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 به: میتقد

 دیکه آفر ییخدا

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

 .دیکه عشقشان را در وجودم دم یبه کسان و

 میو احوالشان را بپرس مییایب یگاه
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 تقدیر و تشکر

م، سپاس از انسانی است که هدف و غایت آفرینش را تامین می کند و از آنجایی که تجلیل از معل

من لم یشکر ” سالمت امانت هایی را که به دستش سپرده اند، تضمین؛ بر حسب وظیفه و از باب 

 ” :المنعم من المخلوقین لم یشکر اللَّه عزّ و جلّ

فروتنی، از هیچ کمکی در این  از استادان با کماالت و شایسته؛ که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و

 عرصه بر من دریغ ننمودند.
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 چکیده 

 یامخود را که انتقال پ یفهوظ ینتر یلاز هنرها را به خدمت گرفته و اص یاریاست که توانسته بس یهنر یکگراف   

 به انجام رساند. یاست به خوب

عمل آمد بیانگر نگرش منفی بررسیهای مقدماتی که از دانش اموزان ، مدیران ، مشاوران و مسئوالن کار دانش به   

می باشد. امروزه کشور به نیروهای انسانی ماهر  گرافیکدانش اموزان به برخی از رشته های کار دانش مثل رشته 

توجه به مطالعات مقدماتی مهمترین  بارفع کنند.  راونیمه ماهر نیازمند است که بتواند نیازهای شغلی جامعه 

عبارت از شرایط خانوادگی از قبیل شغل پدر، سواد والدین،  گرافیکبه رشته  عوامل موثر بر نگرش دانش آموزان

وضعیت اقتصادی خانواده ، وضعیت تحصیلی دانش اموزان ونگرش دانش آموزان به مشاغل ، استخدام ، مهارتهای 

 .می باشد گرافیک شتهکار دانش ، آشنایی با ر

می تواند موثر باشد الزم است قابلیت اعتماد آن  گرافیکشته جا که عوامل مذکور، درنگرش دانش آموزان به رآن از

مورد بررسی قرار گیرد ، پژوهش  حاضر به این منظور صورت گرفته است یعنی برای اینکه نشان دهد این عوامل با 

باشند . تا در جهت بهبود بخشیدن به عوامل  گرافیکچه اطمینانی می توانند برنگرش دانش آموزان به رشته 

 ایط موجود اقداماتی صورت گیرد.وشر

را بیان نموده و نقش  گرافیکرشته در این اقدام پژوهی سعی بر این است که راهکارهای ترغیب دانش آموزان به 

 ان و مسئولین برای رسیدن به این مهم مشخص گردد . دبیروظیفه ی خود دانش آموز ، اولیاء ، 

 کلیدی :نکات 

 سازیعالقمند  – کاربازار  –گرافیک رشته  – جویانهنر 
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 مقدمه:

تعداد  یزنکته ن ینا یلاست.دل یو حرفه ا یرشته فن ینمتنوع تر یکافتوان گفت رشته گر یبه جرات م   

 یبرا یا ینهتواند زم یمهارتها م یناز ا یک. هر یرندبگ یادتوانند  یرشته م یندر ا یاناست که هنر جو ییمهارتها

 یزهر و انگ، پشتکا یکگراف یهنرجو اینکهجذاب و پر در آمد باشد،به شرط  یارشغل بس یک یاراه در آمد و  یک

 در کار است. یت، تالش و جد یتموفق یبرا یطشرا یناز مهم تر یکیکه  یمداشته باش یادالزم را داشته باشد.به 

 کنت، اگوست نظر به وبنا باشد می پایین  گرافیکرشته  از اموزان دانش شناخت ، شده انجام تحقیقات به توجه  با

رشته  از کافی شناخت ن آنا والدین و آموزان دانش چون.  کنش نگری وپیش آورد می نگری پیش وآگاهی علم

 قبیل از خانوادگی شرایط.  دهند می نشان خود از  گرافیکرشته  انتخاب برای کمتری تمایل ندارند،  گرافیک

 به( 1334غریب،) باشند می موثر  گرافیکرشته  انتخاب در خانواده اقتصادی وضعیت پدرف شغل ، والدین سواد

 نمی ها رشته دیگر انتخاب برای شان نمره که آموزانی دانش موارد دربیشتر ومدیران معلمان ، اورانمش عقیده

 (باشد می متناقص)نمایند می انتخاب را  گرافیکرشته  رسد

 را دانش کار های  رشته در تحصیل که است این موزانآ دانش توسط  گرافیکرشته  نکردن انتخاب دالیل از یکی

 اشیائی به نسبت فرد یک کاتز نظر به بنا(.  1339 ، غریبت)دانند می باال سطوح در تحصیل هادام جهت مانعی

 وی برای منفی رویدادهای از جلوگیری در یا او نیازهای برآوردن در که کند می پیدا مثبت نگرش( موضوعاتی)

.  است یافته دست قضیمتنا نتایج به( 1334) چیمه میری مذکور تحقیات برخالف( 1339 ، کریمی)باشد موثر

 کسب عدم اطربخ دانش کار به اموزان دانش وردنآ روی  اندو آورده روی  گرافیکرشته  به عالقه با آموزان دانش

 فرهنگ است نشده آن به توجهی   تحقیقات در که دیگری نکات از یکی است نبوده گرافیکرشته  به ورود شرایط

 و دولتی مشاغل به بیشتر آنان والدین و آموزان دانش ایران کنونی عهجام در رسد می  نظر به است جامعه در کار

 نگرش در امر این پندراند می آزاد شتغالا با مترارف را دانش کار های ورشته هستند مند عالقه رسمی استخدام

 پذیرند یم استخدام خاطر به بیشتر را ماتحصیل جامعه در دارد منفی تاثر دانش کار شاخه به نسبت اموزان دانش

 کند تغییر تا دارد الزم زمان که است نگرش این جامعه در اشتغال جهت مهرت کسب برای راهی عنوان به نه
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 گرافیکرشته  به نسبت آموزان دانش البته است گرافیکرشته  به آموزان دانش نگرش در متعدد عوامل بنابراین.

 .دارند مثبتی

و بازار کار آینده این رشته آشنا  گرافیکفتم دانش آموزان را با رشته تصمیم گر ..…بنا بر آنچه گفته شد اینجانب 

 نموده و آنها را به ادامه تحصیل در این رشته ترغیب نمایم.

 بیان مسئله

 یکار یها کنندگان شده است. ساعت از مصرف یاریبس یزندگ یوهدر ش ییرسبب تغ یننو یزندگ یرعت باالس   

و  یتکنولوژ یشرفتهساعته، امکانات پ 14 یدآخر هفته، امکان خر یالتتعط ،یمشاغل تخصص یانعطاف برا قابل

در  یباالتر یاستانداردها واستارمردم خ یشترباعث شده است که ب یهمگ ی،شهر یروز افزون در زندگ یها یتفعال

. کنیم یترو صرف مم یاقطار، اتوبوس و  یما،هواپ یل،را در اتومب یشتریما زمان ب گذرد یخود شوند. هر چه م یزندگ

 .کنند یرا تجربه م ای یرهزنج یبه نام سفر درون شهر یدجد یا یدهبالقوه( پد یداران)خر یاناز مشتر یلیامروزه خ

شده  یطیمح یغاتمخاطبان تبل یشباعث افزا یان،و حرکت مشتر ییجا جابه ی یندهفزا یافزون و الگوها روز فعالیت 

 یرتاث هستند، تحت ییکه در حال حرکت و جابه جا ییها طبان را در زمانمخا یا یانمشتر یطیمح یغاتاست. تبل

با  ین. بنابرارساند یو مسافرت به آنان م یباز ید،خر ار،ک ی،را روزانه در محل زندگ یغاتیتبل های یامو پ دهد یقرار م

 یموثر برا یانجام طراح یبرا یا جداگانه یفبه تعار یازن یغاتی،رسانه تبل ینمتفاوت ا های یژگیتوجه به کاربرد و و

 .وجود دارد یغاتیحوزه تبل ینا

 ین. البته ایردنظر قرار گ مد یدوجود دارد که با یطیمح یها در رسانه یغاتتبل یطراح ی نکته مهم درباره چند

 .موارد استثناء وجود دارد یشهو هم یستقانون ن

 یشنما یامخاطبان را با کلمات و  تواند یم یدها یک یاناست. ب یبصر ییگو قصه یک یطی،مح یغاتدر تبل طراحی

 قرار دهد. یرتاث تحت یرتصاو
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توسط دانش آموزان  و ادامه تحصیل در این رشته گرافیکی رشته در این اقدام پژوهی سعی بر این است که مزایا 

در این در رابطه با مشکالت موجود  هنر آموزان و هنر جویان بررسی شود سپس به روشهای صحیح برخورد 

 مواجهه با این موضوع را ارائه نمائیم.مبحث بپردازیم و راه کارهای اصولی 

قرار می در راه پر فراز و نشیب سالهای آموزشی مسائل، مشکالت و تجربیات گوناگونی بر سر راه آدمی           

وجه برای بررسی پیدا کرد گیرد که اگر با دیدی خوشکامانه و عمیق به مسئله بنگریم می توان صدها مطلب قابل ت

وضوعی که در حال حاضر قصد سال تجربه م …بعد از .… علمی در مورد آنها پرداخت و به جستجو و تحلیل

  می باشد. گرافیکادامه تحصیل در رشته تحلیل و پژوهش در مورد آن را دارم مربوط به 

 اهداف:

 هدف کلی:    

 یکآشنایی دانش اموزان با بازار کار رشته گراف 

 اهداف جزئی:

 گرافیکی رشته در مورد مزایا دانش آموزانافزایش سطح آگاهی   -

 تغییر نگرش منفی و سطحی والدین نسبت به فناوری های جدید -

 برنامه های گرافییکی برای درآمداتخاذ برنامه های مدون و قابل قبول برای فرزندان در مورد استفاده از  -

 بصورت سطحی و مورد نیازته گرافیک رش آشنایی و آموزش والدین در مورد  -

 توصیف وضعیت موجود:

سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت می باشم و هم اکنون در  …مدت  …اینجانب              

نفر می  25که با آنها سر و کار دارم  جویانیتعداد هنر  رشته گرافیک مشغول به تدریس انها می باشم .هنرستان 

با گذشت چند هفته اول سال تحصیلی و رونق   ریبا اکثر آنها با اینترنت و رایانه در ارتباط هستند. که تق باشند

و ادامه تحصیل در  گرافیکبه رشته آنها  متوجه شدم که گرفتن سیر صعودی تدریس و امور آموزشی در مدرسه 
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ی این موارد توسط والدین بازگو شده  در اولین جلسه ی انجمن اولیاء که تشکیل شد همه این رشته رغبتی ندارند.

و حتی والدین آنها عالقه جویان هنر و به شکل جدید در برابر ما مجسم شد. شواهد حاکی از آن بود که برخی از 

با دیدن این مشکل تصمیم گرفتم هنرجویان را با بازار کار رشته گرافیک اشنا بنابراین  خاصی به این رشته ندارند. 

 ن عالقمند نمایم .و آنها را به ا

 گردآوری اطالعات:

 پرسشنامه دانش آموزان –الف 

 ابتدا پرسشنامه ای تهیه کرده و در اختیار هنرجویان قرار دادم ؟

 پـــرســـــش هـــا
 آموزان هنرپاسخ 

 خیر بله

 آیا به رشته گرافیک عالقمند هستید ؟ -1

 با رشته گرافیک اشنایی دارید ؟آیا  -2

 دسترسی دارند موفق تر از دیگرانند؟ رشته های دیگر می روندکه به  آیا کسانی -3

 با آینده شغلی رشته گرافیک آشنایی دارید ؟آیا  -4

 به نظر رایانه در موفقیت تحصیلی شما تأثیر دارد؟ -5

 والدین در کنار شما باشند؟ نرم افزارهای گرافیکیآیا تمایل دارید هنگام کار با  -1

 راضی هستید؟ ینده وارد این شغل شویددر آاز اینکه  -3

 استفاده کنید؟گرافیک از  در کار آینده تانآیا مایلید  -8

  

زیرا  بعد از تجزیه و تحلیل اطالعات متوجه شدم که بیشتر دانش آموزان عالقه ای به رشته گرافیک ندارند .

 آشنایی درستی با ان ندارند .

 مصاحبه با والدین : –ب 

ی که با والدین دانش آموزان داشتم متوجه شدم انها نیز شناختی از رشته گرافیک و بازار کار ان با صحبت های   

 ندارند و بنابراین نمی توانند انگیزه الزم را در فرزندانشان برای این رشته ایجاد نمایند .
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 بررسی پرسشنامه های انجام شده –ج 

 در مدارس اولیا کردن صحبت ، دانش کار مراکز از بازدید اتدفع اساس بر ؛ گرافیکرشته  با آموزان دانش آشنایی

 آموزان دانش.  شود می سنجیده ، گرافیکرشته  درمورد آموزان دانش والدین کردن صحبت ، گرافیکرشته  مورد

 آموزا دانش.   شود می سنجیده شهرستان در موجود کاردانش های رشته بردن نام ، دانش کار های رشته مورد در

 دانش آشنایی میزان ترتیب این به. کنند می یافت در امتیاز 13 وحداکثر 3 حداقل متغیر این معرفهای ساسا برن

 .شود می گیری اندازه گرافیکرشته  با آموزان

 فارغ به نسبت دانشگاهها التحصالن فارغ اشتغال امکان ل اشتغا اساس بر ، تحصیل ادامه به آموزان دانش نگرش

 تحصیالت ، گرافیکرشته  التحصیالن فارغ به نسبت دانشگاهها التحصیالن فارغ آمد در ، فیکگرارشته  التحصیالن

 این معرفهای اساس بر. شود می گیری اندازه آموزان دانش نظر از مهم مشاغل به رسیدن برای راهی دانشگاهی

 .کنند می یافت در امتیاز 15 الی 3 آموزان دانش متغیر

 دیگر التحصیالن فارغ به نسبت گرافیکرشته  التحصیالن فارغ استخدام امکان ؛ اماستخد به اموزان دانش نگرش

 در ها رشته دیگر به نسبت گرافیکرشته  التحصیالن فارغ اشتغال امکان ، خصوصی و دولتی مراکز در ها رشته

 اموزان دانش. دشو می سنجیده مهم خیلی مشاغل در گرافیکرشته  الحصیالن فارغ استخدام امکان ، آزاد ، بازار

 .کنند می دریافت امتیاز 15 الی 3 متغیر این معرفهای مطابق

 اهمیت خصوصی و دولتی موسسات در استخدام به نسبت آزاد مشاغل اهمیت ، مشاغل به آموزان دانش نگرش

 نآموزا دانش نظر از آزاد مشاغل به نسبت دولتی مشاغل اجتماعی ارزش ، دولتی مشاغل به نسبت آزاد مشاغل

 .کنند می دریافت امتیاز 15 الی 3 متغیر این معرفهای اساس بر آموزان دانش. شود می گیری اندازه

 فارغ اشتغال امکان ، وخصوصی دولتی مراکز در ها رشته دیگر التحصیالن فارغ به نسبت آموزان دانش نگرش

 در گرافیکرشته  التحصیالن فارغ اماستخد امکان ، آزاد بازار در ها رشته دیگر به نسبت گرافیکرشته  اتحصیالن

 .کنند می دریافت امتیاز 15 الی 3 متغیر این معرفهای مطابق آموزان دانش. شود می سنجیده مهم خیلی مشاغل
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 آموزان دانش نظر از آزاد مشاغل به نسبت دولتی مشاغل اجتماعی ارزش ، دولتی ، مشاغل به آموزان دانش نگرش

 دانش نگرش.کنند می دریافت امتیاز 15 الی 3 متغیر این معرفهای ساس برا اموزان دانش. شود می گیری اندازه

 بازار به شدن وارد جهت الزم مهارتهای کسب براساس ، گرافیکرشته  در شده کسب مهارتهای به نسبت آموزان

 از وسطهمت آموزش های رشته دیگر با دانش کار شاخه نداشتن تفاوت ، شده کسب درمهارت شدن مشغول ، کار

 می دریافت امتیاز 15 الی 3 متغیر  این معرفهای اساس بر اموزان دانش.  است شده سنجیده مهارت کسب نظر

 .کنند

 ، دانشگاه در تحصیل ادامه ، عالقه روی از ردانش کا های رشته انتخاب گرافیکرشته  به آموزان دانش ش نگر

 در تحصیل ردانش کا آموزان دانش اجتماعی ارزش ها، رشته دیگر به نمره ن نرسید خاطر به کاردانش انتخاب

. است شده گیری اندازه آموزان دانش نظر از عملی باالی درجات به ن رسید جهت مانعی عنوان به گرافیکرشته 

 .د.کن می دریافت امتیاز 25 الی 5 آموزان متغیردانش این معرفهای اساس بر

 اطالعات کتابخانه ای –ج 

رشته ارتباطات تصویری ) گرافیک ( زمانی روشن می شود که نگاهی به  در و دیوار شهر ها و  ضرورت برنامه ریزی

و پوستر ها و پالکارد های متنوّع و امثال آنها را مشاهده نماییم.   یمتبلیغاتی بینداز یلبرنامه های تلویزیونی و وسا

 . مختلف صورت می گیرد مالحظه کنیممعرفی کاالهای  اییا تبلیغاتی را که در برنامه های تلویزیونی بر

تهیه همه این برنامه ها به متخصّصان و افراد آگاه نیاز است که بتوانند بهترین ، مفید ترین و جذاب ترین  برای

برنامه های فرهنگی هنری و تبلیغاتی را تدارك ببینند . از این رو الزم است با ایجاد دوره های مختلف این رشته ، 

سطح علمی و هنری باالیی برخوردار باشند و در ارسال و انتقال  زکار آمد و فهیم را پرورش داد که ا افرادی الیق ،

 مفاهیم و آرمان های انقالب اسالمی به جهان و مقابله با نفوذ بی رویه ی فرهنگ بیگانه فعالیت موثر داشته باشند

. 

ر اهمیّت دارد و با توجّه به عرصه وسیع فعالیّت این امر برای اعتال و استحکام بخشیدن به هویّت فرهنگی بسیا این

رشته که زمینه های هنری ، علمی ، آموزشی و فرهنگی را شامل می شود ، نقش ارتباطی تعیین کننده ای را ایفا 

 . می نماید

 :با شاخه های مختلف رشته گرافیک آشنایی

 : د به دو شاخه کلّی تقسیم می گرددگرافیک زیر مجموعه هنر های تجسمی به حساب می آید که خو رشته
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(ارتباط تصویری که شامل طراحی پوستر، آرم، طراحی حروف، گرافیک محیطی، صفحه آرایی، چاپ و ... می الف

 .باشد

(تصویر سازی که شامل تصویر گری کتاب کودك،تصویر متحرك )انیمیشن (مانندانواع کارتون ها و تیزر های ب

 .تبلیغاتی تلویزیونی می باشد

البته در حال حاضر در دوره های هنرستانی و کاردانی ، این رشته بصورت گرافیک عمومی که تلفیقی از دو شاخه  

 مذکور است ارائه می گردد .

 .یردگ یت در بر م یغااز ان را تبل یامروز است که بخش بزرگ یازحرفه مورد ن گرافیک –

 یمختلف از زبان نوشتار یها مراکز و مکان یمعرف یبرا نتوا ینم یش،هزار گو 5امروزه با وجود صد زبان و  –

را  ها یامها، پ ها و هتل جاده یماها،در هواپ  ها است که با ساخت عالئم و نشانه یریزبان تصو یناستفاده کرد. بلکه ا

به ساخت تنها  یری،ارتباط تصو یگربه عبارت د یا یریتصو انتصور کرد که زب ید.البته نبادهد یانتقال م یعترسر

که از آن  گیرد یم را در بر یعیوس یاربس یطهح یریبلکه هنر ارتباط تصو پردازد یم یریتصو یها عالئم و سمبل

و پوستر،  یمطبوعات یآگه یهته ی،آمار یها و نمونه یکلمات، رسم منحن یبایبه نوشتن ز توان یجمله م

چاپ قابل انتشار هستند، طرح  یلهکه به وس ییها ح طر هیکل یگراشاره کرد. به زبان د یگرها مورد د و ده ییآرا صفحه

 .باشند یم یکیگراف

به  یزباز کرده و در ارتباط با صنعت ن یخود جائ یبا همه سالئق برا ها یطدر همه مح یکرشته پر رمز و راز گراف –

ها در  و نماد ها ینها، خطوط، منح است. استفاده از عالئم، سمبل یریزبان تصو یکپرداخته است. گراف ییهنرنما

 .داده است یاز حرف و معنا را در خود جا یاییموزون و حساب شده دن یها کنار رنگ

کند و همچنان  یهدف را دنبال م یکباشد که  یم یریاز رنگها، طرحها، شکلها و تصاو یمجموعه ا یکگراف –

 .باشد یمبه هر موضوع  یدندهنده هر موضوع و جان بخش یوندمعنا دهنده هر موضوع، پ

 یجهکند و در نت یم یانقلم مو و رنگ آنرا ب یقنقاش است که از طر یک یاحساسات و عواطف درون یکگراف –

 یب یبعض یواضح و برا یبعض یهمه افراد نداشته باشد و امکان دارد برا یبرا یروشن و واضح یامامکان دارد که پ

ندارد که مخاطبش منظورش را  ینبه ا اریکند و ک یم یاننقاش عواطفش را ب یک یعنیمفهوم باشد  یو ب یمعن

 .دارند یمتفاوت یافراد مختلف برداشت ها ینقاشی؛تابلو یکاز  یلدل ین. به همیرخ یاکند  یدرك م

 کند. یافتکند که حتما مخاطبش منظورش را در یانب یخود را به گونه ا یامموظف است پ یستگراف یک اما

 پیشینه ی پژوهش:

تبلیغات در همه جا امری بدیهی است و بنده نیز از کتاب های زیر برای پژوهش خودم استفاده  امروزه اهمیت

 کردم  :
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 الف( مبانی نظری:

 ناصر محمدی زاده – 2119دسامبر  31 –در دنیا  گرافیک در دنیاتازه های آماری کاربرد  -

 ادباوهترجمه عباس گیلوردی و علی ر -و جامعه انتخاب رشته( 1381اسلوین جیمز ) -

  1383  -اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران -ع یابیطالبر رفتار ا  گرافیکمطالعه تأثیر استفاده از  -

حبیب صبوری  – 1389 -آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن، چالش ها و راهبردهای مواجهه با آن -

 خسروشاهی

 ب( پیشینه ی علمی: 

ن پژوهش های انجام شده در این زمینه انجام دادم اما متأسفانه جستجوهای فراوانی برای بدست آورد               

 پژوهشی کامل و مرتبط نیافتم. پژوهشهای زیر گریزی به موضوع مورد نظر زده اند:به دلیل نوپا بودن این موضوع 

  88 -مرضیه خمیس آبادی  -علیرضا مرآتی –ضرورت توجه به تکنولوژی های نوین در آموزش و پرورش  -

  1382 –خانواده و پیامدهای فناوری و اطالعات  –ولیاء و مربیان انجمن ا -

 سید علیرضا حجازی –میترا دیلمقانی  –بر اخالق کاربران   گرافیکرشته تأثیر سازنده  -

 میر حمید هاشمی اصل –علی مصطفی نژاد   گرافیکرشته تأثیرات  -

 ارائه راه حل های پیشنهادی:

طی تشکیل جلساتی مانند شورای  تجزیه و تحلیل آن، تبادل تجربه با همکاران با جمع آوری اطالعات و           

ان و انجمن اولیاء ، جلسات مشاوره با دانش آموزان و جمع بندی مطالب بدست آمده برای حل مشکل، دبیر

 راههای مختلفی ارائه گردید که عبارتند از:

 اقداماتی که به عهده والدین می باشد:

   گرافیکرشته ء از آگاهی کامل اولیا -

 ایجاد انگیزه در فرزندانشان برای ادامه تحصیل در رشته گرافیک -
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 ان و مشاور می باشد:دبیراقداماتی که بر عهده مربیان و 

 معرفی کامل رشته گرافیک برای دانش آموزان  -

 معرفی بازار کار رشته گرافیک برای دانش آموزان -

 آوردن افراد موفق در رشته گرافیک -

 راه حل ها بر اساس اولویت اهمیت اجرا:انتخاب 

اقدام پژوه با توجه به یافته های بدست آمده و تحلیل وضعیت موجود، پیشنهادات و راه حل های ارائه شده         

 را با قضاوت ارزشی سنجیده و با توجه به امکان اجرا و اهمیت اجرای آنها، راه حل ها را به ترتیب زیر بر می گزیند.

   گرافیکدرباره رشته  ش و آگاهی والدینآموز -1

   گرافیکرشته فرهنگ سازی و ایجاد بستر مناسب برای مواجهه با  -2

 اندبیرهدایت درست و قرار دادن اصولی دانش آموزان در مسیر استفاده از تکنولوژی و ارتباطات جدید توسط  -3

 بازدید دانش آموزان از مراکز موفق در زمینه گرافیک – 4

 ای راه حل ها :اجر

 مرحله یک اجرا  : 

برای اجرای راه حل ها ابتدا یک کالس آموزشی برای دانش آموزان برگزار کردم و در آن به معرفی رشته گرافیک 

 پرداختم مطالب اموزشی من در زیر امده است  :

 یکرشته گراف یمعرف 

است  یانهعلوم را یها شاخه ترین یمیاز قد یکی( Computer graphics) یوتریکامپ یکگراف یا ای یانهرا گرافیک

از  یکی ای یانهرا یک. گرافنماید یاقدام م ای یانهو را یمحاسبات های یوهبه ش یرو کار با تصاو ییر،تغ یم،که به ترس

و  یدوبعد یانماییساخت پو یها برنامه ای، یانهرا های ی. بازهاست یانهرا یکاربردها ترین یعو وس ینتر پرجاذبه
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 یکعنوان چند نمونه نام برد. درواقع گراف  به شود یرا م یرو پردازش تصاو یمحاسبات های سازی یهشب ی،دبع سه

است به  یامخود را که انتقال پ یفهوظ ترین یلاز هنرها را به خدمت گرفته و اص یاریاست که توانسته بس یهنر

و  یه، پا ی، طراح یتجسم یهنرها یمبانبا  یلدوران تحص یرشته در ط ینا یانبه انجام رساند. هنرجو یخوب

 یو عکاس ی، چاپ دست یسی، خوشنو یک، خط در گراف یساز یرتصو ی، مبان ی، رنگ شناس ییاصول صفحه آرا

 .شوند یآشنا م

 یکرشته گراف یاندانشجو یالزم برا های مهارت

  اساس  یطراح  باشد. چون  و زبردست  یقو  یو طراح  کار بوده  ینا  عاشق ، یتبر خالق  عالوه یدبا یکگراف  دانشجوی

  طراح  یک  ینآشنا باشد. همچن  فرم  کننده یلتکم  عامل  عنوان  به  با رنگ یدبا  و در ضمن  است  یستگراف  یککار 

 ، یعکاس  های یکدارد از تکن  امکان  یستگراف  یک  باشد. چون  داشته  کامل  ییآشنا  یهنر  مختلف  یها با شاخه یدبا

  مورد نظرش  یامو پ  کند  استفاده  در کارش  یدست  یعصنا  یو مبان  اصول ، یصنعت  یطراح ، ینقاش ، یسی، خوشنو چاپ

و   یابیبازار ، یروانشناس ، یشناس جامعه  مثل  یبا علوم  است  الزم  رشته  ینهنرمند ا  اجرا برساند. باالخره  مرحله  را به

  که  داشت  توجه یدبا  یعنیشود   ساخته  آن  مخاطب  به  با توجه یدبا  یغاتیتبل  یامپ  یک یراآشنا باشد. ز  یاتادب

 . است  یسطح  در چه  یقها و عال و خواسته  یاقتصاد ، یاز نظر فرهنگ  یامپ  ینا  مخاطب

 داشته باشند: یدرشته با یندر بدو ورود به ا یانالزم که هنرجو های توانمندی

 باشند. داشته یهنر یدد -1

 را بلد با شند. ییدر سطوح ابتدا یطراح -2

 باشند. یمند واقع عالقه -3

 :کنند یمدت کسب م ینا یدر ط یانکه هنرجو هایی مهارت

 یدو سف یاهو مراحل چاپ و ظهور عکس س یعکاس یریفراگ -1

  یشناس و رنگ یبا طراح ییآشنا -2

 کودک کتاب یساز یرو تصو ییحروف صفحه آرا یمهارت طراح -3
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 یو جعبه ساز یپوستر ، آرم ، بسته بند یطراح -4

 یو چاپ دست یدرحد مبتد یسیخوشنو -5

 یرانو بازار کار در ا یشغل های موقعیت

  یغاتاز کار او تبل  یتنها بخش  وجود دارد چون  یادیز  یشغل  یها فرصت یکرشته گراف  یلالتحص فارغ  یک  برای

  یکاال  یک  یغتا تبل  خودکار گرفته  یک  یغندارد و از تبل  یخاص  محدوده  یغاتتبل  هک  است  یدر حال  ینو ا باشد یم

  یطراح یگرد  ی. از سوگنجد یم یریارتباط تصو یا یکمتخصص گراف  نشدا  یطهدر ح ینماس یاتئاتر   مثل  یفرهنگ

  ارتباط  متخصص  یککار   یطهدر ح زین  و نشانه  آرم  یهها و ته و روزنامه  مجالت  ییآرا ، صفحه جلد کتب  یرو

  چاپ  یکیوجود دارد   یستگراف  یک  یبرا  یکار  عمده  دو شاخه  یراندر ا  که  ییمبگو یدبا  قرار دارد. در کل  یریتصو

  ییآرا ، صفحه کتاب  یرسازیتصو  سروکار دارد مثل  انبوه یدو تول  با چاپ  یتدر نها  که  یطرح  یعنی؛  و انتشارات

  که کند یم  یینتع  یستگراف  یعنی؛  است  یزیونیتلو  یکگراف  یگریپوستر و بروشور و د  یهها و ته و روزنامه  مجالت

  اعم ها یرندهها در گ رنگ  تفاوت  باشد و هم  مناسب  هم  بپوشد که  یرنگ  با چه  یلباس  چه  یزیونتلو  مجری  مثال  یبرا

 گردد.  مشخص  یوبخ  به یدو سف  یاهس یا  یاز رنگ

 :یمآن ذکر کن یبرا توانیم یرا م یرموارد ز یمکن یانب یرشه را به صورت مورد ینا یشغل های ینهزم یمبخواه اگر

 یدست چاپ

 ی، کاغذ ، کاش ینی، چ یشهپارچه ، ش یرو چاپ

 عکاسی

 و... یزیونتلو یوها ، مطبوعات ، راد کتاب یپوستر برا یاعکس  یهو ته ییآرا صفحه

 ها موسسات و سازمان یبرا یغاتیتبل

 ها موسسات و سازمان یبرا یغاتیو تبل یتجار یها آرم تهیه

 یساز تصویر
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 یکگراف کارگاه

 پرسپکتیو

 ها و موسسات و بانک یتجار یها منازل و ساختمان یداخل یوندکوراس طراحی

 یتجسم یهنرها مبانی

 یانهو کاربرد را مبانی

 در کار یوتریکامپ یتخالق یجادو ا یعدر تسر یانهاز را استفاده

 در دانشگاه یکبا رشته گراف ییآشنا - یکگراف یمعرف -در هنرستان  یکگراف رشته

 ، یعلم  بر آزمون  عالوه  یعنی شوند؛ یم  ینشگز متمرکز یمهن  صورت  به  رشته  ینا  یاندانشجو  که  است  گفتنی

 .شود یم  یدهسنج یزن  یعمل  آزمون  یکدر   یاندانشجو  یتاستعداد و خالق

 : بازدید از شغل های موفق رشته گرافیک )عکاسی ها ، چاپخانه ها و مراکز تبلیغاتی ( 2مرحله 

در مرحله بعددانش اموزان را به چند چاپخانه و دفاتر چاپ و عکاسی برای بازدید بردم . دانش آموزان از نزدیک با 

 ها برای دانش آموزان بسیار جذاب بود .فرایند کاری آنها اشنا شدند و میزان درآمد آن

 : روش کار بصورت اینترنتی 3مرحله 

با پیشرفت روزافزون تکنولوژیو رسانه ها و احتیاج فراوان آنها به استفاده از گرافیک برای تبلیغات به دانش آموزان 

 روش بازاریابی اینترنتی را آموزش دادم .

 اعتبار بخشی به راه حل های انتخابی:

اینجانب به عنوان اقدام پژوه نتایج پژوهش انجام شده را با همکاران، مدیر، و مشاور آموزشگاه مورد               

بحث قرار دادم. در این زمینه مدیر مدرسه، مشاور، معاوت پرورشی قول همکاری را برای اجرای راه حل های 

 اساس معیارهای زیر به اجرا در آوریم. انتخابی دادند. و بنا را بر این گذاشتیم که راه حل ها را بر
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 قابل اجرا در مدرس و منزل باشد. -

 زمان و هزینۀ کافی برای اجرای روشها گرفته شود. -

 استفاده از وسایل و ابزارهای الکترونیکی موجود در مدرسه به هنگام نیاز. -

 کنترل و نظارت مستمر بر اجرای راه حل ها. -

 نظارت بر اجرای راه حل ها:

 دین ارتباط حضوری و تلفنی در طی هفته برقرار می شوبا والد -

مدیر مدرسه با همکاری معاون ساعاتی را در بین هفته برای آموزش صحیح در نظر گرفته و هزینه های  -

 جاری را تقبل نمودند.

برای جلب اطمینان دانش آموزان به آنها فرصت برای ارائه برخورد مناسب در محیط اینترنت داده شد. به  -

 وان مثال مسابقه وبالگ نویسی در بین دانش آموزان برگزار شد.عن

مشاور طی جلساتی دانش آموزانی را که دچار مشکل خاصی در این زمینه بودند فرا می خواند و مشاوره  -

 می نمود.

در پایان هر ماه گزارش اجمالی بصورت شفاهی در جلسه شورای دبیران در مورد تغییرات اعمال شده ارائه  -

 د.می ش

 کتابهایی مربوط به مسائل مورد نظر برای استفاده والدین و دانش آموزان به آنها معرفی شد. -

 پیشنهاد اقدام پژوه:

را آموزش دهیم و بستری را فراهم سازیم تا  انتخاب رشته سعی کنیم هرچه زودتر فرهنگ صحیح            

 بهینه کرده و لذت ببرند. استفاده  گرافیکرشته فرزندانمان هرچه زودتر بتوانند از 
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 گرد آوری شواهد دو 

عالقه مند شده بودند و تصمیم گرفتند در  گرافیکدر بررسی از هنر آموزان مشاهده شد که به رشته              

دید کاربردی پیدا کرده بودند و والدین آنها نیز از این موضوع  گرافیکاین رشته ادامه تحصیل دهند . آنها به رشته 

 از خرسندی می کردند.ابر

 نتیجه گیری

احساس  گرافیکبه متخصصان  یازن یگریاز هر زمان د یشامروزه ب گرافیک یایتوجه به گسترش روزافزون دن با

یکی . شود یروبه رو نم یکاریوقت با مشکل ب یچاگر عالقمند به کار باشد، ه گرافیکمتخصص  یک. امروزه شود یم

 تحصیل می باشد که براحتی با انجام سفارشات طارحی کسب درآمد کنند .از مزیت های این رشته کار حین 

 پیشنهادات :

 انجام انتخاب رشته صحیح ، اولین قدم برای عالقمندی دانش آموزان می باشد . – 1

 آشنایی کامل بارشته مورد نظر تاثیر فراوانی بر انگیزه هنرجویان برای ادامه تحصیل دارد . – 2

 در فرزندان خود انگیزه ادامه تحصیل در رشته ای که رفته اند را بدهند .والدین باید  – 3

 

 

 

 

 

 



 

فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش این اقدام پژوهی با قیمت فقط سه هزار این 

 www.asemankafinet.irسمان مراجعه کنید .تومان به سایت علمی و پژوهشی آ

06 

 

 

 

 

 

 منابع و ماخذ

 تاریخچه آموزش و پرورش ایران -انتخاب رشته موفق

 ترجمه مهدی صمدی - -در جهان تبلیغاتگسترش 

 88دی مرضیه خمیس آبا -علیرضا مرآتی -ضرورت توجه به تکنولوژی های نوین در آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

 


