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بيست و هشتم ماه جوالي، مطابق ششم مرداد هر سال، 
روز ملي مهارت يادآور پرداختن به موضوعي است كه نشر و 
ترويج مباحث نظري را بدون كسب عمل و كاربردي نمودن 

آنها تا سطح كسب مهارت بي ارزش مي داند.
ــه اي در ابعاد  ــي فني وحرف ــت آموزش ــل مأموري حاص
ــت مي آيد. اين نظام  فردي و اجتماعي در بلندمدت به دس
ــي، افراد را  ــاي پايه و تخصص ــد ضمن تأمين مهارت ه باي
ــب و كار مستقل و انجام كار  ــتغال، راه اندازي كس براي اش
ــاي جديد نمايد. اين نظام  ــد آماده و  پذيراي فناوري ه مولّ
ــي در نظر و تئوري و تكيه گاهي در كاربرد و عمل  تكيه گاه
دارد و بدون اين  دو تكيه گاه، به هدف غايي خود، كه شامل 
ــخصي و اجتماعي  ــادي و بهبود بهره وري ش ــداف اقتص اه

است نخواهد رسيد.
مهارت آموزي، ابزاري براي تغييرات ساختاري در تمام 
ــت. هم چنين براي كسب  ــطوح مهندسي و كارگري اس س
درآمد و برقراري توزيع درآمد عادالنه تر در ميان گروه ها و 

اقشار مختلف جامعه يك فرصت است.
مهارت آموزي در سطح كالن، تقويت توسعه اقتصادي، 
ــرمايه ها  ــترش صادرات و جذب س ــت از صنايع، گس حماي
ــرات اقتصادي،  ــال دارد. هم چنين عالوه بر تأثي ــه دنب را ب
تأثيرات ديگري چون كاهش جرم، بهبود سطح بهداشت و 

همبستگي خانوادگي و اجتماعي در پي خواهد داشت.
از نقاط ضعف عمدة مدارس فعلي ما كه به شكل سنتي 
سازماندهي شده اند و دانش و مهارت را همزمان در اختيار 
ــراي افزايش مهارت  ــان قرار مي دهند و فرصتي ب هنرجوي
ــن مهارت هاي  ــت كه بي ــم مى آورند، اين اس ــه فراه جامع
آموزش داده شده در مدرسه و مهارت مورد نياز بنگاه هاي 
ــه انداخته اند. در مدارس ما جايگاه تكيه گاه  اقتصادي فاصل
ــت غالباً  ــه دانسته هاس ــرم) كه عمل ب ــگاه اه دوم (گراني
ــناخته و يا متزلزل است. تجهيزات صنعتي نصب شده،  ناش
ــت و اگر هست  ــبي از محيط كار نيس ــازي مناس شبيه س
آموزشي نيست. ما در محيط كالس و كارگاه شاهد مبلمان 
ــتيم. لذا مربي و مسئول كار، چون  ــي مناسب نيس آموزش
براي اندازه گيري عملكرد هنرجو ابزار مناسب ندارد، دانش 
نظري او را پاية توان علمي اش قرار مي دهد و اين جاست كه 
فني وحرفه اي ما الگويي نظري مي گيرد و فراموش مي شود 

كه كار به عمل برآيد و نه به سخن!
ــت كه  ــاس دربارة حرفه آموزي بازار كار اس نقطة حس
ــى مى شود. لذا انتظار  ــتقيماً از كمبودهاي مهارتي ناش مس
ــه اي به گونه اي  ــته هاي فني وحرف مي رود برنامه ريزي رش
ــع متقاضيان  ــور مؤثر مناف ــه بتواند به ط ــد ك منعطف باش
ــه دليل بي توجهي به  ــان، بيكاران) را دنبال نمايد. ب (جوان

مهـارت، نقطة  تبديـــــ
tبتـول عطــاران v o c c d 8 8@ r o s h d m a g . i r

دكارت: اگر يك تكيه گاه مطمئن به من بدهيد، با آن زمين را جابه جا مى كنم!
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ــب مهارت در جامعه توليد ارزش  اين موضوع كه، اوالً كس
ــوزش اين فرايند نيازمند  ــزوده مى نمايد؛ و ثانياً براي آم اف
ــاني تجهيزاتي است كه هزينه هاي بااليي را طلب  به روزرس
مي نمايد. ثالثاً سپردن اين موضوع به بخش خصوصي عاملي 
ــته هاي معيني در فني وحرفه اي شكل  ــت تا رش ــده اس ش
ــته باشد كه لزوماً نياز جامعه  گيرند (و متقاضي فراوان داش
ــاهد بروز نابه ساماني هايي  ــت)، متأسفانه ش و بازار كار نيس

درخصوص مهارت آموزى هستيم.
ــر مهارت را نقطة تبديل فكر به ارزش افزوده بدانيم  اگ
بايد در درجة اول اين موضوع در برنامه ريزي هاي آموزشي 

و درسي تجلي كند.
ــردي، منافع  ــاني ف ــالوه بر سودرس ــب مهارت، ع كس
ــود  ــي نيز در بردارد و چنانچه آن منافع حاصل نش اجتماع
ــؤال مي رود، از  كارآمدِى آموزش هاي فني وحرفه اي زير س
ــي ياد شده به شايستگي هاي  اين رو كارآمدِي نظام آموزش
ــتگي دارد كه نتايج زير را  ــده ي خروجي هايي بس كسب ش

ببار آورند:
 افزايش اشتغال، بهبود درآمد و بهره وري ملي؛

ــه و جذب  ــطح جامع ــران ماهر در س ــي كارگ  فراوان
سرمايه گذاري؛

ــمت محصول با ارزش افزوده   هدايِت توليد ملي به س

بيشتر و توسعه ي ظرفيت صادراتي باالتر؛
 كاهش مستمر نرخ جرايم، بهبود ارتباطات اجتماعي، 
ــالمت  ــن س ــتي و تأمي ــي بهداش ــت زندگ ــاء كيفي و ارتق

خانواده ها؛
 تحقق روزافزوِن عدالت توزيع درآمد و افزايش درآمد 

سرانه و ملي.

چشم انداز
ــراي آموزش  ــر تقاضا ب ــن محرك هاي تغيي عمده تري
ــت اقتصادي يا  ــال آينده، فعالي ــه اي در چند س فني وحرف
ــترش (و  ــد جمعيت نخواهد بود، بلكه گس افزايش نرخ رش
ــتانداردهاي شايستگي در برنامة  ــّري) دامنة شمول اس تس
درسي ملي به صنايع و نياز به نيروي كار چند مهارته و در 

نتيجه عالقه مندي فرد به يادگيري مداوم خواهد بود.
ــخ  ــت فني وحرفه اي پاس ــام تربي ــي نظ ــت اصل اولوي
ــي دانش آموختگان  ــت. وقت ــود مهارت هاس ــه كمب دادن ب
(فارغ التحصيالن) نظام فعلي داراي آن مهارتي نيستند كه 
ــاد نمايند و ارزش  ــترين بهره وري را در كار خود ايج بيش

افزوده اي به وجود آورند، كدام برنامه نقص داشته است؟
سردبير

ــل فكر به ارزش افزوده
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كليدواژه ها: آموزش فني وحرفه اي، نيروي انســـــاني، 
بازار كار، عام گرايي. 

مقدمه:
ــوزش فني وحرفه اي در  ــگاه واقعي آم ــراي درك جاي ب
شرايط امروز در آموزش وپرورش بايد توجه نمود كه شرايط 
ــيار تغيير كرده  ــال پيش بس امروز جهان و ايران با سي س
است. جهان امروز با روندهاي كلي مانند جامعة اطالعاتي، 
ــدن در حوزه هاي مختلف، تغيير روش هاي توليد  جهاني ش
ــازمان هاي توليدي و اقتصادي و  ــازمان دهي كار در س و س
توسعة دانش و تغييرات پيوسته فناوري و نقش مهم دانش 
ــر مهارت ها و تولّد  ــت كه موجب تغيي در توليد روبه رو اس
ــود و مرتباً بازاركار به نيروي انساني  ــاغل جديد مي ش مش
 (Stenstrom, ــاز دارد ــا تكميلي ني ــا مهارت هاي جديد ي ب

.1 2009)

ــد صرفاً با  ــه اي نمي توان ــوزش فني وحرف ــن، آم بنابراي
ــا با ابزارهاي قديمي و  ــدي و آرامي به آموزش مهارت ه كن
فناوري هاي از كارافتاده بپردازد بلكه ناگزير است مرتباً خود 
ــه روز نمايد و امكان آموزش مهارت ها و فناوري هاي نو،  را ب
كه دائماً در حال توسعه و تغييرند فراهم آورد. عالوه بر آن 
امروزه كارفرمايان، كارآفرينان و كارگزاران و كاركنان فقط 
ــاز ندارند بلكه نيازمند مهارت هاي  به مهارت صرف فني ني
ــه بايد آن ها را  ــتند ك ــي و عمومي ديگري نيز هس مقدمات
ــي بياموزند تا بتوانند در  ــش از يادگيري مهارت هاي فن پي

محيط كار موفق باشند.

ــروزه آموزش هاي  ــت ام ــه مي توان گف ــور خالص به ط
فني وحرفه اي بايد داراي سه ويژگي اساسي باشند: 

1. آموزش فني وحرفه اي يك آموزش مداوم و مادام العمر 
است؛ 

ــت و توانايي پاسخ گويي به نيازهاي  2. انعطاف پذير اس
در حال تغيير را دارد؛

3. آموزش نظري و عملي را با هم تلفيق مي كند.
مفهوم آموزش فني وحرفه اي:

بنابر تعريف يونسكو، آموزش فني وحرفه اي عالوه بر دانش 
عمومي تمام اَشكال و سطوح فرايند آموزشي، شامل مطالعة 
فناوري و علوم مربوط به آن، كسب مهارت هاي عملي، توانايي 
ــتغال را در  ــائل مرتبط با اش و نگرش را دربرمي گيرد و مس
بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي زندگي برعهده دارد 

 .2 (Sue Tappin, 2002)

ــف نيز مالحظه  ــور كه در اين تعري ــن؛ همان ط بنابراي
مي شود آموزش فني وحرفه اي در سطح گسترده اي تربيت 
ــه آموزش هاي  ــده دارد و محدود ب ــاني رابرعه نيروي انس
ــود بلكه آموزش مداوم و مادام العمر است.  ــمي نمي ش رس
ــت كه آموزش  ــوم مادام العمر بودن به معناي اين اس مفه
فني وحرفه اي يا به عبارت ديگر تربيت حرفه اي بايد از آغاز 
مدرسه تا پايان دبيرستان و پس از آن تا پايان عمر ادامه يابد.

دكتر علي اصغر خالقـــي 
استاديار دانشگاه تربيت دبيـر شهيد رجائي

ش فني وحرفه اي از ديـــدگاه عام گرايي
موز

درنشست علمي گروه پژوهـش در آمـوزش فني وحــرفه اي ارائه شدآ
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ــه عنوان يك  ــوزش فني وحرفه اي ب ــه بيان ديگر، آم ب
ــي از گذر تحصيلي و براي  ــوزش عام فقط به دورة خاص آم
ــدارد، بلكه بايد  ــي از دانش آموزان اختصاص ن بخش معين
ــل دربرگيرد  ــوزان را در همة دوران تحصي ــة دانش آم هم
ــي الزم را براي حضور در  ــة دانش آموزان بايد آمادگ و هم
ــت آورند،  ــط كار پس از پايان تحصيالت خود به دس محي
ــان و جوانان در گذر  ــت همة كودكان، نوجوان زيرا سرنوش
ــار تحصيلي پياده  ــتگاهي كه از قط تحصيلي و در هر ايس
ــود و هر فردي بايد داراي  ــوند به دنياي كار ختم مي ش ش
ــود تا بتواند بار زندگي را بر دوش بكشد و نقشي  شغلي ش

در حركت اجتماعي و اقتصادي جامعه ايفا كند.
روشن است كه يكي از جنبه هاي مهم زندگي فردي و 
ــري كار است. كار از يك طرف  اجتماعي در تمام جوامع بش
ــي  ــراي تأمين زندگي و عامل اساس ــع درآمد فردي ب منب
ــكالت و تأمين نيازهاي اجتماعي است و از طرف  حل مش
ــس، تعامل اجتماعي  ــباب تعالي روحي و عزت نف ديگر اس
ــردي و اجتماعي در حوزه هاي مختلف  ــاال بردن توان ف و ب
ــت و باألخره دميدن روح  اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي اس

ملي در افراد را فراهم مي آورد.
آموزش فني وحرفه اي بايد بتواند با تعامل با دنياي كار 
ــاركت آنان در فرايند آموزش  و ارباب صنعت و توليد و مش
ــرايط الزم را متناسب با تحوالت  از يك طرف امكانات و ش
ــازد و از  ــاغل فراهم س فناوري روز و تغيير مهارت ها و مش
طرف ديگر با درك نيازهاي دنياي كار پاسخ گوي نيازهاي 
ــاختن آموزش  ــد. براي توانمندس ــال تغيير آنان باش در ح
ــود  ديدگان بايد دانش نظري با كار عملي درهم آميخته ش
ــن مهارت ها و تربيت حرفه اي  ــرايط الزم براي آموخت تا ش

دانش آموختگان فراهم شود.
آموزش فني وحرفه اي در نظام آموزشى كشور ما:

ــه اي در  ــوزش فني وحرف ــوان آم ــه عن ــه امروز ب آنچ
آموزش وپرورش داريم چيست؟

ــه ماهه يا به  ــع دو دورة نُ ــاله (در واق ــك دورة دو س ي
ــوم  عبارت ديگر مدت جمعاً 18 ماه) در پايه هاي دوم و س
ــي كه حدود 60  ــطه،  شامل 96 واحد درس آموزش متوس
ــد آن دروس عمومي و تنها حدود 36 واحد آن دروس  واح

اختصاصي است.
ــطه  ــوع دانش آموزان ثبت نامي در دورة متوس از مجم
ــته هاي فني وحرفه اي و  ــن 35 تا 40 درصد آن ها به رش بي
ــوند و بيش از 60 درصد دانش آموزان  كاردانش وارد مي ش

ــد. بنابراين محدودكردن آموزش  تربيت حرفه اي نمي بينن
ــاله براي  ــك دورة نيمه تخصصِي دو س ــه اي به ي فني وحرف
بخشي از دانش آموزان، بدون فراهم كردن شرايط الزم براي 
آموزش مهارت هاي عمومي و پايه و ايجاد روحيه و توانايي 
الزم براي رويارويي با جنبه هاي حاشيه اي و پشتيباني كنندة 
ــت؛ به اين معني  كار در واقع جفا كردن به اين آموزش هاس
ــًال نيروي  ــه اي داريم اما عم ــوزش فني وحرف ــماً آم كه اس

كارآمدي براي بازار كار تربيت نمي كنيم.
اين آموزش ها كه با استفاده از روش هاي كهنه و ابزارها 
ــاني  ــت و نيروي انس و فناوري هاي از كار افتاده همراه اس
ــه مي تواند هنرجويان  ــت چگون آن آموزش كافي نديده اس
ــروز و نيازهاي  ــتردة فناوري ام ــريع و گس را با تغييرات س
ــازار كار هماهنگ كند و محصوالت  ــاً در حال تغيير ب دائم
ــد.  ــخ گوي نيازهاي بازار كار باش آموزش فني وحرفه اي پاس
اين ضعف ها حتي مانع مشاركت جدي كارفرمايان و بخش 
صنعت و خدمات در برنامه ريزي ها و تجهيز هنرستان هاي 

فني وحرفه اي شده است.

ــن را هم اضافه كنيم كه  ــر به همة اين واقعيت ها اي اگ
ــده در سال هاي اخير نشان  ــياري از تحقيقات انجام ش بس
ــت كه برنامه هاي آموزش فني وحرفه اي با نيازهاي  داده اس
ــي ندارد و در ايجاد و  ــه گانه اقتصادي انطباق كاف بخش س
ــته ها و واحدهاي آموزشي و تدوين محتوا به  گسترش رش
ــور توجه  ــات و اقتضائات مناطق مختلف كش نيازها، امكان
ــده در هنرستان ها،  ــود و آموزش هاي ارائه ش كافي نمي ش
عموماً با نيازها و پيشرفت هاي فناوري هماهنگ نيست. اگر 
به اين واقعيت نيز توجه كنيم كه شواهد پژوهشي هم چنين 
نشان مي دهد كه تعداد قابل مالحظه اي از دانش آموختگان 
ــياري از آنان  (فارغ التحصيالن) فني وحرفه اي بيكارند و بس
(حدود 60 درصد) در مشاغل مرتبط با رشتة تحصيلي خود 
مشغول به كار نشده اند (نويدي و همكاران، 1384)3. آن وقت 
معلوم مي شود از اين 40 درصدي (با نگاه خوش بينانه) كه 
به آموزش هاي فني وحرفه اي وارد مي شوند 60 درصد آن ها 
ــده سودي نمي برند و در شغل  عمًال از آموزش هاي ديده ش

براي توانمندساختن آموزش ديدگان بايد 
دانش نظـري با كار عملـي درهم آميخته 
شود تا شرايط الزم براي آموختن مهارت ها 
و تربيت حرفـه اي دانش آموختگان فراهم 

شود
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غيرمرتبط مشغول به كار مي شوند. در واقع اگر فرض كنيم 
ــده باشد عمًال حوزة اثرگذاري  آموزش ها به خوبي انجام ش
ــد كل دانش آموزان  ــه اي 16 درص ــاي فني وحرف آموزش ه
ــزون بر اين، آن گروه از  ــطه را دربرمي گيرد. اف دورة متوس
ــي كه موفق به ورود به دوره هاي كارداني و  دانش آموختگان
ــي مي شوند، با توجه به مقايسة برنامه هاي درسي  كارشناس
ــي  ــتان با برنامة درس دورة آموزش فني وحرفه اي در هنرس
دوره هاي كارداني و كارشناسي، بسياري از محتواي درسي 
ــتان  آنان مجدداً در دورة كارداني و كارشناسي  دورة هنرس

تكرار مي شود.
ــتان ها را مي گذرانند  ــاني كه دورة هنرس بنابراين، كس
ــي از  ــوند بخش ــته مرتبط وارد ش ــگاه در رش اگر به دانش
ــدة آنان مجدداً تكرار مي شود و موجب  مطالب آموخته ش
ــجوياني كه  ــالف وقت آنان مي گردد. به بيان ديگر، دانش ات
ــته هاي رياضي يا  ــتة فني وحرفه اي نخوانده اند و از رش رش

ــته ها  ــي به اين رش تجرب
راه يافته اند در نهايت به 
ــل بهتر بودن رياضي  دلي
ــان و يادگيري دروس  آن

ــي  فني به لحاظ درس
ــگان  دانش آموخت از 

فني وحرفه اي  رشته هاي 
جلوتر مي افتند.

ــدگاه  ديــــ از  ــا  ام
ــت  تربيــــ ــي،  عام گراي
حرفه اي يك نياز عمومي 
ــر يك  ــان ديگ ــه بي و ب
ــت  اس ــوزش عمومي  آم
جامعه  ــاد  آح ــة  هم كه 
ــاز دارند و بايد  ــه آن ني ب
همة دانش آموزان از آغاز 

ــه تا پايان دبيرستان به صورت يك آموزش مداوم و  مدرس
ــر تربيت حرفه اي يا  ــته آن را بياموزند. اگ مادام العمر پيوس
ــرة كل و واحد در نظر  ــه اي را يك پيك ــوزش فني وحرف آم
بگيريم و آن را به يك درخت تشبيه كنيم، هم داراي ريشه 
ــرايط اقتصادي، فرهنگي  ــت كه از يك زمين (ش و تنه اس
ــد و هم داراي  ــورد و تغذيه مي كن ــي) آب مي خ و اجتماع
ــه گل و ميوه  ــت كه ب ــي اس ــدد و متنوع ــاخه هاي متع ش
ــراي درك جايگاه آموزش فني وحرفه اي  مي انجامد. حال ب

بايد ديد فرايند و گذر تحصيلي جايگاه هر يك از اين اجزا 
(ريشه، تنه، شاخه ها و گل و ميوه) در كجا قرار دارد.

ريشة اين درخت در واقع در انديشه و باور كودكان قرار 
دارد، شامل زمينه هاي ذهني و مهارت هاي اوليه جسماني 
ــبت به  ــت، يعني باور آن ها نس و هماهنگي آن با ذهن اس
ــي  ــرد و تواناي ــت و كارب ــت و ارزش كار، درك اهمي اهمي
ــام فعاليت هاي مختلف  ــدن و ارزش آن ها در انج اجزاي ب
ــاوري و اهميت آن در  ــناخت اموري مانند فن و متنوع، ش
توليد، درك برخي رفتارهاي اقتصادي مانند اهميت انرژي 
ــبي توانايي هاي بالقوة خود در  و صرفه جويي آن، درك نس
ــتفاده از اعضا همراه با تمركز ذهني براي  انجام كارها و اس
انجام فعاليت ها، و... . اين ها اموري است كه الزم است همة 
ــوزش عمومي در گذر از آموزش  دانش آموزان به عنوان آم

دورة ابتدايي به آن دست يابند.
ــكيل مي دهد  ــن درخت را تش ــي از تنة اي آنچه بخش
ــنايي با تنوع  درك و آش
و  متغير  ــاغل، درك  مش
ــاغل و  نامعين بودن مش
مهارت ها در طول زمان 
است به دليل تغييرات 
ــعة  ــا و توس فناوري ه
هم چنين،  بشري،  دانش 
نياز همگان به كار كردن 
و آشنايي نسبي و اوليه با 
ــيرهايي  محيط كار و مس
ــب مهارت  كه امكان كس
ــود دارد و  ــا وج در آن ه
مهارت هايي مانند حساب 
درك  ــتن،  نوش ــردن،  ك
ــِر اقتصادي،  برخي عناص
ــول و نقش آن،  ــد پ مانن
ــتند كه براي يك  بازار، توليد و مصرف. اين ها مواردي هس
ــي از مقطع راهنمايي (يا  ــوزش عمومي در گذر تحصيل آم

دورة اول متوسطه) بايد آموخته شوند.
بخش ديگر اين تنه مهارت هاي عمومي يا پايه است كه 
ــتگي هاي اساسي را براي حضور در زندگي اجتماعي  شايس
ــرايط  ــط كار در دانش آموزان به وجود مي آورد و ش و محي
موفقيت در زندگي كاري و اقتصادي آنان را فراهم مي كند. 
ــوزان بايد به  ــه همة دانش آم ــت ك اين ها مهارت هايي اس

آموزش فني وحرفـه اي به عنوان يك آموزش عام 
فقط به دورة خاصي از گذر تحصيلي و براي بخش 
معينـي از دانش آمـوزان اختصـاص نـدارد، بلكه 
بايد همة دانش آمـوزان را در همة دوران تحصيل 

دربرگيرد
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ــه اي، كارآفريني و  ــند مانند اخالق حرف ــلط باش آن ها مس
شايستگي هاي شش گانة پايه، تحت عنوان هاي: 

� مهارت هاي اساسي سواد خواندن، نوشتن، حساب كردن 
و استفاده از فناوري؛ 

ــردي، كار گروهي، ارتباط با  ــاي ارتباط بين ف � مهارت ه
مشتري؛

ــردآوري و پردازش اطالعات،  ــاي تفكر مانند گ � مهارت ه
ــازمان دهي، مهارت چگونه  ــئله، برنامه ريزي و س ــل مس ح

آموختن، تفكر خالق، تفكر سيستمي؛
ــئوليت پذيري،  مس ــد  مانن ــخصيتي  ش ــاي  مهارت ه  �
ــاد به نفس  ــت زمان، اعتم ــي مديري ــودن، تواناي منعطف ب

داشتن، سخت كوشي؛
ــوآوري، كارآفريني،  ــد ن ــب و كار مانن ــاي كس � مهارت ه

تجارت و مهارت هاي شغلي؛
� مهارت هاي اجتماعي مانند مهارت و دانش شهروندي.

اين مهارت ها بايد در دورة دوم متوسطه آموخته شود و 
دانش آموختگان اين دوره را براي ورود به زندگي اقتصادي 
ــي بتوانند  ــس از دانش آموختگ ــازند تا پ و كاري آماده س
ــراي حضور در محيط كار  ــتگي الزم را ب صالحيت و شايس

ــدن و در يك كالم در  ــاي اقتصادي و شاغل ش و فعاليت ه
زندگي به دست آورند.

ــاي متنوعي  ــن درخت همان تخصص ه ــاخه هاي اي ش
ــد. اين  ــخ مي ده ــازار كار پاس ــاي ب ــه نيازه ــت كه ب اس
ــطه به دو شكل قرار مي گيرند.  ــاخه ها بعد از دورة متوس ش
ــه وارد بازار كار  ــي كه مي خواهند بالفاصل دانش آموختگان
ــرده (مثًال  ــدن دوره هاي كوتاه مدت و فش ــوند، با گذران ش
ــش ماهه) كه توسط بخش صنعت يا سازمان هايي مانند  ش
سازمان آموزش فني وحرفه اي براي مشاغل معيني تشكيل 
ــوند و دانش آموختگاني كه  ــازار كار مي ش ــود، وارد ب مي ش
عالقه مند به ادامة تحصيل يا تخصص در سطوح باالترند و 
ــي وارد مي شوند  به دوره هاي بلندمدت كارداني و كارشناس
ــان را به دست مي آورند.  و تخصص هاي مورد عالقه خودش
ــن دوره هاي تخصصي براي ورود به بازار كار يا ادامة  بنابراي
ــطه يا آموزش  تحصيل در حوزة آموزش هاي پس از متوس

عالي قرار مي گيرد.
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از ديـدگاه عام گرايي، تربيت حرفه اي يك 
نيـاز عمومي و به بيـان ديگر يك آموزش 
عمومي است كه همه ي آحاد جامعه به آن 
نياز دارنـد و بايد همـه ي دانش آموزان از 
آغاز مدرسـه تا پايان دبيرستان به صورت 
يـك آموزش مداوم و مادام العمر پيوسـته 

آن را بياموزند



ضرورت توليد محتواي الكترونيـــكي آموزشي

چكيـــده
ــياري از فناوري هاي نوين، در  تعليم و تربيت مانند بس
ــت كه از همة توان فناوري اطالعات و ارتباطات  تالش اس
ــي بهره بگيرد. در  (ICT) در جهت منافع نظام هاي آموزش

ــد اين  ــتا قريب به دو دهه ميزان بهره مندي و رش اين راس
فناوري در نظام هاي آموزشي از طريق شاخص هاي كّمي و 
ــخت افزاري، مانند نسبت تعداد رايانه ها به دانش آموزان،  س
زيرساخت ها، ميزان دسترسي به اينترنت و مانند آن ها مورد 
ــنجش و ارزيابي قرار گرفته است. اما نتايج پژوهش هاي  س
ــورهاي برخوردار نشان مي دهد كه  چند سال اخير در كش
ــاخص ها به تنهايي بيانگر بهره گيري مطلوب  ــد اين ش رش
ــد به محتواي  ــذا در كنار آن باي ــت؛ ل ــن فناوري نيس از اي
ــبت اين فناوري با برنامة  الكترونيكي، نوع بهره برداري، نس

درسي و مانند آن ها توجه جدي نشان داد.
ايران نيز در اولين سند راهبردهاي توسعة اين فناوري 
ــد،  ــرورش، كه در قالب طرح تكفا تعريف ش در آموزش وپ
ــه منزلة يكي از  ــعه و توليد محتواي الكترونيكي ب به توس
ــان داد. از اين رو در  ــژه نش ــي توجه وي ــاي اساس راهبرده
ــت و پنجمين اجالس رؤساي آموزش و پرورش سراسر  بيس
ــوان «توليد محتواي  ــي از كار گروه ها تحت عن ــور يك كش
ــا و راهبردهاي  ــي فرصت ها، چالش ه الكترونيكي»، بررس
ــواي الكترونيكي را در مناطق  ــة توليد و مصرف محت چرخ

مختلف آموزشي كشور در دستور كار قرار داد.
اين كار گروه در قالب پاسخ گويي به پنج سؤال اساسي 
به طور علمي و هدفمند ديدگاه ها و تجارب شركت كنندگان 
ــركت كنندگان  ــرد. در اين كار گروه از ش ــدي ك را طبقه بن
ــكالت توليد  ــا، چالش ها و مش ــد تا فرصت ه ــته ش خواس
ــي و هم چنين  ــي آموزش ــواي الكترونيك ــت محت و كاربس
ــن رابطه بيان  ــي خود را در اي ــاي منطقة آموزش راهبرده

كنند.
ــه موانع  ــان داد ك ــن كار گروه نش ــي اي ــة نهاي نتيج
ــاختي و مالي هم چنان مهم ترين مانع  سخت افزاري، زيرس
ــات در معناي عام و توليد  ــد فناوري اطالعات و ارتباط رش
ــت. كمبود نيروي  محتواي الكترونيكي در معناي خاص اس
ــش و مهارت ناكافي معلمان و دانش آموزان،  متخصص، دان
مقاومت مديران و معلمان در مقابل نوآوري و نگرش منفي 
ــعه يافته و بعضاً  ــه اينترنت در مناطق كم تر توس والدين ب
ــت كه در  ــي و معلمان، موانع مهم ديگري اس كادر آموزش

اولويت هاي بعدي قرار مي گيرند.
 ،(ICT) ــات  ارتباط و  ــات  اطالع ــاوري  فن كليدواژه هـا: 
ــه،  ــبكة مدرس محتواي الكترونيكي، محتواي ديجيتالي، ش
آموزش وپرورش، انگيزه، نگرش، دانش و مهارت، تجهيزات 

و امكانات.

دكترحميـدرضـا كفـاش
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مقدمه 
ــون راديو، فيلم  ــد از اختراع و ورود فناوري هايي چ بع
ــرورش، كه در دوران خود  ــون به حوزة آموزش وپ و تلويزي
اختراعات بسيار بزرگي بوده اند، حال نوبت به فناوري بسيار 
 (ICT) ــات و ارتباطات ــرفته و پيچيدة فناوري اطالع پيش
ــيده است تا در ميدان تعليم و تربيت به جوالن پردازد.  رس
ــن اطالعات و ارتباطات  ــت كه فناوري نوي چندين دهه اس
ــري از جمله تعليم و تربيت را  ــام حوزه هاي فعاليت بش تم

تحت تأثير قرار داده است. 
فرا پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه نشان مي دهد 
ــه رويكرد مختلف  ــه تاكنون در برخورد با اين فناوري س ك

اتخاذ شده است: تحول گرا، اصالح گرا و مديريتي.
ــه اين فناوري از  ــت ك در رويكرد اول تصور بر اين اس
ــه مي تواند در تمام اركان  ــت ك چنان قابليتي برخوردار اس
ــاـ  تحول  ــه تا ابزاره ــا گرفت ــرورشـ  از هدف ه آموزش وپ

اساسي ايجاد كند.
اما طرفداران رويكرد اصالح گرا اميدوارند كه اين فناوري 
بتواند كاستي ها و نواقص حال حاضر نظام آموزش وپرورش 
ــع جهاني، ضمن  ــعة جوام را برطرف كند و همگام با توس
ــي،  ــي چون برقراري عدالت آموزش تحقق هدف هاي ارزش

كيفيت فرايند ياددهي و يادگيري را ارتقا دهد.
در رويكرد مديريتي، فناوري اطالعات بيش تر در جهت 
ــبكه هاي ملي و  هدف هاي مديريتي، از جمله راه اندازي ش
ــت عملكرد نظام  ــور پايش و هداي ــي مدارس به منظ محل

آموزشي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
ــا ديگر  ــات و ارتباطات ب ــاوري اطالع ــة فن در مقايس
ــاوري اخير از اين امتياز  ــد كه فن فناوري ها، بايد متذكر ش
برخوردار بوده است كه رويكرد جهاني در قبال به كارگيري 
آن در امر آموزش ابتدا به ساكن مثبت بوده است؛ در حالي 
ــراع و به كارگيري  ــا مدت ها بعد از اخت ــه ديگر فناوري ه ك
ــري وارد حوزة آموزش  آن ها در ديگر حوزه هاي فعاليت بش
شده اند. با وجود اين رويكرد مثبت جهاني، بايد اذعان كرد 
كه كارشناسان و سياست گذاران تعليم و تربيت از بسياري 
ــاخت هاي فناوري  ــدن زيرس ــات بايد منتظر فراهم ش جه
ــور، منطقه اي و  ــطح كالن كش اطالعات و ارتباطات در س

حتي بين المللي باشند.
(ICT) شاخص هاي رشد آي سي تي

اگر همه گير شدن فناوري هايي چون راديو و تلويزيون 
ــاد، نفوذ فناوري  ــال اتفاق افت ــت س در طول پنجاه و بيس

ــورهاي مختلف در كم تر از يك دهه رخ  آي سي تي در كش
ــاخص هاي1 متفاوتي را  ــت. در سطح بين المللي ش داده اس
ــورها از اين فناوري در  براي تعيين ميزان برخورداري كش
نظر مي گيرند كه از جملة آن ها مي توان به تعداد رايانه هاي 
ــركت هاي  ــداد ش ــت، تع ــران اينترن ــخصي (PC)، كارب ش
خدمات دهندة اينترنت (ISP, Server)، پهناي باند2 و قيمت 

اتصال به اينترنت اشاره كرد. 
ــي تي  بنا به گزارش بانك جهاني دربارة وضعيت آي س
كشورها، براي نمونه تعداد كاربران اينترنت در سال 2003 
ــدود 400 نفر و در  ــه ح در ايران حدود 50 نفر، در فرانس
ــت.  ــراي هر 1000 نفر بوده اس ــدود 200 نفر ب مالزي ح
چنين تفاوت فاحشي را مي توانيد در مقايسة كامپيوترهاي 
ــت و همراه نيز  ــتركين تلفن هاي ثاب ــخصي و تعداد مش ش

مشاهده كنيد.
 (2004) ITU ــوي ــده از س ــر ش ــار منتش ــق آم طب
ــعه  ــورهاي در حال توس ــي تي در كش ــاخص هاي آي س ش
ــط كل جهان است  ــيار پايين تر از متوس (مانند ايران) بس
ــل 12/24 و 5/95 در مقابل 13/65). اما در  (3/68 در مقاب
بين كشورهاي در حال توسعه (بدون در نظر گرفتن كشور 
مالزي كه از وضعيت بسيار بهتري برخوردار است) ايران از 
جايگاه نسبتاً قابل قبولي برخوردار است. مطابق همين آمار 
ــمال  ــورهاي خاورميانه و ش تعداد كاربران اينترنت در كش
آفريقا در طي دو سال (سال 2002 تا 2004) بيش از چهار 

برابر رشد كرده است.
شـاخــــص هاي رشـــــد آي سي تي در 

آموزش وپرورش
پيش از اين اشاره كرديم كه رويكرد جهاني درخصوص 
ــي تي در امر آموزش مثبت بوده و يكي از  به كارگيري آي س
اركان آي سي تي در جهان را به خود اختصاص داده است و 

حوزه هاي هشت گانة آن در جهان عبارت اند از: 
ــت و درمان، 2. اقتصاد اطالعات، 3. آموزش  1. بهداش
ــك، 4. ارتباطات اجتماعي، 5. تجارت الكترونيك،  الكتروني
ــتغال و تحقيقات،  ــه، 7. اش ــن دولت و جامع ــل بي 6. تعام

8. سازمان هاي تحقيقاتي
ــري  به كارگي ــوص  درخص ــددي  متع ــاي  پژوهش ه
ــت.  ــي تي در حوزة تعليم و تربيت صورت گرفته اس آي س
ــتفاده  ــوم اين پژوهش ها تأكيد دارند كه در صورت اس عم
ــاوري، مي توان  ــب از ظرفيت هاي اين فن ــح و مناس صحي
ــرفت تحصيلي، افزايش سرعت يادگيري، تفكر  ارتقاي پيش
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ــتدالل عميق تر، حمايت از مطالعة خود ـ راهبر و باال  و اس
ــت (انصاري،  رفتن عزت نفس در دانش آموزان را انتظار داش

ص 70).
ــي تي مي تواند روندهاي قديم و سنتي  ــك آي س بي ش
ــاي ابتكاري و جديدي را  ــد و رونده تدريس را بهبود بخش
ــب خود در  ــرط آن كه در جايگاه مناس نيز خلق كند، به ش
ــي قرار گيرد. در دهة اخير كشورها براي ورود  نظام آموزش
ــوزة آموزش وپرورش تالش  ــي تي به ح هرچه بيش تر آي س

كرده اند.

اندازه گيري ميزان رشد و توسعه در اين بخش نيازمند 
ــت. از اين رو مراكز مختلف و  ــاخص هاي ويژه اي بوده اس ش
ــاخص هاي  ــورهاي مختلف درصدد تعريف كردن ش يا كش
ــرورش بوده اند. با  ــي تي در حوزة آموزش وپ ــعة آي س توس
ــاخص ها به يكديگر، در  ــباهت هاي فراوان اين ش وجود ش
ــاخص مشترك و واحدي در سطح  حال حاضر مجموعة ش
ــورها بر بُعد  ــم نمي خورد. برخي از كش بين المللي به چش
سخت افزاري و زيربنايي آي سي تي و برخي ديگر بر كيفيت 

ياددهي و يادگيري آن تأكيد كرده اند.
جدول شمارة (1)، برخي شاخص هاي توسعة فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش وپرورش

كشورهاي حوزة بالتيكيونسكو
1. زيرساخت آي سي تي براي آموزش

1-1. مدت زمان استفادة دانش آموزان از كامپيوتر
2-1. تعداد كامپيوترها

3-1. كيفيت كامپيوترها
2. زيرساخت آي سي تي براي كارمندان

1-2. تعداد كارمندان متصل به شبكه
2-2. كيفيت كامپيوترها

3-2. كيفيت اتصال بين پايگاه هاي فعال
3. سواد

1-3. استفاده از آي سي تي در مديريت
2-3. استفاده از آي سي تي در كتابخانه 

4. اتصال به اينترنت 
1-4. پهناي باند اختصاص يافته به هر كاربر

2-4. دست يابي به پيام نگار (ايميل)
3-4. دست يابي به سرويس جست وجو

4-4. دست يابي به امكانات و تسهيالت وب سرور محلي و بهينه سازي پهناي باند 
5. اينترانت 

1-5. حوزة تحت پوشش اينترانت 
(back bone) 2-5. ظرفيت مركز پشتيباني اينترانت

(back bone) 3-5. كيفيت فيزيكي مركز پشتيباني اينترنت
4-5. كيفيت و اعتبار

5-5. استفادة واقعي از اينترانت 
6-5. ميزان خدمات ارائه شده در شبكه 

6. ظرفيت كنترل و تنظيم
1-6. داده هاي به دست آمده جهت كنترل و تنظيم شبكه

2-6. نرم افزار موجود جهت كنترل و تنظيم شبكه 
7. امنيت شبكه (ضد ويروس، فايروال، مدت زمان قطعي شبكه)

مركز  درآمدهاي  اينترنت،  به  اتصال  (هزينه هاي  بودجةآي سي تي   .8
كامپيوتر)

9. ظرفيت انساني (تعداد كارمندان، سطح سواد كارمندان)

1. محتواي آموزشي
2. نسبت آي سي تي و آموزش وپرورش

الف) جايگاه برنامه درسي در آي سي تي
ب) آي سي تي به عنوان يك موضوع (درسي) مستقل

پ) استفاده از آي سي تي براي حمايت از ديگر موضوعات برنامه 
درسي

3. سخت افزار و تجهيزات
الف) تعداد كالس هايي كه به كامپيوتر دسترسي دارند.

ب) نسبت دانش آموزان به كامپيوتر
4. نرم افزار

براي  داخلي  متخصصين  توسط  كه  نرم افزارهايي  درصد  الف) 
آموزش درس هاي دوران ابتدايي، علوم، علوم انساني، انفورماتيك 

و فناوري اطالعات طراحي شده است.
براي  خارجي  متخصصين  توسط  كه  نرم افزارهايي  درصد  ب) 

موضوعات بند الف طراحي شده است.
5. ابزار ارتباط بين المللي

الف) درصد دسترسي به اينترنت از طريق خط تلفن
(ADSL) ب) درصد دسترسي به اينترنت از طريق اِدي اس ال

پ) درصد دسترسي به اينترنت به شكل بي سيم 
6. كارمندان (سطح سواد آي سي تي معلمان و كارمندان 

در تمام سطوح)
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ــوان به جاي  ــكو مي ت ــاخص هاى يونس ــا دقت در ش ب
ــبت آن با آي سي تي، معيارهاي  ــي و نس خالي برنامة درس
ــي آموزش الكترونيكي، ارزش يابي و مانند آن ها پي  محتواي
برد. اما در شاخص هاي كشورهاي حوزة بالتيك به محتواي 
الكترونيكي آموزشي و نسبت آي سي تي و آموزش وپرورش 

توجه شده است.

ــده  ــاخص هايي كه معرفي ش ــة ش ــن مجموع در اولي
ــترها  ــت، تنها دغدغة آموزش وپرورش فراهم كردن بس اس
ــت. در اين مرحله   ــاوري اطالعات اس ــاخت هاي فن و زيرس
ــبكه است.  ــئلة مهم وجود كامپيوتر و اتصال آن به ش مس
ــي تي، ميزان محتواي الكترونيكي  ــتفاده از آي س و نوع اس
ــري، كيفيت نرم افزاري  ــر آن بر امر ياددهي و يادگي و تأثي
ــي تي و برنامة  ــبت آي س ــتفاده و در مجموع نس ــورد اس م
درسي مورد غفلت قرار گرفته يا در درجة دوم اولويت واقع 
ــده است. اما در شاخص هاي بعدي، غلبة بُعد محتوايي و  ش
ــخت افزاري كامًال مشهود است.  كيفي آي سي تي بر بُعد س
ــودن جنبه هاي  ــاخص هاي خود، فراهم ب مالزي نيز در ش
ــه جنبه هاي  ــرض گرفته و تنها ب ــخت افزاري را پيش ف س
ــي تي در  ــاخص هاي آي س ــت. ش محتوايي توجه كرده اس

آموزش وپرورش كشور مالزي عبارت اند از: 
1. آي سي تي در برنامة درسي

2. آي سي تي در تعليم و تربيت
3. آي سي تي در ارزيابي
4. آي سي تي در محتوا

آي سي تي در آموزش وپرورش ايران
ــعه يافته و در  ــورهاي توس ــران نيز به تبع ديگر كش اي
حال رشد، توسعة فناوري آي سي تي را در آموزش وپرورش 
ــت. اين روند با تصويب و ابالغ طرح تكفا و  دنبال كرده اس
ــوم در دستور كار  ــعة س گنجاندن آن در قالب برنامة توس

وزارت آموزش وپرورش قرار گرفت.
ــت بر مبناي  ــتم مديري ــتين اقدام طراحي سيس نخس
ــال 1369 در اين خصوص مطالعة  ــات بود كه در س اطالع

ــتم ام آي اس (MIS) انجام گرفت.  جامعي براي تهية سيس
ــش و برنامه ريزي  ــازمان پژوه ــا اين روند در ادامه به س ام
ــال 1380 تاكنون بخش هاي  ــد. از س ــي واگذار ش آموزش
ــي راه اندازي  ــاي عمليات ــرح و تدوين برنامه ه ــف ط مختل
ــعة فناوري اطالعات  گرديده و پروژه هاي اجرايي طرح توس
و ارتباطات تعريف شده است. در ادامه به عناوين مهم ترين 

پروژه ها يا محورهاي توسعة آي سي تي اشاره مي شود.
� پـروژة تجهيـز مـدارس بـه آزمايشـگاه رايانه (با 

اولويت دادن به دبيرستان ها)؛ 
� پروژة آموزش (معلمان، مديران، دانش آموزان)؛

� پروژة پژوهش و توسعه؛
� پروژة توليد محتواي الكترونيكي؛

� پروژة شبكة ملي مدارس.
ــند  ــروژة فوق و محتواي س ــه از پنج پ ــور ك همان ط
ــرورش  آموزش وپ وزارت  ــود،  مي ش ــت  برداش ــردي  راهب
ــخت افزار، به محتواي  ــبكه و س ــداي كار در كنار ش در ابت
ــعه نيز به خوبي توجه  الكترونيكي، آموزش و تحقيق و توس
ــند راهبردي توسعة فناوري  ــت. در شكل (1)، س كرده اس

اطالعات در آموزش وپرورش نشان داده شده است.
ــخت افزاري شرط الزم  ــت كه توسعة س بايد توجه داش
ــعة آي سي تي در آموزش وپرورش است، اما شرط  براي توس
ــي نخواهد بود. براي نمونه در پژوهش بين المللي چين  كاف
ــي تي در كشورهاي  و فايلي (2006) در مورد كاربرد آي س
ــت آمد كه بين  ــن نتيجه مهم به دس ــعه، اي در حال توس
متغير قيمت اتصال به اينترنت از طريق تلفن ثابت و ميزان 
ــتگي وجود ندارد.  ــورها هم بس ــتفاده از آن در اين كش اس

پژوهشگران از اين نتيجه اين طور
استنبـاط كرده اند كه قيـــمت 

پايين اتصال به اينتــرنت
 دليل استفاده بيش تر

 از آن نمي شــود.

اگر همه گير شدن فناوري هايي چون راديو 
و تلويزيون در طول پنجاه و بيسـت سال 
اتفاق افتـاد، نفوذ فناوري آي سـي تي در 
كشورهاي مختلف در كم تر از يك دهه رخ 

داده است
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ــتفاده از اينترنت خدماتي است  يكي از داليل مهم اس
ــده از  ــود. اگر خدمات ارائه ش كه كاربر از آن منتفع مي ش
ــد، قيمت اتصال به  ــت مطابق نياز كاربر باش ــق اينترن طري

اينترنت چندان تعيين كننده نخواهد بود.

با كمي تساهل و احتياط مي توان در مورد نرم افزارهاي 
آموزشي و شبكه هاي اينترنتي وابسته به حوزة تعليم و تربيت 
ــاخت ها فراهم  ــز چنين نتيجه گرفت كه اگر تمام زيرس ني
ــد اما محتواي ارائه شده مبتني بر ويژگي ها و نيازهاي  باش

ــرمايه گذاري ها  ــدف نهايي س ــد، ه مخاطب يا كاربر نباش
ــده  عقيم خواهد ماند. برعكس اگر محتوا يا خدمات ارائه ش
متناسب با مخاطب و برآورده كنندة نيازهاي كاربران باشد، 
ــدن زيرساخت ها افزايش پيدا خواهد  تقاضا براي فراهم ش
ــا افراد يا مدارس خود را براي تهية برخي از  كرد و چه بس

تجهيزات و سخت افزارها ملزم نمايند.
ــبكة رشد (شبكه ملي مدارس ايران)  براي نمونه اگر ش
از لحاظ كيفي و محتوايي قوي و قدرتمند باشد و با برنامة 
ــا خانواده ها براي  ــتي تلفيق شود، چه بس ــي به درس درس
ــدان از مزايا و خدمات آن خود را در تهية  بهره مندي فرزن

رايانه شخصي ملزم سازند.

توسـعة سـخت افزاري شـرط الزم بـراي 
توسـعة آي سـي تي در آموزش وپـرورش 

است، اما شرط كافي نخواهد بود
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زيرساخت هاي كشورـ  با تمام نارسايي هاـ  خوش بختانه، 
ــخن  ــه بتوان از جنبه هاي كيفي و محتوايي س تا جايي ك
گفت، پيشرفت كرده است. براي نمونه ايران در رتبه بندي 
ITU (2003) براساس دسترسي ديجيتال با 43٪ دسترسي 

ــتان و اردن) در سطح  ــورهايي چون عربس (هم رديف كش
ــت. عالوه بر اين رتبة ايران  ــده اس ــط طبقه بندي ش متوس
ــورهاي جهان در  از لحاظ آمادگي الكترونيكي، در بين كش
ــال 2006، شصت و پنج  ــال 2005، پنجاه و نُه و در س س
بوده است (سايت اطالع رساني وزارت ارتباطات و اطالعات 

.(WWW.ICT.GOV.IR

ــت و پنجمين اجالس سران  ــتا در بيس در همين راس
آموزش وپرورش كشور يكي از كار گروه ها به توليد محتواي 
الكترونيكي اختصاص داده شد. در اين كار گروه سعي شد 
ــرداري از محتواي الكترونيكي  ــكالت توليد و بهره ب كه مش
ــي از ديد رؤساي مناطق آموزشي مورد بررسي قرار  آموزش
گيرد. براي آن كه جلسات از نظم و از انسجام الزم برخوردار 
ــات رياست گروه به اتفاق ديگر  باشد، پيش از شروع جلس
اعضاي گروه، از جمله اعضاي هيئت علمي، به بررسي ابعاد 

مختلف توسعة محتواي الكترونيكي پرداختند.
ــود كه در ابتداي  ــات مقدماتي آن ب ماحصل اين جلس
جلسه مفاهيم اساسي و مشترك كار گروه به شركت كنندگان 
ــتركي  ــبي همگي از ادبيات مش ــود تا به طور نس معرفي ش
برخوردار شوند. در ادامه محورهاي اساسي بحث كه همان 
ــواي الكترونيكي  ــي چرخة توليد و مصرف محت موانع اصل
ــركت كنندگان ارائه شد تا به طور نظام مند به بيان  بود به ش

مشكالت و راهكارها بپردازند.
ــا جنبة  ــن محورها تنه ــود اي ــت يادآوري ش الزم اس
ــركت كنندگان به هيچ وجه مجبور  پيشنهادي داشتند و ش
ــت كنند. محورهاي  ــده حرك نبودند كه در قالب تعيين ش
اساسي اي كه در توليد و مصرف محتواي الكترونيكي مؤثر 
هستند از منابع معتبر استخراج و طبقه بندي شد و به شرح 

زير در اختيار شركت كنندگان قرار گرفت: 
چرخـة  در  كليـدي،  مفاهيـم  و  عوامـل 
توليـد و مصـرف محتـواي الكترونيكـي در 

آموزش وپرورش
1. نگرش

الف) دانش آموزان
ب) معلمان

ج) مديران مدارس و كادر آموزشي

2. دانش و مهارت
الف) دانش آموزان

ب) معلمان (آموزش هاي ضمن خدمت)
ج) مديران مدارس و كادر آموزشي

3. بستر سخت افزاري و نرم افزاري
الف) امكانات و تجهيزات مدارس

ب) شبكه هاي ملي و محلي يا پايگاه هاي مدارس
ج) ميزان دسترسي دانش آموزان و معلمان (در مدرسه 

و خارج از مدرسه)
د) پشتيباني (مالي، سخت افزاري و نرم افزاري)

4. انگيزه
الف) پشتيباني

ب) مسائل حقوقي
ج) نظام تشويقي

5. محتواي الكترونيكي 
الف) توليد

الف ـ 1: معلمان
الف ـ 2: دانش آموزان 

الف ـ 3: بخش خصوصي و ديگر سازمان ها 
ب: مصرف

ب ـ 1: معلمان 
ب ـ 2: دانش آموزان

ب ـ 3: مديران و كادر آموزشي
ب ـ 4: فرهنگ مصرف

ج: مديريت و توزيع 
ج ـ 1: برنامه ريزي و تعيين سياست ها 

ج ـ 2: كنترل كيفيت محتوا
ج ـ 3: نظارت بر سيستم توزيع 

ج ـ 4: حق مالكيت/ مسائل حقوقي
ج ـ 5: بازاريابي/ تبليغ

6. پژوهش و ارزش يابي 
همان طور كه اشاره شد براي هدفمند كردن بحث هاي 
كارگروه مفاهيم كليدي مربوط به محتواي الكترونيكي در 
ــركت كنندگان معرفي شد و هر جا نياز  ابتداي بحث به ش
ــد. مفاهيم  ــود در مورد هر يك توضيح مختصري ارائه ش ب

ارائه شدة موردنظر عبارت اند از: 
آموزش/ يادگيري

ــبتاً پايدار در رفتار يا توان  يادگيري: به فرايند ايجاد تغيير نس
رفتاري كه حاصل تجربه است گفته مي شود (سيف، 1381).
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ــراي اين كه  ــي ب ــم آوردن فرصت هاي آمـوزش: فراه
ــه تصميمات و  ــيف). مجموع ــوزان ياد بگيرند (س دانش آم
ــود يا انجام  ــه يكي پس از ديگري اتخاذ مي ش اقداماتي ك
مي گيرد و هدف از آن ها دست يابي هرچه بيش تر فراگيرنده 
به هدف هاي آموزشي است (فردانش، 1383).  نگرش ها و 
ــان و صاحب نظران تعليم و تربيت به  رويكردهاي متخصص

آموزش در دهه هاي اخير تغيير كرده است.
ــنتي و امروزي  ــمارة (2) بين نگرش هاي س جدول ش

مقايسه اي انجام داده است.
فناوري اطالعات و ارتباطات آي سي تي 

به مجموعة امكانات سخت افزاري، نرم افزاري، شبكه اي 
ــت يابي مطلوب به اطالعات گفته  و ارتباطي به منظور دس
مي شود. فناوري اطالعات و ارتباطات اغلب در يك مفهوم و 
جايگاه خاص، مورد بررسي كاربردي دقيق تر قرار مي گيرد 
ــت،  ــر فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش، بهداش نظي

.(www.Sakh Ravesh.com, 1382) كتابخانه ها و غيره
در سال 1985 مؤسسة جورجياي آمريكا تعريف نسبتاً 
جامع و قابل قبولي از فناوري اطالعات و ارتباطات ارائه كرد: 
ــي است كه به بررسي  «فناوري اطالعات و ارتباطات دانش
ــاي حاكم بر جهان  ــا و چگونگي اطالعات، نيروه ويژگي ه

اطالعات، و ابزار آماده سازي آن ها براي به حداكثر رساندن 
دست يابي به اطالعات، و قابل استفاده كردن آن مي پردازد. 
ــازي اطالعات شامل تفكيك اطالعات دقيق، علمي  آماده س
و مستند، جمع آوري، سازمان دهي، ذخيره، بازيابي، تفسير، 

اشاعه و استفاده از آن مي شود.» (خوشكنار، 1383).

ميـزان دسترسـي بـه فنـاوري اطالعـات و 
ارتباطات

ــاعات در  ــن ميزان س ــي و هم چني ــهولت دسترس س
ــبانه روز مدنظر  ــترس بودن رايانه و اينترنت در طول ش دس
ــت. به اين ترتيب در پژوهش حاضر دسترسي در خانه  اس
ــي در نظر گرفته شده  به صورت بيش ترين ميزان دسترس
ــه، كافي نت، خانة  ــي در مدرس ــت و به ترتيب دسترس اس
ــي در رتبه هاي بعدي قرار  ــتان و عدم دسترس اقوام و دوس

گرفته اند.

زيرساخت هاي كشور ـ با تمام نارسايي ها 
ـ خوش بختانـه، تـا جايـي كـه بتـوان از 
جنبه هاي كيفي و محتوايي سـخن گفت، 

پيشرفته كرده است

جدول شمارة (2)، مقايسة نگرش هاي سنتي و امروزي به آموزش
نگرش امروزينگرش سنتي (قرن 19 و 20)مؤلفه هاي آموزشي

اجتماعيفردينگاه به آموزش و يادگيري
شبكه اي ـ توزيع شدههرمي ـ سلسله مراتبيسازماندهي و ساختار

براساس انبوه اطالعات جمع آوري شدهبراساس نظريه هاي موجودتصميم گيري
از پايين به باالاز باال به پائينراهبرد

انعطاف پذيرسازمان يافتهروش هاي مديريت آموزشي
تغييرپذير (همگام با تغييرات و نيازهاي جامعه)پايدارنوع سيستم

مشاركترقابتتأكيد بر
شاگرد محورمعلم محورمحوريت

مديريت اطالعات و توليد دانش (فعال هستند)ذخيره سازي مطالب از پيش تعيين شده (غيرفعال)وظيفة يادگيرندگان
جامعة يادگيرندگاندانا ـ نادانروابط مربيان و يادگيرندگان

تسهيل كنندة فعاليت هاي آموزشييادگيرندگان به او وابسته اندنقش مربيان
نامحدود و متنوع (يادگيري كيفي)محدود و انتخاب شده (يادگيري كّمي)حجم مطالب

حاصل كار گروهي و ارتباطات داخليهيچ (تدوين نمي شود)توليد محتوا در فرايند ياددهي ـ يادگيري
آموزش براي تمام عمردبستان ـ دبيرستان ـ دانشگاهدورة آموزشي
وسيله اي براي تعيين ميزان دست يابي به اهداف آموزشيارتقا به دورة باالترهدف آزمون
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و  اطالعـات  فنـاوري  از  اسـتفاده  ميـزان 
ارتباطات 

ــتفاده در اين كار گروه به مدت زماني اشاره  ميزان اس
دارد كه هر فرد از رايانه و اينترنت استفاده مي كند.

نگرش
از نظر آلپورت (1991) نگرش ها شبيه صفات هستند، 
ــامل  ــه نگرش ها هدف هاي خاصي دارند و ش ــه جز اين ك ب
ــتند. از نظر كتل، نگرش ها  ارزيابي هاي مثبت و منفي هس
ــبت به يك شخص،  تمايالت، هيجان ها، و رفتارهاي ما نس
ــتند. نگرش ها در برگيرندة هيجان ها،  ــيء يا رويداد هس ش
ــتند (سيد محمدي، 1379؛ ص. 562).  اعمال و عقايد هس
منظور از نگرش به فناوري اطالعات و ارتباطات در اين كار 
ــروه، ديدگاه كلي مديران، دبيران، دانش آموزان و والدين  گ
ــت كه مثبت،  در قبال فناوري جديد (رايانه و اينترنت) اس

منفي يا خنثا ارزيابي خواهد شد.

دانش و مهارت
ــارت فناوري  ــور از دانش و مه ــن پژوهش، منظ در اي
ــت  ــات و ارتباطات، دانش و مهارت هاي عملي اي اس اطالع
ــمي در  ــمي و غيررس كه دبيران در قالب آموزش هاي رس
ــه و اينترنت، با  ــري از رايان ــري و بهره گي ــت به كارگي جه
ــد. دانش، بيش تر به  ــاي گوناگون از آن برخوردارن هدف ه
ــناختي اشاره دارد. براي نمونه اطالع  داده ها و اطالعات ش
ــبت به  از مباني رايانه و اينترنت و درك صحيح و جامع نس
ــي آن در طبقة دانش قرار مي گيرد. اما واژة  فرايندهاي كل
ــارت، بيش تر به توانايي هاي عملي، مانند كار با ويندوز،  مه
ــي، گفت وگوي  ــت وجوي اينترنت ــا، جس ــت فايل ه مديري

اينترنتي و مانند آن اشاره دارد.

انگيزه
ــت  ــيفرت (1991) انگيزه را به صورت نياز يا خواس س
ــوا (1997) انگيزه را علت  ــژه اي تعريف مي كند. لفرانس وي
ــل اين كه چرا ما برخي رفتارها  ــل رفتار مي داند «دلي و دلي
ــام نمي دهيم،  ــي برخي ديگر را انج ــام مي دهيم ول را انج

انگيزه هاي ما هستند» (سيف، 1380؛ ص. 347).
ــي و  ــران، مديران، كادر آموزش ــزة دبي ــور از انگي منظ
ــاوري اطالعات و  ــتفاده از فن ــبت به اس ــوزان نس دانش آم
ــتفاده  ــت كه اين افراد تا چه اندازه به اس ارتباطات اين اس
ــس، آموزش و يادگيري عالقه  ــه و اينترنت در تدري از رايان

ــان مي دهند و جهت صرف انرژي و وقت براي استفادة  نش
ــد و در مواردي آن را بر ديگر روش ها ترجيح  از آن حاضرن

مي دهند.

تجهيزات و امكانات
ــي  منظور از تجهيزات و امكانات، وجود رايانه، دسترس
به اينترنت، اختصاص بودجة كافي براي تهية مواد آموزشي 
براي استفاده در رايانه، وجود نرم افزارهاي مناسب، و مانند 

آن در مدرسه است.

شبكة مدارس
ــبكة مدارس از اواسط دهة 1990 رواج يافته  مفهوم ش
است يعني همان زماني كه اينترنت به صورت گسترده تري 
در آموزش مورد استفاده قرار گرفت. تعاريف و فعاليت هاي 
ــور كلي مي توان  ــتند اما به ط ــبكة مدارس متفاوت هس ش
ــف كرد. براي  ــبكه اي توصي ــبكة مدارس را به عنوان ش ش
پشتيباني از استفادة مؤثر آي سي تي، به ويژه اينترنت جهت 
ارتقاي آموزش و تشويق ارتباط و همكاري بيش تر در بين 
ــكو، 2007). شبكه هاي مدارس  شبكه هاي مدارس (يونس

مي توانند بومي، ملي يا بين المللي (منطقه اي) باشند.
ــبكه هاي مدارس بين المللي (در سطح  يكي از اولين ش
منطقه) شبكة مدارس نورديك3 (Nordic) بود كه در اوايل 
ــد.  ــوراي مديران نورديك تأمين ش ــط ش دهة 1990 توس
ــبكة مدارس  تقريباً در همان زمان،  در جاهاي ديگر نيز ش
ــدارس اوهايو  ــبكة م ــد، مثًال ش بومي و ملي راه اندازي ش
ــبكة  ــبكة مدارس اروپا و ش ــال 1994 يا ش (Ohio) در س

ــط دهة 1990  ــر دوي آن ها در اواس ــدارس كانادا كه ه م
تأسيس شدند (همان، ص. 10).

در سـال 1985 مؤسسة جورجياي آمريكا 
تعريف نسبتًا جامع و قابل قبولي از فناوري 
اطالعـات و ارتباطات ارائـه كرد: «فناوري 
اطالعات و ارتباطات دانشـي اسـت كه به 
بررسـي ويژگي هـا و چگونگـي اطالعات، 
نيروهاي حاكم بر جهـان اطالعات، و ابزار 
آماده سازي آن ها براي به حداكثر رساندن 
دسـت يابي بـه اطالعات، و قابل اسـتفاده 

كردن آن مي پردازد



اهداف كلي شبكة آموزشي عبارت اند از: 
ــاركت در بين  � ترويج، تقويت و حمايت از همكاري و مش

مدارس؛
ــي  ــرار دادن خدمات اطالعاتي و آموزش ــترس ق � در دس

براساس ارزش و معيارهاي ملي و محلي؛ 
� حمايت و پشتيباني از ارتقاي حرفه اي معلمان؛ 

ــعة فناوري كه موجب افزايش يادگيري در  � كمك به توس
مدارس مي شود؛

ــاعة نمونه هايي از تجربه هاي خوب و بررسي الگوهاي  � اش
جديد تحصيل و يادگيري؛

ــاركت كنندگان  � ارائة خدمات، محتوا و ابزار به اعضا و مش
شبكة مدارس، براساس فناوري جديد ارتباطات و اطالعات 
ــعة رويكردي مشترك در راستاي معيارها و  و تسهيل توس
ــبكه هاي مدارس و سازماندهي آن ها  قابليت اجرايي كار ش

در سه شاخة زير: 
� خدمات و شبكه اي كردن مدارس (Networking)؛
� ايجاد دانش و تبادل تجربه و خط مشي آي سي تي؛

� تبادل محتوا و قابليت اجرايي.
محتواي ديجيتالي و منابع يادگيري

ــي دارد كه همة  ــواع مختلف ــي ان ــواي الكترونيك محت

ــت. از اين رو  ــا مدنظر متخصصان تعليم و تربيت نيس آن ه
ــيم بندي زير مي تواند به تفكيك محتواي الكترونيكي  تقس

آموزشي از ديگر انواع آن كمك كند.

الف) انواع محتواي الكترونيكي
ــاط ديني و  ــر اطالعات: مانند نق ــواي مبتني ب ـ محت

گردشگري يك شهر، اخبار؛
ــرگرم كننده: بازي برخط، تاالر گفت وگو،  ـ محتواي س

موسيقي محلي، كليپ هاي ويدئويي؛
ـ محتواي تجاري: تبليغات؛

ــبكه هاي آموزشي، كتاب هاي  ــي: ش ـ محتواي آموزش
ديجيتالي آموزشي و... .

ب) ضرورت و اهميت محتواي الكترونيكي آموزشي
ــتقيم به اهميت و  ــتقيم و غيرمس در ادامه به طور مس
ــده  ــي پرداخته ش ــواي الكترونيكي آموزش ــرورت محت ض
ــت و سپس لزوم بهره برداري از محتواي الكترونيكي در  اس

سرفصل هاي زير خالصه شده است: 

محتواي الكترونيكي انـواع مختلفي دارد 
كه همة آن ها مدنظـر متخصصان تعليم و 

تربيت نيست
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ـ تسهيل فرايند تمركززدايي از نظام آموزشي؛
ــت منابع در  ــه به محدودي ــع (با توج ــتراك مناب ـ اش

كشورهاي در حال توسعه)؛
ــات در جهت  ــات و ارتباط ــاوري اطالع ــت فن ـ قابلي
ــه  ــري (از جمل ــد يادگي ــاي جدي ــري رويكرده به كارگي

سازنده گرايي)؛
ــد دانش و مهارت به كارگيري فناوري اطالعات و  ـ رش

ارتباطات؛
ــي در فضاي  ــي به زبان فارس ــردن خأل محتواي ـ پرك
مجازي و جلوگيري از آسيب هاي احتمالي فناوري اطالعات 
ــتگي اطالعات،  و ارتباطات (از جمله هرزگي اطالعات، خس

...)؛
ـ فراهم كردن بستري براي نوآوري هاي آموزشي؛

ـ حمايت از زبان فارسي در فضاي مجازي؛
ـ تحقق عدالت آموزشي؛

ـ تسهيل فرايند توليد علم و پژوهش؛
ـ ... .

ج: قالب هاي محتواي الكترونيكي آموزشي
ـ متن
ـ صدا

ـ صدا ـ تصوير
ـ تصاوير ثابت

ـ تصاوير متحرك
ـ فيلم
ـ بازي

ـ بازي و سرگرمي
ـ تلويزيون

ــو  ويدئ ــط،  برخ ــاي  (وب كم ه ــط  برخ ــواي  محت ـ 
كنفرانس هاي برخط، و...).

پى نوشت
1. indicators

2. bandwidth
ــامل كشورهاي دانمارك، فنالند، جزاير فارو،  3. نورديك (Nordic) ش
ــلند و نروژ، سوئد و آكند است. براي اطالعات بيشتر در  گرين لند، ايس

مورد وب سايت شبكة مدارس نورديك به اين سايت مراجعه كنيد: 
www.nordskol.org
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آمـــــوزش هـــــاي 
فنـــــي وحـــرفه اي 
و اشتــــــــــــغال

كليدواژه ها: آموزش هاي فني وحرفه اي، اشتغال، توسعه.
ــكل گيري  ــكل گيري حرفه، با ش ــزار و ش ــش اب پيداي
ــعة جامعه قرين  ــاختارمند شدن زبان و توس فرهنگ و س
است. نمي توان بين پيدايش فرهنگ و فناوري (تكنولوژي) 
ــان زماني كه ابزارساز گرديد  ــد. زيرا انس فاصله اي قائل ش
ــود. در فرهنگ ديني و  ــه ورز و با فرهنگ ب ــاني انديش انس
ــه ها و هنرها از قداست و اهميت  ملي ما كار و اهميت پيش

خاصي برخوردار است.
در اين باره در قابوس نامه، تأليف عنصر المعالي كيكاوس 
ابن اسكندر، مي خوانيم: «هر چند پيشه، نه كار كودكان [، 
كه كار] محتشمان است، هنر ديگر است و پيشه ديگر؛ اما 
از روي حقيقت، نزديك من، پيشه بزرگ ترين هنر است».

ــده هاي اخير نيز آموزش فنون و مهارت ها، عالوه  در س
ــي  ــتغال،  حتي در مدارس ــر كارگاه ها و مراكز مختلف اش ب
ــيس كردند مورد توجه بوده است.  كه غربيان در ايران تأس
ــه پركينز آمريكايي، صرف نظر از مقاصد خاصي كه  چنان ك
ــيونرهاي مذهبي داشتند، مدرسه اي براي دروس  غالباً مس
ــيس مي كند.  علمي و عملي را در دورة قاجار در تبريز تأس
هم چنين، در اين دوران شاهد تأسيس دارالفنون هستيم.

ــم و تربيت،  ــدن كار تعلي ــا عمومي تر ش ــه تدريج، ب ب
ــيس مدارس متعدد در شهرهاي بزرگ و كوچك ايران  تأس
ــدن ضرورت  ــت، اما به دليل درك نش ــان ادامه ياف هم چن
ــي، مدارس، بيش تر در  آموزش هاي فني وحرفه اي و مهارت
ــت آموزش هاي تئوري و فاصله گرفتن از تعليم فنون و  جه

حرفه اي مورد نياز جامعه گسترش يافت.
ــمار  ــا پيش رفت كه ش ــون تا آن ج ــد ناهم گ اين رش
ــتان هاي  هنرس ــالن)  (فارغ التحصي ــگان  دانش آموخت
ــك پنجم دانش آموختگان  ــه اي حتي به ميزان ي فني وحرف
ــاز جامعه  ــيد. در حالي ني ــتان هاي نظري نيز نرس دبيرس
ــد. از  ــاس مي ش ــدت احس به نيروي ماهر و حرفه اي به ش
ــعه، نقش   ــه به اهداف برنامه هاي توس ــوي ديگر، با توج س

ــه واقعيتي  ــعة جامع ــه اي در توس ــاي فني وحرف آموزش ه
انكارناپذير تلقي مي شود.

ــاي فني وحرفه اي  ــي از آموزش ه ــر بخواهيم تعريف اگ
ــم آموزش هاي فني وحرفه اي، انجام  ارائه دهيم، بايد بگويي
ــغل،  ــت كه مي تواند فرد را براي احراز ش فعاليت هايي اس
حرفه و كسب و كار آماده كند يا كارآيي و توانايي وي را در 
ــام آن افزايش دهد. اين آموزش ها كمك مي كنند تا در  انج
ــتاي فناوري و علوم وابسته، به همراه دانش هاي خاص  راس
مربوط به شغل و در بخش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي 

و فرهنگي مهارت هاي الزم كسب گردد.

ــي رود آموزش هاي  ــوق،  انتظار م ــه تعريف ف با توجه ب
ــوزش را به گونه اي طراحي  ــيوة آم فني وحرفه اي بتواند، ش

كند كه مهارت هاي الزم را به هنرجويان ارائه نمايد.
ــتاي نيازهاي  ــاي الزم بايد در راس ــوزش مهارت ه آم
جامعه باشد. در غير اين صورت، جامعه قدرت جذب آن ها 

را نخواهد داشت.
ــا، ضمن آن كه بايد با نيازهاي جامعه  آموزش مهارت ه
ــد، بايد بتواند  ــب باش ــعه يافتگي آن متناس ــطح توس و س

فناوري هاي نوين را نيز مورد توجه قرار دهد.
ــا نبايد فرهنگ جامعه  ــن، در آموزش مهارت ه هم چني
ــرورش نيروهاي  ــرار داد. از اين منظر، پ ــورد غفلت ق را م
ــعة تكنولوژي بايد همگام و  فني وحرفه اي و به تبع آن توس
متوازن با رشد فرهنگي جامعه باشد، زيرا نبودن هماهنگي 
ــت و  ــتفادة نادرس و توازن بين فرهنگ و تكنولوژي، به اس

نامطلوب از تكنولوژي منجر مي شود.
ــده در آموزش هاي فني وحرفه اي مورد  اگر نكات ياد ش
ــت كه همراه با توسعه  توجه قرار گيرد، مي توان انتظار داش
ــتغال  ــرورش نيروهاي مؤثر در آن، اش ــي جامعه و پ يافتگ
ــه اي صورت  ــه طور قابل مالحظ ــاي فعال جامعه ب نيروه

نقش  آموزش هاي فني وحرفه اي در توسـعة 
جامعه واقعيتي انكارناپذير تلقي مي شود

محّمـــد شريـــف زاده
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پذيرد. در نتيجه، نقش آموزش وپرورش درخصوص تربيت 
نيروهاي فني  و توسعه صنعت و فناوري جامعه پررنگ تر و 

با اهميت تر مي شود.
ــمت  ــرورش نتواند در اين قس ــر آموزش و پ ــال، اگ ح
ــه اي تربيت كند كه مورد  ــاخه فني وحرف نيروهايي را در ش
ــي الزم را براي  ــد يا تواناي ــش صنعت جامعه باش ــاز بخ ني
ــه تدريج، بخش  ــند، ب ــته باش فعاليت در اين بخش نداش
ــاي فني وحرفه اي نقش مؤثرتري را  خصوصي در آموزش ه
ايفا مي كند و مورد استقبال بيش تر مردم قرار مي گيرد. به 
عبارت ديگر، آموزش هاي غيررسمي فني وحرفه اي، نسبت 
ــمي در تأثير بر توانمندي شغلي اولويت  به آموزش هاي رس

پيدا مي كنند.
ــه اي آن  ــاي فني وحرف ــاي آموزش ه ــي از تنگناه يك
ــو هم گون و متوازن با  ــت كه اين نوع آموزش از يك س اس
ــر اين توازن و  ــوي ديگ ــت و از س آموزش هاي نظري نيس
ــاي فني وحرفه اي بين  هماهنگي حتي در درون آموزش ه
ــاورزي  بخش هاي مختلف، از جمله صنعت، خدمات و كش

به چشم نمي خورد.

ــوب فني وحرفه اي در هر جامعه عبارت از  آموزش مطل
ــن بخش ها با يكديگر و توجه كردن به نيازها  توازن بين اي
ــت در يك جامعة  ــت. طبيعي اس ــات جامعه اس و مقتضي
ــاورزي بايد محور آموزش هاي فني وحرفه اي در جهت  كش
ــد و توسعة اين نوع آموزش ها باشد، همين طور در يك  رش
ــهر صنعتي فاقد زمين هاي حاصل خيز، بايد به صنعت و  ش

گسترش آن انديشيد.
ــاظ زمين هاي  ــور ايران، هم از لح ــي كه كش از آن جاي
ــت و هم از جنبة سطح توسعه يافتگي، در زمينة  قابل كش
كشاورزي از توانمندي هاي مطلوبي برخوردار است، انتظار 
ــت گذاران، برنامه هاي كوتاه  ــزان و سياس ــي رود برنامه ري م

مدت و بلندمدت خود را در اين راستا طراحي نمايند.
ــكنه و  ــتاها از س ــدن روس ــي ش ــل خال ــي از دالي يك
ــت و مهاجرت افراد  ــتفاده ماندن زمين هاي قابل كش بال اس
ــيني، بي توجهي به بخش  ــش حومه نش ــهرها و پيداي به ش
ــدن آموزش هاي علمي در اين بخش و  كشاورزي، ارائه نش

ــت. اين عوامل فعاليت در اين بخش را  سنتي بودن آن اس
براي قشر تحصيل كرده فاقد جذابيت الزم ساخته است. از 
ــعة نامتوازن بخش خدمات در شهرها بر  ــوي ديگر، توس س
ــتايي را راهي شهرها  ــهر افزوده و جوانان روس جذابيت ش

نموده است. 

وزارت  در  ــه اي  فني وحرف ــاي  آموزش ه ــون،  هم اكن
آموزش وپرورش تالش مي كند با شناخت درست از نيازهاي 
ــتغال، چگونگي توسعه و همپا و همگام  جامعه، وضعيت اش
ــامانة آموزش فني وحرفه اي  ــدن با فناوري هاي نوين، س ش

رسمي كشور را به گونه اي طراحي نمايد كه
1) موجب جذب دانش آموزان مستعد در اين بخش شود.

ــعة رشته ها در هر يك از بخش هاي فني وحرفه اي،  2) توس
ــتاي فرايند پيشرفت  ــب با نيازهاي جامعه و در راس متناس

جامعه باشد.
3) در برنامه ريزي ها به پيامدهاي مثبت و منفي برنامه ها، با 

توجه به سنجش آن در شرايط واقعي جامعه، توجه شود.
ــائل  ــته ها و بخش هاي صنعتي، به مس ــعة رش 4) در توس

فرهنگي و اجتماعي جامعه توجه شود.
ــوع  ــاس ن ــه براس ــر منطق ــتان ها در ه ــعة هنرس 5) توس
فعاليت هاي زندگي آن ها طراحي شود. آموزش مهارت هاي 
ــايري يا بدون  ــا دام پروري در يك جامعة عش غيرمرتبط ب
ارتباط با كشاورزي در مناطق كشاورزي، نه تنها نيروي كار 
آن جامعه را از آن ها مي گيرد، بلكه به دليل نوع آموزش هاي 
ــده، زندگي افراد را در مناطق عشايري و كشاورزي  ارائه ش
ناممكن مي سازد و افراد به ناچار براساس توانمندي علمي 
ــهرها مي شوند. در آن جا نيز، به دليل افزوني  خود راهي ش
ــغل هاي  ــاهد پيدايش ش نيروي كار بر نيروي مورد نياز، ش
كاذب خواهيم بود، ضمن اين كه زمين هاي كشاورزي و دام، 
كه قسمت عمده اي از منابع تأمين غذاي مردم يك جامعه 

را دربرمي گيرند، به تدريج بال استفاده و نابود مي شوند.

انتظـار مي رود آموزش هـاي فني وحرفه اي 
بتوانـد، شـيوه ي آمـوزش را بـه گونه اي 
طراحـي كنـد كـه مهارت هـاي الزم را به 

هنرجويان ارائه نمايد

يكـي از تنگناهــــاي آموزش هــــاي 
فني وحرفه اي آن است كه اين نوع آموزش 
از يك سو هم گون و متوازن با آموزش هاي 
نظري نيسـت و از سـوي ديگر اين توازن 
و هماهنگـي حتـي در درون آموزش هاي 
فني وحرفـه اي بيـن بخش هـاي مختلف، 
از جملـه صنعت، خدمات و كشـاورزي به 

چشم نمي خورد
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رابطـه امكانات آموزشــي 
و مهارت آمــوزي 
ـــويان هنــرجـــ

چكيده 
ــاخة كاردانش، تقويت نيروي انساني موردنياز  هدف ش
ــاورزي و خدمات براساس نيازهاي  بخش هاي صنعت، كش
توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است. براي نيل 
ــته ضروري  به اين هدف وجود امكانات و تجهيزات هر رش
و الزم به نظر مي رسد، چرا كه در چنين رشته هايي ابزار و 
تجهيزات نقش عمده اي در مهارت آموزي اين رشته ها دارد. 
هدف اين پژوهش بررسي امكانات آموزشي موجود رشته هاي 
مختلف هنرستان هاي كاردانش استان گيالن و رابطة آن با 
ــت. نتايج حاصل گوياي  ميزان مهارت آموزي هنرجويان اس
ــت كه امكانات استاندارد رشته ها از امكانات موجود  آن اس
كمتر است و امكانات آموزشي با مهارت آموزي دانش آموزان 
ــتان ها  ــي در همة شهرس رابطه دارد. ضمناً امكانات آموزش
به طور يك سان نيست و رشته هاي داراي سابقه باال و پايين 

از نظر امكانات با يكديگر تفاوت معني دار دارند.

ــاخة كاردانش، مهارت آموزي، تجهيزات و  كليدواژه ها: ش
امكانات هنرستان ها، فضاي آموزشي. 

مقدمه 
ــال هاي اخير بر  يكي از مهم ترين هدف هايي كه در س
ــود تحقق استقالل و خودباوري ملي است.  آن تأكيد مي ش
ــتقالل علمي و فني  از مهم ترين وجوه اين هدف تأمين اس
ــت و الزمة تحقق چنين هدفي نيز وجود نيروي انساني  اس
ــارت ديگر، خودباوري  ــت. به عب كارآزموده و متخصص اس
ملي بدون وجود نيروي انساني كاردان و شايسته امكان پذير 

نيست.
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دكتــر محّمـــد طالقـــاني
استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي
ــره شكيبـــايي دكتــر زهـ
استاديار و عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي
عــــزت اهللا مـــــــرادي
دانشجوي كارشنــــاسي ارشد مديريت آموزشي
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بيان مسئله 
ــام جديد  ــور نظ ــوان مح ــه عن ــش، ب ــاخة كاردان ش
ــترش آموزش هاي  ــطه، هم چنين براي گس آموزش متوس
ــغلي و اجتماعي جامعه با  ــه نيازهاي ش ــخ ب مهارتي و پاس
سرمايه گذاري هاي فكري و مادي تأسيس گرديد. اما عوامل 
مختلفي از جمله مديريت، كيفيت نيروي انساني شاغل در 
ــتان ها و امكانات و تجهيزات و غيره آن ها بر كيفيت  هنرس
ــت اين عوامل  ــر دارد و كميت و كيفي ــوزي تأثي مهارت آم
ــد بر بهبود اين آموزش ها و كمك به تحقيق اهداف  مي توان
ــاخة مهم تحصيل تأثير بگذارد. در اين بين كميت و  اين ش
ــي مي تواند بر ميزان مهارت آموزي  كيفيت امكانات آموزش
ــي  ــتان ها اثري اساس دانش آموزان و بهبود عملكرد هنرس

داشته باشد (چهاربند، 1379، ص 3).
ــات و بهبود و  ــوع و اهميت امكان ــن موض ــه به اي توج
ــت تا به تأثير  ــت مهارت آموزي، محقق را بر آن داش كيفي
ــردازد. بنابراين  ــوزي بپ ــت مهارت آم ــن عامل در كيفي اي
ــي امكانات  ــق در اين پژوهش قصد دارد ضمن بررس محق
ــي موجود در هنرستان هاي استان گيالن، رابطه آن  آموزش
را با ميزان مهارت آموزي هنرجويان مورد بررسي قرار دهد 

(بافكر، 1385، ص 2).
ــت امكانات  ــب جه ــا معيار مناس ــك الگو ي ــن ي تدوي
كارگاهي و آزمايشگاهي الزم است، به گونه اي كه با شرايط 
ــف نقاط ضعف و قوت آن ها در  ــته و كش تخصصي هر رش
ــيدن به كيفيت آموزش متناسب باشد و  جهت بهبود بخش
بودجة عمومي آموزش وپرورش استان را تأمين و هم چنين 
ــتري را فراهم كند.  ــرمايه و تجهيزات بيش امكان جذب س
ــاني  ــور (نيروي انس ــرمايه هاي كش بنابراين براي حفظ س
ــرمايه ها براي حال  ــتفادة بهينه از اين س ــات) و اس و امكان
ــت آموزش هاي  ــردن كيفي ــن باال ب ــدگان و هم چني و آين
ــودن امكانات  ــتاندارد نم ــاره اي جز اس ــه اي، چ فني وحرف
ــگاهي ديده نمي شود (رضاپور، 1382،  كارگاهي و آزمايش

ص 20).
ــبت به عوامل مؤثر در افزايش ميزان اثربخشي  اگر نس
ــود  اين نوع مهارت ها، از جمله امكانات كارگاهي، توجه نش
از ميزان كارايي آن ها كاسته مي شود، در نتيجه هزينه هاي 
سنگيني بر پيكرة جامعه واردت مي گردد و در آينده نيز با 
جواناني فاقد مهارت و توانمندي علمي مواجه خواهيم شد. 
ــي  ــي ميزان امكانات آموزش هدف كلي اين پژوهش بررس
ــتان هاي كاردانش استان  موجود رشته هاي مختلف هنرس

گيالن و رابطة آن با ميزان مهارت آموزي هنرجويان است.
اهداف فرعي نيز عبارت اند از: 

ـ بررسي و تعيين وضعيت موجود امكانات هنرستان هاي 
مربوط به هر رشته؛ 

ـ بررسي و تعيين وضعيت موجود ميزان مهارت آموزي 
هنرجويان؛

ــي هنرستان ها و  ــي رابطة بين امكانات آموزش ـ بررس
ميزان مهارت آموزي هنرجويان؛

ــة ميزان امكانات آموزشي رشته هاي مختلف،  ـ مقايس
ــق مختلف  ــابقه در مناط ــابقه و باس ــتان هاي كم س هنرس

استان.

سؤاالت تحقيق
ــته هاي  ــي موجود در هر يك از رش 1. امكانات آموزش
ــتان هاي گيالن تا چه ميزان با استانداردها  كاردانش هنرس

مطابقت دارد؟
2. آيا بين ميزان امكانات آموزشي هنرستان هاي گيالن 
با ميزان مهارت آموزي هنرجويان تفاوت معني داري وجود 

دارد؟
3. آيا بين امكانات آموزشي رشته هاي كاردانش مناطق 

مختلف استان تفاوت معني داري وجود دارد؟
ــته هاي مختلف  ــي رش ــات آموزش ــن امكان ــا بي 4. آي

هنرستان ها با يكديگر تفاوت معني داري وجود دارد؟
5. آيا بين امكانات آموزشي رشته هاي داراي سابقة باال 

و پايين تفاوت معني داري وجود دارد؟

مبانـي نظـري و پيشـينة تحقيـق مدل هـا و 
راهكارهاي نوين در اتصال آموزش به بازار كار 
ــدارس به  ــه كه در م ــي بين آنچ ــاد نزديك ــراي ايج ب
ــود و آنچه مورد نياز بازار كار و  دانش آموزان آموخته مي ش
منابع از حيث توانايي ها، قابليت ها و شايستگي هاي نيروي 
ــيوه هاي زير تدوين و توسعه يافته  ــت مدل ها و ش ماهر اس

است.
ــور ژاپن به عنوان  الـف) مـدل كار محور: كه در كش
ــور در نظام  ــازي جوانان براي حض ــي جهت آماده س روش
ــاديـ  اجتماعي مورد توجه و تأكيد فراوان قرار گيرد  اقتص
ــي كار در تربيت  ــت محيط واقع ــه نقش و اهمي ــر ب و ناظ

اثربخش تر نيروهاي كار جامعه است.
ب) مدل مدرسـه محور: كه بيشتر در نظام آموزش 
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آمريكا و انگلستان مورد توجه و تأكيد قرار مي گيرد. در اين 
ــت كه نظام آموزشي مسئوليت  ــورها اعتقاد بر اين اس كش
دارد دانش آموزان را در مدارس آموزش دهد و آن ها را براي 

دنياي كار آماده سازد.
ج) مـدل مختلط مدرسـه/ كار محور: كه بارزترين 

آن در كشور آلمان است.
از ديدگاه صاحب نظران و براساس مفروضات اين مدل، 
ــازي جوانان براي بازار كار به اشتراك مساعي نظام  آماده س
ــت.  ــت و مراكز جامعه نيازمند اس ــش صنع ــوزش و بخ آم
ــعه يافته،  ــود كه كشورهاي توس ــاهده مي ش از اين رو مش
متناسب با وضعيت اقتصادي خود، با الگو قرار دادن يكي از 
اين مدل ها جهت انطباق هرچه بيشتر فعاليت هاي آموزش 
ــازي پرورش افراد با خصوصيات و مهارت هاي  در زمينه س
ــرات عمده و  ــه ايجاد تغيي ــاز بازار كار ب ــي مورد ني اساس
ــه مهم ترين آن ها  ــت زده اند، ك ــي دس نوآوري هاي آموزش

پرورش نيروي انساني خالق براي بازار كار است.
كشور ايران قدم اوليه را براي پيشرفت و صنعتي شدن 
ــته است. عامل اساسي پيشرفت، نيروي انساني ماهر  برداش
ــت كه توسط نظام آموزشي تربيت مي شود.  و متخصص اس
ــاني حرفه اي كردن  ــي از راهكارهاي تربيت نيروي انس يك
ــق آموزش هاي  ــي، از طري ــت كه نظام آموزش آموزش اس
فني وحرفه اي و كاردانش، به آن  روي آورده است (عزيزي، 

1377، صص 48-52).
ــده، كه مورد استفاده  از مجموع پژوهش هاي انجام ش

اين پژوهش قرار گرفته است، نتيجه گيري مي شود: 
ــته هاي فني  و كشاورزي نسبت  1. اكرام نيا دريافت رش
ــتان هاي دخترانه تجهيزات  به رشته هاي حرفه اي و هنرس

بيشتري دارد.
2. مرادي نتيجه گرفت رابطة هماهنگي بين رشته هاي 
مهارتي موجود كاردانش با نيازهاي بازار كار در كوتاه مدت 

و بلندمدت وجود ندارد.
ــي دارد كارفرمايان، دانش نظري  ــادي بيان م 3. فتح آب
دانش آموختگان را براي پاسخ گويي به نيازهاي شغلي كافي 
ــان را كافي ارزش يابي  ــا مهارت هاي عملي آن نمي دانند ام

كردند.
ــگان  دانش آموخت ــرد  مي گي ــه  نتيج ــي  نفيس  .4
ــه اي از مهارت الزم  ــالن) آموزش فني وحرف (فارغ التحصي
ــز توليدي و  ــتغال در مراك ــتند و براي اش ــوردار نيس برخ

صنعتي، قبل از شروع به كار، به آموزش نياز دارند.

5. نوعي معتقد است اكثر دانش آموختگان هنرستان ها 
و آموزشكده ها از آموخته هاي دوران تحصيل در شغل خود 

بهره نمي گيرند.

روش تحقيق
ــت و براي  ــي توصيفي اس روش تحقيق از نوع پيمايش
ارزيابي امكانات و تجهيزات آموزشي مورد نياز هنرستان ها 
ــت. جامعة آماري اين  ــده اس ــتفاده ش از روش ميداني اس
ــامل كلية دانش آموزان هنرستان هاي كاردانش  پژوهش ش
ــت، كه پاية  ــال تحصيلي 88-87 اس ــتان گيالن در س اس
ــاً 4105 دانش آموز با 33  ــوم را (جمع ــي دوم و س تحصيل
ــتان مشغول به تحصيل اند،  ــته) كه جمعاً در 45 هنرس رش

شامل مي شود.
ــتة تحصيلي و نيز تعداد 327  ــن پژوهش 10 رش در اي
ــغول به تحصيلي اند، كه با  ــته ها مش دانش آموز در اين رش
استفاده از روش نمونه گيري  تصادفي ساده انتخاب گرديدند. 
در اين تحقيق براي گردآوري اطالعات از روش هاي ميداني 
ــتفاده شده و جهت گردآوري نمرة مهارت   و كتابخانه اي اس
ــناد  ــت وجو در اس ــي پرونده و جس ــوزان به بررس دانش آم

مدرسه پرداخته شده است.
ــش نامه  براي جمع آوري اطالعات اين پژوهش، از پرس
(چك ليست) استفاده گرديده است. چك ليست تجهيزات 
ــته هاي  ــتاندارد تجهيزات رش ــت اس و امكانات همان ليس
ــزات و تعداد  ــي تجهي ــخصات فن ــت كه مش كاردانش اس
ــود. بنابراين  ــامل مي ش تجهيزات براي هر دانش آموز را ش
ــده  ــتفاده ش ــراي جمع آوري اطالعات از دو نوع ابزار اس ب

است: 
ــت موجود  ــت مطلوب با وضعي ــة وضعي ــرم مقايس ـ ف

امكانات آموزشي (چك ليست)؛
ــة آن با ميزان  ــت نمرات مهارت و مقايس ـ فرم و ليس

امكانات كارگاهي استاندارد.

براي حفـظ سـرمايه هاي كشـور (نيروي 
انسـاني و امكانـات) و اسـتفاده ي بهينه 
از اين سـرمايه ها براي حـال و آيندگان و 
هم چنين بـاال بردن كيفيـت آموزش هاي 
فني وحرفـه اي، چـاره اي جـز اسـتاندارد 
نمودن امكانات كارگاهي و آزمايشـگاهي 

ديده نمي شود
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اعتبار و پايايي ابزار 
ــت. براي  ــن تحقيق روايي، صوري و محتوايي اس در اي
ــات از روايي  ــع آوري اطالع ــي فرم هاي جم ــنجش رواي س

محتوايي استفاده شد.

روش تجزيه و تحليل داده ها 
براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفي و استنباطي 
استفاده شده است. در اين پژوهش براي توصيف متغيرهاي 
تحقيق از آمار توصيفي استفاده شده و براي پاسخ به سؤاالت 
تحقيق از آزمون ضريب هم بستگي پيرسن، آزمون تي تست 

(t-test) و تحليل واريانس استفاده شده است.

بحث و نتيجه گيري 
جامعة آماري اين پژوهش از 10 رشتة برق، كامپيوتر، 
ــكاري، نقشه كشي  ــين، ساختمان سازي، جوش تعمير ماش
ساختمان، نقشه كشي به كمك رايانه، تعمير لوازم خانگي، 

ــده است. بيشترين  ــي (plc) انتخاب ش مكانيك و پي ال س
ــا 17/4 درصد بودند كه 62/7 درصد  ــتة برق ب تعداد از رش
ــوم  ــي و 37/3 درصد از پاية س ــة دوم تحصيل ــان از پاي آن

انتخاب شدند.
شاخص آماري نمرات دانش آموزان هنرستان هاي استان 
گيالن بيانگر اين است كه ميانگين  نمرة دانش آموزان رشتة 
ــاير رشته هاست. دانش آموزان  ــازي باالتر از س ساختمان س
ــي از لحاظ نمره در رتبة دوم اند و كمترين  ــتة پي ال س رش

نمره به دانش آموزان رشتة برق تعلق دارد.
ــخ به  نتايج حاصل از آزمون هاي آماري درخصوص پاس

سؤاالت تحقيق به اين شرح است: 

سؤاالت اول تحقيق: امكانات آموزشي در هر يك 
از رشـته هاي كاردانش هنرسـتان هاي گيالن تا چه 

ميزان با استاندارد مطابقت دارد؟

جدول (1): بررسي امكانات آموزشي رشته هاي مختلف هنرستان ها با استاندارد موجود

رشته ي تحصيلي
جمع باالي استاندارداستانداردزيراستاندارد

درصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراوانيدرصدفراواني
117179/322915/5775/21477100برق صنعتي

3456/72236/746/760100كامپيوتر
37069/514627/4163532100تعمير ماشين
937/51145/8416/724100جوشكاري برق

42100--29691331نقشه كشي
20657/913537/9154/2356100تعمير لوازم خانگي

6182/4912/245/474100ساختمان سازي
24767/510528/7143/8366100مكانيك

(PLC) 40100--1252/51947/5پي ال سي
444/4444/4111/19100نقشه كشي به كمك رايانه

ــي  ــع فراواني امكانات آموزش ــدول فوق حاوي توزي ج
ــتانداردهاي موجود  ــته هاي مختلف هنرستان ها با اس رش
است. طبق داده هاي جدول در رشتة برق صنعتي بيشترين 
ــتاندارد و 1/5 درصد امكانات رشتة  درصد مربوط به زيراس
ــتة كامپيوتر نيز  ــت. در رش ــتاندارد اس ــد اس ــرق در ح ب
ــتاندارد و 36/7  ــترين درصد مربوط به امكانات زيراس بيش
ــته در حد استاندارد است. امكانات  درصد امكانات اين رش
ــتة تعمير ماشين 69/5 درصد زير استاندارد و در رشتة  رش
جوشكاري برق 37/5 درصد زير استاندارد است در حالي كه 

درصد استاندارد آن 45/8 درصد است. درخصوص امكانات 
ــتاندارد و  ــي 57/9 درصد زيراس ــتة تعمير لوازم خانگ رش
ــتاندارد است و تنها 4/2 درصد از امكانات  37/9 درصد اس
اين رشته باالي استاندارد است. درخصوص رشتة پي ال  سي 
ــتاندارد و  ــته زير اس ــد امكانات اين رش (plc) 52/5 درص

ــتاندارد است. امكانات رشتة نقشه كشي به  47/5 درصد اس
ــتاندارد و همين درصد نيز  كمك رايانه 44/4 درصد زيراس
ــت، در حالي كه 11/1 درصد امكانات باالي  ــتاندارد اس اس

استاندارد است.



آيا بيـن امكانات آموزشـي رشـتة مكانيك 
(تعميـر موتـور خـودرو) بـا مهارت آمـوزي 

دانش آموزان رابطه وجود دارد؟
ــتگي پيرسن مورد  ــؤال از طريق ضريب هم بس اين س
ــده  ــل قرا گرفت. نتايج تحليل در جدول (2) وارد ش تحلي
ــرح  ــؤال فرض صفر و فرض تحقيق به ش ــت. در اين س اس

زير است: 
ــتة مكانيك با مهارت آموزي  بين امكانات آموزشي رش

H0 .دانش آموزان تفاوت معني داري وجود ندارد

ــتة مكانيك با مهارت  آموزي  بين امكانات آموزشي رش
H1 .دانش آموزان تفاوت معني داري وجود دارد

ــا دقت در جدول فوق مي توان دريافت كه فرض صفر  ب
ــطح معناداري  ــد و فرضية محقق رد مي گردد، زيرا س تأيي
حاصل از آزمون 0/8 و بزرگ تر از 0/05 است. بنابراين بين 
ــت  ــر تفاوت معني داري وجود ندارد. رابطة به دس دو متغي
ــا افزايش امكانات  ــت؛ يعني ب آمده يك رابطة معكوس اس
ــوزي آن ها كاهش  ــرة مهارت آم ــته، نم ــي اين رش آموزش
ــدت اين رابطه بسيار ضعيف  مي يابد و برعكس، هرچند ش

است (٪12).
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سـؤال دوم تحقيق: آيا بين ميزان امكانات آموزشـي هنرسـتا ن هاي گيالن با مهارت آموزي دانش آموزان 
تفاوت معني داري وجود دارد؟

جدول (2): بررسى رابطة بين امكانات آموزشى رشتة مكانيك با مهارت آموزي دانش آموزان

مقدار آزمونسطح معنادارىتعداد

50/81-0/12

مقدار آزمونسطح معنادارىتعداد

40/030/9

جدول (3): بررسى رابطة بين امكانات آموزشى رشتة تعمير لوازم خانگي با مهارت آموزي دانش آموزان

آيا بين امكانات آموزشـي رشتة تعمير لوازم 
خانگي با مهارت آمـوزي دانش آموزان تفاوت 

معني داري وجود دارد؟
ــتگى پيرسن مورد  ــؤال از طريق ضريب هم بس اين س
ــده  تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل در جدول (3) وارد ش
است. در اين سؤال فرض صفر و فرض تحقيق به شرح زير 

است:
ــوازم خانگى با  ــتة تعمير ل ــى رش بين امكانات آموزش
مهارت آموزى دانش آموزان تفاوت معنى دارى وجود ندارد. 

 H 0

ــوازم خانگى با  ــتة تعمير ل ــى رش بين امكانات آموزش
ــوزان تفاوت معنى دارى وجود دارد.  مهارت آموزى دانش آم

 H 1
ــا دقت در جدول فوق مى توان دريافت كه فرض صفر  ب
ــود، زيرا سطح معنادارى  رد و فرضيه  محقق پذيرفته مى ش
ــتگى 0/03 و كوچك تر از 0/05  ــب هم بس ــل از ضري حاص
ــت. بنابراين، مى توان نتيجه گرفت بين دو متغير رابطه  اس
ــت،  ــه به مقدار آزمون، كه مثبت اس ــود دارد و با توج وج
ــتقيم وجود دارد. به  مى توان گفت بين دو متغير رابطة مس
ــتة تعمير لوازم  ــى رش اين معنى كه هرچه امكانات آموزش
خانگى بيشتر باشد مهارت آموزى دانش آموزان نيز افزايش 
ــتة تعمير  ــى رش ــد و برعكس هرچه امكانات آموزش مى ياب
ــوزى دانش آموزان نيز  ــد، مهارت آم لوازم خانگى كمتر باش

كمتر مى شود.

آماده سـازي جوانـان بـراي بـازار كار به 
اشـتراك مسـاعي نظام آمـوزش و بخش 

صنعت و مراكز جامعه نيازمند است
جدول (4): بررسى رابطة بين امكانات آموزشى با مهارت آموزى دانش آموزان رشتة نقشه كشى

مقدار آزمونسطح معنادارىتعداد

40/40/5



آيا بين امكانات آموزشى رشتة نقشه كشى با 
مهارت آموزى دانش آموزان اين رشته تفاوت 

معنى دارى وجود دارد؟
ــتگى پيرسن مورد  ــؤال از طريق ضريب هم بس اين س
ــده  تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل در جدول (4) وارد ش
است. در اين سؤال فرض صفر و فرض تحقيق به شرح زير 

است:
بين امكانات آموزشى رشتة نقشه كشى با مهارت آموزى 

 H 0 .دانش آموزان تفاوت معنى دارى وجود ندارد
بين امكانات آموزشى رشتة نقشه كشى با مهارت آموزى 

 H 1 .دانش آموزان تفاوت معنى دارد وجود دارد
ــطح  ــوان دريافت كه س ــدول باال مى ت ــا دقت در ج ب
ــتگى 0/4 و بزرگ تر از  ــادارى حاصل از ضريب هم بس معن
ــى فرضية محقق رد  ــت. بنابراين فرضية H 1  يعن 0/05 اس
ــت و بين دو متغير رابطة  ــده اس و فرضية صفر پذيرفته ش

معنى دارى وجود ندارد.

دانش آمـوزان  نمـرات  آمـاري  شـاخص 
هنرسـتان هاي اسـتان گيـالن بيانگر اين 
اسـت كه ميانگيـن  نمـره ي دانش آموزان 
رشـته  ي ساختمان سـازي باالتر از سـاير 

رشته هاست

آيا بين امكانات آموزشى رشتة تعمير ماشين 
الكتريكـى بـا مهارت آمـوزى دانش آمـوزان 

تفاوت معنى دارى وجود دارد؟
ــتگى پيرسن مورد  ــؤال از طريق ضريب هم بس اين س
ــده  تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل در جدول (5) وارد ش
است. در اين سؤال فرض صفر و فرض تحقيق به شرح زير 

است:
بين امكانات آموزشى رشتة تعمير ماشين الكتريكى با 
مهارت آموزى دانش آموزان تفاوت معنى دارى وجود ندارد. 

 H 0
ــتة تعمير ماشين الكتريكى  ــى رش بين امكانات آموزش
با مهارت آموزى دانش آموزان تفاوت معنى دارد وجود دارد. 

 H 1
ــاال مى توان دريافت كه فرض صفر  با دقت در جدول ب
ــطح معنادارى  ــول و فرضيه محقق رد مى گردد، زيرا س قب
ــتگى 0/8 و بزرگ تر از 0/05 است.  حاصل از ضريب هم بس
ــن دو متغير رابطة  ــوان نتيجه گرفت كه بي ــن، مى ت بنابراي

معنى دارى وجود ندارد.

جدول (6): بررسى رابطه ى بين امكانات آموزشى با 
مهارت آموزى دانش آموزان رشته ى كامپيوتر

مقدار آزمونسطح معنادارىتعداد

40/570/42

جدول (5): بررسى رابطة بين امكانات آموزشى با 
مهارت آموزى دانش آموزان رشتة تعمير ماشين الكتريكى

مقدار آزمونسطح معنادارىتعداد

50/820/12



آيا بيـن امكانات آموزشـى رشـتة كامپيوتر 
با مهارت آمـوزى دانش آمـوزان رابطه وجود 

دارد؟
ــتگى پيرسن مورد  ــؤال از طريق ضريب هم بس اين س
ــده  ــل قرار گرفت. نتايج تحليل در جدول (6) وارد ش تحلي
است. در اين سؤال فرض صفر و فرض تحقيق به شرح زير 

است:
ــى رشتة كامپيوتر با مهارت آموزى  بين امكانات آموزش
 H 0 .دانش آموزان اين رشته تفاوت معنى دارى وجود ندارد

ــى رشتة كامپيوتر با مهارت آموزى  بين امكانات آموزش
 H 1 .دانش آموزان اين رشتة تفاوت معنى دارى وجود دارد

ــاال مى توان دريافت كه فرض صفر  با دقت در جدول ب
ــود، زيرا سطح معنادارى  رد و فرضيه محقق پذيرفته مى ش
ــتگى 0/57 است. بنابراين، مى توان  حاصل از ضريب هم بس

نتيجه گرفت بين دو متغير رابطة معنى دارى وجود ندارد.
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جدول (7): بررسى رابطة بين امكانات آموزشى با 
مهارت آموزى دانش آموزان رشتة برق صنعتى

مقدار آزمونسطح معنادارىتعداد

60/1-0/67

جدول (8): بين امكانات آموزشى رشته هاى كاردانش مناطق مختلف استان تفاوت معنى دار وجود دارد

            شاخص هاى آمارى
     شهرستان ها

انحرافميانگينتعداد
استاندارد

سطح
معنادارى

F درجه ى آزادىمقدار

38435/142/7ماسال

0/00128/85

32626/239/3لنگرود

21121/732/9فومن

53553/148/7رشت

47339/343/8انزلى

58929/738/9رضوانشهر

11481/983/3آستانه

34824/346/6تالش

298036/546/6جمع

 آيـا بيـن امكانات آموزشـى رشـتة بـرق با 
مهارت آمـوزى دانش آمـوزان رابطـه وجـود 

دارد؟
ــتگى پيرسن مورد  ــؤال از طريق ضريب هم بس اين س
ــده  تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل در جدول (7) وارد ش
است. در اين سؤال فرض صفر و فرض تحقيق به شرح زير 

است:
ــوزى دانش آموزان  ــى با مهارت آم بين امكانات آموزش

 H 0 .رشتة برق تفاوت معنى دارى وجود ندارد
ــوزى دانش آموزان  ــى با مهارت آم بين امكانات آموزش

 H 1 .رشتة برق تفاوت معنى دارد وجود دارد
ــاال مى توان دريافت كه فرض صفر  با دقت در جدول ب
ــطح معنادارى  ــول و فرضيه محقق رد مى گردد، زيرا س قب
ــت. بنابراين، مى توان  حاصل از آزمون بزرگ تر از 0/05 اس

نتيجه گرفت بين دو متغير رابطه اى وجود ندارد.

سـؤال سـوم تحقيق: آيا بين ميزان امكانات 
آموزشى رشته هاى كاردانش مناطق مختلف 

استان تفاوت معنى دارى وجود دارد؟

بين امكانات آموزشـي رشـته ي مكانيك 
بـا مهارت  آمـوزي دانش آمـوزان تفـاوت 

معني داري وجود دارد



آيا بين امكانات آموزشى رشته هاى كاردانش 
مناطـق مختلف اسـتان تفـاوت معنى دارى 

وجود دارد؟
 (Anova) ــؤال از طريق آزمون تحليل واريانس اين س
مورد تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل در جدول (8) آورده 
ــؤال فرض صفر و فرض تحقيق به  ــت. در اين س ــده اس ش

شرح زير است:
ــته هاى كاردانش مناطق  ــى رش ــن امكانات آموزش بي

 H 0 .مختلف استان تفاوت معنى دارى وجود ندارد
ــته هاى كاردانش مناطق  ــى رش ــن امكانات آموزش بي

 H 1 .مختلف استان تفاوت معنى داري وجود دارد
ــا دقت در جدول فوق مى توان دريافت كه فرض صفر  ب
رد و فرض محقق قبول مى گردد. سطح معنادارى حاصل از 
آزمون 0/001 و كوچك تر از 0/05 است. بنابراين، مى توان 

ــى در شهرهاى مختلف متفاوت بوده  گفت امكانات آموزش
است. با مقايسة ميانگين ها مى توان گفت امكانات آموزشى 
ــتانه از مناطق ديگر بيشتر و امكانات مربوط  شهرستان آس

به شهرستان فومن از مناطق ديگر كمتر است.
حال سؤال اين است كه تفاوت مشاهده شده بين كدام 
ــخص كردن موضوع آزمون  ــت. براى مش يك از گروه هاس
ــد. نتايج حاصل از آزمون تعقيبى در  ــفه اجرا ش تعقيبى ش

جدول (8) وارد شده است.
جهت بررسى تفاوت، از آزمون تحليل واريانس استفاده 

گرديده است.

سـؤال چهارم تحقيق: آيا بين ميزان امكانات 
آموزشى رشته هاى كاردانش مناطق مختلف 

استان تفاوت معنى دارى وجود دارد؟
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جدول (9): بررسى تفاوت امكانات آموزشى رشته هاى مختلف هنرستان هاى استان گيالن

انحرافميانگينتعداد            
استاندارد

سطح
معنادارى

درجه ى 
آزادى

مقدار آزمون

147740/3109/4برق صنعتى

0/00195/2

35667/5144/3تعمير لوازم خانگى

53246/3133/9تعمير ماشين

24172/9311/7جوشكارى برق

7438/152/3ساختمان سازى

6054/755/1كامپيوتر

36649/260/8مكانيك

4238/845/7نقشه كشى

(PLC) 4048/450/1پى اس سى

970/862/1نقشه كشى به كمك رايانه

298047/2114/9جمع

آيا بين امكانات آموزشـى رشته هاى مختلف 
هنرستان هاى استان گيالن تفاوت معنى دارى 

وجود دارد؟
 (Anova) ــؤال از طريق آزمون تحليل واريانس اين س
مورد تحليل قرار گرفت. نتايج تحليل در جدول (9) آورده 
ــؤال فرض صفر و فرض تحقيق به  ــت. در اين س ــده اس ش

شرح زير است:
بين امكانات آموزشى رشته هاى مختلف هنرستان هاى 

 H 0 .استان گيالن تفاوت معنى دارى وجود ندارد
ــتان هاى  ــتة مختف هنرس ــى رش بين امكانات آموزش

 H 1 .استان گيالن تفاوت معنى دارد وجود دارد
ــت در جدول (9) مى توان دريافت كه فرض صفر  با دق
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ــن،  ــت. بنابراي ــر از 0/05 اس ــون 0/001 و كوچك ت از آزم
مى توان گفت بين امكانات آموزشى رشته هاى داراى سابقة 
باال و پايين تفاوت معنى دارى وجود دارد. به اين معنى كه 
ــته هاى جديد از امكانات آموزشى بيشترى برخوردارند.  رش
ــته هاى جديد با  ــى رش ــر، امكانات آموزش ــه عبارت ديگ ب

استانداردهاى موجود مطابقت بيشترى دارد.
جهت بررسى تفاوت بين رشته هاى داراى سابقة باال و 

پايين از آزمون تى تست (t-test) استفاده شده است.

ــطح معنادارى  ــه تحقيق قبول مى گردد، زيرا س رد و فرضي
حاصل از آزمون 0/001 و كوچك تر از 0/05 است. بنابراين، 
ــته هاى مختلف  ــى در رش ــت امكانات آموزش مى توان گف
ــتان هاى گيالن متفاوت است. با مقايسة ميانگين ها  هنرس
مى توان دريافت كمترين امكانات به رشتة ساختمان سازى 

ــن امكانات  ــى ميانگي ــق در اين فرضيه به بررس محق
ــى  ــتانداردهاى موجود مى پردازد. جهت بررس موجود با اس
سؤال يا فرضية تحقيق از آزمون تى تست (t-test) استفاده 

شده است.
جدول فوق به بررسى تفاوت امكانات آموزشى رشته هاى 
داراى سابقة باال و پايين مى پردازد. سطح معنادارى حاصل 

اختصاص يافته است و نيز در رشتة جوشكارى برق امكانات 
آموزش بيشترى وجود دارد.

سـؤال پنجم تحقيق: آيا بين ميزان امكانات 
آموزشـى رشته هاى داراى سابقة باال و پايين 

تفاوت معنى دارى وجود دارد؟
جدول (10): تطابق امكانات آموزشى رشته هاى داراى سابقه ى باال و پايين

انحرافميانگينتعداد            
استاندارد

سطح
معنادارى

درجه ى 
آزادى

مقدار آزمون

253534/846/7رشته هاى قديم
0/00195/2 44546/344/3رشته هاى جديد

بين امكانات آموزشى رشته هاى كاردانش 
مناطق مختلف اسـتان تفاوت معنى داري 

وجود دارد
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1. اكرام نيا، غالمرضا، (1380)، بررسى فضاهاى كارگاهى و آزمايشگاهى 
ــتان هاى استان اصفهان و مقايسة آن با استانداردهاى مربوط به  هنرس

هر رشته، پايان نامة كارشناسى ارشد.
ــفنديار، (1379)، فصل نامة آموزشى كاردانش، شمارة  2. چهاربند، اس

33 و 34.
ــى  ــبى نيازهاى آموزش ــى تناس ــور، غالمرضا، (1382)، بررس 3. رضاپ
ــاخة كاردانش با امكانات موجود آن ها در شهرستان  ــگاه هاى ش آموزش

كاشان، پايان نامة كارشناسى ارشد، اصفهان.
ــعة اقتصادى،  ــه، (1377)، ارتباط  آموزش و توس ــزى، نعمت ال 4. عزي
ــى به  ــى روش ها و راهكارهاى نوين اتصال نظام آموزش ضرورت بررس

بازار كار، فصل نامة تعليم و تربيت شمارة 3 و 4.
ــتغال  اش ــت  وضعي ــى  بررس  ،(1380) ــر،  محمدباق ــادى،  فتح آب  .5
ــتان  ــاخة كاردانش اس ــال هاى 1374 تا 1376 ش دانش آموختگان س

مركزى، طرح پژوهشى، اراك، سازمان آموزش و پرورش.

ــى رابطة بين رشته هاى مختلف شاخة  6. مرادى، ناصر، (1377)، بررس
ــتان هاى استان تهران،  ــطح شهرس كاردانش با نيازهاى بازار كار در س

پايان نامة كارشناسى ارشد.
ــرية داخلى ويژة معرفى تجهيزات،  7. نطاق بافكر، رحمان، (1385)، نش
ــازمان آموزش و  ــارات س ــته هاى مختلف تحصيلى، انتش امكانات، رش

پرورش استان گيالن.
ــى نارسايى هاى ارتباط نظام  ــى، عبدالحسين، (1378)، بررس 8. نفيس
ــازار كار و ارائة راه حل هاى اصالحى، تهران،  ــوزش فنى و حرفه اى با ب آم
ــى و  ــازمان پژوهش ــوزش و پرورش، س ــه، وزارت آم ــارات مدرس انتش

برنامه ريزى آموزشى.
ــتغال فارغ التحصيالن  ــائل اش ــى مس 9. نوحى، مهرى، (1375)، بررس
ــى،  ــكده هاى فنى و حرفه اى، طرح پژوهش ــتان ها و آموزش دختر هنرس
ــى  ــطه، دفتر تأليف و برنامه ريزى درس ــران، معاونت آموزش متوس ته

آموزش متوسطه.

پيشنهادها
بـا توجه به نتيجـه ى به دسـت آمـده از يافته ها و اطالعـات موجود 

پيشنهادهايى به شرح زير ارائه  مى شود:
1. تخصيص امكانات به طور يكسان و مساوى به مدارس استان؛

2. اختصاص دادن امكانات آموزشى در حد استاندارد به مدارس استان؛
3. توجه مساوى و هم زمان به رشته هاى مختلف هنرستان ها؛

4. توجه و پى گيرى بيشتر مديران هنرستان ها جهت دريافت وسايل 
و تجهيزات الزم رشته ها.
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وضرورت تحــــ فن

كليد واژه ها: آموزش فنى و حرفه اى، تحول، اشتغال، بازار كار.

آدام اسـميت در كتـاب ثروت ملل، نيـروى كار 
چين را بزرگ ترين ثروت اين كشـور قلمداد مى كند، 
ثروتى كه در حال حاضر در كشـور مـا به وفور يافت 
مى شـود. اما چرا به جـاى بهره بـردارى از اين ثروت 
گران بها، همواره با مشـكل اشـتغال زايى و بهره ورى 
نيروى كار روبه رو هسـتيم؟ با اندكى تأمل در اوضاع 
اقتصادى چيـن و با توجه به تأثيـر بحران جهانى بر 
اقتصادهاى قدرتمند دنيا، مى بينيم كه توان مديريت 
اقتصادى اين كشـور كه ناشـى از تكامل نيروى كار، 
سـرمايه و مديريت آن اسـت، چين را به سـكاندار 
اقتصاد جهـان تبديل كرده اسـت. امـروزه دغدغة 
اصلى كشـورهاى دنيا، چگونگى افزايش توليدات با 
اسـتفاده از انواع ابزارها و اهرم هـاى تكنولوژيكى و 
مديريتى و بهره گيرى از منابع انسـانى كارآمد است؛ 
موضوعى كه در كشـور ما جايگاه واقعى خود را پيدا 

نكرده است.
ــعة منابع  ــور بر توس ــر برنامه ريزى هاى كش ــاً اگ يقين
ــانى پايه گذارى  ــا كيفيت نيروى انس ــگ و همگام ب هماهن
ــد، اكنون با اين نرخ فزايندة بيكارى تحصيل كردگان  مى ش
ــت؛  ــن اس ــم. البته دليل آن هم كامًال روش ــه رو نبودي روب
ــى ها و  ــورمان را بدون بررس زيرا ما همواره نيروى كار كش
ــغلى ـ برخالف كشورهايى نظير ژاپن كه  نيازسنجى هاى ش
ــاالنه ميليون ها دالر صرف مطالعات و امكان سنجى هاى  س
شغلى نيروى كارشان مى كنند ـ وارد دانشگاه و سپس بازار 

كار مى نماييم.
ــاله بايد 2/5  ــند چشم انداز بيست س مطابق اهداف س
ــد 8 درصدى اقتصاد كشور، حاصل از ارتقاى  درصد از رش
ــفانه اهدافمان با واقعيات فاصله  ــد كه متأس بهره ورى باش

دارند.
ــرفت آن در بعضى از كشورها براى  سرعت علم و پيش
همة ما محسوس است. جايگاه ما در اين سرعت و پيشرفت، 
ــت. اين جايگاه را اصوالً آموزش و  ــب و شايسته نيس مناس
ــرورش بايد جلوتر از  ــن مى كند. آموزش و پ ــرورش تعيي پ
زمان حركت كند، زيرا براى آينده تربيت مى كند. آموزش و 
پرورش در كشور ما نه فقط با زمان حركت نمى كند، كه از 
زمان هم عقب مانده است! مشكالت اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگى كشور ما ريشه اش در آموزش و پرورش است و به 
نظر نگارنده ضرورت و  اهميت تحول در آموزش و پرورش 

امرى حتمى و جدى است.
براى فراگير نمودن آموزش و پرورش با كيفيت و نوآور 
نمودن آن و رسيدن به اهداف سند بيست سالة كشور بايد 
ــته شود.  ــريع، با دقت و جديت برداش گام هاى محكم و س
مديريت دانش محور به سادگى در حوزه هاى مختلف ايجاد 
نمى شود. آموزش ها بايد خود را با شرايط جهانى شدن وفق 
ــت در جاى جاى آموزش و پرورش  دهند. بنابراين الزم اس
تحول ايجاد شود. يكى از اين ايستگاه ها حوزة آموزش هاى 

فنى و حرفه اى است.
ــاختار  ــور، با توجه به س ــت فعال كش ــش جمعي افزاي
ــور، هم چنين وجود  ــد نرخ بيكارى در كش جمعيتى و رش

دكتر نعـــمت اله متيـــن
عضو هيئت علمى پژوهشكده ى تعليم و تربيت

ضرورت تحول در 
آمــوزش های
فنـــــــــی و
ـــه ای  حرفــــ
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هایــــول در آمــ ف ح

ــته هاى  دانش آموختگان (فارغ التحصيالن) بيكار برخى رش
ــتر از  ــزان را بيش ــت گذاران و برنامه ري ــگاهى، سياس دانش
ــب با نيازهاى  ــته به اهميت ارائة آموزش هاى متناس گذش
ــات و فرصت هاى  ــادل در توزيع امكان ــاد تع ــه و ايج جامع

آموزشى متوجه مى نمايد.
ضرورت توسعه ى آموزش هاى فنى و حرفه اى

ــتغال،  ــكالت اش ــب ترين راه حل هاى مش يكى از مناس
ــد و توسعة كّمى و كيفى آموزش هاى فنى و حرفه اى و  رش
ــت آموزش هاى كاربردى و  ــت. هرچه كيفي كار و دانش اس
مهارتى غنى تر و تنوع رشته ها با سياست هاى توسعة كشور 
هماهنگ تر باشد، جذب دانش آموختگان در مشاغل مرتبط 

بيش تر و انحراف شغلى آن ها كم تر مى شود.
بنابراين الزم است اين گونه آموزش ها از لحاظ ساختار، 
محتوا و كيفيت متحول شوند و با نيازهاى اشتغال و نيازهاى 
ــند و به موازات  ــته باش ــه اى و جهانى همخوانى داش منطق
ــريع و وسيع فناورى، خود را با اين دگرگونى ها  تغييرات س
ــازند. آموزش هاى فنى و حرفه اى عامل مهمى  هماهنگ س
ــانى ماهر و كارآمد است. به طورى كه  در تربيت نيروى انس
ــت، آموزش فنى و حرفه اى بايد  ــازمان يونسكو معتقد اس س
ــى همه جانبه باشد، از اين رو بايد  بخش مكمل نظام آموزش
به محتواى فرهنگى آن توجه كافى شود. آموزش هاى فنى 
و حرفه اى بايد همگام با آموزش عمومى شخصيت و منش 

فرد را نيز پرورش دهد.
ــرات آن از ديدگاه هاى  ــوزش و اث ــروزه به بخش آم ام
مختلف نگريسته مى شود. از يك ديدگاه كلى، اثرات آموزش 
از دو جنبة رشد فردى و رشد اجتماعى قابل بررسى است. 
بنابراين، از جنبه هاى اخالقى، اقتصادى، سياسى، فرهنگى 

و اجتماعى مورد بحث قرار مى گيرد.
ــته از  ــت تعداد زيادى از افراد، گذش ــلم اس آن چه مس
ــردى و تربيتى آموزش، (به خصوص  برخوردارى از اثرات ف
ــه آن به منزلة  ــه اى و كارودانش) ب ــاى فنى و حرف آموزش ه
ــب مى نگرند. واقعيت  ــيدن به شغلى مناس ابزارى براى رس
اين است كه در بررسى انگيزه هاى روى آوردن دانش آموزان 
ــمى، دست يابى  به تحصيل، به ويژه در بعِد آموزش هاى رس
ــب آن ها در  ــب، از جمله انگيزه هاى غال ــاغل مناس به مش

تحصيل به شمار مى آيد.
ــد كه صرف كردن  ــوى ديگر، عده اى عقيده دارن از س
ــدت چنانچه بدون  ــمى بلندم ــت براى آموزش هاى رس وق
ــغلى و  ــد، فرصت هاى ش ــرى باش ــزى و آينده نگ برنامه ري

ــد. به خصوص اخيراً  ــلب مى نماي ــى افراد را از آن ها س زمان
كه دانش آموختگان حوزة فنى و حرفه اى فرصت هاى شغلى 

مناسبى پيدا نمى كنند، اين عقيده ملموس تر شده است.
ــتند كه  ــاى فنى و حرفه اى فعاليت هايى هس آموزش ه
فرد را براى احراز شغل، حرفه و كسب و كار آماده مى كند 
ــغل  و يا كارايى و توانايى او را در انجام وظايف مربوط به ش
و حرفه، افزايش مى دهد. در نظام جديد آموزش متوسطه، 
يكى از اهداف مهم شاخة فنى و حرفه اى ايجاد زمينة مناسب 

جهت هدايت دانش آموزان به سمت اشتغال مفيد است.

ــاى  ــد آموزش ه ــة جدي ــه برنام ــت ك ــار مى رف انتظ
ــرارى ارتباط و  ــن نظام، بتواند در برق ــه اى در اي فنى و حرف
ــتغال مفيد  ــى با نيازهاى بازار كار و به تبع آن اش هماهنگ
ــش آموزش هاى  ــگان، به ويژه در بخ ــر دانش آموخت و مؤث
فنى و حرفه اى دختران عمل نمايد. اما پژوهش هاى به عمل 

آمده در اين ارتباط نتايج ديگرى را ارائه مى دهند.
ــده از پژوهش هاى  ــت آم ــا توجه به يافته هاى به دس ب

انجام شده، مشخص شده است:
ــر مرتبط با  ــاغل غي ــگان در مش ــر دانش آموخت ـ اكث

رشته هاى تحصيلى خود اشتغال دارند؛
ـ هماهنگى بين نوع رشتة تحصيلى و نياز بازار كار در 

بسيارى از موارد وجود ندارد؛
ـ براساس اظهارات كارفرمايان، بعضى از دانش آموختگان 
ــته هاى فنى و حرفه اى، مهارت هاى الزم را براى تصدى  رش

مشاغل مربوطه ندارند.
ــته اند مهارت هاى  ــگان بيان داش ــر دانش آموخت ـ اكث
كسب شده در هنرستان در اشتغال آنان تأثير قابل توجهى 

نداشته است.
ــت كه  آن چه در ادامة اين مقاله مى آيد به دنبال آن اس

براى پرسش هاى زير پاسخ مناسب تهيه كند:
� چالش هاى حوزة آموزش هاى فنى و حرفه اى كدام اند؟

� موانع ارتباط آموزش فنى و حرفه اى با بازار كار چيست؟
� چه تحوالتى در اين حوزه الزم است؟

درخصوص چالش هاى حوزة آموزش هاى فنى و حرفه اى 
بحث بسيار است، كه در اين جا فرصت تحليل آن ها نيست، 

آمـوزش فنى و حرفه اى بايـد بخش مكمل 
نظام آموزشـى همه جانبه باشـد؛ از اين رو 
بايـد به محتواى فرهنگـى آن توجه كافى 

شود
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اما مى توان عمده ترين عوامل بازدارندة موفقيت برنامه هاى ــــــی و حرفـــت تحـــــــول
آموزش فنى و حرفه اى را به شرح زير بيان نمود:

ــا فناورى هاى  ــته هاى فنى و حرفه اى ب ــى رش � ناهماهنگ
جديد؛

� نابه سامانى وضعيت اقتصادى و درنتيجه بازار كار؛
ــه و برنامه هاى  ــان نيازهاى جامع ــودن هماهنگى مي � نب

آموزش فنى و حرفه اى؛
ــت گذار در سطح ملى به منظور مشخص  � نبود نهاد سياس

نمودن چشم انداز حوزة فنى و حرفه اى؛
ــت، خدمات و  ــاختار بخش هاى صنع ــب نبودن س � مناس

كشاورزى براى آموزش فنى و حرفه اى؛
ــاى  آموزش ه ــش  بخ در  ــرمايه گذارى  س ــكل  مش  �

فنى و حرفه اى؛
ــن بودن منزلت اجتماعى آموزش هاى فنى و حرفه اى  � پايي

و گرايش جوانان به ورود به دانشگاه.
ضعف فرهنگ پژوهش و ارزش يابى در حوزة آموز هاى 

فنى و حرفه اى:
ــردن جامعه به اهميت آموزش هاى فنى و حرفه اى،  � پى نب

به خصوص درك ناقص دولت در اين زمينه؛
� ضعف در آموزش عمومى و پايه؛

� ضعف مبانى نظرى آموزش هاى فنى و حرفه اى؛
ــب براى آموزش  ــام دربارة مراحل و مكان هاى مناس � ابه

فنى و حرفه اى؛
ــن برنامه هاى  ــل واقع بينى در تدوي ــردن اص ــت نك � رعاي

آموزش فنى و حرفه اى.

ــائل موجود در  ــن مس ــوق از عمده تري ــاى ف چالش ه
ــور است. الزم است به تناسب هر مسئله  فنى و حرفه اى كش

اقدامات الزم انجام شود:
براى ايجاد تحول در اين بخش، كه امرى ضرورى است، 
ــيم نمود و اهداف و چشم اندازها  بايد وضع مطلوب را ترس
ــت داشتن يك  را در مراحل مختلف تعيين كرد و با در دس

برنامة استراتژيك پاسخ گوى مسائل شد.
ــناد باالدستى،  اولين اقدام در اين خصوص توجه به اس
به خصوص چشم انداز بيست ساله است. اقدام ديگر توجه به 
اسناد و توصيه هاى فجايع بين المللى در مورد آموزش هاى 

ــناد، از قبيل سند  ــت. هم چنين ساير اس فنى و حرفه اى اس
ــا  ملى آموزش و پرورش، در اين خصوص مى توانند راه گش

باشند.
سند چشم انداز در افق ايران 1404 ويژگى هاى جامعة 
ايرانى را ترسيم نموده است. در اين چشم انداز دانش آموزان 
ــرفته برخوردار و در توليد، علم و  ــى بايد از دانش پيش ايران
ــرماية اصلى توليد  فناورى توانا و متكى بر خود به عنوان س
ــور ما بتواند در  ــند تا از اين طريق كش ــى بر خود باش متك
سطح منطقه و در جهان به رتبه هاى علمى مناسب برسد.

ــاى  آموزش ه ــورد  م در  ــى  بين الملل ــاى  توصيه ه
ــورها رقم  ــه اى نيز وضعيت مطلوبى را براى كش فنى و حرف
ــاركت  ــت. در اين توصيه ها به مش مى زند و تأمل برانگيز اس
ــيار  ــان و مردان در آموزش هاى فنى و حرفه اى بس فعال زن
اشاره شده است، ازجمله: رابطة آموزش؛ دنياى كار و جامعه 
به عنوان يك رابطة اساسى، تلفيق مناسب فنى و حرفه اى در 
ــطوح تحصيلى، در دسترس  آموزش عمومى براى كلية س
ــازگارى  ــراى همگان، س ــوزش فنى و حرفه اى ب ــودن آم ب
ــريع فناورى،  ــا تغييرات س ــه اى ب ــاى فنى و حرف آموزش ه
روش هاى ارائة آموزش هاى فنى و حرفه اى، مشاركت بخش 
خصوصى و دولت در ارائة آموزش هاى فنى و حرفه اى، اولويت 
ــعة آموزش هاى فنى و حرفه اى، توجه دادن به  دادن به توس
ــاى فنى و حرفه اى،  ــتانداردهاى بين المللى در آموزش ه اس
ــاى فنى و حرفه اى و...، كه ذكر و  تضمين كيفيت آموزش ه

بيان كلية آن ها در اين مقاله امكان پذير نيست.
ــوص موانع ارتباط آموزش فنى و حرفه اى با بازار  درخص
ــرِف عرضه و تقاضاى نيروى كار در بازار  كار، بايد به دو ط
ــه موضوعات آموزش  ــرف عرضه بايد ب ــه نمود. دو ط توج
ــعة آن و هم چنين به برنامه هاى  فنى و حرفه اى و موانع توس
ــوص طرف تقاضا بايد  ــازى آن توجه نمود. درخص كيفى س

بازار اشتغال و موانع آن در اقتصاد كشور را بررسى نمود.
آموزش هاى فنى و حرفه اى تا چه حد موفق بوده است؟

ــش را دارند كه  ــرورش اين پرس ــوزش و پ ــه از آم هم
آموزش هاى فنى و حرفه اى تا چه حد موفق است؟

ارتبـاط بـا بـازار كار مهم تريـن ويژگـى 
و  اسـت  فنى و حرفـه اى  آموزش هـاى 
محـورى اسـت كه تمـام مؤلفه هـاى نظم 
آموزش فنى و حرفه اى بر گرد آن مشـكل 

مى پذيرند 

آموزش هاى فنى و حرفـه اى بايد همگام با 
آموزش عمومى، شـخصيت ومنش فرد را 

نيز پرورش دهد
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ــى كه اين آموزش ها از يك طرف به آموزش و ــــه ایل در آمـــــوزش از آن جاي
ــت، موفقيت در  ــويى به بازار كار مربوط اس پرورش و از س
ــت كه بازار كار در كشور ما چه قدر  آن نيز منوط به اين اس
ــت.  ــتقبال از آموزش آموزش ديده هاس آمادة پذيرش و اس
ــوزش به خوبى برقرار  ــن بازار كار و آم ــا كه ارتباط بي هرج
ــت، و بالعكس، اما  ــده، نتيجة كار رضايت بخش بوده اس ش
ــده و مستحكم  بايد گفت اين ارتباط يك ارتباط تعريف ش
نيست. اينك به نكاتى چند در طرف تقاضا و به عبارت ديگر 
اشتغال و بازار كار اشاره مى شود. تجربة كشورهاى صنعتى 
ــعة همه جانبه،  ــان مى دهد كه براى دست يابى به توس نش
ــانى ضرورت  ــرمايه هاى مادى و انس بهره گيرى بهينه از س
ــت كه از منابع طبيعى ارزشمند و  ــورى اس دارد. ايران كش
ــت ولى به سبب نقش مهم  نيروى كار فراوان برخوردار اس
نفت در تأمين نيازهاى ارزى كشور، نرخ مشاركت جمعيت 

ايران كه  در نيروى كار 
دانش آموختگان  طبيعتاً 
رشته هاى فنى و حرفه اى 
ــتند  هس آن  ــزو  ج نيز 
ــر  ــا ديگ ــه ب در مقايس
ــال  ح در  ــورهاى  كش

توسعه پايين است.
درآمد باالى حاصل 
ــام،  ــت خ ــدور نف از ص
و  ــرمايه بر  س ــع  صناي
كاراندوز را ايجاد كرد و 

تقاضا براى نيروى كار را پايين نگه داشت.
ــت گذارى براى ايجاد  ــزى و سياس ــه منظور برنامه ري ب
اشتغال، بايد ويژگى ها و تحوالت نيروى كار را بررسى كرد 
ــت. نيروى انسانى در اقتصاد ايران  كه در اين جا ممكن نيس
طى سه دهة گذشته نشان داده است از جنبه هاى مختلفى 
چون نرخ هاى اشتغال و بيكارى و نرخ مشاركت و بهره ورى 
ــب  نيروى كار در بخش هاى مختلف اقتصاد وضعيت مناس
نداشته و در عين حال بسيار پايين است. هم چنين كاهش 
ــاركت و بار تكفل نرخ پس انداز و توان اشتغال زايى  نرخ مش
ــانى به  ــرماية انس اندكى دارد و بيش ترين قدرت جذب س
ــود. عالوه بر موارد فوق توزيع  بخش خدمات مربوط مى ش
ــتغال نيز از ديگر مشكالت بازار كار در  فضاى نامتعادل اش

ايران است.
ــةابى و بررسى علل بيكارى، بايد به مجموعة  براى ريش

ــى، مديريتى و  ــده اى از عوامل اقتصادى، سياس در هم تني
نظاير آن ها اشاره كرد كه هريك بر ديگرى تأثير مى گذارند. 
ــاى گوناگون جامعه  ــبب نگرانى اليه ه ــكارى فزاينده س بي
به ويژه دانش آموختگان جوان شده است. دولت براى ايجاد 
ــرايط نامطلوب بازار كار از سياست هاى  تحولى مثبت در ش
ــت تا فرصت هاى شغلى  حمايتى گوناگون پيروى كرده اس
ــته بخش  را افزايش دهد. به همين منظور در دو دهة گذش
چشم گيرى از بودجة دولت به منظور اشتغال آفرينى هزينه 
ــده است، هر چند در عمل به راه هايى افتاده كه به پديد  ش

آمدن فرصت هاى شغلى پايدار نينجاميده است.
ــئلة بيكارى و ايجاد اشتغال، ارادة  براى حل كالن مس
مردم و عزم باالترين مقام هاى تصميم گيرندة كشور، همراه 
ــه و پذيرفتن برخى  ــع و چندجانب ــتن برنامة جام ــا داش ب
ــا خواهد بود.  ــى و ادارى راه گش ــرات و تحوالت قانون تغيي
ازجمله عامل مديريتى، 
نظام  خارجى،  بازرگانى 
بانكى،  ــام  نظ ــى،  قضاي
خارجى،  سرمايه گذارى 
ــت،  صنع و  ــد  تولي
انسانى  نيروى  ــعة  توس
ــت  ــترش عقالني و گس
ــه، ايجاد نظام  در جامع
ــادى،  اقتص ــب  مناس
ترويج فرهنگ متناسب 
با فرايند توسعه، ارتقاى 
ــديد انباشت سرمايه ها  ــطح تخصصى و فناورى ها و تش س
ــتند كه بايد در كوتاه مدت و  ــور از متغيرهايى هس در كش

بلندمدت مد نظر مسئوالن و مجريان قرار گيرند.
يكى از اصلى ترين چالش هاى آموزش فنى و حرفه اى در 
ــانى مورد  ــت. تربيت نيروى انس ايران ارتباط با بازار كار اس
نياز جوامع در قالب آموزش هاى فنى و حرفه اى از اواخر قرن 
نوزدهم مورد توجه بسيارى از كشورهاى جهان قرار گرفت. 
ــرفت هاى علمى و صنعتى پس از جنگ جهانى  در پى پيش
ــترش يافت، تا  ــابقه اى گس دوم، اين آموزش ها به طور بى س
ــيارى از كشورها،  آن جا كه اكنون آموزش و پرورش در بس
به ويژه جوامع صنعتى، در جهت برآوردن نيازهاى اقتصادى 

و اجتماعى در حركت است.
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ــخت در تالش اند تا با ايجاد نظام هاى ـی و حرفــــــه احـــــــول در آم امروزه ملت ها س
آماده سازى افراد براى اشتغال، منابع خود را مورد استفادة 
ــى مردم  ــة افراد ـ حت ــد. درحقيقت هم ــرار دهن ــه ق بهين
ــرطى مى توانند در بازار  ــورهاى در حال توسعه ـ به ش كش
ــاى نوين از  ــرد تكنولوژى ه ــد كه در كارب ــت كنن كار رقاب

مهارت هاى تخصصى برخوردار باشند (گرت لوز، 1378).
ــازى افراد براى  ــمى آماده س ــران، اولين نظام رس در اي
اشتغال در سال 1268 هجرى قمرى بنا شد. وجود تنگناها 
ــور، به خصوص  ــى كش ــكالت متعدد در نظام آموزش و مش
ــاى جامعه و دانش آموزان، ضرورت  بى توجهى آن به نيازه
تحول در آموزش و پرورش را فراهم آورد و براى اين تحول 

شوراى تغيير نظام آموزش و پرورش شكل گرفت.
ضـرورت ارتباط نظام مندآموزش هاى فنى و حرفه اى 

با بازار كار
ــوراى تغيير نظام  ــل فعاليت ش ــام جديد، كه حاص نظ
ــئوالن و  ــاخة كاردانش و فنى و حرفه اى را به مس ــت، ش اس
مجريان نظام آموزشى توصيه نمود و سمت گيرى عمدة آن 
ــتعد كشور براى اشتغال مفيد بود.  آماده كردن جوانان مس
ــازار كار مهم ترين ويژگى آموزش هاى  ــن ارتباط با ب بنابراي
فنى و حرفه اى است و محورى است كه تمام مؤلفه هاى نظم 

آموزش فنى و حرفه اى بر گردن آن شكل مى پذيرند.
ــوزش فنى و حرفه اى و  ــاط آموزش گيرندة نظام آم ارتب
ــت بلكه ارتباطى نظام مند  بازار كار يك ارتباط خطى نيس
ــت كه در آن تمام اجزا كنش و ارتباط  ــتماتيك) اس (سيس
متقابل با يكديگر را تجربه مى نمايند. آموزش فنى و حرفه اى 
در ايران هم در قالب رسمى و هم غيررسمى عرضه مى شود. 
هم چنين، بخش قابل توجهى از منابع در بخش هاى دولتى 
و غيردولتى براى ارائة اين آموزش ها به كار گرفته مى شود. 
ــى  با اين وجود مطالعات و پژوهش هاى مختلف از اثربخش
ــد. به عبارت ديگر هدف  ــن اين آموزش ها حكايت دارن پايي
ــده در ايران محقق  ــودى آموزش هاى ياد ش ــفة وج و فلس
نگرديده است. ارتباط ناكافى و كيفيت آموزش ها دو مقوله 
ــائل و مكشالت نظام آموزش  ــتند كه در مجموعة مس هس

ــش روى اين نظام  ــش را پي ــن چال ــه اى مهم تري فنى و حرف
به وجود آورده اند.

ــتن آموزش فنى و حرفه اى با نيازهاى بازار  ارتباط نداش
ــات توليدى و خدماتى از  ــا تقاضاى بنگاه ها و مؤسس كار ي
آن جا ناشى مى شود كه رشته ها و تخصص ها و مهارت هايى 
عرضه شده دو بازار كار فاقد تقاضا هستند يا با وجود تقاضا 
ــيتى، سطوح مهارت و...  با طرح مالحظات منطقه اى، جنس

بيش تر نيز خواهد شد.
در صورت وجود تقاضا، بحث كيفيت مورد نياز كارفرما 
ــوزش فنى و حرفه اى بايد  ــت كه آم از ديگر مقوله هايى اس
نسبت به آن حساس باشد. خروج از اين وضعيت و حركت 
ــزى و پى گيرى  ــتلزم طرح ري براى تحقق اهداف نظام مس
ــت كه برخى از مهم ترين آن ها در برنامة  سياست هايى اس
ــعة كشور مطرح گرديده اند و اكنون جاى بحث  چهارم توس

آن ها نيست.
هم اكنون آموزش هاى فنى و حرفه اى نسبت به آموزش 
ــور حدود 36 درصد است. اگرچه اين كميت  متوسطة كش
ــور رابطه  ــادى، اجتماعى و فرهنگى كش ــا وضعيت اقتص ب
ــبت هزينة كمى  ــب بر اين نس ــا هزينه هاى مترت دارد، ام
نيست. بايد در جهت كارآمدى اين گونه آموزش ها قدم هاى 
مؤثرى برداشت و تحوالت جهانى مى طلبد كه آموزش هاى 

فنى و حرفه اى تغيير يابد.
از طرف ديگر اعتبارات هزينه اى و مصرف شدنِى مرتبط 
ــد و فايدة آن ديده شود.  با اين هزينه ها بايد اقتصادى باش
ــكالت  ــكلى از مش بايد دانش آموختگان فنى و حرفه اى مش
ــند. بايد آموزش هاى فنى و حرفه اى  مملكت را پاسخ گو باش
ــت  ــود. به همين دليل اس بر بنياد و پاية علمى بنا نهاده ش
ــت. هر اقدامى كه  ــه تحول در اين حوزه از ضروريات اس ك
براى توصيف وضع موجود آموزش هاى فنى و حرفه اى، بيان 
ــا و فرصت هاى ناظر براى آموزش ها و اتخاذ تدابير  تهديده
مناسب تر براى اشتغال دانش آموختگان اين حوزه به عمل 

آيد بسيار پسنديده است.
ــواهد  ــاير ش ــى و س ــات و يافته هاى پژوهش از مطالع
ــاخة  ــتغال دانش آموختگان ش ــم كه وضعيت اش درمى يابي
ــت.  ــه اى چندان رضايت بخش نيس ــش و فنى و حرف كاردان
ــود با استمرار شرايط موجود، اين وضعيت  پيش بينى مى ش
باز هم بدتر شود. موفقيت برنامة كاردانش و فنى و حرفه اى 
ــت كه رابطه اى نظام دار ميان بازار كار و  ــته به اين اس وابس
ــود تا نظام آموزش فنى و حرفه اى  ــى برقرار ش نظام آموزش

بـراى فراگيـر نمـودن آمـوزش و پرورش 
بـا كيفيت و نـوآور نمودن آن و رسـيدن 
به اهداف سـند بيسـت سالة كشـور بايد 
گام هاى محكم و سـريع، با دقت و جديت 

برداشته شود
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بتواند از نيازهاى كّمى و كيفى بازار كار بازخوردهايى به روز ایمـــــوزش های
و تفصيلى دريافت كند.

راهنمايـى تحصيلى دانش آموزان بر اسـاس نيازهاى 
جامعه صورت نمى گيرد

ــاس  با اين وجود راهنمايى تحصيلى دانش آموزان براس
نيازهاى جامعه صورت نمى گيرد و راهنمايان تحصيلى براى 
دخالت دادن نيازها، بازار كار و هدايت تحصيلى دانش آموزان 
ــد. حتى نظام  ــخصى در اختيار ندارن ــوى مش ــار و الگ معي
ــايى نيازهاى بازار  ــوزش و پرورش برنامه اى براى شناس آم
كار ندارد. پژوهش هاى انجام شده نشان مى دهند كه تعداد 
ــوزش فنى و حرفه اى و  ــل توجهى از دانش آموختگان آم قاب
ــاغل غير مرتبط با رشتة  ــتند يا در مش كاردانش بيكار هس
ــوند. براى مثال يافته هاى  تحصيلى خود به كار گرفته مى ش
پژوهشى شكوهى، 1369، مؤسسة مطالعات و برنامه ريزى 
آموزشى 1367، حسينى نسب 1369، ميرحسينى 1371، 
ــت  ــاد 1374، نويدى 1374، مرادى 1377، حق پرس فرش
1377، جاليى پور 1379، متين 1389، نشان مى دهند كه 
ــور ما بين برنامه هاى آموزش فنى و حرفه اى و نيازهاى  كش
ــاورزى، هماهنگى كافى  بخش هاى صنعت، خدمات و كش
ــى و اشتغال هيچ گونه  ندارد. هم چنين ميان مراكز آموزش

پيوند نظام دارى به وجود نيامده است.
ــئوالن  ــمى برخى از مس با مراجعه به گزارش هاى رس
ــة فنى و حرفه اى و كار و  ــبى برنام ــط، از موفقيت نس ذى رب
ــخن گفته مى شود كه جاى بحث دارد. در صورتى  دانش س
ــه اى و كار و دانش امكان  ــاخة فنى و حرف كه تحصيل در ش
ــب دانش آموختگان را در اين حوزه افزايش  ــتغال مناس اش
ــدة عملى برنامة آموزش هاى مهارتى و فنى مورد  ندهد فاي
ــد قرار مى گيرد، كه به نظر نگارنده اين اتفاق رخ داده  تردي

است.
از طرف ديگر، تأكيد بر مهارت آموزى در دورة متوسطه 
ــترش آموزش هاى فنى و حرفه اى درون آموزشگاهى،  و گس
ــرفتة جهان ارزش  ــت كه در كشورهاى پيش رويكردى اس
خود را از دست داده و منسوخ شده است و به جاى اين گونه 

آموزش ها به پرورش عوامل زمينه ساز و تقويت ويژگى هاى 
ــب بازار  ــى (خصلت ها، نگرش ها و ارزش هاى مناس غير فن

كار) فراگيران آموزشى فنى و حرفه اى تأكيد مى شود.
ــاخة  ــد آموزش هاى مهارتى ش بنابراين به نظر مى رس
ــروعيت عملى  ــش و فنى و حرفه اى روز به روز مش كار و دان
ــان را با  ــئوالن و مجري ــت مى دهند و مس ــود را از دس خ
ــد و آن ها را به چالش  ــش هاى فراوانى روبه رو مى دهن پرس
جدى و ايجاد تحول فرامى خوانند. از مجموع اسناد موجود 
ــتنباط كرد كه وضعيت  ــى مى توان اس و يافته هاى پژوهش
ــتغال و بازار  ــى آموزش هاى فنى و حرفه اى مرتبط با اش كل
ــب شده توسط  ــت زيرا توانايى هاى كس ــب نيس كار مناس
ــغلى  دانش آموختگان از كفايت الزم براى انجام وظايف ش
ــتند و اجراى برنامه هاى درسى به دليل  خود برخوردار نيس
ــى از كمبود تجهيزات، نيروى انسانى و  محدوديت هاى ناش

فضاى الزم، عمًال وجود ندارد.
ــرايط موجود و  ــى رود كه با درك ش ــان اميد م در پاي
ــتر رشد و توسعة  ــناد، بس ــتفاده از اس مطالعة عميق و اس
ــا از اين طريق  ــه اى فراهم گردد ت ــاى فنى و حرف آموزش ه

بتوان به رشد اقتصاد كشور كمك نمود.
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4، 5، پژوهشكدة تعليم و تربيت، 1386، 1387، 1389.

براى ريشـةابى و بررسـى علـل بيكارى، 
بايد به مجموعـة در هم تنيده اى از عوامل 
اقتصادى، سياسى، مديريتى و نظاير آن ها 
اشـاره كـرد كه هريـك بر ديگـرى تأثير 

مى گذارند
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علـــــم، فنـــــاوری 
و بـــــــــازار

ــاورى و اثر متقابل  ــتم مجله، علم و فن ــمارة بيس در ش
ــم كه علم  ــت. در آن جا گفتي ــورد بحث قرار گرف ــا م آن ه
ــف رازهاى  ــناختن روابط ميان پديده ها و كش در جهت ش
ــت  ــى اس ــت و فناورى كوشش طبيعى و افزايش دانايى اس
ــش توانايى ها. مثًال فيزيك  ــان كردن كار و افزاي در راه آس
ــتة اتم و  ــان را با ساختار هس ــد تا انس ــته اى مى كوش هس
ــنا  ــكيل دهندة آن آش ــاى ميان ذره هاى بنيادى تش نيروه
ــته اى به دنبال آنيم  كند، در صورتى كه در رآكتورهاى هس
ــته را آزاد كنيم و آن را براى توليد برق  تا انرژى درون هس

به كار بريم.
ــاورى نيز بحث  ــم و فن ــر متقابل عل ــوص تأثي درخص
كرديم و مشخص شد كه مثًال اطالعاتى كه دربارة شكست 
ــت آورده ايم  ــى ها و آينه ها به دس ــش نور در عدس و بازتاب
ــاختن ميكروسكوپ ها و  ــت تا به س ــاخته اس ما را قادر س
ــكوپ ها بپردازيم و با اين ابزارهاست كه توانسته ايم به  تلس
ــترده ترى دربارة جهان بى نهايت كوچك ها و  اطالعات گس
ــويم. مثال ديگر پديدة  ــان بى نهايت بزرگ ها روبه رو ش جه
ــانس است. اين پديده مربوط به بعضى مواد است  فلوئو رس
ــد پرتوهاى  ــاى غير مرئى مانن ــير پرتوه كه وقتى در مس
ــد مى توانند از خود نور تابش كنند.  فرابنفش قرار مى گيرن
وقتى اين پديده كشف شد المپ هاى مهتابى را ساختند و 

براى روشنايى به كار بردند.
ضرورت شناخت بازار

ــته از عامل سومى نام مى بريم كه مى تواند  در اين نوش

علم و فناورى را تحت تأثير قرار دهد و سرعت توليد آن ها را 
ــت. بازار است كه نيازها  كنترل نمايد. اين عامل «بازار» اس
ــتاوردهاى علمى و فناورانه مشخص  و تقاضاها را براى دس
مى كند و به توليد و مصرف و انتقال آن ها سرعت مى بخشد. 
ــت براى عرضه و تقاضاى كاالها و خدمات  بازار، محلى اس
ــتد كه امور آن  را بازرگانان و  ــت براى داد و س و جايى اس
ــه وران اداره مى كنند. بازار در ارتباطات و نقل و انتقال  پيش
ــادل ميان عرضه و تقاضا و تعيين قيمت  كاالها و ايجاد تع
ــم مى تواند در محدودة  ــا نقش عمده اى دارد. بازار ه كااله
ــد و هم وسعت كارش سراسر  ــته باش كوچكى فعاليت داش

كرة زمين را دربرگيرد.
در اين جا به نمونه هايى اشاره مى كنيم كه اثر بازار را در 
فعاليت هاى علمى و فناورانه نشان دهد. در مثالى كه مربوط 
ــته اى و رآكتور بيان كرديم و نيز در موضوع  به فيزيك هس
ــم: موضوع انرژى  ــرح مى دهي ــانس اثر بازار را ش فلوئورس
ــت. در قرن  ــائل مهم افراد و جوامع كنونى اس يكى از مس
بيستم منابع نسبتاً ارزان نفت و گاز و زغال سنگ در اختيار 
مصرف كنندگان بود اما بازار اين منابع با كمبود روبه رو شد 
و اكنون در قرن بيست و يكم بازار انرژى هسته اى گرم است. 
ــت كه علم و فناورى هسته اى  ــش بر آن اس از اين رو كوش
ــتر مورد توجه و استفاده قرار گيرد. همين گرمى بازار  بيش
ــته اى بسيارى از كشورها را به سرمايه گذارى در  انرژى هس
ــة نزديك آن ايران  ــت. نمون اين بخش مهم وادار كرده اس
ــت. طى ماه هاى اخير دولت مى كوشيد كه رآكتور اتمى  اس

اسفنـــديار معتمــــدى
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ــهر را زودتر به كار اندازد و برق توليد كند و از مصرف  بوش
ــود، جلوگيرى  ــبب انواع آلودگى ها مى ش نفت و گاز كه س
نمايد. عالوه بر آن، رآكتورهاى ديگرى را در ساير استان ها 
ــورهاى  ــد و به كار اندازد و نيز با بعضى از كش طراحى كن
ــت كه براى تربيت  ــايه همكارى نمايد. مشخص اس همس
ــرمايه گذارى بيشتر نياز است و اين  كادر علمى و فنى به س

سرمايه را بازار تأمين خواهد كرد.

نمونة ديگر چراغ هاى كم مصرف است. از كشف پديدة 
ــانس بيش از يك قرن مى گذرد اما وقتى ساختن  فلوئورس
ــرف مورد توجه قرار گرفت كه  المپ هاى مهتابى و كم مص
ــت.  ــه و مصرف آن ها رو به افزايش گذاش ــاز بازار به تهي ني
ــن نوع المپ ها  ــور كارخانه هاى توليد اي هم اكنون در كش
ــد اين المپ ها  ــغول اند و حتى دولت براى خري ــه كار مش ب
ــراد در خانه هاى خود نيز  ــيد) مى پردازد تا اف يارانه (سوبس
ــوع المپ ها  ــى معمولى از اين ن ــاى التهاب به جاى المپ ه

استفاده كنند.
ــه مرحله از يك  ــازار را مى توان س ــم و فناورى و ب عل
ــه مرحلة خالقيت و  ــرد. در مرحلة اول ك ــد تصور ك فراين
ــفى صورت مى گيرد ومثًال انسان به وجود  جنبى است كش

ــرد، در مرحلة دوم كه مرحلة  ــانس پى مى ب پديدة فلوئورس
ــان درمى يابد كه اين پديده را  ــت انس ــد اس نوآورى و رش
ــا به كار برد و بهره ورى آن ها را افزايش  مى تواند در المپ ه
ــت بازار  ــوم كه مرحلة بلوغ فناورى اس ــد. در مرحلة س ده
ــرف عمومى و ملى و فراملى به كار مى افتد  تقاضا براى مص
ــوند  ــيس مى ش ــد انبوه را مى طلبد و كارخانه ها تأس و تولي
ــد، به طورى كه  ــه روز افزايش مى ياب ــدات آن ها روزب و تولي
ــى به وجود مى آيد  ــگاه علمى و صنعت ــه آزمايش در كارخان
ــى  ــى از درآمد كارخانه به فعاليت علمى و پژوهش و بخش
ــز علمى و  ــگاه ها و مراك ــد و حتى دانش ــاص مى ياب اختص
ــود كارخانه را دريافت مى كنند و به  ــهمى از س فناورانه س
ــد به  ــتر مى پردازند و فناورى را از مرحلة رش پژوهش بيش

مرحلة بلوغ مى رسانند.
فناورى قديم و جديد

ــيدن به حد كمال در  ــيارى از فناورى ها پس از رس بس
اثر عوامل فيزيكى محدود و متوقف مى شوند و بازار كاالى 
ــاى خود را به فناورى  ــوخ مى گردد و ج آن ها كهنه و منس
ــابقاً در راديو و تلويزيون ها از  جديد مى دهد. براى مثال، س
ــد اما اندازه و گرماى حاصل  المپ هاى خأل استفاده مى ش
ــود آورد و بازار متوجه  ــكالتى را به وج ــن المپ ها مش از اي
ــتور) شد.  ــاختن و مصرف كردن نيمه هادى ها (ترانزيس س
ــتور با حجم كمتر، مصرف ناچيز و امكانات بيشتر  ترانزيس
ــت و در ارتباط و  ــاى المپ هاى خأل را گرف ــادگى ج به س

مخابرات تحولى بزرگ به وجود آورد.

بازار اسـت كـه نيازها و تقاضاهـا را براى 
دسـتاوردهاى علمى و فناورانه مشـخص 
مى كنـد و به توليد و مصرف و انتقال آن ها 

سرعت مى بخشد
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علم و فناورى و بازار در جهت رفع نيازهاى بشر ايجاد و 
گسترده شده است و در اثر پيدايش نيازهاى تازه و حرص 
و ولعى كه انسان براى شناخت طبيعت و تسلط بر آن دارد، 
هم چنان رو به تكامل است. در گذشته علم و فناورى و بازار 
ــن عوامل يكديگر  ــد بود، درحالى كه امروز اي محدود و كن
ــاهد تحول  ــتيبانى مى كنند و هم اكنون ش را تقويت و پش
ــعة آن ها هستيم. به طورى كه گفته مى شود  بزرگى در توس
ــال  روزانه صدها اختراع جديد صورت مى گيرد و هر پنج س

حجم دانش و ميزان اطالعات انسان دو برابر مى شود.
ضرورت علم و فناورى بازار

ــيار  ــال هاى اخير ارتباط علم و فناورى و بازار بس در س
ــتر شده و فاصلة زمان ميان يك كشف علمى و اختراع  بيش
ــرعت كاسته شده  مربوط به آن و توليد انبوه در بازار به س
است. مثًال قرن ها طول كشيد كه ماشين هاى گرمايى جاى 
ــتى و مكانيكى را بگيرد و ده ها سال طول  ماشين هاى دس
ــين هاى الكتريكى به بازار كار وارد شود، اما  ــيد تا ماش كش
ــتر طول نكشيد كه  چالش هاى الكترونيكى چند دهه بيش
ــاده تر كرده و اكنون هم ماشين هاى نورى  انجام كارها را س

به بازار آمده است.

ــاورى و توليد  ــى، اختراع فن ــف علم ــة زمان كش فاصل
ــت. نمونة  ــورهاى مختلف متفاوت اس انبوه در بازار در كش
ــگ دوم جهانى  ــن پس از جن ــت. ژاپ ــى ژاپن اس مثال زدن
(1945م) و شكست بزرگى كه آمريكا بر آن كشور تحميل 
ــيدن به توليد علم  ــرد، به علم روى آورد. آن ها براى رس ك
ــا و از همه كس و به طور پى گير  ــه گردآورى آن از همه ج ب
پرداختند. ژاپنى ها هم فرآورده هاى علم را به دست آوردند 
ــناختند و  ــف و يافتن علم ش و هم روش علمى را براى كش
ــا در مدت يك ربع قرن پس از جنگ به  به كار بردند. آن ه
ــد و آن را به كمال  ــت يافتن ــر دس انواع يافته هاى علم بش
ــاندند. دانش آموزان، دانشجويان، كارگران، كارمندان، و  رس
ــپس  حتى زنان خانه دار به انواع آموزش ها روى آوردند و س

به ياد دادن روى كردند.
ــرمايه گذارى و دعوت از  ــويق و س ــه تش ــت هم ب دول

بسـيارى از فناورى هـا پس از رسـيدن به 
حـد كمال در اثر عوامل فيزيكى محدود و 
متوقف مى شوند و بازار كاالى آن ها كهنه و 
منسوخ مى گردد و جاى خود را به فناورى 

جديد مى دهد

ــتعد به خارج دست  صاحب نظران خارجى و اعزام افراد مس
زد و با سرعت مسير كسب دانش، توليد فناورى و بازار كار 
ــايل ارزان قيمت و فراوان  و تجارت را فراهم آورد. توليد وس
ــورهاى  و صدور به خارج (به جاى مصرف داخلى) بازار كش
ــور  ــيايى و غربى را پر كرد و درآمد هنگفتى نصيب كش آس
ــت، به جاى مصرف بى روية داخلى  نمود. اين درآمد هنگف
ــرمايه گذارى هاى علمى و  و ايجاد تنبلى و تن پرورى، بر س
ــريع و پرقدرت از علم و فناورى و  فنى افزود و چرخهاى س
ــرعت ژاپن را در جهان در مقامى  بازار به وجود آورد و با س

ممتاز قرار داد.
ــرفت ها مربوط به مسئوليت پذيرى،  البته همة اين پيش
ــت كه ريشه  ــازندگى مردم ژاپن اس كار منظم و روحية س
ــيوس و مذهب شينتو دارد. بودا  در آيين هاى بودا و كنفوس
ــالمت جويى و وحدت فكرى و  مردم را به پرهيزكارى و مس
ــيوس در كتاب آموزش بزرگ  عاطفى دعوت كرد و كنفوس

چنين نوشت:
ــتند فضيلت اعال را در برابر  ــينيان كه مى خواس «پيش
امپراتورى پخش كنند، نخست امارت هاى خود را به خوبى 
ــيدند. براى انتظام بخشيدن به امارت هاى  انتظام مى بخش
ــت، خانواده هاى خود نظام مى دادند. براى نظام  خود، نخس
ــان را پرورش  ــت نفوسش ــه خانواده هاى خود نخس دادن ب
ــت قلوب خويش  ــروردن خويش، نخس ــد. براى پ مى دادن
ــت  ــد. براى پاك كردن قلوب خود، نخس ــاك مى كردن را پ
ــيدند تا در افكار خود صادق و مخلص باشند. براى  مى كوش
ــت  ــيد، نخس آن كه در افكار خويش صادق و صميمى باش
ــتردند. گسـترش  ــود را تا برترين مرز مى گس دانـش خ

دانش، زادة پژوهش در احوال اشياء است.
از پژوهش در احوال اشياء دانش كامل مى شد. از كمال 
ــوص مى يافت. از خلوص افكار  ــن دانش افكار آنان خل يافت
ــان پاك مى گشت. از پاكى قلوبشان، نفوسشان  آنان، قلوبش
پرورش مى يافت. از پرورش نفوسشان، خانواده هايشان نظام 
مى گرفت. از نظام گرفتن خانواده هايشان، امور امارات قوام 
مى پذيرفت از گردش درست امور امارات، سراسر امپراتورى 

به آرامش و سعادت مى رسيد.1

پى نوشت
ــاالت (علوم و  ــوژى. مجموعه مق ــرداى تكنول ــردا و ف ــوژى ف 1. تكنول

تكنولوژى در قرن 20). وزارت فرهنگ ارشاد اسالمى.
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چكيده
ــى  ــكالت متعدد در نظام آموزش ــود تنگناها و مش وج
كشور، به خصوص رشد روزافزوِن نيازهاى جامعه و افزايش 
ــئوالن  ــگاه آينده پژوهى مس ــكالت دانش آموزان در ن مش
ــالمى را بر آن داشت تا مسئلة نظام  فرهنگى جمهورى اس
ــى را جدى بگيرند و براى حل آن تدابير الزم اتخاذ  آموزش

نمايند.
براى اصالح يا تغيير نظام آموزش و پرورش فعاليت هايى 
به همت مسئوالن فرهنگى كشور و صاحب نظران عالقه مند 
ــوراى عالى انقالب  ــال 1364، ش ــد و در پايان س انجام ش
فرهنگى، شورايى به نام شوراى تغيير بنيادى نظام آموزش 
ــى هاى الزم كرد. حاصل اين  و پرورش را مأمور انجام بررس
ــام آموزش و پرورش  ــت به صورت «طرح كليات نظ مأموري
جمهورى اسالمى ايران» تدوين شد و در تير ماه 1368 به 

تأييد شوراى عالى انقالب فرهنگى رسيد.
ــات اجراى  ــم آوردن مقدم ــى و فراه ــى تفصيل طراح
ــه برنامة جديد  ــت تا اين ك ــرح ادامه ياف ــى اين ط آزمايش
ــال تحصيلى 72-1371 با  ــور از س ــطة كش آموزش متوس
ــال اول  ــش قرار دادن 10 درصد دانش آموزان س زير پوش
متوسطه به مرحلة اجرا درآمد. از آن زمان تاكنون بر تعداد 

ــت  ــده اس دانش آموزان كاردانش به طور فزاينده افزوده ش
ــاخة  ــدى، 1383)، به طورى كه تعداد دانش آموزان ش (نوي
ــروع برنامه)  ــال 73-1372 (ش ــه با س كاردانش در مقايس

28/8 برابر شده است.
ــبت دانش آموزان شاخة كاردانش  در همين مدت، نس
به كل دانش آموزان پاية دوم و سوم دورة آموزش متوسطه 
ــيده است. به عبارت  از 13/40 درصد به 19/30 درصد رس
ــوم متوسطه  ديگر، 19/30 درصد از دانش آموزان دوم و س
در سال 88-1387 را دانش آموزان شاخة كاردانش تشكيل 
ــاخة تحصيلى (كاردانش)،  مى دهند. انتظار مى رفت اين ش
ــد آموزش هاى  ــاى جدي ــاس رويكرده ــراً براس ــه ظاه ك
ــده است، از موفقيت چشم گيرى  فنى و حرفه اى تأسيس ش
ــتقبال گروه هاى ذى ربط از اين برنامه  برخوردار شود و اس
ــال بر تعداد  ــال به س روز به روز افزايش يابد. هم چنان كه س
دانش آموزان كاردانش افزوده مى شد و رقم آن در سال هاى 
اخير به 20 درصد دانش آموزان دورة متوسطه نزديك شد. 
در عين حال، شواهد متقاعدكننده اى دربارة موفقيت قاطع 

برنامة كاردانش فراهم نشده است.
كليدواژه ها: كاردانش، آموزش فنى و حرفه اى، آموزش هاى 

مهارتى، بازار كار.

دكتـر احـــد نويــــدى 
عضو هيئت علمى پژوهشكده ى تعليم و تربيت
ـــريــه محمـــــدى س
مشاور تحصيــــلى آموزش و پرورش تهــران

بـــــــرنامــــة آمـــــوزش هـــای 
مهـــــارتی در شـــــاخة کاردانــش
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ماهيت شاخة كاردانش
ــطه  ــاخه اى از نظام جديد آموزش متوس ــش ش كاردان
ــت كه براساس اهداف كلى و اصول حاكم بر اين نظام و  اس
ــده است. اعتالى سطح فرهنگ  هماهنگ با آن طراحى ش
و دانش عمومى و آماده ساختن جوانان براى اشتغال مفيد 
ــوان هدف كلى  ــطوح عالى تر به عن ــا ادامة تحصيل در س ي
ــطه تعيين شده است. آموزش هاى كاردانش به  دورة متوس
آموزش هايى اطالق مى شود كه موجبات ارتقاى دانش افراد 
و ايجاد مهارت هاى الزم و به فعليت درآوردن استعدادهاى 
ــغل،  ــة آنان را فراهم مى آورد تا آن ها را براى احراز ش نهفت
ــخص آماده سازد و يا مهارت آن ها  ــب كار مش حرفه و كس
ــده است، تا سطح  را براى انجام كارى كه به آنان محول ش

مطلوب افزايش دهد (نويدى، 1383).
ــطه كشور از سال تحصيلى  نظام جديد آموزش متوس
ــدود 10 درصد  ــرار دادن ح ــش ق ــا زير پوش 72-1371 ب
ــطه به مرحلة اجرا درآمد. از  ــال اول متوس دانش آموزان س
ــوزش و پرورش فارس،  ــال تحصيلى، ادارة كل آم همان س
ــاخة كاردانش را  ــور، ش ــتان كش به عنوان تنها و اولين اس
ــيراز با پذيرش 237 نفر دانش آموز و  ــهر ش در محدودة ش
ــتة مهارتى، به مرحلة اجرا درآورد  ارائة آموزش در پنج رش
ــال تحصيلى 1372-73  ــل همايون، 1377). در س (تكمي
ــا و امكانات  ــور، با توجه به ظرفيت ه ــتان هاى كش همة اس
ــش اقدام كردند  ــراى آموزش هاى كاردان موجود، براى اج
ــترك و نيز ارائة  ــا پس از ارائة آموزش هاى عمومى و مش ت
ــى و آموزش مهارت مورد نظر، اين گروه از  دروس اختصاص
دانش آموزان را پس از كسب ديپلم كاردانش، براى ورود به 

بازار كار آماده سازند.
ــى  ــال بر تعداد مناطق آموزش ــال به س از آن زمان، س
تحت پوشش برنامة كاردانش افزوده شد و در سال تحصيلى 
ــى كشور زير  79-1378 بيش از 82 درصد مناطق آموزش
پوشش آموزش هاى كاردانش قرار گرفتند (نويدى، 1383). 
ــبت دانش آموزان  با مطالعة آمار موجود درمى يابيم كه نس
ــوزان پايه هاى دوم  ــاخة كاردانش به تعداد كل دانش آم ش
ــطه، از 13/40 درصد  ــوزش متوس ــوم نظام جديد آم و س
ــال  ــال تحصيلى 73-1372 به 19/30 درصد در س در س
تحصيلى 88-1387 رسيده است و تعداد كل دانش آموزان 
كاردانش در طول اين 16 سال، بدون احتساب بزرگ ساالن، 

به 413906 نفر رسيده است.
ــطه،  ــان اجراى برنامة نظام جديد آموزش متوس از زم

پژوهش هاى فراوانى درخصوص برنامة آموزش هاى مهارتى 
ــت. اگرچه اين پژوهش ها  ــاخة كاردانش انجام شده اس ش
سيماى واقعى برنامة كاردانش را به طور كامل و واضح نشان 
ــناخت بسيارى از واقعيت هاى مربوط به  نمى دهند، ولى ش
برنامة كاردانش را از طريق مطالعة مجموعة اين پژوهش ها 

امكان پذير مى سازند.

ــت برنامة  ــى به نقاط مثب ــناد پژوهش ــى از اس در برخ
ــت. براى نمونه، برقه اى (1384)  ــاره شده اس كاردانش اش
ــب دانش آموختگان  ــود نتيجه گرفت كه اغل در تحقيق خ
ــه اى و كاردانش  ــته هاى فنى و حرف ــالن) رش (فارغ التحصي
ــتة تحصيلى خود مشغول به كار  ــاغل مرتبط با رش در مش
ــته هاى فنى و حرفه اى  ــر دانش آموختگان رش ــده اند. اكث ش
ــتند و براى  ــتة تحصيلى خود راضى هس و كاردانش از رش

انجام وظايف شغلى از توانايى نسبى برخوردارند.
ــداللهى (1382)، دانش آموزان  ــزارش اس ــاس گ براس
ــالمت  ــطح حرمت خود باالتر، س ــدارس كاردانش از س م
ــرى برخوردارند  ــرفت تحصيلى بهت عمومى بيش تر و پيش
ــت آوردن  ــن به مدارس كاردانش، احتمال به دس و راه يافت
ــد. از نظر كارفرمايان در  ــغل در آينده را افزايش مى ده ش
بخش صنعت، دانش آموختگان هنرستان ها جهت استخدام 
نسبت به دانش آموختگان دبيرستان ها در اولويت قرار دارند 
ــت (1377) اكثر  ــدى، 1383). بنا به گزارش حق پرس (عاب
دانش آموختگان كاردانش مورد مطالعه اظهار داشته اند كه 

از مهارت هاى آموخته شده رضايت دارند.
در بيش از دو سوم گزارش هاى پژوهشى، بر جنبه هاى 
ــده است. به عبارتى ديگر،  منفى برنامة كاردانش تأكيد ش
ــبت به  نگرش ها و واكنش هاى منفى گروه هاى ذى ربط نس

مشاوران بر اين باورند كه دانش آموزان به 
رشـته هاى كاردانش كم تـر عالقه مندند و 
اغلب آنان در اثر عدم احراز شـرايط ساير 
رشـته ها، به ناچار به شاخة كاردانش روى 

آورده اند
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كاردانش در 70 درصد اسناد پژوهشى منعكس شده است 
ــواهد ناظر بر جنبه هاى منفى بسيار روشن تر و نافذتر  و ش
ــواهد و داليلى است كه براى نشان دادن نقاط مثبت  از ش
ــرح زير  ــده اند. يافته هاى برخى از پژوهش ها به ش ارائه ش

خالصه شده است:
ميزان عالقه دانش آموزان به شاخة كاردانش

ــه گرفت كه  ــش خود نتيج ــب (1374) در پژوه غري
ــتعداد، به علل مختلف، به شاخة نظرى  دانش آموزان با اس
گرايش دارند و دانش آموزانى وارد شاخة كاردانش مى شوند 
ــرى را ندارند و  ــاخة نظ ــة تحصيل در ش ــرايط ادام كه ش
ــوند. دانش آموزان  ــاخة كاردانش هدايت مى ش ناگزير به ش
كاردانش، به ويژه پسران، براى تحصيل در اين شاخه عالقة 
ــتة  كافى ندارند. والدين دانش آموزان تمايلى به انتخاب رش

كاردانش براى فرزندان خود ندارند.
ــد  ــه 54 درص ــرد ك ــزارش ك ــدى زاده (1376) گ مه
دانش آموختگان اعالم كرده اند كه از روى ناچارى به انتخاب 
ــوم دانش آموختگان  ــد. يك س ــاخة كاردانش تن داده ان ش
ــاخة كاردانش و  ــوزى در ش ــة حرفه آم ــش از نتيج كاردان
ــم بودن آيندة  ــتند. مبه ــدن اين دوره رضايت نداش گذران
ــبت به اين  ــش، عالقة آنان را نس ــگان كاردان دانش آموخت

شاخه كاهش داده بود.

ــوزان نمونة آمارى  ــة ديگر، برخى از دانش آم در مطالع
ــاخة كاردانش به آن ها تحميل شده  ــتند كه ش اظهار داش
ــاخه روى  ــرك تحصيل به اين ش ــراى گريز از ت ــت و ب اس
ــاوران بر اين باورند  ــوارى فرد، 1375). مش آورده اند (شهس
كه دانش آموزان به رشته هاى كاردانش كم تر عالقه مندند و 
ــرايط ساير رشته ها، به ناچار  اغلب آنان در اثر عدم احراز ش

به شاخة كاردانش روى آورده اند (افشارى، 1375).
نويدى (1375) نتيجه گرفت كه برخالف نظر مسئوالن 
حوزة ستادى شاخة كاردانش، تنها 72 درصد دانش آموزان 
ــاخه در انتظار مشاغل مرتبط با رشتة تحصيلى خود  اين ش
ــورد مطالعه به  ــتند. تنها 50 درصد از دانش آموزان م هس
ــتة تحصيلى خود عالقه مند هستند. براساس يافته هاى  رش
ــب نداشتن  ــاوران به دليل تناس حمزه لويى (1374)، مش

ــاور، چندان موفق نبوده اند و  تحصيالت آنان با وظايف مش
فرايند پيش بينى شده براى هدايت تحصيلى اجرا نمى شود. 
ــاوران در زمينة اجراى برنامة هدايت تحصيلى اهتمام  مش

جدى ندارند.
ــد در مورد  ــة مجريان نظام جدي ــد هم به نظر مى رس
ــى از اوليا  ــط در حدود نيم ــام دارند. فق ــف خود ابه وظاي
ــت دارند. ابراهيم آبادى  ــورد برونداد نظام جديد رضاي در م
(1376) هم نشان داد دانش آموزان كاردانش نسبت به اين 
ــاخة تحصيلى نگرش مثبتى ندارند. مديران و معلمان، با  ش
ــم انداز نه چندان مساعد،  ــكالت اجرايى و چش توجه به مش
ــاخة كاردانش ترديد  ــز بودن برنامة ش ــارة موفقيت آمي درب
ــاخه  ــغلى دانش آموزان اين ش دارند و آيندة تحصيلى و ش

را مبهم مى دانند.
ميرى (1376) گزارش داد كه در شرايط موجود اجراى 
برنامة شاخة كاردانش در هنرستان ها صرفاً هدر دادن منابع 
ــت و آموزش كشاورزى در شاخة كاردانش مطلقاً موفق  اس
ــطه، هدايت  ــة نظام جديد آموزش متوس ــت. در برنام نيس
ــاى جامعه)  ــتعداد و نيازه ــاس عالقه، اس تحصيلى (براس
ــت چندانى  ــاخة كاردانش موفقي ــى دانش آموزان ش اصول
ــكايت هاى معلمان، دبيران فنى و استادكاران  نداشته و ش
ــتن استعداد كافى دانش آموزان در  از بى عالقگى و نيز نداش
زمينة رشتة مهارتى حكايت مى كند (هيبت اللهى، 1376). 
ــت تحصيلى در  ــا و برنامة هداي ــودن مالك ه ــب ب نامناس

پژوهش نويدى (1381) مورد تأكيد قرار گرفته است.
سليمانى  گزارش  به  ، بنا  (1 3 7 5 )
ــن  مهم تري ــوزان  دانش آم
ــتن  ــش نداش ــل گراي عام

ــش را ديدگاه  ــاخة كاردان به ش
ــاخه بيان  ــران به اين ش منفى دبي

پژوهش  ــاى  يافته ه ــاس  براس كرده اند. 
ــاى  واحده ــران  مدي  ،(1380) ــى  لنكران

آموزشى، موانع توسعة آموزش هاى فنى و حرفه اى 
ــاى دانش آموزان،  ــاعد اولي و كاردانش را نگرش نامس

ــب  ــئوالن ذى ربط، نامناس ــود ارتباط ضعيف بين مس وج
ــازماندهى كاركنان و پايين بودن كيفيت  بودن جذب و س
ــى بيان كرده اند. در اثر نبود فضاى  فضا و تجهيزات آموزش
ــاختمان هاى دبيرستان و مدارس  آموزشى استاندارد از س
راهنمايى براى آموزش هاى فنى و حرفه اى استفاده مى شود 

كه مناسب نيست (سوداگرى، 1381).

 ،(1375) سـليمانى  گـزارش  بـه  بنـا 
دانش آمـوزان مهم تريـن عامـل گرايـش 
نداشتن به شاخة كاردانش را ديدگاه منفى 

دبيران به اين شاخه بيان كرده اند
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ــان  ــدى و برزگر (1382) نش ــاى پژوهش نوي يافته ه
ــى، 40 درصد  ــتة تحصيل ــر از رش ــه صرف نظ ــد ك مى ده
ــابدارى در  ــر و حس ــته هاى كامپيوت ــگان رش دانش آموخت
ــد افراد نمونة  ــتند. حدود 60 درص ــهر تهران بيكار هس ش
ــدة آنان براى  ــارى اعتقاد دارند كه مهارت هاى كسب ش آم
ــب نيست. بيش از 40  ــغلى كافى و مناس انجام وظايف ش
ــتة تحصيلى خود  ــد كه به رش ــراد اعالم كرده ان ــد اف درص
ــاخة  ــتند و از روى ناچارى و توأم با اكراه در ش عالقه نداش
ــاخة  كاردانش به تحصيل خود ادامه داده اند. تحصيل در ش
ــتغال دانش آموختگان را افزايش نداده  كاردانش شانس اش
ــت. برزگر (1382) در پژوهش ديگرى دريافت كه 50  اس
ــته هاى نقشه كشى ساختمان و  درصد دانش آموختگان رش
حسابدارى به رشتة تحصيلى خود عالقه نداشتند و از روى 
ــاخة كاردانش به تحصيل خود  ناچارى و توأم با اكراه در ش

ادامه داده اند.
حدود 45 درصد دانش آموختگان رشته هاى نقشه كشى 
ــتان هاى تهران بيكار  ــابدارى در شهرس ــاختمان و حس س
ــالم كرده اند كه در  ــاغل اع ــد. تنها 23 درصد افراد ش بودن
ــتة تحصيلى اشتغال دارند. صرف نظر  مشاغل مرتبط با رش
ــد افراد نمونة آمارى  ــتة تحصيلى، 65 درص از جنس و رش
ــان براى انجام  ــدة آن اعتقاد دارند كه مهارت هاى كسب ش
ــب نيست. ميرهادى (1379)  وظايف شغلى كافى و مناس
ــده و  ــه ارتباطى ميان آموزش هاى دريافت ش اعالم كرد ك
ــتغال دانش آموختگان وجود ندارد. هم چنين، درس  نوع اش
ــتند.  ــغل مؤثر نيس ــن ش ــى در تعيي كارورزى و كارآفرين
ــراى صحيح  ــردن بر اج ــى، نظارت نك ــاى ناكاف آموزش ه
واحدهاى كارمندى، تدريس درس كارآفرينى توسط افراد 
ــامان بازار كار در  ــنا و غيرمتخصص و وضعيت نابه س ناآش

به وجود آمدن اين وضع دخالت دارند.
ــزارش داد كه بين اجراى  ــريعت زاده (1385) هم گ ش
ــطح سازمان آموزش و  آموزش هاى مهارتى كاردانش در س
ــهر تهران و نيازهاى بازار كار ارتباط نظام مند و  پرورش ش
مشخص برقرار نيست. رشته هاى مهارتى با نيازهاى بازار كار 
ــت و درنتيجة آن، دانش آموختگان كاردانش  هماهنگ نيس
ــاغل مرتبط با رشتة تحصيلى خود جذب نمى شوند  در مش
ــتانداردهاى  ــت اس ــدم رعاي ــر ع ــى، 1380). در اث (حنيف
ــاى فنى و حرفه اى  ــرى آموزش ه ــى، وزن بخش نظ آموزش
ــت و مهارت آموزى تأثيرى در اشتغال  ــنگين تر شده اس س

افراد نداشته است (لرستانى، 1381).

ــراى  ب كار  ــازار  ب
كاردانش  ــگان  دانش آموخت

ــت.  نيس ــب  مناس ــدان  چن
به طورى كه 34/1 درصد افراد 

ــورد مطالعه بيكار بودند. 47/5  م
ــاغالن اعالم كرده اند كه  درصد ش

ــغل مورد  ــتة تحصيلى و ش بين رش
ــى وجود ندارد.  تصدى آنان هماهنگ

ــراد اعالم  ــد اف ــدود 26 درص ــا ح تنه
ــدة آنان  ــاى كسب ش ــد مهارت ه كرده ان

ــغلى مناسب و كافى  براى انجام وظايف ش
ــت (خانى، 1380). بنا به گزارش درفش  اس

ــى (1384)، وزارت آموزش و  ــان و قدس كاوي
ــة كاردانش نيروى  ــراى برنام ــرورش براى اج پ

ــت و از نيروى  ــانى مخصوص اقدام نكرده اس انس
ــاخه هاى فنى و حرفه اى  ــود خود كه قبًال در ش موج

ــغول بودند، استفاده مى كند و برخى  يا طرح كاد مش
ــمى برطرف  ــتفاده از افراد غيررس از كمبودها را با اس

مى كند. كمّيت و كيفيت دوره هاى آموزش ضمن خدمت 
چندان رضايت بخش نيست. بسيارى از كاركنان پاره وقت 

و حق التدريس از دانش و تخصص مناسب و كافى برخوردار 
نيستند.

نتايج تحقيق صابرى (1383) نشان داد كه برنامه هاى 
درسى نتوانسته است دانش و مهارت الزم را به هنرجويان 
ــاخة كاردانش بدهد. همة گروه هاى نمونة آمارى اعتقاد  ش
داشتند كه شاخة كاردانش نتوانسته است زمينة مناسب را 
ــدن امر اشتغال فراهم آورد. آموزش هاى  براى قانون مند ش
ــب با نيازهاى منطقه توسعه پيدا  ــاخة كاردانش متناس ش

نكرده است.

ــان  ــة نويدى (1388)، وقتى كه از كارشناس در مطالع
ــى منفى برنامة  ــرورش دربارة پيامدهاى جنب ــوزش و پ آم
كاردانش سؤال شد، به مواردى اشاره كردند كه با يافته هاى 
ــت. اين افراد بر اين باور بودند  ــاير پژوهش هماهنگ اس س

يافته هاى پژوهش نويدى و برزگر (1382) 
نشـان مى دهـد كـه صرف نظـر از رشـتة 
دانش آموختـگان  درصـد   40 تحصيلـى، 
رشـته هاى كامپيوتر و حسابدارى در شهر 

تهران بيكار هستند
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ــف در تمهيد  ــر ضع ــه در اث ك
ــرح (تربيت  ــات اجراى ط مقدم
ــص، تهية  ــانى متخص انس نيروى 
ــب و تدوين قوانين  تجهيزات مناس
ــير  و مقررات)، برنامة كاردانش از مس
ــده و در تحقق  ــى خود منحرف ش اصل
رسالت و اهداف اصلى آن اختالل ايجاد 

شده است.
ــه «كاردانش براى  اين تصور مخرب ك
ــر فرهنگى، علمى و  ــى كه از نظ دانش آموزان
اخالقى در سطح پايين هستند، مناسب است»، 
به طور فزاينده اى تقويت شده است. وجود شاخة 
ــوط به آن به افت  ــش و ذهنيت منفى مرب كاردان
ــى اين شاخه  كيفيت آموزش در واحدهاى آموزش
ــده است. اشتغال نيروى انسانى غيرحرفه اى  منجر ش
و كم توان تر در واحدهاى كاردانش به نابرابرى بيش تر 
ــده است و در  ــى منجر ش در توزيع فرصت هاى آموزش
واقع، فرزندان خانواده هاى وابسته به طبقة پايين اجتماع 

از امكانات آموزشى كم ترى برخوردار شده اند.
ــته ها در  ــى از رش ــوزان برخ ــى دانش آم ــور الزام حض
ــات خصوصى نگرانى هايى را دربارة تأثير مخرب بر  مؤسس
ــت. با گذشت زمان،  تربيت دانش آموزان به وجود آورده اس
نگرش خانواده ها و افكار عمومى نسبت به كاردانش منفى تر 
شده است. برخالف اهداف اعالم شده، روحية مدرك گرايى 
ــگاه هاى آزاد و مراكز آمادگى  ــازار آموزش ــده، ب تقويت ش
ــگاه به طور  ــده و انگيزة ورود به دانش براى كنكور داغ تر ش
ــت. هم چنين تمركز بر دروس  فزاينده اى افزايش يافته اس
ــده و اولويت درس هاى عملى مورد غفلت  نظرى بيش تر ش

قرار گرفته است.
توزيع نامناسب رشته ها دركشور

در اثر توزيع نامناسب رشته ها در مناطق مختلف كشور 
ــب دانش آموزان در رشته هاى مختلف،  و نيز توزيع نامناس
ــده و در برخى از  ــباع ش ــته ها اش بازار كار از برخى از رش
ــته ها نياز بازار كار برطرف نشده است. برخالف انتظار،  رش
استانداردهاى آموزشى «به روز» نبوده و از تناسب و كفايت 
ــازار كار را  ــتند و درنتيجه نيازهاى ب ــى برخوردار نيس كاف
پوشش نمى دهند. در اثر وجود برخى از تخلفات، تقلب ها و 
ــى در فرايند ارزيابى صالحيت هاى  به طور كلى ضعف اساس
ــار گواهى نامه هاى  ــارة روايى و اعتب ــگان، درب دانش آموخت

ــگاه هاى آزاد ترديد جّدى  ــده از آموزش ــادر ش ــارت ص مه
ــاهد  ــگان كاردانش به منزلة ش ــود دارد و دانش آموخت وج
زنده، ضعف ها و نارسايى هاى برنامه را به نمايش گذاشته و 
ــتخدام كننده ها را تقويت كرده و در عين  ذهنيت منفى اس
ــاى فنى و حرفه اى را تنزل  حال منزلت اجتماعى آموزش ه

داده اند.
ــزان، قوانينى براى التزام  ــالف پيش بينى برنامه ري برخ
ــات با وزارت آموزش و پرورش  ــتگاه ها و مؤسس ــاير دس س
ــغلى دانش آموختگان  ــه آيندة ش ــده و درنتيج تدوين نش
ــبت به ساير گروه ها  ــت و شانس اشتغال آنان نس مبهم اس
ــر كمبود منابع  ــت. در اث به طور معنادار افزايش نيافته اس
مالى و امكانات آموزشى، وزارت آموزش و پرورش به ايجاد 
ــرى گرايش پيدا  ــته هاى كم هزينه تر و ارائة دروس نظ رش

كرده است.
ــش تعارض دارد و  ــن گرايش با اهداف اصلى كاردان اي
ــواهد متقاعدكننده اى دربارة فايدة آموزش هاى مهارتى  ش
ــده است.  كاردانش براى فراگيران اين آموزش ها فراهم نش
ــاخة كاردانش شده اند،  ــد كسانى كه وارد ش به نظر مى رس
ــد و در مقابل هيچ فرصت  ــت داده ان فرصت هايى را از دس

معنادارى را به دست نياورده اند.

ــش كاهش دادن تقاضاى  ــى از اهداف برنامة كاردان يك
اجتماعى براى ورود به دانشگاه و تعديل فشار پشت كنكور 
بود. آيا اين هدف تحقق پيدا كرده است؟ حدود 80 درصد 
ــان آموزش و پرورش به اين پرسش پاسخ منفى  كارشناس
ــيارى از اسناد پژوهشى  ــخ منفى در بس داده اند و اين پاس
منعكس شده است. كارشناسان مصاحبه شونده براى توجيه 

نظر خود به موارد زير اشاره كرده اند:
ــگ مدرك گرايى، تب كنكور در  ــيوع فرهن 1. در اثر ش
ــيار باالست. به طورى كه بسيارى از خانواده ها  جامعة ما بس
ــگاه مى دانند.  ــدان خود را ورود به دانش ــت فرزن راه موفقي

آموزش هـاى  دانش آموختـگان  اشـتغال 
فنى و حرفـه اى در مشـاغل غيرمرتبـط با 
رشـتة تحصيلى يـا ناكافى بودن تناسـب 
ميـان مهارت هـاى كسب شـده و وظايف 
شـغلى افراد مـورد نظـر، به طور آشـكار 
نشـان مى دهد كه ميان نظام هاى اشتغال 
و آموزش رابطة نظام دار و تعريف شـده اى 

وجود ندارد
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ــكاى آن ها  ــه خانواده ها به ات ــده اى ك ــل متقاعدكنن دالي
بخواهند از انگيزه و تمايل خود براى ورود فرزندان خود به 

دانشگاه صرف نظر كنند، وجود ندارد.
ــراى دانش آموختگان  ــتغال ب ــى كه فرصت اش 2. وقت
ــت، نمى توان انتظار داشت تقاضا براى  كاردانش فراهم نيس
ــگاه كاهش يابد. درنتيجه، ادامة تحصيل تنها  ورود به دانش
ــاير  ــت كه دانش آموختگان كاردانش، همانند س راهى اس
دانش آموختگان دورة متوسطه، مى توانند در پيش بگيرند.

ــار  ــة كاردانش، نه تنها از فش ــالف اهداف برنام 3. برخ
كنكور و روحية مدرك گرايى كاسته نشده، بلكه اين روحيه 
ــگاه هاى آزاد و مراكز آمادگى  ــازار آموزش ــده و ب تقويت ش
ــگاه به طور  ــده و انگيزة ورود به دانش براى كنكور داغ تر ش
ــت. به طورى كه در حال حاضر  فزاينده اى افزايش يافته اس
در بسيارى از شهرهاى كشور اطالعيه هايى كه براى جذب 
دانش آموزان كاردانش به كالس هاى كنكور پخش مى شود، 

بسيار چشم گير و براى همگان قابل مشاهده است.
ــى موجود چنين استنباط  ــواهد پژوهش از مجموعة ش
ــاخة  ــة آموزش هاى مهارتى ش ــود كه عملكرد برنام مى ش
ــت. موفقيت آميز نبودن  كاردانش چندان موفقيت آميز نيس
ــة اجراى برنامة كاردانش در ايران را نمى توان به يك  تجرب
ــبت داد. ارزش يابى دقيق  ــناخته شده نس يا چند عامل ش
ــى به بافت  ــتلزم توجه كاف ــة كاردانش مس ــرد برنام عملك
ــه همواره در حال  ــت ك فرهنگى و مجموعة نظام هايى اس

تعامل هستند.

عوامل بازدارندة موفقيت برنامة كاردانش
قضاوت قطعى دربارة برنامة كاردانش و شناسايى عوامل 
مؤثر بر ضعف عملكرد آن و نيز وزن هر عامل در اين مجال 
ــا اين حال، برخى از عوامل بازدارندة موفقيت  نمى گنجد. ب

برنامة كاردانش به شرح زير خالصه شده است:
كار:  بـازار  و  اقتصـادى  وضعيـت  .نابسـامانى 
ــاير نظام هاى جامعه  ــاى اقتصادى آلوده به رانت، س نظام ه
ــر  ــدت تحت تأثير قرار مى دهد. به همين دليل، س را به ش
ــاى فنى و حرفه اى  ــاى آموزش ه ــن برنامه ه ــامان يافت و س
ــتلزم بهبود وضعيت اقتصادى كشورها و بازار كار است.  مس
ــور و رواج اقتصاد مبتنى بر  ــالل در نظام اقتصادى كش اخت
ــدى موفقيت برنامه هاى  ــة آن بر اقتصاد تولي دّاللى و غلب
ــژه برنامه هاى آموزش هاى مهارتى  آموزش و پرورش، به وي
ــود و بى برنامگى، كه حاصل آن  را تهديد مى كند و اگر رك
ــد كه آموزش به  ــت، ادامه يابد تفاوتى نمى كن بيكارى اس
ــود، چون در هر صورت  ــكلى سازمان دهى و ارائه ش چه ش
دانش آموختگان بيكار مى مانند و از آموزش ها ثمرى حاصل 
نمى شود. بنابراين، اختالل در نظام اقتصادى كشور و رواج 
اقتصاد مبتنى بر داللى بر اقتصاد توليدى مى تواند موفقيت 

برنامه هاى آموزش فنى و حرفه اى را تهديد كند.
.ناهماهنگى ميان نيازهـاى جامعه و برنامه هاى 

آموزش فنى و حرفه اى: يكى از موانع توسعة آموزش هاى 
ــور ما اين است كه ميان نيازهاى  فنى و حرفه اى در كش
ــه اى  ــاى فنى و حرف ــاى آموزش ه ــه و برنامه ه جامع
هماهنگى كافى وجود ندارد. ميان آموزش دهندگان 
و فراگيران آموزش هاى فنى و حرفه اى از يك طرف 
ــن آموزش ها از  ــدگان محصوالت اي و مصرف كنن
ــازمان يافته اى  ــاط و پيوند س ــرف ديگر، ارتب ط

وجود ندارد.
ــت  ــكل فعالي ــوع و ش ــر از ن ــرف نظ ص
ــراى فراورده هاى آموزش  ــتغال، ب مراكز اش
ــا و  ــى در برنامه ه ــه اى جايگاه فنى و حرف
ــانى مراكز آموزش و  سازمان نيروى انس
مراكز اشتغال پيش بينى نشده است و 
ميان مراكز آموزشى و عرصة اشتغال 
ــاط و پيوندى وجود  ــه ارتب هيچ گون

ندارد و به سبب اين بيگانگى، مراكز 
اشتغال از ظرفيت و توانايى هاى 
ــد.  بى خبرن ــگان  آموزش گرفت
به همين ترتيب، مراكز آموزشى 
نيز از ميزان و نوع نياز مراكز 
ــد.  ندارن ــى  اطالع ــتغال  اش
ــگان  دانش آموخت ــن،  بنابراي

آموزش هـاى  برنامـة  عمـدة  هـدف 
فنى و حرفه اى در كشـورهاى توسـعةافته 
تربيت تكنسـين و كارگرهاى ماهر اسـت 
و كشـورى كـه از صنعـت مهندسـى، كه 
ويژگـى آن ابتـكار و پيـروى از فراينـد 
پژوهش و توسعه اسـت، برخوردار نباشد 
عمًال به كارگر ماهر و تكنسـين نياز ندارد 
و درنتيجـه از آموزش هـاى فنى و حرفه اى 

بى نياز مى شود
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ــه به طور منطقى براى تأمين  آموزش هاى فنى و حرفه اى ك
ــاى  ــوند، به علت كيفيت نارس ــن نيازها تربيت مى ش همي
آموزش و نيز نبودن ارتباط ميان بازار كار و مراكز آموزشى 
سرنوشتى بيگانه با اهداف آموزش هاى فنى و حرفه اى دارند 
ــى، 1367) و اين  ــة مطالعات و برنامه ريزى آموزش (مؤسس
ــتغال مهارت آموختگان  ــانس اش ــده كه ش وضع موجب ش
آموزش فنى و حرفه اى نسبت به همتايان آن ها در رشته هاى 
نظرى كم تر يا برابر باشد. بنابراين، يكى از عوامل بازدارندة 
ــت كه  ــاى آموزش فنى و حرفه اى اين اس موفقيت برنامه ه
ــت گذاران و برنامه ريزان آموزش فنى و حرفه اى فاقد  سياس
ــتند و براى  ــايى نيازهاى جامعه هس برنامه اى براى شناس
ــان آموزش هاى  ــى كافى مي ــاط و هماهنگ ــرارى ارتب برق

فنى و حرفه اى و نيازهاى جامعه، نيز فاقد تدبيرند.
اشتغال دانش آموختگان آموزش هاى فنى و حرفه اى در 
مشاغل غيرمرتبط با رشتة تحصيلى يا ناكافى بودن تناسب 
ــغلى افراد مورد  ــده و وظايف ش ميان مهارت هاى كسب ش
نظر، به طور آشكار نشان مى دهد كه ميان نظام هاى اشتغال 
ــده اى وجود ندارد.  و آموزش رابطة نظام دار و تعريف ش
نفيسى (1378) در هنگام بررسى نارسايى هاى ارتباط 
نظام هاى آموزش و پرورش و بازار كار نتيجه گرفت كه 
گسترش آموزش هاى فنى و حرفه اى و كاردانش اصوالً 
ــئت نمى گيرد،  ــاى فعلى و آتى بازار كار نش از نيازه
ــانى و  ــش از هر چيز از امكانات مالى، انس ــه بي بلك
ــراى برنامه هاى  ــد و اج ــت مى كن ــدى تبعي كالب
آموزش فنى و حرفه اى و كاردانش بيش تر متأثر از 
تقاضاى اجتماعى صورت مى پذيرد و پاسخ گويى 
ــدى كّمى و كيفى  ــه تقاضاى اجتماعى، مرزبن ب
ــه در آموزش هاى فنى و حرفه اى و مهارتى  را، ك
ــود، درمى نوردد و در اين ميان  بايد رعايت ش
ــك كاالى اقتصادى  ــازار كار كه ي نيازهاى ب

است، رنگ مى بازد.
.نبود يـك نهاد سياسـت گذار در 
سطح ملى و مشخص نبودن چشم انداز 
و مأموريـت اصلـى تشـكيالت بخش 
آموزش هـاى فنى و حرفـه اى: هنوز در 
كشور ما تعريف جامع و مانع و مورد توافق 
ــگان از آموزش هاى فنى و حرفه اى ارائه  هم
ــت و به دليل وسيع بودن حيطة  نشده اس
ــن آموزش ها و متعدد بودن متوليان آن،  اي

احساس مسئوليت در برابر برنامه هاى آموزش فنى و حرفه اى 
در ميان متوليان پخش شده و يا لوث شده است.

ــت كه سازمان هاى  ــانة اين لوث مسئوليت اين اس نش
مختلف توفيق نيافتن برنامه را به گردن يكديگر مى اندازند 
و از پاسخ گويى طفره مى روند. مأموريت سازمان هاى مختلف 
ــنى تعيين نشده است و اين  آموزش فنى و حرفه اى به روش
آموزش ها در سطح ملى متولى ندارد. درواقع مى توان گفت 
ــكل آموزش فنى و حرفه اى حاكم نشدن  ــه اى ترين مش ريش
يك انديشه و طرح كالن تفاهم شده در تصميم گيرى روى 
ــت كه بازتاب آن در  ــائل مربوط به بخش مورد نظر اس مس

همة سازمان ها مشهود است.
.مناسـب نبـودن سـاختار بخش هـاى صنعت، 
خدمات و كشـاورزى بـراى آمـوزش فنى و حرفه اى: 
ــاختار صنعت در كشور ما يك  ــت س ــهود اس چنان كه مش
ــاژ، هرم نيروى  ــت. ماهيت صنعت مونت ــت مونتاژ اس صنع
ــه اى متفاوت با  ــاغل در بخش صنعت را به گون ــانى ش انس
ــكل داده است. هدف عمدة  ــورهاى در حال توسعه ش كش
ــورهاى توسعةافته  برنامة آموزش هاى فنى و حرفه اى در كش
ــت و كشورى كه از  ــين و كارگرهاى ماهر اس تربيت تكنس
ــى، كه ويژگى آن ابتكار و پيروى از فرايند  صنعت مهندس
ــد عمًال به كارگر  ــت، برخوردار نباش ــعه اس پژوهش و توس
ــه از آموزش هاى  ــدارد و درنتيج ــين نياز ن ــار و تكنس مه

فنى و حرفه اى بى نياز مى شود.
صنعتى نبودن جامعة ما و متكى بودن اقتصاد كشور به 
درآمد حاصل از فروش نفت خام و ساير مواد معدنى ضعف 

برنامه هاى آموزش فنى و حرفه اى را توجيه مى كند.

آمـوزش  بخـش  در  سـرمايه گذارى  .مشـكل 
ــبت به  ــه اى نس ــاى فنى و حرف فنى و حرفـه اى: آموزش ه
آموزش هاى نظرى بسيار پرهزينه هستند و در صورتى كه 
از محصوالت اين برنامه ها استفاده نشود، اين هزينة سنگين 
ــود. از آن جايى كه برنامه اى  بر دولت و مردم تحميل مى ش

بى رغبتى افراد ذى نفع، ذى ربط و ذى  نفوذ، 
براى سـرمايه گذارى در اين بخش، از اين 
واقعيت نشـئت مى گيرد كـه غايت نهايى 
و سـرانجام اين آموزش ها بـراى متوليان 
آموزش دهنـدگان،  اشـتغال،  بخش هـاى 
آموزش گيرندگان و حتى دولت مشـخص 

نيست
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46

مدون 
ــام  نظ و 
ى  ر ــيا ش هو
از  ــتفاده  اس ــراى  ب
ــوزش  آم ــاى  فرآورده ه
فنى و حرفه اى وجود ندارد، چنين 
تصور مى شود كه سرمايه گذارى در اين 
ــت. به همين دليل،  ــش چندان مفيد نيس بخ
در بخش آموزش هاى فنى و حرفه اى به اندازة كافى 
ــرمايه گذارى نمى شود و در اثر آن، فضا، نيروى انسانى  س
و تجهيزات (ورودى برنامه) بخش آموزش فنى و حرفه اى از 

كيفيت كافى برخوردار نيستند.
ــوذ، براى  ــع، ذى ربط و ذى  نف ــراد ذى نف ــى اف بى رغبت
سرمايه گذارى در اين بخش، از اين واقعيت نشئت مى گيرد 
ــا براى متوليان  ــرانجام اين آموزش ه كه غايت نهايى و س
ــتغال، آموزش دهندگان، آموزش گيرندگان و  بخش هاى اش
ــت. كج فهمى هاى سنتى دربارة  ــخص نيس حتى دولت مش
ــأن اين  آموزش هاى فنى و حرفه اى مبنى بر پايين بودن ش
آموزش ها، هم در ميان مردم و هم در ميان متوليان، مزيد 
ــب مهارت هاى فنى و حرفه اى،  ــت. چنان كه كس بر علت اس
ــتفاده از فرآورده هاى آن توسط  آموزش اين مهارت ها و اس
ــور ما افتخارى تلقى  بخش هاى توليدى و خدماتى در كش

نمى شود.
.پاييـن بـودن منزلـت اجتماعـى آموزش هاى 
فنى و حرفه اى و گرايش عمومى جوانان براى ورود به 
ــگاه  دانشـگاه: گرايش عمومى جوانان براى ورود به دانش
ــينى، صرف نظر  ــت ميز نش و رواج فرهنگ كارمندى و پش
ــاى آموزش  ــّدى موفقيت برنامه ه ــأ آن، به طور ج از منش
ــى كه وارد  ــد مى كند. دانش آموزان ــه اى را تهدي فنى و حرف
ــاً از ويژگى هاى  ــوند، غالب آموزش هاى فنى و حرفه اى مى ش
ــى) برخوردار  ــناختى، عاطفى و روانى ـ حركت مطلوب (ش
ــن برنامه ها و...  ــل اين وضع با كيفيت پايي ــتند و تعام نيس

وضع را بدتر مى كند.
.كمبـود فرهنگ پژوهـش و ارزش يابى: فرهنگ 
پژوهش و مطالعه دربارة برنامه ها به منظور اصالح آن ها در 
كشور بسيار ضعيف است و معموالً برنامه ها بدون ارزش يابى 

و اصالح كاستى ها اجرا مى شوند و قضاوت دربارة ارزش 
ــت. در چنين شرايطى  ــيار كلى و ذهنى اس برنامه ها بس
ــوزش فنى و حرفه اى  ــالح برنامه هاى آم ــد زيادى به اص امي
وجود ندارد. از طرف ديگر، كمبود پژوهش مانع آماده شدن 

بستر الزم براى كاربرد علوم و تكنولوژى است.
.درك مسـئوالن كشـور از اهميت آموزش هاى 
ــئوالن كشور نياز مملكت  فنى و حرفه اى: اگرچه اكثر مس
ــن آموزش ها را  ــه اى و نقش اي ــه آموزش هاى فنى و حرف ب
ــورد تأييد  ــى و فرهنگى م ــادى، اجتماع ــعة اقتص در توس
ــگاه و نقش  ــاً درك كافى از جاي ــرار مى دهند، ولى بعض ق
ــن دليل، در  ــد. به همي ــه اى ندارن ــاى فنى و حرف آموزش ه
تخصيص منابع به بخش آموزش هاى فنى و حرفه اى همواره 
ــن آموزش ها را غيرمفيد  ــود كه عمًال اي طورى عمل مى ش
ــت و جايگاه  ــت، اهمي ــد. درحقيق ــت مى گردان و كم اهمي
ــام تصميم گيرى كالن  ــه اى در نظ ــاى فنى و حرف آموزش ه

كشور چندان روشن و مناسب نيست.

.ضعف آموزش عمومى و پايـه: توفيق برنامه هاى 
ــت  ــتحكام و كيفي ــرو اس ــه اى در گ ــوزش فنى و حرف آم
ــدون ترديد يكى از  ــت و ب ــاى پايه و عمومى اس آموزش ه
عوامل بازدارندة موفقيت برنامه هاى آموزش فنى و حرفه اى 
ــب آن ها براى  ــت كه مهارت هاى غيرفنى1، كه كس اين اس
ــغلى ضرورى است و زمينه ساز مهارت هاى  توفيق در هر ش
ــوزان در جريان  ــيلة دانش آم ــت، به وس ــه اى اس فنى و حرف
ــود و اغلب دانش آموختگان  ــب نمى ش آموزش عمومى كس
ــته اى  فنى و حرفه اى ويژگى هاى زمينه اى و مهارت هاى هس
را در حد مطلوب ندارند و به همين دليل، پس از گذراندن 
ــت ميز نشينى  دوره از كارهاى عملى واهمه دارند و به پش

تمايل پيدا مى كنند.

توفيق برنامه هاى آموزش فنى و حرفه اى در 
گرو استحكام و كيفيت آموزش هاى پايه و 
عمومى است و بدون ترديد يكى از عوامل 
آموزش  برنامه هـاى  موفقيـت  بازدارنـدة 
فنى و حرفه اى اين اسـت كـه مهارت هاى 
غيرفنـى، كـه كسـب آن ها بـراى توفيق 
در هر شـغلى ضرورى اسـت و زمينه ساز 
مهارت هاى فنى و حرفه اى اسـت، به وسيلة 
دانش آمـوزان در جريان آمـوزش عمومى 

كسب نمى شود



.ابهام دربارة «مراحل» و «مكان ها»ى مناسـب 
ــن  هم چني ــل،  مراح فنى وحرفـه اى:  آمـوزش  بـراى 
ــنى كه آموزش فنى و حرفه اى بايد آغاز و  ــب ترين س مناس
ــب آموزش براى مجريان  پايان يابند و نيز مكان هاى مناس
ــت. به همين  ــور ما مبهم اس آموزش فنى و حرفه اى در كش
ــگاه و گاهى در محيط واقعى كار به  دليل، گاهى در آموزش

ارائة آموزش ها اقدام مى شود.
.رعايـت نكـردن اصـل واقع بينـى در تدويـن 
برنامه هاى آمـوزش فنى و حرفه اى: در اثر نبود پژوهش 
ــه تبع آن فقدان  ــودن برنامه ها به پژوهش و ب و مبتنى نب
ــارة آموزش هاى فنى و حرفه اى، معموالً  نظريه اى جامع درب
ــه آموزش هاى  ــوط ب ــاى مرب ــا برنامه ريزى ه ــور م در كش
فنى و حرفه اى آمايش سرزمين و مطالعة همه جانبة شرايط 
ــود. به همين  ــى و اقتصادى انجام مى ش ــى، اجتماع سياس
دليل، معموالً برنامه ها در عمل با شكست مواجه مى شوند. 
ــت كه در  ــطه اس نمونة بارز آن نظام جديد آموزش متوس
ــانى،  اثر غفلت از عوامل بازدارنده (منابع مادى، نيروى انس
ــرايط اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى) هيچ گاه دستاورد  ش

قابل دفاعى نداشته است.

.مسـتقل بـودن كار و تالش از رفاه شـخصى و 
ــر اختالل در نظام  ــور ما در اث منزلـت اجتماعى: در كش
ــرمايه ها و موقعيت هاى بادآورده به طور فراوان  اقتصادى، س
ــاه و منزلت اجتماعى  ــاً افرادى كه از رف ــود دارد و غالب وج
ــق جوانان قرار مى گيرند و وقتى  بااليى برخوردارند سرمش
ــود را نه از راه  ــرماية خ ــه الگوهاى جوانان موقعيت و س ك
ــتفاده، داللى،  ــتگى بلكه از راه سوء اس كار و تالش و شايس
ــتگى هاى خاص به دست مى آورند ديگر  تظاهر، ريا و وابس
چه نيازى به آموزش به معناى عام و آموزش فنى و حرفه اى 

به معناى خاص خواهد بود.
آيا در چنين جامعه اى مى توان انتظار داشت كه آموزش 

فنى و حرفه اى از اهميت و منزلت كافى برخوردار گردد؟

پى نوشت
Non Technical Skill .*

* منابع در دفتر مجله موجود است.
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ـــــزي  ــــ بــــرنــــامـــــــه ريـ
مديريت ســازماني 
ـــــــهر  يــك شــــ
(مطالعة  موردي شهــرداري شهـر الهيجــان)

چكيده 
ــن، قديمي ترين و زيباترين  الهيجان يكي از بزرگ تري
ــتان گيالن است. سابقة شهرداري آن به سال  شهرهاي اس
1307 شمسي برمي گردد. اين شهر در 45 كيلومتري غرب 
ــتان قرار دارد و براساس آخرين سرشماري جمعيت آن  اس
ــهر داراي جاذبه هاي طبيعي و  ــت. اين ش 79250 نفر اس
تاريخي بسيار زياد است، به طوري كه شهر نمونة گردشگري 
ــده و لقب عروس شهرهاي شمال را نيز  ايران نام گذاري ش
ــتن اين  ــا با وجود داش ــت. ام ــه خود اختصاص داده اس ب
ــعة پايدار  ــيدن به توس ــب تا رس همه مناظر زيبا و دل چس
ــادي دارد. هدف اصلي اين پژوهش  ــه فاصله زي و همه جانب
ــيدن به اين شهر به  ــتراتژي شهرداري براي رس تدوين اس
ــت. از طرفي چون عوامل داخلي (قوت ها  توسعة پايدار اس
ــا و تهديدها) بر  ــي (فرصت ه ــا) و عوامل خارج و ضعف ه
ــناخت و ميزان تأثيرگذاري  شهرداري تأثير مي گذارند، ش

آ ن ها در قالب اهداف و سؤاالت فرعي اين پژوهش در بحث 
ــتراتژي مورد توجه قرار گرفته اند. در اين نوشتار  تدوين اس
سعي شده است به روش چارچوب جامع تدوين استراتژي، 
ــهرداري شناسايي شود و پس  عوامل اصلي تأثيرگذار بر ش
ــوات و برنامه ريزي  ــكيل ماتريس س از ارزيابي عوامل و تش
استراتژيك كّمي، مناسب ترين استراتژي ها كه عبارت اند از 
استراتژي آموزش و جذب نيروهاي تحصيل كرده، مديريت 
واحد شهري، ايجاد درآمد ثابت و پايدار و توسعة گردشگري 

براي شهرداري فوق انتخاب گردد.

ــع تدوين  ــوب جام ــدار، چارچ ــعة پاي كليدواژه هـا: توس
ــس ارزيابي عوامل  ــهرداري الهيجان، ماتري ــتراتژي، ش اس

داخلي، خارجي، SWOT و برنامه ريزي استراتژيك كّمي.
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دكتـــر محمــــد دوستـــار
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور
ــر محمـــدتقي اميــني دكتــ
عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور
محمــــود كوه نشيــن ليــلي
(MBA) دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته مديريت اجرايي
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مقدمه 
ــيني و به دنبال آن مشكالت خاص  ــترش شهرنش گس
زندگي شهري بيش از پيش توجه به راهبردها و چاره هاي 
ــهروندان ضروري  ــودمند را براي بهينه سازي زندگي ش س
ــي از كهن ترين و  ــهرداري به عنوان يك ــت. ش ــاخته اس س
ــاني همواره مورد توجه  محوري ترين بنيادهاي خدمات رس
ــته و هماهنگ با زمان، دامنة  مردم و دولت مردان قرار داش
ــا رويكردهاي مختلفي  ــده ب ــن توجهات نيز دگرگون ش اي
روبه رو بوده است. اما محوريت آن به منزلة اصلي ترين نهاد 
ــت  مؤثر در تعريف مدنيت هيچ وقت مخدوش نگرديده اس
(روشن بين: 1385، ص 77). استان گيالن داراي 51 شهر 
ــهرداري هاي آن در زمينة عمران و آبادي با هم  ــت و ش اس
ــهر زيبا و توريستي الهيجان  رقابت  دارند. از جملة آن ها ش

است. 
ــتراتژي جامع براي  هدف اصلي اين تحقيق تدوين اس
ــهرداري الهيجان با رويكرد توسعة پايدار شهري است.  ش
بي شك توسعة پايدار شهري براي انسان شهري رويكردي 

حياتي محسوب مي شود.
نوشتار حاضر، روابط بين توسعة پايدار شهري و مديريت 
شهري با استراتژي و نقش آن را در توسعه مورد بررسي قرار 
ــعي نموده است تا با جمع آوري اطالعات به روش  داده و س
ــت ميداني و پرسش نامه و مصاحبه با  كتابخانه اي و برداش
جامعة آماري، كه كاركنان ستادي ديپلم و ديپلم به باالي 
ــالمي اند، به ايفاي نقش شهرداري  ــهرداري و شوراي اس ش
ــعة شهرها بپردازد و در راستاي تحقق هدف اصلي،  در توس
ــهرداري به  ــتراتژي براي ش ــب ترين اس يعني تدوين مناس
ــعة پايدار و همه  ــت يابي شهر الهيجان به توس منظور دس

جانبه گام مثبتي بردارد.

مفهوم توسعة پايدار شهري
ــيني شدن زندگي  ــترش انقالب صنعتي و ماش با گس
ــتفادة بي رويه  ــان و بي توجهي به محيط طبيعي و اس انس
ــگ جهاني دوم و تغيير نظام  ــوص پس از جن از آن، به خص
ــهرها و افزايش مهاجرت به  اقتصادي و اجتماعي به نفع ش
شهرها، فشار به منابع و تخريب محيط زيست بيشتر گرديد. 
اين امر در شهرها با معضالتي نظير آلودگي هوا، آب، خاك 
ــهري و حاشيه نشيني  ــهري و افزايش زاغه هاي ش و فقر ش
ــده منجر به بحث هايي جهت  ــد. مشكالت ياد ش همراه ش
ــري از تخريب  ــن راه  هايي براي جلوگي ــكل و يافت حل مش

ــي تحت عنوان  ــة آن رهيافت ــد كه نتيج ــت ش محيط زيس
ــكل گرفت. اين بحث در شهر، با عنوان  ــعة پايدار، ش توس
ــعة پايدار شهري جهت كاهش فشار بر محيط طبيعي  توس

انسان آغاز گرديد (موحد: 1379، ص 42).

مفاهيم و تاريخچة استراتژي
در زبان فارسي به استراتژي، «سوق الجيش» يا راهبرد 
 Strategic ــتراتژي» از كلمة يوناني نيز گفته مي شود. «اس
گرفته شده كه به مفهوم هنر سرداري يا سپهساالري است 
ــكاران: 1381، ص 12). اولين متفكر بزرگي  ــر و هم (هانگ
كه به انديشة استراتژيكي شكل داد يك فيلسوف چيني به 
نام «سون تسو» بود كه رساله اش را در چهارصد سال قبل 
ــيح تحت عنوان «هنر جنگ» نگاشته و «پدر  از ميالد مس
ــتراتژي» شناخته شده است. اين فيلسوف، استراتژي را  اس
در اصطالح نظامي هنر و فن طرح ريزي1، تركيب2 و تلفيق 
ــخص  ــيدن به هدف جنگ مش ــات نظامي براي رس عملي
ــال هاي  تعريف مي كند (پهلوانيان: 1385، ص 14). در س
اولية قرن بيستم شاهد تلقي جديد و متفاوتي از استراتژي 
ــرايط،  بوديم و بعد از آن نيز، متفكران به تدريج با تغيير ش
ــل مي آورند (لورنژ و  ــتراتژي به عم تعاريفي مختلف از اس

همكاران: 1385، ص 48).

ــتراتژي را اين گونه تعريف  ــر اس ــه مايكل پورت از جمل
مي كند: استراتژي به معناي ارائة فرمولي گسترده است براي 
ــب و كار، تعيين اهداف و  ــن چگونگي رقابت در يك كس تعيي
ــوند  ــتند تا آن اهداف محقق ش اين كه چه كارهايي الزم هس

.(Porter, 1987, p: 5)

ــت كه مفاهيمي  هم چنين هنري منيتزبرگ معتقد اس
ــف آورد و بايد  ــوان در قالب تعري ــتراتژي را نمي ت چون اس
تعاريف مختلفي را براي آن پذيرفت. از اين رو وي پنج تعريف 
ــنهاد كرده است: استراتژي يعني 1.  ــتراتژي پيش را براي اس
طرح نقشه3، 2. صف آرايي4، 3. الگو5، 4. موضع6، 5. ديدگاه7 

.(Minzbdrg, 1994, p: 7)

هدف اصلي اين تحقيق تدوين اسـتراتژي 
جامع براي شـهرداري الهيجان با رويكرد 
توسعة پايدار شهري است. بي شك توسعة 
پايدار شهري براي انسان شهري رويكردي 

حياتي محسوب مي شود
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مديريت شهري 
مديريت شهري يك «سازمان گستردة متشكل از تمام 
عناصر و اجزاي رسمي و غيررسمي ذي ربط و مؤثر در ابعاد 
مختلف اجتماعي، اقتصادي و كالبدي حيات شهر با هدف 
ــهر  ــعة همه جانبه و پايدار ش اداره، هدايت، كنترل و توس
ــت كه از بخش ها و نهادهاي مختلفي تشكيل  مربوطه» اس
مي شود (ماهنامة پژوهشي، آموزشي شهرداري ها: 1385).

ــوم مديريت رابطة  ــي از اوايل دهة 1960 مفه از طرف
ــا جايي كه به عقيدة  ــتراتژي پيدا نموده ت تنگاتنگي با اس
ــتراتژي نمي تواند جز  ــت، امروزه اس ــردازان مديري نظريه پ
ــت نيز هرگز  ــود و مديري ــوب مديريت توجيه ش در چارچ
ــتراتژي به مقصود خود  نمي تواند بدون توجه به مفهوم اس
ــهر و اقداماتي كه  ــت يابد. در همين راستا مديريت ش دس
ــهروندان صورت مي گيرد به عهدة  ــايش ش براي رفاه و آس

شهرداري هاست.
ــعة پايدار شهري و تدوين  پس در هر صورت بين توس
ــتقيم وجود دارد. لذا  ــتراتژي براي شهرداري رابطة مس اس
ــناخت منطقه  پس از انتخاب مدل تحقيق براي تدوين، ش
از لحاظ موقعيت اجتماعي، تاريخي، اجتماعي و جاذبه هاي 

طبيعي ضروري به نظر مي رسد.

موقعيت جغرافيايي و تاريخي شهر الهيجان 
ــرض  ــه ع ــه و 15 دقيق ــان در 37 درج ــهر الهيج ش
ــول جغرافيايي واقع  ــي و 50 درجه و 2 دقيقه ط جغرافياي
ــت. منطقة جغرافيايي الهيجان با ارتفاع نسبي 2  شده اس
ــاي البرز در جنوب و  ــطح درياي آزاد بين كوه ه ــر از س مت
درياي خزر در شمال واقع شده است. الهيجان از زيباترين 
شهرهاي استان (گيالن) و كشور است. موقعيت جغرافيايي 
ــه تپه ماهورهاي آن را  ــاي كوهي، ك ــهر در ناحية پ اين ش
ــاي در رديف كاري هاي منظم  ــبز چ ــه س بوته هاي هميش
ــيماي شهر  ــت جلوة زيبايي به س ــانده اس ــي پوش هندس
بخشيده است (سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان 
ــالن: 1385). آب و هواي آن در بخش جلگه اي معتدل  گي
ــتاني سردسير و خوش آب و  ــمت كوهس و مربوط و در قس

هواست.
ــهرهاي مهم  ــي يكي از ش ــاي تاريخ ــر ويژگي ه از نظ
ــت كه  ــي رود. بناي اولية آن قلعه اي اس ــمار م گيالن به ش
در شش كيلومتري شرق الهيجان فعلي در زمان اشكانيان 
ــپاهيان فرهاد چهارم در جنگ  ــده و پناهگاه س ساخته ش

ــاختمان  ــد از حملة مغول س ــت. بع ــلوكي ها بوده اس با س
ــالم تا قرن  داراالماره رو به نابودي رفت. از بدو پيدايش اس
ــهر اطالعي در  هفتم از چگونگي تغييرات بافت فيزيكي ش
ــال 749 هـ .ق الهيجان محل اقامت و  دست نيست. از س
حكمراني سادات كيايي شد و شهر ديگري بنا گرديد. پس 
ــهر به دست حكام صفوي اداره  از سقوط سادات كيايي ش
ــهر و گسترش آن در اين  ــد و شكل گيري كالبدي ش مي ش
ــت. از اواخر دورة صفويه (و به ويژه از  دوره اتفاق افتاده اس
ــوان يكي از مراكز فعال  ــل دورة قاجار) الهيجان به عن اواي
ــي گيالن به تدريج اهميت  ــاديـ  اجتماعي و فرهنگ اقتص
ــت داد و رشت و بندر انزلي كه رابط تجاري  خود را از دس
ايران با باكو و روسيه بودند جاي آن را گرفتند (مهندسين 

مشاور پويانقش شهر و بنا: 1388).

ويژگي هاي اجتماعي و جمعيتي الهيجان 
ــماري عمومي نفوس و مسكن  ــاس آخرين سرش براس
ــهر 72950 نفر گزارش شده است.  كشور، جمعيت اين ش
ــت كه اوالً  ــانگر آن اس ــي روند تغييرات جمعيت نش بررس
ــش بوده كه اين امر  ــهر همواره رو به افزاي جمعيت اين ش
ــد ناشي از مهاجرت  ــد طبيعي جمعيت و رش ناشي از رش
ــت. ثانياً جمعيت شهر طي دورة پنجاه ساله (85- بوده اس

ــه برابر رسيده است، چرا كه شاخص  1338) به بيش از س
ــال  ــال 1335 برابر با 100 بوده در س ــت كه در س جمعي
ــاور  ــين مش ــت (مهندس 1385 به 367 افزايش يافته اس

پويانقش شهر و بنا: 1388).

جاذبه هاي طبيعي ـ تاريخي شهر الهيجان 
شهرستان الهيجان به علت قرار گرفتن در كوهپايه هاي 
ــمال را به خود  ــهرهاي ش ــب عروس ش ــرز، لق ــاي الب ــتان، موجب زيب ــاص داده و نيز نزديكي آن به مركز اس اختص

با توجه به اهميتي كه جامعة آماري به اين 
استراتژي قائل شدند نتيجه مي گيريم كه 
بيش ترين مشكالت مربوط به توسعة پايدار 
نداشتن شهرها متوجه شهرداري هاست و 
بيش ترين مشكل شهرداري ها نيز آموزش 
نديـدن كاركنـان و به طـور كلـي فقدان 
استراتژي آموزش و جذب نشدن نيروهاي 

تحصيل كرده است
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ــگري گرديده  ــرمايه گذاري در صنعت گردش ــترش س گس
است. جاذبه هاي مهم اين شهر شامل: 

الف) جاذبه هاي طبيعي: شامل تاالب اميركاليه، بام 
سبز، استخر الهيجان، آبشار شيطان كوه

ب) جاذبه هاي تاريخي: شامل بقعة چهار پادشاهان، 
ــد گيالني، بقعة  ــيخ زاه ــاجد جامع و اكبريه، مقبرة ش مس
سيدرضا كيا، بقاع سيد محمد، ميرشمس الدين، پل خشتي 
ــلطنه،  الهيجان، موزة تاريخ چاي ايران و آرامگاه كاشف الس
حمام گلشن (سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان 

گيالن، 1385).
***

ــتفاده گرديده  ــن تحقيق از مراحل زير اس ــة اي در تهي
است:

مرحله ى ورودي
ــع آوري اطالعات و تجزيه  ــن مرحله، پس از جم در اي
ــا توجه به  ــت آمد. ب ــج زير به دس ــا، نتاي ــل داده ه و تحلي
ــش نامة اول، عوامل خارجي و داخلي شناسايي شد. از  پرس

بين آن ها به عوامل استراتژيك خارجي و داخلي، كه بيش 
از 85٪ جامعة آماري است تأكيد شده است. در پرسش نامة 
ــده و به آن امتياز  ــت، تأييد ش دوم، كه پايايي آن 84٪ اس
ــتراتژيك  ــپس ضريب اهميت و رتبة عوامل اس دادند و س
ــول X÷Σx =Y منظور  ــاس فرم ــي و داخلي را براس خارج
كرديم، به طوري كه X: امتياز هر عامل و Σx: مجموع امتياز 
ــت. سپس براساس  عوامل و Y: ضريب اهميت هر عامل اس
ــاوي ميانگين باشد براي  ميانگين، چنانچه x بزرگ تر و مس
ــد رتبة 3  ــا رتبة 4 و اگر كوچك تر باش ــا و قوت ه فرصت ه
ــورد تهديدها و ضعف ها چنانچه  ــم. هم چنين در م مي دهي
ــاوي ميانگين باشد رتبة 1 و اگر كوچك تر  x بزرگ تر و مس
ــد رتبة 2 مي دهيم. در پايان با توجه به ضريب و رتبه  باش
ــده ماتريس ارزيابي عوامل خارجي و داخلي جامعة  داده ش
آماري تشكيل مي دهيم و نمرة اين عوامل محاسبه مي شود 
و در نهايت انحراف معيار اين نمرات نيز مشخص مي گردد 

(جدول 1 و 2).

جدول 1. ماتريس ارزيابي عوامل خارجي جامعة آماري 
نمرهرتبهضريبعوامل خارجي (تهديدها، فرصت ها)

فرصت ها (ف)
0/1140/44ف 1 ـ موقعيت مناسب شهر الهيجان از لحاظ توريستي و گردشگري

0/1040/40ف 2ـ  امكان ايجاد زيرساخت هاي توسعة توريستي و گردشگري، نظير فرودگاه، ساختن هتل پنج ستاره، مسافرخانه و...
0/1030/30ف 3 ـ داشتن فرهنگ مردمي و برخورداري از نيروهاي انساني با تجربه در زمينه هاي عمراني

0/1040/40ف 4 ـ داشتن محصوالت استراتژيك كشاورزي و باغي و صنايع دستي، نظير چاي، برنج، ابريشم، كلوچه، سفالگري و...
تهديدها (ت)

0/1010/10ت 1 ـ نبودن زيرساخت هاي توريستي و گردشگري در شهر الهيجان
0/1020/20ت 2 ـ نبودن مديريت واحد شهري 

0/1020/20ت 3 ـ مهاجرت و رشد بي روية شهرنشيني و تناسب نداشتن جمعيت با امكانات موجود
0/0920/18ت 4 ـ وجود گره هاي ترافيكي سنگين در مركز شهر 

0/0920/18ت 5 ـ مشكالت ناشي از بارندگي و نرخ باالي تورم و تملك در اجراي پروژه هاي عمراني شهر الهيجان ...
0/1010/10ت 6 ـ وجود مكانيكي ها و تعويض روغني ها در ورودي و خروجي شهر 

1002/5٪=1جمع
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ــبه شده براي نمرات عوامل  نكته: انحراف معيار محاس
ــس ارزيابي عوامل  ــتراتژيك خارجي و داخلي در ماتري اس
ــت با  ــي (IFE) به ترتيب برابر اس ــي (EFE) و داخل خارج
ــان  مقدار عددي زير: δ =0/1262 و δ =0/0780 و اين نش

مي دهد كه تحقيق مسير اصلي خود را طي نموده است.

مرحله تطبيق و مقايسه 
در اين مرحله عوامل اصلي داخلي و خارجي با استفاده 
ــوات (SWOT) و ماتريس  ــون ماتريس س ــي چ از ابزارهاي
ــتفاده از  ــده و با اس داخلي و خارجي (IE) تطبيق داده ش
تكنيك طوفان فكري چهار دسته از استراتژي هاي تهاجمي 
 (WT) و تدافعي (ST) رقابتي ،(WO) محافظه كارانه ،(SO)

شناسايي و تدوين شد، كه در راستاي مأموريت شهرداري 
ــب با عوامل داخلي و خارجي شهرداري  الهيجان و متناس

بوده اند.

ماتريس داخلي و خارجي (IE) جامعة آماري 
ــتراتژي هاي قرار گرفته  ــته از اس با عنايت به چهار دس
ــوات و با توجه به جمع نمرات ماتريس هاي  در ماتريس س
ــدول 1 و 2  ــي و خارجي مطابق ج ــل داخل ــي عوام ارزياب
ــهرداري در ماتريس داخلي و خارجي  منطقه قرارگرفتن ش
(IE) مشخص شد و آن دسته از استراتژي ها جهت ارزيابي 

و انتخاب در ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كّمي برگزيده 
ــس چهارخانه اي  ــده در ماتري ــد كه به منطقة تعيين ش ش

داخلي و خارجي مربوط اند.

بنابراين استراتژي هاي انتخاب عبارت اند از: 

(WO) استراتژي هاي محافظه كارانه
ــتراتژي ها اين است كه جامعة آماري با  هدف از اين اس
بهره برداري از فرصت هاي موجود در محيط خارج بكوشند 

نقاط ضعف داخلي را بهبود بخشند، كه عبارت اند از: 
1. استراتژي ايجاد درآمد ثابت و پايدار 

2. استراتژي آموزش و جذب نيروهاي تحصيل كرده 
3. استراتژي توسعة فضاي آموزش عالي 

4. استراتژي ارتقاي تحصيلي كاركنان 
ــاي  نيروه ــذب  ــاختار و ج ــر س تغيي ــتراتژي  اس  .5

متخصص

 (WT) استراتژي هاي تدافعي
ــتراتژي حالت  جامعة آماري تحقيق در اجراي اين اس
ــرد و هدفش كم كردن نقاط ضعف  ــي به خود مي گي تدافع
ــي از محيط خارجي است  داخلي و پرهيز از تهديدات ناش

كه عبارت اند از: 
1. استراتژي توسعة توريست و گردشگري 

2. استراتژي مديريت واحد شهري 
3. استراتژي فعال سازي بخش خصوصي

4. استراتژي ارتقاي سطح علمي كاركنان 
ــراي  ب ــيني  ــول شهرنش اص ــوزش  آم ــتراتژي  اس  .5

شهروندان 
ــان فن در  ــتادان محترم و كارشناس با توجه به نظر اس
ــتراتژي زير  ــتراتژي هاي فوق چهار اس ــرايط فعلي از اس ش

مناسب است، كه عبارت اند از: 
1. استراتژي (توسعة توريسم و گردشگري)

2. استراتژي (مديريت واحد شهري)
3. استراتژي (آموزش و جذب نيروهاي تحصيل كرده)

4. استراتژي (ايجاد درآمد ثابت و پايدار)
ــل داخلي و خارجي  ــه ماتريس عوام ــون با توجه ب اكن
ــتراتژيك كّمي به  ــتفاده از ماتريس برنامه ريزي اس و با اس

اولويت بندي آن ها مي پردازيم.

فرهنگ سـازي در بيـن شـهروندان براي 
پرداخت عوارض و وجـوه قانوني و تدوين 
اليحـة اسـتنكاف از پرداخت عـوارض و 
مطالبات شـهرداري و چگونگي جلوگيري 

و گرفتن حق و حقوق شهرداري ها
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مرحلة تصميم گيري 
ــوم كه  ــش نامة س ــن مرحله نتايج حاصل از پرس در اي
شامل محاسبة ضريب جذابيت استراتژي هاي انتخاب شده 
ــي، ماتريس برنامه ريزي  ــبت به عوامل داخلي و خارج (نس
استراتژيك كّمي عوامل داخلي و خارجي و نتايج ماتريس) 

است، مشخص شده است.
ــبت  ــده نس ــتراتژي هاي انتخاب ش ضريب جذابيت اس
ــتراتژيك داخلي و خارجي شهرداري با توجه  به عوامل اس
ــاز كل هر  ــت، به طوري كه Y: امتي ــول Y=ΣX اس به فرم
ــبت به هر يك از عوامل استراتژيك داخلي  ــتراتژي نس اس
ــت و X: امتياز هر پاسخ توسط جامعة آماري  و خارجي اس
ــپس با توجه به امتياز كل جذابيتي كه  ــبه است. س محاس
ــوم، كه پاييني آن 91٪ است تأييد شد  ــش نامة س از پرس
ــده نسبت به هر  ــتراتژي هاي انتخاب ش ميانگين امتياز اس
ــا توجه به فرمول  ــل اصلي داخلي و خارجي ب يك از عوام

ــتراتژي هاي  ــه μ: ميانگين امتياز اس 311 به طوري ك
y:=μ

ــبت به هر يك از عوامل داخلي و خارجي  انتخاب شده نس
است و : Y امتياز كل هر استراتژي نسبت به عوامل داخلي 
ــت و 113: تعداد جامعة آماري تحقيق است.  و خارجي اس

اين محاسبه با گرد كردن ميانگين امتيازات به عدد صحيح 
ــد، به طوري كه T: ضريب  ــا توجه به فرمول T = Φ(μ) ش ب
ــده نسبت به هر يك از  ــتراتژي هاي انتخاب ش جذابيت اس
ــد و ميانگين امتياز  عوامل داخلي و خارجي Φ(μ): گرد ش
ــبت به هر يك از عوامل  ــده نس ــتراتژي هاي انتخاب ش اس

داخلي و خارجي به دست آمد.

ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كّمي (عوامل 
داخلي و خارجي) جامعة آماري تحقيق

ــايع در ارزيابي  ــيار ش يكي از تكنيك ها و ابزارهاي بس
ــخص نمودن جذابيت نسبي  ــتراتژيك و مش گزينه هاي اس
استراتژي ها كه در مرحلة تصميم گيري مورد استفاده قرار 
 (QSPM) مي گيرد، ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كّمي
ــدام يك از  ــخص مي نمايد كه ك ــن ماتريس مش ــت. اي اس
ــب تر است و  ــده، مناس ــتراتژيك انتخاب ش گزينه هاي اس
ــدي مي نمايد (علي  ــتراتژي ها را اولويت بن در واقع اين اس
ــس  ــدول 3 و 4 ماتري ــدي: 1382، ص 256) در ج احم
ــي QSPM (عوامل داخلي و  ــتراتژيك كّم برنامه ريزي اس

خارجي) جامعة آماري آورده شده است.

جدول 2. ماتريس ارزيابي عوامل داخلي جامعة آماري 
(S-W)نمرهرتبهضريبعوامل داخلي

قوت ها (ق)
0/1140/44ق 1 ـ دارا بودن امكانات رفاهي

0/1130/33ق 2ـ سابقه و قدرت شهرداري و برخورداري از طرح هاي شهرسازي، گردشگري و...
0/1130/33ق 3 ـ هماهنگي بين شهرداري و شوراي شهر الهيجان

0/1130/33ق 4 ـ برخورداري از پرسنل مجرب و كارآمد
ضعف ها (ض)

0/1310/13ض 1 ـ كمبود درآمد و مشكالت مالي
0/1120/22ض 2 ـ نبودن سيستم آموزشي كارآمد، متناسب با شرايط و تكنولوژي روز

0/1110/11ض 3 ـ محروم كردن اكثر كاركنان شهرداري از تحصيالت عالي
0/1210/12ض 4 ـ فقدان استراتژي هاي جامع و هماهنگ و ادارة شهرداري به روش سنتي 

0/1020/20ض 5 ـ جذب نيروي بيش از نياز و خارج از چارت سازماني در شهرداري الهيجان
1002/21٪=1جمع امتيازات
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جدول 3. ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كّمي (عوامل داخلي) جامعة آماري

استراتژي

عوامل داخلي

ضريب اهميت

استراتژي (2)استراتژي (1)
استراتژي 

(3)
استراتژي (4)

ضريب جذابيت

نمره

ضريب جذابيت

نمره

ضريب جذابيت

نمره

ضريب جذابيت

نمره

قوت ها (ق)
0/1120/2220/2230/3320/22ق 1ـ دارا بودن امكانات رفاهي

طرح هاي  از  برخورداري  و  شهرداري  قدمت  و  سابقه  2ـ  ق 
0/1120/2220/2230/3330/33شهرسازي و گردشگري و توريستي 

0/1120/2220/2230/3320/22ق 3ـ هماهنگي بين شهرداري و شوراي شهر الهيجان
0/1120/2230/3330/3330/33ق 4ـ برخورداري از كاركنان مجرب و كارآمد

ضعف ها (ض)
0/1320/2620/2630/3930/39ض 1ـ كمبود درآمد و مشكالت مالي

0/1120/2220/2230/3330/33ض 2ـ نبودن سيستم آموزشي متناسب با شرايط و تكنولوژي روز
0/1120/2220/2230/3320/22ض 3ـ محروميت اكثر كاركنان شهرداري از تحصيالت عالي

ض 4ـ فقدان استراتژي هاي جامع و هماهنگ و ادارة شهرداري 
0/1220/2430/3630/3620/24به روش سنتي

ض 5ـ جذب نيروي بيش از نياز و خارج از چارت سازماني در 
0/1020/2020/2030/3020/20شهرداري

1002/022/253/032/48=1جمع

مقبره ي شيخ زاهد گيالني
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از جمع بندي دو ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كّمي 
ــر حاصل گرديد  ــي و خارجي نتايج زي ــراي عوامل داخل ب

(جدول 5)

جدول 5. جمع بندي دو ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كّمي براي عوامل داخلي و خارجي
ميانگين نمراتمجموع نمره هاي ارزيابي جذابيتنمرة ارزيابي عوامل خارجينمرة ارزيابي عوامل داخلياستراتژي ها
2/022/294/312/155استراتژي (1)
2/252/684/932/465استراتژي (2)
3/032/9763استراتژي (3)
2/482/685/162/58استراتژي (4)

بيـن توسـعة پايـدار شـهري و تدويـن 
استراتژي براي شـهرداري رابطه مستقيم 

وجود دارد

جدول 4. ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كّمي (عوامل خارجي) جامعة آماري

استراتژي

عوامل داخلي

ضريب اهميت

استراتژي (2)استراتژي (1)
استراتژي 

(3)
استراتژي 

(4)

ضريب جذابيت

نمره

ضريب جذابيت

نمره

ضريب جذابيت

نمره

ضريب جذابيت

نمره

فرصت ها (ف)
و  توريستي  لحاظ  از  الهيجان  شهر  مناسب  موقعيت  1ـ  ف 

گردشگري
0/1130/3330/3330/3330/33

ف 2ـ امكان ايجاد زيرساخت هاي توسعة توريستي و گردشگري، 
نظير فرودگاه، راه آهن، ساختن هتل پنج ستاره، مسافرخانه و...

0/1020/2030/3030/3030/30

ف 3ـ داشتن فرهنگ مردمي و برخورداري از نيروهاي انساني با 
تجربه در زمينه هاي عمراني، شهرسازي.

0/1020/2020/2030/3030/30

ف 4ـ داشتن محصوالت استراتژيك كشاورزي و باغي و صنايع 
دستي نظير چاي، برنج، ابريشم، كلوچه، سفالگري و...

0/1030/3030/3030/3030/30

تهديدها (ت)
شهر  در  گردشگري  و  توريستي  زيرساخت هاي  نبودن  1ـ  ت 

الهيجان
0/1030/3030/3030/3030/30

0/1020/2030/3030/3020/20ت 2ـ نبودن مديريت واحد شهري
نداشتن  تناسب  و  شهرنشيني  بي روية  رشد  و  مهاجرت  3ـ  ت 

جمعيت با امكانات موجود
0/1020/2030/2030/3020/20

0/0920/1820/1830/2720/18ت 4ـ وجود گره هاي ترافيكي سنگين در مركز شهر
ت 5 ـ مشكالت ناشي از بارندگي و نرخ باالي تورم و تملك در 

اجراي پروژه هاي عمراني شهر الهيجان...
0/0920/1830/2730/2730/27

ت 6 ـ وجود مكانيكي ها و تعويض روغني ها در ورودي و خروجي 
شهر

0/1020/2030/3030/3020/30

1002/292/682/972/68=1جمع
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با توجه به نتايج ماتريس برنامه ريزي استراتژيك كّمي، 
ــد: اولويت اول،  ــتراتژي ها به ترتيب زيرن ــب ترين اس مناس
ــاي تحصيل كرده؛  دوم،  ــتراتژي آموزش و جذب نيروه اس
ــتراتژي ايجاد  ــتراتژي مديريت واحد شهري؛ سوم، اس اس
ــعه توريست  ــتراتژي توس درآمد ثابت و پايدار؛ چهارم، اس

و گردشگري.

نتيجه گيري  و پيشنهادها 
همان طور كه مي دانيد سؤال و هدف اصلي اين تحقيق 
ــهرداري الهيجان  ــب ترين استراتژي براي ش تدوين مناس
بود. از آن جايي كه عوامل خارجي (فرصت ها و تهديدها) و 
ــا و ضعف ها) نيز تأثيرگذار بودند لذا پس از  داخلي (قوت ه

بحث و بررسي در مورد آن ها نتايج زير حاصل گرديد.
نتايج حاصل نشان داد كه جامعة آماري از لحاظ مدرك 
ــدرك تحصيلي ديپلم و  ــي داراي باالترين درصد م تحصيل
ــانس و باالتر است.  پايين ترين درصد مدرك تحصيلي ليس
ــي تعداد 50 مورد تهديد  ــن در بحث عوامل خارج هم چني
بيان شده و تهديد نبودن امكانات توريستي و گردشگري و 
طوالني شدن اجراي برخي از پروژه هاي عمراني به ترتيب 

بيش ترين و كم ترين درصد را به خود اختصاص داده اند.
ــده كه وجود  ــورد فرصت ها نيز 31 مورد بيان ش در م
ــگري نظير وجود  ــهر الهيجان از لحاظ گردش موقعيت ش
ــه ترتيب بيش ترين و  ــوزة چاي و وجود زمين هاي باير ب م
ــن درصدها را به خود اختصاص داده اند و در تعيين  كم تري
ــر بيش از 85 درصد  ــتراتژيك خارجي كه مدنظ عوامل اس
ــش مورد از  ــورد از فرصت ها و ش ــوده چهار م ــان ب كاركن

تهديدها بيان شده است.
ــن در بحث عوامل داخلي تعداد 18 مورد قّوت  هم چني
ــد كه  ــف از طرف جامعة آماري مطرح ش ــورد ضع و 30 م
ــا دارا بودن برخي امكانات رفاهي و خدمات  در بين قوت ه
رساني سريع در مواقع اضطراري و در بين ضعف ها كمبود 
ــراي صدور پروانه  ــت و پا گير ب درآمد و وجود قوانين دس
ــد و در همين  ــن درصدها را دارا بودن ــن و كم تري بيش تري
ــتا تعداد 4 مورد قوت و 5 مورد ضعف، كه بيش از 85  راس

درصد كاركنان به آن تأكيد داشتند، شناسايي شد.
ــي، فرصت ها  ــذاري، از عوامل خارج ــورد تأثيرگ در م
ــي، ضعف ها  ــاوي و از عوامل داخل ــا به طور مس و تهديده
ــن درصد را به خود اختصاص داده اند و اين بيانگر  بيش تري
ــت تدافعي و  ــر در موقعي ــهرداري بيش ت ــت كه ش اين اس

محافظه كارانه بوده يعني هدف از آن كم كردن نقاط ضعف 
ــي از محيط خارجي بوده  داخلي و پرهيز از تهديدهاي ناش
ــاي موجود در محيط  ــا بهره گيري از فرصت ه ــت، كه ب اس
خارج نقاط ضعف خود را بايد بهبود بخشيد. هم چنين نمرة 
ــل خارجي و 2/21 عوامل داخلي، موضوع قبل را  2/5 عوام
ــا از عوامل خارجي و ضعف ها از  ــه تأثير بيش تر فرصت ه ك
ــهرداري بيان كرده بود مورد تأييد قرار  عوامل داخلي بر ش

مي دهد.
از طرفي انحراف معيار در عوامل خارجي 0/1197 و در 
ــان دهنده اين است كه تحقيق  عوامل داخلي 0/1103 نش
ــت و در مرحلة تطبيق  ــير اصلي خود را طي كرده اس مس
ــهرداري  ــتراتژي، ش ــه نيز از بين موقعيت هاي اس و مقايس

بيش تر در منطقة محافظه كارانه و تدافعي قرار گرفت.
ــل داخلي و  ــكيل ماتريس عوام ــس از تش ــن پ بنابراي
ــدند. در  ــتراتژي هاي چهارگانه انتخاب ش خارجي (IE) اس
مرحلة تصميم گيري، نتايج حاصل استراتژي برتر شهرداري 
ــتراتژي آموزش و  الهيجان را كه به ترتيب عبارت اند از اس
جذب نيروهاي تحصيل كرده، مديريت واحد شهري، ايجاد 
ــعة توريسم و گردشگري، نشان  درآمد ثابت و پايدار و توس
ــي تحقيق معلوم  ــؤال و هدف اصل ــه اين ترتيب س داد و ب

شد.
ــتراتژي  با توجه به اهميتي كه جامعة آماري به اين اس
قائل شدند نتيجه مي گيريم كه بيش ترين مشكالت مربوط 
ــعة پايدار نداشتن شهرها متوجه شهرداري هاست و  به توس
بيش ترين مشكل شهرداري ها نيز آموزش نديدن كاركنان 
ــدن  ــتراتژي آموزش و جذب نش ــور كلي فقدان اس و به ط

نيروهاي تحصيل كرده است.
ــت،  ــتراتژي ديگر اس ــه اس ــش وظيفه اي نيز س در بخ
ــاي دانايي و ناداني  ــرا امروزه فاصلة ميان ملت ها بر مبن زي
آن ها تعريف مي شود و نه دارايي و ناداري، بنابراين ارتقاي 
ــش از هر عامل ديگر متأثر از  ــاني بي بهره وري از منابع انس
ــواع دانش ها و مهارت هاي مورد  ــاني به ان تجهيز منابع انس
نياز است. چنين استلزامي، جز از طريق استراتژي آموزش 
ــت و تحقق  ــر نيس ــذب نيروهاي تحصيل كرده مّيس و ج
ــتراتژي ديگر نيز امكان پذير نخواهد بود. بنابراين  ــه اس س

پيشنهاد مي گردد: 
ــاي همگاني، كه  ــهرداري از آموزش ه ــان ش 1. كاركن
ــامل تمام كاركنان شهرداري ها از باالترين تا پايين ترين  ش

سطح مي شود برخوردار گردند.
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2. كاركنان شهرداري از آموزش هاي كاربردي (رايانه و 
حفظ فضاي سبز و...) برخوردار گردند.

ــاي الزم از آموزش هاي  ــودن زمينه ه ــا فراهم نم 3. ب
ــئوالن ردة باالي  ــان و مس ــه كارشناس ــه ب ــك، ك آكادمي
ــك، برنامه ريزي  ــل ترافي ــود (مث ــهرداري ها داده مي ش ش
شهري، طراحي شهري و سازه)، كارشناسان اين شهرداري 

نيز برخوردار گردند.
ــه حقوق و  ــران، ك ــوص مدي ــاي مخص 4. از آموزش ه
قوانين شهري، مديريت و روابط عمومي را شامل مي شود، 
برخوردار گردند و اهميت آموزش نيروي انساني به كاركنان 

مديران شهري و شوراها آموزش داده شود.
ــان طراح و معمار در جهت  5. آموزش دادن به مهندس
ــاختمان ها و رعايت نور و نكات ايمني در  ــازي س مقاوم س

جهت صرفه جويي و بهره وري از انرژي
6. مجهز كردن شهرداري ها به اطالعات روز و تكنولوژي 

و فنون پيشرفتة دنيا 
ــت به كاركنان  ــل، بعد و در حين خدم ــوزش قب 7. آم

شهرداري.
ــكيالت،  ــهرداري ، قانون تش ــري از قانون ش 8. بهره گي
آيين نامه ها و معامالت شهرداري ها، قوانين مرتبط با زمين 
شهري، قوانين و مقررات مربوط به شهرسازي و طرح ريزي 
شهري، قانون  نظام مهندسي و كنترل ساختمان، قوانين و 
مقررات مربوط به تقسيمات كشوري در ارتباط شهرداري ها 

با وزارت كشور و...
9. توجه ويژه به ارتقاي تحصيلي كاركنان، با عنايت به 

آمار 59/29٪ دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم آنان شود.
ــاي متخصص، با  ــذب نيروه ــالش در زمينة ج 10. ت
ــين و 13/27 درصد  ــار 18/58 درصد مهندس توجه به آم

تكنسين ها.
ــهروندان در زمينة اصول  ــوزش ش ــه آم ــه ب 11. توج

شهرنشيني 

اولويت دوم: استراتژي مديريت واحد شهري است، زيرا: 
ــت و به  ــته اس ــي يك پارچه و به هم پيوس ــهر كلّيت ش
ــازمان مانند  ــكل و مقتدر نياز دارد. اين س ــازماني متش س
ــت. بنابراين، بحث  ــازمان ديگر نيازمند مديريت اس هر س

مديريت شهري و ادارة مطلوب شهر مطرح مي گردد.
ــياري از وظاي برشمرده در قانون  ــاليان اخير بس در س
ــا و وزارتخانه هاي دولتي  ــهرداري ها منفك و به نهاده از ش
ــپرده شد و مديريت شهري در كشور ما چند پاره گرديد  س
ــم درآمد. يعني عالوه بر  ــه صورت جزيره هاي جدا از ه و ب
شهرداري ها و شوراها، نهادهاي ديگري چون وزارت كشور، 
وزارت مسكن و شهرسازي و... نيز وظايف و مسئوليت هايي 

را درخصوص امور شهري برعهده گرفتند.
اين موضوع بيانگر اين است كه مديريت كشور براساس 
ــي پايه گذاري شده است. در اين ميان براي  مديريت بخش
ــازمان محلي مانند شهرداري دشوار است كه از مرز  يك س
ميان اين ادارات مختلف دولتي عبور كند. هم پوشاني امور 
و منافع اين ادارات و شهرداري ها و شوراها، غالباً به اختالل 

در وظايف و به خصوص تضعيف نقش شهرداري ها و شوراها 

ــهر گرفتار مداخلة ادارات مختلف  مي انجامد و مديريت ش
مي شود و از مسئول صالحيت داري كه مسئوليت ادارة شهر 
ــه عهده بگيرد و محروم  ــئوليتي كالنگر ب را با نگرش و مس
مي گردد و متأسفانه از هدف اصلي كه رفاه و آسايش مردم 
است دور مي شود. لذا استراتژي فوق مي تواند شهرداري ها 
ــد و شكوفايي  ــردرگمي نجات دهد و باعث رش را از اين س

شهرها گردد. بنابراين پيشنهاد مي گردد:
ــكل ترافيك و  ــهري مش ــا ايجاد مديريت واحد ش 1. ب
حمل ونقل، زيرساخت ها و كندوكاوي هاي معابر و خيابان ها 
برطرف شود و از دخالت ادارات ديگر، اعم از آب و فاضالب، 
برق، گاز و... و موازي كاري هاي آن ها جلوگيري به عمل آيد.

2. با ايجاد مديريت واحد شهري و آثار تاريخي و مذهبي 
حفاظت گردد و بيت المال (در هزينه ها) حفظ شود.

ــهردار، مبني بر اين كه  ــري در عزل و نصب ش 3. بازنگ
ــتقيماً يا توسط نمايندگان  ــهرداران يا توسط مردم مس ش
ــط  ــوند ولي عزل آن ها توس ــورا انتخاب ش مردم يعني ش

شوراي شهر نباشد.
ــهري و جمع اوري شغل هاي  4. ايجاد مديريت واحد ش

مديريت شـهري يك «سـازمان گستردة 
متشـكل از تمام عناصر و اجزاي رسمي و 
غيررسمي ذي ربط و مؤثر در ابعاد مختلف 
اجتماعي، اقتصادي و كالبدي حيات شهر 
با هدف اداره، هدايت، كنترل و توسعة همه 

جانبه و پايدار شهر مربوطه» است
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ــاي مكاني خود را از اقتصاد يك پايه اي برهاند... در  مزيت ه
ــهر الهيجان به لحاظ  ــور ايران، از جمله ش ــن ميان كش اي
ــر مهم جذب جهان گردي  ــتن عناص موقعيت مكاني و داش
ــتاني، تنوع اقليمي يا تمدن  ــون مناظر طبيعي، آثار باس چ
ريشه دار در تالش است تا با برنامه ريزي و مديريت صحيح 
ــت يابد و  ــعة همه جانبه و پايدار دس ــردي به توس جهان گ
ــتن استراتژي  ــت يابي به صنعت اول جهان بدون داش دس

فوق ميسر نيست. بنابراين پيشنهاد مي گردد: 
1. به علت وجود سازمان ها و تشكيالت موازي و نبودن 
ــا جنبه هاي مختلف،  ــي واحد در برخورد ب ــز مديريت تمرك
ــكل روبه رو  صنعت جهان گردي در ايران و الهيجان با مش
ــتقل جهان گردي  ــرورت دارد وزارتخانة مس ــت. لذا ض اس
ايجاد گردد تا اقدامات الزم تحت مديريت وزير جهانگردي 

صورت گيرد.
2. با رعايت قوانين ساخت و ساز در شهر الهيجان از اين 
ــت شود و با ساخت بازارچه  نعمت خدادادي حفظ و حراس
ــازمان دهي دست فروشان  ــبت به س براي ميوه  و تره بار نس

اقدام گردد.
ــتفاده از بخش خصوصي  ــهرداري مي تواند با اس 3. ش
ــتي و گردشگري در شهر  ــبت به ايجاد امكانات توريس نس

الهيجان اقدام نمايد.
ــهر  ــا توجه به وجود موزة چاي ايران و موقعيت ش 4. ب
ــبز،  ــگري نظير بام س ــتي و گردش الهيجان از نظر توريس
ــار و... شهرداري با همكاري بخش خصوصي  تله كابين، آبش
مي تواند در جهت جذب توريست و گردشگر و ايجاد درآمد 
ــتفادة مطلوب  ــهر الهيجان اس ــعة ش ثابت و پايدار و توس

نمايد.

پي نوشت
1. Designing

2. Compound

3. Plan

4. Ploy

5. Pattern

6. Position

7. Perspective

* منابع در دفتر مجله موجود است.

مزاحم و توسعة توريستي و گردشگري در شهر الهيجان.
اولويت سـوم: اسـتراتژي ايجاد درآمد ثابت و پايدار 

است، زيرا: 
ــاد درآمد ثابت و  ــهرداري ها ايج بزرگ ترين دغدغه ش
ــهرداري براي پيشبرد امور داخلي،  پايدار است. زيرا هر ش
اعم از پرداخت حقوق كاركنان، اجراي طرح ها و پروژه هاي 
ــه و درآمد دارد  ــاي ديگر نياز به بودج ــي و هزينه ه عمران
ــد. بنابراين  ــش روي آن ها باش ــكالت پي تا جواب گوي مش

پيشنهاد مي گردد:
ــاني  ــت و ارتقاي كيفيت نيروي انس ــود مديري 1. بهب
ــب  ــازي، جل ــق خصوصي س ــا، از طري ــش هزينه ه و كاه

مشاركت هاي مردمي و...
ــرمايه گذاري شهرداري در پروژه هاي  2. مشاركت و س
ــن حق تراكم،  ــي به جاي گرفت ــخصي و خصوص عظيم ش
ــور افزايش  ــه منظ ــاخت و... ب ــدور پروانه س ــوارض ص ع

دارايي هاي شهرداري.
3. تعيين محدوديت زماني براي مالكين جهت پرداخت 
جرايم كميسيون مادة 100 و... (حداقل 6 ماه) و اختصاص 
ــد جرايم راهنمايي و رانندگي و يارانة بيش تر، در  80 درص
ــائل ديگر از محل تبصرة 13 از  ــتاي حمل ونقل و مس راس

طرف دولت به شهرداري ها.
ــت رئيس  ــتقل يا معاون ــازمان مس ــك س ــاد ي 4. ايج
جمهوري به عنوان متولي اصلي شهرداري در زمينة مسائل 

درآمدي.
ــازي و غيره  ــكان پرداخت فيش هاي عوارض نوس 5. ام
ــا و جاي گزين كردن قبض هاي  ــتاب در بانك ه از طريق ش

كسب و پيشه و پسماند به جاي بهاي خدمات شهري.
ــهري  ــاي غيرمنقول ش ــد از دارايي ه ــب درآم 6. كس
ــك، فعاليت هاي  ــازي)، حمل و نقل و ترافي ــوارض نوس (ع

اقتصادي شهري.
ــراي پرداخت  ــهروندان ب ــازي در بين ش 7. فرهنگ س
عوارض و وجوه قانوني و تدوين اليحة استنكاف از پرداخت 
عوارض و مطالبات شهرداري و چگونگي جلوگيري و گرفتن 

حق و حقوق شهرداري ها.

و در پايان اولويت چهارم: استراتژي توسعة توريسم 
و گردشگري است، زيرا: 

يكي از مسائل مهم جهان امروز تنوع بخشي به اقتصاد 
ــت. هر كشوري مي خواهد با شناخت مزيت ها و يا خلق  اس



59139
ن0

ستا
/ تاب

ي 4
اره 

شم
م/ 

شش
ه ي 

دور

ــه اي براي ديگر  مقالة نخسـت در واقع تمهيد مقدم
ــغل، كار  ــز آن از ش ــف حرفه و تماي ــت. تعري ــاالت اس مق
ــه اي در دو رهيافت  ــز تعريف اخالق حرف ــا و ني و حرفه نُم
ــاني و مديريت راهبردي مقدمه اي است  مديريت منابع انس
ــي تطبيقي پنج  ــاس آن ها به بررس ــت براس كه مقالة نخس
وجهي (بين وضعيت جامعة ما در اخالق حرفه اي، پيشينة 
ــگاه آن در  ــتان، جاي ــالق حرفه اي در تمدن ايران باس اخ
ــالمي و نقش راهبردي آن در  آموزه هاي ديني و تمدن اس
ــي در مقام  ــي) مي پردازد ـ حاصل اين بررس جهان صنعت

توصيف، سخن موالنا در مثنوي است.
بر سر گنج از گدايي مرده ام

زان كه اندر غفلت و در پرده ام 
ــراوان مي پذيرد. در اين  ــت موجود تبيين هاي ف وضعي
ميان عوامل سه گانة «نبود تعامل اثربخش بين سازمان هاي 
ــم كاري محققان علوم  ــگاه»، «ك اجرايي و صنعتي با دانش
ــاني» و «ويژگي اخالق پژوهان و پرده پنداران» در اين  انس

مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
مقالة دوم از جايگاه اخالق حرفه مندي و پيش وري در 
ايران باستان بحث مي كند. در ايران باستان شغل براي هر 
كس خويشكاري او تلقي مي شد و پيشه ور راستين بايد كار 

علــى محمــد بخشــــوده

معـــــــرفي  
ـــاب كتـــــ

اخالق حرفه اي در تمدن ايران و اسالم 
.چاپ اول: زمستان 1386، 716 صفحه.

.احد فرامرز قراملكي و همكاران 
.ناشر: پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي

.قيمت: 90000 ريال
ــترة  ــتة علمي فراتر رفته و گس ــالق حرفه اي از رش اخ
ــيعي را دربرگرفته است تولد و رشد رشته هاي  معرفتي وس
ــراوان در اخالق حرفه اي به ِحَرف و صنعت هايي معطوف  ف
ــي از پژوهش  ــود كه حاصل دغدغه هاي اخالقي ناش مي ش
ــه اي در تمدن ايران  ــت. اخالق حرف آن ها در دانشگاه هاس
باستان پيشينه اي بيش از سه هزار سال دارد و در آموزه ها 
و تمدن اسالمي از منزلت اساسي و جايگاه بنياني برخوردار 
ــع تطور مفهوم حرفه،  ــت. امروزه اخالق حرفه اي، به تب اس
تنوع و درهم تنيدگي حرفه ها و چالش هاي فراوان برخاسته 
ــب و كار جايگاهي  ــدن، در محيط جهاني كس از جهاني ش

راهبردي يافته است.
ــده براي نشان دادن سه حقيقت به بيست  كتاب ياد ش
ــت. يك، سابقة اخالق  و هفت مطالعة نظام مند پرداخته اس
حرفه اي در تمدن ايران باستان؛ دو، جايگاه اخالق حرفه اي 
ــالمي؛ و سه، نقش اخالق حرفه اي  در آموزه ها و معارف اس
ــه بخش،  ــالوه بر اين س ــران، ع ــالمي در اي ــدن اس در تم
ــن بخش اين مجموعه به مباحث تطبيقي و مطالعات  آخري
ــي اي كه چالش هاي جديد را ايجاد كرده، پرداخته  پژوهش

است. گزارش هر يك از مقاالت را به اختصار مي آوريم:
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ــتاي ذات نيكوي انساني انجام دهد. چنين  خود را هم راس
ــد. جوان مرد از اوصافي  ــه وري را جوان مرد مي خواندن پيش
ــودن برخوردار  ــتكاري، و مردمي ب ــد خردمندي، راس مانن
ــتان  ــيان با تأثيرپذيري از مصر باس بود. در عصر هخامنش
ــكيل شده بود و بر اخالقي بودن  اتحاديه هاي حرفه اي تش

مشاغل نظارت مي كرد.
عادالنه بودن دستمزد در دوران هخامنشيان عنوان مقالة 
ــئلة نظام جامع پرداخت يا جبران خدمت،  سوم است. مس
ــت و عادالنه بودن آن  ــائل مهم و چند تبار اس امروزه از مس

دغدغة اصلي محققان «اخالق حرفه اي» است.
نويسندة اين مقاله براساس ِگل نوشته اي قرائت شده در 
تخت جمشيد، وضعيت پرداخت حقوق و پاداش را گزارش 
ــختي كار و حقوق  ــا توجه به عناِصري چون س مي كند و ب
كودكان و زنان، اين فرضيه را اثبات مي كند كه دستمزد در 

دوران هخامنشيان در مجموع عادالنه بوده است.
ــاهنامه به  ــاس گزارش ش مؤلـف مقالة چهارم براس
ــاغل در اين دوره  ــان مش ــاف اخالقي صاحب ــل اوص تحلي
ــة عمده قابل  ــه گون ــاغل در اين دوره بر س مي پردازد. مش
تقسيم اند. هر گروه از مشاغل واحد اوصاف اخالقي خاصي 
است. نويسنده فرضية خود را مبتني بر شايسته ساالري در 

حرف نشان مي دهد.
ــانيان  ــناخت ارزش هاي اخالقي در ايران زمان ساس ش
ــت. نويسندة اين مقاله  ــت اس آخرين مقاله در بخش نخس
ــاختار حكومتي  ــان دادن س ــس از درج مقدمه اي در نش پ
ــون پهلوي به بحث  ــاس مت ــاني، براس و مدني دوران ساس
ــل اجتماعي و  ــي، به ويژه اخالق در تعام ارزش هاي اخالق

وظايف اخالقي پادشاهان، مي پردازد.
بخش دوم با عنوان اخالق حرفه اي در آموزه ها و معارف 
ــالمي و با پژوهشي در استقالل قاضي آغاز مي شود. اين  اس
ــئله كه اهميت راهبردي در اخالق قضا دارد، كم وبيش  مس
ــندة  ــت. نويس ــان قرار گرفته اس ــورد بي توجهي محقق م
ــم بر مبناي تعريف اخالق قضا، رفتار  ــمند مقالة شش دانش
قضايي، ابعاد مختلف استقالل قاضي و عوامل تهديدكنندة 
ــا ارجاع آداب فضا به احكام  ــپس ب آن را تحليل مي كند. س

فضا مباني الزامي كردن آداب فضا را تبيين مي نمايد.
عدالت قاضي و نقش آن در عدالت قضا هفتمين مقالة 
ــت. در اين مقاله به كمك سه رهيافت فقهي،  مجموعه اس
حقوقي و اخالقي، مسئلة عدالت قاضي و جايگاه قضا تحليل 
مي شود. «عدالت قاضي» با رهيافت اخالق صاحبان حرفه و 

«عدالت در فضا» با رهيافتي سيستمي نگر و راهبردي مورد 
بحث قرار مي گيرند تا تمايز و ارتباط آن دو نمايان گردد.

مقالة هشتم مسئله و فرضيه اي نو را به ميان مي آورد 
كه اثبات آن گسترة معرفتي اخالق، از جمله اخالق حرفه اي 
ــئلة اين مقاله پرسش  را، تحت تأثير ژرف قرار مي دهد. مس
از جايگاه اخالق نبوي در رسالت پيامبر گرامي اسالم (ص) 
است و فرضيه اي كه براساس آيات، روايات و برخي شواهد 
ــت كه اخالق آن حضرت،  ــود، اين اس تاريخي اثبات مي ش
ــاير  ــزة بعدي و در رتبه اي فروتر از قرآن و فراتر از س معج
ــبك ارتباطي معيني  ــت. اخالق حرفه اي بر س معجزات اس
استوار است. روان شناسان، الگوي اثربخش ارتباطي را چنان 
الگويي برخوردار از قاطعيت مي دانند كه صداقت، صراحت، 
احترام اصيل متقابل، خودمختاري و استقالل داشته باشد 
و الگوي سلطه گري، سلطه پذيري و پرخاشگري را، كه فاقد 
ــر اثربخش يا مرضي  ــده اند، غي ــي از مؤلفه هاي ياد ش برخ
ــندة مقاله دهم اين فرضيه را به نهج البالغه  مي دانند. نويس
عرضه مي كند كه الگوي رفتار ارتباطي حضرت اميرمؤمنان 
ــان به مديران و كارگزاران  ــالم و توصية ايش علي عليه الس
خود، به منزلة الگوي قاطعيت است. چهار مقاله، بحث مهم 
ــت داري در حرفه را مورد تحقيق قرار داده اند. در مقالة  امان
ــعة سازماني حرفه ها در  ــب با پيچيدگي و توس دهم متناس
ــب و كار، مفهوم امانت داري به تفصيل  محيط جهاني كس
ــده و ابعاد آن در منابع انساني، منابع مالي، برنده  تعريف ش
ــت. مقالة  ــورد تحليل قرار گرفته اس ــت و اطالعات م رقاب
ــم پيامدهاي امانت داري و عوامل آن را مورد تحقيق  يازده
ــا رهيافت درون ديني  ــد و مانند مقالة قبلي ب ــرار مي ده ق
ــار خيانت و بركات  ــات) به تحليل آثار زيان ب (آيات و رواي
فردي، اجتماعي، امانت داري و نيز عوامل ترويج امانت داري 
ــه فرد امين و  ــپردن امانت ب ــردازد. ايمان به خدا، س مي پ
خودداري از اعتماد ساده لوحانه، امنيت معيشتي، نظارت و 

بازرسي از اهم عوامل ترويج امانت داري در حرفه است.
دو مقالـة ديگر به مباني فقهـي و امانت داري در 
ــام امانت در نگاه  حرفـه  مي پردازد. در اين دو مقاله، اقس
ــرعيه و مالكانه و اقسام امانت مالكانه و تحليل  فقهي به ش
ــده  ماهيت رابطة اماني در عقود مختلف به تفصيل بحث ش
ــج را درخصوص اين كه  ــيزدهم ديدگاه راي ــت. مقالة س اس
ــت» مورد چالش قرار مي دهد و نظرية  «امين ضامن، نيس
فقها در اسباب ضمانت در امانت را توسعه مي بخشد. يعني 
ــت و  مفهوم «تعدي و تفريط» را به «انجام آنچه مجاز نيس
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ــت» توسعه مي دهد. اين تعريف  ترك آنچه تركش روا نيس
ــم با رهيافت اخالق  ــازي جديدي كه مقالة ده يا مفهوم س
ــت. مقالة دهم  ــه اس حرفه اي به ميان مي آورد قابل مقايس

امانت داري را براساس بهره وري تعريف مي كند.
ــات و روايات به  ــت وجو در آي مقالة چهاردهم با جس
ــي ابعاد و پيامدهاي كم فروشي مي پردازد. مفسران و  بررس
ــر دارند. برخي بر آن اند  فقها در اطالق تطفيف اختالف نظ
كه تطفيف در ويل اللمطففين صرفاً كم فروشي را امور قابل 
ــت، كه مثًال با متر اندازه گرفته مي شوند،  به كيل و وزن اس
ــوند. نويسنده با رهيافت تحليل  و قطعاً به آن ملحق مي ش
ــيري فرضية مطلق بودن تطفيف  مفهومي و روش هاي تفس
را درهرگونه داد و ستد، به هر نوع ميزان و سنجش بررسي 

مي كند.
ــوابق اين  ــينه و س ــن دليل اين مقاله در پيش به همي
ــه بحث در  ــو دارد. مقالة پانزدهم ب ــي ن ــوع يافته هاي موض
ــردازد. برخي داد و  ــروع مي پ ــه با جهت گيري نامش معامل
ستدها، مانند خريد و فروش امور محرم، اساساً حرام اند. اما 
برخي و داد و ستدها في نفسه حرام نيست، مانند خريد و 
فروش چوب. در اين گونه دادوستدها ممكن است، خريدار 
ــروع خريد كند. اگر فروشنده به اين  ــتفادة مش به قصد اس
امر واقف باشد، اما خود قصد نامشروع نكند داد و ستد وي 

چه حكمي دارد؟ 
ــه حيث فقهي، حقوقي و  ــئله را مي توان از س اين مس

اخالق حرفه اي مطرح كرد؟
امروزه چنين داد و ستدهايي در ابعاد مختلف حرفه ها 
رواج دارند. پول شويي، اعطاي تسهيالت مالي براي قاچاق... 

نمونه هاي رايج آن است.
ــرعي و خالف اخالق بودن  ــنده فرضية حرمت  ش نويس
ــاخته است. داد و ستدهاي  ــتدل س چنين معامالتي را مس
ــرور از آن بحث مي كنند  ــا در قاعدة غ ــه كه فقه فريبكاران
ــب و كار ابعاد پيچيده اي پيدا  امروزه در محيط جهاني كس
ــتري با تبليغات دروغين و فريبنده  كرده است. جذب مش
ــت، ابعاد  ــتري نيس ــن كااليي كه مورد توافق مش و فروخت
ــانزدهم به  ــت. مقالة ش ــتد فريبكارانه اس مختلف داد و س
تحليل مسئوليت هاي اخالقي و نيز مسئوليت هاي حقوقي 
چنين داد و ستدهايي مي پردازد. يكي از شاخه هاي اخالق 
ــت. اخالق تدريس از  ــه اي اخالق آموزش وپرورش اس حرف
مسائل مهم اين حوزة معرفتي است. مقالة هفدهم براساس 
ــي و اصول اخالق  ــالمي به توضيح مبان ــفة اخالق اس فلس

ــوق كارگر از  ــناخت و رعايت حق ــردازد. ش ــس مي پ تدري
وظايف اخالقي كارفرما (اعم از اشخاص و سازمان ها) است. 
ــي در تحليل و تبيين حقوق  امروزه مقاوله نامه هاي متنوع

كارگر نوشته شده است.
مقالة هيجدهم با مقدمه اي در اهميت كار در اسالم، 
ــي مي كند.  ــر را از منظر آيات و روايات بررس حقوق كارگ
مقالة نوزدهم سرآغاز سومين بخش مجموعه يعني اخالق 
ــالمي است. اخالق هنر از چالش هاي  حرفه اي در تمدن اس
ــن مقاله به تحليل ديدگاه   ــت. در اي مهم دهه هاي اخير اس
ــون هنر  ــذاري اخالقي مضم ــوص ارزش گ ــي درخص فاراب

پرداخته است.
ــيس  ــالمي تأس يكي از مباحث قابل تأمل در تمدن اس
ــت. مقالة بيستم  ــهروندي اس نهادهاي نظارتي بر اخالق ش
ــارات چنين نهادهايي مي پردازد،  به تحليل وظايف و اختي
ــان مي دهد كه در تعيين اختيارات اين  ــئله نش تاريخ مس
ــت فقهي، آن گاه با رهيافت  مديريتي  نهادها. ابتدا با رهياف
ــت، اين دو رهيافت  ــده اس دوگونه نظريه پردازي مطرح ش
هنوز در نظريه پردازي رواج دارند. به همين دليل نويسنده 
ــاالري از  ــي تطبيقي آن دو مي پردازد. شايسته س به بررس
جهات مختلفي در اخالق حرفه اي مورد بحث قرار مي گيرد. 
از طرفي حق افراد و كاركنان برخورداري از مديران اليق و 
منصف است و از طرف ديگر اقتضاي امانت داري در استفاده 

از منابع انساني شايسته ساالري است.
ــئله را در قلمرو شرقي  مقالة بيسـت و يكم اين مس
دورة عباسي مورد بحث قرار مي دهد. نويسندة مقاله كه در 
اين موضوع پژوهش نظام مند و گسترده اي دارد، و در مقالة 
ــروط و  ــايل) به بيان ش حاضر (در دامنة محدود ديوان رس
ــاب اين ديوان، نحوة احراز شرايط و مقايسة بين آنچه  انتس
«نظريه پردازي» آن دوره گفته اند و به آنچه در عمل به آن 

پاي بند شده اند، مي پردازد.
نقش اخالق حرفه اي و باورهاي ديني در توسعة كسب 
و كار در ايران پس از حمله مغول، موضوع تحقيق در مقالة 
بيست و دوم است. از دوران ايلخانان نفوذ فتوت غيرسياسي 
در ميان اقشار شهري، اين فرصت را براي اهل فتوت فراهم 
ــاركت در تعريف مباني نظري، تشكيالت  آورد تا ضمن مش
ــيدن به كار و نيز  دنيوي اهل حرفه (اصناف)، تقدس بخش
ــله مراتب صنفي، اخالق حرفه اي آن ها را براساس  به سلس
ــن مقاله مي تواند  ــاي ديني ـ فتوتي تدوين كنند. اي باوره
ــرآغاز پژوهش هاي يك محقق در نقش اخالق حرفه اي  س
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در بازسازي تمدن ايران اسالمِي پس از حمله مغول باشد. 
يكي از مباحث اخالق حرفه اي به اخالق رهبري و مديريت 
ــهري استيفاي حقوق و  ــهري برمي گردد. در مديريت ش ش
منافع شهروندان از اهم وظايف كارگزاران اعالم شده است. 
ــت و سوم پس از مقدمه اي در ساختار حكومتي  مقالة بيس
ــي نهادهاي مسئول در قبال حقوق و  عصر صفويه به بررس
ــردازد. بخش چهارم  ــع عمومي و روش هاي آنان مي پ مناف
ــي هاي  ــة حاضر به طرح چالش هاي جديد و بررس مجموع
تطبيقي و پژوهشي اختصاص دارد. اين بخش شامل چهار 

مطالعة نظام مند به شرح زير است: 
ــل كثيراالضالع بودن آن  ــة اخالق و قانون به دلي رابط
ــائل پيچيدة فلسفه حقوق و فلسفه اخالق است. نياز  از مس
ــائل مهم در  به مميزي اخالقي در مقام وضع قانون، از مس

اخالق حرفه اي است.
مقالة بيسـت و چهارم اين مسئله را با مداقة فراوان 
ــرار داده و نتايج  ــل تاريخي و حقوقي مورد بحث ق و تحلي
ــد، مقالة حاضر  ــت. بدون تردي جديدي را عرضه كرده اس
ــتر  مي تواند قانون گذاران را به ضرورت مميزي اخالقي بيش
متوجه سازد و مديران را در مقام آئين نامه و بخش نامه نويسي 
ــئلة انطباق اخالقيات حاكم بر تجارت در  ــاند. مس مدد رس
ــي، چالش هاي فراواني را  ــان صنعتي با آموزه هاي دين جه

فراروي مديران و بنگاه هاي كسب و كار قرار داده است.
ــة آخرين اصول  مقالـة بيسـت و پنجم، ضمن عرض
ــان ايراني و تحليل  ــارت به فقها و اسالم شناس اخالقِي تج
ــود در انطباق اخالق  ــان، روش دلفي فرضية خ ديدگاه آن
ــاند. مسئلة  ــالم را به اثبات مي رس تجارت با آموزه هاي اس
ــورد توجه  ــه در دهه هاي اخير م ــازمان ها ك ــرآمدي س س
ــر عالمان  ــرار گرفته، نظ ــب و كار ق ــاي بزرگ كس بنگاه ه
ــت. براساس مدل هاي  اخالق را نيز به خود جلب كرده اس
ــازمان، به ويژه مدل «EFQM» توجه  رايج در سرآمدي س
ــئوليت هاي اخالقي، اجتماعي سازمان از معيارهاي  به مس
سرآمدي است. تحقيق اين امر محتاج شناخت نظام يافته 
مسئوليت هاي اخالقي و اجتماعي سازمان و برخورداري از 

كارشناسان اخالق حرفه اي است.
ــزارش اجمالي از  ــا گ در مقالـة بيسـت و ششـم ب
ــرآمدي به نقش آن در جاري سازي اخالق در  مدل هاي س
ــي تطبيقي سرآمدي سازمان به منزلة  سازمان و نيز بررس
يك نظريه با آموزه هاي اسالمي مي پردازد. جهت كاربردي 
مجموعه حاضر محتاج ارائة نمونه اي از امكان اخالقي سازي 

ــت و هفتم با  ــب و كار است. مقالة بيس ــازمان هاي كس س
ــي مورد پژوهانه راهكار عملي تدوين منشور اخالقي  بررس
سازمان را نشان مي دهد. روش شناسي تدوين، مدل طراحي 
ــور اخالقي براساس تجربه ارائه مي شود  و آماده سازي منش
كه در شركت سيمان داراب به راهنمايي مدير گروه اخالق 
ــگاه تهران به دست آمده است. مطالعات ياد  حرفه اي دانش
ــكدة الهيات و  ــزي و مديريت علمي دانش ــده با برنامه ري ش
معارف اسالمي و پژوهشكدة مطالعات فرهنگي و اجتماعي 

وزارت علوم و تحقيقات و فناوري انجام شد.

فهرست اجمالي كتاب 
ديباچة پژوهشكده 

مقدمه   
اخالق حرفه اي در ايران باستان 

1) بر سر گنج 
2) اخالق حرفه مندي و پيشه وري در ايران باستان 

3) عادالنه بودن دستمزد در دوران هخامنشيان 
4) ارزش هاي اخالقي نزد ساسانيان 

5) اخالق مشاغل نزد پيشداديان و كيانيان 
اخالق حرفه اي در آموزه ها و معارف اسالمي 

6) جايگاه استقالل قاضي در اخالق قضا 
7) عدالت قاضي مبناي اخالق حرفه اي قضا 

8) اخالق، معجزة دوم نبوي 
9) مباني الگوهاي اخالق حرفه اي در نهج البالغه 

10) تعريف امانت داري و ابعاد آن در حرفه 
11) عوامل و پيامدهاي امانت داري در حرفه 

12) مباني فقهي و حقوقي امانت داري 
13) امانت داري در اخالق حرفه اي 
14) تحليل ابعاد و آثار كم فروشي 

15) معامالت با جهت گيري نامشروع 
16) داد و ستد فريبكارانه 

ــفة اخالق  ــي و اصول اخالق تدريس در فلس 17) مبان
اسالمي 

18) كار و حقوق كارگر از ديدگاه اسالم 
اخالق حرفه اي در تمدن اسالمي 

ــار هنري نزد  ــي مضمون آث ــذاري اخالق 19) ارزش گ
فارابي 

20) وظايف و اختيارات نهاد نظارتي بر رفتار شهروندان 
در تمدن 
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دفتر انتشارات كمك آموزشي

 با مجله هاي رشد آشنا شويد

مجله هاي دانش آموزي
 ( به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند ) :

مجله هاي بزرگسال عمومي
 (به صورت ماهنامه و 8 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي بزرگسال اختصاصي
 (به صورت فصلنامه و 4 شماره در هر سال تحصيلي منتشر مي شوند):

مجله هاي رشــد عمومــي و اختصاصي بــراي آموزگاران، معلمــان، مديران و 
كاركنــان اجرايــي مــدارس، دانش جويان مراكــز تربيت معلم و رشــته هاي 
دبيري دانشــگاه ها و كارشناســان تعليم و تربيت تهيه و منتشــر مي شوند. 

ــماره ي4  ــاختمان ش ــهر شمالي،س  نشـاني: تهران، خيابان ايرانش
                  آموزش وپرورش ، پالك 266، دفتر انتشارات كمك آموزشي. 

 تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

ــي  ــارات كمك آموزش ــر انتش ــط دفت ــد توس مجله هاي رش
ــه  ــته ب ــي وابس ــزي آموزش ــش  و برنــامه ري ــازمان پژوه س
ــوند: ــــر مي ش ــه و منتش ــرورش تهيــ ــوزش  و پ وزارت آم

وزش ابتــدايي  رشد آموزش راهنمـايي تحصيلي  رشد تكنولوژي   رشد آـم
آموزشي  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشـد برهان راهنمايي (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)  
رشـد برهان متوسطه (مجله رياضي براي دانش آموزان دورة متوسطه)  رشد آموزش 
قرآن  رشد آموزش معارف اسالمي  رشد آموزش زبان و ادب فارسي  رشد آموزش 
هنر  رشد مشاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدني  رشد آموزش علوم اجتماعي 
 رشـد آموزش تاريخ   رشـد آموزش جغرافيا  رشـد آموزش زبان  رشد آموزش 
رياضي   رشد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمي   رشد آموزش زيست شناسي  
 رشد آموزش زمين شناسي  رشد آموزش فني و حرفه اي  رشد آموزش پيش دبستاني

(براي دانش آموزان آمادگي و پاية اول دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي دوم و سوم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان پايه هاي چهارم و پنجم دورة دبستان)

(براي دانش آموزان دورة راهنمايي تحصيلي)

(براي دانش آموزان دورة متوسطه و پيش دانشگاهي)

21) شايسته ساالري در ديوان رسائل از نظر تا عمل 
22) اخالق حرفه اي و باورهاي ديني در بازارهاي ايران 

(سده هاي 8-12 هـ .ق)
ــئوليت هاي اخالقي در قبال منافع عمومي در  12) مس

دورة حكومت صفوي 
چالش ها و بررسي هاي تطبيقي

24) اخالق قانون گذاران 
ــارت در جهان امروز  ــي تطبيقي اخالق تج 25) بررس

اسالم 
ــازي اخالق در  ــازماني در جاري س 26) نقش تعالي س

سازمان 
27) راهكار عملي تدوين منشور عملي سازمان 

ــان در اخالق حرفه اي  ــه گنج پنه ــر س جامعة ما بر س
ــت: ميراث اخالقي ايران باستان و ميراث غني  ــته اس نشس
ــالمي و نيز ميراث اخالق  اخالق حرفه اي در آموزه هاي اس
ــناخت اين سه گنج جايگاه  ــالمي. ش حرفه اي در تمدن اس
ــان  ــالق حرفه اي در فرهنگ و دين ما را نش ــردي اخ راهب
مي دهد. در مقايسه با كشورهاي صنعتي، در توسعة اخالق 
ــت مطلوبي نداريم. فقدان يا نقصان دغدغة  حرفه اي وضعي
ــه پژوهش هاي  ــاس نياز ب ــه و عدم احس ــي در حرف اخالق
ــه عامل  ــي در صنعت، كم كاري محققان و غفلت، س اخالق

عقب ماندگي ما در اخالق حرفه اي است.
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ــاختاري مقاالت علمي، حرفه اي و پژوهشي  رعايت اجزا و عناصر س
شرايطي دارد كه يك پژوهشگر و نويسندة آگاه آن ها را به كار مي بندد. 
ــه بهره مندي او از اين  ــارت ديگر موفقيت مؤلف در ارائة مقاله ب به عب
قواعد و تسلط بر مبناي نگارش و آگاهي از اصول مقاله نويسي و مهارت 

در امر نوشتن وابسته است. 
ــي، تحليلي و  ــريه اي آموزش ــوزش فني وحرفه اي، نش ــد آم مجلة رش
ــت كه با توجه  ــة آموزش هاي فني وحرفه اي اس ــاني در زمين اطالع رس
ــاس از  ــود. بر اين اس ــر مي ش به اهداف آن، به صورت فصل نامه منتش
ــژه هنرآموزان، دبيران و  ــگران، متخصصان تعليم وتربيت، به وي پژوهش

مدرسان دعوت مي شود تا با توجه به موارد ذيل:
ــده/4. كليدواژه/5. مقدمه/6. بيان  1. اصالت موضوع/2. عنوان/3. چكي
ــينة پژوهش/10. معرفي  ــش/9. پيش ــئله /7. تبيين هدف/8 . پرس مس
پروژة تحقيقاتي/11. تشريح روش شناسي مورد استفاده و تبيين رويكرد 
ــا/13. توصيف ويژگي هاي  ــردآوري و تحليل داده ه ــه/12. ابزار گ مقال
ــدوده و محدوديت هاي پژوهش /15.  ــش/14. تبيين مح جامعه پژوه
ــث و نتيجه گيري /17.  ــي/16. بح ــاي توصيفي و تحليل ــة يافته ه ارائ

پيشنهاد/18. منابع مورد استفاده
ــل پژوهش ها و مطالعات خود را در زمينه هاي زير، جهت درج در  حاص

مجله ارسال فرمايند. 
* مباني نظري آموزش هاي فني وحرفه اي

* آموزش هاي فني وحرفه اي در ساير كشورها (تجارب)
* روش هاي آموزش هاي فني وحرفه اي

* كارآفريني، خوداشتغالي، ارزش آفريني (تجارب)
رويكردها و ديدگاه ها در برنامه ريزي درسي آموزش هاي فني وحرفه اي* 
ــاي  ــوري در آموزش ه ــه اي * پروژه مح ــي منطق ــزي درس برنامه ري
فني وحرفه اي* معرفي مؤسسات آموزش هاي فني وحرفه اي در ايران و 
ساير كشورها، معرفي پديده هاي نو در حوزه آموزش هاي فني وحرفه اي 
و معرفي كتاب ها و مجالت جديد در حوزة آموزش هاي فني وحرفه اي.* 
ــون در مجالت  ــد و تاكن ــالي مرتبط با موضوع مجله باش مقاالت ارس
ــد.* مطالب بايد تايپ شده باشد.* شكل قرار  ــده باش ديگري درج نش
ــخص باشد.* نثر  گرفتن جدول ها نمودارها و تصاوير بايد در مقاله مش
مقاله بايد روان و از نظر دستور زبان فارسي درست باشد و در انتخاب 
ــود.* مقاله هاي ترجمه شده  واژه هاي علمي و فني دقت الزم مبذول ش
بايد با متن اصلي هم خواني داشته باشد و متن اصلي نيز ضميمة مقاله 
ــالي بايد تا حد امكان از معادل هاي  ــود.* در متن هاي ارس ــال ش ارس
ــود.* پي نوشت ها و منابع بايد  ــي واژه ها و اصطالحات استفاده ش فارس
كامل و شامل نام نويسنده، سال انتشار، نام اثر، نام مترجم، محل نشر، 
ناشر و شماره صفحه مورد استفاده باشد.* مجله در رد، قبول، ويرايش 
ــت. * آراء و نظرهاي ارائه شده در  ــيده مختار اس و تلخيص مقاالت رس
مقاالت، گزارش ها و مصاحبه ها لزوماً بيانگر ديدگاه هاي دفتر انتشارات 
كمك آموزشي نيست و مسئوليت پاسخ گويي به پرسش هاي خوانندگان 

با خود نويسنده يا مترجم است.
  نشانى ارسال مقاالت: تهران صندوق پستى 15875-6585
f a n i h e r f e i e @ r o s h d m a g . i r      وبگاه: 

سخنــــي با مخاطبــــــان

يادآوري: 
 هزينة برگشت مجله در صورت خوانا و كامل نبودن نشاني و عدم حضور 

گيرنده، برعهدة مشترك است.
 مبناي شروع اشتراك مجله از زمان دريافت برگ اشتراك خواهد بود.

  صنـدوق پستي مركز بررسي آثار:                                                  15875/6567
  صنـدوق پستي  امور مشتركين:                                           16595/111
w w w . r o s h d m a g . i r   نشاني اينترنتي:                                                      
  امور مشـتركين:                             77335110 ـ 77336656ـ 021
  پيام گير مجله هاي رشد:                                           88301482 ـ 021

 نام مجله هاي در خواستي:
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام خانوادگي:. و  نام   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تولد:. تاريخ   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحصيالت:  ميزان   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن:.  
 نشاني كامل پستي: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خيابان: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره ي پستي: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
   در صورتي  كه قبًال مشترك مجله بوده ايد، شمارة اشتراك خود را بنويسيد:

                  
       امضا:

شرايط:
1. پرداخت مبلغ 70/000 ريال به ازاي يك دوره يك ساله مجلة درخواستي، 
به صورت علي الحساب به حساب شماره ي 39662000 بانك تجارت شعبة 

سه راه آزمايش (سرخه حصار) كد 395 در وجه شركت افست.
2. ارسال اصل فيش بانكي به همراه برگ تكميل شدة اشتراك 

باپست سفارشي. (كپي فيش را نزد خود نگه داريد.)

برگ اشتراك مجله هاي رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . كد اشتراك:


