیجه ها و در، فناورينشردادسریع ات تغییرپردازد. می

ي هايیزرکه برنامهشود ن مینمایار هر کشودي در یک تفکر بنیاعنوان بهمانی زین مهم و است. رت اتوسعه مهادي، قتصااتوسعه وري در ار بهرهبزا

فنی زان موآنش هاي دان مهارتشکوفا شدد. هد بواخور ین منظواي ابهترین بستر براي و حرفهکز فنی این مرامستمر باشد. بنابرو جامع  آنبه ط مربو

ابت قرتحریک وري، بهرهیش افزمنظور ابهند. دازبپردي قتصااتوسعه د در خوهاي مهارتئه اراهدفمند به ل شتغاانند با اهد یافت که بتواقتی تحقق خوو

ست. ن اسر جهااسردر نه ورافنات تحوالك محروي نیروز مري انیااي در دو حرفهفنی زش موآست. ز انیاردموو مهم رت توسعه مهادي، قتصااشد و ر

ت. دي هسقتصااهر  ه، در کالبدقلب تپند، نسانی ماهروي است. نقش تربیت نیره اشده تنیدزه ین حودر اندگی ن زشئوها و فعالیتتمامی وزه مرا

لین عامل اوست. ل اشتغاامولد اي و حرفهکز فنی امر  [.4]د هد بواخودي قتصااتوسعه ك ید محردترون بداي و حرفهفنی هاي آموزشتوسعه رو ازاین

یش افزامهم برین ها هست. ااي آنو حرفهفنی هاي آموزشکیفیت و حجم یافته در توسعهکمتر یافته و ي توسعههارمقایسه کشووت در متفاار تأثیرگذ

د یکریافته، روي توسعههارکشوگردد. در مینه نیز امد سردرآیش افزاموجب آن شد رکه دهد ن مینتایج نشادارد. کاهش فقر نسبت مستقیم وري، بهره

   [.5]هست تربیت و عمومی تعلیم اي در سطح و حرفهفنی هاي ي آموزشئه پویاو اراسی ربر، صلید اهبررایک عنوان ها بهدولت

به د را خوش تالها دولتست که ه اسیداي راندازهري، بههر کشووپرورش اي در آموزشو حرفهفنی هاي آموزشحساسیت و همیت ایگر ي دسواز 

 نشزش و پاالیش داموي و آگیردیاد بهبومنظور ها بهاند. دولتف ساختهمعطو، نوینوري فناو نش داتحت يِ قوو سیع هاي ود شبکهیجااتمرکز 

از آن در ناشی ت تبعاو هماهنگی م نظیر عدهایی ضعففع ل رنبادست به ده ابواه جامعه همرر کازار باي تقاضاق نطبام ابا عدطورمعمول بهقدیمی که 

پرورش وزه آموزشحوگذاران یافته، سیاستتوسعهکمتر و توسعه ي درحال هارتمامی کشو می باشند.رسیاست کشوع و جتماد، اقتصا، اتوسعه فرهنگ

ئه ارابا ها آنقل نمایند. احدیافتگی را هاي توسعهفاصلههزینه ن و مازتا، هستندپذیري و پویایی انعطافنوعی ل نبادبه اي و حرفهفنی هاي در مهارت

ن نفعاذيامی تمت عودهمچنین سازي آن، ارس و یکپارچهمددر  1(QMSiSسیستم مدیریت کیفیت )ار ستقرامدیریتی نظیر و مفاهیم جدید علمی 

دانند ر میکشوزایی و توسعه و اشتغالفرینی رآکاهراه شامسیر را، ین د، اخوهاي داشتهبا ، خصوصیهاي ن و بخشمعلما، لیازان، اوموآنش داجمله از

ل، شتغااي در او حرفهی فنهاي آموزشبر نقش مؤثر یافته، توسعهمع اجوان ندیشمندص اخاطور و بهجهانی د قتصام اعلونظران وزه، صاحبمرا [.6]

ار خیر پدیدهاي ادر دههتولید وري و فناهاي در حوزهشگرفی که ات با تغییراي و حرفهفنی هاي مهارتند. نظر داراتفاقها رپیشرفت کشوو معیشت 

د قتصاسوي ابهشن روهی ن، رااجهده در گستردي و  قتصاهاي نوظهور ا، در بحرانستدیک کلید به عنوان بهین عنصر  است. ه ایددگرل متحو، شد

و تربیت عمومی و تعلیم م نظازه حواي در د حرفهقتصاایت رتحقق مأموو ستیابی اي دهش بروین پژا [.7]گشاید ار میپایدو النه دعاب، مطلو

و متی ومقاد قتصااگشاییِ یک ي در راههبررمعظم م نه مقاامدبرت بیاناي ستاو در راهد شد این خوونش تدر و داکااي و و حرفهفنی هاي هنرستان

د را قتصاابر هاي واردشده شوكنایی مقابله با اکه توکند میترسیم دي را قتصااحقیقت در متی ومقاد قتصاد. اهد بواخور برنامه توسعه کشوانداز چشم

ه ست نگازم االدي قتصااستیابی به چنین اي دبرشته باشد. ان را دابحرر از نایی عبواتوو یط مختلف اشرف در نعطااباید قابلیت دي قتصااچنین دارد. 

بر ابرد در قتصااکلی ب چورچاه ینددر آکه د حی شواطراي گونهدي بهقتصاهاي او زیرساختشته باشد د داجودي وقتصاهاي اسیاستبه ت بلندمد

به حرکت اي برز سارت مهاهاي حوزه وپرورش و در رأس آنآموزشبخش ر، حیاتی هر کشوهاي ازجمله زیرساخت [.8]دد تقویت گرت نامالیما

در نجامید. اهد اخور کشوو فرهنگی جامعه  دي و قتصا، اتوسعه علمیو شد ربه اي و حرفهفنی هاي وري در آموزشبهرهست. د اقتصاخ اچردرآوردن 

و نیم لیه اد اومو، صنعتیت الارآبزده از اتفاسزان، اموآنش زشِ دامومنظور آر، بهنش کشور و داکاو فنی هاي در هنرستانتحصیلی هاي از رشتهبرخی 

به قیمت اد ین مواست. ز انیاه غیرو چوبی هاي ب و فرآوردهپایه چوهاي اع نیم ساختهنو، اصنعتیهاي و دستگاهسیم و کابل اع نوها ازجمله اساخته

شوند. میتبدیل ، تولیدهاي  ف هزینهبا صرو خرید از کمتر یمت فروش ، باقوش و یا قابلغیرقابل فرت به ضایعاشده و درنهایت زار خریداريباروز از  

یک در ساعت  32لیا 24موردنیاز، حداکثر سی ریزي دربرنامهطبق ، نشر و داکااي و و حرفهفنی هاي د در هنرستانموجوآالت ، ماشینیگري دسواز 

اي و و حرفهفنی هاي در هنرستانگاهی رکا شدههاي تدوینبرنامه [.9]ست ا باالترر بسیاها آنظرفیت تولید که شوند. درحالیمیگرفته به کار هفته 

از نوینی هاي ها، رویههزینهمدیریت وم لزوري و فناات ما تغییراند؛ اورتر شدهبهرههه گذشته دنسبت به ، پاالیشار و ستمراگرچه با ، انشکار و دا

                                                           
1 Quality Management System in School 
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ین وتداي س، برنامهسااین است. بر تر ار، محسوسکشود قتصازه در این حوات اتأثیرها و هزینهگی دکه گستراچرطلبد. را میمختلف ح مدیریت سطو

محصوالتی ، عملیزش موآحین ها در اد و نیم ساختهموت از تولید ضایعاجاي ، بهنشر و داکاو فنی هاي آن در هنرستانهد شد که نتیجه اخو

 بیشتر باوري بهرهنش با د ارزش از دایجارگ اخانه بزرین بخش به یک کا، این منظرد. از اتولید بشوها از آنمد درآکسب وش و فراي برارائه قابل

ن توسعه شتاباو شد ربه ، فرینیرآکاد عملکرم نسجاو افنی هاي مهارتئه اندوزي و ارادانشبر وه عالدرنتیجه، هد شد. اتبدیل خود موجوت مکانان اهما

  د.هد کراکمک خودي  قتصاا

 تحقیق ي هارمعیاتعریف مفهومی 

 باشند. ها د در هنرستانموجوآالت ماشینبا تولید ت موردنظر قابلمحصوالها : د در هنرستانموجوآالت ماشینقابلیت تولید با 

 باشند.ت لتی متقاضی خرید محصوالهاي دوسازمانلتی: هاي دوف ارگانطرد از موجوي تقاضاان میز

 باشند. زان موآنش داسی هاي درسرفصلمطابق با ت ،یند تولید محصوالافرن: هنرستاد در موجوي هارشتهسی هاي درسرفصلتطبیق با ان میز

 ده و درنبوه پیچیدشده ت ساختهمحصوالارد موردپذیرش ستاندل: اساخت محصوارد ستاندش اپذیردر سهولت ان میز

 باشند. ها د در هنرستاننسانی موجووي انیرآالت و وده تلورانس ماشینمحد

 تقاضا باشند.داراي خصوصی نیز ي هازاربازار غیردولتی : در باد در موجوي تقاضان امیز

 شته باشند.ي داساخت کمترد،و هزینه موجور خل کشوها در داآنلیه اد اوهزینه ساخت کمتر: مو

 شته باشند. درات داصان مکال : امحصودرات صان مکاا

 [.10] شته باشندداکیفیت ح و طر درتقا ارقابلیت ت محصوالل: تقا کیفی محصوارقابلیت 

 

  تحقیق اف هدا

نش ها و دامهارتهمچنین کسب ر، و کشود قتصاار آن در استمرو اتعلیم تربیت عمومی م نظادر فرینی رآکازي بر بسترساوه هش عالوین پژدر ا

به ارائه ات قابلتولیدمنظور بهشی زموهاي آهنرستان هبالقوهاي ي از ظرفیتکثراحدده ستفاابه ر، کازار به بااي ورود برن هنرجویااي و پایهعمومی 

ت در محصوالوش طریق تولید فرزش از موهاي آان هزینهین مهم موجب جبراست. اگرفته ارمدنظر قرزه، ین حواز امد افزوده و درآارزشکسب زار با

 هد شد.اخوزش، موآحین 

 

 تحقیق ت فرضیاسواالت و 

 ؟ندرداربرخو تجاري سازيبندي در و رتبههمیت اچه از شوند  میح مطرت فرضیار دکه گانه هشتمل اعو تحقیق:ت سؤاال

H1 ط معناداري دارد.تباارلتی هاي دوهنرستان تجاري سازيبا ها د در هنرستانموجوآالت ماشینقابلیت تولید با اول: فرضیه 

H2  ط معناداري دارد.تباارلتی هاي دوهنرستان تجاري سازيلتی با هاي دوف ارگانطرد از موجوي تقاضاان میزدوم: فرضیه 

H3 ط معناداري دارد. تباارلتی هاي دوهنرستان تجاري سازيبا ن هنرستاد در موجوهاي رشتهسی هاي درسرفصلتطبیق با ان میزم: فرضیه سو 
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H4ط معناداري دارد.تباارلتی هاي دوهنرستان تجاري سازيبا ل ساخت محصوارد ستاندش اپذیردر سهولت ان میزرم: فرضیه چها 

H5 ط معناداري دارد.تباارلتی هاي دوهنرستان تجاري سازيبا زار غیردولتی باد در موجوي تقاضاان فرضیه پنجم: میز 

H6  ط معناداري دارد.تباارلتی هاي دوهنرستان تجاري سازيفرضیه ششم: هزینه ساخت کمتر با 

 H7  :ط معناداري دارد.تباارلتی هاي دوهنرستان زيتجاري سابا ل محصودرات صان مکاافرضیه هفتم 

H8  ط معناداري دارد. تباارلتی هاي دوهنرستان تجاري سازيبا ل تقا کیفی محصوارفرضیه هشتم: قابلیت 

 

 مفهومی  ل مد

و شته باشند درآمدي دالتی که باید منبع هاي دوهنرستان تجاري سازين مکااسی رین تحقیق برم انجاف از اهد،صلی تحقیق ابا توجه به مسئله 

ین است شده ااستفادهست شده اارائهیر زمفهومی ل مددر تحقیق که هاي آوري مؤلفهاي جمعبرن خبرگاازنظر ین تحقیق هست.در امستقل باشند 

د بعاابا توجه به ، تحقیق  ینرد آزمون در امفهومی مول ین مداگرفت بنابرار قرمورد بررسی که باشند می تجاري سازيبر ي مؤثر هااربزمؤلفه اهشت 

 د.هد بوایر خوصورت زبهتحقیق ي متغیرهااز هر یک مورد مطالعه در 

 

 [.10]( 1394: مدل مفهومی تحقیق)محسن معدن نژاد،1شکل 

 

 تحقیقو و روش قلمر

تحقیق اي برت طالعاآوري اجمعست. اگرفته رت صوز لبرن استااي احرفهنه فنی اپسرهاي و هنرستاننش ردانه کااپسرهاي در هنرستانین تحقیق ا

مورد بررسی و  1394یعنی ل ین ساري در اتجااي هایی بررنهایت معیاو درست اشته دامه ادا 1395ل ساخرداد تا وع و شر 1394از مهرماه حاضر 

فنی ن مازیربط ساذفاتر د در دثبتی موجو هايها از دادهات هنرستانتجهیزو محل ع، نواد، تعدتِ طالعاآوري امنظور جمعبهست. شده ابندي واقعرتبه
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همچنین براي تعریف متغیرها از منابع دانشگاهی و اساتید هنرستانهاي فنی و حرفه اي استفاده شده است ست. شده از استفادهلبرن استااي  او حرفه

نفر میتوانستیم استفاده کنیم  318به داده هاي ثبتی از از پرسشنامه استفاده شده است که با توجه  تجاري سازين با آبراي تایید متغیرها و ارتباط 

 190شده است  بیانتصادفی انتخاب شده است. ولی با توجه به مشکالتی که  ،نفر بطور تصادفی از روي جدول انتخاب 176که با فرمول کوکران 

 پرسشنامه توزیع شد.

 

 

 یق تحقاي جرروش ا

تحقیق توصیفی شود، روش میخته داپرع موضوت منظم خصوصیاو قعی ، وابه توصیف عینید ثبتی موجوهاي دادهبا توجه به ، هشوین پژن در اچو

اي بر، 1394ل سان ها تا پایارماآتحلیل اج و ستخرابا هست. کمی د یکرشده، داراي روت ثبتطالعام و اقاها، اروتحلیل دادهتجزیهتوجه به  با ده وبو

هاي دادهست.اگرفته ارسی قرربرردموزا، مدت درآخدماو تولید ز فابرداري در بهرهثابتِ قابل هاي ت و دارائیمکاناز،البرن استاهاي اهنرستان

 تجاري سازي درملی که اعوبندي اي رتبههمچنین براند. و قرارگرفتهسی ربرو تحلیل رد مو PLSو  SPSSافزار ده از نرمستفاابا آمده دستبه

گیرد. رت میجی صوت زوپرسشنامه مقایساده از ستفاانی با اتحقیق میداز روش ست که شده ااستفاده ANPاز روش ند تأثیر دارلتی هاي دوهنرستان

ست. شده ادهري استفاساختات الدمعال مدازش براز تحقیق هاي منظور آزمون فرضیهبهست. انی اهش میدوین پژآخر اقسمت در تحقیق اي جرروش ا

ن تبیین مفاهیم مکنوشده در ي مشاهدهمتغیرهااز سهم هریک ان میزه و شده سنجیدزمان طور همبهتحقیق ي بط بین متغیرهال، رواین مددر ا

 گردد.میتحقیق تعیین 

 

 اي و حرفهفنی هاي کارگاه تجاري سازيیند افر

 تجاري سازيیند افر [.11]ر دارد کاوسرآن یند افرپردازي و مفهوم تجاري سازيیف مفاهیم با تعره عمدطور به تجاري سازيي فرایند ت دربارهمطالعا

 [.12]کنند مینقش ي یفان در آن اگوناگوهاي توانمنديبا د متعدان یگرزست که باه اپیچیدي ینداخطی نیست بلکه فرده و ساي یندافروري فنا

 ولجددر ست که رو اروبهنعی ابا مواي و حرفهفنی آموزش کز امردر نش دا تجاري سازيشده ، ت انجامبا توجه به مطالعا

 شود. ره میشاها اترین آناز عمدهبه برخی 1ره شما

 تجاري سازيرد موشده در ت انجام: مطالعا1ول جد

 تجاري سازيشده شناسایینع امو تمقاالان عنو 

منابع 
ی

خارج
 

و کز فنی امرري از نش تجال دانتقا.ا1

 هاشرکت بهاي حرفه

  (siggle et al,2003) 

فرهنگی بین صنعت ف شکا، هشوین پژه از امدآست دنتایج به بر اساس 

ضعیف هاي ، نظامتیکاکرروبوف نعطاد انبواي، و حرفهکز فنی امرو 

نع اموترین وري، عمدهفنال نتقاافاتر دثربخش امدیریت غیر و  هیدپاداش

 به صنعت هستند.اي حرفه وکز فنی امروري از فنال نتقااثربخشی ا

ار ثرگذل انتقااي الگویی براحی ا. طر2

به اي و حرفهفنی هاي از هنرستاننش دا

 (Siegel et al.,2004صنعت )

هاي سیاستشتن اندد جووري؛ وفنال نتقااي ابرداش پام نظاد نبو

د جووري؛ وفنال نتقااي ابراي و حرفهفنی هاي هنرستانمنعطف 

د نبو، صنعتاي و و حرفهفنی هاي ن هنرستانمیا فرهنگیهاي تفاوت
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  هشوپژاز مالی هاي حمایت

 تجاري سازيو علمی .آزادي 3

 Kotinlaty ,2005لیا استرهاي ادانشگاه

 هنشگادر داعلمی آزادي صل ابر حفظ تأکید  

موفق ل نتقاار در اثرگذامل ا.عو4 

(Cumming & Teng2003نش  , دا  )

[13.] 

 صنعتاي و و حرفهفنی هاي ن هنرستاننشی میاي دافاصله

 

منابع 
دا

ی
خل

 

تجاري د پیشبراي برساز زمینهیط ا.شر5

نشگاهی دابخش ها در پژوهشنتایج  سازي

  [.14]   1386ر،فکو

هاي د سیاستجودي وبنیاهاي گذاري در پژوهشد سرمایهکمبو

، نشگاهیداین بخش متقابل بن طمیناد انبو تجاري سازيه از ندزداربا

 تجاري سازيهماهنگ با سازي د فرهنگکمبوگذاران و سرمایهصنعت 

 ايو حرفهفنی هاي هنرستانبخش در 

ان شد با عنوارشناسی رکاي .رساله6

و نش ري داتجال نتقاي الگواین وتد

بر اساس نشگاهی دافرینی رآکات ماالزا

معتبر ه نشگاداپنج هاي ي روشمقایسه

 [.15]( 1387، خانلو)ندیرن جها

نین ضعیف اقوه نشگادامدیریتی م نظاف نعطاد انبوو سی اکرروبود جوو

دان در ستااعمل د آزادي سطح ملی نبوي در فکرهاي از داراییحفاظت 

و صنعت ن فعاالوت منافع متفاوکار هاي کسبدر فعالیتکت رمشا

هاي د حمایتلتی نبوهاي دوبودجهبه ه نشگادابستگی ن وانشگاهیادا

 ان هشگروپژه از نشگادامالی 

هاي ري طرحپتانسیل تجاگیري . اندازه7

 [.12]زي منطق فاده از ستفااتحقیقاتی با 

دي، قتصاانع امو، نسانیوي اناکافی نیرهاي ت، توانمنديطالعاد اکمبو

دن نکر، درك تباطیارنع امو، مانیزساري و نع ساختاامو،حقوقی،سیاسی

  محیطیي زیستهااردستاندد انبون، مشتریازار و باي هازنیا

ري و نع ساختاامو، حقوقی، سیاسیدي، قتصاانع امو، نسانیوي اناکافی نیرهاي ت، توانمنديطالعاد اکمبو، شد ن بیا 1ره شماول جددر که طور همان

د کمبودن و بوو چند تخصصی پیچیدگی  [.12]محیطیي زیستهااردستاندد انبون، مشتریازار و باي هازنیادن نکر،درك تباطیارنع امو، مانیزسا

نیز و یگر ي دسوخود اختصاص داده از به ها را ان آنتودي از یازکه بخش علمی ي هیئتعضاارتقاي انین اقوسو و از یکمینه زین در امستند ي تجربه

ر و ساختاچنین ، همتجاري سازيي ل پایهصواز امانی زگاهی ساآناو  [.16]صنعتاي و و حرفهفنی هاي هنرستانمستحکم ط تباد ارنبو

یش افزو اتقا اي اربرهایی د روشیجاا [.17]ست این مهم ابه یابی دستصلی انع امواز  تجاري سازيع منفی به موضوهاي سازمانی و نگرشفرهنگ

ع یک موضو، هشوحتی پژو ی عالزش موف، آمصر، تولید صنعتیهاي زمینهغلب .امی باشد ارشور دبسیا تجاري سازيیند اموفقیت فرل حتماا

ر کادارد که پیچیدگی خاصی ف ین کالاتشخیص سرنخ ، ستاقعی جامعه شکل نگرفته ز وانیاده و بر اساس بور تی به کشوه و وارداشدداري لگوبرا

به شناسایی ز نیااول  يدر مرحلهشته باشند ا داجراعملی قابلیت صورت بهنش که دا تجاري سازيي هارکازوحی سااطرمنظور بهنیست.  اي ساده

 تجاري سازيوزه مر، انشگاهیدافرینی رآکاشده درزمینه هاي انجامپژوهشبا توجه به  [.14]ستها اي دانشگاهدر عرصه تجاري سازيروي نع پیش امو

فرینی رآکاو نش دا ازيتجاري سي توسعه اي نع برابرخی مواره طرفی همود . از تلقی می شووري ضرزم و الي مراها ه نشگاي دابقااي نش بردا

ي از آراي گیره ست تا با بهره اشدش ین تحقیق تالرو در این .از اسد رناپذیر به نظر می ب جتناي امرانها آفع و رکه شناسایی د دارد جوونشگاهی دا

نها اهمیت ابا توجه به ان بتو شوند تاي لویت بند,  و اودشناسایی شو تجاري سازيدر  ،نشدا تجاري سازينع اترین موه عمدو مهم ترین ن، خبرگا

سکوئر ي ا کاره ماان  آی میزــسربرها ترین آناز رایجکه یکی د دارد جول ومدد بهبودن معین کراي مختلفی برهاي شاخص  فت.رحل ها اغ راه سر

دي به عدآن یش افزب امطلوان یزمشده است تري حاصلل مطلوبمدد بیش یاافزره اماآین ان امیزات ایجادشده هرچه با تغییرکه طورياست به

 ین شاخص کمکی نکند.د ابه بهبوجدید دیگر بط دن  رواکراضافه تا جایی که باشد می 4از   بیشتر 
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 هشوپژاز  نهایی حاصل ل :  مد 9-4نمودار 

 ل ئه مدارا

و مناسب ازش براز هش وپژي تحلیل مسیر متغیرها لکه مدشود ه میمشاهدق؛ فوول جددر ندگی ازبرهاي شده شاخصار گزارشبا توجه به مقد

با توجه به اینکه در نرم افزار عدد منفی دارد و به رنگ لتی دوغیرزار باد در موجوي تقاضاان میزباشد. در مدل نهایی ردار میقابل قبولی برخو

ط است ولی تاثیر انچنانی در مدل ندارد و این رابطه در ارتبا تجاري سازيقرمز در امده است نشانگر این است که اگر چه رابطه این متغیر با 

 برازش مدل را بعد از اصالح نشان میدهد. 2جدول  معنادار نیست . با حذف این متغیر مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار خواهد شد.

 

 جدیدل ئه مدول ارا:جد 2ولجد

 معیار قابل قبول شاخص برازش شاخص برازش مدل اصالح شده

 3≥ (X2/dfجذور کاي به درجه آزادي )م 2.34

 NFI ≥0.90شاخص نرم شدگی برازندگی  1.06

 PNFI ≥0.50شاخص برازندگی هنجار شده مقصد  0.96

 IFI ≥0.90شاخص برازندگی فزاینده  1.2

 CFI ≥0.90شاخص برازندگی تطبیقی  0.73

 GFI ≥0.90شاخص میزان انطباق  0.92

 نزدیک به صفر RMR میانگین مجذور پس ماندها 0.01

 RMSEA ≤0.08ریشه دوم میانگین خطاي تقریب  0.06

 نتایج حاصل از پژوهش 

از برازش خوبی برخوردار اسـت و بقیـه لتی دوغیر زاربا در دموجو يتقاضا انمیزنتیجه نهایی بدست امده و مدل نهایی نشانگر این است مدل با حذف 

ــد از  ــه عبارتن ــوارد ک ــتان در دموجو تالآماشین با تولید ( قابلیت1م  با تطبیق ان( میز3لتی دو يهانگاار فطر از دموجو يتقاضا ان( میز2ها هنرس

 ( هزینه6ل محصو دراتصا نمکا( ا5ل محصو ساخت اردستاندا شپذیر در سهولت ان( میز4ن هنرستا در دموجو هايرشـــــــته سیدر يسرفصلها



 

 

9 

 الغکارگرساوجب خانهی کاربرد و یعلم مرکز هفصلنام  
                                        1397 پاییزتم    شهشماره            

 

9 

ارتباط معناداري دارند و در صورت توجه به انها درآمد هنرستانها از این طریق بـه میـزان  يتجاري سازل، با محصو کیفی تقاار ( قابلیت7کمتر ساخت

 امده است: 3میبایست انجام داد در جدول  تجاري سازيقابل توجهی بهبود خواهد یافت. اولویت هایی که باید بخاطر رشد و توسعه و همچنین 

 : اولویت بندي موارد تجاري سازي3جدول 

 هاد در هنرستانموجوت الآولید با ماشینقابلیت ت 1

 قابلیت ارتقا کیفی محصول 2

 لساخت محصوارد ستاندش اپذیردر سهولت ان میز 3

 لتیي دوهانگاف ارطرد از موجوي تقاضاان میز 4

 هزینه ساخت کمتر 5

 نهنرستاد در موجوهاي رشتهسی ي درتطبیق با سرفصلهاان میز 6

 لمحصودرات صان مکاا 7

 لتیدو هايهنرستان تجاري سازي با هاهنرستان در دموجو آالتماشین با تولید قابلیتتوجه به نتایج حاصل از فرضیه اول مشاهده میشود که  با 

اري سازي تج ارتباط معنا داري دارد و با توجه به اینکه رتبه اول را در رتبه بندي بدست آورده است و لذا پیشنهاد میشود در اولویت هنرستانها براي

رابطه دارد ولی از لتی دو هايهنرستان تجاري سازي با لتیدو هايارگان فطر از دموجو يتقاضا انمیزقرار گیرد. در فرضیه دوم مشاهده میشود که 

نگاه و نوع نظر رتبه بندي در رده چهارم هست و این به خاطر این است که دولت از این طرح حمایت انچنانی نمیکند و پیشنهاد میشود  نحوه 

 سیدر هايسرفصل با تطبیق انمیزبرخورد ارگانهاي دولتی و مسوالن دولتی به این موضوع عوض شود. با توجه به نتیجه بدست امده از فرضیه سوم 

د نشان میدهد که دارد. ولی در رتبه بندي در رده ششم قرار دار معناداري طتباار لتیدو هايهنرستان تجاري سازي با نهنرستا در دموجو هايرشته

یل به این موضوع توجه نشده و مسوالن تجدید نظر اساسی در سرفصلهاي رشته هاي درسی موجود در هنرستانها داشته باشند تا به این هدف مهم نا

سوم جاي گرفته  و در رتبه .دارد معناداري طتباار لتیدو هايهنرستان تجاري سازي با لمحصو ساخت اردستاندا شپذیر در سهولت انمیزشوند . 

راحتی میتوانند با استانداردهاي ساخت محصول ه است و این به ان دلیل است که ساخت و تولید در هنرستانها بصورت علمی دنبال میشود و ب

 لتیدو هايستانهنر تجاري سازي با غیردولتی زاربا در دموجو يتقاضا انمیزتطبیق پیدا کند. با توجه به نتایج بدست امده از مدلسازي ساختاري  

ندارد و این حاکی از ان است که بازارهاي غیر دولتی اعتماد به ساخت هنرستانها ندارند و این موضوع ومتغیر باید از مدل حذف  معناداري طتباار

زي بروند بایستی مرتبط است و اگر هنرستانهاي دولتی بخواهند به سمت تجاري سا لتیدو هايهنرستان تجاري سازي با کمتر ساخت هزینهشود. 

انجا مشخص میشود که این متغیر رتبه پنجم را در تجاري سازي بدست  از تولیدات خود را با هزینه کمتر به بازار عرضه کنند و اهمیت این موضوع

ري با تجاري سازي اورده است. از نتایج بدست امده در فرضیه هفتم امکان صادرات محصول براي تجاري سازي محصول اهمیت دارد و رابطه معنادا

دارند و این موضوع ، موضوع جدیدي است صادرات محصوالت تولیدي  تجاري سازيدارد ولی با توجه به اینکه خود مسولین هم اعتقاد کمتري به 

باالتر براي تجاري سازي ساخته شده در هنرستانها در رتبه هفتم قرار دارد و لذا پیشنهاد میشود با توجه به توانایی هنرستانها ابتدا از اولویتهاي 

. دارد معناداري طتباار لتیدو هايهنرستان تجاري سازي با لمحصو کیفی تقاار قابلیتاستفاده کنند و برنامه بلند  مدتی براي صادرات داشته باشند. 

ین متغیر باید بطور ویژه اي مورد توجه قرار و با توجه به اینکه در دنیاي مدرن رقابتی امروز کیفیت حرف اول را می زند  و متغیر رتبه دوم را دارد ا

 دهدیمحاضر نشان  پژوهش .باشدیمی هنرستانی کشور مراکز آموزشي در وربهره در حوزه« میتوانیم»نتیجه مهم این پژوهش صرف فعل گیرد. 

هادرآمد کسب کرد. این تحقیق به  در هنرستانامکانات و بضاعت موجود  با و تفکري جهادي، تیریمد ،انسجام ي،زیربرنامهبه کمک  توانیمچگونه 

ي ضعیف اما قابل تقویت و هارساختیزي متنوع با هارشته وجود .باشدیم، کاردانشي و احرفهي فنی و هادر آموزشدنبال ارائه یک رویه متفاوت 

 آموختگاندانشبسیاري از  عمدتا درخود نهفته دارد. عظیمی از کارآفرینی ها را لیپتانس و پرورش، درآموزش نیروي انسانی ماهر، نیهمچن استفاده،

تغییر مسیرهاي آموزشی، اتالف وقت و اصراف هزینه هاي دولت وجامعه را باعث  با درآمد مستقیم، کسببه دلیل نبود حلقه نهایی اتصال با بازار کار 

 می شوند.
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 پیشنهادات کاربردي

 تحقیق ارائه داد عبارتند از:پیشنهادهاي کاربردي که میتوان بعد از انجام این 

 ها و قابلیتهنرستان در دموجو تالآماشین با تولید قابلیتبا توجه به رتبه بندي انجام شده ،هنرستانهاي فنی و حرفه اي میبایست به ترتیب به -1

دزایی کنند و مطمعنا اینکار خود بخود هاي خود و افزایش کیفیت محصوالت خود درآم محصول اهمیت بیشتري داده و با توجه به توانایی کیفی ارتقا

 باعث رشد کیفیت آموزش و بالطبع رشد و شکوفایی اقتصاد کشور عزیزمان ایران خواهد شد.

کنیم که با انتشار نتیجه این تحقیق و در اختیار قرار دادن آن و توزیع ان بین مدیران هنرستانهاي فنی و حرفه اي انها را با این واقعیت آشنا -2

 نند با در امدزایی روي پاي خود بایستند و با خرید تجهیزات بروز باعث رشد هنرستانها شوند.میتوا

شه راهی با تهیه لیستی از اقالم تولیدي در هر هنرستان و معرفی محصوالت تولیدي انها میتوان هنرستانها را به کمک اقتصاد ملی فرا خواند. و نق-3

 وین برنامه اي جامع مصرف محصوالت تولیدي هنرستانها را در اولویت قرار داد.را براي هنرستانها تهیه کرد. و با تد

ر با توجه به نتیجه تحقیق ،کارگروهی تشکیل شود تا تصمیم نهایی براي اجرایی نمودن تولید محصوالتی در هنرستانها در دستور کار دولت قرا-4

ن تقاضاي موجود از طرف ارگانهاي دولتی در اولویت چهارم قرار دارد ، خود دولت باید گیرد تا بطور غیر مستقیم هنرستانها تقویت شوند . چون میزا

 خرید از هنرستانها را در اولویت خود قرار دهد.
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