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ــم ها به  ــاز می کنيم، ولی چش ــوروز ۱۳۹٤ را آغ ن

ــت. هدف گذاری در شرايط کنونی در  افق ۱٤۰٤ اس

آنجاست و جهت گيری به سمت آن ٭. در هدف گذاری 

برنامه های درسی و تربيتی عناصری پنج گانه، مرتبط 

ــده به محوريت تعقل و در کنار آن ايمان،  و به هم تني

ــب معينی دارند و  ــم، اخالق و عمل هرکدام مرات عل

ــداف کلی برنامة  ــی رود در ترکيب آن ها اه انتظار م

درسی و تربيتی حاصل شود.

ــی» روش ها و  ــی مل حدود محتوايی «برنامة درس

ــری، در حوزه های  ــا و عناصر کليدی يادگي فراينده

ــوند. حوزه ها  ــخص می ش ــت مش ــری و تربي يادگي

ــتند و مفاهيم يادگيری  مجموعه های از هم جدا نيس

به صورت تلفيقی ارائه خواهند شد.

ــدارد و  ــن آن ها وجود ن ــط قرمزی بي ــع خ در واق

جداسازی آن ها بيشتر به منظور ساختن يک فهرست 

و از قلم نيفتادن ضرورت ها است. حوزه های يادگيری 

در اسناد تحولی عبارت هستند از:

۱. حکمت و معارف اسالمی؛

۲. قرآن و عربی؛

۳. زبان و ادبيات فارسی؛

٤. فرهنگ و هنر؛

٥. سالمت و تربيت بدنی؛

٦. کار و فناوری؛

۷. علوم انسانی و مطالعات اجتماعی؛

۸. رياضيات؛

۹. علوم تجربی؛

۱۰. زبان های خارجی؛

۱۱. آداب و مهارت های زندگی و بنيان خانواده؛

ــک محدودة  ــوق دارای ي ــک از حوزه های ف ــر ي ه

ــت. برای مثال، حوزة ششم ـ که مربوط به  قلمرو اس

ــاخة فنی وحرفه ای است ـ دارای قلمرويی با چهار  ش

شايستگی است:

غيرفنی،  ــتگی های  شايس ــی،  فن ــتگی های  شايس

ــری مادام العمر  ــتگی يادگي فناوری اطالعات و شايس

ــوزة کار و  ــتگی ها در ح ــن شايس ــک از اي ــه هر ي ک

ــده اند. تمام تالش  فناوری (فنی وحرفه ای) تعريف ش

ــازمان دهی  ــت که س ــت اندرکاران تربيت آن اس دس

محتوای دوره های عمومی و متوسطه در راستای حوزة 

کار و فناوری، به شايستگی های ذکر شده ختم شود.

دکتر بتول عطاران

ايمان عملعلم
تعقـل

اخالق

ايمان

ايمان
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دورة آموزش عمومی و متوسطة اول
شايستگی های حوزة کار و فناوری در دورة آموزش 

عمومی به صورت عينی، تجربی و عمدتًا درهم تنيده 

با ۱۰ حوزة ديگر تربيت و يادگيری و از طريق تجربه 

در محيط های يادگيری واقعی و تنوع کسب خواهند 

شد و زمينة هدايت دانش آموزان را با توجه به عالقه ها 

ــان در مسيرهای تحصيلی، حرفه ای و  و توانايی هايش

شغلی فراهم خواهند کرد.

ــوم دورة ابتدايی، مهارت های  ــای اول تا س در پايه ه

ــوزة ديگر  ــورت تلفيقی با ۱۰ ح ــه کار به ص مربوط ب

ــم  ــوند. در پايه های چهارم تا شش يادگيری ارائه می ش

ابتدايی و دورة متوسطة اول، مهارت های مربوط به کار 

ــاس نيازها، استعدادها، عالقه ها  در قالب پروژه و براس

ــف و به صورت عملی اجرا  و موقعيت های محلی تعري

خواهند شد. فناوری اطالعات و ارتباطات، عالوه بر تلفيق 

با ساير حوزه ها، به صورت مستقل نيز ارائه می شود.

ــامل سه گروه  دورة آموزش متوسـطة دوم ش
خواهد بود:

گـروه اول: در اين گروه دانش آموزان قادر خواهند 
ــازار کار  ــطه جذب ب ــان دورة متوس ــس از پاي بود پ

ــه زمان آموزش  ــوند. حرفه های انتخابی با توجه ب ش

ــطوح مهارتی يک و دو ـ  مطابق  ــر عوامل در س و ديگ

استانداردهای فنی وحرفه ای ـ تعريف می شوند. مراکز 

ــری در اجرای اين آموزش ها می توانند خارج از  يادگي

مدرسه باشند و يا با مشارکت بخش دولتی و غيردولتی 

داير شوند. در طراحی و تدوين برنامة درسی برای اين 

گروه نيازهای منطقه ای لحاظ خواهد شد.

گروه دوم:  در اين گروه دانش آموزان قادر خواهند 
بود پس از پايان دورة کاردانی جذب دنيای کار شوند. 

حرفة انتخابی اين گروه با توجه به زمان آموزش و ديگر 

عوامل در سطوح ۲ و ۳ مهارتی تعريف می شود. به عالوه، 

بين شايستگی گروه های اصلی حرفه و شايستگی های 

ــت. مراکز  ــده تعادل برقرار اس ــای انتخاب ش حرفه ه

يادگيری در اين گروه متنوع اند و برنامه ريزی درسی و 

اجرای آن با مشارکت آموزش وپرورش و وزارت علوم و 

تحقيقات و فناوری انجام می شود.

گروه سوم: در اين گروه، برنامة درسی دانش آموزان 
دورة متوسطه نظری بايد به گونه ای طراحی شود که 

ــطه، در يکی  هر دانش آموز در پايان دورة دوم متوس

ــاده متناسب با نيازها  از فعاليت های فنی وحرفه ای س

ــب کرده  و عالقه های خود مهارت کافی عملی را کس

ــرفت تحصيلی  ــيابی پيش ــن امر در ارزش ــد و اي باش

به عنوان يک معيار لحاظ شود. گروه بزرگ حرفه های 

ــان آموزش و ديگر عوامل، در  انتخابی با توجه به زم

سطوح ۳ و يا ٤ مهارتی تعريف می شود.

ــين زاده،  ــو محترم هيئت تحريريه، جناب حس عض

ــگاری و بر  ــق ۱٤۰٤ را آينده ن ــه ای وزين اف در مقال

ضرورت آينده پژوهی تأكيد نموده اند. مطالعة آن را به 

خوانندگان محترم توصيه می کنيم.

پی نوشت
ــرای پيمودن اين فاصله و راهی  ٭ و ب
که چندان طوالنی نيست، تنها يک بار 
ــل همراه داريم. لذا  فرصت و يک نس
شناسايی و داشتن نقشة راه، دانستن 
روش پيمودن و داشتن راهنمای عمل 
ــت. فرصت تعليم وتربيت  ضروری اس
ــخص و يک  تنها يک بار برای يک ش
ــس به دليل  ــاق می افتد. پ ــل اتف نس
ــة پيش رو،  ــت کار در آغاز ده اهمي
ــته باشيم بر آنچه بايد در  مروری داش

اين دهه طی کنيم. 



ــای فنی و  ــ آموزش ه
ــش حرفه ای و کار  دان

غالمحسين حسين زاده يوسفی

کليدواژه ها: 
آموزش فنی و حرفه ای و 

کاردانش، آموزش، آينده 

فنی و حرفه ای، بازار کار

مقدمه
ــی، در برنامه ريزی های  ــرايط پر تحول کنون در ش

توسعه، مباحثی همچون فناوری اطالعات و توسعة 

آن، ارتقای شاخص های بهداشتی و آموزشی، احداث 

ــات اجتماعی و  ــعة خدم ــبکه های زيربنايی، توس ش

ــعة  ــائلی از اين قبيل از فضاهای قابليت دار توس مس

آينده و محورهای آن نيستند، بلکه از جمله الزامات و 

مقدمات توسعه برای حضور در جهان آينده محسوب 

ــوند. در جامعة آينده ريشه های توسعة  واقعی  می ش

ــای حضور در فضا، هوش  ــائلی مانند رقابت ه در مس

ــگفت انگيز  ــی ژنتيک، دنيای ش ــی، مهندس مصنوع

ــابه نهفته است. براساس  مجازی و ساير مسائل مش

ــگفت انگيز در  نظر اکثر آينده پژوهان، اين دنيای ش

کمتر از چهار دهة آينده اتفاق خواهد افتاد. واقعيت 

ــاس  ــت که برنامه ريزی برای آينده براس امر اين اس

نيازهای فعلی و يا کمبودهای خدماتی فعلی، سرماية 

ــق در جهان آينده  ــرای حضور موف ــبی ب ملی مناس

ــده ضرورت  ــرای ايفای نقش در آين ــت، بلکه ب نيس

دارد، با اتکا به رويکردهای جديد برنامه ريزی، به طور 

جدی پيش ران های توسعه و تحوالت آينده براساس 

فراروندها۱ و روندهای ناپيوسته، سناريوسازی۲ شده 

ــای جامعه،  ــا و توانمندی ه ــب با قابليت ه و متناس

ــی، آينده و  ــائل چالش برانگيز کنون ــه واکاوی مس ب

برنامه ريزی برای حضور موفق در آينده اقدام شود.

|  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دهم |  شمارۀ ٣ |  بهار ١٣٩٤ ۴



۵ رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دهم |  شمارۀ ٣ |  بهار ١٣٩٤|

ــابقة «آينده نگری»۳ به برنامه های پنج  در ايران س

ــم انداز توسعة  ــور برمی گردد و سند چش ــاله کش س

کشور در افق ۱٤۰٤ که دو دهه آينده را نشانه گرفته 

است، اولين سند تفکر راهبردی و آينده نگارانه ايران 

ــاس آن، محورهای توسعة کشور در  ــت که براس اس

بخش های متفاوت طراحی و تدوين شده اند و با انجام 

ــيم کار منطقه ای، هرکدام از استان های کشور  تقس

عهده دار مسئوليت هايی متناسب با قابليت های خود 

به منظور تحقق آيندة مطلوب کشور گشته اند (زالی، 

.(۱۳۹۲

ــده قابل  ــای آين ــوادث و رويداده ــياری از ح بس

ــان در اين  ــتند. دخالت انس پيش بيني و انقياد هس

ــوب را ايجاد  ــر و تحوالت مطل ــد موجبات تغيي رون

ــتغال به زمان  ــا در اغلب موارد، اش ــد کرد. ام خواه

ــکالت موجود، مانع  حال و تالش در جهت رفع مش

ــران و تصميم گيرندگان به  ــه مدي ــود ک از آن می ش

آينده بينديشند. بايد توجه داشت که حضور عامالنه 

ــده، کاهش تهديدات و افزايش  در روند تحوالت آين

فرصت ها و گزينه ها، نيازمند رويکردی آينده پژوهانه 

ــگری در رخدادهای آينده را  ــت که امکان کنش اس

فراهم می سازد (خزايی، ۱۳۸٦: ٤).

ــرفت های عظيم و تحوالت  ــو، ظهور پيش از يک س

ــاز تحقق برنامه های  ــیـ  اقتصادی، زمينه س اجتماع

ــم انداز و نقشة جامع علمی کشور  توسعه، سند چش

است و از ديگر سو، با ايجاد تحول در نظام آموزشی و 

پژوهشی، تنوع بخشی به شيوه های آموزشی، تقويت 

ــی و  ــطح کمی و کيفی دوره های آموزش و ارتقای س

همسان سازی و هماهنگی آن با نيازهای کشور، با نظر 

ــتند.  متوليان و برنامه ريزان حوزة صنايع جديد هس

بسياری از مشاغل قديمی مانند حسابداری، مديريت 

و فروش مجدداً برای ايجاد صنايع جديد به کار گرفته 

http:www.bpshakhespaiouh.) ــوند.  می ش

(ac.ir

ــار از عدم قطعيت،  ــت در دنيای سرش برای فعالي

ــزان بايد مفروضات خود را دربارة  مديران و برنامه ري

ــش های فراوان «اگر اين طور  ــير حرکت با پرس مس

ــود چه؟» به چالش بکشند تا بتوانند جهان آينده  ش

ــدف آينده نگاری در برنامه ريزی،  را واضح ببينند. ه

ــه رهبران و مديران برای تغيير نگرش آن ها  کمک ب

نسبت به واقعيت های پنداری و نزديک کردن ديدگاه 

آن ها به واقعيت های موجود و يا در حال ظهور است. 

نتيجة نهايی آينده نگاری ترسيم يک نقشه درست از 

آينده نيست، بلکه هدف آن اصالح و بهبود نظام مند 

تصميم گيری ها در خصوص حوزه های هدف مربوط 

به آينده است (ملکی، ۱۳۹۲). به مفهوم ديگر، امروز 

ادبيات برنامه ريزی از مفاهيم پيش بينی، آينده نگری 

ــف آينده عبور کرده و به حوزة آينده پژوهی و  و کش

آينده نگاری که وظيفه اش نگاشت آينده و ساخت آن 

است، رسيده است (زالی، ۱۳۹۲).

اين مقاله سعی دارد با نقد فرايند برنامه ريزی سنتی 

مبتنی بر «کشف آينده»، ضمن ارائة ايدة مهندسی 

ــرات موردنظر در  ــد برنامه ريزی، تغيي ــدد فراين مج

فرايند برنامه ريزی مبتنی بر «ساخت آينده» را برای 

ــای فنی و حرفه ای  ــعة نظام آموزش ه کمک به توس

ــول بنيادين نظام  ــند تح ــش، منطبق با س و کاردان

آموزش وپرورش و سند برنامة درسی ملی ارائه دهد 

که اين تغييرات با محوريت به کارگيری آينده نگاری 

و روش های آن به جای پيش بينی و آينده نگاری در 

اين فرايند است.

طرح مسئله
ــورها به ميزان قابل  ــعة اقتصادی کش رشد و توس

ــی تأثير می پذيرد  ــد و توسعة آموزش توجهی از رش

.(Psacharopoulos&Patrinos)

ــام آموزش هر  ــن بخش های نظ ــی از مهم تري  يک

ــت و توجه  ــور، نظام آموزش فنی و حرفه ای اس کش

ــی های اساسی کشورها برای  به آن از جمله خط مش

ــطح پيش از  ــانی کارامد در س ــروی انس ــت ني تربي

.(Haddleston & Oh) دانشگاه به شمار می آيد

لی٤ (۱۹۹٤)، «سازمان توسعة همکاری اقتصادی» 
(۱۹۹٤) و هانهارت و بوسيو٥ (۱۹۹۸) بر اين باورند 

که مقتضيات فرهنگی، سياسی، اقتصادی و نوع نگاه 

ــورها به آموزش فنی و حرفه ای رسمی، به ظهور  کش

سه الگوی «بازار محور٦، آموزش فنی و حرفه ای تمام 

وقت و «استاد ـ شاگردی»۷ منجر شده است.

ــتند  ــان مراکز حرفه آموزی هس الگوی اول، هم
ــات توليدی و خدماتی مستقر شده اند  که در مؤسس

ــتان، آمريکا و ژاپن از آن  ــورهايی مانند انگلس و کش

استفاده می کنند.

ــتان های جوار  ــرح «هنرس ــا عنوان ط ــن الگو ب اي

ــورمان تجربه شده  کارخانه» در دهة ۱۳٦۰ در کش

است. ولی اطالعی از ميزان موفقيت، شکست يا ادامة 

آن در اختيار نگارنده نيست.

ــی و نظری، به طور  در الگـوی دوم، آموزش عمل
مشترک ارائه می شود و يکی از عمده ترين ويژگی های 

آن، ارتباط ضعيف با بازار کار است. کشورهايی مانند 

امروز ادبيات 
برنامه ريزی از 

مفاهيم پيش بينی، 
آينده نگری و 

کشف آينده عبور 
کرده و به حوزة 
آينده پژوهی و 

آينده نگاری که 
وظيفه اش نگاشت 
آينده و ساخت آن 
است، رسيده است
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فرانسه، اسپانيا، و ايران از اين الگو تبعيت می کنند.

ــن کمبود يا نقيصه در برنامه ريزی،  برای جبران اي

ــعة متوازن آموزش های فنی و  ــت های «توس سياس

ــازار کار، با  ــاس نيازهای ب ــه ای و مهارتی، براس حرف

تأکيد بر ايجاد سازوکارهای مناسب برای استفاده از 

ظرفيت آموزشی ساير دستگاه های دولتی (کالبدی 

و منابع انسانی)، بخش غيردولتی به ويژه تشکل های 

ــن و اجرای برنامة جامع  ــی و صنعتی، و «تدوي صنف

ــتور  کارآفرينی در تمام دوره های تحصيلی»، در دس

کار دولت يازدهم قرار گرفته است.

در الگوی سوم که کشورهايی مانند آلمان، استراليا 
ــاس آن رفتار می کنند، تحصيالت  ــوئيس براس و س

«نظام دوگانه»۸ و حرفه آموزی در دو محيط مدرسه 

ــرد و آن را «يادگيری مرتبط با  ــورت می گي و کار ص

کار»۹ ناميده اند.

ــابق در ايران، در دهة ۱۳٦۰ و  اجرای طرح کاد س

ــری توأم با کار»  ــدای دهة ۱۳۷۰،  هدف «يادگي ابت

ــه بعدها در جريان تغيير بنيادی  را دنبال می کرد ک

نظام متوسطه از دهة ۱۳۷۰ تاکنون، جای خود را به 

دوره های مهارت آموزی «کاردانش» داد.

ــدی نظام آموزش  ــانه های ناکارام ظهور برخی نش

ــرورت نياز به  ــد نمايی فناوری، و ض ــطه، رش متوس

ــر و نيمه ماهر در صنايع، متوليان نظام  کارکنان ماه

ــاظ تغييراتی  ــه با لح ــت ک ــی را بر آن داش آموزش

ــمی جامعه، برای رفع  بنيادين در پيکرة آموزش رس

اين نياز اساسی اقدام کنند. تأسيس و فراگير کردن 

ــاخه های مهارت آموزی در نظام آموزشی، يکی از  ش

نتايج اين تصميم است. به رغم اهميت تأسيس اين 

ــازوکارهايی برای بهبود کيفيت  شاخه ها، تدوين س

ــزايی دارد (صالحی و همکاران،  آن ها نيز اهميت بس

.(۱٥٤ :۱۳۸۸

ــا آموزش  ــه ب ــی و حرفه ای در مقايس آموزش فن

ــت و مطالعات  ــران و هزينه بر اس ــيار گ عمومی بس

ــای اين دو نظام، اين مدعا را تأييد  تطبيقی هزينه ه

 (۱۹۹۷,Tsang :۱۹۸ــاختاروپولوس، ٤ می کند. (س

ــای زيادی وجود دارد،  هرچند در اين نظام هزينه ه

ــتن دانش آموختگان،  مسائلی از قبيل اشتغال نداش

ــزان پايين  ــغل و تخصص، مي ــتن ش مطابقت نداش

ــط کار، دانش آموختگان  ــه به محي ــال از مدرس انتق

ناکارامد، انطباق نداشتن مهارت های دانش آموختگان 

ــازار کار، تزريق دانش آموزان ناکارامد به  با نيازهای ب

مدارس فنی و حرفه ای، پيشرفت تحصيلی نامناسب، 

ــارکت ناچيز صنعت در  ــارکت نداشتن و يا مش مش

ــتان های فنی و حرفه ای  ــيس هنرس آموزش ها، تأس

بدون توجه به نيازهای منطقه ای، برنامه های درسی 

ــدی به ثبت نام در  ــز، و ميزان پايين عالقه من متمرک

ــتان های فنی و حرفه ای، مهم تر از همه اينکه  هنرس

ــور امروز، نقش اين نظام  ــاد رقابتی و دانش مح اقتص

ــاس تر کرده است. اين اقتصاد برداشت  را بسيار حس

ــان و  ــای آن ــاز، مهارت ه ــانی موردني ــروی انس از ني

همچنين آموزش الزم برای آن ها را تغيير داده است 

ــياری از  (Linfbeck & Snower, ۲۰۰۰) اما بس

کارفرمايان معتقدند، دانش آموزان به شکل مناسبی 

ــوند  برای برآوردن نيازهای اين اقتصاد آماده نمی ش

 Tailor ،۲۰۰۲) صالحی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱٦۰؛)

(& Lehmaun

بنابراين امروزه از نظام آموزش وپرورش به طور عام 

ــی و حرفه ای به طور خاص انتظار  و نظام آموزش فن

ــبی برای پرورش کارکنانی  ــرايط مناس می رود تا ش

ــمند، دانشی، چندمهارتی، متفکر و متناسب با  هوش

نياز اقتصاد امروز فراهم آورند. 

 '۱۹۹۸  ,Edwards  '۱۹۹۷  ,Reich)

 ,Lynch  '۲۰۰۰  ,Lindbeck & Snower

ــا  ت  (۲۰۰۳  ,Lehmaun & Taipor  '۲۰۰۰

ــاد نوين و  ــد، نيازهای اقتص ــگان بتوانن دانش آموخت

ــان  ــش آينده را برآورده کنند. ظواهر امر نش پر چال

ــته است به شکل  می دهد اين نظام در ايران نتوانس

مطلوبی، اهداف عالی را که براساس آن ها بنيان نهاده 

شده، تحقق بخشد (صالحی و همکاران، ۱۳۸۸: ۱٦۰ 

و ۱٦۱).

ــن باورند که در  بارنـت و کالرک۱۱(۱۹۹۹) بر اي
هنرستان های فنی و حرفه ای نقش محتوای درس ها 

و به طور کلی «برنامة درسی» و «امکانات برنامه های 

درسی» بسيار حياتی است.

ــد  معتقدن  (۲۰۰۱) سيمسـک۱۲  و  ايلدريـم 
ــد ويژگی هايی  ــتان ها باي ــی هنرس برنامه های درس

مانند: «نيازهای ويژة منطقه ای»، «نيازهای فردی و 

ــازار کار بودن»  ــاد جامعه» و «مبتنی بر نياز ب اقتص

ــن ويژگی ها در  ــه اي ــند، در حالی ک ــته باش را داش

نظام هايی که به صورت متمرکز اداره می شوند، کمتر 

ــود. بديهی است که هرچه اين  در نظر گرفته می ش

ــتر لحاظ شده  ــی بيش ويژگی ها در برنامه های درس

ــند، دانش آموختگانی با صالحيت و کارفرمايانی  باش

ــی و همکاران،  ــت (صالح ــد خواهيم داش رضايتمن

.(۱۷۹ :۱۳۸۸

ــد آموزش  ــرای نظام جدي ــن و اج ــی، تدوي طراح

امروزه از نظام 
آموزش وپرورش 
به طور عام و نظام 
آموزش فنی و 
حرفه ای به طور 
خاص انتظار 
می رود تا شرايط 
مناسبی برای 
پرورش کارکنانی 
هوشمند، دانشی، 
چندمهارتی، متفکر 
و متناسب با نياز 
اقتصاد امروز فراهم 
آورند
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ــطه با ظهور شاخه های مهارت آموزی در قالب  متوس

ــتای تعامل و  ــی و حرفه ای، در راس ــش و فن کاردان

ــوالت و نيازمندی های  ــه تح ــخ گويی منطقی ب پاس

ــت. بيشترين تالش  اقتصاد رقابتی و دانش محور اس

ــط، حرکت در راستای  در نظام جديد آموزش متوس

ــل کارجويی»  ــم «کارآفرينی در مقاب ــق مفاهي تحق

ــر مدرک گرايی»، «ترويج  ــوزی در براب و «مهارت آم

فرهنگ ارزش گذاری برای کارهای يدی»، و «تعامل 

ــت (صالحی،  ــه با دنيای کار» بوده اس دنيای مدرس

ــی کاری عبارت اند از:  ــی داليل مهم ب ۱۳۸٤). برخ

رشد سريع جمعيت؛ گزينش تکنيک های سرمايه بر 

به جای کاربر؛ ناهمگونی نظام آموزشی با فرصت های 

ــرمايه گذاری؛ فقدان تخصص  ــغلی؛ نقصان در س ش

ــکاران،  ــی و هم ــروی کار (صالح ــارت در ني و مه

ــود در  ــای موج ــی محدوديت ه ۱۳۸۸: ۱۸۷). برخ

ــرايط و قوانينی که مشارکت  ــور، مانند نبود ش کش

ــی و حر فه ای  ــت در آموزش فن ــدی بخش صنع ج

ــازوکارهای حمايتی از  ــهيل کند و نيز نبود س را تس

ــتن  ــتانی، اعتماد کافی نداش دانش آموختگان هنرس

کارفرمايان به کيفيت هنرستان ها و به ويژه توانمندی 

دانش آموختگان و در نتيجه، ميزان اندک به کارگيری 

ــودن  ــر) نب ــگان دخت ــژه دانش آموخت ــا (به وي آن ه

ــتغال دانش آموختگان  ــی برای اش ظرفيت های کاف

ــر)، و نيز نگاه  ــرای دانش آموختگان دخت ــژه ب (به وي

نابرابرانه و تبعيض آميز در برخورد با دانش آموختگان 

ــی دانش آموختگان در  ــود حت دختر، موجب می ش

هنرستان هايی که درونداد و فرايند با کيفيت مطلوب 

ــطح جامعه ناکارامد و بی بازده  و سرامد دارند، در س

ــند (صالحی و همکاران،   (بروندادهای نامطلوب) باش

.(۱۸۹ :۱۳۸۸

درحالی که يکی از ضرورت های آموزش وپرورش در 

ــعة کمی و کيفی آموزش های  اسناد باالدستی، توس

فنی و حرفه ای و کاردانش است که در سال های اخير 

تالش های زيادی برای تحقق اين امر صورت گرفته 

ــت و يکی از برنامه های جاری، تالش برای جذب  اس

٥۰ درصدی دانش آموزان کشور به هنرستان هاست 

که برنامة پنجم توسعه برای ما تعيين کرده است.

ــاله با  ــر س ــرورش ه ــن،  وزارت آموزش وپ همچني

ــئوالن مرتبط برای توسعة هنرستان های  حضور مس

کشور براساس چشم انداز ۲۰ ساله، شرايط منطقه و 

ــي برنامه ريزی می کند. اين وزارتخانه  آمايش آموزش

سعی دارد رشته های هنرستان های فنی و حرفه ای و 

کاردانش را متناسب با بازار کار ايجاد کند (جمالی فر، 

۱۳۹۳). در همين رابطه، يکی از رويکردهای شاخة 

ــت که رشته هايی  فنی و حرفه ای و کاردانش اين اس

ــوند که به  ــتان و منطقه راه اندازی ش ــر هنرس در ه

ــاز آن منطقه يا  ــت ني ــازار کار و وضعي ــای ب نيازه

شهرستان پاسخ دهد. به ويژه در شاخة کاردانش که 

از طريق آموزش های خارج از ظرفيت هر شهرستان 

ــود و رشته های مناسب آن  ــتفاده می ش و منطقه اس

ــود.  ــی آينده راه اندازی می ش ــال تحصيل محل از س

ــيوه نامة توسعة متوازن رشته های  «کميتة تدوين ش

تحصيلی»، در حوزة ستادی در استان ها تشکيل شده 

است. براساس اين شيوه نامه، همة ادارات مناطق بايد 

تحليل آمايش جامع و مناسبی از رشته های تحصيلی 

ــتاد رسيدن به يک  مناطق خود تهيه کنند. هدف س

توسعة متوازن و متناسب با عالقة دانش آموزان برای 

انتخاب رشته است.

ــاخة فنی  ــته در ش ــال حاضر، حدود ۳٤ رش در ح

ــاخة کاردانش  ــته در ش و حرفه ای و حدود ۲٤۱ رش

ــده اند. اين رشته ها در زمينه های  تعريف و تبيين ش

ــتند.  ــال هس ــاورزی فع ــات و کش ــت، خدم صنع

ــه ای و کاردانش،  ــاخة فنی و حرف ــان در ش هنرجوي

ــدن بيش از ۹٦  ــی و با گذران ــال تحصيل طی دو س

ــی، شامل درس های عمومی، اختصاصی،  واحد درس

ــل  فارغ التحصي کارورزی  ــوزی/  کارآم و  ــاری  اختي

ــوند. هنرآموزان اين رشته ها می توانند پس از  می ش

ــی به عنوان يک نيروی ماهر، نيمه ماهر  فارغ التحصيل

ــوند. بنابراين، توسعة  ــتادکار جذب بازار کار ش يا اس

ــازی انجام شود.  ــته ها بايد با فرهنگ س متوازن رش

ــتای  ــت تحصيلی دانش آموزان نيز بايد در راس هداي

ــان، و هدايت تحصيلی  ــتعدادهای آن ــا و اس عالقه ه

مناسب دانش آموزان و براساس نياز بازار کار و شرايط 

ــد. اما استقبال کم دانش آموزان از  ادامة تحصيل باش

ــه ای و کاردانش به علت نبود  ــته های فنی و حرف رش

ــاخت مناسب، و عدم اقبال خانواده ها و جامعه  زيرس

چالش اصلی بر سر راه توسعة کمی آموزش های فنی 

ــت. البته برخی مديران نيز  و حرفه ای و کاردانش اس

ــته های  ــمت رش بنا به داليلی دانش آموزان را به س

نظری سوق می دهند و آن ها را به رشته هايی که گاه 

ــوزان هيچ عالقه ای ندارند، هدايت می کنند  دانش آم

(جوادی به نقل از عباسی، ۱۳۹۱).

ــد: بخش زيادی  ــان عقيده دارن برخی از کارشناس

ــول بنيادين و  ــکالت آموزش وپرورش در تح از مش

استقرار نظام «۳-۳-۶» رفع خواهد شد، چرا که در 

نظام جديد آموزشی، هدايت تحصيلی در سال سوم 

برنامه های درسی 
هنرستان ها بايد 

ويژگی هايی 
مانند: «نيازهای 
ويژة منطقه ای»، 

«نيازهای فردی و 
اقتصاد جامعه» و 

«مبتنی بر نياز بازار 
کار بودن» را داشته 
باشند، در حالی که 

اين ويژگی ها 
در نظام هايی که 
به صورت متمرکز 

اداره می شوند، 
کمتر در نظر گرفته 

می شود
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راهنمايی 

ــد و  انجام خواهد ش

ــته ها  دانش آموزان همة رش

ــتان ها يا  ــال در دبيرس ــه س س

ــتان ها تحصيل خواهند کرد.  هنرس

ــته ها  اما جذب دانش آموزان در اين رش

ــه و اقبال عمومی  ــازی در جامع به اعتمادس

ــمت آموزش های فنی و حرفه ای  خانواده ها به س

ــعة  ــاز دارد. همچنين، به منظور توس ــش ني و کاردان

ــازی برای جذب  ــزات و فرهنگ س ــات و تجهي امکان

ــتيم (جوادی به  دانش آموزان، نيازمند عزم ملی هس

نقل از عباسی، ۱۳۹۱).

ــده، جمعيت ۱۸ تا  ــال آين ضمن اينکه طی ۱٥ س

ــال کشور، رشد نزولی خواهند داشت که بايد  ۲٤ س

ــن فرصت بهره گرفت و برای نظام آموزش فنی  از اي

و حرفه ای کشور برنامه ريزی کرد براساس مطالعات 

ــال  ــور تا س انجام گرفته، جمعيت جوان و فعال کش

ــود و به عبارتی  ۱٤۰۰ بالغ بر ٦۱ ميليون نفر می ش

ــطح  ــت. بنابراين س ــد خواهند داش ٥/۲ درصد رش

ــدی معادل ٥/۲ درصد در سال  اشتغال نيز بايد رش

ــد تا وضعيت فعلی حفظ شود. يعنی تا  ــته باش داش

ــون فرصت  ــد ۲۹ ميلي ــران باي ــال ۱٤۰۰ در اي س

ــا توجه به  ــاس و ب ــغلی به وجود آيد. برهمين اس ش

ــت.  اهميت موضوع، دولت در پی اتخاذ تدابيری اس

ــغلی تخصصی  در حالی که بين تعداد فرصت های ش

ايجاد شده در جامعه و تعداد فارغ التحصيالن تناسبی 

وجود ندارد. فقدان ارتباط نزديک بين مراکز  آموزش 

فنی و حرفه ای و بخش های گوناگون جامعه، به ويژه 

ــت بين ظرفيت  ــده اس بخش خصوصی، موجب ش

پذيرش و بازار کار به نيروی متخصص تناسبی وجود 

ــد. علت آن ناهماهنگی و نبود انسجام  ــته باش نداش

ــوب در زمينة رابطة بين نظام  در تصميم گيری مطل

آموزش وپرورش با ساير بخش های جامعه است. 

(http://bpshakhespajouh.ac.ir)

ــان وزارت آموزش وپرورش، در  مديران و کارشناس

ــايی حدود ۷٥۰ مسئله  طول سال جاری «با شناس

ــپس طبقه بنديی و اولويت گذاری اين مسائل به  و س

چهار اولويت شامل اين موارد رسيدند:

۱. ارتقای کيفيت مديريت آموزشگاهی؛

ــانی در  ــروی انس ــازی ني ــامان دهی و بهس ۲. س

آموزش وپرورش؛

۳. عملياتی کردن بودجة آموزش وپرورش؛

٤. توسعة مشارکت همه جانبه برای اجرا

(http://www.migna.ir)

تکية رويکردهای سنتی برنامه ريزی بر 
نظرات کارشناسان

ــنتی برنامه ريزی، برنامه ريز ابتدا  در رويکردهای س

ــؤال که «در آيندة  درازمدت چه روی  با طرح اين س

خواهد داد»، پيش بينی الزم را انجام می دهد، آن گاه 

پيش بينی ها را مبنای تصميم گيری و اتخاذ سياست 

 Foren) ــد ــد و در نهايت اقدام می کن ــرار می ده ق

ــرايط حال آغاز  ــه عبارت ديگر، از ش ۲۰۰۱: ٥۲) ب

می شود و به درون آينده می رود. در حالی که در نگاه 

نو به برنامه ريزی، برنامه ريز ابتدا به افق آينده می رود 

ــته،  و با حضور در افق آينده و ديده بانی حال و گذش

ــعه از  ــخصی را برای «معماری توس ــيرهای مش مس

ــد (مبينی دهکردی،  ــه حال» تعيين می کن آينده ب

.(٤۰ :۱۳۸۷

ــان دارای عقايد  ــه کارشناس ــر می کنيم ک ــا فک م

ــتند. اما چه کسی کارشناس  ــخی هس محکم و راس

ــت که دارای دانايی و يا  ــت؟ کارشناس کسی اس اس

مهارت ويژه ای در يکی از زمينه هاست و اين فرصت 

ــان دهد.  ــه اين مهارت ها را به ديگران نش را دارد ک

ــان،  مثًال گروه  ــرض کنيد که از دو گروه کارشناس ف

ــعة آموزش فنی و حرفه ای و طرف دار  طرف دار توس

توسعة آموزش وپرورش عمومی، خواسته شود تا نظر 

ــود را در مورد نقش زنان در آينده بيان کنند. هر  خ

دو کارشناس هستند، اما مسلم است که نظرات  آنان 

ــاوت دارد. بنابراين اين موضوع مطرح  ــا يکديگر تف ب

می شود که در هر مسئله ای بايد کارشناس صحيح را 

ــاب کرد. به زبان ديگر، ما برای هر آينده ای که  انتخ

قبول داريم، می توانيم کارشناسی متناسب با آن پيدا 

کنيم. نظر ما در مورد کارشناسی کارشناسان بر اين 
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ــده است که هرکس در  ــت پايه ريزی ش تصور نادرس

ــناس است، پس لزومًا در مورد آيندة  زمينه ای کارش

ــناس است. الوريج۱۳ (۲۰۰٤) در  آن زمينه نيز کارش

ــان و پيش بينی:  مقالة خود تحت عنوان «کارشناس

ــان  ــی نقش کارشناس ــه» به بررس ــی و تجرب بازبين

ــری از ايده های  ــی و نتيجه گي ــد پيش بين در فراين

ــت که به  ــه و نتيجه گرفته اس ــان پرداخت کارشناس

ــان به طور کلی بيش از حد اهميت  نظرات کارشناس

داده شده است (ملکی، ۱۳۹۲: ٤٥).

ــرای برخورد با  ــدت برنامه ريزان ب ــه در اين م آنچ

ــته اند، عمدتًا بر پاية تحليل  ــائل آينده به کار بس مس

ــته و ادامة آن در آينده بوده است. اما  روندهای گذش

ــوم به منظور حصول جامع نگری در  در آغاز هزارة س

ــی، ادبيات پراکنده و  برنامه ريزی ها، علم آينده پژوه

ــجم در خصوص برنامه ريزی برای آينده را  غير منس

به علم مدون با اصول و مبانی متقن تبديل کرده که 

ــته، کشف،  وظيفة آن عالوه بر تحليل روندهای گذش

ابداع و ارزيابی آينده های ممکن، محتمل و مطلوب 

است (زالی، ۱۳۹۲).

آينده نگاری با تکيه بر خرد جمعی و 
نظريات گروه

ــت که  ــته اس ــا قبل اين نظر وجود داش از مدت ه

ــتر از سه نفر، در حل مسائل مفيدتر  گروه هايی بيش

از افراد و يا گروه های کوچک تر هستند. سورويکی۱٤ 

ــوع را در کتاب خود با عنوان  (۲۰۰٥) نيز اين موض

«خرد جمعی» بيان می کند. اين امر می تواند از نظر 

تجربی ثابت شود. برعکس يک فرد،  اعضای «گروه» 

ــان در زمينه های  ــکار و ديدگاه هايش ــادل اف ــه تب ب

ــه از طريق اعضای  ــد. تنوعی ک ــاوت می پردازن متف

ــان داده می شود، برای بحث و  گروه های متفاوت نش

توسعة نظريات و رويکردهای مختلف، حياتی است. 

ــه گروه ها، به طور خودکار قادر به توصيف  در حالی ک

ــتند، مفهوم آينده  آينده و خودداری از ابهامات نيس

ــت که  ــی به وجود آمده اس ــط گروه های جامع توس

احتماًال پذيرفتنی و کامل تر از گروه های بازتاب دهندة  

عقايد مجزا و منحصربه فرد هستند.

«ديدگاه های مشترک»، اصطالحی جادويی است 

که شامل مهارت هايی برای نمايان ساختن تصويرهای 

آينده می شود. در خصوص قضاوت خرد جمعی ذکر 

ــن مطلب ضروری ايت که نظر هر فرد دو عنصر را  اي

در درون خود دارد: اطالعات صحيح و اطالعات غلط. 

اطالعات صحيح (از آن رو که صحيح اند) هم جهت اند 

و روی يکديگر انباشته می شوند. اما خطاها در جهات 

ــذا تمايل  ــوعمل می کنند و ل ــف و غير هم س مختل

ــود که پس  ــه حذف يکديگری دارند. نتيجه می ش ب

ــه می ماند اطالعات صحيح  از جمع نظرات، آنچه ک

است. بايد توجه داشت که به هر حال بايد اطالعات 

و حداقل رگه هايی از اطالعات در مورد موضوع مورد 

نظرخواهی بين افراد وجود داشته باشد.

آنچه که شگفتی برانگيز است و اصوًال عبارت «خرد 

ــت که «همان  ــی» را معنادار می کند، اين اس جمع

ــود در ذهن فرد  ــم ارزش و کوچک موج اطالعات ک

فرد نظردهندگان، با روی هم نهاده شدن، ناگهان به 

شکل واقعيتی سخت و باارزش خود را بروز می دهد.» 

ــتی از آنچه که در  به عبارت ديگر، جمع تصوير درس

ــم اين موضوع  ــايد ه جهان می گذرد دارد. البته ش

ــان ها طوری  ــد، چرا که ما انس چندان عجيب نباش

طراحی شده ايم که بفهميم پيرامونمان چه می گذرد. 

به کارگيری خرد جمعی يکی از سازوکارهای شناخت 

ــل جمعی»،  ــگام به کارگيری «عق ــت. هن جهان اس

ــا خود فکر  ــان ب ــه با «خرد جمعی»، انس در مقايس

ــده ايم که  ــا به اين ترتيب ما آفريده نش می کند: «آي

ــات را به طور جمعی بگيريم؟» (ملکی،  تمام تصميم

۱۳۹۲: ٤۹ ـ ٤٤).

تحليل رويکردهای کالن در برنامه ريزی 
برنامه ريزی، گرايش و خواست انسان به آينده، حل 

مشکالت در آينده، آينده بينی و اميد به آينده است 

ــزی برای  ــوص برنامه ري (Flaudi, ۱۹۷۰). در خص

ــافی و هنجاری وجود  ــده دو پارادايم کلی اکتش آين

ــا نگاه خاصی به  ــر کدام از اين پارادايم ه دارد که ه

 ,Twiss) ــيدن به آن دارند مفهوم آينده و نحوة رس

.(۱۹۹۲

پارادايم اکتشافی۱٥: در اين پارادايم آينده نتيجة 
علت و معلولی گذشته است و نوعی جبرگرايی پنهان 

در آن وجود دارد. نتيجة اين نگاه به آينده، آينده ای 

است مختوم و ثابت که تاريخ مطابق با قوانين خود، 

حال را به آينده تبديل خواهد کرد. در اين پارادايم، 

ــت که تنها می تواند به  ــان صرفًا ناظر بيرونی اس انس

اکتشاف آن آينده مختوم بپردازد. پارادايم اکتشافی 

ــاف آينده تنها  ــت و اکتش ــی بر پيش بينی اس مبتن

ــت ايران در  ــت. مثًال «جمعي نتيجة منطقی آن اس

سال ۱٤۰٤ چه قدر خواهد بود؟» يا «ميزان صادرات 

ــده چه قدر خواهد  ــال آين ــی ايران در ۲۰ س غيرنفت

يکی از برنامه های 
جاری، تالش برای 
جذب ٥٠ درصدی 

دانش آموزان کشور 
به هنرستان هاست 

که برنامة پنجم 
توسعه برای ما 

تعيين کرده است

تا سال ١٤٠٠ در 
ايران بايد ٢٩ 

ميليون فرصت 
شغلی به وجود آيد
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ــته  بود؟» که عمدتًا مبتنی بر تحليل روند های گذش

و ادامة آن ها در سال های آتی است (ناظمی، ۱۳۸٥: 

.(۱۹۹۲ ,Twiss ص ۱۳- ۱۲؛

ــم، نيروی  پارادايـم هنجـاری۱٦: در اين پاراداي
انسانی در ساخت آينده در نظر گرفته می شود، انسان 

جايگاه بيرونی و مشاهده گر خود را تغيير می دهد و با 

مفهوم ساخت آينده روبه رو می شود. در اين پارادايم، 

ــيعی از آينده ها شامل آينده های  انسان با طيف وس

ــل و آينده های باور کردنی  ممکن، آينده های محتم

ــت که رسيدن به هر کدام از آن ها به سطح  روبه روس

ــان، يعنی آيندة مطلوب وی  ــتة انس و کيفيت خواس

ــتگی دارد. در پارادايم  هنجاری، برخالف پارادايم  م بس

ن اکتشافی، جبرگرايی پنهان وجود ندارد، بلکه انسان 

 انتخابکامًال مختار است مسير زندگی خود را خود انتخاب 

ــؤال اساسی  ــه س ــان با س ــؤال اساسیکند. در اين پارادايم، انس ــه س

ممکن اسـت؟ممکن اسـت؟ ــت: «وقوع کدام آينده ها ممه ها مواجه اس
قوع کدام آينده ها وقوع کدام آينده ها موقوع کدام آينده محتمل است؟

مطلوب  اسـت.» (ناظمی، ۱۳۸٥: ؛ وحيدی مطلق، 
۱۳۸٥؛ زالی، ۱۳۹۲).

ــرد پيش بينی در  ــت، رويک ــد گف ــوع باي در مجم

ــال های پايانی هزارة  ــزی به دو دليل در س برنامهبرنامه ري

وم با چالش اسسوم با چالش اساسی روبه رو شد: اول، جزمی و صلب 

٦ن آينده، و دوم نبود دقگرفتن آينده، و دوم نبود دقت کافی (ناظمی، ۱۳۸٦٦: 

رادايم نشان می دهد، تفاوت). مقايسة اين دو پارادايم نشان می دهد، تفاوت های  ۳

ــخصی در شيوة برنامه ريزی آن دو در نگاه  رنامه ريزی آن دو در نگاه کامًال مش

ــافی، عمل  ــود دارد. در پارادايم اکتش ــه آينده وج ب

برنامه ريزی از زمان حال شروع می شود و رو به سوی 

ــت و  آينده دارد. به عبارت ديگر «رو به بيرون»۱۷ اس

ــرايط مختلف کشف کند که  تالش می کند تحت ش

کدام آينده رخ می دهد. نقطة شروع اين آينده ها غالبًا 

در زمان حال است. اما در پارادايم هنجاری اصطالحًا 

برنامه ريزی «رو به درون»۱۸ است و با انتخاب يک يا 

ــروع می شود.  چند موقعيت خاص در زمان آينده ش

ــروع در اين پارادايم آينده است و با  در واقع نقطة ش

رويکرد «پس نگری»۱۹ از آينده به امروز برنامه ريزی 

شروع می شود. (شوارتز، ۱۳۸۷: ۱۰۸).

ــل مفاهيم «علی و  ــن اين دو رويکرد حام همچني

ــتند. با اصل علی و  ــی» و «غايت انگاری» هس معلول

معلولی می توان آنچه را که در گذشته رخ داده است، 

ــده رخ خواهد داد،  ــح داد و آنچه را که در آين توضي

پيش بينی کرد اين اصل بيشتر به پارادايم اکتشافی 

نزديک است و پيش بينی مهم ترين ابزار آن است. اما 

ــان ها در آينده را  ــان ها ددر اصل «غايت انگاری»، رفتار انس صل «غايت انگاری»، رفتار انس

ــه قوانين علی و معلولی توضيح  تونمی توان با رجوع ب ــه قوانين علی و معلو ی توان با رجوع ب

ــتگی ها در  ــت ناپيوس ــن آينده ممکن اس ــتگی هداد. در اي ــت ناپيوس ــن آينده ممکن اس اي

فاق بيفتند که شگفتی های علم وروندها اتفاق بيفتند که شگفتی های علم و فناوری نام 

ــد و آينده نگاری و آينده پژوهی ابزار برنامه ريزی  گاری و آينده پژوهی ابزار برنامدارن

رد «علی و معلولی» رويکرد سنتی به آن است. رويکرد «علی و معلولی» رويکرد سنتی به 

ــرد «غايت انگاری» رويک ــرد «غايت انگاری» رويکرد نو» رويکرد نو به برنامه ريزی و رويک ک

 است (زالی،برنامه ريزی است (زالی، ۱۳۹۲)).

ی به برنامه ريزیه برنامه ريزیرويکرد سنتی به بر
ــنتی ــرد س ــش مرحلة رويک ــه برنامه ريزی از ش ش مرحلتی ب ــه برنامه ريزی از ی ب

ــکيل ــرد فرايند کلی تش ــت. در اين رويک ــده اس ال ش ف رو ــرد فرايندنن ــت. در اين رويک ده اس

ــزی ــی و دارای بازخورد بعد از برنامه ري بازی جريانی خط ــی و دارای بازخورد بعد از بای ی خط

تعيين اهدافتعيين اهداف ــت ــش آن اجراس ــش آنشـت. محوری ترين بخ ــت. محوری ترين بخ تاجراس
رويکرد اکتشافیرويکرد اکتشافی رست که در اين مرحله، با است که در اين مرحله، بااس یککلی
مبتنی بر تحليل روندهای گذشـته، بهمبتنی بر تحليل روندهای گذشـته، به مو عمدتًا مدتًا و عمد

پيش بينی وضعيت آينده و تعيين اهداف کلیش بينی وضعيت آينده و تعيين اهداف کلیپيش
. همان طوری که در بخش قبل نيز رداخته می شود. همان طوری که در بخش قبل نيزپر

ــه برنامه ريزی، تو ــد، در اين نوع نگاه ب ــه برنامه ريزی، توضيح داده ش ر اين نوع نگاه ب

ــات ت ــتگی ها و ارتباط ــده دارای پيوس ــوالت آين ــات پيوستح ــتگی ها و ارتباط ی پيوس

 و حال است و هيچ گونهمشخص با تحوالت گذشته و حال است و هيچ گونه م

ناپيوستگی و شگفتی سازهای اموضوعی در خصوص ناپيوستگی و شگفتی سازهای م

م و فناوری در پيش بينی جهان آينده مورد توجه نجهانعلم و فناوری در پيش بينی جهان آينده مورد توجه ع

قرار نمی گيرقرار نمی گيرد.قر

ــر آينده نگار ــم و هن ــر آينده نگاری ، عل ــم و هن ۱۹۷۰۱۹۷۰، عل ــة از ــل ده ــة از اواي ــل ده از اواي

ــت گذاری به طور رسمی در چندبه عن ــت گذاری به طور رسمی در چند عنوان ابزار سياس به عنوان ابزار سياس

ــو ــد، کش ــوص ژاپن به کار گرفته ش ــد، ــور محدود به خص ــوص ژاپن به کار گرفته ش ـور محدود به خص

ــترده با همکاری  ــترده با همکاری  به طور گس طور گس ۱۹۹۰ هة ز اويل دهة ولی از او

دسازی کشورها ی بين المللی به منظور توانمندسازی کشورها نهادهای بي

ــد و امروز به عنوان رويکرداز اين روش ا ــتفاده ش مروز به عنوان رويکرد ورنوانش اس

ــعه يافتهغالب برنامه ريزی ــورهای توس ــعه يافته زی در اکثر کش ورهای توس

۱۳۸٥۱:: ۲۳۲۳؛ زالی،؛ زالی، ۱۳۹۲). می،ظمی، درآمده است (ناظم

عريف آينده نگاریتعريف آينده نگاری
«آينده نگاری» فرايندی است که از طريق اره از طريق ارتباط، «آينده نگاری» فرايندی است که از ط

ی و هم گرايی با دانشمندان ارشد، سازمان ها سازمان ها هم انديشی و هم گرايی با دانشمندان ارشد، سازمان ه

ــت گذاران و  ــه تعريف و به سياس ــای جامع ــت گذاران و و نهاده ــه تعريف و به سياس

ــا برنامه ها و موضع ــود ت ــازان اعالم می ش ــا برنامه ها و موضع تصميم س ــود ت الم می ش

ــه طراحی کنند. ــده در جامع ــبی را برای آين ــه طراحی کنند. مناس ــده در جامع آين

ــه ای ــت و انديش ــا معرف ــد ت ــگاری می کوش ــه ای آينده ن ــت و انديش معرف

ــان بخش های دولتی، تجاری، ــان بخش های دولتی، تجاری، آينده نگارانه را در مي  را در مي

ــای دانش برای درک فرصت ها و تهديدهای  دانش برای درک فرصت ها و تهديدهای و نهاده

ــال آينده در عرصه ع ــال آينده در عرصه علم،  س ۱۰۱ تا ۱۰۰۰۰ س محتمل طی 

اگر وضعيت امروز 
نظام آموزش 
فنی وحرفه ای و 
کاردانش، نتيجة 
آينده نگری زمان 
گذشته است، 
پس اشکاالت 
عديده ای در شيوة 
برنامه ريزی و نحوة 
شناخت ما از آينده 
در گذشته وجود 
داشته است

تالش  برای 
انتقال تجارب 
جهانی در زمينة 
«آينده پژوهی 
و آينده نگاری 
آموزش وپرورش» 
با جلب همکاری 
نهادهای فرهنگی 
بين المللی، 
به ويژه يونسکو، 
 ،«OECD»
جامعة اروپا و ساير 
کشورهايی که 
تجربة آينده نگاری 
باالتر از ١٥ سال را 
دارند و بومی سازی 
آن با همکاری 
دانشکده های علوم 
تربيتی و نهادهای 
پژوهشی پيشنهاد 
می شود
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فناوری و اقتصادی مبتنی بر دانش ايجاد کند. آن گاه 

ــه بخش به  ــا ايجاد و تقويت همکاری ميان اين س ب

جهت دهی فعاليت های آنان در راستای ايجاد مزيت 

رقابتی، بهبود کيفيت زندگی و تأمين توسعة پايدار 

٦بپردازد (موسوی موحدی، ۱۳۸٦).

ردر حالی که کارشناسان حوزه های فنی و مهندسی 

همواره به ارائة به ارائة توصيف های جامع، مانع، يگانه و معين 

ــی  ــيم هر مفهور مفهوم عادت کرده اند، در دانش برای ترس

ــخص روبه رو  ــا مرزا مرزهايی نامش ــد آينده پژوهی ب مانن

ــتند و  ــتيم. مفاهيم از دقت الزم برزم برخوردار نيس هس

ــن حوزحوزه ها نيازمند دارا  ــی و مفاهيم در اي درک معان

بودن نگاهی «کل گرا»۲۰ به موضوعات است است (خزائی، 

.(۱۳۸۸

ــمـم پايه ای  ــی از مفاهي ــگاری را يک ــی، آينده ن برخ

آينده پژوهی برشمرده اند. آينده نگاری فرايندیی است 

مبتنی بر گفتمان های اجتماعی، معطوف به آيندهده، با 

حضور گروه های زيادی از خبرگان رشته های مختلفلف 

و نمايندگان همة ذی نفعان يک موضوع و به منظوور 

خلق چشم اندازهای همه جانبه و بلندمدت از آينده.ه. 

ــای برنامه ريزی راهبردی راا  نتيجة آينده نگاری مبن

ــکيل می دهد. در آينده نگاری مشارکت گستردة  تش

ــازمان ها در فرايند انجام آن، عالوه بر آنکه  افراد و س

سبب می شود آينده از منظرهای گوناگون اجتماعی،، 

اقتصادی، فرهنگی و... بررسی و راهکارهای معماریی 

ــای عمومی برایی  ــود و انگيزه و باوره آينده ارائه ش

ــيدن به آيندة مطلوب در سطح وسيعيعی  شکلشکل بخش

ــتردهده در  ــارکت گس ــود آيد. امروزه ميزان مش وجـبه وج

ــاالری دولتت ها در  ــاخصی از مردم س آيندآينده نگاری، ش

ــت گذاری عمومی به شمار می ری رود. اين  حوحوزة سياس

دديدگاه نيز ضمن تأکيد ويژه بر مشارکت ست ساخت يافتة 

مردمی در فرايند آينده نگاری، پيوند ذات ذاتی اين فرايند 

ــکار  ــازی و برنامه ريزی راه راهبردی را آش ــکاربا تصميم س ــازی و برنامه ريزی راهبردی را آش با تصميم س

ی کند.می کند

ــب  ــه احتمال کس ــتی ک ــرد و سياسسياس ــا رويک ــه احتمال کسـتنه ــتی ک ــرد و سياس ــا رويک تنه

ــتری دارد، تالش برای «معماری  ــبيش ــتری دارد، تالش برای «معماریموفقيت های بيش موفقيت های بيش

ــواره با  ــالش هم ــن ت ــه اي ــت. اگرچ ــاس ــالش هم ــن ت ــه اي ــت. اگرچ اس ــده»۲۱۲۱ ــده»ن ــدهآين

ــت، اما به هر حال  ــری فراوان قرين بوده اس ــت، اما بهخطرپذي ــری فراوان قرين بوده اس خطرپذي

ــرش اين مخاطره به مراتب عاقالنه تر از نظاره گر  ــرش اين مخاطره به مراتب عاقالنه تر از نظاره گرپذي پذي

۳۳؛ زالی،؛ زالی،  :۳۳ ــت (خزائی، ۱۳۸٦۱۳۸٦ ــت (خزائی، ن تحوالت آينده اس ٦٦بودن تحوالت آينده اس

.(.(۱۳۹۲۱۳۹۲

مبانی نظری آينده پژوهیمبانی نظری آينده پژوهی
معتقد است آينده پژوهی عبارت استمعتقد است آينده پژوهی عبارت است  وندل بلوندل بل۲۲۲

ــای آتی تصميمات فعلی، پيش بينی  از بيان پيامده

مسائل و مشکالت آينده، و آغاز طراحی راه حل های 

ــتری  بديل تا در نهايت جامعه  دارای گزينه های بيش

باشد و بتواند گزينه های مناسب و اخالقی را انتخاب 

کند.

ــی  ــالش نظام مندی برای بررس ــی ت آينده پژوهش

ــط و جامعه به  ــدة علم، فناوری ، محي درازمدت آين

ــور و حوزه های  ــايی پديده های نوظه منظور شناس

زيربنايی تحقيقات راهبردی است که بيشترين منافع 

اجتماعی و اقتصادی را دربرداشته باشد. بنابراين در 

جهان امروز، آينده پژوهی و آينده نگری يک ضرورت 

ــود که در هزارة سوم زمينه  ــت. پيش بينی می ش اس

برای مطالعات آينده نگر و آينده پژوهانه افزايش پيدا 

ــاس کنند که يک جاذبة  ــمندان احس کند و انديش

مغناطيسی تحوالت پيرامون آن ها را به سمت آينده 

.(۲۰۰٥,Slaughter) سوق می دهد

هنگام انديشيدن به آينده بايد به شش مقوله توجه 

کرد:

۱. شناسايی و ارزيابی آينده های بديل؛

ــک از موارد  ــدم قطعيت هر ي ــن ميزان ع ۲. تعيي

احتمالی و آينده های بديل؛

۳. شناسايی حوزه های کليدی که خود پيش درآمد 

يا هشدارهای آينده های خاص هستند؛

ــش های «اگر  ــادی از پرس ــمار زي ــی ش ٤. ارزياب

اين گونه شود، آن گاه چه اتفاقی می افتد؟»؛
٥. درک فرايندهای زيرين تغيير؛

٦. آشکارسازی و تعيين دقيق حدود دانش و درک 

ما از موارد مرجح.

ــت.  آينده پژوهی ديدن هر چيز قبل از وقوع آن اس

بحران ها نيز به جز در موارد نادر عالئم هشداردهنده ای 

ــوع از خود بروز می دهند. مديران نبايد  را قبل از وق

به راحتی از کنار اين عالئم هشداردهنده عبور کنند. 

ــانه ها را احساس نمی کنند،  البته بعضی از آن ها نش

ــدارد. خالصه  ــان اهميت ن چون وقايع آينده برايش

ــه مديران می توانند با انجام آينده پژوهی، عالئم  اينک

اولية خيلی از بحران ها را  قبل از وقوع آن ها درک و 

.(۱۳۹۲ آن ها را مهار کنند (نيلی پور و همکار،

فرايند برنامه ريزی با رويکرد آينده نگاری
ــزی آينده نگار،  ــرای برنامه ري ــنهادی ب فرايند پيش

ــت. در اين فرايند  ــی بر «رويکرد هنجاری» اس مبتن

ــناخت وضع موجود پاية فرايند برنامه ريزی است  ش

ــناخت، مسائل کليدی انسان، اعم  و براساس اين ش

روش برنامه ريزی 
آينده نگاری، نسبت 
به روش های قديمی 
که برای پيش بينی 

آينده مورد استفاده 
قرار می گرفتند، از 

انعطاف بيشتری 
برخوردار است. 

همچنين، در اين 
روش عالوه بر 

آينده به عوامل 
به وجود آورندة اين 
آينده نيز پرداخته 

می شود
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خروجی

ساخت سناريوبرنامه ريزی راهبردی

ورودی
محيط 

برنامة سازمانی راهبردی

فرايند ۱. ايجاد گزينه۲فرايند ۲. تنظيم تصميم

مرحلة هفتم: خالصة اجرايی

مرحلة ششم: برآوردهای مالی

مرحلة پنجم: برنامه های تلفيقی

مرحلة چهارم: اهداف بلندمدت

مرحلة دوم: تحليل های راهبردی

مرحلة اول: مأموريت سازمان

مرحلة اول: شناخت وضع موجود (پويش 
محيطی)

مرحلة دوم: تعيين مسائل کليدی
مرحلة سوم: آينده نگاری

مرحلة چهارم: ترسيم چشم انداز و تعيين 
حوزه های هدف

مرحلة پنجم: تهية سبد سناريوها
مرحلة هفتم: هدف گذاری کيفی وکمی

مرحلة هشتم: سياست گذاری
مرحلة نهم: تدوين برنامه های اجرايی

مرحلة دهم: اجرا و پايش فرآيند
مرحلة يازدهم: بازخورد

چارچوب مفهومی «نظام برنامه ريزی با رويکرد آينده نگاری»

(طرح کلی اقتباس از: Chermack & Lynham، به نقل از: ملکی، ۱۳۹۲ و مراحل ايجاد گزينه: زالی، ۱۳۹۲)

ــا و محدوديت ها  ــا، ضعف ها، قابليت ه از توانمندی ه

استخراج می شوند. 

ــوم در خصوص مسائل کليدی منطقة  در مرحلة س

مورد مطالعه، آينده  نگاری کلی و مناسب در سطوح 

ــيم چشم انداز و تعيين  جهانی و ملی انجام و به ترس

ــود. با تعيين حوزه های  حوزه های هدف منجر می ش

هدف، امکان تهية سبد سناريوها و گزينش سناريوهای 

ــد که انتخاب  ــرای برنامه ريز فراهم می آي ــوب ب مطل

سناريوی مطلوب، زمينه و چارچوب مناسبی را برای 

ــت گذاری و  هدف گذاری های کيفی و کمی و سياس

ــی آورد. در فرايند برنامه ريزی  ــًا اجرا به وجود م نهايت

پيشنهادی، انجام فعاليت  برنامه ريزی در ۱۱ مرحله و 

فعاليت برنامه ريزی راهبردی در ۷ مرحله به شرح زير 

صورت می گيرد (زالی، ۱۳۹۲) که شرح و بسط کامل 

آن در اين مقاله ميسور نيست. 

پی نوشت ها
1. Megatrends
2. Scenario Making
3. Forecosting
4. Lee
5. Hanhart & Bossio
6. Fiszbein
7. Apprenticeship
8. Dual System
9. Work related learning

۱۰. برای اطالع از کم و کيف نحوة 
اجرای طرح کاد در آموزش وپروش 
ايران و آثار آن نگاه کنيد به: 
ابوترابيان، محمدرضا (۱۳٦٥)، گزارش 
پروژة مطالعاتی بازنگری طرح کاد. 
دبيرخانة شورای عالی هماهنگی 
آموزش فنی و حرفه ای کشور. 
خرداد ماه.
11. Burnett & Clarke
12. Yildirim & Simsek
13. Loveridge
14. Surowiecki
15. Normative Paradigm
16. Exploratory padadigm
17. Outwars Bound
18. Inward Bound
19. Back costing
20. Holisic, see http://wiki.an-
swers.com/Q/What is holistic
21. Future Formation
22. Bell



۱۳ رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دهم |  شمارۀ ٣ |  بهار ١٣٩٤|

نتيجه گيری و پيشنهاد
ــد برنامه ريزی  ــرد به نقد فراين ــعی ک اين مقاله س

ــر نظرات  ــف آينده با تکيه ب ــنتی مبتنی بر کش س

ــی مجدد  ــردازد و طرح ايدة مهندس ــی بپ کارشناس

فرايند برنامه ريزی در آموزش وپرورش، تغييرات مورد 

ــاخت آينده  ــر در فرايند برنامه ريزی مبتنی بر س نظ

ــا محوريت به کارگيری  ــه دهد. اين تغييرات ب را ارائ

ــای پيش بينی و  ــای آن به ج ــگاری و روش ه آينده ن

ــت. نتايج کلی مقاله را  آينده نگری در اين فرايند اس

می توان به شرح زير مطرح کرد:

ــام  نظ ــی  کنون ــکالت  مش ــت  اس ــن  ممک  

ــايی ۷٥۰ مشکل)، ناشی از  آموزش وپرورش (شناس

تکية بيش از حد به نظرات کارشناسی و عدم تکيه بر 

خردجمعی برای شناخت دقيق آينده باشد. بنابراين، 

ــوزش فنی وحرفه ای و  ــروز نظام آم ــر وضعيت ام اگ

ــت،  ــته اس کاردانش، نتيجة آينده نگری زمان گذش

پس اشکاالت عديده ای در شيوة برنامه ريزی و نحوة 

شناخت ما از آينده در گذشته وجود داشته است.

 فرايند برنامه ريزی سنتی، خطی و متشکل از شش 
مرحلة کلی است. در اين فرايند محوريت موضوع بر 

«پيش بينی روندهای گذشته در آينده است» که در 

آن هيچ گونه تأکيدی بر روندهای ناپيوسته که ممکن 

ــت در آينده رخ دهد، نمی شود. لذا دارای ضعف  اس

ــيار عمده ای در خصوص آينده نگری است، چون  بس

تمام ويژگی های آينده را مورد بررسی قرار نمی دهد. 

ــه معنی  ــزی ب ــافی در برنامه ري ــم اکتش  پاراداي

ــر از تحول امروزی، چيزی  ــف آينده در جهان پ کش

جز به انتظار آينده نشستن نيست و لزوم تغيير اين 

رويکرد در نهادهای مسئول برنامه ريزی نظام آموزش 

ــرای موفقيت در آينده  ــه ای و کاردانش ب فنی وحرف

کامًال احساس می شود.

ــه  ــبت ب ــگاری، نس ــزی آينده ن  روش برنامه ري

ــی آينده مورد  ــای قديمی که برای پيش بين روش ه

استفاده قرار می گرفتند، از انعطاف بيشتری برخوردار 

ــر آينده به  ــن روش عالوه ب ــت. همچنين، در اي اس

عوامل به وجود آورندة اين آينده نيز پرداخته می شود. 

ــتفاده از اين روش آگاهی ما را در مورد آينده  لذا اس

و عوامل آن افزايش می دهد. از آنجا که در اين روش 

ــورد ارزيابی قرار می گيرد، لذا  چند آيندة محتمل م

مديران می توانند براساس آن ها برنامه ريزی کنند و 

ــة مربوط به آن را به  ــورت بروز هر کدام، برنام در ص

اجرا درآورند. 

به بيان ديگر، با استفاده از اين روش ديگر سازمان ها 

دچار غافل گيری نمی شوند. بنابراين به نظر می رسد 

اين روش با آنکه هزينة باالتری نسبت به رو ش های 

مشابه دارد، اما می تواند برای برنامه ريزی آينده بسيار 

مفيد واقع شود (ملکی، ۱۳۹۲: ۱۷٦).

ــوت از افرادی که در اين زمينة کار عملی   با دع
ــه در  ــی ک ــان و آينده پژوهان ــد، برنامه نويس کرده ان

شرکت های بزرگ کار کرده  يا می کنند، نويسندگان 

ــی به عنوان مدلی  ــی که در زمينة آينده پژوه مقاالت

ــندگانی  ــد و نويس ــناريو پرداخته ان ــاخت س ــه س ب

 منابع
۱. زالي، نادر (۱۳۹۲). برنامه ريزي 

براي آينده، پيش بيني يا 
آينده نگاري؟ برگرفته از سايت: 

http://www.fekreno.org، به نقل 
http://www.futuresdiscovery. :از

.com
۲. خزائي، سعيد (۱۳۸٦). 

آينده پژوهي، مفاهيم و ضرورت ها، 
http://www. :سايت كشف آينده

.futuresdiscovery.com
http:// :۳. پژوهشگاه شاخص پژوه

.www.bpshakhespajouh.ac.ir
٤. صالحي، كيوان؛ زين آبادي، 

حسن رضا؛ پرنده، كورش (۱۳۸۸). 
«كاربست رويكرد سيستمي در 
ارزشيابي كيفيت هنرستان هاي 

فني وحرفه اي؛ موردي از ارزشيابي 
هنرستان هاي فني وحرفه اي دخترانه 
شهر تهران». فصل نامة نوآوري هاي 

آموزشي. شمارة ۲۹. سال هشتم. 
بهار.

٥. جمالي فر، عبدالرضا (۱۳۹۲). 
توسعة هنرستان هاي فني وحرفه اي 

كشور متناسب با ظرفيت  
استان هاست. ايرنا، خبرگزاري 

جمهوري اسالمي ايران: 
.http://www.momtaznews.com

٦. جوادي، مهدي (۱۳۹۱). 
«نيازهاي بومي و منطقه اي استان 

در راه اندازي رشته هاي تحصيلي در 
نظر گرفته مي شود». گفت وگو با: 

عباسي، مسئول ادارة فني وحرفه اي 
ادارة كل آموزش وپرورش استان 

http:// :خراسان رضوي. ۱۱ تيرماه
.khorasannews.com

۷. خبرگزاري فارس (۱۳۹۳). 
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ــد و فوايد  ــان را چاپ کرده ان ــات خودش که تحقيق

ــرای برنامه  ريزی  ــی را به عنوان ابزاری ب سناريونويس

درازمدت (باالتر از ۱٥ سال) شرح داده اند، و برگزاری 

ــان و  ــی برای مديران، کارشناس کارگاه های آموزش

ــطوح ستادی،  استانی و حتی مديران  برنامه ريزان س

ــل جديد  ــز آموزش فنی وحرفه ای، می توان نس مراک

مديران و کارشناسان را برای تحول در نظام آموزش 

فنی وحرفه ای و کاردانش آماده کرد.

ــی در زمينة  ــال تجارب جهان ــالش  برای انتق  ت
ــگاری آموزش وپرورش» با  ــی و آينده ن «آينده پژوه

جلب همکاری نهادهای فرهنگی بين المللی، به ويژه 

يونسکو، «OECD»، جامعة اروپا و ساير کشورهايی 

ــال را دارند و  ــه تجربة آينده نگاری باالتر از ۱٥ س ک

بومی سازی آن با همکاری دانشکده های علوم تربيتی 

و نهادهای پژوهشی پيشنهاد می شود.

تمرينی برای آينده نگاری با تکيه بر 
خردجمعی و نظريات گروه

 داده هاي جدول مفهومي پيوست تصويری کاملی از 
نظام يکپارچة «حوزة تربيت و يادگيری کار و فناوری» 

ــطه) و  ــی تا پايان دورة متوس ــة اول دورة ابتداي (از پاي

ــند برنامة درسی ملی» ارائه  ــتلزامات آن را در «س اس

ــا رويکرد  ــيم آينده ای ب ــه در آن، به ترس می دهد ک

ــاً مبتنی بر تحليـل روندهای  اکتشـافی و عمدت
گذشـته به پيش بينی وضعيت آينـده و تعيين 

اهداف کلی پرداخته شده است.
ــت که در آينده  ــای جدول، مربوط به اين اس داده ه

ــما در نقش  «چـه روی خواهد داد»، در حالی که ش
يک گـروه از برنامه ريزان آينده نـگار، بايد به اين 

ــيد که: هر رويداد پيش بينی شده  ــؤال بينديش س

برای توسعة «حوزة تربيت و يادگيری کار و فناوری» 
ــا درک اين تفاوت  چگونـه اتفاق خواهـد افتاد. ب
ــت، حال آنکه  ــخ» اس که هدف پيش بينی، «ارائة پاس

ــناريو)  ــزی مبتنی بر رويکرد آينده نگاری (س برنامه ري

طراحی شده است تا افراد را به «پرسيدن سؤال» وادارد.

ــای فنی وحرفه ای  ــام آموزش ه ــرای نظ «آينده ب

ــا آيندة پيش  ــد بود؟ آي ــه خواه ــش چگون و کاردان

ــی برای  ــت؟ چه روش هاي ــا نيز هس ــوب م رو، مطل

شناسايی آينده وجود دارند؟ مسيرهای مختلفی که 

ــی کنيم، کدام اند؟ بهترين  ما می توانيم در آينده ط

مسيرها و ممکن ترين مسيرها کدام هستند؟ اين ها 

همه سؤاالتی هستند که پاسخ به آن ها در راهی که 

برای آيندة خود انتخاب می کنيم، تأثيرگذارند.

«وزير آموزش وپرورش اولويت هاي 
سال ۱۳۹۳ اين وزارتخانه را اعالم 

http://www. :كرد. ۱٦ فروردين
.migna.ir

۸. مبيني دهكردي، علي (۱۳۸۷). 
مگادايم ها الزام راهبردي، آيندة 

سازمان ها. مؤسسة مطالعات 
بين المللي انرژي. تهران.

۹. ملكي ، عباس (۱۳۸۹). 
آينده پژوهي و انرژي. دانشگاه صنعتي 

شريف. دي ماه.
۱۰. آشنايي با آينده پژوهي: مروري 

كوتاه بر تعريف و مشخصه هاي 
آينده پژوهي (۱۳۸۸). دانشگاه 

بين المللي امام  خميني.
۱۱. ناظمي قديري، امير (۱۳۸٥). 
آينده نگاري از مفهوم تا اجرا. مركز 

صنايع نوين، وزارت صنايع و معادن. 
تهران.

۱۲. موسوي موحدي، علي اكبر 
(۱۳۸٦). «آينده نگري در حوزة علم، 

پژوئهش و فناوري. فصل نامة رهيافت. 
شمارة ۳۹. بهار.

۱۳. خزائي، سعيد (۱۳۸۸). 
آينده پژوهي نياز امروز، ضرورت فردا. 
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ت و يادگيری کار و فن آوری» در سند برنامة درسی ملی و استلزامات آن
ک پارچه «حوزة تربي

جدول ۱. تصوير نظام ي
ل و 

ال
ی ح

ب روز
س

ن ک
ی وجود خود را مهيا و امکا

ی کند و زمينة ارتقا
ت م

ش را تثبي
ت خوي

ی دهد. هوي
ل م

صيق
ش را 

ت خوي
صي

خ
ی کند، ش

ش را رام م
س سرک

ق کار، نف
ن از طري

سا
ت و ان

ی برخوردار اس
ش تربيت

ل از ارز
ی، کار و اشتغا

الم
ی اس

ت و کارکرد حوزه: با توجه به آموزه ها
ضرور

ی خواهد شد.
ش درامد و توسعه يافتگ

ش فقر، افزاي
ی، کاه

صاد
ی و اقت

ی اجتماع
ت در زندگ

شارک
ی، م

ش بهره ور
ی، افزاي

ت فرد
شرف

ث پي
ی، باع

ت آموز
ی، کار و مهار

ش فناور
ی  آورد. آموز

م م
ی جامعه را فراه

ی به نيازها
خ گوي

پاس

ک
شتر

ی م
ی ها

ستگ
شاي

ی ويژة هر 
ی ها

ستگ
شاي

ل 
صي

ح
دورة ت

ط 
ی مربو

ت ها
مهار

به کار
ی

طقه ا
ی من

ش نيازها
ج

سن
ی

صيل
ح

ی ت
دوره ها و پايه ها

ل 
طو

دوره
ی

صيل
ح

ت ت
هداي

ی
ط يادگير

حي
م

ی 
ت ها

فعالي

ی 
يادگير

ي
صيل

ح
جة ت

ف نتي
هد

پيامد/ بازار کار

ی 
در همة دوره ها

ی، ديدگاه فناورانه 
صيل

ح
ت

م خواهد بود.
حاک

ی 
حور

ی م
ی  ها

ستگ
شاي

ی کار
ی دنيا

غيرفن

ی با ساير 
ت تلفيق

صور
به 

ی ارائه 
ی يادگير

حوزه ها

شود
ی 

م

-

ل تا 
ی او

پايه ها

ی
سوم دورة ابتداي

ش 
دورة آموز

ی (۹ 
عموم

ل)
سا

ل
۳ سا

القه ها 
با توجه به ع

ن در 
شا

ی هاي
و تواناي

ی، 
صيل

ح
ی ت

سيرها
م

ی 
ی و شغل

حرفه ا

ی کند
م م

فراه

جربه در 
ق ت

از طري

ی 
ی يادگير

ط ها
حي

م

ی و متنوع 
واقع

ی، 
ت عين

صور
به 

ی و عمدتًا 
جرب

ت

م تنيده با 
دره

ی 
ديگر حوزه ها

ی
ت و يادگير

تربي

ی 
ت ها

ب مهار
س

ک

ی 
ی زندگ

ی برا
عمل

کارامد و بهره ور

-

ی چهارم 
پايه ها

م دورة 
ش

تا ش

ی
ابتداي

ل
۳ سا

س 
ب پروژه و براسا

در قال

نيازها، استعدادها، 

ی 
ت ها

القه ها و موقعي
ع

ت 
صور

ف و به 
ی تعري

حل
م

ی اجرا خواهد شد
عمل

ی 
ت ها

ف موقعي
[تعري

ص 
خي

ش
ی ت

ی برا
حل

م

ی کار 
ف پروژه ها

و تعري

ی]
عمل

ل
طة او

دورة متوس
ل

۳ سا

ت و 
العا

ی اط
فناور

ق با 
الوه بر تلفي

ت ع
ارتباطا

ی 
ی يادگير

ساير حوزه ها

ل 
ستق

ت م
صور

ی تواند به 
م

ارائه شود.

ی 
ی عمل

ت ها
ب مهار

س
ک

ی کارامد 
ی زندگ

برا

و بهره ور

ی 
گ حرفه ا

گروه بزر

ن 
ی با توجه به زما

خاب
انت

ل 
ش و ديگر عوام

آموز

ح سه يا چهار 
طو

در س

ی قرار دارند
مهارت

-

گروه سوم
[دورة دوم 

ی]
ظر

طة ن
متوس

ش 
دورة آموز

طة 
متوس

ی (۱۲ 
ص

ص
خ

ت

ل)
سا

ل
۳ سا

ب با نيازها 
متناس

ی 
القه ها

و ع

ش آموز
دان

-

ی از 
در يک

ی 
ت ها

فعالي

ی 
ی وحرفه ا

فن

ت  
ساده مهار

ی را 
ی عمل

کاف

ب کرده باشد
س

ک

ی 
ت ها

ب مهار
س

ک

ی و 
ی زندگ

ی برا
عمل

کارامد و بهره ور در 

ت 
شرف

ی پي
ارزشياب

ک 
ن ي

ی به عنوا
صيل

ح
ت

ظ شود
حا

معيار ل

-

ی 
ی ها

ستگ
ب شاي

س
ک

ی و علوم 
ط با فناور

مرتب

ی 
سته، به ويژه فناور

واب

ی 
ت، برا

ت و ارتباطا
العا

اط

ی 
ت فناورانه و زندگ

تربي

ی
جاز

ی م
ضا

م در ف
سال

ی پاية 
ی ها

ستگ
شاي

ی 
ی مورد نياز نيرو

فن

ل 
شاغ

ف و م
کار حر

ن
گوناگو

ی با 
خاب

ی انت
حرفه ها

ش و 
ن آموز

توجه به زما

ح 
طو

ل در س
ديگر عوام

 
ی 

ک يا دو مهارت
ي

شوند
ی 

ف م
تعري

ی بايد 
طقه ا

ی من
نيازها

ن 
ن اي

ی و تدوي
در طراح

ی 
ی درس

گروه از برنامه ها

ظ شوند
حا

ل

گروه اول:
[دورة دوم 

طه 
متوس

ش 
ل آموز

(معاد

ی و 
ی وحرفه ا

فن

ی)] 
ش فعل

کاردان

ل
۳ سا

-

ی در 
مراکز يادگير

ش ها 
ن آموز

ی اي
اجرا

ج از 
ی توانند خار

م

ت 
شارک

مدرسه و با م

ی و 
ش  دولت

خ
ب

ل شوند
شکي

ی ت
غيردولت

-

ی ورود به حرفه 
آمادگ

ی 
ش ها

خ
ل در ب

و شغ

ی و 
صاد

ن اقت
گوناگو

ی
ی اجتماع

زندگ

ن گروه 
در اي

ن قادر 
ش آموزا

دان

س 
خواهند بود پ

ن دورة 
از پايا

ب 
طه جذ

متوس

ی کار شوند
دنيا

ط 
ی مربو

ی ها
ستگ

شاي

ی مادام العمر 
به يادگير

ی
ی وحرفه ا

فن

ن 
ن گروه بي

در اي

ی 
ی ها

ستگ
شاي

ی حرفه 
صل

ی ا
گروه ها

ی 
ی ها

ستگ
و شاي

ب شده، 
خا

ی انت
حرفه ها

ت
ل برقرار اس

تعاد

ی با 
خاب

ی انت
حرفه ها

ش و 
ن آموز

توجه به زما

ح 
طو

ل، در س
ديگر عوام

ف 
ی تعري

دو يا سه مهارت

شوند
ی 

م

ن 
ی اي

ی درس
برنامه ريز

ن با 
ی آ

گروه و اجرا

ش 
ش وپرور

ت آموز
شارک

م

ت و 
حقيقا

ت علوم، ت
و وزار

شود 
ی 

جام م
ی ان

فناور

گروه دوم:
ل دورة 

[معاد

طه و 
دوم متوس

ی پيوستة 
کاردان

ی 
ی وحرفه ا

فن

ی]
فعل

ی 
ص

ص
خ

دورة ت

ل)
ی (۱٤ سا

عال
ل

٥ سا
-

ن 
ی در اي

مراکز يادگير

ش ها متنوع 
نوع آموز

ت
اس

-

ی ورود به حرفه 
آمادگ

ی 
ش ها

خ
ل در ب

و شغ

ی و 
صاد

ن اقت
گوناگو

ی
ی اجتماع

زندگ

ن گروه 
در اي

ن قادر 
ش آموزا

دان

س از 
خواهند بود پ

ی 
ن دورة کاردان

پايا

ی کار 
ب دنيا

جذ

شوند

ت.
م شده اس

ظي
ج و تن

خرا
ط نگارنده است

ص ۳۰ و ۳۱) توس
ی، (۱۳۹۱، 

ی مل
ی سند برنامة درس

حتوا
ل از م

ی جدو
 داده ها

ت.
ی اس

ی وحرفه ا
ی فن

ش ها
ی آموز

س استانداردها
ن حوزه براسا

ی در اي
ح مهارت

طو
ل س

  جدو



|  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دهم |  شمارۀ ٣ |  بهار ١٣٩٤ ۱۶

توفيقی يافتيم که با سـفر به اسـتان 
سيستان وبلوچستان، نشست و ميزگردی 
با حضور کارشناسان دفتر فنی وحرفه ای 
و کاردانش آموزش وپرورش اين اسـتان 
داشـته باشـيم. ميزگردی کـه با حضور 
آقايان: شهرام ميراوليايی، قاسم جعفری 
و آزمان سرابندی کارشناس محترم اين 
اداره به مدت دو ساعت به طول انجاميد 
و در آن راه ها و موانع توسعة آموزش های 
فنی وحرفـه ای و کاردانش اين اسـتان 

مورد بررسی قرار گرفت.
ضمـن تشـکر از همـکاران عزيزمان 
اسـتان  آموزش وپـرورش  کل  ادارة  در 
سيستان وبلوچسـتان، کـه زمينـة اين 
نشست را فراهم کردند، توجه شما را به 

گزارش آن جلب می کنيم.

گزارش: نصراهللا دادار

تناسب توسعة 
آموزش های 
فنی وحرفه ای 
و کاردانش

نشست کارشناسان دفتر فنی وحرفه ای و کاردانش استان سيستان و بلوچستان

 

عکس: محمدامين دادرس



۱۷ رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دهم |  شمارۀ ٣ |  بهار ١٣٩٤|

 آموزش های فنی وحرفـه ای و کاردانش در 
استان سيستان وبلوچسـتان در حال حاضر از 

چه موقعيتی برخوردار است؟
ميراوليايی: در حال حاضر ۳٤ درصد دانش آموزان 
دورة متوسطه استان سيستان وبلوچستان در شاخه های 

ــه ای و کاردانش در حال تحصيل اند. تعداد  فنی وحرف

دانش آموزان ما در اين شاخه ها ۱۹ هزار نفر است. ما 

ــتان فنی وحرفه ای و کاردانش  در مجموع ۱۹۲ هنرس

ــطح استان داريم: ۱۳۹ هنرستان کاردانش، ۱۳  در س

ــتان فنی وحرفه ای، ۳۷ هنرستان بازرگانی و ۳  هنرس

هنرستان کشاورزی.

ــير و راهکارها را  اآلن ما تبصرة ۷٥ را داريم که مس

مشخص کرده است و تأکيد دارد با اين دستورالعمل، 

ــمت توليد ببريد. توليدی کردن  هنرستان ها را به س

ــتر از  ــاورزی خيلی بيش ــتان ها در بخش کش هنرس

ــت و  ــت امکان پذير اس ــات و صنع ــای خدم بخش ه

ــت. اما در  ــتان ما هم موفق بوده اس اين بخش در اس

بخش خدمات و صنعت بايد با برنامه ريزی دقيق تر و 

کارشناسی بهتر کار کنيم و هنوز جای کار زيادی دارد.

ــش صنعت، ارتباط هايی که با  برای مثال ما در بخ

ــودرو برقرار کرديم  ــای صنعتی مانند ايران خ واحده

مفيد بوده است و بايد ادامه پيدا کند و در کنار آن، با 

دستگاه های ديگر هم وارد مذاکره شويم.

در بخش خدمات هم، بايد بيشتر از دستگاه های دولتی 

کمک بگيريم، مثل رشتة کامپيوتر يا گرايش های آن، 

رشتة حسابداری و امور اداری، يعنی بخشی از کارهايی 

را که دستگاه های دولتی بر عهده دارند، هنرستان های 

ما انجام دهند تا درآمدی داشته باشند.

ــاره کنم  نکتة ديگری که ضروری می دانم به آن اش

ــه عنصر کليدی نياز دارد: فضا،  ــعه به س اينکه توس

نيروی انسانی و تجهيزات.

ــم برای ادامة  ــل از آنکه ما بخواهي من معتقدم قب

تحصيل در اين دو شاخه رغبت و انگيزه ايجاد کنيم 

بايد اعتماد مردم را نسبت به ادامة تحصيل فرزندانشان 

ــاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش جلب کنيم.  در ش

بايد اين ديدگاهی که اآلن وجود دارد مبنی بر اينکه 

چه کسانی به رشته فنی وحرفه ای و کاردانش می آيند 

تغيير کند و آن هم راه های مختلفی دارد. برای مثال، 

ــراد موفقی که در اين  ــت که اف يکی از راه ها اين اس

(فارغ التحصيل)  دانش آموخته  ــی  آموزش شاخه های 

ــد دانش آموزان  ــد مانن ــی دارن ــوند و کارآفرين می ش

ــته ها به جامعه معرفی بشوند. اين ها بيايند  ساير رش

دستاوردهايشان را از تحصيل در شاخه های کاردانش 

ــانه های  ــرای جامعه بگويند و رس ــه ای ب و فنی وحرف

جمعی، به خصوص صدا و سيما، آن ها را منتشر کنند.

ــاخه های کاردانش و  ــی ش ــا معرف ــن معتقدم م م

فنی وحرفه ای کم تبليغ کرده ايم. ما بايد خودمان را به 

مردم معرفی کنيم. ما تا زمانی که نتوانيم خودمان را 

معرفی کنيم و اعتماد مردم را جلب کنيم، اين مشکل 

ــدگاه مردم تغيير  ــت و دي کماکان ادامه خواهد داش

ــته ها و  نمی کند و به موازات اين کار (معرفی اين رش

ــنجی هم انجام بدهيم تا  تبليغات برای آن ها)، نيازس

ــن شود که در چه منطقه ای چه نيازهايی وجود  روش

دارد.

برای مثال ممکن است در يک زمانی الزم بوده که 

ــاختمان در کل کشور توسعه پيدا کند  رشتة برق س

ولی حاال در برخی مناطق اين رشته به اشباع رسيده 

ــت يا فرض کنيد  ــد برنامه ريزی جديدی اس و نيازمن

رشته هايی مانند شيالت، ماهی گيری و صيادی کجا 

ــنجی خيلی مهم  می تواند جواب  بدهد. بحث نيازس

ــت و می تواند مثمر ثمر باشد، برای اينکه مسير را  اس

برای ما باز می کند و موضوع را بيشتر روشن می سازد.

کليدواژه ها: 
گزارش از 

سيستان وبلوچستان، 

توسعه آموزش های 

فنی وحرفه ای

اگر هنرجويان 
را به سفارش 
دستگاه هاي 

اجرايي، 
كارخانجات و 

واحدهاي صنعتي 
ثبت نام كنيم، بهتر 

است
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ــث مهم نيروی  ــن دو کار توجه به بح ــار اي در کن

ــته  ــی هم داش ــانی، تجهيزات و فضاهای آموزش انس

ــيم. ضمن اينکه بخش خصوصی ما که معلمان  باش

ــتان های غيرانتفاعی ست، نياز به پااليش دارد.  هنرس

ــتان ها  من معتقدم ديدگاه ديگری بايد بر اين هنرس

حاکم شود. ديدگاهی که معتقد باشد فردی که حاضر 

می شود در اين زمينه سرمايه گذاری می کند، منتفع 

نيز شود و از آن بهره برداری کند، يعنی ديدگاهی که 

ــروز هزينه می کنم که مدرک  ــت که من ام اآلن هس

بگيرم تغيير کند.

مـا زيرسـاخت های مناسـبی برای توسـعة 
رشته های فنی وحرفه  ای و کاردانش نداريم

ــاخت مناسبی در استان برای  سرابندی: ما زيرس
ــته های فنی وحرفه ای و کاردانش نداريم  ــعة رش توس

ــتيم. به  و فاقد هرگونه کارخانه و کارگاه صنعتی هس

ــتان سعی  ــتر دانش آموزان اين اس همين دليل بيش

ــته های نظری ادامة تحصيل دهند،  می کنند در رش

ــته ها حداقل دکتر يا  ــون می دانند که در اين رش چ

مهندس می شوند.

ــت.  ــتان ماس ــری بچه های اس ــای فک ــن زيربن اي

دانش آموزان ما هنوز همان ديدگاه های سابق را دارند. 

در استان ما بازار کار برای دانش آموزانی که هنرستان 

می روند، وجود ندارد و جذب بازار نمی شوند.

ــما در همين اداره خودمان آمار بگيريد و ببينيد  ش

چند درصد فرزندان همکاران ما در آموزش وپرورش 

ــايد ده درصد هم نباشند. زيرا  هنرستان می روند. ش

ــئوالن اداره  ــوز آن اعتماد الزم در کارکنان و مس هن

ــايد اين ديدگاه بر ادارة ما هم  ــده است. ش ايجاد نش

حاکم است که آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش 

سرباری برای بخش آموزش است.

اآلن از اعتبارات شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش 

ــتفاده  ــاير بخش ها، مانند بخش خدمات، اس برای س

ــر اداره می آيند و از  ــود. يعنی بخش های ديگ می ش

ــه و اعتبار بخش های فنی وحرفه  ای و کاردانش  بودج

برای خودشان استفاده می کنند و اداره می خواهد در 

شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش کمتر هزينه کند 

و اگر فعاليت و تالش دوستان و رايزنی های همکاران 

ــد، بودجه اين شاخه های آموزشی  و رئيس اداره نباش

کمتر هم می شود.

ــه اگر  ــت اينک ــه قابل توجه اس ــری ک ــة ديگ نکت

ــی، تجربی يا علوم  ــته های رياض دانش آموزی در رش

ــب کند برايش تبليغ می کنند  ــانی رتبه ای کس انس

ــک دانش آموز  ــاده که برای ي ــوز اتفاق نيفت ولی هن

هنرستانی که رتبه کسب کرده است تبليغ کنند. ما 

ــتيم که رتبة سوم کشوری  امسال دانش آموزی داش

ــب کرد و وقتی که  ــتة ساخت و توليد کس را در رش

خواستيم از او تقدير و تشکر کنيم، خيلی جالب بود 

ــديم. در صورتی که  ــت زيادی روبه رو ش که با مقاوم

بايد از چنين هنرجويانی تقدير و تشکر شود و حتی 

برايشان برنامة تلويزيونی تهيه شود. من فکر می کنم 

اين مسئله در سطح کشور هم همين طور است و تنها 

به استان ما اختصاص ندارد.

ما در هنرستان هايمان تجهيزات خيلی کمی داريم. 

فضای هنرستان های ما نامطلوب است. اگر دو مدرسه 

ــت به  ــه ای را که بهتر اس ــد، مدرس در کنار هم باش

ــاخة نظری اختصاص می دهند و مدرسه ای را که  ش

ــتان ها در  ــت، معموًال برای هنرس قديمی  و کهنه اس

نظر می گيرند. هنرستان های ما واقعًا فضای آموزشی 

خوبی ندارند. از طرف ديگر دانش آموزانی که ضعيف و 

از همه جا مانده اند را به هنرستان ها می فرستند.

به عبارت ديگر، هنوز آن اعتمادی که الزم است، به 

دليل نبود زيرساخت های مناسب، ايجاد نشده است.

ــه قديمی و  ــاورزی داريم ک ــتان کش ــا دو هنرس م

ــتان  ــوب هم کار می کنند. يکی هنرس فعال اند و خ

کشاورزی شهيد رجايی «خاش» و يکی هم هنرستان 

کشاورزی اربابی رشيد «زابل» است.

ــاورزی در ابتدا فقط به مقداری  هنرستان های کش

سرمايه گذاری نياز دارند که مثًال دام بخرند يا زمين و 

فضای مناسب در اختيار بگيرند.

اآلن هنرستان کشاورزی خاش توليدات کشاورزی 

خوبی دارد. ولی فشارهايی هم از نظر اداری متوجه آن 

ــت. مثًال هنرستان کشاورزی زابل تا سال گذشته  اس

تحت پوشش مجتمع بود و همين مجتمع مشکالتی 

ــتان های ما هم  برايش ايجاد می کرد. برخی از هنرس

ــتر  ــکل را دارند و اين مجتمع ها بيش ــوز اين مش هن

ــد گزارش  ــر ايجاد می کنند. ما چن ــان دردس برايش

داشته ايم که مثًال در هنرستان کشاورزی خواسته اند 

ــاورزی ببرند و مدير مجتمع  تراکتور را به زمين کش

ــت که چرا در ساعت آموزش اين کار  ايراد گرفته اس

انجام می شود.

ــاورزی  ــتان کش ــه کارور در هنرس ــی ک در صورت

ــته اش  ــت و آن مدير مجتمع که رش ــور اس همين ط

ــًا با آن ارتباطی  ــت و طبع مرتبط با اين موضوع نيس

ــبختانه با  هم ندارد، اين ايرادها را می گيرد، که خوش

رايزنی هايی که به عمل آمد مشکل مرتفع شد.

شهرام ميراوليايی
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از  خانواده هـا  نکـردن  اسـتقبال  عوامـل 
ادامـة تحصيـل فرزندانشـان در شـاخه های 

فنی وحرفه ای و کاردانش 
 بـه نظـر شـما مهم تريـن موانع توسـعة 
رشته های فنی وحرفه ای و کاردانش در استان 

سيستان وبلوچستان چيست؟  
ســرابندی: يکی از عوامل، روشن نبودن وضعيت 
ــته های آموزشی  ادامة تحصيل دانش آموزان اين رش

ــا، روند تحصيل آن ها  ــت. از نظر م برای خانواده هاس

ــن است ولی خانواده ها در اين زمينه اطالعات و  روش

ــوی دستگاه های ذی ربط  آگاهی الزم را ندارند و از س

و رسانه ها هم در اين خصوص اطالع رسانی نمی شود.

ــت.  ــتان ها نکتة ديگر اس ــود تجهيزات هنرس کمب

ــی دانش آموز وارد  ــرای مثال، وقتی من به عنوان ول ب

ــوم که رشتة برق دارد ولی فاقد  يک هنرستان می ش

ــت،  ــزار و امکانات و تجهيزات آموزشی س ــه اب هرگون

مطمئنًا  فرزندم را در آنجا ثبت نام نمی کنم.

ــتان های ما در شهر  مسئلة بعد اينکه مکان هنرس

ــت. ما در جاهای خوب شهر هنرستان  مناسب نيس

ــتان های ما فاقد فضای مطلوب اند. در  نداريم. هنرس

ــانی  ــتان هم با کمبود نيروی انس مناطق جنوبی اس

ــران غيرمرتبط با  ــی اوقات دبي ــتيم. گاه مواجه هس

برخی دروس، در هنرستان ها تدريس می کنند، زيرا 

چاره ای ندارند و با کمبود دبير روبه رو هستند.

 اشاره کرديد در بخش کشاورزی جای کار 
برای هنرستان ها زياد است. در اين صورت چرا 
هنرستان های کشاورزی در اين منطقه توسعه 

پيدا نکرده اند؟
ــی هم مطلع  ــه جناب عال جعفــری: همان طور ک
ــتر الزم فراهم شود.  ــعه بايد بس ــتيد، برای توس هس

ــه ای و  ــتان های فنی وحرف ــم در هنرس ــر بخواهي اگ

ــه فاکتور اصلی  ــته باشيم، س ــعه داش کاردانش توس

الزم است: نيروی انسانی توانمند، تجهيزات و فضای 

ــتان ها بايد  ــن هنرآموزان هنرس ــب. به نظر م مناس

دانش آموختة همين رشته ها باشند و چه بهتر که ما 

ــته باشيم که در همين هنرستان ها  هنرآموزانی داش

آموزش ديده اند و از هنرجويان برتر اين هنرستان ها 

ــتان ها بتوانيم  ــر در هنرس ــد. من معتقدم اگ بوده ان

ــتانی را به کار بگيريم، قدمی  دانش آموختگان هنرس

ــته ايم، زيرا آن ها در همان هنرستان  ــی برداش اساس

آموزش ديده اند و اين محيط آموزشی را می شناسند. 

ــته های رياضی و  ــن نمی خواهم دانش آموخته رش م

ــتان ها صد در صد  فيزيک را برای تدريس در هنرس

رد کنم. اما معتقدم دانش آموختة هنرستان ها مؤثرتر 

ــال هنرستان تدريس  و مفيدترند. من خودم چند س

کرده ام و خودم دانش آموختة هنرستان هستم و اين 

ــتيم  حقيقت را بعينه لمس کرده  ام  . ما همکاری داش

ــه از رفتن به کارگاه گريزان بود. ولی درس رياضی  ک

و فيزيک را راحت می گرفت و تدريس می کرد. بودن 

چنين نيروهايی در هنرستان تأثير منفی دارد.

ــتان ها را آن طور که  اگر ما به عنوان هنرآموز، هنرس

الزم است درک نکنيم و خود را با آن ها تطبيق ندهيم، 

تدريس ما تبليغ منفی خواهد داشت يا اگر بخواهيم 

صرفًا به منظور اينکه آمار باال برود دانش آموزان را در 

هنرستان ها ثبت نام کنيم اما نيروی انسانی متخصص، 

تجهيزات به روز و فضای مطلوب نداشته باشيم، کار 

پيش نمی رود. تجهيزاتی که هم اکنون در هنرستان ها 

ــتفاده است مربوط به ده يا پانزده سال قبل  مورد اس

ــدس عالقه مندان معاون  ــت. زمانی که آقای مهن اس

فنی وحرفه ای بودند واقعًا به هنرستان ها بها می دادند. 

هنرستان ها اول تجهيز می شدند و بعد از دانش آموزان 

ــت. از  ــل می آوردند. اآلن برعکس اس ــام به عم ثبت ن

ــدون اينکه تجهيزات  ــود، ب دانش آموز ثبت نام می ش

کافی، فضای مناسب آموزشی و نيروی انسانی کارآمد 

داشته باشيم.

ــت که اگر ما هنرجويان را به  موضوع بعدی اين اس

سفارش دستگاه های اجرايی، کارخانجات و واحدهای 

ــت. مثًال يک کارخانه  صنعتی ثبت نام کنيم، بهتر اس

ــزده دانش آموختة حرفه ای  ــدود پان می گويد من ح

ــرای آن واحد نيرو تربيت کنيم و در  ــاز دارم و ما ب ني

اختيارشان بگذاريم. اين هم به نفع آن کارخانه است 

ــرا از حمايت های  ــع آموزش وپرورش، زي و هم به نف

کارخانه هم برخوردار می شويم.

نکتة بعد ضرورت تشکيل کالس های بازآموزی ست. 

ــت که کالس های بازآموزی برگزار  اآلن چند سالی س

ــود و مورد توجه نيست. من احساس می کنم  نمی ش

کالس های بازآموزی برای هنرآموزان ضروری و الزم 

ــت و برخی از همکاران به آن ها نياز دارند. داشتن  اس

ــبت به استانداردها و همچنين به  اطالعات به روز نس

رشته های کاردانش يک ضرورت است، اما دانشی که 

ــال پيش است و  ــت س همکار ما دارد مربوط به بيس

بايد به روز شود. بنابراين ضروری ا ست به کالس های 

بازآموزی اهميت داده شود. 

ــت که برای تصدی هنرستان ها  مسئلة بعد اين اس

ــتفاده شود. بايد فردی که در  از نيروهای توانمند اس
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آن هنرستان به عنوان هنرآموز برتر شناخته شده و از 

ــت و ديد فنی دارد، به عنوان رئيس  همه مثبت تر اس

هنرستان انتخاب گردد.

اين طور نباشد که فردی کم تجربه و فاقد ديد فنی 

را، به صرف اينکه امتيازات ديگری دارد برای مديريت 

هنرستان برگزينيم، که در اين صورت موفق نخواهد 

ــتان  ــت برای انتخاب مدير يک هنرس ــد. بهتر اس ش

مالک هايی تعيين و مشخصات و چهارچوبی تعريف 

ــتة تحصيلی،  ــل تجربه، رش ــد. مالک هايی مث کنن

محبوبيت بين هنرآموزان و غير آن ها. مديری که دائم 

ــد، ديگر نمی تواند در فکر  با هنرآموزان در تنش باش

مسائل آموزشی باشد و چالش های اين چنينی را حل 

کند.

بی توجهی به فضای آموزشی هنرستان ها
ــال رنج  ــده را در اين چند س ــه ديگری که بن نکت

ــازی  ــی به محوطه س ــت که کس ــن اس ــد، اي می ده

ــازی فضای هنرستان ها و حتی  هنرستان ها و زيباس

فضای سبز هنرستان ها توجه نمی کند. ما هنرستانی 

داريم با تعداد هنرجوی بسيار باال، اما سر در آن برای 

ــتانی مطلوب و مناسب نيست و بيننده  چنين هنرس

احساس می کند يک مدرسة ابتدايی يا يک دبيرستان 

ــت و توقع مردم، به خصوص اوليای هنرجويان را  اس

ــدارد و جذاب  ــازد و جنبة تبليغی ن ــرآورده نمی س ب

نيست. حتی فضايی که انسان وارد آن می شود، بايد 

نشان دهندة يک مجموعة فنی باشد، نه مجموعة غير 

فنی. 

نکتة بعد بحث کارآفرينی ست که بايد به آن بيشتر 

بها بدهيم و مشخص شود دانش آموختگان هنرستان 

بعد از فارغ التحصيلی کجا کار می کنند. بررسی کنيم 

آيا دانش آموختة مثًال تعمير موتور خودرو در کارگاه 

تعمير موتور خودرو کار می کند يا در جای ديگر.

ــت و بايد از اين  ــت برای اين ها هزينه کرده اس دول

نيروها استفادة درست و بهينه شود.

ــعة هنرستان های وابسته  نکتة ديگر تقويت و توس

مانند هنرستان بهياری ست.

ــت و  ــته به بهداش ــتان بهياری ما وابس اآلن هنرس

ــت. آموزش عمومی اين هنرستان بر عهدة  درمان اس

ــی آن ها بر  ــرورش و آموزش های تخصص آموزش وپ

ــت و درمان است. البته در پايان مدرک  عهدة بهداش

خود را از آموزش وپرورش دريافت می کنند.

ــه  ــت ک ــن اس ــتان ها اي ــن هنرس ــای اي از مزاي

ــتگاه وابسته به  دانش آموختگان آن ها بعداً در آن دس

کار گرفته می شوند. اين يک تعهد برای دستگاه هايی 

ــی  ــوزش دروس تخصص ــئوليت آم ــه مس ــت ک اس

ــر عهده دارند. ما هم اکنون در زاهدان  هنرجويان را ب

دو هنرستان داريم که زير نظر وزارت فرهنگ و ارشاد 

ــه آن ها هنرجو  ــالمی فعاليت می کنند ما فقط ب اس

معرفی می کنيم. به نظر من اين نوع هنرستان ها نيز 

بايد گسترش يابد.

ــتان های  ــه چرا هنرس ــؤال ک ــخ به اين س در پاس

کشاورزی در اين استان توسعه نيافته اند، بايد عرض 

ــی تا  ــاورزی ما قدمتی س ــتان های کش ــم هنرس کن

سی وپنج ساله دارند و در طول اين مدت، هيچ اتفاق 

ــت که فضای جديدی به آن ها  جديدی رخ نداده اس

اضافه گردد يا بازسازی شوند. اين نکتة مهمی ست که 

ــتان کشاورزی  به صرف بودن زمين، نمی توان هنرس

ــت، اما باز آموزی نيروی  تأسيس کرد. زمين الزم اس

انسانی، فضای آموزشی و تجهيزات هم الزم است.

اولين مشکل ما در هنرستان ها همين کمبود فضای 

ــت. وقتی ما در يک هنرستان کشاورزی  آموزشی س

ــم چگونه می توانيم  ــتر نداري پنج کالس يا اتاق بيش

آن ها را توسعه بدهيم؟

چرا هنرسـتان های کشـاورزی توسعه پيدا 
نکرده اند؟

 آيا شما تقاضای تأسيس هنرستان جديد 
کشاورزی داشته ايد که مورد توجه قرار نگرفته 

باشد؟
سـرابندی: ما در سال های اخير با مشکالت مالی 
و اعتباری متعددی مواجه شده ايم که موجب نگرانی 

آموزش وپرورش نيز شده است و همين محدوديت ها 

ــت که ما حتی محتاطانه رشته ای را  ــده اس باعث ش

ــه اينکه  ــد ب ــعه دهيم، چه رس ــه کنيم يا توس اضاف

بخواهيم هنرستان جديد را داير کنيم.

ــيس  ــتان تأس ــما می خواهيد يک هنرس وقتی ش

کنيد مجموعه ای از تجهيزات را الزم دارد. مثًال برای 

ــاورزی حداقل دو تراکتور الزم است و  هنرستان کش

تجهيزات ديگر که نيازمند به سرمايه است. بنابراين 

ــود و نيروی انسانی تأمين نگردد  تا اعتبار تعيين نش

نمی توان هنرستان جديدی را تأسيس کرد.

ــته باشيد ما از مجموع ۹٥۸  ميراوليايی: توجه داش

ــتان  ــی که  در اس ــه ای و کاردانش کالس فنی وحرف

ــت. بنابراين  داريم، تنها ۳۷ کالس آن ها کشاورزی س

ــاورزی ضميمه داريم، که مقولة  بعضًا هنرستان کش

ديگری ست.

آزمان سرابندی
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اما در پاسخ به سؤال شما بايد بگويم که پراکندگی 

ــتردگی استان اگر چه يک مزيت و يک حسن  و گس

ــت. به هر حال  ــت، يک معضل و مشکل هم هس اس

ــو و متمرکز کردن آن ها  جمع کردن تعدادی هنرج

ــيس يک هنرستان جديد کار  در يک نقطه برای تأس

ساده ای نيست.

ــام تبليغات و  ــردم به ن ــاره ک ــن به يک نکته اش م

ــما چرا خانواده ها می گويند  ــازی. به نظر ش اعتمادس

ــاخة کاردانش برود آن هم به رشتة  ــان به ش فرزندش

کامپيوتر؟

ــان  ــر را لمس می کنند، در خانه ش ــون کامپيوت چ

ــت و با چشم عينًا آن را می بينند. بنابراين  موجود اس

به نظر من اگر ما درست تبليغ و اعتمادسازی کنيم، 

ــان برويم که  ــا به جای اينکه ما به سراغش خانواده ه

ــاخة فنی وحرفه ای يا کاردانش  ــان را به ش فرزندانش

ــا روی می آورند.  ــمت م ــود به س ــد، آن ها خ بياورن

ــر می کنم تبليغ و  ــاورزی هم من فک ــش کش در بخ

اعتمادسازی برای آن کامًال مغفول واقع شده است.

اسـتان  در  رشـته هايی  چـه  از  اآلن   
سيستان وبلوچستان بيشتر استقبال می شود؟

ــا در بخش  ــتان م ميراوليايـی: دانش آموزان اس
ــابداری و  ــته هايی مانند حس ــتر از رش خدمات، بيش

ــت نياز ندارند،  ــر، که به تجهيزات گران قيم کامپيوت

استقبال می کنند و اين رشته ها برای آموزش وپرورش 

ــت. در  ــتر انگيزه ايجاد کرده اس و خانواده ها هم بيش

ــتر به  ــة دانش آموزان بيش ــم عالق ــش صنعت ه بخ

رشته های تعمير موتور خودرو و گروه برق است.

ــروری می دانم مطرح  نکتة ديگری که در اينجا ض

ــت که مجموعه هشتم نوشته شده است  کنم اين اس

ــت برای  اما در خصوص مجموعة جديدی که قرار اس

ــته شود، بايد در ابتدا  فنی وحرفه ای و کاردانش نوش

ــای مناطق  ــاس نيازه ــتاندارد آن براس مجموعة اس

مختلف کشور تعريف شود، مثًال بومی سازی رشته ها.

ــته ها واقعًا در  ــه برخی از رش ــت ک بايد توجه داش

ــواب می دهد و نمی توان  ــور ج مناطق خاصی از کش

ــته ها را در سراسر کشور اجرا کرد. مثًال رشتة  آن رش

شيالت در مناطق هرمزگان، بوشهر يا چابهار جواب 

می دهد، اما ممکن است در جاهای ديگر جواب ندهد.

ــوع ديگر کاهش نرخ حق التدريس هنرآموزان  موض

ــک طرف حق التدريس  ــت و آن اينکه اگر ما از ي اس

معلمان را کم کنيم و از طرف ديگر بخواهيم رشته ها 

را توسعه دهيم، ناموفق خواهيم بود. به نظر من اين دو 

مقوله که از يک طرف استخدام نکنيم و حق التدريس 

را کم کنيم و از طرف ديگر آموزش های فنی وحرفه ای 

ــم در تضادند و با يکديگر  ــعه دهي و کاردانش را توس

هماهنگی ندارند.

برون سپاری يک مقوله جدا نشدنی از شاخة 
کاردانش

 در بخش برون سـپاری برخی از رشـته ها 
چگونه عمل کرده ايد؟

ــد خدمات  ــپاری يا خري ــث برون س جعفـری: بح
آموزشی يک مقولة جدانشدنی از شاخة کاردانش است. 

از ابتدای پيدايش شاخة کاردانش بحث برون سپاری 

ــارج از آموزش وپرورش مطرح  ــه نام آموزش های خ ب

بوده و اخيراً هم به نام برون سپاری مطرح شده است. 

چنين مجوزی را خود وزارتخانه به استان ها داده است 

و محدوديتی ندارد.

اين کار به اين شکل است که هر ادارة کلی می تواند 

ــتگاه های دولتی،  ــم با بخش خصوصی و هم با دس ه

مانند جهاد کشاورزی، ارشاد اسالمی، ميراث فرهنگی 

ــی را بر عهده  ــد کند و آموزش هاي ــرارداد منعق و... ق

ــان به کارگاه های  ــرد. يا اينکه هنرجويان خودش بگي

ــد و آموزش ببينند  ــا خصوصی برون بخش دولتی ي

ــش خصوصی  ــتگاه دولتی يا بخ ــه آن دس ــا اينک ي

ــتان ها مستقر کند و آموزش  تجهيزاتش را در هنرس

ــال حدود چهار هزار نفر دوره در استان  دهد. ما امس

به اين شکل آموزش داده ايم و با توجه به اينکه بحث 

ــعه است چاره ای جز اين نداريم. واقعًا اين بخش  توس

به کمک کاردانش آمده است.

ــپاری آموزشی، با توجه به  به نظر من بحث برون س

گستردگی استان که دارای ۳۲ منطقة آموزشی ست 

و پوشش اين مناطق از طريق اعتبارات، نيروی انسانی 

و تجهيزات خود آموزش وپرورش مقدور نيست، بسيار 

مفيد بوده است.

ــالی که من بوده ام در هر منطقه ای  در اين چند س

که شاخة کاردانش را توسعه داده ايم، از طريق خريد 

ــه اين صورت  ــت. ب ــپاری بوده اس خدمات و برون س

ــه سال آموزش از طريق  ــال، دو سال يا س که يک س

ــه مرور زمان خود منطقه  ــپاری انجام و بعد ب برون س

تجهيز می شده است.

دربارة استقبال مردم از اين روش هم بايد بگويم که 

آموزش برخی دستگاه ها يا بخش های خصوصی خوب 

ــت، ولی درصد کمی هم گزارش شده که آموزش  اس

آن ها ضعيف بوده است.

سرابندی: در ادارة 
ما از اعتبارات 

شاخه های 
فنی وحرفه ای و 

کاردانش برای ساير 
بخش ها استفاده 

می شود

ازمان سرابندی: 
زيرساخت های 
مناسبی برای 

توسعة رشته های 
فنی وحرفه ای و 

کاردانش در استان 
سيستان وبلوچستان 

وجود ندارد
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ــًا به کمک  ــپاری واقع ــه هر صورت بحث برون س ب

آموزش های کاردانش آمده و مؤثر بوده است.

چشم انداز توسعة رشته های فنی وحرفه ای و 
کاردانش در استان

 ارزيابی شـما از روند توسـعة آموزش های 
فنی وحرفه ای و کاردانش در منطقه چيست؟

ســرابندی: اگر توسعه به اين صورت باشد که هر 
ــار باال بگويند که هنرجوی بيشتر جذب  سال با فش

ــر نمی کنم در آينده  ــعه بدهيد، من فک کنيد و توس

ــته باشيم و در خانواده ها تأثير منفی  روند خوبی داش

ــتر عمل  می گذارد. ولی اگر با مطالعه و احتياط بيش

کنيم و اول تجهيزات و نيروی انسانی را فراهم سازيم 

و بعد توسعه بدهيم، من فکر می کنم نتيجه بخش و 

به مرور بهتر خواهد شد.

ــت که  نکتة ديگری که من بايد تأکيد کنم اين اس

ــته های کاردانش در بخش خدمات  روند توسعة رش

ــتان ما خيلی بهتر از بخش صنعت است. زيرا  در اس

ــتان  ــکان کار و کاريابی در اس ــش خدمات ام در بخ

ــت ولی در بخش صنعت، زمينه برای کار کردن  هس

ــتان ها نيست. به همين دليل  دانش آموختگان هنرس

ــته های فنی وحرفه ای و  ــعة رش ــم انداز توس من چش

ــتان بهتر از  کاردانش در بخش خدمات را در اين اس

بخش صنعت می بينم.

جعفری: با توجه به پراکندگی مناطق و مرزی بودن 

ــتان  و وجود مشاغل کاذب، من احساس می کنم  اس

ــاخه ها هزينه می کنيم، کافی  آن طور که ما در اين ش

نيست و مؤثر واقع نمی شود.

 اگر شـما وزيـر آموزش وپـرورش بوديد و 
اختيار کامل داشـتيد، برای توسعة رشته های 
فنی وحرفه ای و کاردانش در اين منطقه چه کار 

می کرديد؟
ــر  ــدرت وزي ــر از ق ــی فرات ــد قدرت جعفـری: باي
ــئله چاره انديشی کند  آموزش وپرورش برای اين مس

ــتان صنايع و کارخانجات مهم، مانند  تا بتواند در اس

ــيمی، خودرو و... را با توليدات باال ايجاد کند.  پتروش

اآلن صنايع اصلی مانند توليد خودرو در کشور متمرکز 

ــتان به مجموعه ای از کارخانجات  ــت. اس ــده اس ش

کليدی نياز دارد.

البته استان ما استعداد کشاورزی هم دارد و می تواند 

تبديل به يک قطب کشاورزی شود. توسعة رشته های 

ــر آموزش وپرورش  ــا از عهدة وزي ــه ای تنه فنی وحرف

برنمی آيد. چندين دستگاه بزرگ دولتی مانند وزارت 

ــدن، وزارت  ــاورزی، وزارت صنعت و مع ــاد کش جه

خارجه، بايد برای آن تصميم گيری کنند.

ما مناطق بسيار خوبی مانند خاش، ايرانشهر، زابل، 

ــاورزی داريم. در خاش يک ماه  ــار و... برای کش چابه

ــود و می تواند  قبل از عيد نوروز هندوانه توليد می ش

نياز بخش زيادی از کشور را در اين زمينه تأمين کند. 

بخشی از اين مناطق توان توليد محصوالت جاليزی 

و باغی در غير فصل دارند و بايد در اين زمينه وزارت 

جهاد کشاورزی با آموزش وپرورش همکاری کند.

ــر اينکه  ــن، عالوه ب آقـای سـرابندی: به نظر م
ــته های  ــعة رش ــاخت های الزم برای توس بايد زيرس

ــود.  ــش در منطقه فراهم ش ــه ای و کاردان فنی وحرف

ــی و قبل  ــت که در پايه های پايين تر آموزش الزم اس

از هنرستان، مانند دورة ابتدايی و دورة اول متوسطه 

جايگاه دروس حرفه وفن را بيشتر تقويت کنيم.

ــا، دروس مهارتی را تقويت  ــد در همة پايه ه ما باي

ــود و  ــم تا ذهن دانش آموز و خانواده اش آماده ش کني

وقتی همين دانش آموز به مقاطع باالتر می آيد کامًال 

از رشته های فنی وحرفه ای و کاردانش آگاهی داشته 

ــد. فکر می کنم اين بسترسازی در انتخاب رشتة  باش

دانش آموزان خيلی مؤثر است و اگر زيرساخت ها هم 

آماده باشد توسعه و پيشرفت بيشتر خواهد شد.

ــئله توجه  اوليايی: ما بايد در اين زمينه به دو مس
ــتان و ديگری  ــتعدادهای فعلی اس ــی اس کنيم: يک

برنامه های آينده.

من معتقدم استعدادهای فعلی استان مثًال در بخش 

بازرگانی می تواند مفيد باشد. اآلن دانش آموز می آيد 

ــا تلفن همراه  ــرات تلويزيون رنگی ي ــتة تعمي در رش

ــی رود در زمينة واردات  ــوزش می بيند، ولی بعد م آم

برنج کار می کند. بنابراين بهتر است که از همان ابتدا 

ــوی رشتة بازرگانی يا گمرک هدايت کنيم  او را به س

تا وقتی وارد بازار کار می شود، توفيق بيشتری داشته 

باشد.

ما اآلن چنين رشته هايی در استان نداريم.

 چرا رشته هايی مانند بازرگانی يا گمرک در 
اين استان داير نشده است؟

ــته ها  میراولیایی: ما اآلن برای داير کردن اين رش
ــته ها بايد  ــرای آموزش اين رش ــم. البته ب مانع داري

ــود و برای تهيه اين  ــتاندارد آن تهيه و تعريف ش اس

ــتاندارد هم بايد وزارت آموزش وپرورش کار کند و  اس

هم دستگاه های اجرايی مربوطه مانند وزارت صنعت، 

قاسم جعفری
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معدن و بازرگانی.

من معتقدم االن دليلی هم ندارد که ما روی توسعة 

ــاد تأکيد کنيم. چون می توانيم  صنعت در منطقه زي

در بخش کشاورزی نه تنها برای کشور، بلکه برای دنيا 

تأثيرگذار باشيم. 

ــتان و  ــاس توانمندی های بومی اس ــد براس ــا باي م

ــاس نيازسنجی حرکت کنيم و  نيازهای منطقه براس

در اين زمينه قدم های بزرگ تری برداريم.

 آيـا دفتـر فنی وحرفـه ای و کاردانش اين 
اسـتان برای اينکه چه نوع رشته هايی را بايد 
در شـاخة کاردانـش و فنی وحرفه ای بيشـتر 
تأسـيس کند، نيازسنجی نکرده است تا آن ها 

را به دستگاه های باالتر اعالم کند؟
و  فنی وحرفـه ای  ادارة  می کنـم  فکـر  مـن 
کاردانش ادارة کل آموزش وپرورش استان هم 
در اين زمينه وظيفه دارد که نيازسنجی کند و 
نتيجـه را به وزارتخانه اعالم نمايد. آيا اين کار 

را کرده ايد؟
سرابندی: اخيراً اين نيازسنجی آغاز شده است.

 در پايـان اگـر ضـروری می دانيـد نکات 
ديگری را مطرح کنيد بفرماييد.

ــم تأکيد کنم فضاهای  جعفــری: من باز می خواه
آموزشی هنرستان ها در اين استان فرسوده است. اآلن 

فضای هنرستان های ما واقعًا  مطلوب نيست. 

به نظر من اگر مطالعه ای صورت گيرد که چه بخشی 

از ساخت و سازها در آموزش وپرورش طی اين سال ها 

به هنرستان ها اختصاص يافته، خواهيد ديد که درصد 

کمی از آن ها مربوط به هنرستان ها بوده است.

ــته های  ــعة رش ــرورت توس ــرف ض ــک ط ــا از ي م

ــرح می کنيم اما از  ــه ای و کاردانش را مط فنی وحرف

طرف ديگر بايد سؤال شود که واقعًا در اين خصوص 

ــتاندارد ايجاد شده  چقدر هنرستان های جديد و اس

است.

ــته های  ــعة رش ــعار توس ــا ش ــب ب ــا ما متناس آي

ــتان های جديد و  ــش هنرس ــه ای و کاردان فنی وحرف

استاندارد تأسيس کرده ايم؟

آيا صحيح است که ساختمانی را که تا ديروز مدرسة 

ــت، تابلوی آن را برداريم و به جايش  ابتدايی بوده اس

تابلوی هنرستان نصب کنيم. 

ــت. ما وقتی بحث بسترسازی  اين ضعف بزرگی س

می کنيم، معنی آن اين است که فضای آموزشی الزم 

ــت. اگر ما می گوييم  ــته تعيين شده اس برای هر رش

ــتة نقشه کشی ساختمان نياز داريم، برای هر ميز  رش

نقشه کشی شش متر فضای آموزشی تأمين کنيم.

ــی نقشه کشی ما  اآلن ۸۰ درصد کارگاه های آموزش

استاندارد نيستند.

من باز تأکيد می کنم تأمين فضای سبز و زيبا برای 

هنرستان ها بسيار مهم است. هنرستان بايد از بيرون 

و از درون به لحاظ معماری، زيبا باشد. اين خيلی هم 

ــت، ولی بيشتر مغفول واقع شده است.  هزينه بر نيس

ما متوجه اين مسائل نيستيم. ما می رويم دفتر مدير 

هنرستان می بينيم آن قدر پوستر، بنر و... چسبانده اند 

ــک از آن ها توجه کنيم، ولی  که نمی دانيم به کدام ي

شما در هنرستان های فنی احساس نمی کنی که در 

ــتی. يک هنرستان فنی بايد  يک مجموعة فنی هس

يک المان فنی داشته باشد و سردرش نشان دهد که 

اينجا يک محل آموزشی فنی ست. اگر شما از جلوی 

ــه برای آن  ــويد خواهيد ديد ک ــک تعميرگاه رد ش ي

تعميرگاه چقدر تبليغ کرده اند، به طوری که از مسافت 

دور اين تبليغات به چشم می خورد. اما هنرستان های 

ما چنين وضعيتی ندارند و برايش تبليغ نشده است. 

ــی وزارتخانه هم  ــه اين نکته حت ــن فکر می کنم ب م

ــيزده چهارده ساله ای که وارد  توجه ندارد. نوجوان س

ــغل آيندة خودش را انتخاب  هنرستان می شود تا ش

ــت، ولی  ــی هم عالقه مند اس ــه کارهای فن کند و ب

ــتان را می بيند، به آن  وقتی وضعيت نامطلوب هنرس

بی رغبت می شود. اين يک نکتة مهم است.

به نظر ما جا دارد وزارتخانه بودجة جداگانه ای برای 

اين مهم (فضاسازی هنرستان ها) اختصاص دهد. در 

اين خصوص می توان از جهاد کشاورزی و شهرداری 

هم کمک گرفت.

ــد  ــم برای مديران ارش سـرابندی: من پيامی ه
آموزش شاخه های فنی وحرفه ای و کاردانش وزارتخانه 

دارم و اينکه حجم کتاب های درسی اين شاخه نسبت 

ــاعات درس آن ها زياد است و برای اين مشکل  به س

هم بايد چاره ای انديشيد.

قاسم جعفری: اگر 
بخواهيم صرفًا برای 
اينکه آمار باال برود، 
دانش آموزان را در 

هنرستان ها ثبت نام 
کنيم، اما نيروی 

انسانی متخصص، 
تجهيزات به روز 
و فضای مناسب 

نداشته باشيم، کار 
پيش نمی رود

جعفری: آنچه 
بنده را در اين 
چند سال رنج 

می دهد اين است 
که هيچ کس توجه 

به محوطه سازی 
و فضاسازی 
هنرستان ها 

نمی کند. فضاهای 
آموزشی 

هنرستان های اين 
استان فرسوده 

است
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سيدمحمدحسين حسينی، دانشجوی دکتری برنامه ريزی درسی
دکتر عباس صدری، مدير  دفتر منطقه ای آيسيسکو در تهران

ــل و ج ــ ــ ــ ــ موج برون سپاری مشاغـ
چکيده

ارتبـاط ميان «آمـوزش» و «جامعـه» از موضوعاتی 
است که ذهن بسياری از متخصصان آموزش وپرورش 
را به خود مشـغول ساخته است. اين موضوع، با توجه 
به ساختار و رسالت آموزش های فنی وحرفه ای، بيشتر 
از آموزش های نظری احسـاس می شـود. آموزش های 
فنی وحرفـه ای از طريـق تربيت نيروی انسـانی مورد 
نياز بخش های مختلف اجتماعی، به صورتی مسـتقيم 
با جامعه در ارتباط اسـت. اين رابطة مستقيم ايجاب 

می کند آموزش های فنی وحرفه ای در جامعه، نسبت به 
رويکردها و الگوهای اشـتغال و توليد، حساس شود و 

خود را نسبت به آن پاسخ گو بداند.
رويکردهای اشـتغال و توليد در قرن بيست ويکم به 
سمت برون سـپاری و کارگر دانشی سوق يافته است. 
بنابراين ضـرورت دارد آموزش هـای فنی وحرفه ای با 
چنين رويکردی سـازگار گردد و هنرجويانی متناسب 

با آن ها تربيت نمايند.

کليدواژه ها: 
برون سپاری، آموزش های 

فنی وحرفه ای، 

کارگردانشی
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جایگاه آموزش های فنی وحرفه ای
مقدمه

ــالت آموزش های فنی وحرفه ای در واقع ارتقای  رس

دانش افراد، ايجاد مهارت های الزم، به فعاليت درآوردن 

استعدادهای نهفتة آن ها، آماده کردن افراد برای احراز 

شغل، حرفه و کسب و کار و افزايش کارايی، توانايی و 

مهارت آن ها برای انجام کارهاست (کليات نظام جديد 

ــطه، ۱۳۷۳)، لذا ارتباطی تنگاتنگ با  آموزش متوس

جامعه و رويکردهای اشتغال دارد.

ــالت آموزش های فنی وحرفه ای  تأکيد بر نقش و رس

در تحقق اهداف فرهنگی صلح، توسعة پايدار مبتنی بر 

محيط زيست سالم و همبستگی اجتماعی و شهروندی 

اجتماعی و تربيت نيروی انسانی مورد نياز بخش های 

مختلف جامعه در عصر حاضر، متناسب با چالش های 

ــار دانش، اطالعات  ــت (مانند انفج پيش روی آن هاس

ــاوری اطالعاتی و... دومين کنگرة جهانی  و انقالب فن

ــه ای، ۱۹۹۹). همچنين کمک به  ــوزش فنی وحرف آم

ــجام  ــش فقر، افزايش امنيت غذايی و ارتقای انس کاه

اجتماعی، ارتقای مهارت و توانايی و ظرفيت های فنی 

ــن فردی افراد، بهبود ارتباط بين آموزش و دنيای  و بي

کار (يونسکو۱، ۲۰۱۲)، تسهيل رفاه شغلی افراد (انجمن 

استراليايی خدمات اجتماعی۲، ۲۰۰۷) و کمک به رشد 

ــک به افراد در پيدا  ــه ای برای آينده از طريق کم حرف

ــغل، کمک به رقابتی شدن مشاغل و کمک  کردن ش

به موفقيت جوامع از طريق مهيا کردن آموزش های با 

کيفيت باال و ايجاد فرصت های يادگيری برای نيروی 

ــت. اين ها از ارتباط تنگاتنگ  کار (هنری۳، ۲۰۰٤) اس

ــه ای با جامعه خبر می دهند و  آموزش های فنی وحرف

اين آموزش ها از مهم ترين مؤلفه های رشد اجتماعی و 

توسعه پايدار قلمداد می شوند.

ــه ارتباط نزديک آموزش های فنی وحرفه ای و  اگرچ

ــم از نظر نقلی پذيرفته  ــه هم از نظر عقلی و ه جامع

ــت، اما هر آموزشی به خودی خود نمی تواند  شده اس

نشان دهندة واقعيت اين ارتباط باشد.

ــخنی دقيق تر، ارتباط تنگاتنگ آموزش های  به س

فنی وحرفه ای و جامعه شامل حال تمامی آموزش های 

فنی وحرفه ای نمی شود، بلکه آموزش هايی می توانند 

ــه اوًال، مبتنی بر نيازهای  ــند ک با جامعه مرتبط باش

ــی، فرهنگی،  ــادی، سياس ــی اجتماعی، اقتص اساس

ــتغال در جامعه باشند. ثانيًا، به  توليدی، فناوری و اش

ــاس باشند و  تغييرات و نوآوری در ابعاد مختلف حس

به سرعت خود را با آن ها همخوان نمايند. ثالثًا مبتنی 

بر آموزش محيطی باشند. رابعًا، از فرايند برنامه ريزی 

درسی و ارزشيابی مشارکتی استفاده نمايند و خامسًا، 

از همه مهم تر، نيازهای اجتماعی را برآورده سازند.

ــوع آموزش  ــر ن ــزاری ه ــا برگ ــًا ب ــن صرف بنابراي

فنی وحرفه ای نمی توان همبستگی و ارتباط تنگاتنگ 

با جامعه را انتظار داشت.

با توجه به مقدمة فوق، سؤال اين است که رويکرد 

ــتغال در قرن بيست ويکم چيست؟ و آموزش های  اش

فنی وحرفه ای در اين رويکرد چه جايگاهی دارد؟

ــاوت از اعصار  ــت ويکم ويژگی هايی متف ــرن بيس ق

ــدن،  ــد جهانی ش ــی مانن ــته دارد. ويژگی هاي گذش

ــترده در فناوری، سازمان کار،  ــريع و گس تغييرات س

سياست های جديد توسعه، مانند انتقال به اقتصاد کم 

کربن و بحران مالی بين المللی فعلی و رکود اقتصادی 

ــی کار٤، ۲۰۱۰)؛  ــازمان بين الملل ــب آن (س متعاق

ــکل گيری ساختار جديدی  ويژگی هايی که سبب ش

ــتغال به صورت استخدام پاره وقت و  از استخدام و اش

ــپاری کارها توسط شرکت ها، افزايش  اتفاقی، برون س

آمار خوداشتغالی و کاهش آمار استخدام در مشاغل 

ــايمونز٥، ۱۹۹۹)  ــت (هريس و س ــده اس عمومی ش

ــن نوع آن را  ــپاری٦ مهم تري ــاختاری که برون س و س

تشکيل می دهد.

ــت از انعقاد قرارداد انجام  ــپاری عبارت اس برون س

ــازمان شخص ثالث. امری  دادن کار داخلی با يک س

که به جابه جايی شغل و وظايف از درون يک شرکت 

به يک شرکت عرضه کنندة کاال، بدون توجه به محل 

ــپاری در اقتصاد  ــاره می نمايد. برون س اقامت آن، اش

ــرده و در اياالت متحده در قرن  ــيوع پيدا ک مدرن ش

ــت (ادارة کار ايالت  ــده اس ــت ويکم همگانی ش بيس

رويکردهای اشتغال 
و توليد در قرن 
بيست ويکم به 

سمت برون سپاری 
و کارگر دانشی 
سوق يافته است



|  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دهم |  شمارۀ ٣ |  بهار ١٣٩٤ ۲۶

نيويورک و توسعة ايالت امپاير۷، ۲۰۱۰).

ــپاری داليل متعددی دارد. از مهم ترين اين  برون س

ــاره نمود: اجتناب از  ــل می توان به موارد زير اش دالي

ــنگين، ماليات های باال، هزينه های باالی  مقررات س

انرژی و هزينه های غيرمنطقی مرتبط با منافع تعريف 

ــات برای منافع   ــرارداد کار اتحاديه و مالي ــده در ق ش

ــد ناخالص شرکت در اثر  اجباری دولت، افزايش رش

اقدام به برون سپاری، افزايش سود کوتاه مدت به دليل 

ــش هزينه های  ــای کوتاه مدت، کاه کاهش هزينه ه

کارگری، کاهش هزينه های غيرمنتظره برای آموزش 

ــی و غير آن ها  ــای پايين تر نظارت ــران، هزينه ه کارگ

ــاؤم۸، ۲۰۰٤، هيرا و هيرا۹، ۲۰۰۸، باچهولز۱۰،  (وايدنب

۲۰۰٤). بنابراين آيندة اشتغال را بايد در برون سپاری 

جست وجو نمود.

ــان می دهد که  ــی روند توسعه نش همچنين بررس

جامعة فردا جامعه ای دانش بنيان است. مسلمًا جامعة 

ــی۱۱ نياز دارد. نيرويی  دانش بنيان به نيروی کار دانش

ــوی از گروه، از تفکر منطقی  ــه اغلب، به عنوان عض ک

ــکالت بهره می برد،  ــتقرايی برای تشخيص مش - اس

پژوهش می کند، دانش را به کار می گيرد و برای حل 

ــه، طراحی و اجرا می کند  ــکالت، راه حل ها را ارائ مش

(مک لين و الی۱۲، ۲۰۱۱).

ــان می دهد که  ــتغال نش ــی روند اش بنابراين بررس

ــت ويکم از طريق  ــاغل در قرن بيس ــياری از مش بس

ــی واگذار خواهد شد.  ــپاری به کارگران دانش برون س

ــاختار  ــوان تحولی بنيادين در س ــپاری به عن برون س

سازمان های جهان فردا (پيتر دراکر۱۳، ۱۹۹۳) نيز به 

نيروی انسانی ای نياز دارد که از مهارت های مختلفی 

ــزی دقيق،  ــی، برنامه ري ــی تفکر منطق ــد تواناي مانن

ــکالت و نوآوری و خالقيت برخوردار  پيش بينی مش

ــد، تا بتواند ظرفيت های الزم و مهارت مورد نياز  باش

ــدن به نيروی کار مولد را توسعه دهد  برای تبديل ش

ــانی کند (سازمان بين المللی کار، ۲۰۰۸،  و به روز رس

ب). بنابراين آموزش های فنی وحرفه ای بايد نسبت به 

ــند و بتوانند نيروی انسانی  ــاس باش اين رويکرد حس

مورد نياز آن را تربيت نمايند.

ــازگاری آموزش های فنی وحرفه ای و ايفای نقش  س

سازندة آن در جامعه قرن بيست ويکم استلزاماتی دارد 

که برخی از آن ها عبارت اند از:

 اتخاذ رويکرد برنامه ريزی درسی منطقه ای، 
محيطی و مشـارکتی و پرهيـز از رويکرد باال 
به پاييـن و متمرکـز برنامه ريزی درسـی اين 
فنی وحرفه ای  آموزش های  ــخ گويی  پاس آموزش ها: 
ــود که از  ــه نيازهای جامعه زمانی امکان پذير می ش ب

ــی باال به پايين، متمرکز و تجويزی  برنامه ريزی درس

ــا به مناطق  ــی آن ه ــرود و برنامه ريزی درس ــر ب فرات

آموزشی و به سياست گزاران، تصميم گيران و مجريان 

محلی واگذار شود.

البته اين به معنی برنامه ريزی درسی مدرسه محور 

نيست. زيرا رويکرد برنامه ريزی درسی مدرسه محور، 

ــتن محاسن بسيار، هنوز نتوانسته است  با وجود داش

شايستگی های خود را به اثبات برساند و در اثربخشی 

آن ترديد وجود دارد. برنامه ريزی درسی آموزش های 

ــت گزاران و  ــارکت سياس ــه ای بايد با مش فنی وحرف

ــت گزاران،  ــران مرکزی و همچنين سياس تصميم گي

جامعة دانش بنيان 
به نيروی کار 
دانشی نياز دارد. 
نيرويی که اغلب، 
به عنوان عضوی 
از گروه، از تفکر 
منطقی - استقرايی 
برای تشخيص 
مشکالت بهره 
می برد، پژوهش 
می کند، دانش را 
به کار می گيرد و 
برای حل مشکالت، 
راه حل ها را ارائه، 
طراحی و اجرا 
می کند



۲۷ رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دهم |  شمارۀ ٣ |  بهار ١٣٩٤|

تصميم گيران و مجريان محلی انجام شود تا از تغيير 

ــه ای همخوانی و  ــای فنی وحرف ــعة آموزش ه و توس

ضرب آهنگ موزون ايجاد شود.

 تلفيق آموزش های فنی وحرفه ای بلندمدت 
و مهارت آموزی های کوتاه مدت: همان طور که ذکر 
شد، کارگر دانشی فردی دارای توانايی ها و مهارت های 

بلندمدت، مانند مهارت تفکر، حل مسئله و خالقيت 

ــاص در زمينه ای معين  ــن مهارت هايی خ و همچني

است. بنابراين در آموزش وی، هم بايد از آموزش های 

بلندمدت و هم از آموزش های کوتاه مدت استفاده شود.

ــخنی دقيق تر، مهارت های تفکر، حل مسئله،  به س

ــگری نيازمند  ــش و پژوهش ــرد دان ــت، کارب خالقي

ــا يادگيری مهارتی  ــت. ام آموزش هايی بلندمدت اس

ــرايط و مقتضيات زمانی در  ــاص می تواند بنا بر ش خ

کوتاه مدت انجام شود. اين ويژگی ايجاب می کند که 

بين سازمان فنی وحرفه ای کشور و دفتر برنامه ريزی 

و تأليف فنی وحرفه ای وزارت آموزش وپرورش ارتباط 

نزديک تری حاکم شود.

و  توليدمحـوری  رويکـرد  از   بهره گيـری 
تجاری سـازی در آموزش هـای فنی وحرفه ای: 
ــژه در نظام آموزش  ــان فنی وحرفه ای، به وي هنرجوي

ــناختی، اجتماعی و  ــور، از نظر رشد ش ــمی کش رس

اخالقی در مراحل باالی رشدی قرار دارند و می توانند 

همانند يک نيروی انسانی مولد باشند. توليدات آن ها 

ــتر  ــتانداردهای الزم و دقت نظر بيش نيز با اعمال اس

قابل فروش خواهد بود.

پی نوشت ها
1. UNESCO
2. the Australian Council of 
Social Service
3. Henry, John
4. International Labour Office 
(ILO)
5. Harris and Simons
6. Outsourcing
7. New York State Department 
of Labor and Empire State 
Development
8. Weidenbaum
9. Hira and Hira
10. Buchholz
11. knowledge worker
12. Maclean, Rupert and Lai, 
Ada
13. Peter Drucker
14. Vercauteren, A

 منابع
کليات نظام جديد 

آموزش وپرورش (۱۳۷۳)، تهران: 
وزارت آموزش وپرورش، دفتر آموزش 

عمومی
 دومين کنگره جهانی آموزش 
فنی وحرفه ای، سئول (۱۹۹۹)، 
آموزش های فنی وحرفه ای 

در قرن بيست ويکم، ترجمة 
عبدالحسين نفيسی، تهران: 
پژوهشکدة تعليم و تربيت 

فهرست منابع التين در دفتر مجله 
موجود است

اتخاذ رويکردهای 
توليدمحوری 

و تجاری سازی 
سبب خواهد شد 
که هنرستان های 

فنی وحرفه ای 
برای برون سپاری 
مشاغل و خدمات 

مورد نياز شرکت ها 
و سازمان ها مورد 
توجه قرار گيرند

ــتان های  ــگاه به هنرس ــا ن ــت ت ــن نياز اس بنابراي

ــی به مکانی آموزشی  فنی وحرفه ای از مکانی آموزش

ــتان ها در  ــر يابد و به  مديران هنرس ــدی تغيي - تولي

زمينة فروش محصوالت هنرجويان، هزينة درآمدهای 

حاصل از آن برای بهبود و ارتقای تجهيزات و امکانات 

هنرستان و غير آن ها اختيار داده شود.

ــد تدوين و تصويب مصوبات و  البته اين امر نيازمن

دستورالعمل هايی دربارة نحوه ارتباط و انعقاد قرارداد 

ــهم هنرآموزان  ــازمان ها و شرکت ها، نقش و س با س

ــت  ــای آن، کيفي ــد و درآمده ــان در تولي و هنرجوي

محصوالت و غير آن هاست.

می توانند  فنی وحرفه ای  ــتان های  هنرس همچنين 

ــازی ايده ها و محصوالت شوند.  وارد چرخة تجاری س

ــت از فرايند تملک ايده ها،  ــازی عبارت اس تجاری س

ــاخت و  ــعة آن ها با دانش مکمل، س پروراندن و توس

ــروش و فروش محصوالت در  ــد کاالهای قابل ف تولي

بازار (ورکائوترن۱٤، ۲۰۰٤).

ــائل و  ــتان های فنی وحرفه ای می توانند مس هنرس

ــرکت ها را گردآوری کنند  ــکالت سازمان ها و ش مش

ــة ايده ها و توليد  ــا ترغيب هنرجويان خود به ارائ و ب

محصولی عينی برای رفع مسائل و مشکالت، يا توليد 

ــازی ايده ها و  ــول نوآورانه، وارد تجاری س انبوه محص

انديشه ها شوند و فضايی ايجاد نمايند که دانش آموزان 

و افراد خالق خواهان حضور در آن باشند.

و  ــوری  توليدمح ــای  رويکرده ــاذ  اتخ ــلمًا  مس

ــد که هنرستان های  ــبب خواهد ش تجاری سازی س

ــاغل و خدمات  ــپاری مش فنی وحرفه ای برای برون س

مورد نياز شرکت ها و سازمان ها مورد توجه قرار گيرند.
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ترجمه و تأليف: احمد شريفان
کارشناس ارشد سنجش و اندازه گيری

سنجش کارنمایی۱
طراحی، اجرا، و ارزشیابی

اشاره
امروزه بسياری از سنجش هايی که در مراکز آموزشی 
انجام می شـود بـر پاية ابزارهايی اسـت کـه به  جای 
سـنجش تسـلط هنرجويان بر زمينه هـای يادگيری، 
عمدتًا آموخته های سـطحی و حافظه ای آنان را مورد 

سنجش قرار می دهند.
بنابراين، ضرورت دارد در موارد مقتضی که هدف ها 
و انتظارات آموزشـی و پرورشی برنامة درسی ايجاب 
می کند، از کارنما اسـتفاده شـود. زيرا کارنما، نه تنها 
تسلط هنرجويان بر فرايند يادگيری و عملکرد (نتيجة 
يادگيری) را نشـان می دهد، بلکه نشـان می دهد که 
هنرجويان در زمينة يادگيری چگونه فکر می کنند، چه 
چيزی برای آن ها ارزشمند است، تغييرات و رشدشان 
در فرايند يادگيری چگونه اسـت و اين که شخصيت 
يادگيری آن ها چگونه است. اين مقاله به طوری تهيه و 

تنظيم شده است که به سؤال های زير پاسخ می دهد:
é کارنما به چه معناست؟

é چرا از کارنما استفاده می کنيم؟
é انـواع کارنماهـا کدام انـد و هدف از کاربـرد آن ها 

چيست؟
é کارنماهای مفيد و مؤثر چه ويژگی هايی دارند؟

é چگونه کارنما شکل می گيرد؟
é چگونه می توان کارنماها را ارزشيابی کرد؟

مقدمه
کارنما به چه معناست؟

کارنما مجموعة هدفمندی از کارهای هنرجو است 

ــش ها، پيشرفت و موفقيت تحصيلی او را در  که کوش

يک يا چند حيطه از برنامة درسی نشان می دهد. اين 

مجموعه موارد زير را شامل می شود:

é مشارکت هنرجو در انتخاب محتوا؛

é مالک های انتخاب محتوا؛

é مالک های قضاوت در مورد شايستگی؛ 

é شواهد مربوط به خودانديشی هنرجو.

ــيم که کارنما  ــته باش ــه اين نکته بايد توجه داش ب

مجموعة کارهای هنرجو، که در طی يک مدت معين، 

ــال تحصيلی انجام داده، نيست؛ بلکه کارنما  ترم يا س

بايد مجموعه ای از بهترين کارها يا تالش های هنرجو، 

نمونه هايی از تجربه های کاری انتخاب شده به وسيلة 

ــاط دارد و مدارکی  ــنجش ارتب او که با بازده مورد س

را، که منطبق با رشد و پيشرفت هنرجو برای آشکار 

کردن ميزان تسلط وی بر بازده مورد نظر است، نشان 

دهد (پل سان۲، پل سان۳ و مه ير٤، ۱۹۹۱)

ــود «کارنما مجموعة هدفمندی  وقتی گفته می ش

ــت که...»، منظور از هدفمندانه  از کارهای هنرجو اس

انتخاب کردن کارهای هنرجو اين است که از انتخاب 

ــط وی به دنبال کشف چه  ــده توس کارهای انجام ش

ــتيم؟ آيا می خواهيم پيشرفت هنرجو را  چيزی هس

نشان بدهيم؟ در اين صورت کارنما بايد شامل اولين 

و آخرين کار هنرجو شود.

ــد هنرجو را  ــا می خواهيم فرايند يادگيری و رش آي

نشان بدهيم؟ در اين صورت بايد نمونه ای از کارهای 

ــد يک يا بيش از يک  هنرجو را انتخاب کنيم که رش

ــان دهد. آيا می خواهيم کارنما بهترين  مهارت را نش

کارهای هنرجو را نشان بدهد؟ در اين صورت کارنما 

ــود.  ــامل بهترين نمونه های کاری هنرجو ش بايد ش

تمامی اين موارد، با تعيين هدف کارنما آغاز می شود 

و شکل می گيرد (مولر٥، ۲۰۱۲)

کليدواژه ها: 
کارنما، سنجش 

کارنمايی، سنجش، 

انواع کارنما، شکل گيری 

کارنما، سنجش يادگيری
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مقدمه 
ــنجش عملکردی نوعی نمايش است که در آن  س

ــود را از يک زمينة معين  ــده درک عميق خ يادگيرن

از يادگيری نشان می دهد. اين نمايش مانند عکسی 

است که نشان می دهد يادگيرنده در يک زمان معين 

ــت آورده است.  ــال تحصيلی چه چيزی به دس در س

ــنجش عملکردی وجود دارد که  اما نوع ديگری از س

ــع زمانی خاص از  ــتر از تصوير يک مقط چيزی بيش

يادگيری های يادگيرنده را نشان می دهد. هدف اصلی 

ــت که دربارة رشد يادگيری  اين نوع سنجش آن اس

ــده در طول دورة زمانی و توفيق درازمدت او  يادگيرن

ــنجش، کارنما  ــتانی بگويد. اين روش س برای ما داس

ــردی درک  ــنجش عملک ــام دارد. کارنما، مانند س ن

ــرد؛ اما عالوه بر آن  ــق يادگيرنده را اندازه می گي عمي

ــد شايستگی و درک او را در طول ترم يا در سال  رش

ــزين٦ و بوريچ۷،  تحصيلی نيز نشان می دهد (کوبيس

۲۰۰۳ به نقل از سيف، ۱۳۸۷).

ــزين و بوريچ برمی آيد، اين  آنچه از اظهارات کوبيس

ــنجش کارنمايی نوع ديگری از سنجش  است که س

عملکردی است که به اين پرسش پاسخ می دهد: «آيا 

ــی به آنچه  آموخته ای، عمل کنی؟» بنابراين،  می توان

استفاده از اين نوع سنجش می تواند هنرآموزان را در 

ــناختی پيچيده، نگرش ها،  سنجش يادگيری های ش

ــای تحصيلی  ــی در موضوع ه ــای اجتماع و مهارت ه

گوناگون ياری دهد.

چرا از کارنما استفاده می کنيم؟
امروزه سنجش عملکرد با کنترل مهارت هنرجويان 

در يک موضوع از برنامة درسی ارتباط دارد. کارنماها 

می توانند فرايندهای سنجش را از طريق گويا کردن 

ــان  ــة مهارت و درک نقش های هنرجو بهتر نش دامن

ــی حمايت  کنند، تغييرات  دهند، از انتظارات آموزش

ــان دهند، هنرجو،  ــد را در يک دورة  زمانی نش و رش

ــيدن تشويق کنند  هنرآموز و والدين آنان را به انديش

و پيوستگی آموزش وپرورش را از يک سال تحصيلی 

به سال تحصيلی بعد تحقق بخشند. هنرآموز می تواند 

ــا را برای مقاصد گوناگون، از جمله برای موارد  کارنم

زير، به کار ببرد:

é ترغيب خودراهنمايی يادگيری؛

ــرايطی برای نگاه مجدد به اينکه  é فراهم کردن ش

سرگرم يادگيری چه چيزی هستيم؛

é پرورش يادگيری دربارة يادگيری؛

é پرورش ارزشيابی از خود؛

ــری در ارتباط با  ــرفت يادگي é اثبات جريان پيش

بازده ها؛

é برقراری ارتباط بين آموزش و سنجش؛

ــئله،  é آموزش مهارت های فکری (تفکر، حل مس

تصميم گيری، راهبردهای شناختی و فراشناختی و...) 

و راهبردهای يادگيری؛

ــان تا برای  ــرای هنرجوي ــردن راهی ب ــوار ک é هم

خودشان به مثابة يادگيرنده ارزش قائل شوند؛

é نشان دادن موفقيت های جاری و رشد هنرجو؛

é ارتقای تحصيلی؛

é نمايش کارهای هنرجو؛

é ارائه شواهد کّمی و کيفی يادگيری هنرجو؛

é و ايجاد فرصت هايی برای رشد ساير هنرجويان.

کارنمای مؤثر چه ويژگی هايی دارد؟
سنجش کارنمايی فرايندی چندوجهی است با اين 

ويژگی ها:

é پيوسته در ُشرف کامل شدن، تکوين و تراکم است 

و فرصت هايی را برای کنترل پيشرفت هنرجويان در 

ــرفت تحصيلی را  ــی (که پيش زمينة بازده های اساس

نشان می دهد) فراهم می کند.

ــان دهندة مجموعة متنوعی از  ــدی و نش é چندبع

ــت و جنبه های گوناگونی از  موضوعات و فرايندهاس

فرايند يادگيری هنرجويان را نشان می دهد.

ــد، در برگيرندة  ــورد گروهی را مهيا می کن é بازخ

ــه هنرجويان در مورد  ــرای ارائة بازخورد ب راه هايی ب

ــت  ــناختی آنان اس ــر و خودکاوی فراش فرايند تفک

ــد، بازخورد به  ــان می ده ــان را نش که درک مطلبش

ــئله و  ــة حل مس ــان در زمين ــای هنرجوي رويکرده

تصميم گيری است و سرانجام (ويژگی) مطالعه کردن 

ــان آشکار  و درک آنان را از موضوعات و مهارت هايش

می کند.

ــعة  ــای گوناگونی در مورد توس ــر چند رويکرده ه

ــيف،  کارنما وجود دارد، اما پين۸ (۲۰۰۳ به نقل از س

ــزی را که ياددهنده و  ۱۳۸۷) اظهار می دارد هر چي

يادگيرنده با همديگر مفيد تشخيص بدهند در کارنما 

می توان قرار داد، با اين حال همة پژوهش ها و پيشينة 

مربوط به کارنما ويژگی های زير را با قدرت مورد تأييد 

و حمايت قرار می د هند:

ــنی را به بازده های آشکار شدة  é بازخوردهای روش

يادگيرنده- در مورد مغز يا اساس برنامة درسی که از 

هنرجويان برای مطالعه انتظار داريم- تعيين می کند؛

ــری عملکردمحور هنرجويان  ــر تجربه های يادگي ب

سنجش کارنمايی،  
نوع ديگری از 

سنجش عملکردی 
است که چيزی 
بيشتر از تصوير 

يک مقطع 
زمانی خاص از 
يادگيری های 

هنرجو را نشان 
می دهد



ــا، و نگرش های کليدی  ــش، مهارت ه و تحصيل دان

متمرکز است؛

ــخص  ــای کاری  ای را که در يک دوره مش نمونه ه

ــده اند (نمونه هايی که در زمان های مشخص و در  ش

ــده اند مانند تکاليف  ــی دورة تحصيلی انتخاب ش ط

کالسی، پروژه و...) شامل می شود؛

نمونه های کاری متنوع و ارزشيابی های کارها به وسيلة 

هنرجو، هنرآموز، ساير هنرجويان و حتی بازخورد والدين 

ــده، يادداشت های  آن ها (مانند گواهی های دريافت ش

ارزشيابانه و...) را شامل می شود (ُپل۹، ۱۹۹٥).

کارنماها به چند دسته تقسيم می شوند؟
کارنما انواع گوناگونی دارد که هر کدام از آن ها برای 

يک يا چند هدف ويژه از برنامة سنجش کالس درس 

ــتان مورد استفاده قرار می گيرند. انواع  و يا کل هنرس

کارنماهايی که بيشترين کاربرد را تاکنون داشته اند، 

عبارت اند از: کارنمای اسناد، کارنمای فرايند، کارنمای 

مورد نما، کارنمای ارزشياب و کارنمای رشد.

ــا، مجموع  ــوع کارنماه ــناد: اين ن ــای اس é کارنم

ــود  ــامل می ش کارهای هنرجو را در طول آموزش ش

ــرفت بازدِه يادگيری  ــد و پيش ــان  دهندة رش که نش

ــت. کارنمای اسناد ممکن است شامل هر  هنرجو اس

چيزی- از فعاليت های مربوط به بارِش مغزی گرفته تا 

پيش نويس های محصول نهايی- بشود. مجموعة تهيه 

شده زمانی برای ما معنا پيدا می کند که اسناد ويژه ای 

ــر هدف ها يا بر تجربه های  ــاب کنيم و ب را از آن انتخ

آموزشی و پرورشی ويژه ای تمرکز کنيم. اين مجموعه 

ــت قوی ترين و ضعيف ترين کار هنرجو را  ممکن اس

شامل شود.

ــوع کارنما همة مدارک و  ــای فرايند: اين ن é کارنم

ــامل  ــناد مراحل مربوط به فرايند يادگيری را ش اس

ــد يادگيری  ــردن فراين ــتند ک ــود و برای مس می ش

ــت. کارنمای فرايندی نشان  هنرجويان سودمند اس

ــان دانش يا مهارت های  می دهد که چگونه هنرجوي

ويژه ای را با يکديگر تلفيق می کنند و نمايش دهندة 

ــی و  ــمت مهارت های اساس ــرفت هنرجو به س پيش

پيشرفته است. به عالوه، اين نوع کارنماها بر بازخورد 

ــد دارد، که  ــری خود تأکي ــه فرايند يادگي هنرجو ب

ــامل مذاکره و تفکرات روزانه و نمونه های پردازش  ش

فراشناختی است.

ــوع از کارنماها برای  ــن ن ــای موردنما: اي é کارنم

ارزشيابی تراکمی از تسلط هنرجو بر بازده های برنامة 

درسی مفيد است. محتوای اين کارنما را فقط بهترين 

ــه از طريق هم فکری  ــدة هنرجو، ک کارهای کامل ش

ــود،  ــر انتخاب می ش ــوز با يکديگ ــو و هنرآم هنرج

ــا برای  ــن نوع کارنم ــد. به عالوه، اي ــکيل می ده تش

موارد پرورش يافتة سمعی و بصری مناسب است که 

عکاسی، نوار، فيلم و ثبت های الکترونيکی کار کامل 

ــود. همچنين کارنمای  ــدة هنرجو را شامل می ش ش

ــامل بازخوردها و تحليل های نوشته  موردنما بايد ش

ــدة هنرجو درخصوص فرايند تصميم گيری دربارة  ش

چگونگی انتخاب کارها بشود.

ــوع از کارنماها برای  ــياب: اين ن ــای ارزش é کارنم

قضاوت دربارة پيشرفت هنرجو مناسب است. محتوای 

اين کارنما را اسناد مربوط به پيشرفت هنرجو نسبت 

به هدف های آموزشی و پرورشی، به قصد نمره يا رتبه 

دادن، دربرمی گيرد.

ــا بر فرايند  ــن نوع از کارنماه ــد: اي é کارنمای رش

يادگيری تأکيد دارد. عالوه بر اين، رشد و تغيير هنرجو 

در طی زمان را نشان می دهد، به توسعة  مهارت هايی 

ــيابی و انتخاب هدف توسط هنرجو  مانند خودارزش

ــان  کمک می کند، قوت ها و ضعف های هنرجو را نش

ــردی و بازده های يادگيری  ــد و تکوين عملک می ده

هنرجو را نمايان می سازد. 

|  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دهم |  شمارۀ ٣ |  بهار ١٣٩٤ ۳۰
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چگونه کارنما شکل می گيرد؟
شکل گيری کارنما، مراحل متعددی دارد و عبارت اند 

از: ۱. برنامه ريزی و سازماندهی، ۲. جمع آوری مدارک 

و ۳. بازخورد. چگونگی شکل گيری هر يک از مراحل 

مذکور در زير توضيح داده شده است:

é مرحلة  اول: برنامه ريزی و سازماندهی
ــکل گيری کارنما به تصميم گيری  اين مرحله از ش

ــو اختصاص دارد. از  ــورد نقش هنرآموز و هنرج در م

طريق جست وجوی سؤال های اصلی در شروع فرايند، 

هنرجويان می توانند به طور کامل هدف های کارنما و 

حالت آن را به معنای کنترل و ارزشيابی پيشرفتشان 

درک کنند. سؤال های اصلی برای هنرآموز و هنرجو 

بايد موارد زير را شامل شود:

- چگونه فرصت ها، مواد و... را برای انعکاس آنچه در 

اين کالس ياد می گيرم، انتخاب خواهم کرد؟

- چگونه فرصت ها، مواد و... را که جمع آوری خواهم 

کرد، سازماندهی و آشکار می کنم؟

- چگونه کارنما را نگهداری و کامل کنم؟

é مرحلة  دوم: جمع آوری مدارک 
ــاداری از مواد و  ــتلزم مجموعة معن اين فرايند مس

ــی و  ــت که تجربه ها و هدف های آموزش توليداتی اس

ــی را منعکس می کنند. تصميمی که در اين  پرورش

ــه و محتوای  ــود دربارة زمين ــد گرفته ش مرحله باي

ــت که بر پاية قصد و هدف هايی است که به  کارنماس

ــت. انتخاب و جمع آوری  ــکل گرفته اس آن منظور ش

موضوعات و محصوالت بايد بر پاية عوامل گوناگونی 

صورت بگيرد که می  تواند شامل اين موارد باشد:

- مطالب خاص يا ويژه؛

- فرايند يادگيری؛

- پروژه و مطالب ويژه يا ترکيب هر دو.

ــة مدارکی که برای قرار دادن در کارنما انتخاب  هم

می شوند بايد به طور روشن مالک ها و معيارهای مورد 

نياز ارزشيابی را شامل شوند.

é مرحلة سوم: بازخورد
هر کجا امکان دارد، شواهد مربوط به بازخوردهای 

ــة فرايند و کنترل  ــناختی هنرجويان در زمين فراش

ــش و مهارت های  ــم آنان را از دان ــان، فه يادگيری ش

کليدی شان نشان می دهد. اين بازخوردها را می توان 

ــت ها و ساير  ــرح روزانة يادگيری، يادداش از طريق ش

شکل های بازخورد به تجربه های يادگيری هنرجويان، 

ــت آمده در  فرايندها، تفکر و عادت  های ذهنِی به دس

ــالوه، بازخوردهای  ــف کرد. به ع يک دورة زمانی کش

هنر آموز يا والدين به بازده ها، فرايندها، و تفکر هنرجو 

ــرار می گيرد نيز به  ــواهدی که در کارنما ق دربارة ش

کشف فهم هنرجويان از دانش و مهارت های کليدی 

کمک می کند.

ــکل گيری کارنما  ــر (۲۰۱۲) در زمينة نحوة ش مول

ــروری می داند  ــش های زير را ض ــخ دهی به پرس پاس

ــا را در تهيه و  ــخ دهی به آن ها م ــت پاس و معتقد اس

ــش ها  ــک می کند. اين پرس ــازی کارنما کم آماده س

عبارت  اند از:

۱. هدف از تهية کارنما چيست؟ (هدف)

ــکل  ــواهدی ش ــا بر پاية چه مدارک يا ش ۲. کارنم

می گيرد؟ (شواهد)

ــامل  ۳. کارنما چه مواردی از کارهای هنرجو را ش

می شود؟ (محتوا)

ــه  ٤. چه فرايندهايی (انتخاب کار، گفت وگو، انديش

در مورد کار) را برای شکل گيری کارنما مورد استفاده 

قرار می دهيد؟ (فرايند)

ــکل گيری کارنما  ٥. چگونه زمان و مواد را برای ش

مديريت می کنيد؟ (مديريت)

ــا را به بحث می گذاريد؟  ــه محتوای کارنم ٦. چگون

(تعامل)

ــيابی  ۷. چگونه و کی از محتوای کارنما برای ارزش

استفاده می کنيد؟ (ارزشيابی)

سنجش کارنمايی،  
درک عميق هنرجو 

را اندازه  می گيرد؛ 
اما عالوه بر آن، 

رشد شايستگی و 
درک او در طول 
يک دورة زمانی 

مانند سال تحصيلی 
را نيز نشان می دهد



کارنما مجموعة 
هدفمندی از 
کارهای هنرجوست 
که کوشش ها، 
پيشرفت و موفقيت 
تحصيلی او را در 
يک يا چند حيطه 
از برنامة  درسی 
نشان می دهد

محتوای مورد نیازاهداف

نمايش کارهای انجام شده در 
طی دورة تحصيلی

é نمونه ای از اولين و آخرين کارهای انجام شده توسط هنرجو 
é نمونه ای از بهترين کارها

é نمرة  آزمون نهايی
é بحث ها و گفت وگوهای انجام شده مربوط به رشد کارها در طی دورة  تحصيلی

é انديشه و نظرات ديگران دربارة کارهای انجام شده
é انديشه ها و نظرات هنرآموز دربارة کارهای انجام شده

نمايش بهترين کارها برای ساير 
هنرجويان

é نامة  تقاضا
é نمونة بهترين کارها

é انديشه و نظرات دربارة توليد کارها
é انديشه و نظرات دربارة پيشرفت کارها

é نظرات هنرآموز و ساير هنرجويان
é توصيف هنرجو دربارة دانش و مهارت هايش در انجام کارهای ارائه شده

نمايش مهم ترين توليدات مورد 
عالقة هنرجو

é نمونه ای از توليدات يا کارهای مهم، خوب و مورد عالقة هنرجو
é ارائة پيش نويس  کارها

é نظرات دربارة قوت ها و ضعف های کارهای هنرجو
é داليل مهم، خوب و يا مورد عالقه بودن کارها برای هنرجو

é انديشه دربارة يادگيری های هنرجو از انجام دادن کارها

نمايش توانايی های جاری هنرجو

é ارائة نمونه ای از کارهای جاری هنرجو
é تطابق کارها با استانداردهای موجود 

é خودتأملی هنرجو دربارة  توانايی هايش 
é نظر هنرآموز دربارة توانايی های هنرجو

é نشان دادن هدف های آتی هنرجو 

کارنمای رشد چه محتوايی را دربرمی گيرد؟
جدول زير، محتوای مورد نياز برای شکل گيری يک کارنمای رشد را برحسب «هدف از تشکيل آن» نشان می دهد.

محتوای مورد نیازاهداف

نشان دادن رشد و تغيير در 
طی زمان

é اولين و آخرين کار انجام شده
é اولين و آخرين نمرة گرفته شده از آزمون های برگزار شده

é اولين و آخرين پيش نويس تهيه شده
é خودتأملی و نظرات ثبت شده در مورد رشد و تغيير کارهای انجام شده 

é هدف های قصد شده
é انديشه و نظرات ثبت شده دربارة تحقق هدف ما

کمک به رشد و تکوين 
مهارت های فرايندی

é انديشه و نظرات ثبت شده دربارة رشد و پيشرفت مهارت ها
é تفکر و انديشة هنرجو دربارة کارهای انجام شده اش

é تفکر و انديشة هنرآموز دربارة کارهای انجام شده توسط هنرجو
é شواهد مربوط به قوت ها و ضعف های هنرجو

é هدف های قصد شده 
é تفکر و انديشة دربارة پيشرفت  کارهای انجام شده در راستای تحقق هدف ها

é شواهد جزئی دربارة پيشرفت هنرجو در انجام کارها

نشان دادن قوت ها و ضعف ها

é ارائة  نمونه هايی از قوت ها و ضعف ها با ذکر دليل
é انديشه و نظرات دربارة  قوت ها و ضعف ها

é هدف های قصد شده
é تفکر دربارة پيشرفت هنرجو و تحقق هدف ها

نشان دادن توانايی ساخت و 
توليد يا نتيجة يادگيری

é مشاهدات و پيش نويس ها در مورد توليدات يا عملکرد هنرجو
é خودتأملی روی پيش نويس ها

é نتيجة  همفکری هنرآموز و هنرجو

کارنمای مورد نما چه محتوايی را دربرمی گيرد؟
جدول زير، محتوای مورد نياز برای شکل گيری يک کارنمای مورد نما را بر حسب «هدف از تشکيل آن» نشان 

می دهد.
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کارنمای ارزشياب چه محتوايی را دربرمی گيرد؟
ــياب را برحسب «هدف از تشکيل آن» نشان  ــکل گيری يک کارنمای ارزش جدول زير، محتوای مورد نياز برای ش

می دهد. 

ــرفت تحصيلی  ــکل های ترکيبی برای اثبات پيش ش

مرتبط با معيارهای عملکرد تعيين شده)

اين موارد برای هنرآموزان و هنرجويان به منظور کار 

با يکديگر و تقدم معيارهايی که به منزلة پاية سنجش 

و ارزشيابی پيشرفت هنرجويان، هم تکوينی (سراسر 

ــی از پروژة  ــی) و هم پايانی (بخش ــک دورة آموزش ي

تحصيلی، فعاليت يا ارتباط سنجش برای معين کردن 

ــاخص ها، مالک ها و  ــه تا چه اندازه انتظارات، ش اينک

استانداردهای برنامة  درسی تحقق پيدا کرده است)،  

از اهميت ويژه ای برخوردار است. 

ــرفت ساالنة هنرستان، هنرجويان و  در جريان پيش

ــکار کردن ويژگی های  هنرآموزان می توانند برای آش

معنی دار يا تعيين موضوعات و فرايندهای مهم برای 

ــرمايه گذاری در کارنما با يکديگر همکاری داشته  س

ــند. به عالوه، آن ها می توانند به صورت مشارکتی  باش

برای تعيين و اختصاص نمره يا رتبه با هم کار کنند. 

ــی را می توان  ــا، قوانين و کليدهای نمره ده عنوان ه

برای اجزای گوناگون کارنما طراحی کرد. ضمنًا سطح 

نوشته ها از نظر آسانی و دشواری بايد در هر کجا که 

تناسب دارد طراحی شود.

ــيدگی  ــرانجام اينکه بعضی اوقات مذاکره يا رس س

سنجش کارنمايی 
فرايندی 

چندوجهی است 
که پيوسته در حال 

تکوين است

محتوای مورد نیازاهداف

شواهد پيشرفت تحصيلی برای 
نمره دهی

é نمونه ای از کارهای هنرجو در هر زمينة درسی برای کسب نمره
é نمره های کسب شده از آزمون های برگزار شده

é مالک های استفاده شده برای ارزشيابی کارهای هنرجو
é خودتأملی هنرجو دربارة اينکه چگونه کارها به خوبی  انجام شده 

é نظرات هنرآموز دربارة کارهای هنرجو از نظر تحقق اهداف
é نمايش قوت ها و ضعف های کارهای هنرجو

شواهد پيشرفت هنرجو نسبت به 
استانداردها

é فهرست هدف ها و استانداردهای آموزشی و پرورشی
é ارائة نمونه ای از کارهای هنرجو بر پاية هدف ها و استانداردها

é مقياس درجه بندی توصيفی يا مالک های ارزشيابی کارهای هنرجو
é خودتأملی هنرجو دربارة تحقق هدف ها يا استانداردها بر پاية کارهای هنرجو

é نظرات هنرآموز دربارة تحقق هدف ها يا استانداردها بر پاية کارهای هنرجو
é تجريه وتحليل يا شواهد مربوط به پيشرفت هنرجو به سوی هدف ها يا استانداردها

جايگاه هنرجو

é نمونه ای از کارهای جاری هنرجو
é نمونه ای از کارهای اولية هنرجو برای مقايسه با کارهای جاری

é نمره های کالسی يا کسب شده از آزمون ها
é نمره های کسب شده از آزمون های خارج از هنرستان

é تطابق کارها با استانداردها
é خودتأملی هنرجو بر روی کارهای جاری

é نظرات هنرآموز در مورد کارهای جاری هنرجو
é نظرات ساير هنرجويان و حتی والدين در مورد کارهای هنرجو

چگونه می توان کارنماها را ارزشيابی کرد؟
ــان و مدير (۱۹۹۱)، کارنما راهی را  طبق نظر ُپل س

ــنجش يادگيری هنرجويان که با روش های  برای س

ــنهاد می کند. سنجش  ــت، پيش ــنتی متفاوت اس س

ــوزان و هنرجويان  ــی فرصتی را برای هنرآم کارنماي

فراهم می کند تا زمينة وسيعی از پذيرفتن مخاطرات، 

توسعة راه حل های خالق و يادگيری همراه با قضاوت 

هنرجويان را دربارة عملکردشان مشاهده نمايند.

ــيابی همراه با تفکر صورت بگيرد،  برای اينکه ارزش

ــای چندبعدی نمره دهی را  هنرآموزان بايد راهبرده

برای ارزشيابی پيشرفت هنرجويان در اختيار داشته 

ــند. معيار برای کارنمای خاتمه يافته بايد شامل  باش

موارد زير باشد:

é متفکرانه باشد (شامل شواهد کنترل درک و فهم 

هنرجو، بازخوردهای فراشناختی، و عادت های ذهنی 

بارآور يا خالق)؛

ــدی برنامة  ــاخص های کلي ــد انتظارات و ش é رش

درسی؛

é درک و کاربرد فرايندهای کليدی؛

ــتی، و اختصاص روش ها و  ــل کردن، درس é تکمي

فرايندهای آشکار در کارنما؛

ــی (کاربرد  ــا در برنامة  درس ــاوت کاره ــت تف é ثب



ــوب  ــيابی تراکمی محس ــفاهی جزء فرايند ارزش ش

ــامل هنرجو و هنرآموز است  می شود. اين ترکيب ش

ــته باشد، يک جلسة مرور متفکرانه  و اگر امکان داش

برای کشف ترکيب های کارنما، تصميم گيری هنرجو 

و ارتباط فرايندهای ارزشيابی با موضوع انتخاب شده 

و با ساير بحث ها مناسب است. در زير به منظور تفهيم 

ــه ای از مقياس های  ــا، نمون ــيابی کارنم فرايند ارزش

ــرای نمره دهی محتوای يک  ــدی توصيفی ب درجه بن

ــده  ــوط به تهية گزارش از پروژة انجام ش کارنما مرب

توسط هنرجويان ارائه شده است.

برای نمره دهی به هنرجو بر پاية مقياس درجه بندی 

ــاهدة مربوط به هر  ــت که نتيجة  مش فوق، کافی اس

معيار را با يکديگر جمع کنيم. فرض کنيد، نمرة داده 

ــت. از آنجا که  ــده به گزارش هنرجو، برابر ٥۲ اس ش

ــر نمره ٦٥ و حداقل نمره ۱۳  در اين مقياس حداکث

ــد؛  ــت؛ بنابراين، اگر نمرة ٦٥ برابر با نمرة ۲۰ باش اس

ــا نمرة ۱٦ خواهد بود.  ــرة ٥۲ بر مبنای ۲۰ برابر ب نم

البته بايد در نظر داشته باشيم که نتيجة  مشاهدات را 

می توان به صورت نمره، رتبه يا توصيف به هنرجو ارائه 

نمود و بر روی گزارش او در کنار مقياس مذکور برای 

مراجعات بعدی درج کرد.

کارنما انواع 
گوناگونی دارد که 
می توان از هر کدام 
از آن ها برای يک 
يا چند هدف ويژه 
از برنامة سنجش 
کالس درس 
استفاده کرد
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نام هنرجو:                                                                                                                                     تاریخ ارزشیابی:
راهنمایی: براساس مقایس ۱ تا ٥ مشخص کنید که مطالب گزارش شده در کارنما چگونه با معیارهای زیر مطابقت دارد:

درجهشرح

باالترین                                              پایین ترینمعیارها

۱              ۲              ۳              ٥              ٤

۱. نشان دهندة نوآوری است.

۲. مجموعة  متنوعی از شواهد مرتبط با موضوع را شامل می شود.

۳. از سبک نوشتاری درستی استفاده شده است.

٤. از سازمان بندی (ساختار) خوبی برخوردار است.

٥. مطالب به طور روشن و واضح بيان شده اند.

٦. مطالب به طور مختصر و مفيد نوشته شده اند.

۷. مطالب خواننده را به فعاليت در زمينة مورد نظر ترغيب می کند.

۸. در گزارش، اشتباهات اماليی به چشم نمی خورد.

۹. چرايی انجام پروژه، به خوبی گزارش شده است.

۱۰. ارجا ع نويسی رعايت شده است.

۱۱. يافته ها با ذکر دليل مورد بحث و تبيين قرار گرفته است.

۱۲. روش انجام پروژه به خوبی توضيح داده شده است.

۱۳. منابع به درستی نوشته شده اند..
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سـنجش کارنمايی با چه محدوديت هايی 
روبه روست؟

ــددی را به  ــای متع ــی ايراده ــان آموزش متخصص

ــژه اينکه  ــته اند؛  به وي ــنجش کارنمايی وارد دانس س

ــت آمده از  ــه روايی و اعتبار نتايج به دس می گويند ب

ــنجش کارنمايی نمی توان اميد داشت (مرفی۱۰ و  س

ديويد شوفر۱۱، ۲۰۰۱ به نقل از سيف، ۱۳۸۷). ساير 

ايرادها به شرح زير است:

é پوفام۱۲ (۲۰۰۲)، مشکل اصلی سنجش کارنمايی 

را به شيوة  نمره گذاری آن ها نسبت داده است. به نظر 

او، بعضی از دستورالعمل ها يا راهنمايی هايی که برای 

ــيار کلی هستند.  ــده بس نمره گذاری کارنما تهيه ش

ــه هر تصحيح کننده ای آنچه را که خودش  به طوری ک

ــدر پيچيده  ــد و يا آن ق ــد در آن ها می بين می خواه

هستند که مصحح را گيج می کنند.

ــت که تهية راهنما يا  é پوفام (۲۰۰٤)، معتقد اس

ــب (نه خيلی مختصر و نه  ــتورالعمل های مناس دس

ــوار است. بنابراين، از  خيلی طوالنی) برای کارنما دش

ــغلة زيادی دارند، وقت  آنجا که آموزش دهندگان مش

ــتور العمل دقيق و کارامد را ندارند؛  تهيه راهنما و دس

ــياری از آموزش دهندگان با استفاده از  در نتيجه، بس

مالک های ضعيف ارزشيابی به داوری و قضاوت دربارة 

کارنماها می پردازند.

ــنجش  ــو۱۳ (۲۰۰۱)،  اظهار می دارد که س é نيتک

کارنمايی وقت زيادی را از  آموزش دهندگان می گيرد. 

ــرا، آنان بايد هم در کالس درس و هم در خارج از  زي

ــی مقدار قابل مالحظه ای از وقت خود  محيط آموزش

را صرف بررسی و ارزشيابی کارنماهای يادگيرندگان 

ــک کارنمای تهيه  ــوی  ديگر، بر پاية ي ــد. از س نماين

شده در يک موضوع خاص، نمی توان دربارة  عملکرد 

يادگيرندگان در ساير زمينه ها و موضوعات آموزشی 

قضاوت کرد. زيرا، اطالعات الزم را در آن زمينه ها در 

اختيارمان قرار نمی دهد (به نقل از سيف، ۱۳۸۷).

نکتة پايانی
ــنجش از قوت ها و  ــه هر روش س ــا توجه به اينک ب

ــورد دارند؛ لذا  ــر برخ ــبت به يکديگ ضعف هايی نس

ــنجش  نمی توان باور کرد که در حال حاضر روش س

کاملی وجود داشته باشد. در نتيجه نبايد از يک روش 

ــة هدف ها يا  ــرای اندازه گيری تحقق هم ــنجش ب س

استانداردهای آموزشی و پرورشی استفاده کرد.

ــنجش ارزش خودش  هر يک از روش ها و فنون س

ــنجش هدف های خاصی مفيدتر و  را دارد و برای س

ــنجش  ــب ترند. بنابراين، اگر قصد هنرآموز س مناس

ــت از آزمون های عينی  ــت، بهتر اس دانش هنرجوس

استفاده کند.

ــد درک و فهم هنرجو را در  ــر هنرآموز می خواه اگ

ــنجد، بهتر است از آزمون های  يک موضوع خاص بس

تشريحی استفاده کند. اگر هنرآموز می خواهد توانايی 

هنرجو را در عمل به آموخته هايش مورد سنجش قرار 

دهد، در اين خصوص آزمون های عملکردی مناسب 

ــرفت و هم رشد  ــت. اما اگر می خواهيم هم پيش اس

ــان را در موقعيت های واقعی و در  ــِت هنرجوي موفقي

ــنجش کنيم، بهتر است از کارنما  يک دورة زمانی س

ــتفاده کنيم. اما بايد به ياد داشته باشيم که ما در  اس

ــا مجموعة متنوعی از  ــوزش به هنرجويان ب دورة آم

هدف های آموزشی و پرورشی سروکار داريم. لذا الزم 

است که در سنجش پيشرفت تحصيلی هنرجويان از 

روش های ترکيبی استفاده کنيم.
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دكتر مرتضی سميعی زفرقندی

مقدمه
ــا آنچه ماية  ــای کار ي ــوی به معن ــغل از نظر لغ ش

ــد. از نظر مفهومی شغل۱  ــت می باش ــغوليت اس مش

ــئوليت های  ــت از مجموعة وظايف و مس عبارت اس

ــناخته  ــخصی که به عنوان واحد کار ش مرتبط و مش

می شود. 

ــن و  ــب، از ابتدايی تري ــغل و کار مناس ــاب ش انتخ

ــت که همواره با زندگی نوع  ضروری ترين مسائلی س

بشر همراه بوده و قسمت مهمی از حيات او را تشکيل 

ــردی و اجتماعی  ــخصيت و منزلت ف ــت. ش داده اس

ــان، در گرو کار و فعاليت هميشگی ست تا دست  انس

نياز پيش ديگران دراز نکند و بتواند عزت نفس خود را 

حفظ و استعدادهايش را شکوفا کند.

در فرهنگ حيات بخش اسالم، شغل وسيله ای برای 

ــب روزی حالل، خدمت به مردم، جلب رضايت  کس

پروردگار و نزديک شدن به خداست و ارزش انسان به 

چگونگی و اندازة کار اوست. خداوند متعال انسان را به 

تالش مستمر و خستگی ناپذير تشويق می کند و او را 

از کسالت و سستی و کم کاری باز می دارد.

قرآن کريم همان گونه که کتاب دانش و خرد، آگاهی 

ــت، کتاب کار و  و ايمان، برابری و آزادی و عدالت اس

تالش هميشگی و عمل شايسته و سازنده و عادالنه در 

کنار باور عميق و ايمان همه جانبه و واقعی نيز هست، 

ــازد که هم رسيدن به مواهب  ــن س تا بر همگان روش

ــادی و دنيوی در گرو کار و تالش پی گير و صادقانه  م

است و هم دست يابی به سعادت و رستگاری آخرت و 

بهشت پرنعمت و زيبای خدا در گرو آن است. 

ــه در قالب ها و  ــش از ٥٥۰ آي ــم، بي ــرآن کري در ق

ــت.  ــش آمده اس تعبيرات گوناگون دربارة کار و کوش

ــواره افراد پرتالش و مأنوس  معصومان ما(ع) نيز هم

ــويق خويش قرار می دادند.  به کار را مورد لطف و تش

ــول اکرم(ص) در جمع ياران خود نشسته  روزی رس

ــه ميان آمد که از اول  ــخنی از جوان توانايی ب بود. س

ــش مشغول است. برخی از ياران  صبح به کار و کوش

پيامبر، زبان به کنايه گشودند و گفتند: اين جوان اگر 

نيرومندی و توان خود را در راه خدا به کار می انداخت، 

شايستة تقدير و ستايش بود. پيامبر اکرم(ص) فرمود: 

«اين سخن را نگوييد! اگر اين جوان برای معاش خود 

کار کند تا در زندگی محتاج ديگران نباشد و از مردم 

بی نياز گردد، يا اگر کار کند تا زندگی والدين ضعيف 

ــان  يا کودکان خود را تأمين کند و از مردم بی نيازش

گرداند، در راه خدا گام برمی دارد».

تن آسايی و تنبلی دور کن 

که اندر جهان گنج بی رنج نيست

بکوش و ز رنج تنت سود کن

کسی را که کاهل بود گنج نيست

بهار

کليدواژه ها: 
شغل حالل، رضايت 

شغلی، انگيزه شغلی

مشاغل پرجاذبه و راه های 
ــــلی افزایش انگیزة شغـ
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شغل حالل
ــت  امام علی(ع) فرمودند: «پاک ترين درآمد آن اس

ــت آيد.» همچنين قرآن کريم  که از راه حالل به دس

ــا روزی داد». مفهوم  ــما را از پاکيزه ه می فرمايد: «ش

ــت که پاکيزه ها روزی انسان  ــريفه آن اس اين آية ش

ــت، نه پليدی ها؛ هر چند بعضی از انسان ها روزی  اس

پاکيزه خود را به حرام و پليدی بدل می سازند. رسول 

ــت وجوی کسب حالل، بر هر  اکرم(ص) فرمود: «جس

مرد و زن مسلمان واجب است» و نيز فرمود: «عبادت 

ــت آوردن  ــزء دارد که بهترين آن ها، به دس هفتاد ج

ــی که در اثر  ــت». نيز فرمودند: «کس روزی حالل اس

ــت وجوی حالل خسته شود و سر بر بستر  کار و جس

بگذارد و بخوابد، شب سحر کند در حالی که بخشوده 

شده است».

دربارة تأثير لقمه حالل نيز از پيامبر اسالم(ص) نقل 

شده است که فرمود: «هر کس چهل روز به طور مداوم 

حالل بخورد، خداوند قلب او را روشن می گرداند».

قرآن در توجه دادن به ارزش و اهميت کار و تالش 

مفيد و رشد دهنده، به پيامبر، به عنوان نمونه و الگوی 

ــالش، فرمان می دهد که پس از پايان هر کار  کار و ت

ــتور کار  ــم، تالش بزرگ ديگری در دس ــزرگ و مه ب

ــی مستمر و پی گير را  خويش قرار دهد و سخت کوش

برنامة زندگی پربار خود سازد.

ــاس اين رهنمود، افراد با ايمان اوقات فراغت  براس

ــت مؤمن پر  ــی(ع) فرمود: «وق ــد؛ چنان که عل ندارن

ــت که اهل ايمان، وقت  ــت». اين بدان معنا نيس اس

ــتراحت ندارند، بلکه منظور آن است که  تفريح و اس

ــريعت اسالم،  ــلمان براساس رهنمود ش شخص مس

هيچ وقت بيکار نيست و برای تمام اوقاتش برنامه دارد 

و تفريح نيز يکی از آن برنامه هاست.

ويژگی های مشاغل پرجاذبه 
غنی سازی شغل۲

ــی و  ــامل بررس ــغل، ش به ايجاد تغيير در ابعاد ش

ــرايط فيزيکی محل کار و وارسی وظايف  تغيير در ش

ــغلی  محوله و اصالح آن به منظور افزايش رضايت ش

فردی که مسئوليت اجرای وظايف را عهده دار است، 

«غنی سازی شغل» گويند.

غنی سازی شغل بيانگر توسعة تکنيک های شغلی از 

قبيل چرخش شغلی و توسعة  شغلی ست که در فرانيد 

ــود. در غنی سازی  ــغل بايد به آن توجه ش طراحی ش

ــغل موضوعاتی از قبيل برانگيزاننده بودن، داشتن  ش

مسئوليت، امکان پيشرفت شغلی و رشد شاغل مورد 

توجه قرار می گيرد.

ــد به غير از سازمان يا شرکت  محل  به نظر می رس

ــازی شغل  کار، خود افراد نيز می توانند برای غنی س

ــی و  ــود اقدام نمايند، برای اين کار، می توان بررس خ

ــول اجرای کار، بهبود  ــالح و تغيير رويه های معم اص

ــتفاده، جست وجو برای  ــايل و ابزارهای مورد اس وس

راه کارهای جديدتر و کارامدتر جهت افزايش بهره وری 

را از جملة اين اقدامات مورد نظر قرار داد. هنگامی که 

فرد در جهت غنی سازی شغل تالش می کند، به نوعی 

رضايت مندی دست می يابد و به طور طبيعی رضايت 

شغلی او نيز بهتر می شود.

چالش برانگيزی
ــی از مؤلفه های مهم در  ــغل يک چالش برانگيزی ش

مسئلة پرجاذبه بودن شغل است. قابليت هايی از قبيل 

تنوع شغل، خالقيت، اهداف دشوار و نياز به کارگيری 

مهارت های متنوع از ويژگی های چالش برانگيزی شغل 

ــت و ممکن است متضمن منافع فردی يا جمعی  اس

باشد. در هر صورت، اين چالش از عوامل مهمی ست 

ــغلی را افزايش می دهد و نوعی رضايت  که انگيزة ش

ــراه دارد. اين گونه  ــغلی و بهبود عملکرد را به هم ش

مشاغل در زمرة پرجاذبه ها قرار می گيرند.

عکس چالش برانگيز بودن، يکنواختی شغلی ست که در 

موارد متعدد به کاهش انگيزة افراد، ناخشنودی شغلی، 

بی انضباطی اداری و ترک شغل منجر خواهد شد.

وضوح شغل
ــان واضح و  ــراد عالقه  دارند محيط کار و شغل ش اف

ــغل کامًال  ــد، انتظارات عملکردی ش بدون ابهام باش

ــاغل ديگر تعريف  ــغل با مش تعيين گردد و روابط ش

شده باشد. هنگامی که اين روابط مبهم باشد، انگيزة 

شغلی کاهش می يابد و نارضايتی حاصل می گردد و 

چنانچه در شغل، شرايط و محيط کار، روابط کاری و 

عملکرد شغلی وضوح کافی مورد انتظار وجود داشته 

باشد، شغل پرجاذبه تلقی می شود و شاغل نيز نسبت 

به شغلش پرانگيزه خواهد شد.

 محتوای شغلی۳

چالش برانگیز بودن شغل

تنوع 
شغل

به کارگیری 
مهارت های فرد 

(ایجاد زمینه)

داشتن اهداف
دشوار

نیاز داشتن 
به خالقیت

رضايت شغلی، 
افزايش انگيزة شغلی 

و بهبود عملکرد

افزايش انگيزه و 
بهبود عملکرد

وضوح شغل

انتظارات عملکردینقش و وظایفمحیط کار
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محتواي شغلي۳
يکی ديگر از ويژگی های مشاغل پرجاذبه  به محتوای 

ــود. در اين گونه مشاغل محتوای  شغل مربوط می ش

شغلی به نحوی تعريف می گردد که مديران و شاغلين 

ــعة آن  ــغل به توس بتوانند بدون تغيير در ماهيت ش

ــب با نيازهای جديد و همچنين  اقدام کنند و متناس

توانمندی های شاغل برای تخصصی تر شدن شغل يا 

گسترش شغل، اصالح الزم صورت دهند. 

ــئوليت های  ــی وظايف و مس ــن صورت برخ در اي

ــف ديگری  ــردد و وظاي ــده حذف می گ ــی ش منقض

ــب با رشد علم و فناوری جايگزين می شود. با  متناس

انجام دادن اين اصالحات و تغييرات، انگيزه و عملکرد 

شغلی افراد افزايش می يابد.

ــازمان، که احکام  برای مثال، بخش کارگزينی يک س

ــتی صادر می نمود  ــی را تاکنون به صورت دس کارگزين

ــکام را به صورت  ــزاری، اح ــتم نرم اف ــتقرار سيس با اس

ماشينی صادر می نمايد. اين تغيير فناوری که مستلزم 

توانمندسازی شاغل و تسهيل امور است در بسياری موارد 

موجب افزايش انگيزه و رضايت شغلی افراد می گردد.

رضايت  شغلی۴
ــغلی، يعنی فرد شغلش را دوست دارد،   رضايت ش

ــت و به گونه ای مثبت  برای آن ارزش زيادی قائل اس

به آن می نگرد. تنها يک عامل موجب رضايت شغلی 

ــود، بلکه ترکيبی از مجموعه عوامل گوناگون  نمی ش

ــاغل از شغلش احساس رضايت  سبب می گردد تا ش

ــت و لذت  ــود بگويد که از آن راضی اس ــد و به خ کن

می برد. 

بخشی از ايجاد رضايت شغلی به مسئوالن و ضوابط 

ــاط دارد، ولی بخش عمدة آن  ــررات حاکم ارتب و مق

ــان مربوط می شود که به اشکال مختلف  به خود انس

عالقه و انگيزة به شغل خود را تقويت نمايد. نتايج اين 

عالقه مندی موجب آرامش روحی و روانی می شود.

ــغلی نوعی زمينه، گرايش،  به طور کلی رضايت ش

ــوب يا نامطلوب) و نوعی  تمايل، عالقه (به طرز مطل

نگرش مثبت نسبت به محيط کار است.

براساس نتايج پژوهش های انجام شده، بين رضايت 

شغلی و عملکرد شغلی رابطة معنی داری وجود دارد 

و همچنين بين رضايت شغلی و کاهش هزينة توليد، 

افزايش بهره وری و کاهش غيبت کارکنان با افزايش 

کارايی رابطة مستقيم و مثبت وجود دارد.

براساس نظرية «هرزبرگ»۵ عواملی که باعث رضايت 

شغلی افراد می شود عبارت اند از مسئوليت، پيشرفت، 

ــغل) و موفقيت. اين عوامل  نفس کار (ويژگی های ش

به محتوای شغل مربوط می شوند. ساير عوامل، مانند 

حقوق و دستمزد و شرايط کار، می تواند به رضايت يا 

نارضايتی شغلی منجر شود. برخی نتايج تحقيقات در 

زمينه رضايت شغلی به شرح ذيل است:

ــغل خود بيشتر  ــغلی فرد از ش وقتی رضايت ش

ــود که در محيط کارش ساير همکاران او نيز از  می ش

شغل خود راضی باشند.

ــاداش و تنبيه در محيط کار بر پاية عدل  نظام پ

و انصاف و شايسته ساالری رضايت شغلی را افزايش 

می دهد.

«غنی سازی» و «گسترش» شغل دو روش علمی 

هستند که در افزايش انگيزه و رضايت شغلی سهم و 

نقش مؤثری دارند.

تعريف انگيزة شغلی۶
به اوضاع و احوال و شرايطی که باعث می گردد فرد 

ــود و در جهت خاصی به حرکت  از درون انگيخته ش

ــود. انگيزه، که اغلب به  درآيد، «انگيزه» گفته می ش

ــود، فرد را از درون  آن ديناميک رفتار نيز گفته می ش
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ــازد تا برای  ــی آورد و او را وادار می س به حرکت درم

ــيوة خاصی عمل کند. اگر  ارضای نيازهای خود به ش

در يک سازمان همة عوامل و شرايط برای دست يابی 

ــد، اما کارکنان برای کار کردن  به بهره وری فراهم آي

ــند، بهره وری سازمان نيز افزايش  انگيزه نداشته باش

قابل توجهی نخواهد داشت.

تفاوت نارضايتی و رضايت شغلی
ــی های فراوان  ــرگ و همکاران او پس از بررس هرزب

ــغلی ناشی از مجموعه  نتيجه گرفتند که رضايت ش

ــت. وی  ــاوت از نارضايتی شغلی س ــی کامًال متف علل

معتقد است کارکرد مناسب عوامل بهداشتی، از قبيل 

ــغلی،  ــوق و مزايا، امور رفاهی، ايمنی و امنيت ش حق

مانع از نارضايتی شغلی می شود، يعنی تأمين نشدن 

اين نيازها به نارضايتی می انجامد، ولی در زمينة ايجاد 

انگيزش در فرد و افزايش عملکرد شغلی چندان مؤثر 

نيست.

ــت  ــن اين عوامل و حفظ بهداش ــر حال تأمي در ه

روانی و سالمت اداری کارکنان برای تداوم فعاليت ها 

ــت. اما افزايش انگيزه، به نظر هرزبرگ، به  ضروری س

ــتگی دارد که به محتوای شغل و به  فعاليت هايی بس

ــه تأمين اين  ــد. به نحوی ک ــت کار مربوط باش ماهي

ــغلی و  نيازها موجب تأثير مثبت در ميزان رضايت ش

افزايش انگيزه افراد می شود.

ــی اين موارد است: احساس  از جمله عوامل انگيزش

کسب موقعيت، رشد و پيشرفت شغلی، بازشناسی و 

ــی از افراد و کار آن ها، کار تالش برانگيز و  قدرشناس

چالشی، استقالل کاری و ارتقای شغلی.

بنابراين توجه به غنی سازی شغل و طراحی مجدد 

ــزة کارکنان تلقی  ــتای افزايش انگي ــاغل در راس مش

می شود.

انتظارت شغلی
موضوع بعد در خصوص رضايت شغلی، انتظارات هر 

ــغل مورد تصدی اوست. براساس اين نظريه  فرد از ش

ــغلی وی  انتظارت هر فرد در تعيين ميزان رضايت ش

ــت و نارضايتی معلول ناکامی در رسيدن به  مؤثر اس

ــت. بنابراين اگر انتظارات فرد از شغلش  انتظارات اس

ــد، معموًال رضايت شغلی وی ديرتر و  خيلی زياد باش

مشکل تر حاصل می گردد و در نتيجه فرد ممکن است 

در معرض مشکالت روحی و روانی قرار گيرد.

تنظيم واقع بينانه انتظارات از شغل و زندگی، فرد را 

در داشتن سالمت روانی بسيار کمک می کند. شخص 

سالم از کار و زندگی احساس رضايت می کند. در اين 

صورت چنين فردی از وقت خويش به خوبی استفاده 

ــعی می کند با اجتماع و با محيط کار  می نمايد. او س

سازش داشته باشد و در عين حال برای پيشرفت خود 

ــيار تالش کند. خودشناسی و کوشش  و خانواده بس

ــان  ــتعدادهای خدادادی وظيفة هر انس در تحقق اس

ــت. انسان سالم خودآگاهی دارد و از خود واقعی و  اس

استعدادهايش کم و بيش آگاه است.

ــت از توانمندی های شناختی  ــانی الزم اس هر انس

خود، شامل استعداد، هوش، حافظه، ادراک و احساس 

بصيرت آگاه باشد و نحوة استفاده از آن ها را به خوبی 

ــغلی و زندگی  ــد و در زمان مقتضی در زمينة ش بدان

ــورت اصطالحًا می گويند  ــتفاده نمايد. در اين ص اس

ــيده و در  ــناخت» رس چنين فردی به مرحلة «فراش

زندگی شخصی و کاری بسيار موفق است.

تعهد سازمانی۷ و رضايت شغلی۸
تعهد سازمانی يک نوع نگرش  شغلی ست و عبارت 

است از حالتی که فرد تمايل قوی دارد که در عضويت 

ــول ارزش ها و اهداف  ــتگی باقی بماند و در قب و وابس

ــد. به عبارت ديگر،  ــته باش ــورد نظر باور قاطع داش م

ــازمانی يک نگرش دربارة وفاداری کارکنان  تعهد س

ــازمان و يک فرايند مستمر است که به واسطة  به س

مشارکت افراد در تصميمات، از توجه افراد به موفقيت 

و رفاه خبر می دهد. چنانچه زمينة مشارکت افراد در 

فرايند تصميم سازی و تصميم گيری با شأن و جايگاه 

مشاغل و افراد متناسب گردد و کارکنان به خوبی از 

نقش و جايگاه مأموريت ها، وظايف و توليدات آن آگاه 

ــغلی و تعهد سازمانی آن ها بيشتر  باشند، رضايت ش

می شود.

صاحب نظران در خصوص تعهد سازمانی چهار زمينة 

زير را مطرح کرده اند: وفاداری به ارزش ها و هدف ها، 

احساس عالقه نسبت به حرفه و شغل خود، تمايل به 

رعايت حقوق قانونی تعيين شده و وفاداری به حفظ 

روابط کاری مناسب با همکاران. يافته های پژوهش ها 

ــغلی و تعهد سازمانی را نيز  ارتباط معنادار رضايت ش

تأييد نموده است.

آموزش هاش شغلی و افزايش انگيزه و 
رضايتمندی

ــتعدادها و  ــغلی، بايد با اس ــوزش مهارت های ش آم

ــد: چنان که ابوعلی  ــته باش ــب داش عاليق فرد تناس

سينا گفته است: هر شخصی پس از آموختن قرآن و 

يکی از راه های 
افزايش انگيزه و 

رضايت شغلی افراد 
توانمندسازی ست
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پايه های آغازين زبان، بايد مطابق استعدادش آموزش 

يابد. او بايد در پی پيشه و فنی برود که طبعًا در خور 

آن است و نبايد از آرزوها و هوس هايش پيروی کند. 

ــی، هدايت  همچنين به نظر خواجه نصيرالدين طوس

شغلی و آموزش هر فرد بايد براساس استعداد و توان 

ــت او در زندگی آينده اش  ــام گيرد تا به موفقي او انج

منجر شود. 

ــش توانمندی های  ــغلی، افزاي منظور از آموزش ش

ــارت در انجام دادن  ــش و مه ــب دان تخصصی و کس

ــی بايد بر  ــت. برنامه ريزی آموزش وظايف محوله اس

ــته شود.  مبنای نيازها تنظيم و به مرحلة اجرا گذاش

ــه نيازهای واقعی  ــدون توجه ب ــه آموزش ها ب چنانچ

ــريفاتی  ــی و تش ــتر جنبة نمايش صورت گيرد، بيش

خواهد داشت.

ــی رعايت چهار  ــر برنامه ريزی صحيح آموزش در ه

مرحلة ذيل ضروری ست: 

۱. تعريف نيازمندی های آموزشی، که بايد براساس 

روش های علمی به دست آيد.

۲. طراحی و برنامه ريزی، که با رعايت اصول مربوط 

ــوع نيازهای  ــب با ن ــارکت کارکنان و متناس و با مش

آموزشی انجام می گردد.

ــامل بهره مندی از امکانات و  ــرای آموزش، ش ۳. اج

ــب و همچنين استفاده از روش های  تجهيزات متناس

فعال آموزش، مانند روش گروهی يا پروژه ای.

ــن مرحله فرايند و نتايج  ــی آموزش؛ در اي ٤. ارزياب

ــن ارزيابی  ــی قرار می گيرد. اي ــی مورد ارزياب آموزش

ــود. در همة  ــام می ش ــالح و بهبود انج ــا هدف اص ب

ــردد و در هر  ــل چهارگانه، نظارت اعمال می گ مراح

مرحله چنانچه نياز به اصالح باشد اقدام الزم صورت 

می گيرد. در آموزش های شغلی کارکنان، با توجه به 

ــت، ايجاد شرايط  اينکه نتيجة آموزش «يادگيری» س

ــه يادگيری پايدار،  ــب برای نيل ب و زمينه های مناس

ــت. براساس نتايج يافته های  موضوع بسيار مهمی س

ــت،  تحقيقی، يادگيری امری دلخواه و داوطلبانه اس

ــرکت  ــش انگيزة خودآموزی و ش ــاد و افزاي ــذا ايج ل

ــتر دانش و  ــغلی به يادگيری بيش در آموزش های ش

ــود. همچنين، با  ــده منجر می ش مهارت های ارائة ش

ــت، ارائة  ــه به اينکه يادگيری امری تدريجی اس توج

ــتمر به روش های گوناگون  آموزش های مداوم و مس

امکان پذير خواهد شد.

ــته، اين بود  ــنت های خيلی خوب گذش يکی از س

ــه فرزندان  ــغل های خود را ب ــداد و پدران، ش که اج

می آموختند و بدين وسيله، مهارت های مهم شغلی با 

هزينة اندکی به فرزند منتقل می شد. اين نوع آموزش 

ــز می تواند  ــت و ني ــودمند اس از جهات متعددی س

ــکالت بيکاری را در جامعة امروزی  ــه ای از مش گوش

ــاگردی يکی از  ــتاد ش حل کند. امروزه نيز روش اس

ــت. ليکن در دنيای  مهم ترين روش های يادگيری س

امروز، که تغييرات در مشاغل فزاينده است، فرزندان 

نبايد به يادگيری از پدران اکتفا نمايند.

ــران، آموزش های متعدد و متنوعی را در  صاحب نظ

ــغلی مطرح کرده اند، برخی  خصوص آموزش های ش

ــتاد شاگردی،  از اين روش ها عبارت اند از: آموزش اس

ــوزی، آموزش  ــاغل مختلف، خودآم ــردش در مش گ

ــی، توجيهی، بحث  ــش، کارگاه ــی، ايفای نق گروه

ــمينار، آموزش های مجازی و  گروهی، کنفرانس، س

آموزش خاص گروهی. 

براساس يافته های پژوهشی يکی از عناصر مهم ايجاد 

رضايت شغلی يا رضايت فردی توانمندسازی ست که 

ــازمانی يا خودآموزی حاصل  از طريق آموزش های س

می گردد.

چنانچه فرهنگ 
حاکم، سالم و 
محيط کار دوستانه 
و فرصت  تبادل 
تجربيات و افزايش 
دانش برابر باشد، 
تواناسازی افراد 
بهتر انجام می شود 
و موجب می گردد 
افراد، با انگيزه 
و سخت کوش 
باشند و از کار خود 
رضايت داشته 
باشند
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جمع بندی
در فرهنگ اسالم شغل وسيله ای برای کسب روزی 

حالل و جلب رضايت پروردگار است. قرآن به ارزش و 

اهميت کار و تالش مفيد و رشد دهنده تأکيد فراوان 

ــب از ضروری ترين  ــغل و کار مناس ــاب ش دارد. انتخ

ــان ها در طول  ــر است و نوع انس ــائل زندگی بش مس

ــب را  ــغلی مناس ــی همواره تالش می کنند ش زندگ

ــغلی دلخواه  انتخاب نمايند. هدف هر فرد انتخاب ش

است. انتخاب شغل مناسب، رضايت شغلی، سالمت 

روحی و روان را به دنبال خواهد داشت.

بخشی از ايجاد رضايت شغلی به فرد و بخش عمدة 

آن به ويژگی های مرتبط با شغل مربوط می شود.

برخی از عوامل مؤثر افزايش انگيزه و رضايت شغلی 

به شرح ذيل است.

عوامل فردی
آگاهی و شناخت نسبت به وظایف محوله 
- تناسب بین توانمندی و ویژگی های فرد با 

وظایف محوله

عوامل 
سازمانی

میزان حقوق و مزایا، انصاف و عدالت، تقدیر 
از افراد شایسته، امکان رشد و ارتقا، قوانین و 

مقررات، حجم کار زیاد یا کم

محیط کار
نوع مدیریت و سرپرستی، امنیت شغلی، 

احترام متقابل، جو اعتماد و همکاری، شرایط و 
امکانات، مشوق های شغلی

ماهیت کار
وضوح شغل، محتوا و تنوع شغلی، چالش 
برانگیز بودن شغل، اعتبار اجتماعی شغل

پی نوشت ها
1. Job
2. Enrichment
3. Job Content
4. Job Satisfaction
5. F. Herzberg
6. Job Motivation
7. Organizational Commitment
8. Job involvement

 منابع
۱. امينی، کاظم، سـاختار سازمانی 
و تشکيالت، مديريت تهران، ۱۳۸٥.
۲. پسران قادر، مجيد، دريچه ای به 
مديريت منابع انسانی، افق دانش، 

.۱۳۸٥
ــت؛ عيدی، اکبر،  ــانی، اباصل ۳. خراس
تکنيک های کاربردی نيازسنجی 
آموزشـی با تأکيـد بـر الزامات 
 ISO بين المللـی  اسـتاندارد 

.۱۳۸۹ ،۱۰۰۱٥
ــاعتچی، محمود، روان شناسی  ٤. س

بهره وری، نشر ويرايش، ۱۳۸۰.
چگونگـی  ــی،  غالمعل ــرمد،  س  .٥
ــرکت  ش سـنجش و اندازه گيری، 

ملی صنايع، ۱۳۸۰.
ــيدرضا،  س ــيدجوادين،  س  .٦
انسـانی،  نيـروی  برنامه ريـزی 
ــگاه تهران،  ــکدة مديريت دانش دانش

.۱۳۷۸
ــی، مديريت  ــگريان، مصطف ۷. عس
ــگاهی  نيروی انسـانی، جهاد دانش

تربيت معلم، ۱۳۷۸.
مديريـت  ــر،  ناص ــی،  ميرسپاس  .۸
اسـتراتژيک منابع انسـانی، نشر 

مير، ۱۳۸٦.
ــعود؛ قدمی، محسن،  ۹. نيازمند، مس
و  سـازمان  نويـن  نظريه هـای 

مديريت، پيام فردا، ۱۳۸٥.
ــر مجله موجود  ــع التين در دفت مناب

است.

ــانی برخی ويژگی های مهم  در مديريت منابع انس

ــاغل را  ــاغل، که انگيزه و رضايت مندی ش برای مش

افزايش می دهد، عبارت اند از: غنی سازی شغل، چالش 

ــغل. مشاغلی را  ــغل، محتوای ش برانگيزی، وضوح ش

ــند، می توان به عنوان  ــه دارای اين خصوصيات باش ک

«مشاغل پرجاذبه» نام برد.

در چنين مشاغلی افراد دارای انگيزة شغلی بيشتری 

هستند، کار را بهتر انجام می دهند و تالش می کنند 

ــياری  ــت يابند. نتايج بس ــری دس ــه توليدات بهت ب

ــدی و عملکرد  ــة بين رضايت من ــات، رابط از تحقيق

ــت. به عبارت ديگر، موضوع  ــغلی را تأييد کرده اس ش

ــی آن ها موجب  ــراد و بهبود زندگ ــدی اف رضايت من

ــازمان و  ــودمندی کارخانه يا س ــش کارايی، س افزاي

ــازی کارکنان می شود، آن ها از مهارت ها و  توانمندس

ــتفاده می کنند و زمينة اقتدار و  توانايی های ويژه اس

خالقيت در آن ها فراهم می شود.

ــور يکی  ــای مذک ــای پژوهش ه ــاس يافته ه براس

ــغلی افراد  ــزه و رضايت ش ــش انگي ــای افزاي از راه ه

ــت. عامل ديگر، فرهنگ و جو حاکم  توانمندسازی س

ــت. چنانچه فرهنگ حاکم،  بر محل خدمت افراد اس

سالم و محيط کار دوستانه و فرصت  تبادل تجربيات 

ــازی افراد بهتر  ــد، تواناس ــش دانش برابر باش و افزاي

ــراد، با انگيزه و  ــود و موجب می گردد اف انجام می ش

سخت کوش باشند و از کار خود رضايت داشته باشند.
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آشنايي با هنرستان هتل داري و گردشگري پارسيان در گفت و گو با حميد آقاسامان 

محمد دشتی

اشاره
حميـد آقا سـامان، مدير «هنرسـتان 
هتل داری و گردشگری پارسيان» است. 
او که مدرک کارشناسی ارشد خود را در 
رشتة «مديريت هتل داری» از «دانشگاه 
اسـتراتکاليد» انگلستان دريافت کرده، 
دارای کارشناسـی مديريـت آموزشـی 
از  دانشـگاه تهـران و کاردانـی آموزش 
کودکان استثنايی (ناشنوايان) است. آقا 
سامان از سـال ۱۳۷۵ با پايه گذاری اين 
هنرستان مديريت آن را بر عهده گرفت. 
از همـان سـال هـم مـدرس درس های 
تخصصی هتل داری، پذيرايی و تشريفات، 
و گردشگری در «دانشگاه جامع علمی و 
کاربردی» و «دانشگاه آزاد اسالمی غرب 
تهران» شـد. در يکی از روزهای پاييزی 
سـال ۱۳۹۳ به اتفـاق سـردبير و مدير 
داخلی مجلة «رشد آموزش فنی و حرفه ای 
و کاردانـش»  به سـراغ وی رفتيم و پای 
صحبت ها و تجربياتش نشسـتيم. آنچه 
می خوانيد حاصل اين گفت و گوی کوتاه، 

اما صميمی است. 

ــیت      ــــ               هدف ما ترب
                      نیروی متخصص،     
ــش  ــــ ــ ــــ ــا دان ــــ ب
ـــــحر است! ــــ و متب
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é آقـای آقـا سـامان، مديريت شـما بر اين 
هنرستان، هم پا و همزاد با تولد آن است. کمی 

از سابقة آن برايمان بگوييد. 
ــال ۱۳۷٥ با نام هنرستان  ــتان در س è اين هنرس

ــتان  ــرانة هتل داری، به عنوان اولين و تنها هنرس پس

و  ــل داری  هت ــته های  رش در  ــور،  کش ــل داری  هت

ــيس شد. سپس در  ــگری در منطقة اوين تأس گردش

سال ۱۳۸٥ با عنوان «هنرستان هتل داری پارسيان» 

به منطقة پونک انتقال يافت. اميد است که در آينده 

ــاهد راه اندازی «مجتمع آموزش عالی هتل داری»  ش

ــيم. ما در اين هنرستان در رشته های هتل داری،  باش

ــادی هتل، از  ــپزی و قن ــگری، و مديريت آش گردش

فارغ التحصيالن سوم راهنمايی و اول دبيرستان ثبت 

نام می کنيم. 

در واقع هنرستان هتل داری و گردشگری پارسيان، 

ــتة  کار آموزش و تربيت  نيروهای متخصص برای رش

ــپزی و قنادی هتل را بر عهده دارد.  هتل داری، و آش

قبًال آموزش در رشتة گردشگری را هم داشتيم که در 

اين رشته هدف ما تنها آموزش تور گردانی نبود، بلکه 

ــتيم نيروی کار متخصصی را تربيت  کنيم  می خواس

که عمًال بتواند در آژانس های مسافرتی و گردشگری 

ــت هواپيما که  ــات الزم را در زمينة صدور بلي خدم

ــت، انجام دهد، يا با  کاری تخصصی و بين المللی اس

دريافت مجوزهای الزم، مسئوليت مدير فنی اين گونه 

ــا را بر عهده گيرد و يا به عنوان راهنمای تور  آژانس ه

ــتانداردهای  ــد. اما به دليل ارائة اس ــة خدمت کن ارائ

ــور اجتماعی، عمًال  ــوی وزارت کار و ام اجباری از س

اجرای اين رشته به تعطيلی کشيده شد. 

ما در رشته گردشگری، هم برای تخصص«راهنمای 

ــدور بليط  ــم «ص ــدری) و ه ــور لي ــگری» (ت گردش

هواپيما» آموزش هايی را ارائه می کرديم که با حذف 

تخصص صدور بليت، اين رشته به «تربيت راهنمای 

گردشگری محلی» تغيير کرد که نهايتًا به برنامه های 

ــگری در  ــی تهران گردانی و راهنمايي گردش آموزش

ــد و روشن است که با  همين اطراف تهران محدود ش

اهداف اصلی و اولية رشته گردشگری منافات دارد. در 

نتيجه، اين رشتة پرطرفدار و دارای اهميت در سطح 

بين المللی، از رشته های هنرستان حذف شد. 

é اما اين رشـته، رشتة با اهميت و مهمی در 
سطح بين المللی و ايران است! 

ــود که  ــه! و اهميت اين کار وقتی معلوم می ش èبل

بدانيم، در حال حاضر همة هتل های بزرگ، شاخص 

و معروف ما پر هستند. برای مثال، شما االن و در اين 
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فصل و حتی برای شش ماه آينده نمی توانيد در هتلی 

ــيراز» به عنوان يک هتل پنج  مانند «هتل چمران ش

ستاره، يک تخت خالی پيدا کنيد. شايد در وضعيت 

ــگر خارجی از اين  ــتقبال گردش ــادی و عدم  اس کس

ــاس کمبود و مشکلی نداشته باشيم، اما  ناحيه، احس

مشکل از آنجا شروع می  شود که شرايط مناسبی برای 

ــافرت گردشگر خارجی به ايران فراهم می  شود و  مس

او انتظار خدمات تخصصی و فنی بين المللی را دارد. 

ــياری از راهنمايان تور و يا  در چنين وضعيتی، بس

ــاس يک  ــان داران ما در هتل ها که نهايتًا بر اس ميهم

ــی و  گاه ظاهری انتخاب  ــله ويژگی های عموم سلس

ــخ گوی انتظارات گردشگر  ــده اند، نمی توانند پاس ش

ميهمان حتی در حداقل آن باشند. طبيعی است که 

فرد وقتی آداب معاشرت نمی داند، به زبان بين المللی 

ــی) مسلط نيست و نمی تواند انتظارات اوليه  (انگليس

ــرش و پذيرايی از ميهمان را انجام دهد، به  برای پذي

عاملی تبديل می شود که نه خودش از کارش رضايت 

ــت و نه پاسخگوی انتظارات شغلی خود  خواهد داش

ــای دنيا تنها از  ــائل در همه ج ــد بود. اين مس خواه

طريق آموزش و يادگيری قواعد و قوانين و فراگرفتن 

مهارت های الزم حل و فصل می  شوند که متأسفانه اين 

ــته در هنرستان ما ادامه نيافت. اکنون ما کارمان  رش

ــتة هتل داری و آشپزی و قنادی هتل  را روی دو رش

متمرکز کرده ايم.

é به نظر می رسـد شـما برنامه های آرمانی و 
گسترده تری برای اين هنرستان داشته ايد که 

عملی نشده اند. چه حسی داريد؟ 
è البته که خيلی دوست داشتم آن برنامه ها عملی 

ــت که  ــکرش باقی اس ــاز هم جای ش ــوند، ولی ب ش

ــتة هتل داری اين خدمات را ارائه  ــته ايم در رش توانس

ــخ گوی بخشی از نياز جامعه و نيروی کار  کنيم و پاس

ــيم. اگر نگاهی به وضعيت خدمات  در اين بخش باش

حرفه ای هتل داری داشته باشيم، متوجه خواهيم شد 

ــتيم  ــه در اين زمينه هم با کمبودهايی روبه رو هس ک

که بخش اعظم آن در زمينة داشتن مهارت های الزم، 

ــد، ما  ــوزش برمی گردد. آموزش اگر نباش به بحث آم

ــکالت زيادی روبه رو می شويم. از  در درازمدت با مش

ــوی ديگر، بسياری از فرزندان و دانش آموزان ما که  س

استعداد های الزم و عالقة کافی در اين زمينه را دارند، 

از حضور در اين بازار کار که می تواند با ادامة تحصيالت 

در سطوح عالی، به آنان در دسترسي به بازار های کار 

بين المللی کمک کند، محروم خواهند ماند.

é استقبال دانش آموزان از رشتة هتل داری، 
آشپزی و قنادی در هتل چگونه است؟

è در بحث هتل، افراد بيشتر به منظور داشتن شغل 

ــته می آيند و متأسفانه  به دنبال تحصيل در اين رش

ــل و گرفتن تخصص در  ــی برای تحصي اقبال عموم

ــته، آن هم در سطح دانش آموزان، کم است.  اين رش

ــًا جامعة ما، خانواده ها و دانش آموزان اين  چون اساس

ــان، عمومی و غيرتخصصی می دانند.  کار را کاری آس

ــت که اين رشته در سطوح بين المللی و  در حالی اس

حتی در کشور خودمان تا درجات عالی دارای زمينة 

ــن تخصص بايد  ــراد برای گرفت ــت و اف تحصيلی اس

مراتب و تحصيالت عالی را طی کنند. 

é سواد، آموزش و داشتن مهارت  حرفه ای در 
زمينه چه قدر اهميت دارد؟ 

è خيلی مهم است! کسی که قرار است در هتل کار 

کند و يا حتی در اين خصوص به مشتری و گردشگر 

ــش، آموزش و  ــًا خودش به دان ــاوره بدهد، حتم مش

ــی  اطالعات نياز دارد. چنين فردی بايد زبان انگليس

بداند و از اوضاع و شرايط روز دنيا در زمينة هتل داری 

آگاه باشد. برای مثال، همين االن در کشورهايی مانند 

ــی وجود دارند که به هتل های  چين و ژاپن هتل هاي

«کپسولی» معروف هستند و فرد که در حال گردش 

ــت و تنها  ــهری مانند توکيو يا پکن اس ــور از ش و عب

ــتراحت و خواب احتياج دارد، از اين هتل ها که  به اس
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به شکل کابينی مشابه کپسول در ايستگاه های مترو 

ــده اند، با بهايی ارزان استفاده  و فرودگاه ها ساخته ش

می کند. حاال در دنيايی که خدمات هتل ها اين همه 

متنوع و گوناگون و در عين حال مطابق ميل مسافران 

ــاس  ــت، ديگر نمی توان فقط براس ــده اس مختلف ش

ــت ارائه کرد و در يک  ــه و آزمايش  و خطا خدم تجرب

رقابت سخت جهانی که بسياری از کشورها روی آن 

سرمايه گذاری کرده اند، موفق شد. 

é دسترسـي هنرجويان به منابع آموزشـی 
چگونه اسـت؟ آيـا منابع کافـی در اين زمينه 

وجود دارد؟ 
ــی به منابع الزم  è خوش بختانه در خصوص دسترس

مشکلی نداريم. در زمينة آموزش در همين هنرستان 

ــته، تالش های زيادی را انجام  ــال گذش و طی ۱۰ س

داده ايم و بيشتر متون آموزشی تخصصی اين رشته ها 

را به شکلی مفيد و مؤثر فراهم کرده ايم؛ به گونه ای که 

ــی مورد نياز توليد شده و در اختيار  همة متون آموزش

ــعه  ــان قرار می گيرد. البته اين کار برای توس هنرجوي

ــکاری نهادهای دولتی  ــترش، به همراهی و هم و گس

مرتبط نياز دارد؛ و گرنه توسعه و ادامة آن در دنيايی که 

هر روز آن با روز  قبل متفاوت است، کار دشواری است. 

ــد در هتل خدمت  ــی که می خواه برای مثال، کس

تخصصی و فنی ارائه دهد، بايد بداند دکوراسيون اتاق 

را چگونه مرتب کند، يا بايد از خدمات خانه  داری در 

هتل سررشته داشته باشد و يا اطالعاتی از گل آرايی 

ــفره آرايی مهارت،  ــته باشد و بتواند در زمينة س داش

ــان دهد. اين  تخصص و خالقيت خود را در عمل نش

ــتری، آرامش خاطر  ــوارد موجب جلب رضايت مش م

ــوب از اقامت در هتل محل  ــاد خاطره ای خ او و ايج

خدمت ما می شود. ما در مدت تحصيل هنرجويان در 

اين هنرستان همة اين خدمات را آموزش می دهيم. 

ــزان با  ــه اين عزي ــود دارد ک ــت کافی هم وج فرص

کارآموزی و خدمت در هتل های بزرگ، کارهای مورد 

نظر را در بهترين شکل تمرين کنند.

é وضعيت در زمينة آشپزی و قنادی چگونه 
است؟ آيا شما در طول مدت يا پايان دوره، مزة 

آشپزی و دستپخت بچه ها را می چشيد؟ 
è بله، حتمًا اين اتفاق می افتد! هنرجويان در مدت 

تحصيل در هنرستان، ضمن آشنايی با اصول سالمت 

ــت مواد غذايی، انواع آشپزی و شيرينی های  و بهداش

ــی و ايرانی آن فرا  ــه در هتل را از نوع فرنگ ــل ارائ قاب

ــوم،  ــال س ــته و در پايان س ــن رش ــد. در اي می گيرن

هنرجويان با برپايی جشنوارة آشپزی و شيرينی پزی، 

ضمن نشان دادن مهارت های خود، فضايی بسيار زيبا 

و حرفه ای را با پخت غذاهای گوناگون و شيرينی های 

متنوع به نمايش می گذارند که به نوعی نقش آزمون 

پايان دوره را هم برايشان دارد. 

é از مزايـای تحصيـل در ايـن هنرسـتان 
بگوييد؟ 

ــان می توانند ضمن  ــتان هنرجوي ــن هنرس è در اي

ــتانه، از  ــاط و دوس ــل در محيطی گرم، و با نش تحصي

مجهز ترين کارگاه آموزشی و کافی شاپ استفاده کنند 

ــپزی و هتل داری را  و ضمنًا مهارت های مربوط به آش

ــتفاده از کارگاه خانه داری  ــب کنند. همچنين اس کس

ــب مهارت اتاق داری در  برای تمرين و کار عملی، کس

ــتفاده از کارگاه رايانه طی سه  سال تحصيلی  هتل، اس

ــنايی با مهارت های ICDL از ديگر امکانات اين  و آش

هنرستان است. هنرجويان ضمن استفاده از مجهز ترين 

کارگاه پذيرايی و تشريفات و آشنايی با اصول پذيرايی 

ــريفات آن، در اردو های تفريحی و آموزشی  و آداب تش

ــور، در  ــاير نقاط گردشگری کش ــمال و س کيش، ش

ــرايط الزم، شرکت می کنند. اشتغال  صورت کسب ش

ــهور  تهران  به مهارت  آموزی در هتل های بزرگ و مش

حداقل به مدت ۱٥۰ ساعت، استفاده از مزايای کارهای 

ــکان ادامة تحصيل  ــک روزه، ام ــی، پاره وقت و ي فصل

ديگر نمي توان فقط 
براساس تجربه 

و آزمايش و خطا 
خدمت ارائه كرد 
و در يك رقابت 

سخت جهاني 
كه بسياري از 

كشورها روي آن 
سرمايه گذاري 

كرده اند، موفق شد
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ــته های هتل داری، مهمان  داری،  ــگاهی در رش دانش

ــگری، آشپزی و  ــريفات و خدمات گردش هواپيما، تش

قنادی، و وجود شرايط مناسب و بسيار عالی برای ادامة 

تحصيل در همين رشته در «دانشگاه KDU» کشور 

مالزی که مورد تأييد وزارت علوم است از ديگر امکانات 

و ويژگی های اين هنرستان است. 

ايـن  فارغ التحصيـالن  بـرای  کار  بـازار   é
هنرستان چگونه است؟ 

ــل در اين  ــی از امتيازات تحصي ــه يک è خوش بختان

هنرستان و رهاورد زحمات هنرجويان و پاداش کسب 

مهارت در زمينه های گوناگون، وجود بازار كار آن است. 

ــتان در  تاکنون تعدادی از فارغ التحصيالن اين هنرس

ــغول  ــتقالل، اوين و آزادی مش هتل های الله، هما، اس

به کار شده اند و تعدادی نيز خود به طور مستقل رستوران، 

کافی شاپ يا ساير مشاغل وابسته را داير کرده  اند. ضمنًا 

ــب برای فارغ التحصيالن،  عالوه بر وجود بازار کار مناس

می توان به مزايای ديگر آن هم به شرح زير اشاره کرد: 

ــگاه های علمی و  ــة تحصيل در دانش - امکان ادام

کاربردی، سراسری و آزاد؛ 

- اعطای ٦ تا ۷ نوع گواهی نامة مهارتی از وزارت کار 

با اعتبار  بين المللی؛ 

ــتة هتل داری از دانشگاه  - دريافت و پذيرش در رش

KDU مالزی؛

ــادی، پذيرايی و  ــپزی ، قن - آموزش  درس های آش

تشريفات، پذيرشگری، گل آرايی، دکوراسيون، اطفای 

حريق و کمک های اوليه. 

é لطفًا کمی هم در خصوص اطالعات عمومی 
دوره توضيح بدهيد. 

ــطه،  ــش نظام جديد متوس ــاخة کار و دان è در ش

دانش آموزان با گذراندن۹٦ واحد درسی موفق به اخذ 

گواهی نامة دورة متوسطه (ديپلم) می شوند. در شاخة 

ــطه  ــش ٥۳ واحد از مجموع درس های متوس کار دان

ــته ها و شاخه های متوسطه مشترک  بين تمامی رش

ــت و ٤۳ واحد باقی مانده را درس های تخصصی،  اس

ــالوه بر اين،  ــکيل می دهد. ع مهارتی و تکميلی تش

ــی  دانش آموزان به دليل اهميت و کاربرد زبان انگليس

ــته های هتل داری، گردشگری و آشپزی،  در همة رش

ــان را می آموزند و برای تصدی  ــبی اين زب به طور نس
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مشاغل مربوطه آماده می شوند. 

الزم به توضيح است که هنرستان پسرانة هتل داری 

ــيان از بين فارغ التحصيالن سال  ــگری پارس و گردش

سوم راهنمايی و اول دبيرستان دانش آموز می پذيرد و 

ــه سال و گذراندن  به دانش آموزان پس از طی اين س

ــوزی در هتل ها، عالوه  ــاعت دورة مهارت آم ۱٥۰ س

ــش تا هفت  ــطه آموزش و پرورش، ش بر ديپلم متوس

ــرگ گواهی نامة بين المللی مهارت آموزی درجة ۱ و  ب

ــازمان آموزش فنی و حرفه ای وزارت کار و امور  ۲ س

اجتماعی اعطا خواهد شد.

é چه فرصت های تحصيلی در دانشـگاه های 
کشور برای فارغ التحصيالن وجود دارد؟ 

ــس از اخذ مدرک ديپلم  è هنر آموزان می توانند پ

ــی از دو روش زير وارد  ــتان هتل داری به يک از هنرس

دانشگاه شوند: 

۱. تحصيل در دانشگاه جامع علمی- کاربردی 
فارغ التحصيالن اين هنرستان بدون گذراندن دورة 

ــگاهی با اولويت ديپلم در رشتة هتل داری  پيش دانش

ــپزی و قنادی، با شرط  ــگری يا مديريت آش و گردش

ــی،  ــج درس عموم ــون ورودی در پن ــدل و آزم مع

می توانند به صورت ناپيوسته تا دورة کارشناسی ادامه 

تحصيل دهند. 

۲. تحصيل به صورت پودمانی 
ــران فارغ التحصيل (به شرط داشتن کارت پايان  پس

خدمت يا معافيت دائم) از اين هنرستان بدون کنکور، 

با اولويت ديپلم در رشته های هتل داری، گردشگری 

ــتن شرط معدل  ــپزی و قنادی و داش يا مديريت آش

می توانند در دانشگاه جامع علمی- کاربردی به صورت 

ــی و بعد  ــی پودمان ــای کاردان ــته در دوره ه ناپيوس

کارشناسی ادامه تحصيل دهند. 

۳. تحصيل در دانشگاه های دولتی و آزاد 
ــتان می توانند در کنکور  فارغ التحصيالن اين هنرس

سراسری دانشگاه های دولتی و آزاد شرکت کنند و پس 

از قبولی تا دورة کارشناسی ارشد ادامة تحصيل دهند. 

ــال های گذشته،  ــت که طی س الزم به توضيح اس

ــتان در  بيش از ۹٥ درصد فارغ التحصيالن اين هنرس

کنکور پذيرفته شده اند و در دانشگاه ها مشغول ادامه 

تحصيل هستند. 
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كودكان با ورود به مدرسه تغيير نقش مي دهند 

ــل جنب و جوش و  ــاط و اه ــرادي فعال، بانش و از اف

پرسشگر، كه با سؤاالت مكرر خود گاهي بزرگ ترها 

ــان هايي منفعل، آرام،  ــه انس ــته مي كنند، ب را خس

ــل  تبدي ــور  حافظه مح و  ــده  دريافت كنن ــاكت،  س

ــوند.  آن ها به تدريج تمايل طبيعي و انگيزه و  مي ش

تالش براي يادگيري را از دست مي دهند و به جاي 

ــوند مطالب را حفظ كنند،  تفكر و تعقل ناچار مي ش

ــدون هيچ گونه دخل و تصرفي،  ــه خاطر آورند و ب ب

ــب نمره و  ــته هاي خود را ارائه كنند و با كس دانس

ــت  ــويق ديگران را به دس ــة خوب، تأييد و تش درج

ــه براي زندگي در زمان  ــد. با اين اميد واهي ك آورن

بزرگ سالي آماده مي شوند.

ــال هاي تحصيلي  نتيجة اين روند با افزايش س

ــت. شور و شوق ورود به دبستان  قابل پيش بيني اس

ــاعات  به تدريج كاهش مي يابد تا جايي كه پايان س

ــي روزانه، نيم سال تحصيلي و سال تحصيلي  آموزش

دانش آموزي  ــي  زندگ ــن لحظات  به لذت بخش تري

ــود  ــا از خ ــون باره ــًا تا كن ــود. قطع ــل مي ش تبدي

پرسيده ايد چرا اين گونه است؟ 

آموزش و پرورش در هر جامعه يكي از نهادهاي 

ــم به طور متوازن و  ــت كه انتظار داري تأثير گذار اس

ــف وجودي  ــرورش جنبه هاي مختل ــه پ متعادل ب

ــد و زمينه ها و اسباب الزم  انسان توجه داشته باش

را براي رشد همه جانبة دانش آموزان فراهم سازد تا  

آن ها با بهره گيري و استفاده از فرصت ها و امكانات 

بتوانند با توجه به تغيير و تحوالت آينده، ويژگي ها 

ــب  ــاي الزم را براي زندگي مطلوب كس و مهارت ه

كنند.

ــي  ــن انتظار، اكثر نظام هاي آموزش برخالف اي

ــرورش برخي جنبه هاي  به دليل محدودنگري، بر پ

ــناختي دانش آموزان تأكيد مي كنند و  رفتاري و ش

ــا را ناديده مي گيرند و يا  ــاير ابعاد وجودي  آن ه س

ــه تمايل به  ــي پردازند. در نتيج ــر به  آن ها م كمت

ــكوفايي كه در تمامي انسان ها  يادگيري، رشد و ش

ــائل  ــب با مس ــود دارد و ضرورت برخورد مناس وج

ــت، به  زندگي را كه يكي از نيازهاي قرن حاضر اس

يك فعاليت در شرايط مالل آور تبديل مي شود. 

دکتر سيدامير رون
دکترای برنامه ريزی درسی

کليدواژه ها: 
يادگيری، يادگيری 

لذت بخش و کارا، حيات 

طيبه، فطرت

یادگیری لذت بخش و کارا
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ــي مطرح مي شود كه  ــؤال اساس اكنون اين س

شـرايط يادگيـري لذت بخـش و كارا چگونه 
ــخ اين  ــتيابي به پاس به دسـت مي آيد؟ براي دس
ــخ بدهيم:  ــؤاالت پاس ــدا به اين س ــؤال بايد ابت س

نظريه هاي اصلي يادگيـري مختلف به مقولة 
يادگيـري چگونه مي نگرند؟ تابـع چه اصول 
اعتقادي و ارزشـي هسـتند؟ و چه مقاصد و 

هدف هايي را دنبال مي كنند؟
ــؤاالت مطرح شده را مي توان در  پاسخ به س
ــت و جو كرد. در  ــفي اين ديدگاه ها جس مباني فلس

ــان مي دهد كه در بحث هاي فلسفي  واقع مباني نش

ــان،  ــان، معرفت انس ــتي، انس تعليم و تربيت، به هس

ــود؟ و نظام  ــه نگاه مي ش ــا و جامعه چگون ارزش ه

تعليم و تربيت به چه سمت و سويي بايد حركت كند؟ 

ــت مباني جهت دهندة  ــارت ديگر مي توان گف به عب

كلية اجزا و عناِصر نظام تعليم و تربيت به ويژه مؤلفة 

يادگيري ست. 

ــي  ــود كه با بررس ــه تالش مي ش ــن مقال در اي

ــي و مفروضات، اصول  ــفي، علم اجمالي مباني فلس

ــري فطرت گراي توحيدي با رويكرد  و نظرية يادگي

ــول بنيادين  ــناد مصوب تح ــق اس ــي و مطاب تحول

ــه اي با ديگر  ــك نگاه مقايس ــرورش در ي آموزش و پ

ــاره شده پاسخ  ــؤاالت اش نظريه هاي يادگيري به س

داده شود.

مباني فلسفي نظرية يادگيري فطرت گراي 
توحيدي

همان طور كه يك ساختمان بلند براي استحكام 

ــتوار گردد،  خود نياز به پي محكم دارد تا بر آن اس

ــز بايد بر  ــت در يك جامعه ني ــم و تربي ــاي تعلي بن

ــا دوام و بقاي آن تضمين  ــود ت پايه اي محكم بنا ش

ــتحكم تر از مباني عميق و  ــردد و چه مبنايي مس گ

ــالم كه ريشة الهي داشته و  اصيل مكتب جامع اس

ــت. لذا نظرية يادگيري  ــازگار اس با مباني عقلی س

ــئت گرفته از منابع ناب  فطرت گرايي توحيدي نش

ــالم بوده و با توجه به اسناد تحولي،  دين مبين اس

بدين قرار توصيف شده است:

ــارج از ذهن،  ــود واقعياتي خ ــان كه وج همچن

ــت،  ــان امري بديهي و ترديدناپذير اس براي هر انس

امكان شناخت اين واقعيات (دستيابي و شكل گيري 

علم و معرفت) نيز امري است بديهي كه جاي انكار 

ــتي  ــي ترديد ندارد. به بيان ديگر، جهان هس و حت

ــان نيز توانايي درك و  ــايي است و انس قابل شناس

شناخت آن را دارد.

خداوند اين توانايي را به انسان عطا كرده است. 

ــاد و مراتب مختلف  ــناخت ابع دعوت به تعقل و ش

ــي در  ــاره به پديده هاي آفاقي و انفس ــتي و اش هس

ــان از قدرت بشر براي كشف فعل خداوند  قرآن، نش

دارد. (سوره دهر، ۲) همچنين، اشارة قرآن به تعليم 

ــت بر فعليت  ــط خداوند، دالل ــر توس و تربيت بش

يافتن اين استعداد دارد. توانايي تعقل و كسب آن 
توسط انسان، زمينة تشخيص انتخاب گري، تعالي، 

ــان به وجود  ــت را در انس ــئوليت پذيري و كرام مس

ــجود فرشتگان را در برابر او  مي آورد و در نتيجه س

به دنبال آورده است (سورة بقره، ۳۳-۳۱، الرحمن، 

٤ وعلق، ٥).

مطابق سند مباني نظري تحول بنيادين، 
برخي از مهم ترين مفروضه هاي فلسفي 

تعليم و تربيت اسالمي به شرح زيرند:
ــت دارد و منحصر به  ــتي واقعي ــان هس ۱. جه

طبيعت نيست؛

ــك، مدبر و رب  ــدأ، غايت، مال ــد مب ۲. خداون

جهان هستي است؛

ــدة  ــن و هدايت كنن ــر بنيادي ــد خي ۳. خداون

ــتي  ــن هس ــت و ارادة او بر نظام احس به كمال اس

حاكميت دارد؛

٤. وجود نظام عليت (مادي، معنوي)، دگرگوني 

ــعور، همچنين  ــداوم، هدفمند و ذي ش و حركت م

محدوديت و فناپذيري از ويژگي هاي جهان خلقت 

است؛

٥. انسان موجودي در هم تنيده از جسم و روح 

است. روح موجودي جاودانه است؛

ــل فعليت  ــرات الهي (قاب ــان داراي فط ٦. انس

ــت (اشاره به آية نفخت فيه  يافتن يا فراموشي) اس

من روحي)

۷. انسان موجودي آزاد و صاحب اختيار از جانب 

ــت. در عين حال تفاوت و محدوديت در  خداوند اس

استعدادها نيز ديده مي شود؛

ــوع و قابل  ــتعدادهاي متن ــان داراي اس ۸. انس

ــت. فطرتًا موجودي كمال طلب، يادگيرنده  رشد اس

و اجتماعي است؛ 

ــودي  موج ــت،  تربي ــة  نتيج در  ــان  انس  .۹

مسئوليت پذير خواهد شد؛

ــل و باور، معرفت و اراده  ۱۰. تفكر و تعقل، مي

و عمل همراه با اخالق عناصر اصلي تكوين و تعالي 

هويت انسان است؛

دعوت به تعقل 
و شناخت ابعاد 

و مراتب مختلف 
هستي و اشاره به 
پديده هاي آفاقي 

و انفسي در قرآن، 
نشان از قدرت بشر 

براي كشف فعل 
خداوند دارد
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ــواع مخاطرات،  ــان دائمًا در معرض ان ۱۱. انس

ــه ها و تهديدهاي بيروني و دروني در زندگي  وسوس

ــداي متعال و  ــتعانت از خ ــت و لذا نيازمند اس اس

ــان هاي  ــاعدت انس ــدي از راهنمايي و مس بهره من

رشد يافته است؛

ــناخت آدمي متعدد است، شامل  ۱۲. منابع ش

وحي (قرآن و عترت)، عقل، قلب، طبيعت و جامعه؛

ــي عبارت اند از: تفكر و  ــناخت آدم ۱۳. ابراز ش

تعقل، شهود و مكاشفه، حواس وخيال؛

ــت يابي به زندگي پاك و مطلوب (حيات  ۱٤. دس

طيبه) تنها بر اساس انتخاب و التزام آزادانه و آگاهانه 

به نظام معيار كه ارزش هاي مقبول دين حق (عقل و 

فطرت، قرآن و سنت) است، امكان پذير است؛

۱٥. علم انسان داراي اقسام حقيقي و اعتباري 

ــف دارد. به عبارت  ــطوح مختل ــت و مراتب و س اس

ــترك جهاني در  ــر، ضمن اينكه نوعي فهم مش ديگ

ــود دارد، در حوزه هايي مانند  ــوم وج ــي از عل برخ

حقوق، اخالق، باورهاي ديني و... تفاوت هايي ديده 

مي شود. در عين حال علم و معرفت داراي سطوح 

مختلفي است.

رويكـرد فطرت گرايي توحيـدي، به معناي 
ــازي الزم و مناسب جهت شكوفايي فطرت  زمينه س

ــتيابي به مراتبي از نفس  ــان به منظور دس الهي انس

ــتفادة  ــه (مراتب يقين) از طريق درك و اس مطمئن

ــتاي تحقق حيات طيبه  مطلوب از موقعيت در راس

ــت  ــت (نگاش ــي پاك فردي و اجتماعي) اس (زندگ

ــن رويكرد  ــي، ۱۳۹۰). اي ــي مل پنجم برنامة درس

ــان مي نمايد و رشد ابعاد  نگاه جامع و كاملي به انس

جسماني و روحاني او را مدنظر دارد.

ــة قرآني دارد و در آية ۳۰  كلمة «فطرت» ريش

سورة مباركة روم چنين مي خوانيم:

«فاقم وجهك للدين حنيفًا فطرت اهللا التي فطر 

ــاس عليها ال تبديل لخلق اهللا: پس روي خويش  الن

ــرادار، در حالي كه  ــتي ف ــوي دين يكتا پرس را به س

حق گراي باشي. به همان فطرتي كه خدا مردم را بر 

آن آفريده است. آفرينش خدا را دگرگوني نيست».

ــر»  ــة «ِفط كلم ــتقات  مش ــم  كري ــرآن  ق در 

به صورت هاي گوناگوني به كار رفته است. اما كلمه 

«فطرت» فقط يك بار در آية فوق آمده است. «فطر» 

ــدن ابتدايي و  ــكافتن و آفري در عربي به معناي ش

بدون سابقه است. بنابراين فطرت به معناي سرشت 

ــت و امور فطري،  ــان اس خاص و آفرينش ويژة انس

يعني آنچه نوع آفرينش انسان اقتضاي آن را داشته 

ــترك است. خاصيت امور  ــان ها مش و بين همة انس

ــابي نيست، ثانيًا در  ــت كه اوًال اكتس فطري آن اس

ــًا تبديل يا تحول پذير  ــوم افراد وجود دارد، ثالث عم

نيست، گرچه شدت و ضعف مي پذيرد.

ــه حق گرايي و تمايل  ــه بيان مي دارد ك اين آي

ــان ها  ــت و ذات انس ــه پذيرش دين حق در سرش ب

ــرايط بيروني فراهم باشد، آثار  نهفته است و اگر ش

ــد. كاري كه پيامبران  ــروز و ظهور پيدا مي كن آن ب

الهي مي كنند بيدار كردن همين فطرت الهي نهفته 

در درون انسان هاست. همان طور كه يك غنچه گل 

نظام آموزشي براي 
فراهم كردن بستر 
شكوفايي فطرت، 
هم بايد معلمان و 
مربيان شايسته 
را به امر تعليم و 
تربيت بگمارد و هم 
 برنامه ها و امكانات 
و شرايط مناسب 
تربيتي را براي آن 
آماده كند
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ــرايط مناسب مي شكفد و تبديل به گل، ميوه  در ش

ــيند. اما در شرايط  ــود و به ثمر مي نش و دانه مي ش

ــت قبل از  ــب يا در اثر آفت هايي ممكن اس نامناس

ــرود. فطرت  ــود و از بين ب ــكفتن از بوته جدا ش ش

آدمي نيز چنين است. 

ــراي پرورش و  ــب ب ــرايط مناس اگر زمينه و ش

تربيت فراهم باشد، فطرت انسان شكوفا و انسانيتش 

ــود (بروز و ظهور پيدا مي كند) و اگر  متجلي مي ش

شرايط فراهم نباشد به خاموشي و ضعف مي گرايد. 

ــكوفا نشود و ابعاد ويژه روح انساني  وقتي فطرت ش

بروز و ظهور پيدا نكند، غرايز حيواني يكه تاز ميدان 

وجود آدمي مي شوند و جنبه هاي نفساني (شهوات) 

ــعه مي بخشند و انسان را  را تقويت مي كنند و توس

در رديف بهائم قرار مي دهند.

ــكوفايي  ــاز ش ــب  تربيتي زمينه س محيط مناس

ــته و آگاه در اين  ــان شايس ــت و مربي ــرت اس فط

ــد. بنابراين نظام  ــازي نقش بي بديلي دارن شكوفاس

آموزشي براي فراهم كردن بستر شكوفايي فطرت، 

ــته را به امر تعليم  هم بايد معلمان و مربيان شايس

ــرايط  و تربيت بگمارد و هم  برنامه ها و امكانات و ش

مناسب تربيتي را براي آن آماده كند. از ويژگي هاي 

ــت كه هر كسي  آن ها را به علم  امور فطري آن اس

ــاس مي كند و نياز به  حضوري در وجود خود احس

ــت اما ممكن  ــتدالل كردن بر وجود  آن ها نيس اس

ــند و ارتباط   ــان ها متوجه اين ابعاد نباش است انس

آن ها را با فطرت درك نكنند.

ــاد فطري  ــوان ابع ــون به عن ــه تا كن ــادي ك ابع

 منابع
 .(۱۳۸۰) ــر  علي اكب ــيف،  س  .۱
(روانشناسي  پرورشي  روانشناسي 
ــة  يادگيري و آموزش)، تهران: مؤسس

انتشارات آگاه.
 ،(۱۳۷۹) ــن  حس ــعباني،  ش  .۲
مهارت هاي آموزشـي و پرورشي 
ــس)، تهران:  ــا و فنون تدري (روش ه

انتشارات سمت.
ــلي جي،  ــز، لس ــه، آرام، بريگ ۳. گاني
 ،(۱۳۷٤) ــو  دبلي ــر  والت ــر،  ديگ و 
ترجمة  آموزشـي،  طراحي  اصول 

علي آبادي، خديجه. تهران: نشر دانا.
ــينيتا؛ پوالك، جولين و  ــين، س ٤. ش
ــز (۱۳۷٤)، راهبردها  رايگوث، چارل
و فنون طراحي آموزشـي، ترجمة 
ــارات  ــم. تهران: انتش ــش، هاش فردان

سمت.
٥. ديناروند، حسن (۱۳۹۰)، طراحي 
آموزشي براي اثربخشي تدريس، 

تهران: انتشارات آييژ.
ــرورش  ــي آموزش و پ ــوراي عال ٦. ش
تحـول  نظـری  مبانـی   ،(۱۳۹۰)
بنياديـن در نظـام تعليم وتربيت 
جمهـوری  عمومـی  و  رسـمی 

اسالمی ايران، تهران.
ــزی  ــش و برنامه ري ــازمان پژوه ۷. س
ــی (۱۳۹۰)، برنامة درسـي  آموزش

ملي (نگاشت پنجم). تهران.

اگر زمينه و شرايط 
مناسب براي 

پرورش و تربيت 
فراهم باشد، فطرت 

انسان شكوفا و 
انسانيتش متجلي 

مي شود (بروز و 
ظهور پيدا مي كند) 
و اگر شرايط فراهم 
نباشد به خاموشي 
و ضعف مي گرايد

ــع  ــب و مناب ــده و در كت ــناخته ش ــان ش روح انس

ــت  ــده اس ــورد  آن ها بحث ش ــي در م انسان شناس

متعددند. معروف ترين  آن ها به شرح زيرند:

۱. حقيقت جويـي و عقالنيـت: كه به دنبال 
كنجكاوي ميل به يادگيري، شناخت حقايق و جدا 

كردن حق از باطل است.

ــناخت  ش ــب  طال ــه  ك زيبايي دوسـتي،   .۲
زيبايي هاي مادي، رفتاري و معنوي و خلق آثار زيبا 

و زيبايي بيني و فضيلت دادن به آن در برابر زشتي 

است. حب الهي و اطاعت از اوامر كمال مطلق، عالقه 

ــتعداد  ــتي ها از اين ميل و اس به هنر و مقابله با زش

ناشي مي شود.

3. خداجويـي و پرسـتش و كمال گرايي: 
ــتش حقيقت مطلق ناشي از اين  كه عبوديت و پرس

گرايش فطري است.

٤. گرايش به فضايل اخالقي: ميل به فضائل 
و ارزش هاي اخالقي مانند عدالت و بيزاري از ظلم، 

ــمه  بي عدالتي، نفاق و ... از اين ميل فطري سرچش

مي گيرد.

ــرت» كه مخصوص  ــه تفاوت «فط البته بايد ب

ــي دارد، يعني تمايالت  ــت و جنبة روح ــان اس انس

ــش هاي روحاني توجه داشت. در حالي  فطري كش

ــاني است و مشترك  ــش هاي نفس كه «غريزه» كش

ــرد ما را به  ــت. اين رويك ــان و حيوان اس ــن انس بي

سمت مهم ترين چرخش هاي تحول آفرين يادگيري 

(جدول شمارة ۱) و تمايز آن با نظريه هاي يادگيري 

ديگر (جدول شمارة ۲) سوق مي دهد.
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توانمندسازی کارکنان 
راهکاری برای افزایش بهره وری

مقدمه
ــت.  دنيای کنونی، دنيای تحوالت و دگرگونی هاس

سکون و بی تحرکی در اين دنيا نتيجه ای جز نابودی 

به همراه ندارد. اما چگونه بايد با اين تحوالت همگام 

شد و چگونه بايد از تغييرات به نحو مطلوب استفاده 

نمود و به چه روش هايی تغيير و تحول ايجاد کرد؟ و 

چگونه بايد آن ها را به کار گرفت؟ اين ها همه سؤاالتی 

ــتاب  ــت که به فکر جهت می دهد و به حرکت ش اس

می بخشد.

تواناسازی، ظرفيت های بالقوه ای را برای بهره برداری 

ــتفادة  ــمه توانايی انسـانی، که از آن اس از سرچش

کامل نمی شود، در اختيار ما می گذارد.

هرگاه سازمان ها بخواهند در دنيای پيچيده و پويای 

امروزی ادامة حيات دهند، اين نيروی بالقوه را بايد مهار 

کنند و مورد استفاده قرار دهند، تا باعث افزايش بهره وری 

ــود. کارکنان توانمند با کارايی و اثربخشی  سازمان ش

ــازمان و هم به خودشان نفع  بااليی که دارند هم به س

ــازمان توانمند، کارکنان با احساس  ــانند. در س می رس

هيجان، مالکيت و افتخار بهترين ابداعات و ابتکارات را از 

خود نشان می دهند. عالوه بر اين، با احساس مسئوليت 

ــازمان را بر منافع خود ترجيح  کار می کنند و منافع س

ــی  ــد. به همين منظور، در اين مقاله به بررس می دهن

راهکارهايی جهت افزايش بهره وری نيروی انسانی، تحت 

عنوان تواناسازی کارکنان می پردازيم.

ــت به اهميت و ضرورت مسئله،  اما قبل از آن نخس

آن گاه به مسئله تواناسازی در آموزش وپرورش و بعد 

ــازی کارکنان و در آخر به  از آن به راهکارهای تواناس

نتيجه گيری و پيش نهاد خواهيم پرداخت.

حسين رضايی
معاون هنرستان کاردانش آمل
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اهميت و ضرورت مسئله
ــاوری، تمام  ــترش علم و فن ــان امروز، گس در جه

ــرار داده  ــر ق ــت تأثي ــی را تح ــای اجتماع فعاليت ه

ــه آن را عصر  ــخصات بارز اين عصر، ک ــت. از مش اس

ــدن دانايی، پژوهش و  فراصنعتی ناميده اند، مطرح ش

ــانی به جای عوامل ديگر توليد است. در  سرماية انس

ــازمان ها در پی آن اند که با استفاده از  نتيجه، همة س

انسانی ترين، کارامدترين و انعطاف پذيرترين شيوه ها، 

ــن ميان، نيروی  ــای خود تالش کنند. در اي برای بق

انسانی ماهر و کارآزموده، باارزش ترين ثروت هر کشور 

ــاخص های برتری يک سازمان  و يکی از مهم ترين ش

نسبت به سازمان های ديگر است.

حيات هر سازمان، به دانش و مهارت نيروی انسانی 

ــن نيرو روزامدتر و بهينه  ــتگی دارد. هر چه اي آن بس

باشد، قابليت سازگاری سازمان با محيط متغير بيش تر 

ــود. بنابراين، کيفيت و توان علمی و تخصصی  می ش

ــازمان،  ــانی هر س ــای رفتاری نيروی انس و مهارت ه

ــاخص  قابليت آن سازمان در  معيار اصلی داوری و ش

ــوار رشد و توسعة بهره وری به حساب  پيمودن راه دش

ــازمانی  ــانی به تصميمات س می آيد. زيرا نيروی انس

شکل می دهد، راه حل ارائه می کند، به حل مشکالت 

ــازمان می پردازد، بهره وری را عينيت می بخشد و  س

سبب کارايی و اثربخشی می شود.

ــة رفتار مطلوب و  ــانی، برای ارائ عوامل نيروی انس

ــازمان، بايد انگيزه داشته باشند  هم جهت با اهداف س

و به خوبی برانگيخته شوند. به اين سبب بايد ابزارها و 

ــی را شناخت و آن ها را به کار گرفت.  وسايل انگيزش

رمز اساسی انگيزش عوامل نيروی انسانی، طرز تلقی 

ــت برای آنان  ــان و ايجاد محيط مثب ــر از کارکن مدي

است. تواناسازی نيروی انسانی، يکی از راه های ايجاد 

انگيزه در آن ها و همچنين افزايش بهره وری است. لذا 

برای افزايش بهره وری، تواناسازی يکی از راهکارهای 

مهم و ضروری برای گسترش سازمان ها در انطباق با 

تغييرات خارجی است.

تواناسازی در آموزش وپرورش
ــازی نيروی انسانی؛ يعنی ايجاد ظرفيت های  تواناس

الزم برای قادر ساختن کارکنان به ايجاد ارزش افزوده 

ــازمان، افزايش کارايی، اثربخشی و ايفای نقش  در س

در مسئوليتی که در سازمان به عهده دارند. مهم ترين 

مفهوم تواناسازی، واگذاری مسئوليت به پايين سطوح 

ــازمان و هدف از آن، ارائة بهترين منابع فکری در  س

ــت. بنابراين، هدف اين است  هر زمينه از عملکرد اس

ــان، بيش ترين نفوذ را در  که باصالحيت ترين کارکن

ــند. کارکنان توانمند به سازمان  ــازمان داشته باش س

ــانند. آن ها مشاغل يا زندگی  و خودشان نفع می رس

خود را بيش تر دارای هدف حس می کنند و درگيری 

ــتمر در سيستم ها و  ــتقيمًا به بهسازی مس آن ها مس

فرايندهای محل کار تبديل می شود.

تواناسازی کارکنان مبحثی است که از دهة ۱۹۸۰ 

ــتفاده قرار گرفته است و  در آموزش وپرورش مورد اس

ــه در مقام رهبر  ــاس آن، ديگر تنها مدير مدرس براس

آموزشی خدمت نمی کند بلکه مسئوليت و اختيار و 

پاسخ گويی ميان او و معلمان تقسيم شده است.

به اين ترتيب، تواناسازی معلمان اقدامی زيربنايی، 

مهم و اساسی برای بهبود مدارس است. در مدارسی 

ــد، تدريس به  ــان آزادی عمل می دهن ــه معلم که ب

بهترين نحو صورت می گيرد و يادگيری دانش آموزان 

ــير صعودی پيدا می کند. رينهارت و شـرت  نيز س

عقيده دارند که تواناسازی معلمان در مدرسه، به سه 

طريق امکان پذير است:

۱. تواناسازی به طور بنيادی که در نتيجة آن معلمان 

در تصميمات روزمره مدارس درگير می شوند و نظرات 

ــدی و برنامه ريزی  ــان در برنامة هفتگی، بودجه بن آن

ــردد. در نتيجه معلمان، چه در  تحصيلی لحاظ می گ

ــطح خرد و چه در سطح کالن، در هر تغييری که  س

در مدرسه صورت پذيرد، مشارکت دارند.

ــازی از طريق برنامه های تخصصی که در  ۲. تواناس

برنامه های تحصيلی مدرسه گنجانده می شود. اين کار 

سبب افزايش اعتمادبه نفس معلمان می گردد و آنان با 

افزايش پاية علمی، بر مهارت خود می افزايند. معلمان 

از طريق برنامه های تخصصی، دانش و مهارت زيادی 

به دست  آورده، احساس کفايت و کارايی می کنند و بر 

سرعت توانمندسازی خود می افزايند.

ــی آموزش وپرورش  ــق نواح ــازی از طري ۳. تواناس

ــد بيش تر موجب  ــا قانون گذاران، که به نظر می رس ي

ــان فقط در  ــود، زيرا آن ــلب آزادی معلمان می ش س

ــرکت داده می شوند که به آنان  تصميم گيری هايی ش

ابالغ می شود و خودشان قدرت انتخاب و اختيار کافی 

ندارند.

تحقيق در مورد توانمندسازی و موضوعات وابسته 

ــه در آن ها،  ــت محيط هايی ک ــان داده اس به آن نش

ــران صورت می گيرد،  ــی بين معلمان و مدي هماهنگ

معلمان در تصميم گيری ها شرکت داده شده، به آنان 

احترام گذاشته می شود، مهارت حرفه ای آنان افزايش 

می يابد و يادگيری دانش آموزان نيز بيش تر می شود.

کليدواژه ها: 
توانمندسازی کارکنان، 

بهره وری، تواناسازی

کيفيت و توان 
علمی و تخصصی و 
مهارت های رفتاری 

نيروی انسانی هر 
سازمان، معيار 
اصلی داوری و 

شاخص  قابليت آن 
سازمان در پيمودن 

راه دشوار رشد و 
توسعة بهره وری 
به حساب می آيد
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اهميت و ضرورت مسئله
ــاوری، تمام  ــترش علم و فن ــان امروز، گس در جه

ــرار داده  ــر ق ــت تأثي ــی را تح ــای اجتماع فعاليت ه

ــه آن را عصر  ــخصات بارز اين عصر، ک ــت. از مش اس

ــدن دانايی، پژوهش و  فراصنعتی ناميده اند، مطرح ش

ــانی به جای عوامل ديگر توليد است. در  سرماية انس

ــازمان ها در پی آن اند که با استفاده از  نتيجه، همة س

انسانی ترين، کارامدترين و انعطاف پذيرترين شيوه ها، 

ــن ميان، نيروی  ــای خود تالش کنند. در اي برای بق

انسانی ماهر و کارآزموده، باارزش ترين ثروت هر کشور 

ــاخص های برتری يک سازمان  و يکی از مهم ترين ش

نسبت به سازمان های ديگر است.

حيات هر سازمان، به دانش و مهارت نيروی انسانی 

ــن نيرو روزامدتر و بهينه  ــتگی دارد. هر چه اي آن بس

باشد، قابليت سازگاری سازمان با محيط متغير بيش تر 

ــود. بنابراين، کيفيت و توان علمی و تخصصی  می ش

ــازمان،  ــانی هر س ــای رفتاری نيروی انس و مهارت ه

ــاخص  قابليت آن سازمان در  معيار اصلی داوری و ش

ــوار رشد و توسعة بهره وری به حساب  پيمودن راه دش

ــازمانی  ــانی به تصميمات س می آيد. زيرا نيروی انس

شکل می دهد، راه حل ارائه می کند، به حل مشکالت 

ــازمان می پردازد، بهره وری را عينيت می بخشد و  س

سبب کارايی و اثربخشی می شود.

ــة رفتار مطلوب و  ــانی، برای ارائ عوامل نيروی انس

ــازمان، بايد انگيزه داشته باشند  هم جهت با اهداف س

و به خوبی برانگيخته شوند. به اين سبب بايد ابزارها و 

ــی را شناخت و آن ها را به کار گرفت.  وسايل انگيزش

رمز اساسی انگيزش عوامل نيروی انسانی، طرز تلقی 

ــت برای آنان  ــان و ايجاد محيط مثب ــر از کارکن مدي

است. تواناسازی نيروی انسانی، يکی از راه های ايجاد 

انگيزه در آن ها و همچنين افزايش بهره وری است. لذا 

برای افزايش بهره وری، تواناسازی يکی از راهکارهای 

مهم و ضروری برای گسترش سازمان ها در انطباق با 

تغييرات خارجی است.

تواناسازی در آموزش وپرورش
ــازی نيروی انسانی؛ يعنی ايجاد ظرفيت های  تواناس

الزم برای قادر ساختن کارکنان به ايجاد ارزش افزوده 

ــازمان، افزايش کارايی، اثربخشی و ايفای نقش  در س

در مسئوليتی که در سازمان به عهده دارند. مهم ترين 

مفهوم تواناسازی، واگذاری مسئوليت به پايين سطوح 

ــازمان و هدف از آن، ارائة بهترين منابع فکری در  س

ــت. بنابراين، هدف اين است  هر زمينه از عملکرد اس

ــان، بيش ترين نفوذ را در  که باصالحيت ترين کارکن

ــند. کارکنان توانمند به سازمان  ــازمان داشته باش س

ــانند. آن ها مشاغل يا زندگی  و خودشان نفع می رس

خود را بيش تر دارای هدف حس می کنند و درگيری 

ــتمر در سيستم ها و  ــتقيمًا به بهسازی مس آن ها مس

فرايندهای محل کار تبديل می شود.

تواناسازی کارکنان مبحثی است که از دهة ۱۹۸۰

ــتفاده قرار گرفته است و  در آموزش وپرورش مورد اس

ــه در مقام رهبر  ــاس آن، ديگر تنها مدير مدرس براس

آموزشی خدمت نمی کند بلکه مسئوليت و اختيار و 

پاسخ گويی ميان او و معلمان تقسيم شده است.

به اين ترتيب، تواناسازی معلمان اقدامی زيربنايی، 

مهم و اساسی برای بهبود مدارس است. در مدارسی 

ــد، تدريس به  ــان آزادی عمل می دهن ــه معلم که ب

بهترين نحو صورت می گيرد و يادگيری دانش آموزان 

ــير صعودی پيدا می کند. رينهارت و شـرت  رنيز س
عقيده دارند که تواناسازی معلمان در مدرسه، به سه 

طريق امکان پذير است:

۱. تواناسازی به طور بنيادی که در نتيجة آن معلمان 

در تصميمات روزمره مدارس درگير می شوند و نظرات 

ــدی و برنامه ريزی  ــان در برنامة هفتگی، بودجه بن آن

ــردد. در نتيجه معلمان، چه در  تحصيلی لحاظ می گ

ــطح خرد و چه در سطح کالن، در هر تغييری که  س

در مدرسه صورت پذيرد، مشارکت دارند.

ــازی از طريق برنامه های تخصصی که در  ۲. تواناس

برنامه های تحصيلی مدرسه گنجانده می شود. اين کار 

سبب افزايش اعتمادبه نفس معلمان می گردد و آنان با 

افزايش پاية علمی، بر مهارت خود می افزايند. معلمان 

از طريق برنامه های تخصصی، دانش و مهارت زيادی 

به دست  آورده، احساس کفايت و کارايی می کنند و بر 

سرعت توانمندسازی خود می افزايند.

ــی آموزش وپرورش  ــق نواح ــازی از طري ۳. تواناس

ــد بيش تر موجب  ــا قانون گذاران، که به نظر می رس ي

ــان فقط در  ــود، زيرا آن ــلب آزادی معلمان می ش س

ــرکت داده می شوند که به آنان  تصميم گيری هايی ش

ابالغ می شود و خودشان قدرت انتخاب و اختيار کافی 

ندارند.

تحقيق در مورد توانمندسازی و موضوعات وابسته 

ــه در آن ها،  ــت محيط هايی ک ــان داده اس به آن نش

ــران صورت می گيرد،  ــی بين معلمان و مدي هماهنگ

معلمان در تصميم گيری ها شرکت داده شده، به آنان 

احترام گذاشته می شود، مهارت حرفه ای آنان افزايش 

می يابد و يادگيری دانش آموزان نيز بيش تر می شود.

کليدواژه ها: 
توانمندسازی کارکنان، 

بهره وری، تواناسازی

کيفيت و توان
علمی و تخصصی و 
مهارت های رفتاری 

نيروی انسانی هر 
سازمان، معيار
اصلی داوری و

شاخص  قابليت آن 
سازمان در پيمودن
راه دشوار رشد و
توسعة بهره وری 
به حساب می آيد
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تواناسازی نيروی 
انسانی؛ يعنی ايجاد 
ظرفيت های الزم 
برای قادر ساختن 
کارکنان به ايجاد 
ارزش افزوده در 
سازمان، افزايش 
کارايی، اثربخشی 
و ايفای نقش در 
مسئوليتی که در 
سازمان به عهده 
دارند

مديران آگاه و 
هم گام با زمان، 
می دانند که 
الزمة سودمندی 
تصميم های 
پيچيده، مشارکت 
دادن کارکنان 
است و اگر قرار 
باشد اين تصميم ها 
به نتايج مورد 
انتظار بينجامد، 
بايد حاصل تالش 
گروهی همة افراد 
ذی نفع باشد

ــوی تفويض اختيار،  ــور ما نيز حرکت به س در کش

ــت های وزارت آموزش وپرورش است. با اين  از سياس

ــه مالک های اصلی  ــان می دهد ک ــواهد نش حال، ش

مديران در برخورد با مسائل و مشکالت فراوانی که در 

مدارس وجود دارد، بايدهای اداری است.

ــانی، رعايت  بنابراين، هنوز برای برقراری روابط انس

ــانی کار و ايجاد محيط مساعد آموزشی،  جوانب انس

موانع زيادی وجود دارد. از اين رو، سرمايه گذاری برای 

ــاختن محيط تربيتی و ايجاد شرايطی که  مساعد س

معلم را به کار خود دل گرم کند و اجرا کردن طرح های 

مناسب جهت حل مشکالت آنان، امری اساسی است. 

اگر نظام آموزشی، کارامد نباشد و متناسب با نيازهای 

ــازی نيروی  ــرود، تالش ها برای تواناس ــان پيش ن زم

انسانی به نتيجة مثبت نخواهد رسيد.

ــت که در آن،  ــازی يک رويکرد مديريتی اس تواناس

ــود تا خود  ــی داده می ش ــان اختيار اساس ــه کارکن ب

ــران آگاه و هم گام با زمان،  ــری کنند. مدي تصميم گي

ــودمندی تصميم های پيچيده،  می دانند که الزمة س

ــت و اگر قرار باشد اين  ــارکت دادن کارکنان اس مش

تصميم ها به نتايج مورد انتظار بينجامد، بايد حاصل 

تالش گروهی همة افراد ذی نفع باشد.

امروزه مدل مديريت سنتی که در آن مدير کنترل 

ــتند، ديگر  ــت کنترل هس ــان تح ــد و کارکن می کن

ــط کار توانمند،  ــت. به منظور ايجاد محي کارامد نيس

ــد از چارچوب ذهنی  ــازمان باي نقش مديريت در س

ــط حمايتی و مبتنی بر  ــی و کنترل به محي فرمانده

ــئوليت تبديل شود تا در آن کلية کارکنان  حس مس

فرصت داشته باشند به نحو احسن همکاری کنند.

ــازی، تحوالتی را در بيش تر  ــه تواناس روی آوردن ب

ــران و کارکنان  ــاب می کند. مدي ــازمان ايج وجوه س

ــند. ثانيًا  ــد که اوًال ديوان مدار نباش ــر دو بايد بدانن ه

توانمند باشند. متأسفانه بيش تر مديران نمی دانند که 

تواناسازی با آزاد کردن نيرويی که افراد در خودشان 

ــن نمی دانند چگونه بايد  ــد ارتباط دارد. همچني دارن

در جهت تواناسازی گام بردارند. توجه داشته باشيد، 

تواناسازی قطعًا قابل وصول است، اما چنين فنی کار 

کسانی نيست که روحية ضعيف دارند. بايد بدانيم هر 

طرز فکری از گذشته حتی اگر منجر به موفقيت شده 

ــد، نمی تواند رهنمودی قطعی برای موفقيت در  باش

آينده باشد و تواناسازی به نتيجه نمی رسد مگر اينکه 

از باالترين سطح يعنی مديريت شروع شود.

ــی که به  ــز مديران مدارس ــرورش ني در آموزش وپ

تواناسازی معلمان خود توجه می کنند، با تشويق آنان 

ــد انتخاب های خود  ــاری، اجازه می دهن به خودمخت

ــت اين مديران داليلی را  ــازند. ممکن اس را عملی س

برای ترجيح دادن يک انتخاب نسبت به انتخاب ديگر 

مطرح کنند، اما معموًال انتخاب نهايی را به خود معلم 

واگذار می کنند. چنين فعاليت هايی (سهيم شدن در 

اختيارات مديران) سبب می شود که در زمان اجرای 

برنامه های مدرسه صرفه جويی شود.

ــه خودمختاری، يکی از  ــويق معلمان ب در کنار تش

متداول ترين راهبردها برای قدرت بخشی و تواناسازی 

ــويق به ايجاد تغيير در کالس است. به اين  آنان، تش

ــه تجربه کردن فنون و  ــب، مديران، معلمان را ب ترتي
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ــای تازه برای اصالح  ــی جديد و راهکاره برنامة درس

ــد. اين گونه  ــويق می کنن يادگيری دانش آموزان تش

ــت زدن به کارهای  ــرای افکار تازه و دس مديران پذي

جديدند و برای همة اعضای سازمان ارزش قائل اند و 

برای کارکنان خود محيط هايی بدون تهديد و بدون 

ترس از انتقاد فراهم می آورند.

راهکارهای تواناسازی کارکنان
قبل از اينکه راهکار (کليدهای) تواناسازی کارکنان 

ــی از مفهوم  ــم، ابتدا تعريف ــورد بحث قرار دهي را م

ــت که  ــه می دهيم. اعتقاد بر اين اس ــازی ارائ تواناس

ــازمان  خالقيت و نوآوری زمانی تحقق می يابد که س

از نيروهای پردانش، خالق و با انگيزه برخوردار باشد.

به اين اعتقاد تواناسازی منابع انسانی به معنی قدرت 

بخشيدن به افراد است. در اين فرايند به کارکنان خود 
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ــی و ايفای نقش و مسئوليتی که در سازمان  اثربخش

به عهده دارند.
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مديران آموزشی 
برای توانمندسازی 

در مدرسه، بايد 
در زمينه های 

رهبری، روابط 
انسانی، روابط 

گروهی و ارزش يابی 
مهارت های الزم را 

کسب کنند
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نتيجه
ــعة بهره وری و به منظور غلبه بر  ــد و توس برای رش

شرايط نامطمئن، پيچيده و پويا تنها راهی که پيش 

 روی مديران قرار دارد، تواناسازی سازمان و کارکنان 

است.

- پس تواناسازی برای سازمان فوايد بسياری دارد، 

که عبارت  است از:

ــش هزينه های  ــغلی و کاه ــت  ش ــش رضاي - افزاي

عمليات؛

ــر و افزايش کارايی  ــد و مدي ــاط بهتر کارمن - ارتب

فرايند تصميم گيری؛

- تغيير طرز تلقی از اجبار به اختيار؛

ــاد و ارتقای  ــت زندگی کاری و ايج ــود کيفي - بهب

اثربخشی در سازمان؛

- مشخص شدن هدف ها و نقش ها؛

- بهبود روحية کارکنان و تقويت صداقت و اعتماد 

آنان؛

ــازی دانش و مهارت های شغلی در تمام  - بهينه س

رده های سازمان؛

- کمک به ايجاد تصوير ذهنی بهتری از سازمان؛

- گسترش دادن بالندگی سازمانی؛

- کمک به افراد جهت شناسايی هدف های سازمانی؛

- تهية دستورالعمل های شغلی بهتر؛

- کمک به درک و اجرای سياست های سازمانی؛

- کمک به افزايش بهره وری و کيفيت کار؛

- دستيابی سازمان به تصميم گيری و مشکل گشايی 

اثربخش تر؛

ــئوليت نسبت به سازمان  - باال بردن احساس مس

برای توانمند شدن و با معلومات بودن؛

- از بين بردن رفتار ناپسند؛

- ايجاد جو مناسب برای رشد و ارتباط بيش تر؛

- بهبود بخشيدن به ارتباطات سازمانی؛

- کمک به کارکنان جهت سازگاری با دگرگونی ها؛

ــور از بين بردن  ــرف کردن تعارضات به منظ - برط

فشار روانی و تنش ها؛

- کمک به فرد به منظور گرفتن تصميمات بهتر و 

حل مشکالت به گونة اثربخش تر؛

ــروری و اعتمادبه نفس و ممکن  - ترغيب به خودپ

ساختن و دستيابی به آن ها؛

- جرئت دادن به فرد جهت عمل به وظايف جديد؛

ــرای کار و  ــبی ب ــازمان به محل مناس - تبديل س

زندگی؛

- بهبود بخشيدن روحية گروهی و همبستگی؛

- ايجاد جو مناسب برای يادگيری، رشد و هماهنگی.

پيشنهادهای کاربردی برای مديران 
آموزشی

۱. مديران آموزشی برای توانمندسازی در مدرسه، 

ــانی، روابط  ــری، روابط انس ــد در زمينه های رهب باي

گروهی و ارزش يابی مهارت های الزم را کسب کنند.

ــازی،  ــش درک معلمان از توانمندس ۲. برای افزاي

ــت کنند که نه تنها در مورد  ــن باور را در آنان تقوي اي

انجام دادن کار، بلکه در زمينة بهينه سازی مدرسه نيز 

مسئوليت دارند.

۳. مديران آموزشی بايد زمينه ای فراهم آورند تا بين 

ــی که ارتباط  معلمان دروس گوناگون، به ويژه دروس

ــورت و تبادل نظر علمی  ــد، مش ــی با هم دارن نزديک

صورت پذيرد.

ــان را در  ــد همة معلم ــی نباي ــران آموزش ٤. مدي

به کارگيری روش تدريس مشابه ملزم سازند، زيرا هر 

کس همواره تمايل دارد به روش معنادار تدريس کند.

٥. مديران برای ارتقای رشد حرفه ای معلمان، بايد 

مطابق با توانايی هر فرد مسئوليت را مستقيماً  واگذار 

کنند و او را برای اين امر ياری دهند.

٦. يکی از راه های موفقيت مديران در توانمندسازی 

معلمان، بهره گيری از نظام مديريت مشارکتی است. 

ــارکت  ــورت مدير با همکاری و مش ــرا در اين ص زي

ــه ها، نظرات و  داوطلبانة همة معلمان می تواند انديش

ــائل مربوط به مدرسه  ابتکارات آنان را برای حل مس

به کار گيرد.

ــی بايد برای معلمان،  ــئوالن آموزش ۷. مدير و مس

ــد، برنامه ها ی  ــی که تدريس می کنن مطابق با درس

ــن کار، اعتمادبه نفس  ــی در نظر بگيرند. با اي تخصص

ــد حرفه ای آنان محقق  معلمان افزايش می يابد و رش

می شود.

ــی بايد در مدرسه محيط سالم و  ۸. مديران آموزش

ــتانه ای  به وجود آورند تا معلمان در آن احساس  دوس

امنيت و آزادی کنند و صميمانه در تصميم گيری ها و 

فعاليت های آموزشی مشارکت جويند.

ــی و  ــورد برنامه های آموزش ــان بايد در م ۹. معلم

ــيوه های تدريس تصميم بگيرند و در تمام مراحل  ش

تنظيم اهداف، سامان دهی محتوا، اجرا و ارزش يابی از 

برنامه ها دخيل باشند.

ــی بايد توجه داشته باشند که  ۱۰. مديران آموزش

ــود تجارب مربوط به  ــازی، بهب هدف اولية توانمندس

آموزش و يادگيری در کالس درس است.
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ــن کار، اعتمادبه نفس  ــی در نظر بگيرند. با اي تخصص

ــد حرفه ای آنان محقق  معلمان افزايش می يابد و رش

می شود.

ــی بايد در مدرسه محيط سالم و  ۸. مديران آموزش

ــتانه ای  به وجود آورند تا معلمان در آن احساس  دوس

امنيت و آزادی کنند و صميمانه در تصميم گيری ها و 

فعاليت های آموزشی مشارکت جويند.

ــی و  ــورد برنامه های آموزش ــان بايد در م ۹. معلم

ــيوه های تدريس تصميم بگيرند و در تمام مراحل  ش

تنظيم اهداف، سامان دهی محتوا، اجرا و ارزش يابی از 

برنامه ها دخيل باشند.

ــی بايد توجه داشته باشند که  ۱۰. مديران آموزش

ــود تجارب مربوط به  ــازی، بهب هدف اولية توانمندس

آموزش و يادگيری در کالس درس است.

منابع
ــکاران. هم و  ــر  علی اکب ــی،  باباي  .۱
سـرماية  کارکنـان،  تواناسـازی 
ــال سيزدهم.  تدبير. س بی جايگزين.

٦شمارة ۱۲٦.
راه های  ــچی، بهزاد. ۲. جعفری قوش
ــال  تدبير. س تواناسـازی کارکنان.

۸سيزدهم. شمارة ۱۲۸.
ــف،  ــوس و راندول ــارد، کارل ۳. بالنچ
تواناسـازی  مديريـت  .(۱۳۷۸)
ــدی ايران نژاد  تکارکنـان. ترجمة مه

پاريزی. نشر مديران.
.(۱۳۸۰) ــين، حس ــی،  رضاي  .٤
تقويت انگيزة کارکنان راهبردی 
در  مديريت  ــة  فصل نام مناسـب...،

آموزش وپرورش. شمارة ۲۷.
.(۱۳۸٥) ــين،  حس ــی،  رضاي  .٥

ــد  تواناسـازی بـا سـه کليد. رش
مديريت مدرسه. شمارة ٥.

 .(۱۳۸۰) ــود،  محم ــاعتچی،  س  .٦
ــر  نش بهـره وری.  روان شناسـی 

ويرايش.



مريم حسين پور
 کارشناسی ارشد مديريت آموزشی

هنرآموز هنرستان کاردانش مالصدرای محمودآباد مازندران

مقدمه
ــان عالوه بر  ــتان های کاردانش، هنرجوي در هنرس

گذراندن درس های عمومی و تخصصی (مهارتی)، بايد 

ــارت را نيز بگذرانند. درس های  درس های تکميل مه

ــه کتاب «کارآفرينی»، «بهداشت و  تکميل مهارت س

ايمنی کار» و «قانون کار» را شامل می شوند. در اينجا 

ــی کتاب «قانون کار» پرداخته ام،  بنده به نقد و بررس

ــان و برنامه ريزان  ــد که با عنايت کارشناس با اين امي

درسی، در جهت بهبود و رفع مسائل موجود اين کتاب 

درسی، گام های اساسی برداشته شود. همان گونه که 

در مقدمة کتاب هم آمده است، چون احتمال می رود 

ــوند، الزم است از  تمامی دانش آموزان وارد بازار کار ش

قوانين روابط بين کارگر و کارفرما آگاهی داشته باشند 

و لذا تدريس اين کتاب برای شاخة متوسطة نظری و 

فنی وحرفه ای ضروری به نظر می رسد.

بررسی کتاب از بعد محتوا
هدف کلی کتاب آشنايی دانش آموزان با «قانون کار 

جمهوری اسالمی ايران» مصوب سال ۱۳٦۹ است. بر 

اين اساس، در آغاز هر فصل، اهداف رفتاری متناسب با 

آن بيان شده است. با کمی اغماض، می توان گفت که 

کيفيت محتوا پاسخ گوی اين هدف کلی است. محتوا 

با اينکه از نظر ظاهری و پس از کاهش حجم کتاب از 

۱۲۰ صفحه به ۸٥ صفحه متناسب جلوه می کند، اما 

با توجه به اينکه طبق برنامة درسی، سال هاست تنها 

يک ساعت آموزشی در هفته (٤٥ دقيقه) به اين درس 

و کتاب اختصاص داده شده است، هنرآموزان و دبيران 

آن با مشکل اساسی ضيق  وقت مواجه هستند. 

ــنتی  ــرورش جديد، ديگر تدريس س در آموزش وپ

ــهيل کنندة  ــش راهنما و تس ــدارد. معلم نق جايی ن

ــده دارد. او با توجه به تفاوت های  ــری را بر عه يادگي

ــناختی که از  ــتعدادهای دانش آموزان و ش فردی، اس

ــان دارد، بايد با روش های نوين و متنوع تدريس و  آن

ــتفاده از محتوای الکترونيکی، مشارکت فعاالنه  با اس

دانش آموزان را موجب شود. به عالوه، بايد فرصت بيان 

ــغلی  کاربردی بودن کتاب قانون کار را در زندگی ش

ــته باشد تا بتواند در افزايش  آيندة دانش آموزان داش

انگيزه و عالقة دانش آموزان به اين درس و در نهايت 

پيشرفت تحصيلی آنان مؤثر باشد. معلم بايد از انواع 

ــيابی (تکوينی، پايانی، پرسش تدريجی شفاهی  ارزش

و...) استفاده کند و فرصت تعيين تکليف برای جلسة 

آينده را داشته باشد.

ــه در برخی مباحث اين کتاب، ضرورت  ضمن اينک

ــه کمک  ــئله ب ــم و حل مس ــفاهی معل ــح ش توضي

دانش آموزان احساس می شود. معلم بايد راهبردهای 

ياددهی - يادگيری گوناگونی را به کار بندد و به منظور 

يادگيری عميق، اصيل و پايدار، برای بازديدهای علمی 

از ادارة کار، ادارة تأمين اجتماعی يا... برنامه ريزی کند 

و از سخنرانی کارشناسان در کالس درس بهره جويد. 

اما اين امور مهم چگونه تنها با يک ساعت آموزشی در 

هفته محقق می شوند؟!

ــت کارشناسان و مسئوالن محترم  بنابراين الزم اس

ــه پس از کاهش  ــل توجه کنند. با اينک به اين معض

کليدواژه ها: 
کتاب قانون کار، بررسی 

محتوا
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ــــاهی به  کتاب  نگـ
«قانون کار» 
ــاردانش ــاخه  کـ شـ



|  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دهم |  شمارۀ ٣ |  بهار ١٣٩٤ ۶۰

محتوای کتاب در فصل اول، مفاهيم حقوق و انواع آن 

خالصه و درک آن توسط دانش آموزان آسان تر شده 

ــت، اما بخش های ديگر کتاب هم به ويرايش های  اس

ــش در پايان هر فصل، از  جزئی نياز دارند. ارائة پرس

نقاط مثبت کتاب است، اما برخی از پرسش هايی که 

در پايان هر فصل بيان شده اند، بسيار کلی هستند و 

پاسخ های طوالنی دارند که می توان آن ها را به صورت 

سؤاالت ريزتر مطرح کرد.

ــاب، از «مزد  ــه در متن صفحة ٥۷ کت ــن اينک ضم

ــده و تعريف  ــام برده ش ــزد واقعی» ن ــمی» و «م اس

ــده، و پس از آن تعريفی از «مزد  آن ها در پاورقی آم

ــت. گرچه مناسب  ــده اس اجتماعی» در متن ارائه ش

است برای کاهش محتوا، مؤلف در متن کتاب به بيان 

مفاهيم اساسی و کاربردی بپردازد و توضيحات اضافی 

ــة آزاد و پانويس (پاورقی) بياورد،  ــب مطالع را در  قال

ولی در اين مبحث بهتر بود که تعريف «مزد اسمی» 

ــای پاورقی در متن کتاب ذکر  ــزد واقعی» به ج و «م

ــة مفهوم آن ها با مفهوم فرد  ــد تا امکان مقايس می ش

اجتماعی برای دانش آموز فراهم باشد. 

برخی نکات ديگر در اين زمينه به شرح زيرند:

 در انتهای فصل سوم، پرسش شمارة ۳، اشتباهًا 

از مطالعة آزاد طرح شده است.

ــش انتهای فصل، مربوط به   در صفحة ٤۸، پرس

ــت و به فصل بعد مربوط می شود و  همان فصل نيس

پاسخ آن در صفحة ٥۳ قرار دارد.

ــی  ــادره پس از بررس ــه ای از آرای ص ــًال نمون  قب

شکايات کارگر و کارفرما در کتاب آمده بود که برای 

ــده اند. در حالی که اگر  خالصه کردن کتاب حذف ش

در پيوست چند نمونه با مثال های عينی تر قرار داده 

می شد، درک مطلب را برای دانش آموز آسان می کرد.

ــده، مربوط به  ــتفاده ش ــه آخرين منبع اس  گرچ

ــال ۱۳۸۸ است، اما اگر در ويرايش بعدی از منابع  س

ــاده و ريزتر شدن  ــتفاده شود که به س جديدتری اس

مفاهيم قانون کار کمک کنند، مناسب خواهد بود.

ــده برای نگارش هر فصل  ــتفاده ش  اگر منابع اس

ــاب) در پايان  ــر همة منابع در پايان کت (به جای ذک

همان فصل آورده شوند، هنرآموزان دقيق تر و سريع تر 

ــورد موضوع  ــتر در م ــد جهت مطالعة بيش می توانن

مربوطه، به منابع استفاده شده دست يابند.

ــمارة ماده های قانونی   در متن کتاب گاهی به ش

ــت. بهتر بود تمامی شماره های مادة  ــاره شده اس اش

قانونی در پاورقی کتاب ذکر شوند.

بررسی کتاب از بعد مشخصات ظاهری
ــب با موضوع  طرح روی جلد، تقريبًا جذاب و متناس

ــت. برای پشت جلد از حديثی از پيامبر اکرم  کتاب اس

(ص) استفاده شده است که جای تحسين دارد؛ اما طرح 

ــاده است. در ويرايش بعدی می توان  آن بيش از حد س

ــا و تصويرهايی که هم کارگر و هم کارفرما را  از طرح ه

به طور واضح و گويا نشان دهند، استفاده کرد.

داخل کتاب از هيچ گونه چارت، جدول، طرح، شکل، 

ــی،  ــه به جذابيت ظاهر کتاب درس ــر و رنگی ک تصوي

ــر و برانگيختن حس کنجکاوی و انگيزة  يادگيری بهت

ــتفاده نشده است. انتظار  دانش آموزان کمک کند، اس

می رود مسئوالن به اين موضوع هم توجه داشته باشند.

ــاب و اندازة حروف  ــس جلد، نوع کاغذ متن کت جن

متن مناسب هستند.

نتيجه گيری
تناسب محتوا با هدف کلی اين کتاب و جذاب بودن 

شکل و طرح ظاهری آن، بايد در طراحی در نظر گرفته 

شود. برای تحقق کامل هدف کلی، با توجه به متمرکز 

ــاعات  ــرورش، بايد به ميزان س ــودن نظام آموزش وپ ب

ــی اين درس در هفته توجه شود تا هنرآموز يا  آموزش

دبير فرصت کافی برای اجرای طرح درس خود داشته 

باشد و يادگيری پايدار حاصل شود. تنها در اين صورت 

است که دانش آموز می تواند در آينده در جامعه از دانشی 

که آموخته است، به طور عملی و کاربردی استفاده کند. 

اين موضوع مهم 
چگونه تنها با يک 
ساعت آموزشی 
در هفته محقق 
می شوند؟!



ــون كار كد  ــي كتاب قان ــه نقد و بررس ــخ ب در پاس

ــركار خانم مريم حسين پور،  ــط س ٤۰٤/۱٦ كه توس

ــي، از هنرآموزان  ــد مديريت آموزش ــناس ارش كارش

ــتان  كار دانش مالصدراي محمود آباد  محترم هنرس

ــخي به شرح زير  ــت، پاس مازندران به عمل آمده اس

تقديم مي شود:

ــنهاد كرده اند، اين كتاب  ــان پيش ۱. در مقدمه  ايش

ــري و فني و  ــطة نظ ــاخة متوس ــه دانش آموزان ش ب

ــود. در پاسخ بايد گفت  حرفه  اي هم آموزش داده ش

تدريس اين كتاب براساس مصوبة شوراي عالي وزارت 

آموزش وپرورش، براي آشنايي دانش آموزان شاخه كار 

دانش با روابط و قوانين كارگر و كارفرما مصوب شده 

ــد  ــاخة كار دانش باش و اينكه تدريس آن فراتر از ش

ــامل آموزش دانش آموزان شاخة متوسطه نظري  و ش

ــود، به مصوبة جديد شوراي عالي  فني  و حرفه اي ش

آموزش وپرورش نياز دارد. 

۲. كتابي كه سركار خانم مريم حسين پور آن را نقد 

و بررسي كرده اند، چاپ ۱۳۸۸ است، در صورتي كه در 

كتاب چاپ ۱۳۹۲ فقط در صفحة ۳۰ در ۹ سطر و در 

پاراگراف دوم مطالعة آزاد وجود دارد و تعداد صفحات 

كتاب با ذكر صفحة  منابع آن، بالغ بر ۸٦ صفحه است. 

ــان مدت زمان يك ساعت (٤٥ دقيقه) در هفته  ايش

ــته اند، بايد گفت زمان  ــراي آموزش كافي ندانس را ب

تدريس مصوب شوراي عالي آموزش وپرورش است و 

ــي الزم به عمل خواهد  در برنامة جديد مجدداً بررس

آمد.

ــاس  ــه اينكه آموزش اين درس براس ــا توجه ب ۳. ب

مصوبة شوراي عالي فقط شامل آموزش نظري است، 

امكان كار عملي براي آن وجود ندارد.

٤. در پاسخ به اين پيشنهاد كه از محتواي آموزشي 

ــته شود، بايد گفت در جلسات كميسيون  كتاب كاس

ــي در مدت زمان معيني  تخصصي ارائه مطالب درس

مورد توجه اعضا بوده است و كاستن مطالب درسي، 

دانش آموزان را در رسيدن به هدف اين كتاب متضرر 

مي كند. لذا كاهش محتوا به مصلحت نيست.

٥. در پاسخ به پيشنهاد اصالح پرسش ها در برخي از 

فصول كتاب كه اظهار داشته  اند، سؤاالت كلي هستند 

ــخ طوالني نياز دارند، عرض مي كنيم كه در  و به پاس

صورت تأييد در چاپ بعدي لحاظ خواهد شد. 

ــمارة ۳ صفحة ٤۸ در  ــش ش ــن ايراد كه پرس ٦. اي

ــت و در چاپ هاي  ــده، وارد اس پاراگراف آخر بيان ش

بعدي اصالح خواهد شد.

ــته اند كه براي اين درس از هيچ گونه  ۷. اظهار داش

ــتفاده نشده است. بايد  ــكل و... اس چارت، جدول، ش

گفت اين درس حقوق كار است و براي درس حقوق 

به موارد ذكر شده نيازي نيست.

پاسـخ به نقد کتاب 
«قانون کار» 

سيد رحمن هاشمی
 کارشناس مديريت خانواده، دفتر برنامه ريزی 

و تأليف کتب درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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علی محمد  بخشوده

نويسندگان: دکتر احد نويدی 

و دکتر علی اصغر خالقی
چاپ اول: ۱۳۹۳

انتشارات مدرسه- مؤسسه فرهنگی برهان

ــه نظام آموزش فنی  ــکالت عديده ای ک يکی از مش

ــت، ناتوانی دريافتن  و حرفه ای ايران با آن مواجه اس

ــب با تغييرات زمان برای  راهکارهای جديد و متناس

ــالح نظام  ــتريان و اص ــه نيازهای مش ــخ گويی ب پاس

آموزشی است. فقدان مبانی نظری برای آموزش های 

ــی علمی  ــه آن برای بررس ــکا ب ــه ای و ات فنی وحرف

ــف راهکارهای کاربردی برای اصالح  ــکالت، کش مش

ــتن اين نظام با  ــام، ارتباط نداش ــعة کيفی نظ و توس

ــگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی از داليل اصلی  دانش

اين ناتوانی هستند.

با توجه به اين واقعيت، مؤلفان کتاب آموزش فنی  و 

حرفه ای در ايران با استفاده از دانش و تجارب علمی 

ــارب عملی خود و  ــيده اند به تدوين و تج خود کوش

مبانی نظری آموزش های فنی و حرفه ای بپردازند.

ــامل هشت فصل تشکيل  اين کتاب از دو بخش ش

شده است: در بخش اول، چهار فصل اول تا چهارم به 

مبانی نظری آموزش  های فنی و حرفه ای و در بخش 

ــه تجارب عملی  ــتم ب ــار فصل پنجم تا هش دوم چه

آموزش فنی و حرفه ای ايران اختصاص يافته است.

در فصل اول تعاريف و مفاهيم مرتبط با آموزش های 

فنی و حرفه ای مورد استفاده در کتاب ارائه شده اند تا 

درک مشترکی از اين مفاهيم فراهم آمد.

فصل دوم به تبيين فلسفة آموزش فنی و حرفه ای 

ــده  ــوان يک زيربنای نظری اختصاص داده ش به عن

ــفة آموزش فنی و حرفه ای  ــت. در اين فصل فلس اس

از ديدگاه مکاتب مختلف فلسفی غرب و همچنين از 

ديدگاه اسالم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

ــوم رويکردهای عمده ای که در آموزش  در فصل س

فنی و حرفه ای تاکنون به وجود آمده اند، ارائه و معرفی 

شده اند و دربارة آن ها نتيجه گيری شده است.

ــدی در آموزش فنی و  ــل چهارم به بحث جدي فص

ــا با آموزش  ــق اين آموزش ه ــه ای، يعنی «تلفي حرف

عمومی» اختصاص يافته است و در آن به مبانی نظری، 

رويکردها و ضرورت اين تلفيق، نمونه های تلفيق در 

ــورهای متفاوت و همچنين شايستگی های پايه  کش

اشاره شده است.

فصل پنجم در چارچوب تجارب عملی روند تحوالت 

ــوزش  ــ ــ ــ ــــ آم
فنی و حرفه ای 
ــران  ــ ــ ــ ــ در ایـ
(مبانی نظــری 
و تجارب عملی)



۶۳ رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دهم |  شمارۀ ٣ |  بهار ١٣٩٤|

 با مجله هاى رشد آشنا شويد
مجله هاى دانش آموزى

 (به صورت ماه نامه و نه شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شود):

مجله هاى دانش آموزى
 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شود):

مجله هاى رشد عمومى و تخصصى براى معلمان، مديران، مربيان، مشاوران 
ــته هاى  ــان اجرايى مدارس، دانش جويان مراكز تربيت معلم و رش و كاركن
ــان تعليم و تربيت تهيه و منتشر مى شوند.  ــگاه ها و كارشناس دبيرى دانش

 4 ــمارة  ش ــاختمان  س ــمالى،  ش ــهر  ايرانش ــان  خياب ــران،  ته .نشـانى: 
                  آموزش وپرورش، پالك 266، دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى. 

.تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021

وزش ابتــدايى  رشد آموزش متوسطه  رشد آـم
  رشد تكنولوژى آموزشى  رشد مدرسه فردا  رشد مديريت مدرسه  رشد معلم 

 رشد برهان آموزش متوسطه اول (مجله رياضى براى دانش آموزان دورة متوسطه اول) 
 رشد برهان آموزش متوسطه دوم (مجله رياضى براى دانش آموزان دورة متوسطه دوم)  رشد 
آموزش قرآن  رشد آموزش معارف اسالمى  رشد آموزش زبان و ادب فارسى  رشد آموزش 
هنر  رشد آموزش مشاور مدرسه  رشد آموزش تربيت بدنى  رشد آموزش علوم اجتماعى 
 رشد آموزش تاريخ   رشد آموزش جغرافيا  رشد آموزش زبان  رشد آموزش رياضى   
رشد آموزش فيزيك  رشد آموزش شيمى   رشد آموزش زيست شناسى   رشد آموزش 
زمين شناسـى  رشـد آموزش فنى و حرفه اى و كار و دانش  رشد آموزش پيش دبستانى

مجله هاى بزرگ سال عمومى
 (به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شود):

مجله هاى بزرگسال و دانش آموزى تخصصى
 (به صورت فصل نامه و چهار شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شود):

(براى دانش آموزان آمادگى و پاية اول دورة آموزش ابتدايى)

(براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى)

(براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايى)

(براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول)

(براى دانش آموزان دورة متوسطه دوم)

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی 
دفتر انتشارات و تكنولوژى آموزشى

آموزش فنی و حرفه ای ايران را شرح می دهد. در اين 

ــوالت و روند تاريخی آموزش  فصل ضمن تبيين تح

ــای گوناگون،  ــه ای در ايران طی دهه ه ــی و حرف فن

ساختار و نظام جديد آموزش وپرورش و آموزش فنی 

و حرفه ای مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

در فصل ششم سيمای آموزش فنی و حرفه  ای ايران 

به ويژه در آينة پژوهش و آمار به تصوير کشيده شده 

است. 

ــيابی در آموزش  ــش و ارزش ــل هفتم به پژوه فص

ــت. در اين  ــده اس فنی و حرفه ای اختصاص داده ش

ــت پژوهش در  ــرورت و اهمي ــن بيان ض فصل ضم

آموزش وپرورش و به ويژه در آموزش فنی و حرفه ای، 

ساختار و روند پژوهش در اين آموزش ها بررسی و نقد 

شده و پيشنهادهايی در اين زمينه ارائه شده است.

ــتم، چالش های  ــن فصل يعنی فصل هش در آخري

آموزش فنی و حرفه ای در ايران و راهکارهای مواجهه 

با آن ها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مؤلفان از  نقد مطالب کتاب و اعالم نظر عالقه مندان 

به آموزش های فنی و حرفه ای دربارة اين اثر استقبال 

می نمايند.
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        رعايت اجزا و عناصر ساختاری مقاالت علمی، حرفه ای 

و پژوهشی شرايطی دارد كه يك پژوهشگر و نويسندة آگاه آن ها 

ــه كار می بندد. به عبارت ديگر موفقيت مؤلف در ارائة مقاله  را ب

به بهره مندی او از اين قواعد و تسلط بر مبنای نگارش و آگاهی 

از اصول مقاله نويسی و مهارت در امر نوشتن وابسته است. 

ــريه ای  ــوزش فنی وحرفه ای و کاردانش، نش ــد آم مجلة رش

ــای  ــة آموزش ه ــانی در زمين ــی و اطالع رس ــی، تحليل آموزش

فنی وحرفه ای است كه با توجه به اهداف آن، به صورت فصل نامه 

ــگران، متخصصان  ــاس از پژوهش ــود. بر اين اس ــر می ش منتش

ــان دعوت  ــوزان، دبيران و مدرس ــت، به ويژه هنرآم تعليم وتربي

می شود تا با توجه به موارد ذيل:

ــدواژه/٥.  ــوان/۳. چكيده/٤. كلي ــوع/۲. عن ــت موض ۱. اصال

ــش/۹. پيشينة  ــئله /۷. تبيين هدف/۸ . پرس مقدمه/٦. بيان مس

ــريح روش شناسی  پژوهش/۱۰. معرفی پروژة تحقيقاتی/۱۱. تش

ــزار گردآوری و  ــرد مقاله/۱۲. اب ــتفاده و تبيين رويك ــورد اس م

ــه پژوهش/۱٤.  ــا/۱۳. توصيف ويژگی های جامع ــل داده ه تحلي

ــدوده و محدوديت های پژوهش /۱٥. ارائة يافته های  تبيين مح

ــنهاد/۱۸.  توصيفی و تحليلی/۱٦. بحث و نتيجه گيری /۱۷. پيش

منابع مورد استفاده

ــود را در زمينه های زير،  ــا و مطالعات خ ــل پژوهش ه حاص

جهت درج در مجله ارسال فرمايند. 

٭ مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش

٭ آموزش های فنی وحرفه ای در ساير كشورها (تجارب)

٭ روش های آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش

٭ كارآفرينی، خوداشتغالی، ارزش آفرينی (تجارب)

ــی آموزش های  ــا و ديدگاه ها در برنامه ريزی درس رويكرده

ــی منطقه ای ٭ پروژه محوری  فنی وحرفه ای ٭ برنامه ريزی درس

ــات آموزش های  در آموزش های فنی وحرفه ای ٭ معرفی مؤسس

ــورها، معرفی  ــاير كش ــه ای و کاردانش در ايران و س فنی وحرف

ــای فنی وحرفه ای و کاردانش  ــای نو در حوزه آموزش ه پديده ه

ــوزة آموزش های  ــد در ح ــالت جدي ــا و مج ــی كتاب ه و معرف

فنی وحرفه ای. ٭ مقاالت ارسالی مرتبط با موضوع مجله باشد و 

تاكنون در مجالت ديگری درج نشده باشد. ٭ مطالب بايد تايپ 

ــكل قرار گرفتن جدول ها نمودارها و تصاوير  ــد. ٭ ش ــده باش ش

ــد روان و از نظر  ــد. ٭ نثر مقاله باي ــخص باش بايد در مقاله مش

ــد و در انتخاب واژه های علمی  ــتور زبان فارسی درست باش دس

ــده بايد  ــود. ٭ مقاله های ترجمه ش ــی دقت الزم مبذول ش و فن

ــد و متن اصلی نيز ضميمة  ــته باش با متن اصلی هم خوانی داش

ــالی بايد تا حد امكان  ــود. ٭ در متن های ارس ــال ش مقاله ارس

ــود. ٭  ــتفاده ش ــی واژه ها و اصطالحات اس از معادل های فارس

ــال  ــنده، س ــامل نام نويس ــت ها و منابع بايد كامل و ش پی نوش

انتشار، نام اثر، نام مترجم، محل نشر، ناشر و شماره صفحه مورد 

استفاده باشد. ٭ مجله در رد، قبول، ويرايش و تلخيص مقاالت 

ــده در مقاالت،  ــت. ٭ آراء و نظرهای ارائه ش ــيده مختار اس رس

ــارات  گزارش ها و مصاحبه ها لزومًا بيانگر ديدگاه های دفتر انتش

ــخ گويی به پرسش های  ــی نيست و مسئوليت پاس كمك آموزش

خوانندگان با خود نويسنده يا مترجم است.

  نشانى ارسال مقاالت: تهران صندوق پستى 15875-6585
faniherfeievakarodanesh@roshdmag.ir :پيام نگار

سخنـی با مخاطبــان
  

.هزينة اشتراك يك ساله مجالت عمومى (هشت شماره):    300/000 ريال
.هزينة اشتراك يك ساله مجالت تخصصى (چهار شماره):          200/000   ريال

.نشانى: تهران، صنـدوق پستى  امور مشتركين:          16595/111
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       امضا:

نحوة اشتراك:
شما مى توانيد پس از واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك 
تجارت، شـعبة سـه راه آزمايش كد 395، در وجه شركت افست از دو روش 

زير، مشترك مجله شويد: 
ــانى: www.roshdmag.ir و تكميل برگة  ــد به نش 1. مراجعه به وبگاه مجالت رش

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فيش واريزى.
ــتراك با پست سفارشى  ــدة اش ــال اصل فيش بانكى به همراه برگ تكميل ش 2. ارس

(كپى فيش را نزد خود نگه داريد).

برگ اشتراك مجله هاى رشد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


