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 کیدهچ

یب غترتحقیق حاضر جستجویی است درباره ی دالیلی که موجب می شود ما نوجوانان را 

به طور کلی حرفه آموزی عبارت . کنیم تا به فکر آموختن یک حرفه در اوقات فراغت باشند 

کند و می شغل، حرفه و کسب کار آماده بدست آوردن آموزش هایي که فرد را برای  است از

اما اگر بخواهیم اشاره ی کوچکی  .دهدمی  یا كارآیي و توانایي وی را در انجام آنها افزایش

کمک به اشتغال زایی  ن دالیل بکنیم می توان گقت مهم ترین فایده ی حرفه آموزیبه ای

از  در ضمن یکی از موضوعات مهم بررسی علل کمبود استقبال. نوجوان در آینده است 

کالس های فنی و هنری در بین نوجوانان است که از این علل می توان به کمبود این کالس 

هر چه بیشتر  والدین و فرزندانشان با رشته های فنی و هنری  همچنین  آشنایی.ها اشاره کرد 

می تواند باعث افزایش رقبت آن ها برای شرکت دراین کالس ها شود که آشنا کردن 

خوانندگان با مزایای این رشته ها به خصوص در سن نوجوانی از اهداف اصلی این تحقیق 

 .است  

 

 اشتغال ، آموزش ، والدین ، استقبالحرفه آموزی ، نوجوانان ، :واژگان کلیدی

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 مقدمه

به خصوص در فصل تابستان آزاد هستند و در واقع اوقات  ، تمامی نوجوانان زمان زیادی را

اکثر  . فراغت زیادی برای یاد گیری مهارت های مورد عالقه ی خود در اختیار دارند

حتی اگر خودشان هم ندانند که  نوجوانان به حرفه هایی عالقه داشته ودرآن ها استعداد دارند،

به طور مثال اکثر . البته ریشه این ندانستن در آشنا نبودن وتجربه نکردن آن ها می باشد

کودکان انواع واقسام ورزش هارا امتحان می کنند تا ببینند کدام را دوست داشته یا در آن 

سه حرفه ی گوناگون را ک یا نوجوانی دو یا داستعداد دارند اما به ندرت پیش می آید که کو

یکی از دالیل آن نیز می تواند کم بودن کالس هایی برای آموزش حرفه های . امتحان کند

گوناگون برای سنین کودکان و نوجوانان و یا آشنا نبودن والدین با این مکان ها وتاثیرات 

ث افزایش این حرفه آموزی در آینده ی فرزندانشان باشد که آشنایی با این اثرات می تواند باع

 .کالس ها و ترقیب والدین برای شرکت فرزندانشان در این کالس ها شود

 

 

 بیان مسأله

درسن نوجوانی یادگیری هر مهارتی می تواند در آینده ی آن نوجوان تأثیر بسیار باالیی 

اما نکته ی مهم . ی عالقه مند نیز باشدیاه حرفه داشته باشد به خصوص اگر آن نوجوان به

آموزش این مهارت ها درسنین نوجوانی تا چه اندازه می تواند در تأمین شغل  اینجاست که

تحقیق حاضر جستجویی است در باره ی تأثیر شرکت .آنان درآینده ودر جامعه تأثیر بگذارد

در کالس ظریف بری با چوب بر نوجوانان شرکت کننده که در کانون برگذار شد وتأثیراتی 

س هایی از این دست که در رشته های فنی و هنری برگذار می شوند که این کالس و کال



 
 

 
 

اما در این راه سواالتی نیز وجود دارند که .برنوجوانان هم سن و سال خودم و آینده ی آنان 

 :یافتن پاسخ آن ها دلیل اصلی شکل گیری این تحقیق بوده است 

جوانان وبه خصوص در تأمین فراگیری این رشته ها تا چه اندازه می تواند در آینده ی نو

 شغل آنان در آینده اثر گذار باشد؟

 فراگیری این رشته ها در نوجوانی چه مزایایی نسبت به فراگیری آن ها در بزرگسالی دارد؟

توان با افزایش این کالس ها در رشته های مختلف سبب ترقیب نوجوانان برای تجربه  آیامی

 ی این رشته ها شد؟

این نوجوانان داشته ومی تواند برای ی این کالس ها چه فوایدی برای  وبه طور کلی تجربه

 ؟ نوجوانان دیگر داشته باشد

 

 فرضیه ها

 .اکثر نوجوانان در یک یا چند رشته ی فنی و هنری استعداد دارند اما خود نمی دانند.1

کالس  تمایل والدین ونوجوانان به کالس های تقویتی و ورزشی بیشتر از تمایل آن ها به.2

 .های فنی و هنری برای پر کردن اوقات فراغت می باشد

آشنایی هر چه بیشتر  والدین و فرزندانشان با رشته های فنی و هنری می تواند باعث .3

 .افزایش رقبت آن ها برای شرکت در این کالس ها شود

ریشه ی عدم استقبال مناسب نوجوانان از رشته های هنری و به خصوص فنی در طرز .4

فکر غلط آن ها درباره ی این کالس ها و عدم شناخت مکان های مناسب برای این امر می 

 .باشد



 
 

 
 

کالس های هنری و فنی که در سنین نوجوانان فعالیت می کنند تبلیغات کافی را نداشته و .5

 .زمینه ی آشنایی نوجوانان کالس ها را فراهم نمی سازند

نین نوجوانی تأثیر باالیی در آینده ی شغلی شروع فراگیری رشته های فنی وهنری در س.6

نوجوان خواهد داشت و آشنایی با این اثرات سبب ترقیب نوجوانان برای یاد گیری این رشته 

 .ها خواهد شد

 

 اهمیت موضوع  

شغل، بدست آوردن آموزش هایي که فرد را برای  به طور کلی حرفه آموزی عبارت است از

   .دهدمی  و یا كارآیي و توانایي وی را در انجام آنها افزایشکند می حرفه و کسب کار آماده 

به نظر می رسد که اهمیت شروع حرفه آموزی در سنین نوجوانی این است که فرد می تواند 

باداشتن فرصت کافی به تجربه ی مهارت های گوناگون پرداخته و استعداد و عالقه ی خود 

ستعداد ها می تواند زمینه ی اشتغال آن ها عالوه بر این کشف وپرورش این ا. را بسنجد

بنابراین آموزش . درآینده را فراهم سازد وبه کار آمد شدن نیروی جوان در جامعه بیانجامد

                                            :ا به دو طریق می تواند به رشد و توسعه اقتصادی کمک کندهحرفه 

مشاغلی که و آماده سازی این نیروهاي انسانی برای  ازیماهر مورد ن تامین نیروي کار. 1

 .می باشندجامعه  مورد نیاز 

 . ه وری نیروي کارافزایش بهر. 2

 اهداف پژوهش

به طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیرات شروع آموختن حرفه های گوناگون 

آموختن این رشته ها در نوجوانی در سنین نوجوانی برروی آینده نوجوان است، اینکه مزایای 



 
 

 
 

چیست؟ چرا آموختن رشته های هنری و فنی در بین نوجوانان کم رنگ می باشد؟یادگیری 

حرفه ها تا چه اندازه می تواند در پر کردن اوقات فراغت نوجوانان نقش داشته باشد؟این 

 آموزش ها برای آینده ی خود فرد و جامعه چه مزایایی را در پی خواهد داشت؟

 روش انجام پژوهش

 : از دو روش استفاده شده استبه منظور جمع آوری اطالعات 

 .مطالعه ی برخی منابع ومقاالت.1

طرح پرسشنامه ای در باره ی کالس ظریف بری با چوب وپخش آن در بین اعضای . 2

 کالس 

 .و همچنین کمک گرفتن از مربیان کانون

 

 :بررسی اطالعات بدست آمده

آوری اطالعات پرسشنامه ای هفت سوالی طرح و بین دوستانم در کالس ظریف  برای جمع

 (.یک نمونه از پرسشنامه در انتهای پژوهش است)بری پخش کردم

در پرسشنامه پرسشی درباره ی نحوه ی آشنایی آن ها با این کالس مطرح شد که در پاسخ از 

ز این طریق با کالس آشنایی پیدا کرده دوازده نفر نه نفر قبأل نیز در کانون کالس می آمدند وا

 .بودند، اما سه نفر دیگر از طریق دوستان و آشنایان خود با این کالس آشنایی پیدا کرده بودند

همچنین پرسشی در باره ی عالقه ی آن ها برای شرکت در کالس سال بعد مطرح شد که در 

 .اما پنج نفر دیگر نه  پاسخ هفت نفر عالقه داشتند تا در کالس سال بعد شر کت کنند



 
 

 
 

یکی از مهم ترین پرسش ها در این پرسشنامه درباره ی این بود که که قبل از این کالس چند 

رشته ی فنی و هنری دیگر را تجربه کرده اند که در پاسخ شش نفر دو رشته ، چهار نفر یک 

سه یا بیش تر رشته و یک نفر هم هیچ رشته ای را تجربه نکرده بود و یک نفر نیز گزینه ی 

 .را انتخاب کرد

پرسش بعدی درباره ی مقدار زمانی بود که در هفته به طور متوسط هر کدام از این اعضاع 

برای انجام تکالیف مربوط به کالس صرف می کنند که پاسخ آن ها به این صورت بود که سه 

نفر نیز حدود نفر حدود دو ساعت از زمان خود را صرف انجام این تکالیف می کردند ، پنج 

 .سه ساعت وچهار نفر دیگر هم چهار ساعت یا بیش تر وقت می گذاشتند

پرسش پنجم نیز در باره ی نظر آنها درمورد برگذاری کالس هایی از این دست در کانون و 

 .مکان های دیگر بود که هر دوازده نفر مؤافق بودند

ده توسط هر یک از آن ها بود پرسش بعدی نیز در باره ی تعداد رشته های ورزشی امتحان ش

که هفت نفر یک یا دو رشته را امتحان کرده بودند پنج نفر نیز تجربه ی انجام سه یا چهار 

 . رشته را داشتند و یک نفر نیز پنج رشته را امتحان کرده بود

کالس های فنی و هنری که در کانون برگذار می شود ،  نهایی نیز در باره ی تعدادپرسش 

نهایت چهار نفر معتقد بودند که این کالس ها کم هستند ، شش نفر معتقد بودند که  بود که در

 .این کالس ها می توانند بیشتر باشند و نظر دو نفر نیز این بود که این کالس ها کافی هستند

  العاتطتجزیه تحلیل ا 

طبق اطالعات بدست آمده مشاهده شد که تمام اعضا یا از درون کانون و یا از طریق دیگر 

اعضا شرکت کننده با کالس آشنا شدند که نشان از تبلیغات کم کانون برای این کالس است 

والبته این که هفت نفر برای شرکت در کالس سال آینده تمایل داشتند نشان از جذابیت این 

ب این که از این نوجوانان فقط یک نفر بیش از سه رشته ی فنی یا هنری را خو. کالس دارد 



 
 

 
 

تجربه کرده ولی در مورد رشته های ورزشی این تعداد شش نفر بود نشان از تمایل بسیار 

بیشتر نوجوانان برای تجربه ی رشته های ورزشی داشت که بیش ترین دلیل آن حجم بسیار 

س های فنی و هنری باشد، باتوجه به نظر موافق هر بیشتر کالس های ورزشی نسبت به کال

دوازوه نفر با برگذاری کالس هایی از این دست در کانون می توان به این موضوع پی برد 

که افزایش این کالس ها در مکان هایی مثل کانون می تواند سبب افزایش استقبال از این 

کالس ها اساسا چه تاثیری خواهد کالس ها شود اما نکته ی مهم اینجاست که افزایش این 

اگر گرایش به رشته های نظری، یعني داشت؟ خوب در پاسخ به این سوال می توان گفت که 

رشته هایي که برخالف آموزش های حرفه ای جهت گیري شغلی ندارند، زیاد باشد، هرساله 

چون  صدها هزار جوان عالقه مند به ورود به دانشگاه و مدارس عالی می باشند، ولی

ظرفیت مراکز آموزش عالی و همچنین بازار کار برای فارغ التحصیالن آنها محدود می 

باشد، لذا آن عده ای که موفق نمی شوند وارد دانشگاه شوند به گروه انبوه جوانانی می پیوندد 

آن عـده ای هم که به دانشگاه . که عموماً از حداقل مهارت بـرای کار مفید برخـودار نیستند

روند پس از فارغ التحصیل شدن به خاطر تكمیل ظرفیت بازار کار به گـروه بیكاران می می 

خوب آن دسته که عالقه دارند رشته های نظری را انتخاب کنند می توانند با یاد گیری  پیوندند

نکته ی دیگر . این رشته ها ی فنی و هنری در سن نوجوانی این حداقل مهارت را کسب کنند 

بیش از دو ساعت از اوقات فراغت این توجوانان را  این کالس به طور متوسطاین است که 

 .پر می کند و دانستن این فواید     می تواند باعث تغییر نظر ما درباره ی این کالس ها شود

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 نتایج

نوجوانان حاصل این تحقیق در نهایت این بود که برای افزایش حجم آموختن حرفه ها در بین 

باید هم حمایت والدین از نوجوانان افزایش یابد وهم تعداد وکیفیت کالس های فنی و هنری 

این آموزش ها اهمیت بسیار باالیی دارند زیرا داشتن حداقل مهارت در انجام . افزایش یابد

یک کار میتواند آینده ی شغلی نوجوان را تضمین کند درضمن این یاد گیری بخش قابل 

افزایش این کالس ها در کانون میتواند . از اوقات فراغت نوجوان را پوشش می دهدتوجهی 

 .به افزایش یادگیری این حرفه ها در بین اعضا کمک بسیار زیادی را کند
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:پرسشنامه درباره ی کالس ظریف بری با چوب   

 چطور با این کالس آشنا شدید؟.1

 از طریق دوستان یا اقوام ( ب قبالدرکانون کالس می آمدم( الف

 از راه های دیگر   ( ج

 آیا سال دیگر هم در این کالس شرکت خواهید کرد؟.2

 خیر ( بلی                          ب( الف

 قبل از این کالس چند رشته ی فنی یا هنری دیگر را تجربه کرده اید؟. 3

 یا بیشتر3(د   تا              2( یکی                    ج(هیچ رشته ای            ب( الف

 به طور متوسط هفته ای چند ساعت برای این کالس وقت می گذارید؟. 4

 ساعت یا بیشتر4(ساعت               ج3( ساعت                   ب2( الف

 آیا با برگزاری کالس های دیگری از این دست در کانون یا مکان های دیگر موافقید؟.5

 خیر (ب     بلی                   ( الف

 تا به حال چند رشته ی ورزشی را امتحان کرده اید؟. 6

 یک یا دو رشته            ( هیچ رشته ای           ب( الف

 پنج رشته یا بیشتر     (سه یا چهار رشته            د (ج

 به نظر شما تعداد کالس های فنی وهنری که در کانون برگزار می شود چگونه است؟.7

 کافی است( می تواند بیشتر باشد      د( کم است           ج (خیلی کم است           ب (الف


