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وزارت آموزش و پرورش       

  آموزش و پرورش استان  اداره كل 

شهرستان   اداره آموزش و پرورش  

 عنوان اقدام پژوهي :

دانش آموزان آموزشگاه را با رشته فني  توانستم چگونه

كامپيوتر و بازار كار آينده اين رشته آشنا و عالقه مند به ادامه 

؟  تحصيل نمايم  

و نام خانوادگي مولف اول/مجري اصلي :نام   

 

    پست سازماني :

  رشته تحصيلي : 

   آخرين مدرك تحصيلي : 

    دوره تحصيلي :

     سمت فعلي :

    شماره پرسنلي :

   شماره همراه : 
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  به: ميتقد

  ديكه آفر ييخدا

  را، انسان را، عقل را، علم را، معرفت را، عشق را جهان

  .ديشان را در وجودم دمكه عشق يبه كسان و

  ميو احوالشان را بپرس مييايب يگاه
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  تقدير و تشكر

از آنجايي كه تجليل از معلم، سپاس از انساني است كه هدف و غايت آفرينش را تامين مي كند و 

من لم يشكر ” سالمت امانت هايي را كه به دستش سپرده اند، تضمين؛ بر حسب وظيفه و از باب 

  ” :من المخلوقين لم يشكر اللَّه عزّ و جلّالمنعم 

از استادان با كماالت و شايسته؛ كه در كمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتني، از هيچ كمكي در اين 

  عرصه بر من دريغ ننمودند.
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  چكيده 

بررسيهاي مقدماتي كه از دانش اموزان ، مديران ، مشاوران و مسئوالن كار دانش به عمل آمد بيانگر نگرش منفي 

. امروزه كشور به نيروهاي انساني ماهر مي باشد يوتردانش اموزان به برخي از رشته هاي كار دانش مثل رشته كامپ

رفع كنند. از طرف ديگر ظرفيت پذيرش دانشگاه ها  راونيمه ماهر نيازمند است كه بتواند نيازهاي شغلي جامعه 

مي توانند اين  يوترمحدود است رشته هاي كار دانش مثل رشته كامپ يوترنسبت به شركت كنندگان رشته كامپ

مهارتهاي الزم را جهت وردود به بازار كار  اوالً يوتري كه دانش آموزان رشته كامپمشكالت راحل كنند، به شرط

در آمد وارزش اجتماعي آنان نسبت  زمينه هاي الزم جهت جذب آنان در بازار كار مهيا شو . ثالثاً انياًكسب كنند . ث

  . به بقيه مشاغل خيلي پايين نباشد

عبارت از شرايط  يوترل موثر بر نگرش دانش آموزان به رشته كامپتوجه به مطالعات مقدماتي مهمترين عوام با

خانوادگي از قبيل شغل پدر، سواد والدين، وضعيت اقتصادي خانواده ، وضعيت تحصيلي دانش اموزان ونگرش 

  .مي باشد يوتركامپ شتهدانش آموزان به مشاغل ، استخدام ، مهارتهاي كار دانش ، آشنايي با ر

مي تواند موثر باشد الزم است قابليت اعتماد آن  يوترمذكور، درنگرش دانش آموزان به رشته كامپجا كه عوامل آن از

مورد بررسي قرار گيرد ، پژوهش  حاضر به اين منظور صورت گرفته است يعني براي اينكه نشان دهد اين عوامل با 

ا در جهت بهبود بخشيدن به عوامل باشند . ت امپيوترچه اطميناني مي توانند برنگرش دانش آموزان به رشته ك

  وشرايط موجود اقداماتي صورت گيرد.

را بيان نموده و نقش  رشته كامپيوتردر اين اقدام پژوهي سعي بر اين است كه راهكارهاي ترغيب دانش آموزان به 

  ان و مسئولين براي رسيدن به اين مهم مشخص گردد . دبيروظيفه ي خود دانش آموز ، اولياء ، 
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  دمه:مق

 اگوست نظر به وبنا باشد مي پايين رشته كامپيوتر  از اموزان دانش شناخت ، شده انجام تحقيقات به توجه  با

 از كافي شناخت ن آنا والدين و آموزان دانش چون.  كنش نگري وپيش آورد مي نگري پيش وآگاهي علم كنت،

 از خانوادگي شرايط.  دهند مي نشان خود از وتر رشته كامپي انتخاب براي كمتري تمايل ندارند، رشته كامپيوتر 

 باشند مي موثر رشته كامپيوتر  انتخاب در خانواده اقتصادي وضعيت پدرف شغل ، والدين سواد قبيل

 ديگر انتخاب براي شان نمره كه آموزاني دانش موارد دربيشتر ومديران معلمان ، مشاوران عقيده به) 1374غريب،(

  )باشد مي متناقص(نمايند مي انتخاب را كامپيوتر  رشته رسد نمي ها رشته

 را دانش كار هاي  رشته در تحصيل كه است اين موزانآ دانش توسط رشته كامپيوتر  نكردن انتخاب داليل از يكي

 اشيائي به نسبت فرد يك كاتز نظر به بنا).  1379 ، غريبت(دانند مي باال سطوح در تحصيل ادامه جهت مانعي

 وي براي منفي رويدادهاي از جلوگيري در يا او نيازهاي برآوردن در كه كند مي پيدا مثبت نگرش) موضوعاتي(

.  است يافته دست متناقضي نتايج به) 1374( چيمه ميري مذكور تحقيات برخالف) 1379 ، كريمي(باشد موثر

 كسب عدم اطربخ دانش كار به ناموزا دانش وردنآ روي  اندو آورده روي رشته كامپيوتر  به عالقه با آموزان دانش

 فرهنگ است نشده آن به توجهي   تحقيقات در كه ديگري نكات از يكي است نبوده رشته كامپيوتر به ورود شرايط

 و دولتي مشاغل به بيشتر آنان والدين و آموزان دانش ايران كنوني جامعه در رسد مي  نظر به است جامعه در كار

 نگرش در امر اين پندراند مي آزاد شتغالا با مترارف را دانش كار هاي ورشته دهستن مند عالقه رسمي استخدام

 پذيرند مي استخدام خاطر به بيشتر را ماتحصيل جامعه در دارد منفي تاثر دانش كار شاخه به نسبت اموزان دانش

 كند تغيير تا دارد الزم زمان كه است نگرش اين جامعه در اشتغال جهت مهرت كسب براي راهي عنوان به نه

 رشته كامپيوتر به نسبت آموزان دانش البته است رشته كامپيوتر به آموزان دانش نگرش در متعدد عوامل بنابراين.

  .دارند مثبتي



 
اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد.براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت عامي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٩ 
 

تصميم گرفتم دانش آموزان را با رشته فني كامپيوتر و بازار كار آينده اين  ..…بنا بر آنچه گفته شد اينجانب 

  به ادامه تحصيل در اين رشته ترغيب نمايم. رشته آشنا نموده و آنها را

  بيان مسئله

امروزه فناوري گسترده و پيچيده اي به نام كامپيوتر در جامعه گسترش پيدا كرده و با تمام جنبه هاي زندگي      

كند و نوجوانان ايفا مي  جواناناز مدرسه تا محل كار تلفيق شده است. امروزه اين فناوري نقش مهمي را در زندگي 

به ميزان  1996در سال  جوانانو اين نقش به سرعت در زندگي آنان پر رنگ تر مي شود. آمار نشان مي دهد كه 

% 52% به 15% رسيده اند. استفاده از اينترنت نيز از 70به  2000مي كردند در سال % از كامپيوتر استفاده 48

اي آموزشي و ارائه خدمات ارتباطي رايانه جنبه افزايش يافته است. علي رغم جنبه هاي مثبت از قبيل جنبه ه

هاي منفي هم دارد استفاده غير معقول باعث مضراتي فيزيكي مانند مشكالت بينائي، صدمات سيستم اسكلتي، 

  چاقي و مشكالتي در ارتباط با خانواده و اعتياد الكترونيكي مي شود.

را دارد بر اساس طبقه بندي اتحاديه  87هان رتبه كشور ج 178كشور ما از نظر بهره مندي از اينترنت در بين 

% از استفاده كنندگان اينترنت را قشر جوان و نوجوان تشكيل 35جهاني جزء كشورهاي متوسط به شمار مي رويم. 

ي ما پا گذاشته مهم است كه بدانيم چگونه دانش آموزانمي دهند از آنجا كه اين فناوري در همة عصرهاي زندگي 

ي مي تواند رشد و تكامل نوجوانان را بهبود بخشد باالخص در محيط گسترده و پر تالطم مدارس كه اين تكنولوژ

  استفاده از رايانه و اينترنت امري بديهي و رو به افزايش است.

توسط دانش آموزان  ي رشته كامپيوتر و ادامه تحصيل در اين رشتهدر اين اقدام پژوهي سعي بر اين است كه مزايا 

در رابطه با مشكالت موجود در اين  هنر آموزان و هنر جويان ود سپس به روشهاي صحيح برخورد بررسي ش

  مواجهه با اين موضوع را ارائه نمائيم.مبحث بپردازيم و راه كارهاي اصولي 

 قرار ميدر راه پر فراز و نشيب سالهاي آموزشي مسائل، مشكالت و تجربيات گوناگوني بر سر راه آدمي           

گيرد كه اگر با ديدي خوشكامانه و عميق به مسئله بنگريم مي توان صدها مطلب قابل توجه براي بررسي پيدا كرد 
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وضوعي كه در حال حاضر قصد سال تجربه م …بعد از .… علمي در مورد آنها پرداخت و به جستجو و تحليل

   مي باشد. امپيوترادامه تحصيل در رشته كتحليل و پژوهش در مورد آن را دارم مربوط به 

  

  اهداف:

  به دانش آموزان نحوه ادامه تحصيل در رشته كامپيوتر آموزش صحيح  هدف كلي:    

  ي رشته كامپيوتردر مورد مزايا دانش آموزانافزايش سطح آگاهي  اهداف جزئي:

 تغيير نگرش منفي و سطحي والدين نسبت به فناوري هاي جديد -

 ل براي فرزندان در مورد استفاده از رايانه و اينترنتاتخاذ برنامه هاي مدون و قابل قبو -

 آشنايي و آموزش والدين در مورد رايانه بصورت سطحي و مورد نياز -

  توصيف وضعيت موجود:

سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت مي باشم و هم اكنون در  …مدت  …اينجانب              

كه با  جويانيورت سر پرست با هنر جويان در ارتباط هستم. تعداد هنر در كنار هنر آموزان به ص ..…هنرستان 

با گذشت چند   كه تقريبا اكثر آنها با اينترنت و رايانه در ارتباط هستند.  نفر مي باشند 25آنها سر و كار دارم 

به آنها  متوجه شدم كه هفته اول سال تحصيلي و رونق گرفتن سير صعودي تدريس و امور آموزشي در مدرسه 

در اولين جلسه ي انجمن اولياء كه تشكيل شد همه ي  رشته كامپيوتر و ادامه تحصيل در اين رشته رغبتي ندارند.

اين موارد توسط والدين بازگو شده و به شكل جديد در برابر ما مجسم شد. شواهد حاكي از آن بود كه برخي از 

بنابراين من به عنوان اقدام پژوه بايد اطالعاتي را  شته ندارند. هنر آموزان و حتي والدين آنها عالقه خاصي به اين ر

  براي بررسي وضعيت موجود جمع آوري مي كردم.
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  گردآوري اطالعات:

براي گردآوري داده هاي بيشتر در زمينه ي شاخص هاي كيفي وضع موجود پرسش نامه اي تدوين كرده و در 

  اختيار دانش آموزان قرار دادم.

  ــش هـــاپـــرســـ
  آموزان هنرپاسخ 

  خير  بله

  به نظر شما كتاب بهترين منبع بدست آوردن مطالب جديد است؟ - 1

  پيشرفت تحصيلي شما آسيب مي رساند؟ عالقه به آيا نداشتن  - 2

  دسترسي دارند موفق تر از ديگرانند؟ رشته هاي ديگر مي روندآيا كساني كه به  - 3

  لذت مي بريد؟  رشته تحصيلي تانآيا شما از  - 4

  به نظر رايانه در موفقيت تحصيلي شما تأثير دارد؟ - 5

  شما اينترنت بهترين منبع براي پاسخگويي نيازهاي علمي شماست؟به نظر  - 6

  آيا تمايل داريد هنگام كار با رايانه والدين در كنار شما باشند؟ - 7

  ؟ويدآيا براي سرگرمي و تفريح وارد سايت هاي مهيج اينترنت مي ش - 8

  راضي هستيد؟ در آينده وارد اين شغل شويداز اينكه  - 9

  از رايانه و اينترنت استفاده كنيد؟ در كار آينده تانآيا مايليد  -10
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  تجزيه و تحليل داده هاي اطالعاتي بدست آمده:

.  گرديد ينتعي شده انجام تحقيات به توجه با و مسئله مطابق مطالعه اهداف ، پژوهش مسئله شدن مشخص از بعد

 بررسي جهت هايي فرضيه شناسي جامعه روانشناسي، هاي ونظريه شده انجام وتحقيقات مطالعه اهداف براساس

  . شد ارائه تحقي مسئله

 در مدارس اوليا كردن صحبت ، دانش كار مراكز از بازديد دفعات اساس بر ؛ رشته كامپيوتر با آموزان دانش آشنايي

 دانش.  شود مي سنجيده ، رشته كامپيوتر درمورد آموزان دانش والدين كردن صحبت ، رشته كامپيوتر مورد

.   شود مي سنجيده شهرستان در موجود كاردانش هاي رشته بردن نام ، دانش كار هاي رشته مورد در آموزان

 ميزان ترتيب اين به. كنند مي يافت در امتياز 17 وحداكثر 3 حداقل متغير اين معرفهاي اساس بر آموزا دانش

  .شود مي گيري اندازه رشته كامپيوتر با آموزان دانش آشنايي

 فارغ به نسبت دانشگاهها التحصالن فارغ اشتغال امكان ل اشتغا اساس بر ، تحصيل ادامه به آموزان دانش نگرش

 ، ررشته كامپيوت التحصيالن فارغ به نسبت دانشگاهها التحصيالن فارغ آمد در ، رشته كامپيوتر التحصيالن

 اساس بر. شود مي گيري اندازه آموزان دانش نظر از مهم مشاغل به رسيدن براي راهي دانشگاهي تحصيالت

  .كنند مي يافت در امتياز 15 الي 3 آموزان دانش متغير اين معرفهاي

 ديگر التحصيالن فارغ به نسبت رشته كامپيوتر التحصيالن فارغ استخدام امكان ؛ استخدام به اموزان دانش نگرش

 در ها رشته ديگر به نسبت رشته كامپيوتر التحصيالن فارغ اشتغال امكان ، خصوصي و دولتي مراكز در ها رشته

 اموزان دانش. شود مي سنجيده مهم خيلي مشاغل در رشته كامپيوتر الحصيالن فارغ استخدام امكان ، آزاد ، بازار

  .كنند مي دريافت امتياز 15 الي 3 متغير اين معرفهاي مطابق

 اهميت خصوصي و دولتي موسسات در استخدام به نسبت آزاد مشاغل اهميت ، مشاغل به آموزان دانش نگرش

 آموزان دانش نظر از آزاد مشاغل به نسبت دولتي مشاغل اجتماعي ارزش ، دولتي مشاغل به نسبت آزاد مشاغل

  .كنند مي دريافت امتياز 15 الي 3 متغير اين معرفهاي اساس بر آموزان دانش. شود مي گيري اندازه
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 فارغ اشتغال امكان ، وخصوصي دولتي مراكز در ها رشته ديگر التحصيالن فارغ به نسبت آموزان دانش نگرش

 در رشته كامپيوتر التحصيالن فارغ استخدام امكان ، آزاد بازار در ها رشته ديگر به نسبت رشته كامپيوتر اتحصيالن

  .كنند مي دريافت امتياز 15 الي 3 متغير اين معرفهاي مطابق آموزان دانش. شود مي سنجيده مهم خيلي مشاغل

 آموزان دانش نظر از آزاد مشاغل به نسبت دولتي مشاغل اجتماعي ارزش ، دولتي ، مشاغل به آموزان دانش نگرش

 دانش نگرش.دكنن مي دريافت امتياز 15 الي 3 متغير اين معرفهاي ساس برا اموزان دانش. شود مي گيري اندازه

 بازار به شدن وارد جهت الزم مهارتهاي كسب براساس ، رشته كامپيوتر در شده كسب مهارتهاي به نسبت آموزان

 از متوسطه آموزش هاي رشته ديگر با دانش كار شاخه نداشتن تفاوت ، شده كسب درمهارت شدن مشغول ، كار

 مي دريافت امتياز 15 الي 3 متغير  اين عرفهايم اساس بر اموزان دانش.  است شده سنجيده مهارت كسب نظر

  .كنند

 ، دانشگاه در تحصيل ادامه ، عالقه روي از ردانش كا هاي رشته انتخاب رشته كامپيوتر به آموزان دانش ش نگر

 در تحصيل ردانش كا آموزان دانش اجتماعي ارزش ها، رشته ديگر به نمره ن نرسيد خاطر به كاردانش انتخاب

. است شده گيري اندازه آموزان دانش نظر از عملي باالي درجات به ن رسيد جهت مانعي عنوان به وتررشته كامپي

  .د.كن مي دريافت امتياز 25 الي 5 آموزان متغيردانش اين معرفهاي اساس بر

 وسطوح ها فرضيه به توجه با.  گرديد رفع آن مبهم و ضعف نكات اساتيد راهنمايي با سپس. شد تهيه پرسشنامه

 انتخاب آمده بدست اطالعات وتوصيف ها فرضيه آزمون جهت نياز مورد آماري روشهاي ، متغيرها گيري اندازه

 وجهت گرفت قرارد آموزان دانش اختيار در ها پرسشنامه. گرديد مراجعه مدارس به ها داده آوري جمع ي شدندبرا

 داشتند مبذول را الزم هاي همكاري وانآمز دانش و مدارس اولياء. گرديد ايراد سخناني آنان مشاركت جلب

 ازتمام بعد. شد مي آماده كامپيوتر به دادن وجهت كرده رااستخراج ها داده روز هر. نيامد پيش مشكلي وهيچگونه

 برا اطالعات وتوصيف ها فرضيه ازمون جهت آماري وروشهاي گرديد وارد كامپيوتر به اطالعات ، پرسشنامه شدن

 نتايج سپس. گرفت صورت الزم محاسبات كامپيوتر طريق واز شده انتخاب متغيرها گيري اندازه سطوح ساس

  .گرديد وتحليل تجزيه ديگر وتحقيقات نظريات اساس بر آمده بدست
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  پيشينه ي پژوهش:

انجام پذيرفته است امروزه  انتخاب رشتهميالدي پژوهش ها و بررسي هاي بسياري در زمينه  90از اوايل دهه       

ت به ويژه در كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشورهاي اسالمي يك دغدغه بسيار مهم است آگاهي از اينترن

پيامدهاي آن و در كنار آن در نظر گرفتن راهبردهاي مناسب براي استفاده درست و پيشگيري از پيامدهاي 

انتخاب طيف هاي مراجعين  معيت دانش آموزي يكي از وسيع ترينجمدارس و  اهميت اساسي دارد. انتخاب رشته

قرار دارند. لذا بررسي و تحليل هاي علمي توسط صاحبنظران  انتخاب رشتههستند و به طبع در معرض آثار  رشته

  در اين مقوله بسيار انجام گرفته كه به برخي از آنها اشاره مي نماييم:

  الف) مباني نظري:

 ناصر محمدي زاده – 2009 دسامبر 31 –تازه هاي آماري كاربرد اينترنت در دنيا  -

  20/8/88ماهنامه ره آورد نو  –جهانگير عيسي  - آسيب هاي فرهنگي پژوهشي اينترنت  -

 ترجمه عباس گيلوردي و علي رادباوه -و جامعه انتخاب رشته) 1380اسلوين جيمز ( -

 ن آشناحسام الدي -بررسي راهبردهايي براي جمهوري اسالمي ايران –اينترنت و امنيت فرهنگي سياسي  -

  1383  - اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران -ع يابيطالبر رفتار ا كامپيوتر مطالعه تأثير استفاده از  -

حبيب صبوري  – 1389 -آموزش و پرورش در عصر جهاني شدن، چالش ها و راهبردهاي مواجهه با آن -

 خسروشاهي

  ب) پيشينه ي علمي: 

جستجوهاي فراواني براي بدست آوردن پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه انجام دادم اما متأسفانه                

  پژوهشي كامل و مرتبط نيافتم. پژوهشهاي زير گريزي به موضوع مورد نظر زده اند:به دليل نوپا بودن اين موضوع 

  88 -مرضيه خميس آبادي  -عليرضا مرآتي –ضرورت توجه به تكنولوژي هاي نوين در آموزش و پرورش  -

  1382 –خانواده و پيامدهاي فناوري و اطالعات  –انجمن اولياء و مربيان  -

 سيد عليرضا حجازي –ميترا ديلمقاني  –بر اخالق كاربران  رشته كامپيوتر تأثير سازنده  -
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 مير حميد هاشمي اصل –علي مصطفي نژاد  رشته كامپيوتر تأثيرات  -

 مجله ديدار آشنا -سيدمحمدمهدي موسوي -يك هشدار، اينترنت ابزار غرب در بردگي نوين يك آمار و -

 روزنامه همشهري -مترجم احيا احمدي -، نوجوانان، جوانانجواناننگاهي به استفاده از اينترنت در ميان  -

  

  

  

  

 

  ارائه راه حل هاي پيشنهادي:

طي تشكيل جلساتي مانند شوراي  تبادل تجربه با همكاران با جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آن،           

ان و انجمن اولياء ، جلسات مشاوره با دانش آموزان و جمع بندي مطالب بدست آمده براي حل مشكل، دبير

  راههاي مختلفي ارائه گرديد كه عبارتند از:

  اقداماتي كه به عهده والدين مي باشد:

   رشته كامپيوترآگاهي كامل اولياء از  -

 Historyآگاهي از راههاي دستيابي اولياء به سايت هاي اينترنتي استفاده شده از طريق  -

 جلوگيري از قرار دادن هر گونه رمز عبور يا قفل گذاري بروي فايل ها و قسمت هاي دستگاه -

 قرار دادن رايانه در مكان مناسب و در معرض ديد والدين -

  شاور مي باشد:ان و مدبيراقداماتي كه بر عهده مربيان و 

  برگزاري جلسات آموزشي و مشاوره براي والدين  -

  به دانش آموزان در كالسهاي فوق برنامه اتخاب رشته آموزش نحوه صحيح   -

  معرفي سايت هاي مفيد براي استفاده نوجوانان  -
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  معرفي موتورهاي جستجوي مناسب در اينترنت  -

  :انتخاب راه حل ها بر اساس اولويت اهميت اجرا

اقدام پژوه با توجه به يافته هاي بدست آمده و تحليل وضعيت موجود، پيشنهادات و راه حل هاي ارائه شده         

  را با قضاوت ارزشي سنجيده و با توجه به امكان اجرا و اهميت اجراي آنها، راه حل ها را به ترتيب زير بر مي گزيند.

   تر درباره رشته كامپيو آموزش و آگاهي والدين - 1

  دنياي مجازي براي دانش آموزان رشته كامپيوتر فرهنگ سازي و ايجاد بستر مناسب براي مواجهه با  - 2

  اندبيرهدايت درست و قرار دادن اصولي دانش آموزان در مسير استفاده از تكنولوژي و ارتباطات جديد توسط  - 3

  اعتبار بخشي به راه حل هاي انتخابي:

عنوان اقدام پژوه نتايج پژوهش انجام شده را با همكاران، مدير، و مشاور آموزشگاه مورد  اينجانب به              

بحث قرار دادم. در اين زمينه مدير مدرسه، مشاور، معاوت پرورشي قول همكاري را براي اجراي راه حل هاي 

  ه اجرا در آوريم.انتخابي دادند. و بنا را بر اين گذاشتيم كه راه حل ها را بر اساس معيارهاي زير ب

 قابل اجرا در مدرس و منزل باشد. -

 زمان و هزينة كافي براي اجراي روشها گرفته شود. -

 استفاده از وسايل و ابزارهاي الكترونيكي موجود در مدرسه به هنگام نياز. -

 كنترل و نظارت مستمر بر اجراي راه حل ها. -

  نظارت بر اجراي راه حل ها:

 .فني در طي هفته برقرار مي شوبا والدين ارتباط حضوري و تل -

مدير مدرسه با همكاري معاون ساعاتي را در بين هفته براي آموزش صحيح در نظر گرفته و هزينه هاي  -

 جاري را تقبل نمودند.
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براي جلب اطمينان دانش آموزان به آنها فرصت براي ارائه برخورد مناسب در محيط اينترنت داده شد. به  -

 گ نويسي در بين دانش آموزان برگزار شد.عنوان مثال مسابقه وبال

مشاور طي جلساتي دانش آموزاني را كه دچار مشكل خاصي در اين زمينه بودند فرا مي خواند و مشاوره  -

 مي نمود.

در پايان هر ماه گزارش اجمالي بصورت شفاهي در جلسه شوراي دبيران در مورد تغييرات اعمال شده ارائه  -

 مي شد.

 مسائل مورد نظر براي استفاده والدين و دانش آموزان به آنها معرفي شد. كتابهايي مربوط به -

  پيشنهاد اقدام پژوه:

را آموزش دهيم و بستري را فراهم سازيم تا  انتخاب رشته سعي كنيم هرچه زودتر فرهنگ صحيح            

  ببرند.استفاده بهينه كرده و لذت  رشته كامپيوتر فرزندانمان هرچه زودتر بتوانند از 

  گرد آوري شواهد دو 

در بررسي از هنر آموزان مشاهده شد كه به رشته كامپيوتر عالقه مند شده بودند و تصميم گرفتند در              

اين رشته ادامه تحصيل دهند . آنها به رشته كامپيوتر ديد كاربردي پيدا كرده بودند و والدين آنها نيز از اين 

  ردند.موضوع ابراز خرسندي مي ك

  يهوش مصنوع يكار رشته  بازار

كار نشده متاسفانه در  يعلم هوش مصنوع يريبكارگ يساخت ها يرز يرو يليدر كشور ما خ ينكهتوجه به ا با

 يدر حوزه ها يشگرا ينا يالنفارغ التحص يشتررشته چندان بازار كار مربتط با صنعت وجود ندارد و ب ينرابطه با ا

 هستند. زرگب يقاتيتحق يسازمان ها يبرا يته فعالمرتبط مشغول ب يقاتيتحق

 شبكه يكار رشته مهندس بازار

موجود  يها شبكه يفيتسرعت و ك يانتقال اطالعات، مطالعه و بررس يمناسب برا يابزار مخابرات يو بررس مطالعه

 رشته است.  نياز جمله بازار كار مرتبط با ا يوتريكامپ يشبكه ها يجادموجود و ا يشبكه ها يفيتارتقا ك
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 نرم افزار يكار رشته مهندس بازار

 ينرم افزارها يدتول يمستقل برا يتفعال يازسخت افزار، شبكه و نرم افزار مورد ن يو امكان سنج يبررس مطالعه،

 يكد تست و بررس يدو تول يسيبرنامه نو يسازمان هاي يتكردن فعال يزهمكان يها راه يكوچك تا متوسط، بررس

 رشته است.  ينشده، از جمله بازار كار مرتبط با ا يدولت يبرنامه ها

 سخت افزار يكار رشته مهندس بازار

در سرتاسر  يگرد يمقابله با شركت ها يتحاضر كه قابل يسخت افزار يو مطالعه در شركت ها يقتحق فعاليت،

  يسفارش يوتريكامپ يها يستمس يساز يادهو پ ينقاط جهان را دارند. طراح

 يناز جمله بازار كار مرتبط با ا ي،و سخت افزار ينرم افزار ياصالح ها يلهسخت افزار موجود بوس تيفيك ارتقا

 رشته است. 

 رشته ينكشور به ا يازن وضعيت

كه  يياست تا جا يندهشدن اطالعات و ارتباطات شده است ، رشته روز و رشته آ يكه باعث جهان يوتركامپ رشته

برق وابسته هستند به  يرويمردم همان قدر كه بر ن يشرفتهپ يدر كشورها گريسال د 10شود تا  يم ينيب يشپ

 يدر زندگ يوتررو به رشد استفاده از كامپ دگفته شده رون يحاتوابسته خواهند شد. با توجه به توض ينترنتشبكه ا

نرم  يدكنندهتول يرشته فراهم است تا در قالب شركتها ينا يالنفارغ التحص يبرا يكار يتروزانه اشتغال و موقع

 …و  يمراكز آموزش ي،شركتها و موسسات خدمات توليدي، – يقطعات، مراكز صنعت يدكنندهتول يافزار، شركتها

 يدر سالها يوتركامپ ينسبت به جامعه جهان يرانكند ا يشرفتكنند. با توجه به پ مشغول به كار شده و فعاليت

 شود. يكامالً احساس م ينهزم ينخالق و كوشا در ا ينبه مهندس يازن يراخ

 يها ينهو زم ينترنتاستفاده گسترده از شبكه ا ي،و خصوص يدر محافل عموم يوتررو به رشد استفاده از كامپ روند

همه و همه دست به دست هم داده اند تا از اكنون  يكآموزش و تجارت الكترون يطمرتبط با آن، فراهم آمدن شرا

معلوم و  يندهاز آ ينهزم ينكه فعاالن در ا ينحو بهرشته وجود داشته باشد  ينا يندهنسبت به آ يچشم انداز روشن
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 يرانيمهندسان خالق ا يدشود كه با يبه قسمت نرم افزار مربوط م يبرخوردار خواهند بود. تنها نگران يمطمئن

  يمگوناگون و كارآمد كرده تا تنها مصرف كننده صرف نباش ينرم افزارها يهاقدام به ته

را مي توان عصر فن آوري اطالعات و ارتباطات ناميد. زمينه ساز اين تحول جديد در صنعت نيمه هادي ها و در  عصر حاضر

نتيجه رايانه است. در دنياي امروز كه دانش بشري به سرعت در حال تحول و دگرگوني مي باشد علوم و صنايع گوناگون به 

امكانات رايانه اي و ارتباط از طريق شبكه هاي رايانه اي، افق هاي  طور شگفت انگيزي به رايانه وابسته استو استفاده از

  جديدي را در راه آنها گسترده است. 

  هنرجويان اين رشته در طي دوران تحصيل با نرم افزارهاي زير به صورت تخصصي آشنا ميشوند:

صب و راه اندازي سيستم عامل. . آشنايي با مفاهيم رجيستري و مباحث امنيتي. ن 2003و  7ياد گيري تخصصي ويندوز 

پارتيشن بندي و مفاهيم مديريت ديسك. آشنايي با مفاهيم شبكه. نصب و راه اندازي نرم افزارهاي مختلف. امنيت در 

  ويندوز. مديريت كاربران. مديريت كنترل پنل. نصب سخت افزار و راه ندازي و مديريت سخت افزارهاي جديد و ... 

رهاي ويرايش تصاوير. دانش آموزان به صورت تخصصي با اين نرم افزار آشنا ميشوند و در پايان يكي از بهترين نرم افزا

توانايي رتوش تصاوير، اصالح تصاوير قديمي، رنگي كردن تصاوير، ساخت بنر و لوگوهاي تبليغاتي، ساخت تصاوير مورد نياز 

  جهت ايجاد وب سايت و ... را خواهند داشت.

جهت طراحي صفحات وب. آشنايي با اصول طراحي صفحات وب. يادگيري قواعد و  HTMLو  CSSيادگيري تخصصي 

. آشنايي با اصول Tableو استانداردهاي جهاني طراحي. يادگيري طراحي صفحات بدون استفاده از  W3Cاصول 

XHTML تسلط كامل بر .CSS .و ... از اهداف اين دوره هستند  
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احي يك سايت توانايي اين را خواهند داشت كه يك سايت استاتيك طراحي كنند دانش آموزان پس از يادگيري اصولي طر

اما يك سايت استاتيك تمام نيازهاي ما را براورده نخواهد كرد بلكه طراحان سايت بايد بتوانند سايتي كامال دايناميك 

امكان وجود دارد. دانش آموزان اين  Dreamweaverو نرم افزار  PHP  داشته باشند. با استفاده از زبان برنامه نويسي

  در پايان اين دوره توانايي ساخت يك وب سايت كامال حرفه اي و دايناميك را خواهند داشت.

بانك هاي اطالعاتي امروزه يكي از نيازهاي مبرم تمامي سازمانها و شركت ها ميباشد. ايجاد يك سيستم اتوماسيون اداري 

داده ها در يك فايل ذخيره شود. مديريت و نگهداري از اين فايل براي يك شركت نيازمند اين است كه تمامي اطالعات و 

) سيستم هاي بسيار پيشرفته و پيچيده اي DBMSبسيار حياتي ميباشد. سيستم هاي مديريت بانك هاي اطالعاتي (

  وب سايت پيشرفته داشت. هستند كه مديريت اين فايلهاي را انجام ميدهند و بدون آنها هرگز نميتوان يك نرم افزار و يا

به قدري مهم است كه امروز تمامي افرادي كه از كامپيوتر استفاده ميكنند به آنها نياز دارند  Officeيادگيري نرم افزارهاي 

  و جزو نيازهاي اوليه هر شخص در استفاده از كامپيوتر ميباشد.

  آشنا خواهند شد. PowerPoint,Excel,Access,Wordدانش آموزان در اين دوره با نرم افزارهاي 

نرم افزار فلش يكي از بهترين نرم افزارهاي ساخت انيميشن به صورت دو بعدي ميباشد. از اين نرم افزار براي ساخت 

  و ... استفاده ميشود. Autorunبنرهاي تبليغاتي در اينترنت، انيميشن، بازي، چندرسانه اي، 

كه دانش آموزان عالوه بر آشنايي با نرم افزارهاي مختلف و تسلط در  هدف اصلي رشته كامپيوتر در هنرستان اين است

برخي از آنها ، يك برنامه نويس خوب باشند و بتوانند برنامه هاي مختلف را طراحي و پياده سازي كنند. در نتيجه آنها از 
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نهايت با برنامه هاي سطح باال  همان ابتداي تحصيل در اين رشته با مفاهيم برنامه نويسي و الگوريتم آشنا ميشوند و در

برنامه نويسي خواهند كرد. برنامه نويسي و بانك هاي اطالعاتي اصلي ترين دروس رشته كامپيوتر در  VisualBasicمانند 

  تمامي مقاطع تحصيلي ميباشند.

ي، مونتاژ، شبكه هاي عالوه بر موارد فوق دانش آموزان با موارد زير نيز آشنا خواهند شد: سخت افزار، عيب يابي مقدمات

   snagit,premiere,soundforgeكامپيوتري، مفاهيم اينترنت، نرم افزارهاي چند رسانه اي مثل 

  زمينه ها و عناوين شغلي رشته كامپيوتر: 

  مسئول كارگاه  •

  برنامه نويس سيستم هاي كامپيوتري  •

  طراح و برنامه نويس وب سايت  •

  پشتيبان وب سايت  •

  ردي كامپيوتر راهبر سيستم هاي كارب •

  راه اندازي شبكه هاي كامپيوتري  •

  سرپرست سايت كامپيوتر  •

  سرپرست شبكه هاي محلي كامپيوتر  •

  فعاليت در كارگاه سخت افزار  •

  توليد و مونتاژ صدا، فيلم و انيميشن  •

  ساخت بازي هاي كامپيوتري  •

  توليد محتواي الكترونيكي  •

 طراحي و ساخت محصوالت تبليغاتي  •
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و توسعه  يشرفتكه با پ يمتخصصان  است، يوترشعار متخصصان كامپ ينا "كار كند. يدبا ينماش يول نديشديب يدانسان با

افتاده نجات بخشند و او را در رفع مشكالت و  پا يشو پ ياند مغز و عضالت انسان را از اشتغاالت تكرار توانسته يوتركامپ

دارد.به  يرناپذ اجتناب يافراد حضور يدر زندگ يوتركامپ ته،يشرفو پ صنعتي يكه در كشورها ييدهند تا جا ياري يلمسا

برخودار  ياريبس يتاز اهم  پردازد، يم يوترمختلف كامپ يو ساخت اجزا يكه به طراح يوتركامپ يرشته مهندس يلدل ينهم

  در مقطع يوتركامپ  سي.مهندشود يم يستدر يداشته و تا مقطع دكتر ياربس يتاهم يزرشته در كشور ما ن يناست. ا

 . افزار است افزار و نرم سخت  يشدو گرا  يدارا  يكارشناس

 افزار: سخت  گرايش

  يزيكياجزاء ف يعني شود؛ يم ها يسكچاپگر و د ، يشنما  صفحه يد،كل  صفحه  و شامل  بوده يوتركامپ  يزيكيجزء ف افزار سخت

  كه  يواحد پردازشگر مركز  مثال  يبرا شود يم  يدهافزار نام تسخ ، يكيالكترون  يمانند مدارها و بردها يوتركامپ  لمس  و قابل

 يسانسافزار در مقطع ل سخت ي.مهندس است  يافزار واحد سخت  ينمهمتر گيرد، يم  صورت  در آن  پردازش  ياتعمل  هرگونه

مهندس  يكمثال  ي. براپردازد يم يوتريكامپ يها وشبكه يافزار كنترل سخت ي،افزار سخت يطراح يبه مطالعه و بررس

استفاده  يوتركامپ يها از دروازه ياكار كند،  امپيوترها كار كند، با ك ICكند كه با  يافزار سخت يطراح تواند  يافزار م سخت

در  يشترافزار ب بخش از سخت ينبپردازد. كه البته به ا يجيتاليمجتمع د يمدارها يبه طراح تواند يم يتو در نها يدنما

 .شود يپرداخته م يارشد و دكتر يمقطع كارشناس

 :  يلتحص  در طول  رشته  ينا  هاي درس 

 : يوتركامپ  هاي يشگرا  در  مشترك  دروس

  يساز ، برنامه گسسته  يها ساختمان ، يفرانسيلد  معادالت يوتر،كامپ  يشگاهآزما ، يساز و برنامه يوتركامپ  يمبان ، ياضير ، فيزيك

  يساز و برنامه  ينماش  ها، زبان داده  ساختمان ، يكيالكتر  يمدارها ، يمهندس  ياضير ، يمهندس  ، آمار و احتماالت  يشرفتهپ

 يزر ، يساز برنامه  يها زبان  سازي يادهو پ  يطراح ها، يتمالگور  يطراح ، يمنطق  ي، مدارها  يكيالكترون  هاي، مدار  يستمس

 . يعموم  ، كارگاه عامل  هاي يستم، س  رييوتكامپ  يها شبكه كامپيوتر، ي، معمار پردازنده
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 افزار : سخت  يشگرا  يتخصص  دروس

  يطراح ، يجيتالد  يكالكترون ، يخط  كنترل  هاي يستمها، س داده  انتقال ، يكيالكتر  يمدارها ها، يستمو س ها سيگنال

 . ي، كارآموز VLSI  هاي يستمس

 افزار: نرم  گرايش 

را   يعمل  چه  كه دهد يم  فرمان يوتركامپ  به  كه  است  ييها ها و داده افزار برنامه . نرم است يوتركامپ  سلم  يرقابلجزء غ افزار نرم

 افزارها عبارتند از: دهد. نرم  انجام

 يا  نشد  فعال  يبرا يوتركامپ  هستند كه  ييها برنامه  يستميس  يافزارها . نرم يكاربرد  يافزارها و نرم  يستميس  افزارهاي نرم

  يستمآنها س  ينو مهمتر شود يم  عرضه  يوتريكامپ  يستمس  سازندگان  ياز سو  يلدل  ينا  دارد و به يازن  آن  به  دادن  يسسرو

ها را  خود آن ياكاربر   كه  است  ييها برنامه يزن  يكاربرد  يافزارها . نرمباشد يم  زبان  يها سودمند و مترجم  هاي ، برنامه عامل

كه  يردگ يم يادافزار  مهندس نرم يك.كنند يم  عرضه  فروش  يو برا  كرده  يهآنها را ته  يافزار نرم  يها شركت يا يسدنو يم

مستند سازد  يتو در نها يدنما يينها يابيتست و ارز  كند، يزير و برنامه يم را طراحيبزرگ و عظ يافزارها چگونه نرم

عامه مردم باشد).در واقع هدف از  يكند كه قابل استفاده برا ييها العمل به دستور يلمورد نظر را تبد يوتريكامپ يها (برنامه

 يعامل مختلف و طراح هاي يستمس يسي،نو برنامه لفمخت يها زبان ينهآموزش و پژوهش در زم يوتر،افزار كامپ نرم يشگرا

 .باشد يم ها يتمانواع الگور

 افزار : نرم  يشگرا  يتخصص  دروس 

،  عامل  يستمس  يشگاهآزما  ها، پروژه داده  يگاهپا  يطراح  اصول يلرها،كامپا  و ساخت  يطراح  ، اصول  اطالعات  يابيازو ب  ذخيره

افزار،  نرم  پروژه ها، يستمس  يو طراح  يلافزار، تحل نرم  يمهندس ، يوتريكامپ  سازي يهها، شب داده  يگاهپا  يشگاهآزما  پروژه

 . يكارآموز

 الزم :  ايه توانايي 
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  يفرد  كه  است  الزم  ينباشد. همچن  خوب  يزيكف  ينهدر زم  اش ييو توانا  داشته  يقو  ياضير  يهپا يدبا يوتركامپ  مهندس

  را داشته  ييكارا  ينو بهتر  ينههز  ينكمتر  كه  ييها حل  كند. راه  حل  يابتكار  يها حل را از راه  باشد تا بتواند مسائل  خالق

 يدجد  مطالب  فراگرفتن  دنبال  و به  روز بوده  به  اطالعاتش  يشههم يدبا شود يم  رشته  ينوارد ا  كه  دانشجويي  د. در ضمنباش

 باشد.

 : يراندر ا  يشغل  موقعيت 

  ينهندسم  . بخصوصشود يروبرو نم  يكاريب  با مشكل  وقت يچكار باشد، ه  مند به اگر عالقه يوتركامپ  مهندس  يك  امروزه

  يلدل  ينهم  ندارند. به  ياديز  يزاتو تجه  امكانات  به يازن يزن  كار كردن  يو برا  داشته  يشتريب  يشغل  يها فرصت  افزار كه نرم

. جالب است  كشور است  آن  يبرا  يارز  يدرآمدها يجادو ا  يصادرات  مهم  از اقالم  يكيافزار  نرم  صادرات ها،از كشور  يدر بعض

  وابسته  برق  يروين  به  قدر كه همان  مردم  يشرفتهپ  يدر كشورها يگرد  سال 10كه تا  كند يم بيني يشكه متخصصان پ يدبدان

 10كرد، اگر در   توان ينم  يكار  يچبرود ه  برق  اگر امروزه  طور كه  همان  يعنيشد؛  خواهند  وابسته  ينترنتا  شبكه  هستند، به

  نقش يوتركامپ  متخصص  يا جامعه  يندر چن  كه  است  خواهد شد. روشن  كارها متوقف  يشود تمام  قطع  تينترنا يگرد  سال

  خواهد كرد. يفاا  يمهم ياربس

  

  

 نتيجه گيري

احساس  يوتربه متخصصان كامپ يازن يگرياز هر زمان د يشامروزه ب يوتركامپ يايتوجه به گسترش روزافزون دن با

. به شود يروبه رو نم يكاريوقت با مشكل ب يچاگر عالقمند به كار باشد، ه يوترمهندس كامپ يك. امروزه شود يم

 ياديز يزاتبه امكانات و تجه يازكاركردن ن يداشته و برا يشتريب يشغل يها نرم افزار فرصت ينخصوص مهندس

 يرشته به راحت ينا يالنحصگسترده و متعدد است كه نه تنها فارغ الت يرشته به حد ينا يشغل يها ندارند. فرصت

كنند.  يتتوانند وارد بازار كار شده و فعال يم يزرشته ن يندو سال آخر ا يانشوند بلكه دانشجو يجذب بازار كار م



 
اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد.براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت عامي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٢٥ 
 

 – يها و مراكز صنعت كننده قطعات و دستگاه يدتول يها سخت افزار هم امكان كار در شركت دسينمهن يبرا

 يدهدر حد قابل قبول و ا يهم با توجه به دانش و پشتكار شخص يسطح درآمدفراهم است و از نظر  ياربس توليدي

 .ياستمه ياربس يزموضوع ن يننه كار در ايزم ينترنتبا توجه به استفاده روزافزون از شبكه ا يقرار دارند. از طرف يآل

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 منابع و ماخذ

 تاريخچه آموزش و پرورش ايران -و نوجوانان جوانانفرهنگنامه 

ترجمه مهدي  - اينترنت ايران و عرصه اطالعات -حاكميت و حكومت بر اينترنت -گسترش اينترنت در جهان

 صمدي



 
اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد.براي خريد فايل ورد و قابل ويرايش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار 

 www.asemankafinet.irتومان به سايت عامي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٢٦ 
 

 سيد يليرضا حجازي -ميترا ديلمقاني -تأثير سازنده اينتر نت بر اخالق كاربران

 20/8/88 -جهانگير عيسي -آسيب هاي فرهنگي پژوهشي اينترنت

 عباس گيلوردي و علي رادباوه -عه) اينترنت و جام1380اسلوين جيمز (

 88مرضيه خميس آبادي  -عليرضا مرآتي -ضرورت توجه به تكنولوژي هاي نوين در آموزش و پرورش

 2009دسامبر  31 -تازه هاي آماري كاربرد اينترنت در دنيا

  1383 - اعضاي هيئت علمي دانشگاه تهران - مطالعه تأثير استفاده از اينترنت بر رفتار اطالع يابي

  

  

  

  

  

  


