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دو شاخص»رشد اقتصادي« و »توسعة انساني«، 
برآمده از دو دیدگاه متفاوت از شــیوة رسیدن به 
رفاه و بهبود وضعیت  اقتصادي انســان و دستیابي 
به اشتغال براي افراد جامعه است. اولي اعتقاد دارد: 
هدف اولیه باید افزایش مقدار تولید باشد و دستیابي 
به آن بــه افزایش ســرمایه گذاري و به كارگیري 
نیروي كار بســتگي دارد. با افزایش این دو، پس از 
آنكه به رشد اقتصادي مناسبي رسیدیم، مي توانیم 

به بهره برداري و حل مشكالت توزیع عادالنة آن در 
سطح جامعه و توسعة اقتصادي بپردازیم.

در دیدگاه دوم، این اعتقاد هست كه رشد اقتصادي 
بدون توســعة انساني نه امكان پذیر است و نه پایدار. 
زیرا رشــد و رونق اقتصادي فقــط در عوامل مادي 
ریشــه ندارند، بلكه عوامل انســاني هم داراي نقش 
مهمي هستند. اینجاست كه نقش نهادهاي آموزشي 
پررنگ تر نمایان مي شــود. اكنون این سؤال مطرح 

كدام مهـــارت
ــــد٭ كدام توليـ

در حاشیة اقتصاد مقاومتي
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در عــوض كاالیي كه به خاطــر مفید بودن تولید 
شود، یكي از احتیاجات ما را برآورده مي كند.

لذا كاالها و خدماتي وجود دارند كه مفید هستند، 
ولي ارزش تجــاري ندارند و برعكس، ارزش  تجاري 
دارند، ولي مفید نیستند. كاهش تولید باید این قبیل 
كاالها و خدماتي را شــامل شود كه مفید نیستند؛ 
كاالهایي كــه واقعاً به آن ها نیاز نداریم. بدین ترتیب 
كاهش رشــد، یا به عبارت دیگر، كاهش شــاخص 
تولیــد ناخالص داخلي، نه تنها باعث كاهش ســطح 
زندگي نخواهد شد، بلكه در دراز مدت به بهتر شدن  
زندگي ما كمك خواهد كرد و افزایش ســطح رفاه 
را در پــي دارد. در این تفكر هــدف از به كارگیري 
فناوري هاي بهتر نیز نباید افزایش تولید كاال باشد، 
بلكه هدف باید برآوردن احتیاجات واقعي انسان ها با 
قیمت ارزان تر باشد. در این ایدة اقتصادي، نفع طلبي 
خودخواهانه، فزون طلبي و میــل پایان ناپذیر براي 
رســیدن به امیال اقتصادي كــه مجوز عبور از همة 
مرزهاي ارزشــي اســت، از بین مي رود و نهادهایي 
چــون آموزش وپرورش و خانــواده و حتي نهادهاي 
مذهبي، مي توانند با تأكید بــر ارزش هاي اخالقي، 
معنوي و فرهنگي تعدیل كنندة ارزش هاي اقتصادي 
باشند. در این نظام، موقعیت تحصیلي با مفید بودن 
در سطح اجتماع گره مي خورد، موقعیت مالي و ارتقا 
در سلسله مراتب اجتماعي در فرد نهادینه نمي شود 
و كاالي موفقیــت به ازاي هر قیمــت و از هر راهي 

درخواست نمي شود.
برنامه هاي درسي شاخة فني حرفه اي و كاردانش، 
با توجه به مهارت هاي ضــروري هنرجویان در قرن 
بیست ویكم، از برنامة درسي سنتي به برنامة درسي 
مبتني بر شایستگي تغییریافته و كتاب هاي مورد نیاز 
دوره ها براساس آن تألیف شده است. میزان حركت به 
سمت تحقق این شایستگي ها در برنامه ریزي مدیران 
هنرســتان و در هنرجویــان را در گزارش صفحة 4 
مطالعه فرمایید. همچنین، براي درك چگونگي تأثیر 
پیش زمینه هاي ذهني اقتصادي در نظام آموزشــي 
فني وحرفه اي، خوانندگان را به مطالعه مقالة محمد 
حرفتي سبحاني در صفحة 10 همین شمارة مجله 

دعوت مي كنم.

مي شود كه:»كدام مقدم است بر دیگري؟ ابتدا رشد 
بعد توسعه یا برعكس؟«

پــس از جنگ جهانــي دوم و در پــي احتیاج به 
بازسازي ســریع كشــورهاي جنگ زده و به وجود 
آمدن كشورهاي مستقل از مستعمره هاي قبلي كه 
اكثرشان از نظر اقتصادي عقب مانده بودند، دیدگاه 

اولي غالب شد.
اما با وجود تالش بــراي بهبود وضعیت اقتصادي، 
از طریق ســرمایه گذاري هاي كالن، كمك هاي مالي 
كشورهاي توسعه یافته و به كارگیري نیروي كار در 
كارخانه هاي ایجاد شــده، و با وجود افزایش نسبي 
تولیــد ناخالص داخلي، در وضعیــت اكثر مردم آن 
كشورها بهبود محســوس و پایداري حاصل نشد. از 
طرف دیگر، با افزایش فاصلة طبقاتي، توسعة انساني 

در سطح جامعه به وجود نیامد.
در سال هاي اخیر، در كشورهاي صنعتي و پیشرفتة 
دنیا، نظریه هاي جدید دیگري دربارة رشد اقتصادي 
پدید آمده اند كه با دو نظریة قبل از ریشــه اختالف 
دارند. این نظریه ها مي پرسند: آیا واقعًا منابع طبیعي 
و مواد اولیة الزم براي تولید محدود هســتند؟ با لغو 
پیش فــرض محدود بودن منابع طبیعي از دو نظریة 
قبل این گروه ها به مكتب فكري جدیدي مي رسند.

اقتصاددان   ،)serrge Latouch( سرگي التوش
و فیلسوف فرانسوي، مي گوید: »رشد اقتصادي كه تا 
كنون تعریف شده، لزومًا به بهبود وضعیت انسان ها 
نمي انجامد. اگر قرار باشــد یــك اقتصاد فقط بدون 
ضابطه تولید كند، زیانــي كه به منابع طبیعي وارد 
مي كنــد، غیرقابل جبران خواهد بود، و تولید بر این 
اســاس فقط مصرف فراوان را پاسخگوست. وقت آن 
است كه به كاهش تولید فكر كنم، نه به افزایش آن.«

وي معتقد است، در نظریه هاي رشد تاكنون، تولید 
را به گونه اي كلي و تفكیك نشده مطرح كرده اند، در 
صورتي كه باید میان كاالهاي تولید شدة »مفید« و 
كاالهاي تولید شده براساس »ارزش تجاري« آن ها 

تفاوت گذاشت.
كاال یــا خدمتي كه بــراي ارزش  تجاري آن تولید 
مي شــود، لزومًا كاالیي نیســت كه ما به آن احتیاج 

داریم.

 پي نوشت ها
٭ براي مطالعة  بیشتر در خصوص این 
بحث رجوع شود به كتاب »الف مثل 

اقتصاد«.
٭ براي مطالعة بیشتر رجوع شود به 
سرمقالة رشد علوم اجتماعي، شمارة 

پاییز 95.



نصراهلل دادار

اشاره
ابوالفضل  حدود چهار ســال پیش آقاي 
صادقــي مدیر هنرســتان کاردانش انقالب 
اسالمی قم شد. ایشان با برون سپاري و ایجاد 
تغییراتي در رشته ها و برنامه هاي هنرستان و 
فعال کردن هنرآموزان و هنرجویان آن، موفق 
ماهی،  پیراهن،  ماننــد  تولید محصوالتی  به 
کیف و ســوهان در این هنرستان شد که از 
این طریق درآمد مناسبی، نصیب هنرجویان، 

هنرآموزان و هنرستان هم گردید. 
به منظــور ثبت این تجربــة مدیریتی و 
استفادة ســایر هنرســتان ها از یك تجربة 
و  همراه ســردبیر  به  موفق،  برون ســپاري 
مدیرداخلــی مجله، به قــم رفتیم و با آقای 
انقالب  هنرســتان  مدیر  صادقی،  ابوالفضل 
اسالمی و آقای مسعود حمیدی، رئیس دفتر 
آموزش وپرورش  کاردانــش  و  فنی وحرفه ای 
اســتان قم گفت وگویی انجام دادیم که شرح 

آن در ادامه آمده است.

 آقای صادقی! مدرک تحصیلی شما چیست 
و چند سال سابقة مدیریت دارید؟

 صادقی: من ليســانس ریاضي هستم و حدود 
15 سال سابقة مدیریت در مدرسه دارم. هفت سال 
مدیر متوســطة اول بودم و بعد مدیر متوسطه دوم 
شدم. اکنون چهار سال اســت که مدیر هنرستان 

کاردانش انقالب اسالمي قم هستم.
 در فعالیت هاي تولیدي هم سابقه دارید؟

 صادقي: بله. من خارج از مدرسه، کارگاه  توليد 
لباس دارم و از همين تجربه براي هنرســتان بهره 

گرفتم و آن را به سمت توليدي شدن پيش بردم.
 وقتي این هنرستان را به شما سپردند، چه 
وضعي داشت و شما چه تغییري در آن ایجاد 

کردید؟
 صادقي: وقتي مسئوليت هنرستان را پذیرفتم، 
نخســت رشــته هاي آن را بررســي کردم. در آن 
زمان در این هنرســتان چند رشته مانند معماري، 
گرافيك، حسابداري، برنامه نویسي پایگاه داده ها و 

عكاس: غالمرضا بهرامي

تجربه ای موفق از برون سپاری
در هنرستان انقالب اسالمی قم
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گاوداري صنعتي داشــتيم. این در شرایطي بود که 
ما در قم هزار مهندس معمار و نقشه کش در سطح 
کارشناسي داشــتيم لذا بازار کار آن ها اشباع شده 
بود. بنابراین من فکر کردم که رشــته هاي موجود 
هنرســتان،  مــورد نياز بازار کار نيســت و ما باید 
رشــته هایي را در این هنرستان آموزش دهيم که 

بازار کار داشته باشند.
در رشــته رایانه و حســابداري هم دیدیم که 
تعداد زیادي از کارشناســان این رشــته ها در قم 
وجود دارنــد. بنابراین ما به این نتيجه رســيدیم 
که در رشــته هایي آموزش داشته باشيم که مورد 
نياز منطقه باشــد. پس از بررســي منطقه متوجه 
شــدیم که منطقه بومي است و مردم به گاوداري و 
توليدهاي خانگي عالقه دارند. به همين دليل رشتة 
گاوداري صنعتي را حفظ کردیم. اما بقية رشــته ها 
را حذف کردیم و کوشــيدیم چند رشــته توليدي 
را جایگزین آن ها کنيم. براســاس قوانين موجود، 
هنرســتان هاي کاردانش مي توانند برخي رشته ها 
را برون ســپاري کنند. ما هم از این قوانين استفاده 
کردیم و در چند رشــته ماننــد توليد کيف، توليد 

لباس، شيالت و... برون سپاري کردیم.
با کســاني که واحد توليدي داشــتند، داراي 
دانش کافي در این رشــته ها بودند و مي توانستند 
آموزش این رشته ها را قبول کنند، صحبت کردیم 
و با آن ها براي آموزش قرارداد بستيم. پس از مدتي 
هنرجویان شــروع بــه توليد کردند، ولــي ما بازار 
فروش نداشتيم. در آن زمان با اداره صحبت کردیم 
و گفتيم آمادگــي داریم لباس فرم دانش آموزان را 
تهيه کنيم و آن ها هم پذیرفتند. در سال اول ضرر 
کردیم، ولي در ســال دوم، اداره ســفارش دوخت 
شــش هزار دست لباس را به ما داد که آن را توليد 
کردیــم و از ایــن طریق 36 ميليون تومان ســود 
بردیم. از این پول 12 ميليون تومان به هنرجویان 
و 12 ميليون تومان هم به مدارسي که سفارش کار 
به ما داده بودند، پرداختيم. 12 ميليون تومان هم 

براي هنرستان باقي ماند.
 این کار شما با چه واکنشي روبه رو شد؟

قبــول نمي کردند که  ابتدا خيلي ها   صادقي: 
هنرجویان این لباس ها را توليد کرده اند و مي گفتند 
لباس ها در بيرون از هنرستان توليد مي شوند. ما از 
آن ها خواســتيم که بياینــد و کارگاه هاي ما را در 
هنرســتان ببينند. برشــکاران و آموزش دهندگان 
همه هنرآموز بودند و یك اســتادکار هم داشتيم. 

هنرآموزان باالي ســر هنرجویــان بودند. هنرآموز 
به هنرجو الگو را مي داد و هنرجویان ســري دوزي 
مي کردند. هنرجویان آن قدر پيشــرفت کرده بودند 
که خودشــان روپوش، آســتين و سردست توليد 

مي کردند.
ما در رشــته هاي ســراجي، شــيالت و مرغ داري 
صنعتي هم به همين روش کار را شــروع کردیم و 
ادامــه دادیم. بنابراین اتفاقي که در هنرســتان ما 
رخ داد ایــن بود که ما بســتر فراهم مي کردیم که 
هنرجویان عالوه بر آموزش دیدن در این رشــته ها 

وارد بازارکار هم بشوند.
 چند هنرجو دارید؟

 صادقــي: در حال حاضر هنرســتان ما 165 
هنرجــو دارد. 100 هنرجــو در پایــة ســوم در 
رشــته هاي گاوداري صنعتــي، شــيالت، خياطي 
مردانه دوز، آشــپزي و شــيریني پزي، و مرغ داري 
صنعتي هستند. 65 هنرجو در پایة اول رشته هاي 
خياطي مردانه دوز، شــيالت )ماهي هاي سردابي(، 
سراجي و گاوداري صنعتي هستند. در حال حاضر 

پایة دوم نداریم.
 چه تعدادي هنرآموز دارید؟

 صادقي: در رشــتة خياطــی دو هنرآموز، در 
گاوداری صنعتــی ســه هنرآموز، در شــيالت دو 
هنرآموز، در آشــپزی یك هنرآموز و در مرغ داری 
صنعتی یك هنرآموز داریم. جمعاً 9 نفر هســتند. 
رشــته های ما کاماًل برون سپاری شــده اند و همة 
هنرآموزان ما خودشان دست اندرکار و توليدکننده 
هستند. اکثرشان فوق ليسانس دارند و فقط مدرک 

یکی از هنرآموزان زیر فوق ليسانس است.
چرا  چیست؟  رشته ها  برون سپاري  حسن   

در همة رشته ها برون سپاري کرده اید؟
 صادقي: برون ســپاري چند ُحسن دارد: یکي 
اینکــه تغيير هنرآموز در صورت نداشــتن کارایي 
آسان است. برون سپاري موجب کاهش هزینه هاي 
هنرســتان مي شــود. ما براي جذب هــر هنرآموز 
باید حداقــل ماهي دو  رســمي آموزش وپرورش، 
ميليــون تومــان، یعني ســالي 24 ميليون تومان 
حقوق بپردازیم. در صورتي که با روش برون سپاري، 
ما ســالي هشــت ميليون تومان به یــك هنرآموز 
مي دهيم. حسن هاي دیگر این روش عبارت اند از: 

 الگو بودن هنرآموزان موفق نزد هنرجویان، 
به دليل موفقيت در سطح زندگي.

 برقــراري ارتباط بين هنرســتان و بازار 

٭  صادقی:  
رشته هایی را كه 
بازاركار نداشتند، 

تعطیل كردم و 
چند رشتة جدید 

را که بازارکار 
داشتند،  مانند 

سراجی، خیاطی، 
سوهان پزی، شیالت 
و... جایگزین آن ها 

کردم 

٭  صادقی: 
برون سپاری 

حسن های زیادی 
دارد؛ از جمله کاهش 

هزینه ها، حق 
انتخاب هنرآموز 
کارامد، برقراری 

ارتباط بین هنرستان 
و بازارکار، آشناشدن 
هنرجویان با تولید و 

بازارکار  و... 
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و آشــنا شــدن هنرجویان با بازارکار و رشد 
اعتمادبه نفس آن ها.

 کارامد بودن هنرآموزان.
هنرآموزانــي کــه از طریق برون ســپاري در 
هنرستان مشغول تدریس مي شوند، کارامد هستند. 
یعني عالوه بر دانش تئوري، داراي تجربة عملي هم 

هستند و با توليد و بازار فروش آشنایي دارند.
عالوه بر این ها، شــرکت هاي طرف قرارداد ما 
در برون سپاري، کارگاه هاي ما را تجهيز کنند. االن 
کارگاه هاي توليدي ما که شامل خياطي و شيالت 
مي شوند، درامدزا هســتند. کارگاه سراجي ما هم 
درامدزا بود که متأســفانه امســال تعطيل شد. در 

مرغ داري صنعتي مشکل بودجه داریم.
نیروهاي هنرســتان رسمي  از   چه تعداد 

هستند؟

 صادقي: فقط دبيــران عمومي و کادر اجرایي 
ما رســمي هستند. هشت دبير عمومي 12 ساعتي 
داریم. مدیر و چهار معاون دو سرپرست هم رسمي 
هســتند و همة نيروهاي تخصصــي و مهارتي ما، 

برون سپاري شده اند.
 چرا رشتة سراجي تعطیل شد؟

 صادقــي: علت اصلي تعطيلي این رشــته در 
هنرســتان ما، هدایــت تحصيلي در ســال جاري 
بزرگ ترین ضربه را به هنرســتان ها زد و خيلي از 
رشــته ها را به تعطيلي کشاند. امسال ما در جذب 
دانش آموزان 40 درصد افت داشــتيم و همين امر 
موجب شد که رشتة سراجي تعطيل شود. ما امسال 
حدود 20 دانش آموز داشتيم که در رشتة سراجي 
ثبت نام کرده بودند. ولي با اجراي هدایت تحصيلي، 
آن هــا آمدنــد و پرونده هاي خــود را گرفتند و در 

٭ حمیدی: در سال 
گذشته، 34 درصد 
دانش آموزان 
متوسطة استان 
قم در هنرستان ها 
تحصیل می کردند، 
ولی امسال این رقم 
به 30 درصد کاهش 
یافت
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رشته هاي نظري ثبت نام کردند.
 مشكل هدایت تحصیلي چه بود؟

 مســعود حمیدي: مشــکل اصلــي هدایت 
تحصيلي سيســتم و نرم افــزار اجرایي آن بود. این 
نرم افزار قرار بود که براســاس ظرفيت هاي استان 
ســهميه بندي کند. مثــاًل در اســتان قم ظرفيت 
رشــتة تجربي پنج هزار نفر بود و قــرار بود که تا 
پنج هزار نفر اول، رشــته تجربي را بزند. متأسفانه 
هدایــت تحصيلي آمد و براي هر دانش آموز دوازده 
اولویت تعيين کرد و این کار براي دانش آموزان حق 
ایجاد کرد. 60 درصد دانش آموزان ادعا داشتند که 
براي رشتة تجربي حدنصاب را دارند. مي گفتند ما 
مي خواهيم به رشتة تجربي برویم و همه به سمت 
رشــتة تجربي هجوم آوردند. یعني در قم شرایطي 
فراهم شــد که 43/5 درصد دانش آموزان به سمت 

رشتة تجربي رفتند. 
 ولي مگر ما چقدر ظرفیت ادامة تحصیل در 

رشتة تجربي داشتیم؟
 اشــکال دیگر فرم هدایت تحصيلــي این بود 
که رشــته هاي فني وحرفه اي و کاردانش )خدمات، 
هنر، صنعت و کشــاورزي( را معرفــي نکرده بود. 
فقــط به صورت کلي به فني وحرفــه اي و کاردانش 
اشــاره اي داشــت. دانش آموزان یــا فني وحرفه اي 
را باید انتخاب مي کردند یــا کاردانش را. بنابراین 
بچه ها عماًل ســردرگم شــدند. در صورتي که اگر 
هدایت تحصيلي درســت مدیریت مي شد، کار به 
اینجا نمي رســيد. یعني عماًل یك سال برنامه ریزي 
کل آموزش وپــرورش کشــور از بيــن رفــت. در 
صورتي که مســئوالن بــه جاي ایــن کار )هدایت 
تحصيلي(، مي توانســتند سياست هاي نوین وزارت 
آموزش وپرورش در ترغيب دانش آموزان به انتخاب 
رشــته هاي مورد نياز کشــور را، در یك برنامة 10 

دقيقه اي از طریق تلویزیون اعالم کنند.
 در گذشته کســي به نحوة انتخاب رشته 

اعتراض نداشت؟
 حمیدي: در روال گذشــته، کل کساني که در 
قم به انتخاب رشــته اعتراض داشتند، به 100 نفر 
نمي رســيد که معموالً هم ما آن را مدیریت و حل 
مي کردیم. امســال هم ما ابتدا مشکلي نداشتيم. تا 
نيمــة اول تيرماه ثبت نام ها تقریباً تمام شــده بود. 
ولي با اعــالم برنامة هدایت تحصيلي جدید، کار از 
دســت همه خارج شد. من مطمئن هستم که سال 
آینده بسياري از این ها که به رشتة نظري رفته اند، 

به رشته هاي فني وحرفه اي یا کاردانش برمي گردند.
 در برنامة هدایــت تحصیلي جدید، به جز 

اولویت 12گانه، چه مشكالت دیگري بود؟
 حمیــدي: یکي دیگــر از مشــکالت، وجود 
مشاوران بود. اي کاش مشاوره نداشتيم. متأسفانه 
مشــاوران موجود نه توان کار مشاوره بالينی دارند 
و نــه توان هدایــت تحصيلي دانش آمــوزان. خود 
آن ها در بحث انتخاب رشــته، به سمت رشته هاي 
نظــري تمایــل  دارند. البته مشــکل اساســي در 
انتخاب رشــتة دانش آموزان، جو کنکور اســت که 
هــم آموزش وپرورش و هــم تلویزیون آن را بزرگ 
مي کنند. اگرچه آموزش وپرورش مدعي اســت که 
مخالف کنکور است و نمي خواهد آن را تقویت کند، 
ولي عماًل این اتفاق مي افتد و خانواده ها تحت تأثير 

کنکور هستند.
صداوسيما از طریق گزینة 2 و تبليغات کنکور 
درامد ميلياردي دارد و طبيعي اســت که کنکور را 
برجســته کند. مؤسسات کنکوري هم که از طریق 
کنکور درامــد زیادي دارند، از طریق صداوســيما 
روي مردم اثر مي گذارند و خانواده ها را به ســمت 
رشــته هاي نظري تشــویق مي کنند. عملکرد خود 
آموزش وپرورش هم مشــوق رفتن بچه ها به سمت 
رشته هاي نظري اســت. حتي وقتي که ما به یك 
ناحيه فشــار مي آوریــم که هنرســتان دایر کند، 
مي روند بدترین ساختمان را به هنرستان اختصاص 
مي دهنــد. وزارت آموزش وپــرورش براي توســعة 
رشــته هاي فني وحرفه اي و ترغيب دانش آموزان به 
ســمت این رشــته ها، باید به فرهنگ سازي جدي 

دست بزند.
آموزش وپرورش  عملكرد  کردید  اشــاره   
هم در جهت تقویت هنرستان ها و رشته هاي 
این  در  است  ممكن  نیســت.  فني وحرفه اي 

زمینه توضیح دهید؟
 حمیدي: بله. ببينيد، اکثــر قوانين و مقررات 
و مســائل حقوقي در جهت توســعة هنرستان ها 
نيستند. االن هنرستان ها در زمينة مسائل حقوقي، 
و قوانين و مقررات با موانع زیادي روبه رو هستند و 
کسي هم نيست که آن ها را حل کند. براي نمونه، 
قوانيــن و مقررات تبصرۀ 75 )آموزشــي همراه با 
توليد( هنرســتان ها، مربوط به سال 1362، یعني 
33 سال پيش اســت. در صورتي که امروز شرایط 
خيلي تغيير کرده اســت و ایــن قوانين و مقررات 
هم باید تغييــر کنند. البته وزارت آموزش وپرورش 

هنرآموزانی كه از 
طریق برون سپاری 

در هنرستان مشغول 
تدریس می شوند، 

كارامد هستند. 
یعنی عالوه بر دانش 
تئوری، دارای تجربة 
عملی هم هستند و 

با تولید و بازار فروش 
آشنایی دارند



نمي تواند آن هــا را تغيير دهد و فقط هيئت دولت 
قادر است آن ها را تغيير دهد. 

مشکل دیگر هنرســتان ها این است که اساسنامة 
روشني براي »آموزش همراه با توليد« وجود ندارد. 
ذي حسابي زیربار خيلي از کارهایي که در هنرستان 
انجام مي شود یا باید بشــود، نمي رود. هنرستان ها 
نياز دارند که دستورالعمل به روز و جامعي به آن ها 
ابالغ شودتا دستشان باز شود و براساس آن، کارها 

را انجام دهند.
 با توجه به حسن هایي که براي برون سپاري 
هنرســتان ها برشــمردید، چــرا برخي از 

هنرستان ها این کارها را انجام نمي دهند؟
 صادقي: برون سپاري اگرچه حسن هاي زیادي 
دارد، اما براي مدیران هنرســتان ها هم مشــکالت 

و دردســرهایي ایجاد مي کند که موجب مي شــود 
انگيزۀ مدیران براي برون ســپاري کاهش پيدا کند. 

برخي از این مشکالت عبارت اند از: 
 موانــع قانوني و حقوقي در رابطه با توليد 

و درامدزایي هنرستان ها؛
 نپرداختــن حقــوق شــرکت هاي طرف 

قرارداد هنرستان؛
 پایين بودن نرخ قراردادهاي شرکت هاي 
طرف قرارداد با هنرستان در امر برون سپاري. 
در حال حاضر این نرخ به گونه اي اســت که 
امکان دارد شرکت ها همکاري خودشان را با 
هنرستان قطع کنند. االن شرکت  سوهان پزي 
طرف قرارداد ما مي گوید:  محصول من صادر 
مي شــود. بيایم براي هفت یا هشت ميليون 

مشكل اساسی 
در انتخاب رشتة 
دانش آموزان، جو 
كنكور است كه هم 
آموزش وپرورش و 
هم تلویزیون آن را 
بزرگ می كنند
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تومان با هنرســتان قــرارداد ببندم که چه 
بشود؟

 آقاي حمیدي، در استان قم چند هنرستان 
دارید؟

 حمیدي: اســتان قم 70 هنرســتان دارد که 
شامل 30 هنرستان فني وحرفه اي و 40 هنرستان 

کاردانش مي شود.
 چه درصدي از دانش آموزان دورة متوسطه 

در هنرستان ها تحصیل مي کنند؟
 حمیــدي: در ســال گذشــته 34 درصــد 
دانش آموزان دورۀ متوســطه در هنرستان تحصيل 
مي کردنــد. ولي این رقم در ســال جاري به علت 

اجراي بد هدایت تحصيلي به 30 درصد رسيد.
 به چند مورد از موفقیت هاي هنرســتان 

کاردانش انقالب اسالمي قم اشاره بفرمایید.
 صادقــي: توليدات هنرســتان ما بخشــي از 
موفقيت هاي ماست. هنرستان ما در رشتة خياطي 
در نمایشــگاهي که در »بوستان گفت وگو« برگزار 
شــد، جزو یکي از پنج اســتان شــرکت کننده در 
نمایشگاه پوشــاک مدارس بود. نمایشگاه پوشاک 
توســط وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشــاد اسالمي و 
وزارت آموزش وپرورش برگزار شده بود. همچنين، 
یکــي از هنرجویان ما در رشــتة گاوداري صنعتي 
به نام علي احمدپور جزو هشت نفر برتر کشور در 

این رشته شد.
اشــاره کــردم که مــا از طریق توليــد لباس فرم 

دانش آموزان، 36 ميليون تومان درامد داشتيم.

وزارت 
آموزش وپرورش برای 

توسعة رشته های 
فنی وحرفه ای و 

ترغیب دانش آموزان 
به سمت این 

رشته ها، باید به 
فرهنگ سازی جدی 

دست بزند



محمد حرفتي سبحاني
كارشناس ارشد برنامه ریزي درسي دانشگاه شهید مدني آذربایجان

چكيده
هدف پژوهش حاضر بررســي و تحليل شاخه هاي 
براساس رویكرد سيستمي  فني وحرفه اي و كاردانش 
بوده اســت. به ایــن منظور، نخســت مباني نظري 
آموزش هاي فني وحرفه اي در جهان و سپس در ایران 
بررسي و تحليل شد. آن گاه شاكلة رویكرد سيستمي 
به عنوان چارچوب  مقاله و پيش فرض هاي الزم تبيين 
شد و روش تحقيق مقاله از نوع مروري و كتابخانه اي 
انتخاب شــد. در ادامه، شاخه هاي مزبور در قالب یك 
نظام تعریف شــدند و عناصر اصلي واقع در درونداد، 
فرایند و برونداد نظام آموزش فني وحرفه اي و كاردانش، 
مورد بررســي و كنكاش قرار گرفتند كه در این بين، 
عناصري همچون برنامة درسي فني وحرفه اي به دليل 
تازگي بحث، و كارآفریني و اشــتغال به دليل اهميت 
موضوع، از بسط وزني بيشتري برخوردار بودند. واكاوي 
در این عناصر موجب مطرح شــدن مقوله هایي چون 
»كارورزي« و »گذار از مدرســه به محيط كار« شد.  با 
توجه به تحليل عناصر فوق، براي باال بردن اثربخشي 
نظام آموزش فني وحرفه اي و كاردانش از ســه حلقة 
مفقوده، به نام هاي ارزشــيابي مستمر كيفي، تشكيل 
نهاد سياست گذاري واحد و تأسيس نهادهاي رابط ميان 
صنعت و آموزش هاي فني وحرفه اي، به عنوان نظام هاي 
مؤثر در افزایش تأثيــر آموزش هاي فني وحرفه اي در 
نهادهاي مربوطه در كشــور یاد شــد. در پایان مقاله 

براساس نتایج تحليل پيشنهادهایي ارائه شد.

كليدواژه ها: 
رویكرد سیستمي ، 
مهارت آموزي، 
آموزش هاي 
فني وحرفه اي، 
برنامة درسي 
فني وحرفه اي، كارآفریني. 

مقدمه
رشــد و توســعة اقتصادي1 كشــورها بــه میزان 
قابل توجهي از رشد و توسعة آموزشي تأثیر مي پذیرد. 
زیرا جوامع انســاني در زمینة توسعه اقتصادي و در 
پي آن توسعة پایدار، زماني به تحوالت اساسي دست 
مي یابند كه در عصر خویش قادر باشند فناوري هاي 
روز را بین خودشــان نهادینه كنند و این فناوري ها 
استعداد درون زا شــدن را داشته باشند )در صورتي 
كه فناوري توســط متخصصان ســایر كشورها در 
جامعه اي نهادینه شــود، دیگــر خاصیت درون زایي 
نخواهد داشــت(. در چنین شرایطي كه كشورها به 
اهمیت نقش آموزش، در اقتصاد پي برده اند، كیفیت 
بخشي به نظام آموزشي را محور رسالت هاي بنیادین 
و اولویت هــاي خود مي داننــد )صالحي و همكاران، 

 .)1388
یكي از مهم ترین بخش هاي نظام آموزش هر كشور 
نظام آموزش فني وحرفه اي اســت و توجه به آن از 
جمله خط مشي هاي اساسي كشــورها براي تربیت 
نیروي انســاني كارامد محسوب مي شــود. با توجه 
به ســرمایه گذاري وســیعي كه براي تحقق این امر 
مورد نیاز اســت، معمواًل بخش خصوصي براي ورود 
به عرصة آموزش و تربیت نیروي انســاني رغبتي از 
خود نشــان نمي دهد و لذا یكي از مهم ترین وظایف 
دولت ها، توسعة آموزش در حوزة فني وحرفه اي است 
كه آثار مستقیمي، همچون افزایش كیفیت كار، باال 
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ــاخه های  بررسی شـ
فنی وحرفه ای و كاردانش 

براساس رویكرد سیستمی
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رفتن توان اقتصادي و اثر ضمني كاهش فســادهاي 
اجتماعــي و كاهش نرخ مهاجــرت، فقر، بیكاري و 

اختالف طبقاتي دارد.
به رغم نقش بسزاي آموزش هاي فني وحرفه اي در 
پیشرفت اقتصادي و تحقق اهداف اجتماعي و فردي 
)ســاخاروپولوس2، به نقل از زین آبادي و همكاران، 
1386(، مســائلي نظیر عدم توفیق دانش آموختگان 
در بــازاركار، و فقدان ارتباط الزم بین رشــته هاي 
فني وحرفــه اي و مناطــق جغرافیایي در كشــور از 
یك سو، و فقدان ارتباط بین شغل و رشتة تحصیلي 
دانش آموختگان از ســوي دیگر، نرخ ناچیز انتقال از 
مدرســه به كار دانش آموختگان داراي مهارت هاي 
ســطح مقدماتي كــه در عمل ناكارآمدنــد، تزریق 
دانش آمــوزان بــا كیفیت پایین به هنرســتان هاي 
فني وحرفه اي، نرخ بــاالي افت تحصیلي به ویژه در 
درس هاي عملي و مهارتي، نبود مشاركت یا مشاركت 
ناچیز صنایع در برنامه ریزي درســي، تدوین محتوا، 
اجرا و ارزشیابي رشته هاي فني وحرفه اي، برنامه هاي 
درســي متمركز، غلبة روش هاي ارزشیابي پایاني بر 
ارزشــیابي فرایندي، كم توجهي به مقولة كارآفریني 
و نرخ پایین  ثبت نام  در هنرستان  هاي فني وحرفه اي 
در  همــكاران، 1386(  و  )صالحــي  كاردانــش  و 
كشــور، همگي نشــانگر ناكارامــدي آموزش هــاي 
فني وحرفــه اي و لزوم اصالح بنیادین ســاختار آن 
اســت. با توجه بــه چند بعدي بودن مســئله و نیز 
وجود پیچیدگي ها و ارتباط این دســته از آموزش ها 
و مهارت ها با ســایر نهادهاي جامعه،  به نظر مي رسد 
رویكرد سیستمي راهكار مناسبي براي بررسي نظام 
آموزش فني وحرفه اي،  شناسایي نقاط ضعف و ارائة 
دستورالعمل هاي پیشــنهادي براي بهینه سازي آن 
اســت. بنابراین ضمن تشــریح مؤلفه اي مهم نظام 
مذكــور در قالب یــك نظام اجتماعي، به بررســي 
بروز برخــي از ناكامي هاي آن و نیز ارائة راه حل هاي 

پیشنهادي در این مورد خواهیم پرداخت.

سؤال پژوهش
رویكــرد سیســتمي بــه شــاخه هاي آمــوزش 
فني وحرفــه اي و كاردانش، چــه راهبردهایي براي 

اثربخشي بهتر این آموزش ها دارد؟

روش تحقيق
روش تحقیــق مقالــة حاضــر از نوع مــروري و 
كتابخانه اي با توجه به مقاالت و اسناد موجود است.

پيشينه  تحقيق
ربيعي )1391(، در مقاله اي با عنوان »بررســي 
میــزان تحقق اهداف شــاخة كاردانــش از دیدگاه 
هنرآموزان شاغل در هنرستان هاي كاردانش پسرانة 
اصفهان«میزان تحقق اهداف شــاخة كاردانش را در 
ابعاد اعتقادي، اخالقي،  فرهنگي، اجتماعي و سیاسي 
اقتصادي و فنيـ  مهارتي از ســطح متوســط كمتر 

داشته است.
ســاداتي و قهرمــان )1390(، در مقاله اي با 
عنوان »مقایسة وضعیت دانش آموزان هنرستان هاي 
فني وحرفه اي و مــدارس كاردانش به لحاظ تطبیق 
مؤلفه هاي آموزشي با اســتانداردها«، ضمن بررسي 
نیروي انســاني و فضا و تجهیزات با اســتانداردهاي 
موجود، دو مؤلفة »نیروي انســاني« و »فضا« را در 
سطح نزدیك به اســتاندارد بیان مي كنند، اما مؤلفة 
تجهیزات را در سطح پایین تر از استاندارد دانسته اند 

و خواهان ارتقاي وضعیت موجود هستند.
صالحــي و همكارانــش )1388(، در مقاله اي با 
عنوان »كاربســت رویكرد سیســتمي در ارزشیابي 
كیفیت هنرســتان هاي فني وحرفــه اي: موردي از 
ارزشیابي هنرستان هاي فني وحرفه اي دخترانة شهر 
تهران« ضمن ارزشــیابي كیفیت هنرســتان هاي 
دخترانة فني و حرفه اي تهران با اســتفاده از رویكرد 
سیســتمي، كیفیت درونداد و فرایند را  در ســطح 
مطلــوب، اما كیفیت برونداد و كل هنرســتان را در 

سطح نامطلوب ارزیابي كرده اند.
زین آبــادي )1386(، در مقالــه اي بــا عنوان 
»ارزشیابي كیفیت ابعاد فردي، اجتماعي و اقتصادي 
فني وحرفه اي دخترانة  هنرســتان هاي  بروندادهاي 
شــهر تهران« بروندادهاي هنرســتان هاي دخترانه 
فني وحرفه اي را در ســطح نامطلــوب ارزیابي كرده 

است. 
صالحــي و همكارانش )1386(، در پژوهشــي با 
عنوان »نگاهي تحلیلي به عملكرد هنرســتان هاي 
كاردانش موردي از ارزشــیابي كیفیت بروندادهاي 
هنرســتان هاي كاردانش منطقة 2 شــهر تهران« 
عملكرد كلي هنرســتان هاي مزبــور را در كل، در 
ســطح نامطلوب ارزیابي كرده و براي تغییر كارایي 

پیشنهادهایي ارائه داده اند.

در  فني وحرفه اي  آموزش هــاي  وضعيت 
جهان

در جامعه ممكن است آموزش وپرورش متشكل از 

یكی از مهم ترین 
بخش های نظام 

آموزش هر كشور 
نظام آموزش 

فنی وحرفه ای است 
و توجه به آن از 

جمله خط مشی های 
اساسی كشورها برای 
تربیت نیروی انسانی 

كارامد محسوب 
می شود
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دو عنصر مهم در نظر گرفته  شود: »آموزش رسمي« 
و »آموزش غیررسمي«. آموزش رسمي در محیطي 
ســازمان یافته تر مثل مدرســه صــورت مي پذیرد. 
آموزش غیررسمي كه غالبًا »آموزش ضمني« نامیده 
مي شــود و معمواًل خارج از محیط مدرسه به وقوع 
مي پیوندد، بخشي از فرایند برنامه ریزي شده نیستند. 
روي عناصر رسمي و غیررسمي آموزش وپرورش دو 
طبقة كلي قرار دارند كه منعكس كنندة اهداف وسیع 
مرتبط با آن ها هستند. از این دو نوع آموزش وپرورش 
مي تــوان با عنوان »آموزش وپرورش براي زندگي« و 
»آموزش وپرورش براي امرار معاش« یاد كرد )فینچ3و 

كرانكیلتن4، 1390(.
»یونســكو« آموزش هاي فني وحرفــه اي را چنین 
تعریف كرده است: »آموزش هاي فني وحرفه اي عالوه 
بردانش عمومي تمام اشكال و سطوح فرایند آموزشي 
شــامل مطالعة فناوري و علوم مربوط به آن و كسب 
مهارت هاي علمي، توانایي و نگرش را در برمي گیرد 
و مسائل مربوط به اشتغال را در بخش هاي متفاوت 
  Tappin,( اقتصادي،  اجتماعي و زندگي برعهده دارد
20002(. آموزش فني وحرفه اي در سطح گسترده اي 
تربیت نیروي انساني را برعهده دارد و به آموزش هاي 
رسمي محدود نیست. با توجه به نقش مؤثر نیروي 
انساني در توســعة اقتصادي، و از طرف دیگر نقش 
آموزش فني وحرفه اي در تربیــت و افزایش دانش،  
مهارت  و نگرش انســاني و ایجاد نــوآوري، مي توان 
گفت كــه آموزش فني وحرفه اي نیــروي الزم براي 

توسعة اقتصادي را فراهم مي سازد. 
هانهارت و بوســيو5 )1998( بر این باورند كه 
مقتضیات فرهنگي، سیاســي،  اقتصادي و نوع نگاه 
كشورها به آموزش فني وحرفه اي رسمي به ظهور سه 
الگوي بازار محور، آموزش فني وحرفه اي تمام وقت و 

استاد ـ شاگردي منجر شده است.
الگوي اول در مراكز حرفه  آموزي اجرا مي شود )كه 
الگوي بازار محور نیز خوانده مي شــود(. مؤسســات 
تولیدي و خدماتي كشــورهایي مانند انگلســتان، 
آمریكا و ژاپن از آن اســتفاده مي كنند. الزم به ذكر 
اســت كه در این حالت نظام آموز ش وپرورش قدرت 

كمتري دارد.
در الگــوي دوم، آمــوزش عملي و نظــري به طور 
مشترك ارائه مي شود و یكي ازعمده ترین ویژگي هاي 
آن ارتباط ضعیف با بازار كار است. كشورهایي مانند 

فرانسه، اسپانیا و ایران از این الگو تبعیت مي كنند. 
در الگوي سوم كه كشورهایي مانند آلمان، استرالیا 

و ســوئیس براســاس آن عمل مي كنند، تحصیالت 
و حرفه  آمــوزي در دو محیط مدرســه و كار صورت 
مي گیــرد و بدین منظــور آن را »نظــام دو گانه«6 
نامیده اند. یادگیري مرتبط با كار اصل زیربنایي این 
الگو را تشكیل مي دهد )صالحي و همكاران 1388(.

در میان ایــن الگوها، كارامدي الگــوي دوگانه یا 
الگوي كارورزي بیشتر است، زیرا در این الگو، هنرجو 
به نوعي آموخته هاي خود را در دنیاي واقعي كار به 

بوتة آزمایش مي گذارد.

در  فني وحرفه اي  آموزش هــاي  وضعيت 
ایران

در حال حاضر، در كشورها سه نوع نظام آموزشي 
فني وحرفه اي وجود دارد:

1. نظام آموزشي رســمي: منظور آن دسته از 
آموزش هاي فني وحرفه اي اســت كه عمدتًا توسط 
آموزش وپــرورش اجرا، ســازماندهي و برنامه ریزي 
مي شــود و مشــخصة اصلي آن ها اعطــاي مدرك 
تحصیلي رســمي و امكان ارتقــاي فراگیرندگان به 
سطوح باالتر تحصیلي است. این آموزش ها هم اكنون 
در وزارت آموزش وپــرورش در دو شــاخة تحصیلي 
فني وحرفه اي و كاردانش و در وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوري در دانشــكدة فني وحرفه اي و نیز دانشگاه 

جامع علمي در حال اجراست.
2. نظام آموزش  غيررســمي: منظور آن دسته 
از آموزش هاي فني وحرفه اي است كه عمدتاً  توسط 
ســازمان آموزش فني وحرفه اي )وابســته به وزارت 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعي كه از ادغام ســه نهاد 
آموزشي در سال 1359 تشكیل شد( و آموزشگاه هاي 
فني وحرفه اي موجود در ســطح كشــور، وابسته به 
سازمان آموزش فني وحرفه اي و دستگاه هاي مشابه، 
برنامه ریزي، ســازمان دهي و اجرا مي شــود. اغلب 
این آموزش ها كوتاه مدت هســتند و صالحیت هاي 
حرفه اي نیروي انســاني را افزایش مي دهند یا ورود 
آن ها را به دنیاي كار آسان مي كنند. به عالوه، معمواًل 
در امتداد فعالیت هاي شغلي به تناسب مهارت هاي 
مورد نیاز در جریان هســتند و شاید بتوان آن ها را 
در زمرة آموزش هاي فني وحرفه اي بزرگ ساالن قرار 
داد. این آموزش هاي كوتاه مدت، مبتني بر شــغل و 
مهارت هــاي حرفه اي و فاقد مدرك تحصیلي معتبر 

هستند.
3. نظام آموزش ســازمان نایافته: منظور آن 
دسته از آموزش هاي فني وحرفه اي است كه در جامعه 

مقتضیات فرهنگی، 
سیاسی،  اقتصادی 
و نوع نگاه كشورها 
به آموزش 
فنی وحرفه ای رسمی 
به ظهور سه الگوی 
بازار محور، آموزش 
فنی وحرفه ای 
تمام وقت و استاد ـ 
شاگردی منجر شده 
است
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جریان دارد و عمدتًا به صورت »استادـ  شاگردي« یا 
»خودآموزي« انجام مي شود. این آموزش ها قدمتي 
چند هزار سال دارند و حداقل مي توان ادعا كرد، قوام 
و دوام جامعة گذشــته و مداومت مشاغل و تولیدات 
آن ها در گرو این آموزش ها بوده است. وجه مشخصة 
این آموزش ها نداشتن برنامة درسي و اجراي متنوع 
و غیربرنامه ریزي شده بدون مدرك تحصیلي است. 
هم اكنون در بســیاري از كشــورها نظام اســتاد ـ 
شــاگردي باز تعریف شــده و در زمرة نظام آموزش 

فني وحرفه اي رسمي قرار گرفته است.

نظریة سيستم ها و رویكرد سيستمي
تعریف رخدادهاي گوناگون در جهان تحت عنوان 
یك سیستم، از میانة قرن بیستم و با پیدایش نظریة 

عمومي سیستم ها شكل گرفت.
سیســتم در مفهــوم گســتردة خــود به عنوان 
مجموعه اي از مؤلفه هاي تعامل كننده، همراه با روابط 
بین آن هاســت كه به شناسایي یك وجود یا فرایند 
كه داراي مرز مشخصي است، منجر مي شود )جردن، 
1998(. هــر سیســتم مجموعــه اي از دو یا تعداد 
بیشتري عناصر به هم مرتبط با ویژگي هاي زیر است:
الف. هر عنصر تأثیري برعملكرد تمام سیستم دارد.

ب. هر عنصر از حداقل یك عنصر دیگر در آن تأثیر 
مي پذیرد.

ج. تمامــي زیــر گروه هاي ممكن یــك عنصر دو 
ویژگــي  اول را دارند)اكــوف7، 1981، بــه نقل از: 

سلطاني، 1392(.
آشنایي با نظریة سیســتم ها و به كارگیري آن در 
علوم مختلف نتیجه شــكل گیري رویكردي اســت 
كه از آن با نام »رویكرد سیســتمي« یاد مي شــود. 
تا پیش از گســترش نظریة عمومي سیستم ها، تنها 
شــیوة تخصصي دیدن پدیده هــا تقریبًا مخصوص 
به علوم مدرن بود. براســاس این دیدگاه تخصصي، 
جهان و هر چه در آن اســت اجتماعي از بخش هاي 
مجزا هســتند كه به میزان زیادي شایستة تحلیل و 
بررسي جداگانه اند. به این ترتیب به جاي تمركز بر 
مجموعه هاي متعامل و تلفیقــي، توجه به بخش ها 
بــدون در نظر گرفتن موقعیت آن هــا در مجموعه 
بود. در عوض در رویكرد سیســتمي تالش مي شود 
تا به جهان به شــكل نظام هــاي غیرقابل تقلیل و 
تلفیق شــده نگاه شود )جردن8، 1998(. در رویكرد 
سیســتمي عالوه بر تمركز بر كل، بر روابط پیچیده 
میان بخش هاي ســازنده نیز تأكید مي شود. نظریة 

سیســتم ها را ابتدا دانشــمندان علوم اجتماعي در 
دهه هاي 1950 و 1960 شكل دادند و بعدها اصول 
این نظریه در سایر زمینه هاي علوم انساني از جمله 

مدیریت و آموزش نیز وارد شد. 
 

فني وحرفه اي  نظــام  اجزاي  بررســي 
براساس رویكرد سيستمي

نظــام آمــوزش فني وحرفــه اي در كشــور، زیر 
مجموعه اي از سیســتم  كلي آموزش وپرورش است. 
از آنجا كه بارزترین نماد آموزش وپرورش در كشــور 
كه در ارتباط و تعامل مســتقیم بــا تمامي اجزاي 
سازندة جامعه قرار دارد، مدرسه است و مدرسه نیز 
سیســتمي از تعامالت اجتماعي است، یا به عبارت 
دیگر، یك كل ســازمان یافته شامل مسئولیت هاي 
متقابل است كه در قالب رابطه اي پویا شكل مي گیرد 
)والر9، 1932 به نقل از مهدیون 1390(، لذا مي توان 
مؤلفه هاي اساسي سیستم نظام آموزش فني وحرفه اي 

و كاردانش را در قالب عنوان هاي نمودار1 برشمرد.

درون داد

فرایند

برونداد

é برنامة درسي
é هنرآموز
é هنرجو

é فضا و تجهیزات آموزشي
é منابع مالي

é دانش آموختگان داراي دانش، بینش و 
خالقیت باشند

é تحقق اهداف اجتماعي و آموزشي
é كارآفریني

é اشتغال

é فرایند یاددهي ـ یادگیري
é فرایند ارزشیابي پیشرفت تحصیلي

نمودار1. مؤلفه هاي درون داد، فرایند و برونداد در سیستم فني وحرفه اي و كاردانش
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الف(درونداد
1. برنامه درسي

شاید یكي از شاخه هایي از برنامه ریزي درسي كه 
در كشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، برنامه ریزي 
درسي فني وحرفه اي باشــد. یكي از جنبه هایي كه 
باعث تمایز برنامة درســي فني وحرفه اي مي شــود، 
این اســت كه نه تنها برفرایند آمــوزش تأكید دارد، 
بلكه در برگیرندة نتایج محســوس آن نیز هســت 
)فینج وكرانكیلتــن، 1999(. بــراي برنامة درســي 
فني وحرفــه اي ویژگي هاي زیــر را مي توان در نظر 

گرفت:
é جهت گيري: برنامة درســي فني وحرفه اي به 
سمت فرایند، محصول و فراورده  جهت دهي مي شود.

é توجيه: چون بر مبناي نیازهاي شــغلي در یك 
منطقة خاص استوار است، لذا توجیه برنامة درسي از 

نیازها فراتر مي رود و جامعة محلي را در برمي گیرد.
é روابط مدرسه ـ محيط كار ـ جامعة محلي: 
از آنجا كه مشتریان بالقوه اي در سطح جامعة محلي 
وجــود دارند كه بــه برون دادهاي نظام آموزشــي 
عالقه مند هستند، لذا برنامة درسي باید به نیازهاي 
جامعة محلي پاســخ بدهد. از این رو كارفرمایان با 
مطرح كردن نیازهاي خود در سطح جامعة محلي، به 

مدرسه در برطرف كردن آن نیازها كمك مي كنند.
é پاسخ گویي: پاسخ گو بــودن به تغییرات دائمي 

دنیاي كار. 
é تداركات

é هزینه
é پویایي

é نتایج آشكار
é آینده  محور

é تمركز بر سطح جهاني: هر دانش آموزي قبل 
از فراغت از تحصیــل باید بداند تفاوت بین عملكرد 
در ســطح جهاني و آنچه پایین تر از ســطح جهاني 
اســت، چیســت و آمادگي آن را داشته باشد كه در 
شــغل یا كاري كه در ســطح جهان است، فعالیت 
داشته باشد. همچنان كه شركت ها بیشتر و بیشتر با 
رقابت هاي جهاني مواجه مي شوند، افرادي كه براي 
این شركت ها كار مي كنند نیز باید براي تولید و ارائة 

خدمات در این سطح خود را آماده كنند.
é توجه به اجتماع: تدوین برنامه هاي درســي 
آموزش شغلي بدون بررسي اجتماعي كه مدرسه در 
آن قرار دارد، نمي تواند مورد بحث قرار گیرد. محیط 
پیرامون یك مدرســه بر نوع برنامة درسي ارائه شده 

تأثیر شگرفي دارد؛ از آن جهت كه عرضه و تقاضاي 
كارمحلي، منابع برنامه و برنامه هاي آموزشي موجود 
به برنامه ریزان درسي كمك خواهند كرد تا مشخص 
كنند كه آیا استاندارد هاي كیفي برنامة تنظیم شده 

تحقق خواهند یافت یا نه.
در مرحلة مهندســي برنامة درسي فني وحرفه اي 
نیز مي توان از مدل سیســتمي نمودار 2 براي حفظ 
پویایي و انعطاف برنامة درسي و نیز بهسازي آن سود 

برد. كه اجزاي آن را مي توان شرح داد:
درونداد: با تصمیم گیري دربارة استفاده از منابع 
و راهبردها براي دســتیابي به اهــداف بلندمدت و 

كوتاه مدت سر و كار دارد. 
فرایند: بر تعیین عواملي تمركز دارد كه موجب 
اثربخشي برنامة درســي بر دانش آموزان در مدرسه 

مي شود.
برونداد: با تبیین آثار برنامة درسي بر دانش آموزان 

قبلي سر و كار دارد.
زمينه: در صورت ارتباط مؤثر با سیســتم، سبب 
ارتقاي سیســتم مي شــود، ولي در صورت نبود یا 

تضعیف ارتباط، سبب بي نظمي سیستم مي شود.

2. هنرآموز
كیفیت آموزش فني وحرفه اي به مدرسان، معلمان 
و مدیــران مســئول و بینش علمي آن ها بســتگي 
دارد. دســت یافتن به نیروي انساني ماهر و كارامد 
بس دشوار و زمان بر اســت. گرچه این امر در مورد 
دوره هــاي آموزشــي دیگر، مثل آمــوزش ابتدایي، 

اجرا و بهسازي 
برنامة درسي

زمينه

فرایند

برونداد درونداد

نمودار2. مدل سیستمي برنامه ریزي درسي فني وحرفه اي به 
نقل از خالقي و همكاران )1390(
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راهنمایي یا متوسطة نظري نیز چندان آسان نیست، 
امــا در نظام هــاي آموزش فني وحرفــه اي جذب و 
تربیت به دلیل اقتضائات خاص نیروي انساني كارامد 
دوچندان دشوار است. چرا كه از یك سو كادر آموزش 
این نظام باید ویژگي ها و شایســتگي هاي حرفه اي 
آموزش عمومي یا غیرفني را دارا باشــد، و از سوي 
دیگر، به اندیشه و مهارت هاي علمي، فني و پژوهشي 
مجهز شود. هنرآموزان عالوه بر شایستگي هاي فني، 
باید واجد شایستگي هاي یادگیري و شایستگي هاي 

اجتماعي باشند.

3. هنرجو 
مهم ترین ورودي سیستم  محسوب مي شود. در حال 
حاضر سیستم  هدایت تحصیلي در كشور به گونه اي 
است كه دانش آموزان با نمرات با حد نصاب باال وارد 
رشته هاي نظري مي شوند و رشته هاي فني وحرفه اي 
و كاردانش، محــل تحصیل دانش آموزان داراي پایه 
ضعیف و حتي داراي ناهنجاري هاي رفتاري و اخالقي 
شده است. این موضوع سبب شده است كه خانواده ها 
و حتي در صورت رغبت فرزندانشــان به رشته هاي 
فني، تمایلي براي ادامة تحصیل فرزندانشان در این 
رشته ها نداشته باشــند. دانش آموزاني كه در حوزة 
آموزشي و پیشرفت تحصیلي قادر به رقابت نباشند، 
در دنیاي كار و اشــتغال نیز قادر به رقابت نخواهند 

بود )شریعت زاده، 1393(.

4. فضا و تجهيزات آموزش
استفاده از تجهیزات آموزشي باعث تسهیل جریان 

یادگیري و رسیدن به اهداف آموزشي مي شود.
یكي از عواملي كه سبب پرخرج بودن آموزش هاي 
فني وحرفه اي نســبت به ســایر مدارس مي شــود، 
همیــن نیاز به تأمین تجهیزات فني  و كارگاهي و از 
طرف دیگر، به روزآوري این تجهیزات،  متناســب با 
تغییرات اقتصادي و نیز نگهداري آن هاســت؛ امري 
كه در صورت نادیده انگاشــتن آن تأثیر شــگرفي 
برضعــف مهارتي هنرجویــان و در واقع ناكارآمدي 
نظام آموزشي خواهد داشت. قطعًا یكي از عواملي كه 
سبب بروز این عوارض مي شود، نگاه كمي و گسترش 

هنرستان هاي فني وحرفه اي است. 

ب( فرایند
1. فرایند یاددهيـ  یادگيري: هر گونه كوتاهي 
در فرایند یاددهيـ  یادگیري ســبب ایجاد شــكاف 

عظیمــي بین برنامة درســي قصد شــده و برنامة 
درسي كسب شــده مي شود و رسیدن به هدف هاي 

آموزش وپرورش را با اختالل مواجه خواهد كرد.
ارزشیابي  پيشرفت تحصيلي:  و  ارزشيابي   .2
ضعیف باعث خواهد شــد كــه هنرجویان با حداقل 
بضاعت علمي و عملي پا به میدان و عرصة بازار كار 
بگذارنــد و در بدو ورود خود به بــازار كار، به علت 
نداشــتن آمادگي الزم، با برخورد ســرد كارفرمایان 
مواجه شــوند. در این میان، ارزشیابي مستمر كیفي 
یكي از راهكارهاي اثربخشي فرایند سیستم است كه 

در بخش هاي بعدي مقاله به آن اشاره خواهد شد.

ج( برونداد
از دانش،   1. برخــورداري دانش آموختگان 
بينش و خالقيت: چیزي كه معمواًل به آن كمتر 
توجه مي شود، این اســت كه هنرجویان براي ورود 
به بازار كار، عالوه بر مهارت هاي فني  و تكنیكي كه 
»مهارت سخت« خوانده مي شود، به مهارت نرم كه 
شــامل نحوة تعامل اجتماعي با مشتریان و توجه به 
واقعیت هاي محیطي نیز هســت، نیاز دارند. این امر 
داللت بر آن دارد كه آموزش فني وحرفه اي خود یك 
روش تربیتي است. هدف هنرستان ها براساس مفاد 
سند تحول بنیادین، چیزي جز پرورش انسان كامل 
متناســب با استعداد ذاتي او در موقعیت ها و شرایط 
خاص زندگي اجتماعي، اقتصادي و شغلي نیست و 
این هدف را نباید تا حد تربیت انســان تك بعدي و 
فني در خدمت صنعت و اقتصاد تنزل داد. این وظیفة 
تربیتي و اخالقي مدارس فني وحرفه اي است كه یك 
تلفیق واقعي میان مهارت هاي حرفه اي از یك سو و 
آموزش شــیوة زندگي مبتني بر ارزش هاي اخالقي 
از ســوي دیگر به وجود آورنــد؛ به گونه اي كه هیچ 
شكاف و تضادي میان موفقیت شغلي و عمل مبتني 

بر اخالق انساني به وجود نیاید. 
2. ادامة تحصيــل در دوره هاي باالتر: ادامة 
تحصیل را هر چند في نفسه مي توان یكي از عوامل 
موفقیت نظام آموزشي به شــمار آورد، اما در مورد 
این مقوله دچار تعارضي هستیم. زیرا یكي از اهداف 
اساسي آموزش هاي فني وحرفه اي و كاردانش، تربیت 
نیروي انســاني ماهر و نیمه ماهــر براي بخش هاي 
تولیدي، خدماتي و صنعتي اســت وتأكید بیشتر بر 
ادامة تحصیل همچون دورة متوســطه، به نوعي زیر 
ســؤال بردن اهداف كلي آموزش وپرورش محسوب 

مي شود.

دانش آموزانی كه 
در حوزۀ آموزشی و 

پیشرفت تحصیلی 
قادر به رقابت 

نباشند، در دنیای كار 
و اشتغال نیز قادر به 
رقابت نخواهند بود.
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3. كارآفریني: اصطالح كارآفریني را نخستین بار 
شومپيتر10 با به كار بردن »نظریة تخریب خالق« به 
كار برد. این اقتصاددان اتریشي االصل ساكن آمریكا 
كه او را پدر علــم كارآفریني مي داننــد، مي گوید: 
كارآفرین كسي است كه نوآوري خاصي داشته باشد 
و این نوآوري مي تواند در تولید محصول جدید، ارائة 
خدمات، تغییر فرایند، گشــایش بازار تازه، یا یافتن 
منابع جدید باشد. كارآفرین یعني جوهره اي كه فرد 
كارآفرین در خود دارد. فرایندي است كه به آن توجه 
مي كند. قواي انساني است كه فرد در درونش دارد و 

باعث مي شود به نوآوري تبدیل گردد. 
كارآفریني همانند ســایر واژه هاي مطرح در علوم 
انساني هنگامي قابل تحلیل و تبیین است كه بتوان 
تعریف یا تعاریف مشــخصي از آن ارائه كرد. از آنجا 
كه مفاهیم علوم انســاني در زمــرة مفاهیم قطعي 
علوم فیزیك و شــیمي به شمار نمي روند، ارائه یك 
تعریف مشــخص بــراي واژه هاي آن كاري دشــوار 
است. كارآفریني نیز از آن واژه هایي است كه تعریف 
واحدي بــراي آن وجود ندارد. وجــود تفاوت ها در 
تعریف كارآفریني از سویي نشان دهندة گستردگي 
و اهمیت موضوع است كه مي تواند از زوایاي مختلف 
مورد بررسي قرار گیرد، و از سوي دیگر نشان دهندة 
پویایي موضوع است كه زمینة ارائة مدل ها و تعاریف 
زیادي را فراهم مي كند. بسیاري تصور مي كنند كه 
كارآفریني به معناي آفرینش و ایجاد كار اســت، در 
صورتي كه این برداشتي اشتباه از كارآفریني است. 
كارآفریني به معناي ایجاد كار نیست. واژة كارآفریني 
در زبان فرانســوي از كلمة »متعهد شــدن« نشئت 
گرفتــه اســت و كارآفرین به كســي مي گویند كه 
متعهد مي شود، مخاطره هاي یك فعالیت اقتصادي را 
سازمان دهي، اداره و تقبل كند. كارآفرین فردي است 
كه داراي فكر و ایدة جدید اســت. و از طریق ایجاد 
كســب وكاري كه توأم با مخاطرة مالي و اجتماعي 
است، با بســیج منابع، محصول یا خدمت جدیدي 
به بــازار ارائه مي كند. پس كارآفرین عهده دار ســه 
كار مهم اســت: اول ایجاد خالقیــت و نوآوري، دوم 
راه اندازي یك شــركت یا كســب وكار و طي كردن 
فرایند ایجاد كســب و كار، و ســو م ارائة محصول و 
خدمت به بازار )معینیان و احمدي، 1388(. بنابراین 
كارآفرین را نباید با ســرمایه گذار اشتباه گرفت. زیرا 

كارآفرین ذاتًا فاقد سرمایة مادي قابل توجه است.
درباب كارآفریني در نظام آموزش وپرورش كشور ما 
ذكر این نكته ضروري است كه در سطوح آموزش هاي 

پیش دبستاني،  ابتدایي و متوسطه كارآفریني واژه اي 
بیگانه است و حال آنكه جوهر تفكر و اندیشه گرایي 
و خالقیت اساســًا در این مقاطع ســني و دوره هاي 
تحصیلــي باید در نهــاد و ذهن آمــادة نونهاالن و 
نوجوانان شــكل گیرد؛ تا بتوان شــاهد رشد نهال 
نوآوري در دوره هاي متوســطه و دانشگاهي بود. در 
حال حاضر تنها در شاخة كاردانش درس كارآفریني 
تدریس مي شــود كه به دلیل دیــدگاه منفعالنه و 
بي تفاوت نظام آموزش وپرورش غالبًا به این درس به 
چشم یك ترمیم كنندة برنامة زماني تدریس معلمان 
نگریســته مي شود. از طرف دیگر، هنرآموزاني كه به 
تدریس این درس اشــتغال دارند. روحیة كارآفریني 
ندارند؛ چراكه معمواًل برخاســته از یك نظام بسیار 
سازمان یافته هستند. نتیجه اینكه دانش آموزان نیز 
خود را به عنــوان كاركنان بالقوه بنگرند نه به عنوان 

كارآفرین )میلر، 1983(.
4. اشتغال: از اشتغال به عنوان درونداد بخش هاي 
صنعــت، كشــاورزي و خدمات یاد مي شــود. براي 
بررســي مقولة اشتغال نخســت باید به تبیین چند 

موضوع مطرح دراین باره بپردازیم: 

گذار از مدرسه به كار
امــروزه یكــي از دغدغه هــاي مهــم و جــدي 
سیاســت گذاران و برنامه ریزان نظام هاي آموزشــي 
در همة كشــورها، اعم از توســعه یافتــه و در حال 
توســعه، گذار دانش آموزان از مدرســه به بازار كار 
اســت. »دورة گذار« به دورة زماني خروج از مدرسه 
و نخســتین ورود به یك شغل ثابت یا رضایت بخش 
اطالق مي شــود. این دوره زماني به منزلة یك دورة 
بحراني و در حال تغییر زندگي اقتصادي و اجتماعي 
تلقي مي شــود كه گروه ســني 24 - 15 سال را در 
برمي گیرد در ایــن دوره جوانان مهارت هاي خود را 
توســعه مي دهند تا به كمك آن بتوانند به اعضاي 
مولد جامعه بدل شــوند )ســازمان بین المللي كار، 
2010؛ به نقل از: شریعت زاده، 1393(. آنچه كه در 
آمار رسمي كشــور دربارة نرخ بي كاري وجود دارد، 
نشان از نرخ  باالي بي كاري در میان جوانان 24 - 15 
ســال در كشــور دارد )جدول1( امري كه باعث باال 
رفتن دوره گذار شده و طبعًا آثار نامطلوب اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و حتي امنیتي بر كشور را خواهد 

داشت.

كارآفرین كسی 
است كه نوآوری 
خاصی داشته 
باشد و این نوآوری 
می تواند در تولید 
محصول جدید، 
ارائة خدمات، تغییر 
فرایند، گشایش بازار 
تازه، یا یافتن منابع 
جدید باشد
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یكــي از فرایندهایي كه در حــال حاضر در اكثر 
كشورهاي جهان به عنوان یك پارادایم  براي كاهش 
دورة گذار مطرح اســت، برنامه ریزي براي انتقال از 
مدرســه به محیط كار اســت. انتقال از مدرسه به 
محیط كار، در ســطح وسیعي، طرح ایجاد همكاري 
میــان مدرســه، جامعــه و محیط كار اســت تا به 
فراگیرندگان كمك كنــد، براي ورود به مهارت هاي 
ســطح باال، دســتمزد بــاالي شــغلي و همچنین 
تحصیالت باالتر و یادگیري مادام العمر آماده شــوند 
)هالپرین11، 1394(. در نتیجه، مفهوم جامع انتقال 
از مدرسه به محیط كار به عنوان یك سیستم واسط 
میان دو سیستم آموزشي و بازار كار مطرح مي شود. 
در این سیســتم نیازها، عالقه ها و انگیزه هاي فردي 
فراگیرندگان، به عنوان درونداد محســوب مي شود. 
براساس كاركرد سیستم ممكن است یك دانش آموز 
از طریق تجارب یادگیري متنوع این انتقال را انجام 
دهد و دانش  آموز دیگر از طریق یك تجربة یادگیري 
متفاوت، در مسیري كاماًل متفاوت عمل كند. فينج 
و كرانكيلتن )1999( عناصر انتقال از مدرســه به 

محیط كار را شامل موارد زیر مي دانند: 
1.یادگيري مدرسه محور: همچون در هم تنیدن 
مطالعات علميـ  حرفه اي، »تك پرپ«12 )آماده شدن 

فني( و شركت هاي مدرسه محور.
2. یادگيــري كار محور: گردش در محیط كار، 
سایه به ســایة مربي، مربیگري، آموزش مشاركتي، 
خدمات یادگیــري اجتماعي، آموزش ضمن خدمت 

و استاد ـ شاگردي.
3. برقراري ارتباط ميان یادگيري مدرســه 
محور و كارمحور: برقراري ارتباط میان یادگیري 
مدرســه محور و كارمحور مي تواند همانند چسبي 
باشــد كه مدرسه و محل كار را به هم پیوند مي دهد 
در نتیجه آن فراگیرندگان مي توانند براي یك انتقال 
موفقیت آمیز آماده شوند. بســیاري از این ارتباط ها 
غیررســمي اســت همچون ارتباط مدرسان با افراد 

آشنا در شركت ها، صنایع و جامعه.
یكــي از ایــن ایده ها كــه در ســال هاي اخیر در 
كشورهاي غربي و به خصوص در ایاالت متحده آمریكا 
رواج بیشتري داشــته است،  راه اندازي »شركت هاي 

مدرسه محور« بوده است. شركت هاي مدرسه محور 
فعالیت هاي مرتبط با انتقال از مدرسه به محیط كار 
را از طریق مشــاركت دانش آموزان در فعالیت هاي 
یك واحدكاري نظیر رســتوران، فروشگاه، كارخانه 
یــا خدمات تعمیري، به شــكل واقعي در مدرســه 
فراهم مي كنند. فعالیت هاي شــركت هاي مدرســه 
محور را این گونــه مي توان تعریف كرد: فعالیت هاي 
رســمي تحت سرپرستي یك مدرســه با مشاركت 
دانش آمــوزان در تولید كاال یــا انجام خدمات براي 
افرادي غیر از دانش آموزان )اســترن، 1995(. براي 
مثال، در برنامه هاي تعمیركاري خودرو ممكن است 
اتومبیل هاي مشــتریان براي سرویس پذیرفته شود 
یا در برنامه هاي احداث ســاختمان، دانش آموزان در 
ســاختن خانه براي فروش به مردم مشاركت داشته 
باشــند. انعطاف پذیري، خالقیت و بهره وري بهترین 
توصیف براي یك شركت مدرسه محور موفق است 
زیرا این شركت ها به دوره هاي معتبر اجرا شده نیازي 
ندارند، مقامات رسمي مدرسه از آزادي عمل باالیي 
برخوردار هستند و منافع همة افراد ذي ربط در نظر 

گرفته مي شود.

كارورزي
هر فرایندي كه سبب ارتباط و پیوند میان محیط 
مدرســه و محیط كار شــود، اقدامي مؤثر در بهبود 
اشتغال محسوب مي شــود كه یكي از این راهكار ها 
»كارورزي« اســت. در حــال حاضــر، كارورزي در 
آموزش هــاي فني وحرفه اي به دالیــل زیادي اجرا 
نمي شــود و یا اگــر در برخي از رشــته ها و مناطق 
مورد توجه اســت، از كیفیت الزم برخوردار نیست. 
كارآمــوزي و كارورزي داراي اهــداف چندگانه ولي 
مرتبط با برنامة درســي اســت و انتظار مي رود كه 
هنرجویــان بعــد از عبور از درس هــاي گوناگون و 
یادگیري هاي جداگانه، وارد درس كارآموزي شوند كه 
تلفیق كنندة تمام درس هاست؛ تا جایي كه مي توان 
عملكرد برنامة درســي را وابسته به موفقیت فني  و 
مهارتي هنرجویان در كارآمــوزي و كارورزي تلقي 
كرد. از طرف دیگر، دنیاي كار مناسباتي دارد كه در 
برنامة درســي امكان تدریس آن به صورت مستقیم 

جدول1. نرخ بي كاري در میان جوانان 24 - 15 سال در كشور در بازة زماني 1393 ـ 1390، طبق گزارش هاي مركز آمار ایران
1390139113921393

زمستانپاییزتابستانبهارزمستانپاییزتابستانبهارزمستانپاییزتابستانبهارزمستانپاییزتابستانبهار

25/724/726/329/728/526/825/726/022/923/924/325/424/822/9

یكی از فرایندهایی 
كه در حال حاضر در 
اكثر كشورهای جهان 
به عنوان یك پارادایم  

برای كاهش دورۀ 
گذار مطرح است، 

برنامه ریزی برای 
انتقال از مدرسه به 

محیط كار است
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وجود ندارد و برخي از آن ها حاصل تعامل و برخورد 
هنرجویان با كار، كارفرما و محیط كار اســت و قابل 
برنامه ریزي نیست. بنابراین كارآموزي دریچه اي براي 

ورود فارغ التحصیالن به جامعه و دنیاي كار است. 

حلقه هاي مفقود
در حال حاضر آموزش هاي فني وحرفه اي در كشور 
ما »عرضه محور« هستند، نه »تقاضا محور«. یعني 
بین كساني كه آموزش مي دهند و كساني كه آموزش 
مي بینند و كســاني كه باید از خروجــي این نظام 
بهره مند شــوند، ارتباط سیســتمي وجود ندارد. در 
صورتي كه اگر نحوة عرضه ها به صورت تقاضا محور 
باشــد، در این صورت بهره برداران ســفارش تربیت 
نیروي انساني خود را خواهند داد و آموزش دهندگان 
براســاس نیاز بازار كار آمــوزش خواهند داد. براین 
اســاس براي داشــتن بروندادهاي مؤثر حلقه هاي 
زیر مي توانند گره گشــاي بسیاري از مشكالت نظام 

آموزش فني وحرفه اي در كشور باشند:

1. ارزشيابي مستمر كيفي
چنانچــه مي دانیــم، برونــداد نظــام آمــوزش 
فني وحرفــه اي، به عنوان درونــداد،  وارد بخش هاي 
صنعت، خدمات و كشاورزي مي شود. ارزیابي كارایي 
این بروندادها كه به اصالح مستمر كیفیت دروندادها 
و در نهایــت كیفیــت خــود سیســتم مي انجامد، 
»ارزشیابي مستمر كیفي« نامیده مي شود. همان طور 
كــه در نمودار 3 مشــهود اســت، نتیجــة ارزیابي 
به صورت بازخورد وارد سیســتم مي شــود. ارزیابي 
مشــخص مي كند، بین بروندادهاي مــورد انتظار و 
بروندادهاي نظام آموزش  فني وحرفه اي تا چه اندازه 
هم گرایي یا واگرایــي وجود دارد. الگوهاي متعددي 
كیفیت هنرســتان ها را مي توانند ارزیابي كنند، اما 
همان طور كه هانهارت )1994( اظهار داشته، ضعف 

بیشــتر این الگوها آن است كه بر بروندادها به ویژه 
بروندادهاي اقتصادي )مانند اشــتغال( تأكید بسیار 
داشته اند و براي گردآوري اطالعات بیشتر از منابعي 
مانند دانش آموختگان و كارفرمایان استفاده كرده اند. 
همچنین، با توجه به اینكه یكي از ویژگي هاي مهم 
یك چارچوب ارزشــیابي،  ارتباط آن با چرخة بهبود 
كیفیت اســت )صالحي، 1388(، بنابراین مي توان 
بي توجهي بــه این مؤلفــه  را یكــي از عمده ترین 

ضعف هاي چارچوب ارزشیابي برشمرد.

2. تشكيل نهاد سياست  گذاري واحد: 
یكي از تنگناهایي كه در آموزش فني وحرفه اي ایران 
وجود دارد، پراكندگي  سازماني و تعدد متولیان این 
آموزش هاست. در حال حاضر سازمان ها و نهادهاي 
متعددي در كشــور به آموزش هــاي فني وحرفه اي 
اشتغال دارند. تجربة سایر كشورها به منزلة راه حلي 
براي رفع این نقیصه وایجــاد هماهنگي میان انواع 
آموزش هاي فني وحرفه اي و پاسخ گویي به نیازهاي 
واقعي بخش هــاي تولیدي )صنعت ، كشــاورزي و 
خدمات( نشــان مي دهد كه باید ســازمان مستقلي 
براي آموزش فني وحرفه اي تشــكیل شود، به نحوي 
كه هر نوع برنامة درســي و آموزشي و تصمیم گیري 
در مورد آموزش  هاي فني وحرفه اي،  اعم از رســمي 
و غیررســمي را زیر پوشــش خود قرار دهد. چنین 
ســازماني مي تواند از یك سو دانش آموزان را بعد از 
تحصیالت عمومي از پایه هاي متفاوت به ســوي این 
آموزش هــا جذب كند و راه دیگــري غیر از رویكرد 
قبولي در دانشگاه را براي ارتقاي فردي و كسب شغل 
بگشاید، و از ســوي دیگر، با فراهم كردن دوره هاي 
كوتاه مدت یا پاره وقت براي شاغالن یا افراد آماده به 
كار، فرصت هاي آموزشي متنوعي را به وجود آورد و 
با پاسخ گویي به نیازهاي بازار كار، ارتباط نزدیكي با 
بخش تولید برقرار كند )محمدعلي، 1390(. چنین 

 پي نوشت ها
1. هــر چند كه در عمــل دو عبارت 
رشــد اقتصادي و توسعة اقتصادي به 
یك مفهوم بــه كار مي روند، اما باید 
دانست كه رشــد اقتصادي مفهومي 
كمــي دارد، در حالــي كه توســعة 
اقتصادي بیشــتر متمایــل به حالت 

كیفي است.
2. Psacharopoulos
3. Finch
4. Crankilten
5. Hanhart & Bossio
6. Dual Apprenticeship
7. Ecoff
8. Jordan
9.Waller
10. Shumpeter
11. Halprin
12. Tech Prep
13. Hayton & Lavander

درونداد

درونداد

ارزیابي یاددهندهنتایج

یادگیرنده

بازخـــورد

نمودار3. نمایي از سیستم ارزشیابي مستمر كیفي براساس نظر سلطاني)1392(
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نظامي، ضمن آنكه به آساني مي تواند ارزشیابي شود، 
با ایجاد ارتباط مستقیم با دولت و مراجع دست  اول 
تصمیم گیري قادر خواهد بــود، اعتبارات الزم را به 
دست آورد و آن را به نحو مؤثري مورد استفاده قرار 
دهد. قابل ذكر اســت كه در سال هاي اخیر، مصوبة 
تأسیس »ســازمان ملي مهارت« به تصویب مجلس 

رسیده، ولي تاكنون جنبة اجرایي پیدا نكرده است.

و  نهادهاي رابط ميان صنعت  3. تأسيس 
آموزش هاي فني وحرفه اي 

دنیــاي كار و مؤسســات آموزشــي بــر یكدیگر 
تأثیــر متقابل دارند. مؤسســات صنعتــي، تولیدي 
و خدماتي )دنیــاي كار( فرصت هاي شــغلي براي 
)فارغ التحصیالن( مؤسسات آموزشي فراهم مي كنند 
و مؤسسات آموزشي نیروي انساني ماهر مورد نیاز را 

تربیت مي كنند )خالقي، 1381(.
به منظور برقراري پلي میان مدرســه و صنعت و 
ایجاد ارتباط مؤثر میان این دو نهاد، تأسیس نهادهاي 
رابط میان صنعــت و آموزش هــاي فني وحرفه اي 
ضروري اســت؛ با توجه به تفاوت هاي اساســي بین 
محیط آموزشگاهي و فرهنگ حاكم بر آن با محیط 
كار و مشغلة دو گروه، برقراري ارتباط مستقیم میان 
آن ها دشــوار است. از این رو سازمان یا نهاد واسطي 
باید وجود داشــته باشد تا به صورت سازمان یافته اي 
این ارتباط را برقرار كند. با توجه به دشــواري هاي 
موجــود، ایجاد ایــن پل ارتباطــي نیازمند دخالت 
دولت و تشكیل سازمان هاي واسط با هدف برقراري 
ارتباط مؤثر بین دو نهاد اســت. چنین سازمان هایي 
مي تواننــد از یك ســو توانایي هــا و امكانات مراكز 
آموزشي آموزشــگاه ها را براي تربیت نیروي انساني 
ماهر به دست آورند، و از سوي دیگر مراكز آموزشي 
را با نیازها و امكانات مراكــز صنعتي و توانایي هاي 
آن ها از نظر ایجاد زمینة كارآموزي براي هنرجویان 
و فناوري هاي جدید آشنا كنند و زمینه هاي اشتغال 

دانش  آموختگان این آموزشگاه ها را فراهم سازند.
همان طــور كه در نمودار4 مشــاهده مي شــود، 
سازمان هاي واســط یا پل، از طریق برقراري ارتباط 
مستمر با هر دو نهاد صنعت و آموزش، شرایط الزم 
را بــراي برقراري ارتبــاط دو طرفه بین آن ها فراهم 
مي كننــد. از نظر علمي، ارتباط میــان این دو نهاد 
به شــكل هاي متفاوتي امكان پذیر است. یك شیوة 
ارتباطي »دانش آموز محوري« اســت. به این صورت 
كه هنرجویان از طریق بازدید و كارآموزي مســتمر 

در جریان این مراكز قرار مي گیرند. یا برعكس ممكن 
است متخصصان شــاغل در صنعت، به منظور آشنا 
ســاختن هنرآموزان و هنرجویان با مســائل علمي 
در صنعت و ایجاد ارتباط بین مهارت  آموزشــي در 
هنرستان ها با نیازهاي صنعت، در هنرستان ها حضور 
یابند. در حالت سوم ممكن است، برنامة درسي محور 
این ارتبــاط قرار گیرد. به این معني كه برنامه ریزان 
درســي از كارفرمایان یا متخصصــان و نمایندگان 
صنعت بــراي حضور در گروه آنان و مشــاركت در 
تدویــن برنامه هاي درســي براســاس مهارت هاي 
مــورد نیاز آنان دعوت به عمــل آورند تا با توجه به 
استانداردهاي مورد نظر، آنان را براي مهارت آموزي 
در تولید برنامه هاي درســي یاري دهند )هایتون و 

الواندر13، 1992(.

بررســي ها نشــان مي دهند، بیــش از 50 درصد 
دانش آموزان كاردانش فقط در 10 رشــتة تحصیلي 
مشــغول به تحصیل هســتند. این در حالي اســت 
كه شــاخة كاردانش 300 رشــته را براي تحصیل 
دانش آمــوزان معرفــي كــرده اســت )صالحي و 
همكاران، 1386(. این موضوع عماًل نشــان مي دهد، 
بقیة رشــته ها كارایي چنداني ندارند و متناســب با 
نیازهاي بازار كار طراحي نشده اند. همچنین جمعیت 
دانش آموختگان این چند رشــتة محدود با نیازهاي 
كمي بازار كار هماهنگي ندارد و این سبب بي كاري 

خیل عظیمي از فارغ التحصیالن مي شود.

نتایج و بحث
دوراني كه در حال حاضر در آن به ســر مي بریم، 
دوراني اســت  بسیار پیچیده با مسائل و چالش هاي 
گوناگون اقتصــادي،  اجتماعي و فرهنگي كه تمامي 
مسائل به صورت مستمر و ناگسستي بر یكدیگر تأثیر 
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مي گذارند. در این بین، بررســي نتایج عملكرد نظام 
آموزش فني وحرفه اي كشور كه وظیفة تربیت نیروي 
انســاني مورد نیاز بخش هاي اقتصادي و صنعتي را 
برعهده دارد، گویاي نوعي ناكارامدي در پاسخ گویي 
به نیازهاي بخش هاي گوناگون كشور است. بي تردید 
براي دست یابي به علت نارسایي،  به دلیل پیچیدگي 
آن نمي تــوان از روش هــاي ســاده و خطي و یك 
عاملي كمك گرفت و الجرم باید از روشــي كل نگر 
و همه جانبه اســتفاده كرد. درك همه جانبة مفهوم 
سیســتم مي تواند كمك شایاني در بازشناسي علت 
ناكارامــدي آموزش هاي فني وحرفــه اي و كاردانش 
باشــد. كیفیت بروندادهاي یك نظام فقط تابعي از 

كیفیت دروندادها و فرایندهاي آن نیست. 
اگر سیســتمي بیندیشــیم، مي دانیم كه محیط 
بیروني نقش انكار ناپذیري در تحقق اهداف و به ویژه 
كیفیت رخدادهاي هر نظام ایفا مي كند. بنابراین در 
افت كیفي بروندادهاي هنرستان هاي فني وحرفه اي 
جامعه نیز دخالت دارد و دور از انصاف و منطق است 
كــه آن را فقط به دلیل ضعــف عوامل دروندادي و 
فرایندي هنرســتان ها بدانیم. بدیهي اســت عوامل 
فرهنگــي و اجتماعي نقش مؤثري در تحقق نیافتن 
اهداف این رشته ایفا مي كنند. دو ویژگي  »پیشرفت 
تحصیلــي« و »مهارت« تا حدود زیــادي از عوامل 
درون سیستمي متأثر مي شوند. در صورتي كه ادامة 
تحصیــل و كارآفریني به میــزان زیادي از جامعه و 
ظرفیت هاي موجود تأثیر مي پذیرند. براین اســاس 
مي توان با تحلیل موارد اشاره شده، پیشنهادهاي زیر 

را مطرح كرد:

پيشنهادها
1. تغييــر در نحوة اجــراي برنامة هدایت 
تحصيلــي. آن چنان كه تــا حد امــكان توزیع 
دانش آموزان در رشــته هاي گوناگون نظام آموزش 
متوســطه، به ویــژه آموزش هــاي فني وحرفه اي و 
كاردانش، برمبناي عالقه و اســتعداد دانش آموزان 

باشد.
2. توســعة آموزش هــاي فني وحرفه اي و 
كاردانش. بهتر اســت این آموزش ها كارگاه محور 
باشند، زیرا در حال حاضر به دالئل مختلف جو حاكم 
بر آن ها در جهت تقویت بنیة تئوري است نه كسب 

مهارت هاي حرفه اي.
3. توسعة رشته هاي فني وحرفه اي و مهارتي 
بر مبناي نيازهاي منطقه اي و آمایش سرزمين. 

ضروري اســت از هر گونه توسعة كمي این رشته ها 
بــدون در نظر گرفتن نیازهاي بــازاركار در منطقه 
اجتناب شــود. الزمــة این امر، تفویــض اختیارات 
تصمیم گیري به مســئوالن محلي بــراي توجه به 
نیازهــاي محلــي و منطقــه اي و تمركز زدایي در 

تصمیم گیري هاي مربوطه است.
4. توجه هر چه بيشــتر بــه كارآفریني در 
جامعه. این امر ســبب رشد اقتصادي، اشتغال زایي، 
رشد فناوري، بازگشت به ارزش هاي اجتماعي توزیع 
مناســب درامد و كاهش اضطراب هــاي اجتماعي 
كارآفریني  )احمد پور، 1384(. همچنین  مي شــود 
در نظام آموزش ســبب تقویت ساختارهاي »دانایي 
محــور« در تولید علم و فن، توجــه به تولید علم و 
ثروت از دانش، ایجاد توان شناسایي نیازهاي جامعه 
و تطبیق تخصص و تســهیالت، پــرورش فرهنگ 
كارآفریني، ایجاد توانایي كارگروهي در دانش آموزان 
و شناسایي قوت و ضعف كسب و كارهاي موجود در 

محیط اطراف آنان مي شود. 
آموزش  نظــام  كردن  محــور  پژوهش   .5
فني وحرفــه اي. ویژگي  پژوهش محــوري نظام 
را قادر مي ســازد تا به طور مســتمر به اصالح خود 
بپردازد و خود را با تغییرات زمان و فناوري هماهنگ 
كند. یكي از مشــكالت عدیده اي كه نظام آموزش 
فني وحرفه اي ایران با آن مواجه است، همان ناتواني 
در یافتن راهكارهاي جدید و متناســب با تغییرات 

زمان براي پاسخ گویي به نیازهاي مشتریان است.
6. براي جذب نیروي انساني مورد نیاز و به خصوص 
هنرآموزان آینــده، از بروندادهاي سیســتم، یعني 
فارغ التحصیالن شاخه هاي فني وحرفه اي و كاردانش 
اســتفاده شــود. در حال حاضر نیروي انساني مورد 
نیاز، تنها از دو مســیر تأمین مي شود: اول، از طریق 
پذیرش دانشجو براي مراكز تربیت دبیر فني كه تنها 
دانش آموزاني كه داراي مدرك پیش دانشگاهي باشند 
مي توانند به عنوان هنرآموز استخدام شوند و به این 
ترتیب در این مســیر هنرجویان فني وحرفه اي هیچ 
سهمي نخواهند داشــت. دوم، برگزاري آزمون هاي 
اســتخدامي كه مــالك اولیه در آن هــا حد نصاب 
علمي در دروس پایه اســت. این مسیر نیز با توجه 
به تأكید كمتر برنامة درسي فني وحرفه اي بر دروس 
پایه، همچــون حالت قبل مانع جذب هنرجویان در 
شاخه هاي آموزش فني وحرفه اي و كاردانش خواهد 

شد. 

13. فینــچ، كرتیــس و كرانكیلتن، 
برنامه ریزي درسي  جان )1391(. 
علي اصغر  ترجمــة  فني وحرفه اي، 
خالقي و همكاران. انتشارات مدرسه. 

تهران.
بنيادین  تحول  نظري  مباني   .14
تعليم وتربيت رســمي  نظام  در 
ایران  اسالمي  عمومي جمهوري 

.)1390(
 .)1390( محبوبه  محمدعلــي،   .15
فني وحرفــه اي  آموزش هــاي 
وراه هــاي اصــالح آن. »فصل نامة 
رشــد آموزش فني وحرفه اي و 

كاردانش«. شمارة 7.
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كارآفریني.   .)1388( فخرالدیــن. 

انتشارات سفیر اردهال. اصفهان.
17. halprin, s. (1994). school - 
to- work: a larger vision. wash-
ington, d.c. american youth 
policy forum.
18. Hanhart, S and Bossios, 
S. (1998). Costs and benefits 
of dual apprenticeship essons 
from the Swiss system', Jour-
nal of Internationl Labour Re-
view, 137, 4, 483 - 500.
19. Hayton, G. Lavander, 
P.(1992). Workplace Reform 
and TAFE: Four Case Stud-
ies, National Center for Voca-
tion Education Research, Lea-
brook, South Australia.
20. ILO. (2010). What is 
school to work transition and 
why focus on it? www. ilo.org. 
jordan J. S. (1998). System 
Theories and A  Priori Aspects 
of Perception. Amesterdam: 
Elsevier Science.
21. Miller, E. (1983). Entre-
preneurship Expanding Hori-
zonos For Vocational ED The 
Entrepreneurship Forum: 
procceeding of the confer-
ence, Ohio state Univesity. 
22. Stern, D.Finkelstien, N. 
Stone, J.Latting, j. (1995). 
Dornsife School To Work: 
Research On Programs In 
The United Staes. Abingdone: 
Routledge falmer.
23.Tappin, S. (2002). Senior 
International advisor, British 
council. The Uk Vocational 
Exucation and Training Sys-
tem. Professional and compe-
tence. Brazil.



21   رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دوازدهم | شمارۀ 3 | بهار 1396

پرستو كفيل، علی اصغر فرج زاده، سيد جواد هابيلی
هنرآموزان استان تهران

كليدواژه ها: 
افت تحصیلي، رشته 
تحصیلي، ناكارآمدي. 

چكيده
آموزش و پرورش سرمایه گذاري دراز مدتي است كه 
با شــكوفایي استعداد ها و سوق دادن آن ها به سمت 
درست، رشد اقتصادي، سياسي و اجتماعي جوامع را 
رقم مي زند. نظام آموزشي تنها زماني كارامد خواهد 
بود كه تمامي دانش آموزان بتوانند با موفقيت از یك 
دوره به دورة باالتر بروند. یكي از موضوعاتي كه شاید 
همة هنرجویان در طول سال هاي تحصيل خود با آن 
دست و پنجه نرم كرده باشند، »افت تحصيلي« است. 
افت تحصيلي پدیده اي اســت كه همه ساله منابع 
انساني و مادي كشورمان را هدر مي دهد. گاهي افت 
تحصيلي از عوامل دروني هنرجو نشــئت مي گيرد و 
گاهي عوامل محيطي دارد. عوامل فردي، خانوادگي، 
آموزشي و اجتماعي و فناوري هاي نوین هر كدام در 
افت تحصيلي هنرجویان نقش بســزایي دارند. لذا 
بررسي دالیل افت تحصيلي مي تواند نقش مؤثري در 

كمك به بهبود نظام آموزشي كارامد داشته باشد. 

مقدمه
مسئلة »افت تحصیلي« یكي از شناخته شده ترین 
مشكالت آموزشي به شمار مي رود و از آن به عنوان 

بالي تعلیم و تربیت یاد كرده اند. این موضوع همواره 
در تمامي كشــورها به عنوان یك معضل آموزشــي 
مطرح شده اســت. از مفهوم افت تحصیلي تعاریف 
گوناگوني ارائه شده اســت. در برخي مطالعات افت 
تحصیلــي را به معني هر گونه اختاللي دانســته اند 
كه در روند تحصیل دانش آموز پدید مي آید و سبب 
كاهش عملكرد دانش آموز از سطح رضایت بخش به 
سطح نامطلوب مي شود. این معضل مي تواند در قالب 
غیبت مكرر از مدرســه، ترك تحصیل قبل از موعد 
مقرر، تكرار پایة تحصیلي، تنزل كیفیت تحصیلي و 
یا كسب محفوظات به جاي معلومات ظاهر شود. اما 
در كل، مقایسة سطح عملكرد تحصیلي قبلي و فعلي 

دانش آموز بهترین شاخص افت تحصیلي است. 
افــت تحصیلي كاهش نســبي فعالیت درســي و 
مطالعة یك دانش  آموز در یك دورة نسبي در مقایسه 
با دورة نسبي قبل از آن است. مثاًل كسي كه طي سه 
ماه نمراتي در حد 15 داشته، اما در دو هفتة اخیر در 
تمامي یا تعدادي از درس ها نمراتي حدود 12 كسب 
كرده اســت، در حال حاضر نسبت به سه ماه پیش 
افت تحصیلي دارد. منظور از آوردن كلمة نسبي این 

      هنرجویان       افت تحصیلی        عوامل مؤثر بر  
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است كه افت تحصیلي تنها شامل هنرجویان ضعیف 
نیســت. حتي كسي كه چند ماه پیش نمرات حدود 
18 داشته است، اگر در حال حاضر نمرات حدود 16 
كسب مي كند، دو نمره نسبت به دورة قبل افت دارد. 
در مقابل افت تحصیلي »پیشــرفت تحصیلي« قرار 
دارد. اصطالح پیشــرفت تحصیلي به تجلي جایگاه 

تحصیلي یك دانش آموز اشاره دارد. 
افت تحصیلي را مي توان از دیدگاهي به دو دســتة 
كمي و كیفي تقسیم كرد: »افت كّمي« عبارت است 
از درصدي از دانش آموزان یك دورة آموزشي كه به 
ســبب مردود شدن یا ترك تحصیل نتوانسته اند آن 
دوره را با موفقیت بگذراننــد. »افت كیفي« عبارت 
اســت از ناتواني در رسیدن به اهداف تعیین شده یا 
تحقق بخشــي به این اهداف. با وجود این، در برخي 
پژوهش هــا مالك هاي اصلي در افــت تحصیلي از 
طریق میانگین یا معدل فراگیرندگان و یا مشــروط 
شــدن و پاس نكردن درس مورد ارزیابي قرار گرفته 
اســت. تمامي دانش آموزان داراي افت تحصیلي در 
یك صفت مشــترك اند: »نداشتن انگیزه براي تداوم 
فعالیت هــاي بعدي« كه این امــر در نهایت موجب 
رخوت و سســتي در كیفیت تعلیم و تربیت، برآورده 
نشدن اهداف نظام آموزشــي، وارد آمدن خسارات 
جبران ناپذیــر بر پیكر اجتمــاع، و اتالف هزینه هاي 
تحمیل شده به دولت و خانواده، و همچنین خسارات 

وارد شده به دانش آموز است. 
مشكالت هنرجویان نیز در بعضي از جهات مانند 
سایر دانش آموزان اســت، لیكن در موارد بسیاري، 
افت هنرجویان بسیار متفاوت از افت تحصیلي سایر 
دانش آموزان گرایش نظري است. اگر بخواهیم دالیل 
افت تحصیلي را بررسي كنیم و راهكارهاي مقابله با 

آن ها را بیابیم، ابتدا باید ابعاد آن  را دریابیم. 

دالیل افت تحصيلي هنرجویان 
به طور كلي این دالیل را مي توان به عوامل فردي، 

اجتماعي، خانوادگي و آموزشي تقسیم كرد:

الف( عوامل فردي 
é عوامــل فیزیولوژیكي و جســمي، مانند ضعف 
بینایي و شــنوایي، و عوامل ذهنــي و رواني، مانند 
میزان هوش، قدرت حافظه و سالمت رواني كه گاه 
خود این عوامل مرهون عوامل اجتماعي و خانوادگي 
هســتند. خانواده هایــي با بافت ســنتي در جوامع 
مذهبي تمایل بیشتري به ازدواج هاي فامیلي دارند و 

در برخي خانواده ها، استفاده از دخانیات و الكل رواج 
دارد. حاصل چنین خانواده هایــي فرزنداني با بهرة 

هوشي كمتر و مشكالت فیزیولوژیكي بیشتر است. 
é نداشتن هدف واقعي، عیني و روشن از تحصیل، 
گروهي از هنرجویان به دلیل نداشتن هدف واقعي و 
صرفًا با در دست داشتن یك برگة هدایت تحصیلي 
وارد هنرستان مي شوند. این گروه از هنرجویان اگر 
به صورت صحیح نیز مشاوره نشوند، سرخورده شده 

دچار صدمات جبران ناپذیري خواهند شد. 
é انتخاب رشتة نامناسب توسط هنرجو، به دلیل 
اطالعات ناكافي هدایت ناصحیح خانواده و مشاور كه 
این مورد نیز مي تواند مرهــون عوامل خانوادگي یا 
هنرستان باشــد. زماني كه هنرجو به دلیل اطالعات 
ناكافــي یا غیر مرتبط در رشــته اي نامتناســب با 
شرایط ذهني و روحي خود مشغول تحصیل شود، با 

مشكالت بسیاري روبه رو خواهد شد. 
é نداشــتن انگیزة درونــي و اعتماد به نفس كافي 
براي تحصیل و مطالعه از سوي هنرجویان، به دلیل 
انتخاب هنرستان براي ادامة تحصیل كه امري بسیار 
شایع اســت. زیرا همچنان این تصور وجود دارد كه 
دانش آموزان ضعیف تر از لحاظ درسي وارد هنرستان 

مي شوند. 
é ضعــف اراده در تصمیم گیري هــاي تحصیلي و 
مطالعــه و اجراي تصمیمات به شــكلي كه هنرجو 
همواره منتظر است دیگران براي او تصمیم بگیرند. 

é ضعیف بودن پایة درسي به دلیل بستر فرهنگي 
نامناســب به صورتي كه همواره دانش آموزان داراي 
نمــرات و اســتعداد هاي باالتر جذب هنرســتان ها 

نمي شوند. 
é هیجانات و آشفتگي هاي عاطفي ناشي از پدیدة 
بلوغ، ازدواج و اشــتغال، نداشتن برنامه ریزي دقیق 
از لحاظ زمــان و میزان مطالعة روزانه و ندانســتن 

روش هاي صحیح مطالعه.

ب( عوامل خانوادگي
é فقر مالي و فرهنگي والدین كه باعث مي شــود، 
فرزندانشــان را بدون توجه بــه توانایي هاي آن ها و 

رشته هاي موجود در هنرستان ثبت نام كنند. 
é اختــالف خانوادگي و خانوادة آشــفته، طالق 
فیزیكي یا رواني والدین، و وجود نامادري یا ناپدري 
كــه در خانواده هــاي هنرجویان بیشــتر از ســایر 

دانش آموزان دیده مي شود. 
é اختــالف فرزندان با خانــواده، مانند لجبازي با 

تمامی دانش آموزان 
دارای افت تحصیلی 
در یك صفت 
مشترك اند: »نداشتن 
انگیزه برای تداوم 
فعالیت های بعدی«
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والدین و اعتراض به فضــاي خانواده، به علت بافت 
خاص خانواده هاي هنرجویان كه باعث ایجاد فضاي 

متشنج مي شود. 
é تحقیر، سرزنش و مقایســة نادرست فرزندان با 
هم ساالن رشته هاي نظري و در نتیجه پایین آوردن 
اعتماد  به نفس و خودپنداري آنــان، تغییرات منفي 
در خانواده مانند ورشكســتگي سیاسي و اقتصادي، 
اعتیاد، یا تغییر در جهت ارتقاي سریع و غیر مترقبه 
ســطح اقتصادي یا اجتماعي خانواده، خود باختگي 
و غافلگیر شــدن فرزندان و انواع انحرافات و وابسته 
و متكي شــدن فرزندان به والدین در امور درسي و 

تكالیف. 

ج( عوامل آموزشي و هنرستاني
é رفتارهاي نامناسب گروه هم ساالن در كالس هاي 
درســي و تحت تأثیر قرار دادن هم كالسان كه یكي 
از بزرگ ترین مشــكالت محیط هنرستان محسوب 

مي شود. 
é رفتارهاي نامناسب عوامل اجرایي مدرسه، مانند 
مدیر، معاونــان، دبیران و مشــاوران و كمبود كادر 
مجرب در هنرســتان كه برخالف گذشــته ها، كادر 
اجرایي بر كارهاي نادرســت هنرجویان ســرپوش 

مي گذارند. 
é مشكالت معیشتي هنرآموزان و عدم پرداخت به 
موقــع حق الزحمه كه باعث از بین رفت انگیزه براي 

تدریس مي  شود.
é ضعف در شــیوة تدریس یا كالس داري هنرآموز 

كه باعث اختالل در روند آموزش مي شود. 
é نبود مشــاور تخصصي براي هدایت تحصیلي و 
مشاوره یا ضعیف بودن مشاوران هنرستان و ناآگاهي 
آنان از تنوع رشــته  هاي هنرستان، كه از همان بدو 
شروع سال تحصیلي، با هدایت نامناسب، هنرجویان 

را به سمت نادرست سوق مي دهند. 
é كمبود رایانــه و امكانات جانبي یا به روز نبودن 
رایانه ها و نرم افزارهاي اســتفاده شده در كارگاه ها، 
و همچنین هزینه هاي باالي تخصصي و آموزشــي 
هنرســتان كه باعث عقــب افتــادن هنرجویان از 

درس هاي عملي مي شود. 
é دیر رســیدن یا نرسیدن كتاب ها با وجود اینكه 

تغییري نداشته اند. 
é گروه بنــدي نشــدن هنرجویــان در برخــي 
هنرســتان ها به دلیل كمبود نیرو، توزیع نامناسب 
نیروها در استان و كمبود فضا، و غیر استاندارد بودن 

محیــط كالس هاي عملي كه باعــث نزول كیفیت 
تدریس هنرآموزان مي شود. 

é جو عمومي نامناســب حاكم بر مدرسه از لحاظ 
درسي، مانند سخت گیري بیش از حد هنرآموزان در 
دادن نمره، به خاطر باال فرض كردن ســطح علمي 
مدرسه، یا هم رنگ شدن هنرجو با سایر هنرجویان 
ضعیف با فرض اینكه همة هنرجویان مدرسه ضعیف 

هستند. 
é اجراي ناكارامد كارآموزي كه باعث ســوق دادن 

هنرجویان به سمت نادرست مي شود. 
é ناكارامد بودن كادر فني هنرســتان ها كه غالبًا 
به علت مازاد بودن در رشــته اي، مشغول فعالیت در 

زمینة فني مي شوند. 

د( عوامل اجتماعي 
é  دوستان ناباب كه یكي از بزرگ ترین چالش هایي 
اســت كه هر هنرجــو با آن ســروكار دارد و گاهي 

صدمات جبران ناپذیري به او وارد مي سازد. 
é اســتفادة نادرســت از كلوپ هــاي ورزشــي، 
كافي نت هــا و گیم نت ها، و گذرانــدن وقت زیاد در 
خیابان هــا و خارج از منزل كه در صورت بي توجهي 
والدین به صورت معضلي براي هنرجو و خانواده اش 

در مي آید. 
é پدیده هــاي نویــن نظیر تلفن هاي هوشــمند، 
شــبكه  هاي اجتماعي و ماهواره كه نمي توان خوب 
یا بد بودن آن ها را به صــورت كلي تعیین كرد، اما 

مي توان به عنوان عوامل بازدارنده از آن ها یاد كرد. 

نتيجه گيري 
مسئلة افت تحصیلي قدیمي ترین و بحث انگیز ترین 
مسئلة آموزش و پرورش ایران در دهه هاي اخیر بوده 
است. فاصلة بین وضعیت علمي موجود فراگیرندگان 
با وضعیت مورد انتظار از آن ها، از حد معقول و مقبول 
آن فراتر رفته و به خســارت هاي اقتصادي، رواني و 
اجتماعي منجر شده است. در كشور ما افت تحصیلي 
در همــة دوره هاي تحصیلــي گریبان گیر برخي از 
دانش آموزان مي شود. هنرجویان یكي از اقشار بسیار 
آسیب پذیر جامعه هســتند كه به لحاظ قرارگیري 
در محیط هنرســتان و مواردي چون ضعف درسي 
و نداشــتن انگیزه و هدف الزم، و همچنین نداشتن 
مشاوره و راهنماي مناسب، همواره در معرض خطر 

افت تحصیلي قرار دارند. 
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سمانه آزاد

اشاره
و  فني وحرفــه اي  آموزش هــاي  دربــارة 
كاردانش در ایران، امــا و اگرهاي زیادي از 
سوي خانواده ها مطرح است. هنوز هم برخي 
خانواده هــا گمان مي كننــد ادامة تحصيل 
فرزندان شان در هنرســتان ها نشانة ناتواني 
آن ها در تحصيل رشته هاي دبيرستاني است. 
شــاید یكي از مهم ترین موانع در گسترش 
آموزش هاي فني وحرفــه اي هم وجود همين 
نگرش منفي باشد. پرواضح است كه نمي توان 
نگرش ها را ناگهاني تغيير داد اما ميزگردي كه 
مشروح آن را مي خوانيد تالشي است بر این 

امر.
در این ميزگرد چند تــن از همكاران دفتر 
و دفتر  تكنولوژي آموزشــي  و  انتشــارات 
برنامه ریــزي و تأليف كتاب هاي درســي كه 
فرزندان شــان را راهي هنرســتان كرده اند 
شركت داشتند. دكتر سياوش شایان و دكتر 
مهدي چوبينه سردبير و مدیر داخلي فصل نامة 
كرام الدیني  محمد  جغرافيا؛  آموزش  رشــد 
سردبير فصل نامة رشد آموزش زیست شناسي و 
پایه گذار المپياد زیست شناسي ایران، مسعود 
جوادیان مدیر داخلي فصل نامة رشد آموزش 
تاریــخ و علي محمد بخشــوده مدیرداخلي 
فصل نامة رشــد آمــوزش فني وحرفه اي در 
این ميزگــرد از چگونگــي و دالیل راه یابي 
رضایت  ميزان  هنرســتان،  به  فرزندان شان 
آن ها از این موضوع، مشــكالت تحصيل در 

هنرستان و ... سخن گفته اند.

دكتر مهدي چوبينه، مدیر داخلي فصل نامة رشد 
آموزش جغرافیاست. دو فرزند او در هنرستان بوده و 

در رشتة نقشه كشي معماري درس خوانده اند. او در 
این باره توضیح داد: در حالي كه من بیســت سال در 
دفتر برنامه ریزي و تألیف كتاب هاي درسي در حوزة 
متوســطة نظري كار مي كردم؛ ســروكار دو فرزندم 
به آموزش هاي فني وحرفــه اي افتاد. وقتي دخترك 
تصمیم گرفت كه در هنرســتان ادامة  تحصیل دهد 
معاون دورة متوســطه دفتر بودم و با وجود اینكه به 
آموزش هاي نظري اشراف داشتم و برخي هنرستان 
را مختص دانش آموزان با معدل پایین مي دانستند اما 
با تصمیمش مخالفتي نداشتم، چون پیش زمینه اي از 

آموزش هاي فني وحرفه اي را در ذهن داشتم.
تا پیش از انقالب اسالمي، خیل عظیمي از بیكاران 
آموزش متوسطه در جامعه وجود داشت. در كنارش 
گروه اندكي از تحصیل كرده هاي دانشگاهي هم بودند. 
میان این دو گروه درة عمیقي وجود داشــت و همین 
موضوع براي كســاني كه در آموزش وپرورش صاحب 
فكر بودند دغدغه اي ایجاد كرده بود. بر همین اساس 
در ســال 1344 انســتیتوهاي تكنولــوژي در ایران 
راه اندازي شدند تا با پرورش نیروهاي نیمه متخصص 
و تكنســین شــكاف عمیق میــان تحصیل كردگان 
دانشگاهي و دانش آموختگان )فارغ التحصیالن( بدون 
مهارت دبیرستاني را پر كنند. اتفاقًا این پروژه موفق از 
آب درآمد و دانش آموختگان این انستیتوهاي به لحاظ 
كارایي از مهندســان كارامدتر بودند، چراكه تحصیل 
آن ها با مهارت هاي عملي توأم بود. بنابراین هیچ كدام 

از دانش آموختگان این مراكز بیكار نمي ماندند.
با علم به این موضوع وقتي دخترم تصمیم خود را 
گرفت تنها كاري كه كردم اطالعاتم را در اختیارش 
گذاشتم. او هم در نهایت رشتة نقشه كشي معماري 
را آگاهانه انتخاب كرد و وارد یكي از هنرســتان هاي 
غیرانتفاعي شد. مســئوالن این هنرستان در قیاس 
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در میزگردي با حضور دست اندركاران مجالت رشد مطرح شد:

توانایی حل مسئله با 
آموزش های فنی وحرفه ای و كاردانش

علی محمد 
بخشوده: جوانان 
دارای استعدادهای 
بالقوه ای هستند كه 
برای مهارت آموزی و 
توسعة آموزش های 
فنی وحرفه ای و 
كاردانش باید كشف 
شود



با دورة متوسطة نظري تعامل بیشتري با خانواده ها 
داشتند. شــاید به دلیل فراغت بیشترشان نسبت به 
مسئوالن دبیرســتان ها بود. جداي از اینكه مدارس 
غیرانتفاعي به علت مشكل بودجه، گاهي براي برخي 
دروس از نیروهاي غیرمتخصص اســتفاده مي كنند؛ 
كادر اصلي این مدرســه كه دروس تخصصي را ارائه 

مي دادند كاماًل متخصص و تعلیم دیده بودند.
پــس از آن دخترم در كنكور شــركت كرد اما در 
دانشگاه آزاد قبول شد. بنابراین ترجیح داد كه سال 
بعد هم كنكور دهد و به این ترتیب یك سال بعد از 
فراغت از تحصیل، وارد دانشــگاه شد و تحصیل در 
دورة كارداني نقشه كشي معماري را شروع كرد. پس 
از آن هم مدتي در یك مؤسســة خصوصي مشغول 
به كار شــد اما از آنجا كــه وضعیت كار راضي كننده 
نبود مشغول تدریس زبان شد و اكنون هم به همین 

كار مشغول است.
 عــالوه بــر دختــرم، پســرم هم تحصیــل در 
فني وحرفه اي را انتخاب كرد. البته پسرم براساس آن 
قانون طالیي كه دانش آموزان با معدل هاي پایین تر 
فني وحرفه اي را انتخاب مي كنند وارد هنرستان شد. 
او هم اكنون دانشــجوي رشتة معماري و شهرسازي 
اســت اما وضعیت شغلي مناســبي ندارد چراكه در 
كل، وضعیت اشــتغال در جامعه مطلوب نیست. اما 
من امیدوارم دانش آموختگان فني وحرفه اي ما امتیاز 
بیشــتري نســبت به دانش آموختگان دبیرستان ها 
داشته باشــند، چراكه دانش آموزاني كه در متوسطة 
نظــري درس مي خوانند عماًل هیچ مهارتي ندارند و 
بعد از دیپلم باید تصمیم بگیرند كه چه كاري را در 
پیش بگیرند اما دانش آموزان هنرستاني مهارت هاي 

عملي دارند.

فني وحرفه اي؛ آموزشي متناسب با روحية 
نوجوانان

اما آیا دكتر چوبینــه به عنوان یك پدر از تحصیل 
فرزندانش در هنرستان راضي است؟ »من از تحصیل 
آن ها در هنرســتان تا زماني كه مشغول به تحصیل 
بودند راضي بودم اما پس از فراغت از تحصیل آنچه 

ما دربارة كار فكر مي كردیم اتفاق نیفتاد«.
با همة این ها، این مؤلف كتاب هاي درســي دربارة 
توانایي هــاي دانش آموزان هنرســتاني نظر مثبتي 
دارد: »بچه هاي دبیرستاني از جنبة نظري و تئوري 
قوي هســتند اما نوع آموزش در هنرســتان به سن 
و عالقة بچه ها نزدیك تر اســت و تنوع بیشتري هم 

دارد. شــاید بچه هاي نظري به دلیل خشــك بودن 
نظام درســي قدري دچار افسردگي پنهان شوند اما 
در مورد بچه هاي هنرســتاني این طور نیست. برخي 
نیز معتقدند بچه هاي دبیرستاني توانایي حل مسئله 
دارند و گرچه ممكن است بعدها در پیدا كردن شغل 
دچار مشكل شوند اما بهتر از دانش آموزان هنرستاني 
قادر به حل مشــكالت و مسائل شــان هستند. در 

حالي كه موضوع كاماًل برعكس است.
متأســفانه برخي گمان مي كننــد كه مهارت حل 
مســئله فقط در رشتة ریاضي و فیزیك مطرح است 
در حالي كه با هر درســي مي توان فن حل مسئله را 
به مخاطب منتقل كرد. دربارة شــغل و اینكه بعد از 
فراغــت از تحصیل جامعه و بــازار كار فرد را جذب 
مي كند یا نه عوامل متعددي دخالت دارند كه یكي 

از آن ها میزان مهارت است.
بازار كار عمدتًا سراغ كســي مي رود كه توانایي و 
مهارت بیشتري داشته باشــد. عالوه بر این انتخاب 
رشــته از ســن پایین تــر باعث مي شــود كه ذهن 
دانش آموز معطوف همان رشــته باشــد. بسیاري از 
دانش آموزاني كه دورة پیش دانشــگاهي متوســطة 
نظــري را طي مي كنند نمي دانند كه مي خواهند در 
آینده چه رشــته اي را دنبال كنند. اما شرایط سني 
ورود به هنرستان به گونه اي است كه این نگراني ها 

را كم مي كند.«

ضرورت بازنگري در برنامة  فني وحرفه اي
البته این كارشــناس مســئول گــروه جغرافیا 

معتقد اســت آموزش هاي فني وحرفه اي 
نیازمند برخي بازنگري هاست. مانند 

ضــرورت بازنگــري در دروس 
فني وحرفــه اي:  عمومــي 

»یكــي از غفلت هایي كه 
آموزش هــاي  دربــارة 
فني وحرفــه اي صورت 
گرفته این اســت كه 
عمومي  دروس  میان 
بــا  فني وحرفــه اي 
متوسطة نظري تفاوتي 

به نظر  قائل نشــده ایم. 
مي رســد باید بخشي از 

محتواي تئوریك و نظري 
فني وحرفه اي  دانش آمــوزان 

را مطابــق با انتظــارات، نیازها، 

 دكتر شایان: ما 
بیشتر از آینده، به 
فكر عالقة فرزندم 
بودیم تا احساس 
آرامش و نشاط 

درونی كند. از سوی 
دیگر معتقد بودیم 

یادگیری عملی 
احتمال احراز شغل 
در جامعة رقابتی را 

افزایش می دهد

دكتر مهدي چوبینه
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شرایط تحصیلي ویژة آن ها طراحي كنیم. نكتة دیگر 
كم توجهي یا بي توجهي به برنامة درسي پنهان است. 
در نظام آموزشي متوسطة نظري تأثیر برنامة  درسي 
پنهان بیشــتر از نظام فني وحرفه اي است. چون در 
آموزش هاي مهارتي اساســًا فرد بــراي پرداختن به 
موضوعات حاشیه اي زیاد فرصت ندارند. بنابراین باید 
مراقب برنامه هاي درسي پنهان باشیم، به خصوص در 
این زمانه كه رسانه ها به اشكال گوناگوني در زندگي 

ما مداخله مي كنند«.

وقتي نشاط روحي مهم تر از آینده باشد
دكتــر سياوش شایان ســردبیر فصل نامة رشد 
آمــوزش جغرافیا از دیگر شــركت كنندگان در این 
میزگرد بود. او ماجراي ورود پســرش به هنرستان 
را این گونــه تعریف كرد: پســرم در دورة راهنمایي 
عالقه بســیاري به رایانه و نرم افزارهاي آن داشت و 
دوست داشت از این ساختار دروني سخت افزارها سر 
درآورد. اما از آنجا كه الگویش خواهر بزرگ ترش بود؛ 
مانند او رشــتة علوم تجربي را انتخاب كرد. پس از 
گذشــت یكي دو ماه از سال تحصیلي متوجه شدیم 
كه از انتخابش راضي نیست و مي خواهد رشته مورد 
عالقه اش را انتخاب كند. از این رو وارد هنرستان شد. 
با اینكه فاصله هنرستان تا خانه از فاصلة دبیرستان 
خیلي بیشتر بود اما به هر حال هنرستان را انتخاب 
كرد. ما هم ترجیح دادیــم فرزندمان راهي را ادامه 
دهــد كه به آن عالقه دارد نــه آنچه كه صرفًا آینده 
دارد. ما بیشــتر از آینده به فكــر عالقه اش بودیم تا 
احســاس آرامش و نشاط دروني كند. از سوي دیگر 
معتقد بودیم یادگیري عملي احتمال احراز شغل در 

جامعة رقابتي را افزایش مي دهد.
پس از گذشــت چند ماه افســردگي یكي دو ماه 
نخست رفع شد و این براي ما خیلي اهمیت داشت. 
ما تعامل زیادي با اولیاي هنرستان داشتیم و فضاي 
مدرســه هم نسبت به دبیرســتان خیلي نشاط آور 
بــود. به نظر مي رســید مربیان هــم انعطاف پذیرتر 
از معلمان دبیرســتان ها بودند و فشــار كمتري به 
بچه ها وارد مي كردند. همین ها باعث شــده بود كه 
پســرم عالقة زیادي به درس پیدا كند. شــاید هم 
قدري گروه هم ساالن بر او تأثیر گذاشته بود. پسرم 
همراه با چند نفر از دوســتانش گروهي را تشــكیل 
داده بودند و كارهاي عملي درس هایشــان را با هم 
انجام مي دادند. آن ها حتي با هم قرار ادامة تحصیل 
گذاشــتند و خوشــبختانه با هم در آموزشكدة فني 

شهید شمسي پور قبول شدند.

آموزش مناسب در گرو عالقه
یكي دیگر از شركت كنندگان این میزگرد محمد 
كرام الدیني بود كه خیلي ها او را به لحاظ نقشش در 
پایه گذاري المپیاد زیست شناسي ایران مي شناسند. 
هنگامي كــه فرزند او ادامة تحصیل در هنرســتان 
را انتخاب كرده اســت نیز كارشناس مسئول درس 
زیست شناسي بوده است: »پسرم سال اول دبیرستان 
را در یكــي از مدارس خوب تهران گذراند اما پس از 
آن اعالم كرد كه مي خواهد رشــتة مورد عالقه اش 
یعني كامپیوتر را ادامه دهد. همان طور كه مي دانید، 
عالقه در آموزش بســیار مهم اســت. كنفســیوس 
مي گوید اگر كسي نخواهد چیزي یاد بگیرد من هم 

چیزي به او یاد نمي دهم.
من هم بــه تجربه دریافته ام كه تا عالقه نباشــد 
آموزش خــوب اتفاق نمي افتد. بنابراین نخســتین 
مــالك ما در انتخاب رشــتة فرزندم عالقــة او بود. 
پس از آن تحقیقات گسترده اي دربارة آموزش هاي 
فني وحرفه اي آغاز كردیم و از دوســتان مان در دفتر 
تألیف كتاب هاي درســي و همچنین دوســتانی که 
تحصیل در هنرســتان را تجربــه کرده بودند کمک 
خواســتیم. در نهایت نیز پسرم تصمیم گرفت رشتة 
کامپیوتر در هنرستان را ادامه دهد. خوشبختانه بعد 
از فراغت از تحصیل نیز بالفاصله وارد دانشگاه شد«.

به اعتقاد کرام الدینی تحصیل فرزندش در هنرستان 
چند مزیت داشته است: »انتخاب ادامة تحصیل در 
هنرســتان در آن دوره چند مزیت داشت. از جمله 
اینکه فرزندم رشته اش را با عالقه انتخاب کرده بود. 
عالوه بر این گفته می شد دانش آموختگان هنرستان ها 
شانس قبولی بیشتری در دانشگاه دارند. ضمن اینکه 
از همان ابتدا رشــتة تحصیلی فرد مشخص می شود 
و دیگر در دانشــگاه نگران انتخاب رشــته نیســت. 
البته شاید این یک ایراد باشد که از همان ابتدا مهر 
یک رشــتة خاص به پیشانی شان می خورد و بعد از 
تحصیالت هنرســتانی نمی توانند رشــتة دیگری را 
انتخاب کنند. در این میان اگر دانش آموزی در خالل 
تحصیل در هنرستان عالقه اش را از دست بدهد باید 

کار دیگری انجام دهد«.
مؤلف کتاب زیست شناســی نیــز مانند همکاران 
دیگرش معتقد اســت مهارت حل مسئله موضوعی 
نیســت که تنها در دانش آموزان دبیرستانی پرورش 
یابد: با توجه به این ســروده: »علم آموزی طریقش 

 مسعود جوادیان: 
قلت امكانات و به روز 
نبودن تجهیزات 
از جمله موانع و 
مشكالت گسترش 
آموزش های 
فنی وحرفه ای است

 دكتر چوبینه: 
بچه های دبیرستانی 
از جنبه نظری و 
تئوری قوی هستند 
اما نوع آموزش در 
هنرستان به سن 
و عالقة بچه ها 
نزدیك تر است و 
تنوع بیشتری هم 
دارد
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قولی است/ حرفت آموزی طریقش فعلی است«، در 
حین کار مســائل بیشتری پیش می آید. شاید بهتر 
باشــد بگوییم تا وقتی کار نکنیم مســئله ای پیش 

نمی آید که بخواهیم آن را حل کنیم«.

خالقيت بيشتر با آموزش فنی و حرفه ای
مســعود جوادیــان مدیر داخلی فصل نامة رشــد 
آموزش تاریخ است. فرزند او هم پس از اینکه دو سال 
در رشــتة ریاضي فیزیك تحصیل می کرد عزمش را 
جزم می کند تا با تغییر رشته بتواند طراحی صنعتی 
را در دانشگاه ادامه دهد: »دختر کوچک من در رشتة 
ریاضی تحصیل می کرد. در اوایل سال سوم متوسطه 
تصمیم گرفت در دانشگاه طراحی صنعتی بخواند و 
برای این کار باید در پیش دانشــگاهی رشتة هنر را 
می خواند و در کنکور هنر شــرکت می کرد. مادرش 
مخالف بود و ما ه ها طول کشید تا متقاعد شد چون 
نگران آینده این رشــته بــود و از طرفی معتقد بود 
دخترمــان در کنکور باید با کســانی رقابت کند که 
تمام پایه های تحصیلی شان هنر بوده است و ای بسا 
شانس کمتری در قبولی کنکور داشته باشد. اما من 
موافق بودم،چرا که معتقدم انسان باید دنبال عالئق 
خود باشــد تا موفق تر عمل کند. اگر اطرافیان فرد 
در نوجوانــی و جوانی جلوی رســیدن به عالئقش 
را گرفتند، در بزرگ ســالی که قدرت بیشتری پیدا 
می کند به عالقه اش باز می گردد. توجه به این موضوع 
در نهایت مــادرش هم پذیرفت. دخترم بعد از اتمام 
سال سوم دبیرستان امتحان تغییر رشته داد و دورة 
پیش دانشــگاهی هنر خواند و طراحی صنعتی قبول 

شد. اکنون هم سال دوم دانشگاه را طی می کند«.
مدیــر داخلی فصل نامة رشــد آمــوزش تاریخ از 
تحصیل فرزنــدش در فنی و حرفــه ای راضی به نظر 
می رســد: »از تحصیل فرزندم در هنرســتان راضی 
هســتم چراکه عاقبت در آزمون آمــوزش عالی در 
یکی از بهترین رشــته های تحصیلی یعنی طراحی 
صنعتی قبول شــد؛ رشــته ای که هــم اعتبار دارد 
و هم احتمااًل آینده شــغلی. در مــورد توانایی حل 
مســئله هم با آقای کرام الدینی موافقم. با توجه به 
نمونه هایی که دیدم گمان می کنم بچه هایی که در 
هنرســتان درس می خوانند در زندگی عملی خیلی 
موفق ترند و خالقیت بیشتری دارند. البته نمی توانیم 
عمومیت دهیم ولی در مجموع احتمااًل بچه هایی که 
در هنرســتان درس می خوانند در تصمیم گیری ها و 

کارهای عملی خالقیت بیشتری دارند«.

جوادیان معتقد است بی اطالعی خانواده ها یکی از 
عواملی اســت که باعث شده تمایلی به تحصیل در 
هنرستان ها نداشته باشــند: »بی تردید کارشناسان، 
برنامه ریزان و ســایر متصدیان برنامه های آموزشی و 
درسی کمتر با مشکالت فنی و حرفه ای آشنا هستند. 
آنچه در نگاه اول به نظر می رســد عبارت اســت از 
کم توجهی مدیران کالن آموزش و پرورش، بی اطالعی 
خانواده هــا و اصرار آن ها بر تحصیل در رشــته های 
ریاضی و تجربی و نیز کمبود امکانات و تجهیزات روز 
آموزشی نظیر رایانه و ابزارهای کارگاهی، به ویژه در 
شهرستان ها. شاید هم بتوان مقررات دست و پاگیر و 
بی اهمیت را بر آن ها افزود. در باب تشویق خانواده ها 
به طور کلی باید این اندیشه را رواج داد که بهتر است 
اجازه دهیم فرزندانمان به دنبال عالقه شــان بروند. 
ما نظر بدهیم اما تصمیم گیرندة نهایی خود ایشــان 

باشند«.
جوادیان تأکید کرد: »به نظر می رسد جدی نگرفتن 
آموزه های دینی در باب کار و حرفه آموزی، بی اعتنایی 
جامعه نسبت به این رشته ها، نا امیدی از آیندة شغلی 
از مهم تریــن نکات مورد اعتنا دربارة موانع توســعة 
رشته های فنی و حرفه ای است. قلت امکانات و به روز 
نبودن تجهیزات نیز از جمله موانع و مشــکالت آن 

به شمار می رود«.

پرورش روحية فنی
فرزنــد کوچک علی محمد بخشــوده مدیر داخلی 
فصل نامه ای که در دست دارید هم در فنی و حرفه ای 
درس خوانده است و به قول خودش این تحصیالت 
فرزندش را دســت به آچار کرده است: »با توجه به 
کارهایی که پسر کوچکم در خانه انجام می داد متوجه 
شدم به کارهای فنی عالقه دارد و آن ها را بهتر انجام 
می دهد. مثاًل در دورة راهنمایی تحصیل می کرد که 
کامپیوتری برای او خریدیم. به سبب عالقة عجیبی 
که به کامپیوتر داشــت دوره ای را در این زمینه دید 
و به جایی رســید که اکنون شاگرد دارد. به کارهای 
فنی اتومبیل هم عالقه داشــت و برای هر اشــکالی 
راه حل پیدا می کرد. ما هم وسایلش را در اختیارش 
قرار می دادیم تا به عالقه اش برســد. بعد از سال اول 
دبیرستان هم رشتة تجهیزات پزشکی را انتخاب کرد 
و وارد هنرستان شد. خوشبختانه از تحصیل فرزندم 
در هنرستان راضی هستم چراکه روحیة فنی در او به 
وجود آمد و آچار به دست شد و دیگر از پس بسیاری 

از کارهای فنی برمی آید«.

 محمد كرام الدینی: 
در رشته های 

فنی وحرفه ای از 
همان ابتدا رشتة 

تحصیلی فرد 
مشخص می شود 

و دیگر در دانشگاه 
نگران انتخاب رشته 

نیست.
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نسرین افتخاری نسب
كارشناس ارشد زراعت، مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان روانسر
کيومرث زرافشانی

دانشیار دانشکده کشاورزی و عضو مرکز پژوهشی تحقیقات توسعه اقتصادی 
اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه
 زهرا رنجبر
دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز
 احسان ایمانی هرسينی

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان 
کرمانشاه
حميد ظاهری
کارشناس پژوهش اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان کرمانشاه
 احمد مرادی

ریاست اداره آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان 
کرمانشاه

ـــای  نیازه
ــوزش  آمـ
مهارتــی و 
مدل دلفی
در بخش صنعت و خدمات کرمانشاه

چکيده
امروزه آموزش بدون توجه به نيازهای واقعی سبب 
پایين آمدن اثربخشــی برنامه ها، هدر رفت سرمایه، 
انرژی، زمان و بی انگيزگی برای شرکت در فعاليت های 
آموزشــی می شــود. از این رو هدف از این پژوهش، 
نيازسنجی آموزش های مهارتی با توجه به ظرفيت ها 
و پتانسيل های موجود در بخش صنعت و خدمات در 

کرمانشاه با استفاده از روش دلفی ست. 
جامعة مورد مطالعه شامل تمامی خبرگان و فعاالن در 
بخش صنعت و خدمات از جمله استادان، کارشناسان 
و کارفرمایان موفق در ســطح شهر کرمانشاه است و 
نمونه ها نيز به صورت هدفمند از همين جامعه انتخاب 
شده )23 نفر(، به طوری که در بخش صنعت از خبرگان 
فعال در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق 
بازرگانی، بنياد نخبگان و اســتادان دانشــگاه بهره 
گرفته شد و در بخش خدمات از نظر خبرگان سازمان 
گردشگری، ميراث فرهنگی و صنایع دستی استان، 
پارک علم و فناوری کرمانشاه، معاونت آموزشی جهاد 
دانشگاهی کرمانشاه و کارفرمایان موفق استفاده شد.

داده های مورد نظر در این پژوهش با اســتفاده از 
پرســش نامة مبتنی بر روش دلفی جمع آوری گردید. 
نتایج به دســت آمده در بخش صنعت نشان داد که 
دوره های آمــوزش مهارتی جوار کارگاهی و کارورزی 
در صنایع مادر، مهم ترین نياز آموزش مهارتی شناخته 

شده است.
همچنين دوره های آموزش مهارتی آشنایی با اسناد و 
مقررات تجارت بين المللی )اینکوترمز(، دورة آموزشی 
اصول مکاتبات بازرگانی به زبان بين المللی و دوره های 
آموزشی کسب مهارت های ستادی و آشنایی با روند 
اجرایی امور اداری جزء محورهای آموزش مهارتی با 

اولویت باال در بخش خدمات شناخته شده اند.
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مقدمه
توجه به آموزش های فنی وحرفه ای، ارتقای سطح 
علمی افراد و تالش در جهت به دســت آوردن دانش 
مورد نیاز جامعه، نقش به ســزایی در توسعه دارد و 
کشور را به شکوفایی اقتصادی و صنعتی می رساند. 
در همین راستا یکی از محورهای اساسی برنامة سوم 
و چهارم توســعه در بخش های اقتصادی، اجتماعی 
و فرهنگی، که مورد توجه خاص برنامه ریزان کشور 
قرار گرفته، سرمایه گذاری در بخش آموزش و توسعة 
آن، خصوصًا آموزش های فنی وحرفه ای برای تأمین 
نیروی انسانی متخصص اســت و می توان گفت که 
تا حدودی آموزش ها در ابعاد مختلف ارائه می گردد.

اما واقعیت این است که فعالیت های آموزشی ارائه 
شده در بخش های مختلف، باید متناسب با نیازهای 
واقعی باشد. در غیر این صورت آموزش بدون توجه 
به نیازهای بهره برداران، سبب پایین آمدن اثربخشی 
برنامه ها، هــدر رفتن زمــان، ســرمایه و بی میلی 
مخاطبان برای شــرکت در فعالیت های آموزشــی 

می شود )چیذری و همکاران، 2001(.
بر همین اســاس، تشــخیص نیازهای آموزشــی 
می تواند از یک ســو الزمة ارائــة آموزش های مؤثر 
و از سوی دیگر زمینة اســتفاده مناسب و مداوم از 
فناوری های نوین را فراهم سازد )شهبازی، 1387(. 
لذا بدیهی ســت که قبــل از هر فعالیت آموزشــی، 
نخست باید نیازهای آموزشی مورد بررسی قرار گیرد.
البتــه طرح ریزی و اجرای پروژه های نیازســنجی 
آموزشی در هر سطحی مستلزم پیروی از یک طرح و 
الگوی عمل مشخص است. روش های مختلفی برای 
ســنجش نیازهای آموزشــی وجود دارد که هر یک 

مزایا و معایب خاص خود را دارد )مالروی، 2008(.
از مهم ترین روش ها و فنون استفاده شده در ارزیابی 

نیازهای آموزشی می توان به ارزیابی دانش، مهارت و 
شایستگی؛ ارزیابی با توجه به درجة اهمیت، ارزیابی 
اختالف بین اهمیت و دانش، مدل بوریچ و مدل دلتا 
N اشــاره کرد )عبدالمقصــود، 2010( و در همین 
راســتا مطالعاتی صورت گرفته است. نتایج مطالعة 
لطفی )1378( در نیازسنجی آموزشی کارکنان بانک 
ملی ایران نشان می دهد که کارکنان بانک یاد شده 
در زمینه های شغلی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی 

نیاز به افزایش دانش و مهارت دارند.
بررسی های شــرفی )1383( در رابطه با نیازهای 
آموزشی مدیران و کارکنان دفتر مرکزی بنیاد مسکن 
نشان داده است که در زمینة مهارت های مدیریتی، 
مهم ترین اولویت مربوط به مهارت انســانی شــامل 
مدیریت استرس، تیم سازی، تفویض اختیار، مدیریت 
تعــارض و ایجاد انگیزش و مهم تریــن اولویت های 
مربوط به مهارت ادراکی شــامل تفکر سیســتمی، 

مدیریت تحول و تصمیم گیری بوده است.
پورصفــر )1384( در تحقیقــی تحــت عنــوان 
قطعه ســازی  شــرکت های  مدیران  »نیازســنجی 
ایران خودرو« به بررسی دانش و مهارت مدیران میانی 
شرکت پرداخته است. نتایج به دست آمده نشان داد 
که میزان آشنایی مدیران میانی شرکت های قطعه ساز 
ایران خودرو با دانش های عمومی و تخصصی مدیریت 
در سطح متوسط بوده است. بنابراین می توان گفت 
که مدیران به آموزش های دانش عمومی و تخصصی 

نیاز دارند.
میرزامحمدی )1384( با بررسی نیازهای آموزشی 
کارکنان مراکز آموزش فنی وحرفه ای استان تهران، 
در دو بعد اداری - مالی و فنی - مهندســی نیازهای 
کارکنان را شــامل آشــنایی با فنــاوری اطالعات، 
مهارت های رایانــه، زبان تخصصــی و مهارت های 

به طور کلی 
در خصوص بخش 

صنعت، که آموزش 
در آن نیازمند 

امکانات و تجهیزات 
کارگاهی پیشرفته 

است، پیشنهاد 
صریح ما بهره گیری 
از دیدگاه یادگیری 
خدماتی یا همان 

یادگیری مدنی ست



آموزشی ذکر نموده اســت. مطالعة صنایع گلدوز و 
همکاران )1389( در نیازسنجی آموزشی کارشناسان 
ارزیابی آثار محیط زیســت در ایران، نشــان داد که 
آموزش کارشناسان دفتر ارزیابی، ادارات کل و کمیتة 
ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست ضروری ست، 
چراکه اگر نیازهای آموزشی کارشناسان با برنامه ریزی 
درست آموزشی برطرف شوند، مسیر اجرایی ارزیابی 
آثار محیط زیستی در ایران نیز تا حد زیادی هموار 
می شود. زیرا که همواره افزایش دانش باعث افزایش 
آگاهی می شود و این آگاهی ست که سهل انگاری ها و 

تخریب ها را کاهش می دهد یا حذف می نماید.
شــائمی و همــکاران )1390( در مطالعة خود به 
نیازسنجی آموزشی زنان کارآفرین در شهر اصفهان 
پرداخته اند و نتایج این بررســی حاکی از آن اســت 
که بیشترین نیاز آموزشــی زنان در حوزة بازاریابی، 
آشــنایی با بازاریابی بین الملل اســت. همچنین در 
حوزة مدیریت مالی و حسابداری، بیشترین نیاز آن ها 
آشنایی با نسبت های مالی، قوانین کار و تکنیک های 

اندازه گیری زمان ا ست. 
زرافشــانی و همکاران )1390( نیز در نیازسنجی 
آموزشــی زنان روستای قمام شهرســتان سنقر به 
این نتیجه رســیدند که مهم ترین نیازهای آموزشی 
این گروه، اقتصاد خانه داری، آموزش تغذیة کودکان 
و مهارت های طبخ غذاســت. اعظمــی و همکاران 
)1390( در مطالعة خود در خصوص واکاوی نیازهای 
آموزشی بهره برداران سیستم های آبیاری تحت فشار 
در اســتان کرمانشــاه به این نتایج دست یافتند که 
شــناخت اجزای مختلف سیستم های آبیاری تحت 
فشار، ســرویس و حفاظت از سیســتم ها و معرفی 
نیازهای  آبیاری مهم تریــن  سیســتم های مختلف 

آموزشی بهره برداران شناخته شدند.
کریستنســن و همکاران )2009( نیز در مطالعة 
خود به شناســایی و اولویت بندی نیازهای آموزشی 
در بخش خدمات کشاورزی در ایالت یوتا پرداخته اند 
و نتایج بررســی ایشان آشنایی با فناوری های جدید 
و در حــال ظهور در کشــاورزی را به عنوان یکی از 

نیازهای اصلی مربیان معرفی نموده است.
در مطالعــة سوســر و مک کیــم )2011( نیــز، 
مهارت هــای مورد نیاز یک مدیر موفق آزمایشــگاه 
مکانیک کشــاورزی مورد بررســی قرار گرفت که 
مهارت هایی از قبیل تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی و 
تشــخیص تجهیزات از جملة این مهارت ها بود. اما 
باید همواره به یاد داشــته باشیم که مزایای روش ها 

و مدل های کّمی نباید ما را نســبت به بهره گیری از 
روش های کیفی غافل نماید. زیرا موضوع نیازسنجی 
از یک طرف دارای ماهیت اکتشــافی1 اســت و در 
مطالعات اکتشــافی روش های کیفی کاربرد دارند و 
از سوی دیگر در مطالعات کیفی، پژوهشگر به شکل 
عمیق، مسئله را مورد بررسی قرار می دهد )بورگ و 

گال، 1989؛ سرمد و همکاران، 1387(.
از آنجــا که نیازســنجی در ســطح آموزش های 
مهارتی، نیازمند بهره گیری از نظر و دیدگاه های افراد 
خبرة در این زمینه اســت، از این رو این پژوهش در 
پی آن است که با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های 
موجود در هر یک از بخش های صنعت و خدمات در 
کرمانشاه، که با استفاده از روش دلفی به دست آمده 
است، نسبت به نیازسنجی دقیق آموزش های مهارتی 

در هر بخش اقدام نماید.

روش پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی2ســت و از 
نظــر ماهیت در زمرة تحقیقات کیفی قرار می گیرد. 
روش به کار گرفته شده جهت جمع آوری داده ها در 
این پژوهش تکنیک دلفی ست، که به منظور اجرای 

آن از سه مرحله بهره گرفته شد.
در مرحلة اول با تهیة لیستی از افراد واجد شرایط 
این امر محقق گردیــد و در نهایت 23 نفر به عنوان 
اعضای پانل دلفی، شامل کارشناسان خبره و فعاالن 
هر بخش شناســایی شــدند )صنعت 12 و خدمات 
11 نفــر(. در این مرحله، از فعاالن هر بخش با طرح 
دو ســؤال باز، مصاحبة نیمه ســاختاریافته به عمل 
آمد. سپس پاسخ های جمع آوری شده با استفاده از 

کدگذاری باز مورد واکاوی قرار گرفت.
پس از تحلیل پاســخ ها، مرحلة دوم آغاز گردید. در 
این مرحله با بررســی مجدد محورهای به دست آمده 
در مرحلة اول، محورهای جدیدی توســط فعاالن دو 
بخش اضافــه گردید. پس از جمع آوری اطالعات این 
مرحله، پرسش نامه ای ساختارمند به عنوان ابزار مرحلة 
سوم، تهیه شد و از صاحب نظران هر بخش به تفکیک 
خواسته شد که هر یک از پاسخ ها را به دقت مطالعه 
نمایند و بر حسب میزان اهمیت هر یک از موارد، آن ها 

را در قالب طیف لیکرت )5-1( امتیازبندی نمایند.
جامعــة مورد مطالعه شــامل تمامــی خبرگان و 
فعاالن در بخش صنعت و خدمات از جمله استادان، 
کارشناسان و کارفرمایان موفق در سطح شهرستان 
کرمانشــاه اســت که نمونه هــا نیز با اســتفاده از 

در رابطه با نیازهای 
آموزشی مدیران 
و کارکنان در 
زمینة مهارت های 
مدیریتی، 
مهم ترین اولویت 
مربوط به مهارت 
انسانی شامل 
مدیریت استرس، 
تیم سازی، تفویض 
اختیار، مدیریت 
تعارض و ایجاد 
انگیزش است
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نمونه گیری هدفمند از همین جامعه انتخاب شده اند. 
در بخش صنعت از خبرگان فعال در سازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان، اتاق بازرگانی، بنیاد نخبگان 
و استادان دانشگاه بهره گرفته شد و بخش خدمات، 
مشارکت ســازمان گردشــگری، میراث فرهنگی و 
صنایع دستی استان، پارک علم و فناوری کرمانشاه، 
معاونت آموزشــی جهاد دانشــگاهی کرمانشــاه و 

کارفرمایان موفق را به دنبال داشت.
در ایــن پژوهــش، جهــت گــردآوری داده ها از 
پرســش نامه به عنوان ابزاری عملی و معتبر استفاده 
گردیــد. از طرفی از آنجا که پژوهش حاضر در زمرة 
تحقیقات کیفی ست بررسی روایی و پایایی متفاوت 
خواهــد بود. به طــور کلــی در پژوهش های کیفی، 
سنجش روایی و پایایی، آن گونه که در پژوهش های 
کّمی مرسوم است، وجود ندارد )کوهن و همکاران، 
2007(. روایی و پایایی در پژوهش های کیفی به طور 
کلی و در روش دلفی به طور ویژه مربوط به اعتبار از 
یافته های پژوهش3 و مثلث سازی برمی گردد )مریان 

و همکاران، 2002(.
در این پژوهش، اســتفاده از نظر صاحب نظران و 
خبرگان بخش صنعت و خدمات و استفاده از بیش از 
یک پژوهشگر در مطالعه، اعتبار کار را تضمین نموده 
است. به عبارت دیگر، روایی و پایایی در پژوهش های 
کیفــی از جملة این پژوهــش، همزمان با هم اتفاق 
می افتد. امــا به هر حال به منظــور حفظ روایی در 
ابزار ســنجش، پژوهش پس از طراحی پرسش نامه، 
در اختیار اســتادان و کارشناســان قرار گرفت و به 
لحاظ روایی صوری4 نیــز تأیید گردید و از آنجا که 
اگر اعضای شــرکت کننده در مطالعه، نمایندة گروه 
مورد نظر باشــند اعتبار محتوا تضمین می شود. در 
این پژوهش نیز با توجه به اینکه از خبرگان و فعاالن 
بخش کشــاورزی، مصاحبه به عمل آمده، به لحاظ 
محتوا5 نیز مورد تأیید بوده اند. داده های جمع آوری 
شــده توســط نرم افزار آماری اس پی اس اس 6 مورد 

پردازش قرار گرفت.

یافته های پژوهش
نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که 
در بخش صنعت، که از مشــارکت 12 نفر از فعاالن 
و کارشناسان خبره در حوزه های مختلف بهره گرفته 
شده بود، 19 محور آموزش مهارتی مورد نیاز توسط 
صاحب نظران بخش صنعت شناسایی شد )جدول 1(.

جدول 1. محورهای آموزش مهارتی مورد نياز بخش صنعت از دیدگاه خبرگان در مرحلة اول
درصدفراوانیگویه ها

18/3دوره های آشنایی با فناوری جدید نانو/ تعيين ساختار و شناسایی نانو ذرات

325دوره های آشنایی با ابزار دقيق کاربردی در فرایندهای شيميایی

325آموزش نرم افزارهای کاربردی در صنعت برق )مولتی سيم/ اسپایس/ متلب/ پروتئوس( در سطح مقدماتی و پيشرفته

216/6دوره های آموزش برق صنعتی، الکترونيك مقدماتی و ميکروکنترلرها با توجه به نياز کارخانجات صنعتی در استان

216/6آشنایی با سيستم های مدیریت اچ اس ای برای شرکت های نفت و گاز در استان

18/3دوره های آموزشی در زمينة فراوری معادن قير طبيعی در استان به منظور جلوگيری از صادرات خام این محصول

18/3دورۀ آموزشی بهينه سازی فرایندهای اکتشاف و استخراج جهت افزایش توليد قير طبيعی

18/3آشنایی با صنایع تبدیل و فراوری گياهان دارویی و تجارت این محصول

433/3آموزش های جوار کارگاهی در صنایع مادر، مانند صنایع پتروشيمی، پاالیشگاه ها و صنایع فوالد )با توجه به افتتاح این پروژه(

18/3دوره های آموزشی در زمينة آشنایی با دستگاه های »Atomic, HPLC و...« و روش های آناليز دستگاهی

325توجه ویژه به صنایع بسته بندی در تمامی کارخانجات توليدی استان

216/6آشنایی با معامالت صنعت بورس و نحوۀ سرمایه گذاری در این صنعت

216/6تراش سنگ های قيمتی و نيمه قيمتی در بخش صنایع دستی استان با توجه به بازار این محصوالت

216/6دوره های ویژه آموزش در زمينة صنایع دستی از جمله؛ منّبت، معّرق و سفال

18/3آموزش قلمکاری )چاپ ُمهری(، به منظور استفاده از بازار داخلی استان و آموزش در زمينة صادرات به خارج از استان

325آموزش تخصصی در زمينة طراحی انواع بسته بندی صنایع دستی استان، به منظور صادرات به سایر نقاط

216/6آموزش تعمير و راه اندازی انواع وسایل الکتریکی به صورت تخصصی، از جمله راه انداز و تعميرکار آسانسور

216/6آشنایی با انواع دستگاه های صنعتی در کارخانجات استان به صورت تخصصی در هر زمينه و با توجه به نياز کارخانه

18/3دوره های آموزشی در زمينة طراحی و توسعة محصوالت توليدی جدید

مهم ترین 
اولویت های 

مربوط به مهارت 
ادراکی شامل 

تفکر سیستمی، 
مدیریت تحول و 
تصمیم گیری است

در مرحلــة دوم، در بخــش صنعــت، محورهای 
آمــوزش مهارتی تحــت عناوین »تعمیــرکار انواع 
پمپ های صنعتی )ماشــینر( در بخش صنعت نفت 
و پتروشیمی« با فراوانی 2 )16/6 درصد( و آموزش 
فیروزه کوبــی و زیورآالت ســنتی در بخش صنایع 
دســتی اســتان در این فاز اضافه گردید و مجموع 
عناوین آمــوزش مهارتی در بخــش صنعت به 21 

محور رسید.
ســپس در مرحلة ســوم، خبرگان بخش صنعت 
می توانستند با رتبه بندی گویه های استخراج شده از 
مراحل قبلی میزان توافق داشتن یا نداشتن خود را 
به طور کامل مطرح نمایند. نتایج این مرحله در قالب 

جدول شمارة 2 نمایش داده شده است.
همان طور که مشاهده می شود، دوره های آموزشی 
جــوار کارگاهــی در صنایع مــادر ماننــد صنایع 
پتروشــیمی، پاالیشگاه ها و صنایع فوالد )با توجه به 
افتتاح این پروژه در اســتان و نیاز به نیروی کارامد( 
با میانگین 4/83، دوره هــای آموزش برق صنعتی، 
الکترونیــک مقدماتــی و میکروکنترلرهــا با توجه 
به نیــاز کارخانجات صنعتی در اســتان با میانگین 
4/50 و آمــوزش نرم افزارهــای کاربردی در صنعت 
برق )مولتی ســیم/ اســپایس/ متلب/ پروتئوس( در 
سطوح مقدماتی و پیشرفته با میانگین 4/45 دارای 
بیشــترین میانگین در بین سایر محورها هستند و 
پــس از آن به ترتیب صنایع بســته بندی در تمامی 
کارخانجات تولیدی استان، تعمیرکار انواع پمپ های 
صنعتی )ماشینر( در زمینة نفت و پتروشیمی، صنایع 
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دســتی از جمله؛ منّبت، معّرق و ســفال، آشنایی با 
سیستم های مدیریت اچ اس ای برای شرکت های نفت 
و گاز در اســتان و آموزش تعمیــر و راه اندازی انواع 
وسایل الکتریکی به صورت تخصصی از جمله راه انداز 
و تعمیرکار آسانسور دارای میانگین باالتر از 4 بوده 
و به عنوان نیازهایی با اولویت  باالتر شناخته شده اند.

همچنین پس از جمع آوری نظر ها و تحلیل نتایج 
در بخــش خدمات، تعداد 25 محور آموزش مهارتی 

در این بخش شناسایی گردید )جدول 3(.
در مرحلــة دوم در بخش خدمــات، دورة آموزش 
تخصصی »هتــل داری و فرانت آفیس« اضافه گردید 
کــه در مجموع عناوین موجــود در این بخش را به 
26 محور رســاند. در مرحلة سوم در بخش خدمات 
نیز مشابه بخش صنعت اقدام شد. نتایج این مرحله 
در قالب جدول شــمارة 4 نمایش داده شــده است. 
همان طور که مشاهده می شــود در بخش خدمات، 
اکثر محورها میانگین باالتر از 4 را کســب نموده اند 
و این خود، نیاز به تقویت این بخش مهم را نشــان 

می دهد.

در پایان نیز به منظور اولویت بندی نیازها در بخش 
صنعت و خدمات، با توجه به نتایج حاصل از مرحلة 
قبل، نســبت به اولویت بندی نیازهای آموزشــی در 
هــر بخش به تفکیک اقدام شــد. در واقع این نتایج 
نمایانگر اجماع کلی به دســت آمده در این پژوهش 

است.
همان طــور که در جــدول 5 مالحظه می شــود 
دوره های آموزشــی جوار کارگاهــی و کارورزی در 
صنایع مادر مانند صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه ها و 
صنایع فوالد )با توجه به افتتاح این پروژه در استان و 
نیاز به نیروی کارامد( با میانگین 4/83 بیشترین آرا را 
به خود اختصاص داده است و به اعتقاد صاحب نظران 
این بخش، مهم ترین نیاز آموزش مهارتی شــناخته 

شده است.
در این راستا سه محور آموزشی با عناوین »آموزش 
قلمکاری )چاپ ُمهری( به منظور اســتفاده در بازار 
داخلی اســتان و آموزش در زمینة صادرات«، »دورة 
آموزشی بهینه سازی فرایندهای اکتشاف و استخراج 
جهت افزایــش تولید قیر طبیعی« و »آشــنایی با 
صنایع تبدیل و فراوری گیاهان دارویی و تجارت این 
محصول«، با توجه به اینکه دارای میانگین کمتر از 

3/5 بودند، حذف گردید.
دوره های آموزش برق صنعتی، الکترونیک مقدماتی 

جدول 2. محورهای آموزش مهارتی مورد نياز بخش صنعت از دیدگاه خبرگان در مرحلة سوم

نمامیانهمیانگینگویه ها )نیاز آموزش مهارتی(

انحراف 

از معیار 

میانگین

3/81440/35دوره های آشنایی با فناوری جدید نانو/ تعيين ساختار و شناسایی نانو ذرات

3/63430/27دوره های آشنایی با ابزار دقيق کاربردی در فرایندهای شيميایی

4/45440/15آموزش نرم افزارهای کاربردی در صنعت برق )مولتی سيم/ اسپایس/ متلب/ پروتئوس( - سطح مقدماتی و پيشرفته

4/504/540/15دوره های آموزش برق صنعتی، الکترونيك مقدماتی و ميکروکنترلرها با توجه به نياز کارخانجات

4/09440/21آشنایی با سيستم های مدیریت اچ اس ای برای شرکت های نفت و گاز در استان

3/83440/27دوره های آموزشی در زمينة فراوری معادن قير طبيعی در استان، به منظور جلوگيری از صادرات خام آن

3/33440/25دورۀ آموزشی بهينه سازی فرایندهای اکتشاف و استخراج جهت افزایش توليد قير طبيعی

3/16320/36آشنایی با صنایع تبدیل و فراوری گياهان دارویی و تجارت این محصول

دوره های آموزشی جوار کارگاهی در صنایع مادر مانند صنایع پتروشيمی، پاالیشگاه ها و صنایع فوالد )با توجه به 

افتتاح این پروژه در استان و نياز به نيروی کارامد(

4/83550/11

3/83430/24دوره های آموزشی در زمينة آشنایی با دستگاه های »Atomic, HPLC و...« و روش های آناليز دستگاهی

4/33440/14تعميرکار انواع پمپ های صنعتی )ماشينر( در زمينه نفت و پتروشيمی

4/414/550/19توجه ویژه به صنایع بسته بندی در تمامی کارخانجات توليدی استان

3/91440/25آشنایی با معامالت صنعت بورس و نحوۀ سرمایه گذاری در این صنعت

3/58330/33تراش سنگ های قيمتی و نيمه قيمتی در بخش صنایع دستی استان، با توجه به بازار این محصوالت

4/25550/27دوره های ویژه آموزش در زمينة صنایع دستی از جمله؛ منّبت، معّرق و سفال

3/833/530/27آموزش فيروزه کوبی و زیورآالت سنتی در بخش صنایع دستی استان

3/413/550/45آموزش قلمکاری )چاپ و مهری(، به منظور استفاده در بازار داخلی استان و آموزش در زمينة صادرات

3/83440/29آموزش تخصصی در زمينة انواع بسته بندی صنایع دستی استان

4/08440/31آموزش تعمير و راه اندازی انواع وسایل الکتریکی به صورت تخصصی از جمله راه انداز و تعميرکار آسانسور

3/91450/33آشنایی با انواع دستگاه های صنعتی در کارخانجات استان به صورت تخصصی با توجه به نياز

3/81450/35دوره های آموزشی در زمينة طراحی و توسعة محصوالت توليدی جدید 

جدول 3. محورهای آموزش مهارتی مورد نياز بخش خدمات از دیدگاه خبرگان در مرحلة اول
درصدفراوانیگویه ها

)Business Plan( 327/2آشنایی با تهيه، تنظيم و چگونگی توجيه طرح های تجاری

327/2دورۀ آموزشی کسب مهارت های آی تی )فناوری اطالعات(

436/3دوره های آموزشی کسب مهارت های ستادی و آشنایی با روند اجرایی امور اداری

545/4دوره های آموزشی بازاریابی و کسب مهارت های الزم در حيطة بازاریابی محصوالت

327/2برگزاری دوره های آموزش شغلی، اعم از عمومی و تخصصی جهت آشنایی با مکاتبات اداری و آئين  نگارش

327/2فنون و روش های مذاکره و روابط عمومی در دفاتر خدماتی

327/2نحوۀ تدوین و توسعة ایده های تجاری در فرایندهای کارآفرینی

19/09دوره های آموزش تخصصی فروش انواع بليت در آژانس های مسافرتی اعم از هوایی و زمينی

218/1آموزش مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی )تورهای مسافرتی(

218/1دوره های آموزشی آشنایی با قوانين بازرگانی و تعرفه های گمرکی جهت امور صادرات و واردات کاال و خدمات

218/1آشنایی با قوانين و مقررات ثبت شرکت ها

19/09دورۀ آموزشی آشنایی با قوانين مالياتی و معافيت های مورد استفاده در زمينة امور اجرایی

327/2دورۀ آموزشی اصول مکاتبات بازرگانی به زبان بين المللی

19/09آموزش مدیریت خرید و سفارش های خارجی و اجرای امور گمرکی

218/1آشنایی با قوانين و آئين نامه های مزایده و مناقصه و قراردادهای بين المللی، با توجه به نزدیکی به بازار کشورهای همسایه

19/09مدیریت انتقال فناوری و مهندسی معکوس

327/2دوره های مکالمة زبان انگليسی برای راهنمایان گردشگری در سطح استان

218/1بازاریابی و صادرات خدمات فنی و مهندسی

218/1آشنایی با تکنيك های بازاریابی در دوران بحران اقتصادی

327/2آشنایی با مقررات حمل و نقل بين المللی و ترانزیت کاال، با توجه به نزدیکی به بازار کشورهای همسایه از جمله عراق

218/1دورۀ آموزشی نحوۀ ثبت سفارش الکترونيکی در قالب تجارت الکترونيك

19/09آشنایی با اسناد و مقررات تجارت بين المللی )اینکوترمز(

19/09آموزش نرم افزارهای گرافيك و سه بعدی سازی »3DMAX« و سایر نرم افزارهای کاربردی از جمله هلو و سکان

327/2گرافيك و طراحی در زمينة بسته بندی محصوالت تجاری

218/1دوره های آموزش مربيگری در زمينه های مختلف ورزشی به صورت تخصصی در هر رشته 
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و میکروکنترلرها، با توجه به نیاز کارخانجات صنعتی 
در استان، آموزش نرم افزارهای کاربردی در صنعت 
برق )مولتی سیم، اسپایس/ متلب/ پروتئوس(، توجه 
ویــژه به صنایع بســته بندی در تمامی کارخانجات 
تولیدی اســتان، تعمیرکار انواع پمپ های صنعتی 
)ماشین( در زمینة نفت و پتروشیمی، دوره های ویژه 
آمــوزش در زمینة صنایع دســتی، از جمله منّبت، 
معّرق و ســفال جزء محورهای آمــوزش مهارتی با 
اولویت باال در میان 16 محور آموزشــی شــناخته 

شده اند.

نتایــج اولویت بندی نیازهای آموزشــی در بخش 
خدمات نیز در قالب جدول 6 آورده شــده اســت. 
همان طور که مشاهده می شود در این بخش، آشنایی 
با اســناد و مقررات تجارت بین المللی )اینکوترمز(، 
دورة آموزشــی اصــول مکاتبات بازرگانــی به زبان 
بین المللی، دوره های آموزشــی کســب مهارت های 
ستادی و آشنایی با روند اجرایی امور اداری، آشنایی 
با قوانیــن و مقررات ثبت شــرکت ها، آشــنایی با 
سیستم مدیریت انتقال فناوری و مهندسی معکوس، 
آشنایی با تهیه، تنظیم و چگونگی توجیه طرح های 
تجاری7، دورة آموزشــی آشنایی با قوانین مالیاتی و 
معافیت های مورد اســتفاده در زمینة امور اجرایی، 
دورة آموزشــی نحوة ثبت ســفارش الکترونیکی در 
قالب تجارت الکترونیــک، آموزش مدیریت خرید و 
سفارشات خارجی و انجام امور گمرکی و آشنایی با 
قوانین و آئین نامه های مزایده و مناقصه و قراردادهای 
بین المللــی، با توجه به نزدیکی به بازار کشــورهای 
همسایه جزء ده محور آموزش مهارتی با اولویت باال 
در میان بیست  و دو محور آموزشی شناخته شده اند.
همچنین الزم به ذکر اســت کــه در مواردی که 
میانگین گویه ها با هم برابر بودند به میانه و انحراف 
معیــار هر گویه توجه شــد و ســپس اولویت بندی 
صورت گرفــت. به این صورت که با توجه به مراحل 
قبلی، هر گویه که میانه و میانگین بیشتر و انحراف 
معیار کمتری داشت در اولویت باالتری قرار گرفت. 
گفتنی ســت که در این بخش نیــز همانند بخش 
صنعت، سایر نیازهای آموزش مهارتی، که در خالل 
مراحل مختلف این پروژه استخراج گردیده و در این 
بخش به دلیل میانگین پایین نسبت به سایر محورها 
حذف شــده اند، در جای خود حائز اهمیت اند و الزم 
است مورد توجه مســئوالن امر آموزش قرار گیرند، 
چرا که تمامی این محورها و نیازهای آموزش مهارتی 

جدول 4. محورهای آموزش مهارتی مورد نياز بخش خدمات از دیدگاه خبرگان در مرحلة سوم

نمامیانهمیانگینگویه ها )نیاز آموزش مهارتی(
انحراف از 

میانگین

)Business Plan( 4/67550/13آشنایی با تهيه، تنظيم و چگونگی توجيه طرح های تجاری

4/09450/34دورۀ آموزشی کسب مهارت های آی تی )فناوری اطالعات(

4/72550/14دوره های آموزشی کسب مهارت های ستادی و آشنایی با روند اجرایی امور اداری

4/45550/24دوره های آموزشی بازاریابی و کسب مهارت های الزم در حيطة بازاریابی محصوالت

4/54550/15برگزاری دوره های آموزش شغلی، اعم از عمومی و تخصصی جهت آشنایی با مکاتبات اداری

4430/26فنون و روش های مذاکره و روابط عمومی در دفاتر خدماتی

4/54550/24نحوۀ تدوین و توسعة ایده های تجاری در فرایندهای کارآفرینی

4/27450/23دوره های آموزش تخصصی فروش انواع بليت در آژانس های مسافرتی اعم از هوایی و زمينی

2/81320/26آموزش مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی )تورهای مسافرتی(

3/36420/36دوره های آموزش تخصصی هتل داری و فرانت آفيس

3/09330/28آشنایی با قوانين بازرگانی و تعرفه های گمرکی جهت امور صادرات و واردات کاال و خدمات

4/72550/19آشنایی با قوانين و مقررات ثبت شرکت ها

4/63550/15دورۀ آموزشی آشنایی با قوانين مالياتی و معافيت های مورد استفاده در زمينة امور اجرایی

4/72550/14دورۀ آموزشی اصول مکاتبات بازرگانی به زبان بين المللی

4/63550/20آموزش مدیریت خرید و سفارش های خارجی و انجام امور کمرگی

آشنایی با قوانين و آئين نامه های مزایده و مناقصه و قراردادهای بين المللی، با توجه به نزدیکی به بازار کشورهای 

همسایه
4/63550/24

4/72550/14آشنایی با سيستم مدیریت انتقال فناوری و مهندسی معکوس

3/09330/25دوره های مکالمة زبان انگليسی برای راهنمایان گردشگری در سطح استان

3/72330/27بازاریابی و صادرات خدمات فنی و مهندسی

4/54550/20آشنایی با تکنيك های بازاریابی در دوران بحران اقتصادی

آشنایی با مقررات حمل و نقل بين المللی و ترانزیت کاال، با توجه به نزدیکی به بازار کشورهای همسایه از جمله 

عراق
4/63550/20

4/63550/15دورۀ آموزشی نحوۀ ثبت سفارش الکترونيکی در قالب تجارت الکترونيك

4/90550/09آشنایی با اسناد و مقررات تجارت بين المللی )اینکوترمز(

4/36550/30آموزش نرم افزارهای گرافيك و سه بعدی سازی »3DMax« و سایر نرم افزارها، از جمله هلو و سکان

4/54550/20گرافيك و طراحی در زمينة بسته بندی محصوالت تجاری

4/54550/15دوره های آموزش مربيگری در زمينه های مختلف ورزشی به صورت تخصصی در هر رشته

جدول 5. نتایج مربوط به اولویت بندی نيازها و محورهای آموزش مهارتی از دیدگاه فعاالن بخش صنعت
اولویتمیانگینگویه ها )نیاز آموزش مهارتی(

4/831دوره های آموزشی جوار کارگاهی در صنایع مادر، مانند صنایع پتروشيمی، پاالیشگاه ها و صنایع فوالد

4/502دوره های آموزش برق صنعتی، الکترونيك مقدماتی و ميکروکنترلرها، با توجه به نياز کارخانجات صنعتی در استان

4/453آموزش نرم افزارهای کاربردی در صنعت برق )مولتی سيم/ اسپایس/ متلب/ پروتئوس( - سطح مقدماتی و پيشرفته

4/414توجه ویژه به صنایع بسته بندی در تمامی کارخانجات توليدی استان

4/335تعميرکار انواع پمپ های صنعتی )ماشينر( در زمينة نفت و پتروشيمی

4/256دوره های ویژه آموزش در زمينة صنایع دستی از جمله؛ منّبت، معّرق و سفال

4/097آشنایی با سيستم های مدیریت اچ اس ای برای شرکت های نفت و گاز در استان

4/088آموزش تعمير و راه اندازی انواع وسایل الکتریکی به صورت تخصصی، از جمله راه انداز و تعميرکار آسانسور

3/919آشنایی با معامالت صنعت بورس و نحوۀ سرمایه گذاری در این صنعت

3/9110آشنایی با انواع دستگاه های صنعتی در کارخانجات استان به صورت تخصصی، با توجه به نياز کارخانه

3/8311دوره های آموزشی در زمينة آشنایی با دستگاه های »Atomic, HPLC و...« و روش های آناليز دستگاهی

3/8312دوره های آموزشی در زمينة فراوری معادن قير طبيعی در استان به منظور جلوگيری از صادرات خام آن

3/8312آموزش فيروزه کوبی و زیورآالت سنتی در بخش صنایع دستی استان

3/8313آموزش تخصصی در زمينة انواع بسته بندی صنایع دستی استان

3/8114دوره های آشنایی با فناوری جدید نانو/ تعيين ساختار و شناسایی نانو ذرات

3/8114دوره های آموزشی در زمينة طراحی و توسعة محصوالت توليدی جدید

3/6315دوره های آشنایی با ابزار دقيق کاربردی در فرایندهای شيميایی

3/5816تراش سنگ های قيمتی و نيمه قيمتی در بخش صنایع دستی استان، با توجه به بازار این محصوالت
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اســت، پیشــنهاد صریح ما بهره گیــری از دیدگاه 
یادگیــری خدماتی8 یا همان یادگیری مدنی ســت. 
در این نــوع از یادگیــری، وزارت آموزش وپرورش 
در بخش فنی وحرفــه ای می تواند با برقراری ارتباط 
بــا کارخانجــات، ارگان ها و ســازمان های داوطلب 
در بخش خصوصی و دولتی و حتی با شــهروندانی 
کــه امکانات الزم را در اختیــار دارند و می توانند با 
مشارکت در طرح های فنی وحرفه ای ذی نفع باشند از 

این نوع یادگیری بهره گیرد.
مثال بــارز این نوع از یادگیری، احیا و بازســازی 
گلخانة موجود در بیمارســتان بیســتون در شــهر 
کرمانشاه است که بیمارستان با در اختیار گذاشتن 
گلخانه به دانشجویان دانشــکدة کشاورزی، از یک 
طرف موجبات تجربة عملی مفیدی را در دانشجویان 
فراهــم آورد و از طــرف دیگر در قبــال این پروژه، 
گلخانة بیمارســتان، بدون صرف هیچ گونه هزینه ای 

احیا گردید.
در مورد صنایع مادر، از جمله پتروشــیمی، نفت 
و گاز، فــوالد و... نیز بهره گیری از این نوع یادگیری 
می تواند بسیار مثمرثمر باشد. در این بخش، دوره های 
آموزشــی جوار کارگاهی و کارورزی در صنایع مادر، 
مانند صنایع پتروشیمی، پاالیشگاه ها و صنایع فوالد 
)با توجه بــه افتتاح این پروژه در اســتان و نیاز به 
نیروی کارامد( به اعتقاد صاحب نظران، مهم ترین نیاز 

آموزش مهارتی شناخته شده است.
دوره های آموزش برق صنعتی، الکترونیک مقدماتی 
و میکروکنترلر ها، با توجه به نیاز کارخانجات صنعتی 
در استان، آموزش نرم افزارهای کاربردی در صنعت 
برق )مولتی ســیم/ اســپایس/ متلب/ پروتئوس( - 
ســطح مقدماتی و پیشرفته -، توجه ویژه به صنایع 
بســته بندی در تمامی کارخانجات تولیدی استان، 
تعمیرکار انواع پمپ هــای صنعتی در زمینة نفت و 
پتروشیمی، دوره های ویژه آموزش در زمینة صنایع 
دســتی، از جملــه منّبت، معّرق و ســفال به عنوان 

نیازهایی با اولویت باال شناخته شدند.
همچنیــن پیشــنهاد می گردد، با توجــه به لزوم 
ارائــة آموزش هــای کاربردی در صنعــت )آموزش 
نرم افزارهای کاربــردی در زمینه های مختلف انرژی 
به منظــور طراحی ابزارهای دقیــق( به دور از صرف 
مدرک گرایی در این زمینه، از آموزشگرانی مجرب و 
ماهر استفاده شود که تجربه های عملی موفقی داشته 
باشند. چرا که شناسایی محورهای آموزش مهارتی 
در هر زمینه ای یک طرف قضیه است. اما اینکه چه 

 پی نوشت ها
1. Exploratory
2. Applied
3. Trustworthiness
4. Face Validity
5. Content validity
6. Business Plan
7. Service learning
8. Vocational education

از دیــدگاه فعــاالن عرصة خدمات مطــرح و تأیید 
گردیده است.

بحث و نتيجه گيری
نتایج به دســت آمــده از پژوهش در نیازســنجی 
آموزش های مهارتی نشــان داد در بخش صنعت و 
خدمات، صاحب نظران هر بخش محورهای آموزش 
مهارتــی را براســاس نیاز هر بخــش، امتیازدهی و 
اولویت بندی نمودند. لذا در پیشنهادهای ارائه شده 
در این بخش تأکید بیشــتر بــر نیازهایی با اولویت 

باالتر است.
البته الزم به ذکر اســت که سایر نیازهای آموزش 
مهارتی نیز، که در خالل فازهای مختلف این پروژه 
اســتخراج گردیده، در جای خود حائز اهمیت اند و 
باید مورد توجه مسئوالن امر آموزش قرار گیرند، چرا 
که تمامی این محورها و نیازهای آموزش مهارتی از 
دیدگاه فعــاالن و صاحب نظران این بخش ها مطرح 
گردیده است. اما به هر حال توجه به اولویت ها در هر 
بخش می تواند نتایج بهتری را به همراه داشته باشد. 
در همین راســتا ذیاًل به بررسی محورهای آموزش 
مهارتــی با اولویت در هر بخــش و ارائة راهکارهای 

مناسب در این زمینه پرداخته شده است:
به طور کلی در خصوص بخش صنعت، که آموزش 
در آن نیازمند امکانات و تجهیزات کارگاهی پیشرفته 

جدول 6. نتایج مربوط به اولویت بندی نيازها و محورهای آموزش مهارتی از دیدگاه فعاالن بخش خدمات
اولویتمیانگینگویه ها )نیاز آموزش مهارتی(

4/901آشنایی با اسناد و مقررات تجارت بين المللی )اینکوترمز(

4/722دورۀ آموزشی اصول مکاتبات بازرگانی به زبان بين المللی

4/723دوره های آموزشی کسب مهارت های ستادی و آشنایی با روند اجرایی امور اداری

4/724آشنایی با قوانين و مقررات ثبت شرکت ها

4/725آشنایی با سيستم مدیریت انتقال فناوری و مهندسی معکوس

)Business Plan( 4/676آشنایی با تهيه، تنظيم و چگونگی توجيه طرح های تجاری

4/637دورۀ آموزشی آشنایی با قوانين مالياتی و معافيت های مورد استفاده در زمينة امور اجرایی

4/638دورۀ آموزشی نحوۀ ثبت سفارش الکترونيکی در قالب تجارت الکترونيك

4/639آموزش مدیریت خرید و سفارشات خارجی و انجام امور گمرکی

4/6310آشنایی با قوانين مزایده و مناقصه و قراردادهای بين المللی، با توجه به نزدیکی به بازار کشورهای همسایه

4/6311آشنایی با مقررات حمل و نقل بين المللی و ترانزیت کاال، با توجه به نزدیکی به بازار کشورهای همسایه

4/5412برگزاری دوره های آموزش شغلی، اعم از عمومی و تخصصی جهت آشنایی با مکاتبات اداری

4/5413دوره های آموزش مربيگری در زمينه های مختلف ورزشی به صورت تخصصی در هر رشته

4/5414گرافيك و طراحی در زمينة بسته بندی محصوالت تجاری

4/5415آشنایی با تکنيك های بازاریابی در دوران بحران اقتصادی

4/5416نحوۀ تدوین و توسعة ایده های تجاری در فرایندهای کارآفرینی

4/4517دوره های آموزشی بازاریابی و کسب مهارت های الزم در حيطة بازاریابی محصوالت

4/3618آموزش نرم افزارهای گرافيك و سه بعدی سازی »3DMax« و سایر نرم افزارهای کاربردی، از جمله هلو و سکان

4/2719دوره های آموزش تخصصی فروش انواع بليت در آژانس های مسافرتی، اعم از هوایی و زمينی

4/0920دورۀ آموزشی کسب مهارت های آی تی )فناوری اطالعات(

421فنون و روش های مذاکره و روابط عمومی در دفاتر خدماتی

3/7222بازاریابی و صادرات خدمات فنی و مهندسی
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 منابع
زرافشــانی،  امیــر،  اعظمــی،   .1
کیومرث، دهقانی ســانیج، حســین 
و علــی گرجــی )1390(؛ واکاوی 
بهره برداران  آموزشی  نيازهای 
فشار  تحت  آبياری  سيستم های 
در اســتان کرمانشــاه، مطالعة 
موردی: شهرستان سنقر، نشریه آب 
و خاک، علوم و صنایع کشــاورزی، 

جلد 25، شمارة 5، صص 27 -11.
 ،)1384( علــی  پورصفــر،   .2
شرکت های  مدیران  نيازسنجی 
خــودرو،  ایران  قطعه ســازی 
پایان نامة دورة کارشناســی ارشــد، 

دانشگاه تهران، ایران. 
3. زرافشــانی، کیومــرث، آگهــی، 
حسین و خوشقدم خالدی )1390(، 
زنان  آموزشــی  نيازســنجی 
سنقر  شهرستان  قمام  روستای 
)بــر مبنای مــدل بوریــچ و تحلیل 
کوادرانت(، زن در توسعه و سیاست 
)پژوهش زنان(، دورة 9، شــمارة 1، 

صص 165-183.
4. ســرمد، زهره، بازرگان، عباس و 
الهه حجــازی )1387(، روش های 
تحقيق در علــوم رفتاری، چاپ 

پانزدهم، تهران، انتشارات آگاه.
5. شــائمی، علی، اعتباریــان، اکبر 
 ،)1390( خیرمنــد  مرضیــه  و 
زنان  آموزشــی  نيازســنجی 
کارآفرین شــهر اصفهان، زن در 
توسعه و سیاست، دورة 9، شمارة 3، 

صص 180 -151.
 ،)1383( محمــد  شــرفی،   .6
مدیران  آموزشــی  نيازسنجی 
و کارکنان دفتــر مرکزی بنياد 
مسکن انقالب اسالمی، پایان نامة 
کارشناســی ارشد، دانشــگاه شهید 

بهشتی، تهران، ایران.
7. شــهبازی )1387(، توســعه و 
ترویج روستایی، انتشارات دانشگاه 

تهران.
8. صنایــع گلدوز، ســاناز، مخدوم، 
و  حمیدرضــا  جعفــری،  مجیــد، 
مهابادی )1389(،  اصیلیان  حســن 
نيازسنجی آموزشی کارشناسان 
اثرات محيط زیست در  ارزیابی 
ایران، علوم محیطی ســال هشتم، 

شمارة اول، صص 189-204.
9. لطفــی، علــی )1378(، تعيين 
نيازهای آموزشی کارکنان بانک 
با  ایران در شــهر اردبيل  ملی 
نظرخواهی،  از روش  اســتفاده 
دانشگاه  ارشد،  کارشناسی  پایان نامة 
شهید بهشتی، دانشکده علوم تربیتی 

و روان شناسی.
محمدحســن  میرزامحمــدی،   .10
نيازهــای  بررســی   ،)1384(
آموزشی کارکنان مراکز آموزش 
تهران،  اســتان  فنی وحرفه ای 
اندیشــه های نوین تربیتی، دورة 1، 

شمارة 4، صص 67-78.

کســی و چگونه آموزش ها را ارائه دهد بحث بسیار 
مهمی ســت، زیرا افرادی که آموزش های مهارتی را 
بر عهده می گیرند، باید از قابلیت ها و صالحیت های 

ویژه ای برخوردار باشند.
اولویت بندی نیازهای آموزشــی در بخش خدمات 
نیز نشــان داد که در این بخش، آشــنایی با اسناد 
و مقــررات تجــارت بین المللــی )اینکوترمز(، دورة 
آموزشی اصول مکاتبات بازرگانی به زبان بین المللی، 
دوره های آموزشــی کســب مهارت های ستادی و 
آشنایی با روند اجرایی امور اداری، تنظیم و چگونگی 
توجیه طرح های تجاری، دورة آموزشــی آشــنایی 
بــا قوانین مالیاتی و معافیت های مورد اســتفاده در 
زمینة امور اجرایی، دورة آموزشی نحوة ثبت سفارش 
الکترونیکــی در قالب تجــارت الکترونیک، آموزش 
مدیریت خرید و سفارش های خارجی و اجرای امور 
گمرکی و آشنایی با قوانین و آئین نامه های مزایده و 
مناقصه و قراردادهای بین المللی، با توجه به نزدیکی 
به بازار کشــورهای همسایه جزء محورهای آموزش 

مهارتی با اولویت باال شناخته شده اند.
با توجه به همسایگی استان با کشور عراق، نیاز به 
مراودات تجاری و ثبت ســفارش به زبان بین المللی 
از ضروریات اســت. لذا پیشنهاد می شود با برگزاری 
دوره های آموزشــی مناســب در این زمینه، نسبت 
به رونق بخشــیدن به بخش اقتصاد کشــور سعی 
جدی به عمل آید. از طرف دیگر، شاهد آن هستیم 
که بیشــترین صادرات ما به کشــور عراق، مصالح 
ســاختمانی، از جمله سیمان اســت و سایر کاالها 
متأسفانه در اثر شــناخت کم بازار مورد غفلت قرار 

گرفته است.
مشــکل اساســی در بخــش خدمــات، ناآگاهی 
افرادی ســت کــه در این بخش فعالیــت می کنند. 
کسانی که با اصول و قوانین تجارت و آئین نامه های 
مکاتبات ستادی در سطح بین المللی آشنایی ندارند. 
لذا پیشــنهاد می گردد اولین کار در بخش خدمات، 
ارتباط نزدیک سازمان فنی وحرفه ای با اتاق بازرگانی 
باشــد و از این طریق، با اســتفاده از افراد موفق در 
حوزة خدمات آموزشــی و با همکاری اتاق بازرگانی 
نســبت به برگزاری دوره های آموزشــی مناسب در 
این زمینه اقدام شــود. همچنین صراحتًا پیشنهاد 
می گردد بازدیدهایی به منظور ایجاد تفاهم نامه های 

خدمات آموزشی با کشور همسایه صورت گیرد.



مقدمه
دریا،  دانش آمــوزي  »جشــنوارة  دومين 
مســير پيشــرفت« با حضور معاون علمي و 
فناوري ریاســت جمهــوري، معاون آموزش 
متوســطه فرماندهي نيــروي دریایي ارتش 
نيروي  ایران، فرماندهي  جمهوري اســالمي 
 دریایي ســپاه پاســداران انقالب اسالمي و 
سایر مسئوالن ارگان هاي دریایي به مدت سه 

روز در باغ موزة دفاع مقدس برگزار شد.
با  گفت وگویي  جشــنواره،  این  حاشية  در 
مهنــدس محمدعلي علي نژاد، كارشــناس 
مسئول برنامه ریزي و نظارت »دفتر آموزش هاي 
فني وحرفه اي« و رابط وزارت آموزش وپرورش 
و »ستاد توسعة فناوري و صنایع دانش بنيان 
دریایي« انجام داده ایم كه در ادامه از نظر شما 

مي گذرد.

 مهم ترین هدف هاي برگزاري »جشــنوارة 
دانش آموزي دریا، مسير پيشرفت« چيست؟

 ایــن جشــنواره هدف هاي گوناگونــي را دنبال 
مي كند كه مهم ترین آن ها عبارت اند از: 

1. آشــنایي دانش آمــوزان و خانواده هــا با دریا و 
اهمیت آن در كشورمان.

2. تبدیل شدن امور دریایي به یك موضوع مطرح 
در فعالیت هاي دانش آموزان.

3. هدایت تحصیلي دانش آموزان نخبه و عالقه مند 
به سمت رشته هاي تحصیلي مرتبط با دریا.

4. تشویق خالقیت دانش آموزان در حوزة دریا.

این جشــنواره   موضوعات مــورد توجه 
كدام اند؟

 موضوعات این جشنواره شامل موارد زیر مي شود:
ـ جایگاه دریا در كشور ایران؛

ـ نقش راهبردي دریا براي تمامي كشورها؛
ـ دریا و صنعت گردشگري؛

ـ بنادر و حمل و نقل دریایي؛
ـ دریا و حفاظت محیط زیست؛

ـ سكوهاي دریایي؛
ـ جایگاه و اهمیت دریاهاي ایران؛

ـ امنیت دریایي كشور؛
ـ دریا، شیالت و تأمین امنیت غذایي كشور؛

ـ دریا و تأمین اقتصادي كشور؛
ـ نقش دریا در تأمین انرژي؛

جشنــــــوارة  دانش آمـــوزی 

ــا،  ــ ــ ــ دریــ
مسیر پیشرفت
پای صحبت مهندس محمدعلي علي نژاد، 
كارشناس مسئول برنامه ریزي و نظارت دفتر آموزش هاي فني وحرفه اي

نصراهلل دادار
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ـ دریا و شهرهاي ساحلي؛
ـ كشتي سازي؛

ـ دریا و حماسه هاي دفاع مقدس؛
ـ دریا و ثروت آفریني؛
ـ تاریخ دریایي ایران.

 مخاطبان اصلي این جشنواره چه گروهي از 
دانش آموزان هستند؟

 همة دانش آموزان دختر و پســر مدارس ابتدایي 
و متوســطة اول و دوم )نظــری، فنی وحرفــه ای و 

کاردانش( می باشد.

 جشــنوارة دانش آموزي دریا، شــامل چه 
بخش هایي مي شود؟

 این جشنواره در سه بخش برگزار مي شود: ترویج 
و فرهنگ ســازي، طراحــي و ســاخت، و نوآوري و 

خالقیت.

 اولين جشــنوارة دانش آموزي دریا در چه 
سالي برگزار شــد؟ دومين جشنواره چگونه 

كليد خورد و مراحل مختلف را گذراند؟
 اولین جشنواره در سال 1394 برگزار شد و دومین 
جشنوارة دانش آموزي طي بخش نامة رسمي از طرف 
معاونت آموزشي متوسطه به همة  استان هاي كشور، 
در اسفندماه 1394 با جدول زمان بندي اعالم و ابالغ 
شد. تمامي دانش آموزان دوره هاي ابتدایي، متوسطة 
اول و متوســطة دوم تا پایان مردادماه 1395 مجاز 
به شركت در این جشنواره بودند. پس از جمع آوري 
آثــار دانش آموزي در دبیرخانة مركزي مســتقر در 
»پژوهش  ســراي امیركبیر منطقه 3« شــهر تهران، 
مرحلة داوري و جمع بندي نهایي برگزیدگان انجام 
و در هر بخش مورد تقدیر قرار گرفتند که در پایان 

جوایز برگزیدگان اهدا شد.
یكي دیگــر از ویژگي هاي این جشــنواره، بخش 
مســابقة خانوادگي اســت كــه در ایــن بخش، از 
طریق پرســش نامه، خانواده هاي دانش آموزان نیز با 
حوزة دریا و اهمیت آن آشــنا شــدند و در پایان،  از 

خانواده هاي برگزیده تقدیر به عمل آمد.

مســير  دریا،  دانش آموزي  »جشــنوارة   
پيشرفت« چرا توسط وزارت آموزش وپرورش 

پشتيباني مي شود؟
 علت اینكه ما پذیرفته ایم كه این جشــنواره در 

وزارت آموزش وپرورش پشــتیباني شود، بند 13-3 
آموزش وپــرورش در »تفاهم نامة  وزارت  تعهــدات 
همكاري مشترك بین معاونت علمي و فناوري ریاست 
جمهوري و وزارت آموزش وپرورش« است. براساس 
این تفاهم نامه، ایجاد زمینه و بسترســازي مناسب 
براي برگزاري مطلوب مســابقات و جشــنواره هاي 
علمي ـ پژوهشــي و كارآفرینــي از تعهدات وزارت 

آموزش وپرورش است.

 ستاد توسعة فناوري و صنایع دانش بنيان 
دریایي تابع چه سازماني است و چه اهدافي 

را دنبال مي كند؟
 این ســتاد تابع معاونت علمي و فناوري ریاست 
جمهوري اســت و اهداف اصلــي آن بهره گیري از 
توان ارگان هاي دریایي در راســتاي توانمندســازي 
ظرفیت هــاي دریایي كشــور اســت كــه از طریق 
هم گرایــي و هم افزایي ارگان هــاي دریایي این كار 
دنبال مي شود. این ستاد از سال 1393 تشكیل شده 

است و چهار كارگروه دارد: 
1. ترویج

2. توسعة فناوري
3. مطالعات برنامه ریزي

4. توسعة بازار
كارگروه ترویج به صورت مشــاركت در راستاي 
تفاهم نامــه در قالب جشــنوارة دانش آمــوزي دریا 

فعالیت مي كند.

آموزش هاي  دفتــر  مشــترك  همكاري   
فني وحرفه اي آموزش وپرورش و ستاد توسعة 
فناوري و صنایع دانش بنيان دریایي براساس 

چه اصولي است؟
 براساس بند 2 مادة 6 بخش راهبردها و اقدامات 
ملي »سند جامع توســعة دریایي كشور« )در حال 
تصویب در شوراي عالي انقالب فرهنگي( و به منظور 
توسعة كمي و كیفي سرمایه هاي انساني و برقراري 
ارتباط مناسب بین نظام هاي آموزشي، فنی و مهارتي 
و نیازهاي بخش دریایي كشــور، دفتر آموزش هاي 
فني وحرفه اي براي اجراي رشــته هاي علوم و فنون 
دریایي در نظام آموزش وپرورش، همكاري مشتركي 
را با ســتاد توســعة فناوري و صنایــع دانش بنیان 

دریایي آغاز كرده است.

هنرســتان هاي كشــور،  از  تعدادي   چه 

٭ هدایت تحصیلی 
دانش آموزان نخبه 

و عالقه مند به 
رشته های تحصیلی 

مرتبط با دریا، یكی از 
اهداف مهم برگزاری 

این جشنواره است



رشته هاي علوم و فنون دریایي دارند؟
 در حال حاضر ما 12 هنرســتان در هفت استان 
ساحلي كشور داریم كه رشته هاي علوم و فنون دریایي 
دارند. این رشته ها شامل ناوبري، مكانیك موتورهاي 

دریایي، و الكترونیك و مخابرات دریایي است.

 این رشته ها به چه منظوري تأسيس شده اند؟ 
بنيان گذار این رشته ها چه كسي بود؟

 ما همواره مي گوییم اگر كشوري مي خواهد توسعه 
پیدا كند، اولین نیازش پرورش نیروي انساني است. 
به خاطر وظیفة حاكمیتــی وزارت آموزش وپرورش، 
براســاس اصل 28 قانون اساســي كه مي گوید هر 
كسي حق دارد شغلي را كه بدان مایل است و مخالف 
اســالم و مصالح عمومي و حقوق دیگران نیســت، 
برگزیند، دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به 
مشــاغل گوناگون، براي همة افراد امكان اشتغال به 
كار و شرایط مساوي را براي احراز مشاغل ایجاد كند.
این رشــته ها در ســال 1361 توســط مرحوم 
كاپيتان احراري در آموزش وپرورش، برنامه ریزي، 
تأســیس و راه اندازي شد و تا دورة فوق دیپلم یعنی 
دورة پنج ســاله را طراحي و حتــي اجرا كرد و االن 
ما این رشــته ها را در دانشــكده هاي فني وحرفه اي 
محمودآبــاد، بنــدر انزلي و بندرعباس، وابســته به 
دانشگاه فني وحرفه اي )این دانشكده ها قباًل وابسته 
به آموزش وپرورش بودند( داریم. جالب است كه این 
دانشكده ها بدون كنكور فارغ التحصیالن هنرستاني 

این رشته ها را مي پذیرند.

 مرز دریایي ایران چند كيلومتر است؟
 ما در حال حاضر 5800 كیلومتر مرز دریایي در 
كشــور داریم. این نعمت بزرگي است كه خداوند به 
ما داده است. همان طور كه در »سورة نحل« در آیة 
14 به آن اشاره فرموده است: »او كسي است كه دریا 

را براي شــما رام كرد تا از آن گوشــت تازه بخورید 
و از آن زیوري بیــرون آورید كه براي زینت خود از 
آن اســتفاده كنید و كشتي هایي را در آن مي بینید 
كــه براي اهداف مهم ســینة آب را مي شــكافند تا 
شما از فضل خدا بهره مند شوید و دیگر اینكه شاید 

سپاس گزاري كنید.«

 چه تعدادي هنرجو در رشــته هاي علوم و 
فنون دریایي داریم؟

 در ســال تحصیلي 95-1394، 779 هنرجو در 
رشــته هاي علوم و فنون دریایي، در 10 هنرســتان 
كشــور در پایه هاي دوم و سوم مشغول به تحصیل 
بوده اند. امســال نسبت به سال گذشته، حدود 100 
هنرجو بیشتر جذب این هنرستان ها شده اند و تقریبًا 

رشدي 13 درصدي داشته ایم.

 موضوع تفاهم نامة همكاري معاونت آموزش 
متوسطه و سازمان بنادر و دریانوردي چيست؟

 تفاهم نامة همكاري ســازمان بنادر و دریانوردي 
و معاونــت آموزش متوســطه، از جملــه برنامه هاي 
كیفیت بخشي به رشته هاي دریاي هنرستان هاست. 
در این تفاهم نامه كه براســاس بند 9 از فصل هفتم 
ســند تحــول بنیادین منعقد شــده اســت، وزارت 
آموزش وپرورش متعهد به فراهم كردن زمینة استقرار 
و حفظ نظام مدیریت كیفیت (ISO 9001) مطابق با 
مفاد »كنوانسیون اصالح شدة بین المللي استانداردهاي 
آموزش، صدور گواهي نامه و نگهباني دریانوردان« در 

هنرستان هاي دریایي كشور شده است.
از طرف دیگر مقرر شــده است، ســازمان بنادر و 
دریانــوردي نیز زمینة جــذب حمایت هاي مادي و 
معنوي ارگان هاي دریایي را به منظور ارتقاي سطح 
كمي و كیفي آموزش در هنرستان هاي دریایي فراهم 
آورد. با توجه به تفاهم نامه مذكور، دفتر آموزش هاي 

٭ رشته های علوم 
دریایی در سال 
1361 توسط مرحوم 
كاپیتان احراری در 
آموزش وپرورش، 
برنامه ریزی، تأسیس 
و راه اندازی شدند
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فني وحرفــه اي، در یازدهمین گردهمایي ســالیانة 
مراكز آموزش دریانوردي عضو كارگروه توسعة منابع 

انساني دریانوردي كشور شد.
همچنیــن، با انعقاد تفاهم نامه با ســازمان بنادر و 
دریانوردي در سال 1394، زمینه هاي همكاري هاي 
مشــتركي بیــن دفتر تألیــف کتــب آموزش هاي 
فني وحرفــه اي و ارگان هاي دریایــي فراهم آمد. با 
تغییر نظــام آموزش هاي فني وحرفه اي در پایة دهم 
نیز، محتواي كتاب هاي درسي با مشاركت ارگان هاي 

دریایي براساس كنوانسیون بین المللي تهیه شد.
اقدام دیگري كه براساس بخشی از تفاهم نامه انجام 
دادیم هماهنگي هاي صورت گرفته با نیروي دریایي 
ارتش جمهوري اســالمي ایران است كه از این پس 
دورة خدمت نظام وظیفة فارغ التحصیالن رشته هاي 
علوم و فنــون دریایي در مناطق بومي انجام خواهد 
شــد و زمینه هاي جــذب و اســتخدام هنرجویان 

رشته های دریایی در نداجا فراهم آمده است.

 چه اقداماتي در جهت كيفيت بخشــي به 
رشته هاي علوم و فنون دریایي داشته اید؟

 یكــي از اقداماتي كه درخصوص كیفیت بخشــي 
انجام شــده، راه اندازي و حمایت از دبیرخانة راهبري 
رشته هاي علوم و فنون دریایي در استان بوشهر است. 
از مهم ترین وظایف این دبیرخانه، هماهنگي بین صف 
و ستاد براي پیشبرد اهداف تعیین شده است. در این 
راستا در سال تحصیلي 95-1394، پس از یك وقفة 
چند ســاله در برگزاري مســابقات رشته هاي علوم و 
فنون دریایي، با همكاري دبیرخانه این مسابقات بین 
هنرجویان رشــته هاي مذكور در اردیبهشت ماه سال 
1395 در استان بوشــهر برگزار شد و از برگزیدگان، 
طي مراسمي كه با حضور امیر دریادار شهرام ایراني، 
معاون آموزش و تربیت نیروي دریایي ارتش جمهوري 
اسالمي در استان كردستان برگزار شد، تقدیر مادی و 

معنوی به عمل آمد.

 در سواحل مكران چه اقداماتي داشته اید؟
 از ســال 1390 به بعد، با توجه به تأكیدات مقام 
معظم رهبري بر توســعة همه جانبة سواحل مكران 
)این ســواحل از بندر میناب در اســتان هرمزگان 
شــروع مي شــوند و تا بندر گواتر استان سیستان و 
بلوچســتان ادامه مي یابند(، این دفتر با همكاري و 
مشــاركت نیروي راهبردي دریایي ارتش جمهوري 
اســالمي به توسعه و راه اندازي رشته هاي دریایي در 

بندر جاسك و بندر كنارك پرداخت. به گونه اي كه 
در حال حاضر هنرجویان براي آموزش هاي تخصصي 
و عملي خود از ظرفیت هاي نیروي دریایي مســتقر 
در این دو بندر استفاده مي كنند. این هنرجویان در 
صورت تمایل مي تواننــد در نیروي دریایي جذب و 
استخدام شوند. با توجه به اهمیت توسعة همه جانبة 
سواحل خلیج همیشــه فارس، نیروي دریایي سپاه 
نیز در ســال تحصیلي 96-1395، در زمینة توسعة 
رشــته هاي علوم و فنون دریایي در بندر لنگه اعالم 
آمادگي كرد و در هنرســتان شهید باهنر این شهر 

رشته های دریایی راه اندازی گردید.

 براي جلب مشــاركت نهادهــاي دولتي و 
خصوصي، در جهت توسعة آموزش هاي علوم 

و فنون دریایي چه اقداماتي انجام داده اید؟
 اولین هنرســتان خّیرســاز علوم و فنون دریایي 
در اســتان هرمزگان، توســط آقاي قائم مقامي، با 
حضور مدیــركل دفتر آموزش هاي فني وحرفه اي در 
سال 1394 افتتاح شــد كه در این مراسم، خیرین 
حاضر و همچنین این خیر براي احداث كارگاه هاي 
رشــته هاي مذكور در هنرســتان نیز اعالم آمادگي 

كردند و مقدمات آن فراهم شد.
از دیگر اقدامات این دفتر، جلب مشاركت دبیركل 
اتحادیة مالكان كشــتي ایران اســت. طي جلساتي 
با آن ها داشتیم مقرر شــد، مشكالت و كمبودهاي 
تجهیزات هنرستان ها از طریق شركت ملي نفت كش 
جمهوري اســالمي ایران و از كشتي راني جمهوري 
اسالمي ایران تأمین شود. همچنین به همت اتحادیه 
مذکور و به میزبانی شرکت ملی نفت  کش ایران اولین 
گردهمایی مدیران هنرستان های دریایی با مسئوالن 

ارگان های دریایی کشور را برگزار کردیم.

به جشــنواره دانش آموزی دریا  برگردیم   
مسير پيشرفت، وضعيت و کيفيت آثار ارسالی 

در این دوره نسبت به دوره قبل چگونه بود؟
 امســال وضعیت آثار ارسالی نسبت به سال قبل 
)اولین دوره( رشــد 4/5 برابری داشتیم، همچنین 

کیفیت آثار نیز نسبت به سال قبل بهتر بود.
داوری آثار ارســالی به تفکیک 3 مقطع تحصیلی 
)ابتدایی، متوســطه اول و متوســطه دوم( توســط 
فرم های تخصصی هر دوره انجام گرفت. در پایان از 
بین 4442 اثر دریافتــی در بخش دانش آموزی 83 

اثر برگزیده شد.

٭ براساس 
هماهنگی های 
صورت گرفته با 
نیروی دریایی 

ارتش جمهوری 
اسالمی ایران، دورة 
خدمت نظام وظیفه 

فارغ التحصیالن 
رشته های علوم 
و فنون دریایی 
هنرستان ها در 

مناطق بومی 
انجام خواهد 

شد و زمینه های 
جذب و استخدام 

هنرجویان در نیروی 
دریایی فراهم آمده 

است
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دكتر احمد زندوانيان
استادیار گروه علوم تربیتي 
و روان شناسي دانشگاه یزد
طاهره ابراهيم پور
كارشناس ارشد روان شناسي تربیتي 
دانشگاه یزد )نویسنده مسئول(
دكتر حسن زارعي
استادیار گروه علوم تربیتي و 
روان شناسي دانشگاه یزد

گروه )آزمایش و كنترل( انجام شد. سپس 12 جلسه 90 
دقيقه اي آموزش تفكر خالق )دو تكنيك بارش فكري 
و اسكمپر( توسط پژوهشگر براي گروه آزمایش اجرا 
شــد و گروه كنترل آموزشي دریافت نكرد. داده هاي 
حاصل از پيش آزمون و پس آزمون ســنجش تفكر 
خالق تورنس و حل مسئلة النگ و كسيدي با آزمون 
تحليل كواریانس یكراهه مورد تحليل قرار گرفتند. 
نتایج نشان داد كه گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل 
در نمرة كلي خالقيــت و عناصر آن برتري معناداري 
دارد. همچنين، در مهارت حل مسئلة سازنده و حل 

كليدواژه ها: 
آموزش تفكر خالق، 
خالقیت،  حل 
مسئله، دانش آموزان 
فني وحرفه اي و كار و 
دانش، میبد. 

چكيده
هدف این پژوهش بررسي تأثير آموزش تفكر خالق 
بر مهارت خالقيت و حل مسئلة دانش آموزان دختر 
سال دوم متوسطة هنرستان هاي فني وحرفه اي وكار 
دانش  شهرستان »ميبد« در ســال 94 ـ 1393 بود. 
این پژوهش از نوع مطالعات نيمه آزمایشي و به صورت 
پيش آزمــون ـ پس آزمون با گــروه كنترل بود. 37 
دانش آموز به صورت نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند 
و به طور تصادفي در دو گروه آزمایش )21 نفر( و كنترل 
 t 1۶ نفر( قرار گرفتند. بعــد از پيش آزمون، آزمون(
مستقل براي اطمينان از عدم معناداري تفاوت بين دو 

اثربخشی آموزش تفكر خالق 
بر بهبود مهارت خالقیـت و 
ـوزان  حل مسئلة دانش آم

ـــانی ــ ــ ــ ــ هنرستـ
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مسئلة غيرســازندة عوامل آن ها بهبودي معناداري 
به دست آمد. با توجه به یافته هاي این پژوهش مي توان 
نتيجه گرفت، آموزش تفكر خالق مي تواند به بهبودي 
خالقيت و حل مسئلة ســازنده وكاهش حل مسئلة 
غيرسازنده توسط دانش آموزان دختر هنرستان هاي 

فني وحرفه اي و كار و دانش، كمك كند.

بيان مسئله
تغییر و توســعه در حوزه هاي مختلف زندگي سبب 
پیچیده تر شــدن مشكالت افراد شده است. به همین 
دلیل نوجوانان و بزرگ ســاالن به سازگاري با محیط 
اجتماعــي نیاز دارند (Ogoemeka, 2011(فیلســوف 
بــزرگ تعلیم وتربیت،  جان دیویــي1)1910(، فرایند 
Glov� )»برخورد با شرایط زندگي« را حل مسئله نامید 

er & Bruning,1990: 206( حل مســئله یك مهارت 
حیاتي براي زندگي در عصر كنوني اســت. امروزه در 
تمامي فعالیت ها صاحبان امر به سوي مهارت هاي تفكر 
سطح باال و حل مسئله، چه درحیطة عمومي و چه در 
حیطة فناوري، فرا خوانده مي شوند و اغلب جوامع بر 
این عقیده اند كه باید بر افزایش مهارت هاي حل مسئله 
تأكید كــرد )wu, Custer & dyrenfurth, 1996( به 
طور كلي، حل مســئله به فرایند شناختيـ  رفتاري و 
ابتكاري فرد اطالق مي شود كه به وسیلة آن مي خواهد 
راهبردهاي مؤثر و ســازش یافتة مقابله اي خود را در 
مقابل مشكالت روزمره تعیین، كشــف یا ابداع كند 

 (Dziurilla & sheedy, 1992)
كسيدي و النگ )1996( شش سبك حل مسئلة 
خالقانه،  اعتماد به حل مسئله،  روي آوردي )شیوه هاي 
حل مسئلة سازنده(، درماندگي، مهارگري و اجتناب 
)شیوه هاي حل مسئلة غیر سازنده( را معرفي كرده اند 
)نــزو، 1987، نقل از: آهنگي، عابدنــي و فتح آبادي، 
1388(. شــیوه هاي سازنده با ســازه هایي همچون 
رضایت از زندگي، عاطفة مثبت، بهزیستي شخصي، 
انگیزة پیشــرفت و حمایت اجتماعــي رابطه دارند و 
شیوه هاي غیرسازنده با متغیرهاي اضطراب، افسردگي، 
نومیدي و استرس شغلي هم بسته اند )كسیدي والنگ، 

1996؛ نقل از: آقا یوسفي و شریف،  1390(.
تحقیــق هپنر، ریدر و الرســن2)1982، نقل 
از: حســیني كافي آبــادي، 1392( نشــان داد كه 
حل كنندگان مؤثر مســئله افكار مشخص و مثبت 

بیشتر و باورهاي غیرمنطقي كمتري دارند.
ســازمان جهانــي بهداشــت، تفكــر خــالق را 
مهارتــي مي داند كــه هم به حل مســئله و هم به 

تصمیم گیري هاي مناســب كمك مي كند )ناصري، 
1389: 108(. پــرورش خالقیــت نقشــي كلیدي 
در زندگــي آینــده ایفا مي كند، زیــرا خودآفریني، 
خودبیانــي و كارداني از طریق شــكوفایي خالقیت 
برانگیخته مي شوند )كرفت، 1988، نقل از درستیان 
و میرزاخاني، 1391(. خالقیت اســتعدادي الهي و 
مهم ترین وجه شباهت انسان با خالق است. عبور از 
تنگناها و غلبه بر مســائل پیرامون با خالقیت میسر 

است )مهدوي نژاد، مهدوي نژاد وسیلوایه، 1392(. 
بــا وجود تعریف هاي متعدد، ایــن اتفاق نظر كلي 
وجــود دارد كــه خالقیت توانایي فرد بــراي تولید 
نظریه ها، پدیده هاي جدید و بازســازي مجدد علوم 
اســت و از نظر علمي، فنــاوري و اجتماعي با ارزش 
محسوب مي شــود )ورنون، 1989؛ نقل از: بهروزي، 
1385(. چــون خالقیت قابل آموزش اســت، پس 
مي توان با ایجاد شــرایط الزم در مدرسه به پرورش 

افراد خالق پرداخت )چراغ چشم، 1386(.
انقالب صنعتي دگرگوني هاي چشــمگیري را در 
عرصه هاي اقتصادي ـ اجتماعي و نظام هاي آموزشي 
پدید آورد، به حدي كه نظام هاي آموزش سنتي دیگر 
نمي توانستند هم گام با این حركت پرشتاب علمي و 
فني پیش روند. لذا اهمیــت آموزش فني وحرفه اي 

بیشتر جلوه گر شد )خطیبي، 1391(. 
مرتبط كــردن آموزش و تربیت نیــرو  با نیاز كار 
و اشــتغال، یكي از وظایف اساســي هنرستان هاي 
فني وحرفــه اي و كاردانــش اســت. آموزش هــاي 
فني وحرفــه اي به لحاظ تأثیر عمده اي كه در تربیت 
نیروي انســاني مورد نیاز جامعه دارد، همواره مورد 
توجه دســت اندركاران آموزش وپرورش بوده اســت 
)ســاداتي و قهرمان، 1390(. براساس گزارش هاي 
»مركز اروپایي توســعة آموزش فنــي«3 )2009( و 
»ســازمان همكاري اقتصادي و توسعه«4 )2009(، 
بیــش از 50درصد دانش آموزان دورة متوســطه در 
كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، 
در برنامه هــاي حرفــه اي و 15 درصــد در مدارس 
تركیبي و برنامه هاي كارمحور شــركت داشــته اند 

)حسیني، 1393(.
به رغم نقش مثبت آموزش هــاي فني وحرفه اي در 
پیشرفت اقتصادي و تحقق اهداف اجتماعي و فردي، 
مواردي نظیر ارائه نشــدن آموزش هــاي مربوط به 
نوآوري و خالقیت )ساداتي و قهرماني، 1390(، فقدان 
ارتباط الزم بین رشــته هاي فني وحرفه اي و مناطق 
جغرافیایي در كشــور، تزریق دانش آموزان با كیفیت 

آموزش تفكر خالق 
می تواند به بهبودی 

خالقیت و حل 
مسئلة سازنده و 

كاهش حل مسئلة 
غیرسازنده توسط 

دانش آموزان دختر 
هنرستان های 

فنی وحرفه ای و كار و 
دانش، كمك كند
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پایین، نرخ باالي افت تحصیلي به ویژه در درس هاي 
عملي و مهارتي و نرخ ناچیز انتقال از مدرســه به كار 
)زرین آبادي، صالحي و پرند، 1391( از مسائلي هستند 
كه اثربخشــي آموزش هــاي فني وحرفه اي را كاهش 
داده اند )خالقي،1390(. همچنین بر اساس آمارهاي 
موجود، نرخ بي كاري جوانان 24- 15 ســال در بهار 
1393 حاكي از آن است كه 24/8 درصد از جمعیت 
فعال كل كشور بي كار هستند. این شاخص براي زنان 
43/4 نســبت به مردان )21( باالتر بوده است )دفتر 
جمعیت، نیروي كار و سرشــماري، 1393( و نشانگر 
آن است كه گذار جوانان از مدرسه به كار و اشتغال در 

ایران با مشكل مواجه است. 
كاهش نرخ بي كاري در ســطح ملي و بین المللي 
به اقدمات اساســي نیاز دارد. یكي از اقدامات بسیار 
مهــم در این زمینــه بهبود و تقویــت آموزش هاي 
فني وحرفه اي است، به نحوي كه »یونسكوـ  یونیوك 
و یونســكو ـ یــو آي اس«5 )2006( خاطر نشــان 
مي ســازند كه حدود 80 درصد مشاغل در جهان بر 
استفاده از مهارت هاي فني وحرفه اي متمركز شده اند 
)حســیني، 1393(. یافته هاي دو دهة اخیر نشــان 
داده اند كه ارتباط مثبتي بین سطح كیفیت آموزش 
فــرد و توانمندي هاي فرد بــراي ورود به بازار كار یا 
قدرت حل مسئله و تصمیم گیري صحیح وجود دارد. 
سوورتزل6)1988( براي دستیابي به توانمندي شغلي 
در تغییرات مداوم بازار كار راهبردهایي چون آموزش 
مداوم، توجه به حل مســئله، گسترش تعامالت بین 
فردي و توسعة مهارت هاي تخصصي هر شغل را مؤثر 
مي داند )فاني خیاوي، معلمي خیاوي، اسمعیل لو و 
ایوبیان، 1391(. مطالعة اشميت و سوپر7 )2011( 
نشــان داد، خالقیت و نوآوري مهارت هایي حیاتي 

براي موفقیت در كسب وكار امروز و آینده هستند.
كندميــر وگار8 )2007( آمــوزش خالقیت به 
دانشــجویان ریاضي »دانشگاه بالكســیر« تركیه را 
بررسي كردند. نتایج نشان دادند، آموزش تفكر خالق 
براي حل مسئله باعث بهبود آموزش ریاضیات شده 
اســت. كالونور و الس9 )1997(، بــا هدف یافتن 
راه حل براي آســیب هاي شغلي، تأثیر آموزش تفكر 
خالق بر دانشــجویان »دانشــگاه باالرات« استرالیا 
را بررســي كردند. نتایج نشــان دادنــد كه آموزش 
تفكر خــالق، توانایي آن ها را بــراي خلق راه حل و 
اولویت بندي مســائل بهبود بخشــیده است. فاني 
خياوي و همكارانش )1391( در بررســي خالقیت 
و توانمندي دانش آموختگان »دانشگاه آزاد اسالمي« 

دریافتنــد كه توانایي برقــراري ارتباط، توانایي حل 
مســئله، قابلیت تفكر انتقادي و قابلیت كار گروهي 
بــه توانمندي شــغلي مرتبط اســت. پير خائفي، 
برجعلي، دالور و اسكندري )1388( در مطالعة 
تأثیر آموزش خالقیت بر مؤلفه هاي فراشناختي تفكر 
خالق دانشــجویان دختر و پســر دورة كارشناسي 
دریافتند،  دورة آموزش خالقیت بر مؤلفه هاي ابتكار، 

سیالي و انعطاف پذیري اثر معني دار گذاشته است.
گنجي، پاشاشریفي و ميرهاشمي )1384( اثر 
بارش مغزي را در افزایش خالقیت 80 دانش آموز دختر 
و پسر پایة سوم راهنمایي  رودهن بررسي كردند. نتایج 
گروه آزمایشي پســران اثر معنادار بارش مغزي را در 
افزایش عناصر ابتكار سیالي، انعطاف پذیري و نمرة كل 
خالقیت، و نتایج گروه آزمایشــي دختران اثر معنادار 
بارش مغزي را در افزایش عناصر بسط،  سیالي و نمرة 
كل خالقیت نشان داد. قاسمي و اقليدس )1384( 
تأثیر آمــوزش درس »پرورش خالقیت در كودكان« 
را بر افزایش خالقیت دانش آموزان دختر ســال سوم 
كودكیاري شــیراز بررســي كردند. آزمون t مستقل 
براي مقایسة نمرات دانش آموزان رشتة كودكیاري با 
غیركودكیاري تفاوت معني داري را در نمرة سیالي و 
بسط دو گروه نشان داد، اما در عناصر انعطاف پذیري 
تفاوتي مشاهده نشد. نوري )1390( دریافت پرورش 
تفكر خالق بر درك مفاهیم و حل بهتر مسائل )فیزیك( 
و پیشرفت نمرات این درس دانش آموزان دبیرستاني 
اصفهان تأثیر به ســزایي دارد.بنابرایــن امروزه ازنظام 
آموزش وپرورش عمومي و فني وحرفه اي انتظار مي رود 
تا شــرایط مناسبي براي پرورش كاركناني هوشمند، 
چندمهارتي،  متفكر و متناســب با اقتصاد روز فراهم 
 (Lindbeck & Snower , 2000; lynch, 2000) آورند
ظواهر امر نشــان مي دهد این نظام در ایران نتوانسته 
به شــكل مطلوبي،  اهدافي را كه براساس آن ها بنیان 
نهاده شــده است، تحقق بخشد. این وضعیت درمورد 
هنرســتان هاي دخترانه به مراتب بدتر اســت، زیرا 
نابرابري هاي جنسیتي در خصوص اشتغال در سطوح 
ماهــر و نیمه ماهر در تحصیالت پیش از دانشــگاه، 
محدودیت هاي زیادي را براي اشتغال دختران ایجاد 

مي كند )زین آبادي،  صالحي و پرند، 1388(.

فرضيه هاي پژوهش
1. آموزش تفكر خالق بر بهبود خالقيت كلي و عناصر 
اصلي آن )سيالي،  بسط، ابتكار و انعطاف پذیري( در 

دانش آموزان دختر هنرستاني مؤثر است.

به رغم نقش مثبت 
آموزش های 
فنی و حرفه ای در 
پیشرفت اقتصادی 
و تحقق اهداف 
اجتماعی و فردی، 
مواردی نظیر ارائه 
نشدن آموزش های 
مربوط به نوآوری 
و خالقیت، فقدان 
ارتباط الزم 
بین رشته های 
فنی وحرفه ای و 
مناطق جغرافیایی 
در كشور، تزریق 
دانش آموزان با 
كیفیت پایین، نرخ 
باالی افت تحصیلی 
به ویژه در درس های 
عملی و مهارتی، و 
نرخ ناچیز انتقال 
از مدرسه به كار از 
مسائلی هستند 
كه اثربخشی 
آموزش های 
فنی وحرفه ای را 
كاهش داده اند
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2. آموزش تفكر خالق بر بهبود مهارت حل مسئلة 
سازنده و عوامل آن )خالق، اعتماد و روي آوردن( 

در دانش آموزان دختر هنرستاني مؤثر است.
3. آمــوزش تفكر خالق بــر كاهش مهارت حل 
مسئلة غيرسازنده و عوامل آن )درماندگي، مهار و 

اجتناب( در دانش آموزان دختر هنرستاني مؤثر است.

روش پژوهش
این پژوهش از نوع كاربردي است و براي انجام آن از 
روش تحقیق نیمه آزمایشي پیش آزمونـ  پس آزمون 
با گروه كنترل اســتفاده شــد. از بین 160 دانش آموز 
دختر پایة دوم هنرستان هاي فني وحرفه اي و كاردانش 
شهرســتان میبد در ســال تحصیلي 93ـ  1392، با 
روش نمونه گیري غیرتصادفي هدفمند و مصاحبة نیمه 
ساختار یافته، 37 دانش آموز از رشته هاي متفاوت كه 
از كمتریــن دانش دربارة خالقیت برخــوردار بودند و 
دوره هاي آموزشــي خالقیت را در هیچ شكلي تجربه 
نكرده بودند،  به عنوان نمونة پژوهشــي انتخاب شدند 
و به صــورت تصادفي در دو گــروه آزمایش )21 نفر( 
و كنترل )16 نفر( قرار گرفتنــد. از هر دو گروه پیش 
آزمون )آزمون تفكر خالق تورنس، و حل مسئلة النگ 
و كسیدي( گرفته شد. آزمون t مستقل براي اطمینان 
از عدم معناداري تفــاوت دو گروه )آزمایش و كنترل( 
اعمال شد. دورة آموزشي تفكر خالق )متغیر مستقل( 
بر مبناي الگوي خالقیت هدایت شده پلسك و استفاده 
از دو تكنیك بارش فكري و اسكمپر براي گروه آزمایش 
توسط پژوهشــگر طي 12 جلسة 90 دقیقه اي برگزار 
شد. سپس داده هاي حاصل از پیش آزمونـ  پس آزمون 
تفكر خالق و حل مسئله گردآوري و با تحلیل كواریانس 

یكراهه تحلیل شد.

ابزارهاي پژوهش
»پرسش نامه تفكر خالق تورنس«10 6010 سؤال 
ســه گزینه اي و چهار خرده آزمون ســیالي،  بسط،  
ابتكار و انعطاف پذیري دارد. مجموع نمرات كســب 
شــده در هر خرده آزمون نمایانگــر نمرة آزمودني 
در آن بخش اســت و مجموع نمــرات آزمودني در 
چهار خرده آزمون، نمرة كلي خالقیت او را نشــان 
مي دهد )دائمي و مقیمي بارفروش، 1383(. عابدي 
)1372( میزان پایاني آن را به روش آلفاي كرونباخ 
براي چهار مقیاس ســیالي )0/75(، ابتكار )0/67(، 
انعطاف پذیري )0/61( و بسط )0/61( به دست آورد. 
در تحقیــق حاضر پایاني به روش آلفاي كرونباخ در 

خالقیت كل 0/82، سیالي 0/49، بسط 0/61،  ابتكار 
0/71 و انعطاف پذیري 0/47 به دست آمد.

 )PSSQ(11» پرسش نامة ســبك حل مسئله« é
كســيدي و النگ12 )1996( 24 ســؤال دارد و 
شــش عامل درماندگي، مهارگــري و اجتناب )حل 
مسئلة غیرســازنده( و حل مسئلة خالق، اعتماد به 
حل مســئله و روي آورد )حل مســئلة سازنده( را 
مي ســنجد. محمدي و صاحبي )1380( ضرایب 
آلفا را براي درماندگي 0/69، براي مهارگري 0/66، 
براي حل خالق مســئله 0/62، براي اعتماد 0/72، 
براي اجتناب 0/53و روي آورد 0/37 گزارش كردند. 
در این پژوهــش ضرایب آلفا براي درماندگي 0/77، 
مهارگري 0/51 ، حل خالق مســئله 0/60، اعتماد 
0/54، اجتناب 0/49 و روي آورد 0/37 به دست آمد.

یافته هاي پژوهش
داده هــاي جمع آوري شــده بــراي خالقیت كلي 
و عناصــر اصلــي آن )ســیالي، بســط، ابتــكار و 
انعطاف پذیري(، حل مسئلة سازنده و عوامل آن )حل 
خالق مســئله،  اعتماد به حل مســئله و روي آورد( 
و حل مسئلة غیرســازنده و عوامل آن )درماندگي، 
مهارگري و اجتنــاب( در پیش آزمون و پس آزمون 

گروه ها در جدول هاي 2 و3 نشان داده شده اند.

جدول1. شرح مختصر محتواي بستة آموزشي تفكر خالق براي دانش آموزان 
ل: 

 او
ام

گ
ي

دگ
آما

ایجاد رابطة حسنه، معارفه و آشنایي و بیان اهداف جلساتجلسة اول

تعریف و ضرورت خالقیت،  بیان خصوصیات افراد خالقجلسة دوم

آموزش مراحل تفكر خالق هدایت شده پلسكجلسة سوم

يل
تخ

م: 
دو

م 
گا

آموزش تكنیك بارش فكريجلسة چهارم

اجراي تكنیك بارش فكريجلسة پنجم

آموزش تكنیك اسكمپرجلسة ششم

اجراي تكنیك اسكمپرجلسة هفتم

عه
وس

م: ت
سو

م 
آموزش سه محور خالقیتجلسه هشتمگا

آموزش عناصر اصلي خالقیتجلسه نهم

آموزش عناصر اصلي خالقیتجلسه دهم

م: 
ار

چه
م 

گا
مل

اجراي كار عمليجلسه یازدهمع

اجراي كار عمليجلسه دوازدهم
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شاخص هاي آماري در جدول2 نشان مي دهند كه 
افراد شركت كننده در گروه آزمایش داراي نمره هاي 
میانگین پیش آزمون خالقیت كلي 61/71، ســیالي 
24/04، بســط 9، ابتــكار 14/90 و انعطاف پذیري 
13/76بودند كه در پس آزمون این نمره ها به ترتیب 
به نمره هــاي میانگیــن 75/01، 26/56، 13/87، 

18/94و 15/09 افزایش یافتند. 

شاخص هاي آماري در جدول 3 نشان مي دهند كه 
افراد شركت كننده در گروه آزمایش، داراي نمره هاي 
میانگین پیش  آزمون حل مســئلة سازندة 16/68، 
حل مسئلة خالق 5/47، اعتماد به حل مسئله 4/35، 
روي آورد 6/85، حل مســئلة غیرســازندة 9/45، 
درماندگــي 2، مهارگــري 3/45 و اجتناب 4 بودند 
كه در پس آزمون این نمره ها به ترتیب به نمره هاي 
میانگین 17/76، 5/90، 5/43، 7/13، 9/63، 2/65، 

4/48 و 4/25 افزایش یافتند.

جدول 2. میانگین و انحراف معیار نمرات خالقیت و عوامل آن در دو گروه

پس آزمونپيش  آزمونمرحله

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینگروهشاخص مؤلفه

خالقیت كلي
61/7111/4375/0112/31آزمایش

63/339/0763/719/08كنترل 

سیالي
24/044/5126/565/26 آزمایش

26/454/0624/384/25كنترل

بسط
92/8413/872/87آزمایش

11/433/0110/532/92كنترل 

ابتكار
 

14/904/2918/944/40آزمایش

16/814/1116/693/31كنترل

انعطاف پذیري
 

13/762/7715/093/33آزمایش

14/622/1212/782/70كنترل

جدول 3. میانگین و انحراف معیار نمرات حل مسئلة سازنده و حل مسئله غیرسازنده و عوامل آن ها در دو گروه

پس آزمونپيش آزمونمرحله

انحراف معیارمیانگینانحراف معیارمیانگینگروهشاخص مؤلفه 

حل مسئلة 
سازنده

16/683/6717/763/78آزمایش

16/243/9515/494/77كنترل

حل مسئلة 
خالق

5/471/725/901/65آزمایش

5/812/425/432/03كنترل

اعتماد به حل
4/352/025/432/08آزمایش

3/891/614/341/88كنترل

روي آورد
6/851/387/130/96آزمایش

6/561/265/572/09كنترل

 حل مسئلة 
غير سازنده

9/454/019/633/13آزمایش

11/123/289/213/64كنترل

درماندگي
21/512/651/59آزمایش

1/931/562/082/11كنترل

مهارگري
3/452/094/482/05آزمایش

4/181/514/271/54كنترل

اجتناب
42/364/251/94آزمایش

51/783/922/20كنترل

جدول 4. بررسي فرض همگني شیب رگرسیون

متغيرهاي گروه
مجموع 
مجذورات

F
سطح معنا 

داري

1/010/010/91خالقيت

12/050/610/44سيالي 

0/240/030/861بسط

5/810/400/53ابتكار

0/100/010/91انعطاف پذیري

67/834/930/33حل مسئلة سازنده

0/050/0180/89حل خالق مسئله

14/603/900/07اعتماد به حل مسئله

3/961/620/21روي آوردي

2/553/550/55حل مسئلة غيرسازنده

6/752/760/10درماندگي

0/250/080/77مهار حل مسئله

4/341/580/21اجتناب
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همان طــور كــه از جدول هــاي 2 و 5 برمي آید، 
نمــرة مهــارت خالقیت، ســیالي، بســط، ابتكار و 
انعطاف پذیري در گروه آزمایش درمقایســه با گروه 
كنترل تغییر قابل مالحظه اي داشته است كه مقدار 
این اثربخشــي به ترتیب 0/24 )مهارت خالقیت(، 
0/05 )ســیالي(، 0/24، )بســط(، 0/08 )ابتكار( و 
0/08 )انعطاف پذیري( اســت. ایــن مقادیر معنادار 
و حاكي از اثربخشــي آمــوزش تفكر خالق بر گروه 

آزمایش هستند.
نتایج تحلیل كواریانس به منظور ســنجش تأثیر 
آموزش تفكر خالق بر مهارت حل مســئلة سازنده 
)حل مســئلة خالق، اعتماد، روي آورد(، و نیز براي 
مقایســة تفاوت میانگین هاي موجود بین دو گروه 

آزمایش و كنترل در جدول 6 آمده است.

همان طور از جدول هاي 3 و 6 برمي آید، نمرة حل 
مسئلة سازنده، حل مســئلة خالق،  اعتماد در حل 
مســئله و روي آورد درگروه آزمایش در مقایســه با 
گروه كنترل تغییر قابل مالحظه اي داشته كه مقدار 
این اثربخشي به ترتیب 0/83 )حل مسئلة سازنده(، 
0/20 )حل مســئلة خالق(، 0/17 )اعتماد در حل 
مسئله(، و 0/20 )روي آورد( است. این مقادیر معنادار 
و حاكي از اثربخشــي آمــوزش تفكر خالق بر گروه 

آزمایش هستند.

جدول 5. نتایج تحلیل كواریانس خالقیت كلي و عناصر آن  در مرحله پس آزمون

منبع تغييرات 
مجموع مجذورات 

نوع سه
درجة آزادي

ميانگين 
مجذورات

F حجم اثرمعناداريضریب

خالقيت 
كلي

1198/5111198/5113/260/0010/28پیش  آزمون )تفكرخالق( 

1019/6111019/61511/2810/0020/24متغیر مستقل )آموزش تفكر خالق(

سيالي
161/531161/538/260/0070/19پیش آزمون )تفكر خالق(

39/99139/992/040/0070/05متغیر مستقل )آموزش تفكر خالق(

بسط
33/69133/694/410/0430/11پیش آزمون )تفكر خالق(

85/94185/9411/250/0020/24متغیر مستقل )آموزش تفكر خالق(

ابتكار
70/74170/744/970/0320/12پیش آزمون )تفكر خالق(

43/62143/623/070/0890/08متغیر مستقل )آموزش تفكر خالق(

انعطاف
42/90142/905/020/0320/12پیش آزمون )تفكر خالق(

47/17147/175/520/0250/08متغیر مستقل )آموزش تفكر خالق(

جدول 6. نتایج تحلیل كواریانس حل مسئله سازنده و عوامل آن درمراحل پس آزمون

منبع تغييرات

مجموع 

مجذورات 

نوع سه

درجه 

آزادي 

ميانگين 

مجذورات 

ضریب 

F

معنا 

داري 

حجم 

اثر

حل 
مسئلة  
سازنده

پیش آزمون )حل 

مسئلة سازنده(
106/9691106/966/970/010/17

متغیر مستقل 

)آموزش تفكر خالق(
46/91146/913/060/050/83

حل 
مسئلة 
خالق

پیش آزمون )حل 

مسئلة سازنده(
18/31118/316/330/010/15

متغیر مستقل 

)آموزش تفكر خالق(
2/0412/040/700/400/20

اعتماد 
در حل 
مسئله 

پیش آزمون )حل 

مسئلة سازنده(
1/8611/860/450/500/01

متغیر مستقل 

)آموزش تفكر خالق( 
2/0812/080/510/470/17

روي 
آوردي

پیش آزمون )حل 

مسئلة  سازنده(
0/1810/180/070/780/01

متغیر مستقل 

)آموزش تفكر خالق(
21/95121/958/850/050/20
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بحث و نتيجه گيري
نتایج این تحقیق نشان دادند كه آموزش تفكر خالق 
باعث بهبود خالقیت و عناصر آن در دانش آموزان دختر 
پایة دوم دبیرســتان فني وحرفه اي شد. این یافته ها 
با یافته هــاي گنجي و همكارانش )1384(، قاسمي 
همكارانش  و  پيرخائفي   ،)1384( اقليــدوس  و 
)1388( و یعقوبــي و همكارانش )1390( هم خواني 
دارند. بنابراین مي تــوان نتیجه گرفت، آموزش تفكر 
خالق قادر است ســطح عملكرد ذهني و شخصیتي 
افراد را براي كاركرد و انطباقي بهتر و باالتر ارتقا دهد، 
توانایي توجه به جزئیات را در حین انجام یك فعالیت 
باال ببرد، بــه افزایش تنوع و قدرت مانور ذهن كمك 
كند، و باعث شــود افراد بتوانند به فراخور موقعیت از 

ظرفیت هاي متنوع ذهن بهره برداري كنند.
همچنین نتایج نشــان دادند، آموزش تفكر خالق 
بر بهبود حل مسئلة سازندة دانش آموزان دختر پایة 
دوم دبیرستان فني وحرفه اي تأثیر گذاشت و نگرش 
دانش آموزان مشاركت كننده در این تحقیق را نسبت 
به تمایل براي مقابله با مشــكالت بهبود بخشــید. 
از ســوي دیگر، این آموزش بر كاهش حل مســئلة 

غیرســازنده و عوامل آن تأثیر مثبتي نداشت. دالیل 
احتمالي را مي توان بنا به گفتة عطاري و همكارانش 
)1384( این گونه تبیین كرد: كساني كه مهارت هاي 
زندگي )از جمله تفكر خــالق( را آموزش ندیده اند، 
عزت نفس پاییني دارند و نمي توانند بین دوســتان 
و در اجتماع از عهدة مســائل خود برآیند. اشــاعة 
آموزش این مهارت ها مي تواند احساس ارزشمندي 
و اعتماد به نفس را در نوجوانان به وجود آورد و آن ها 
را از آســیب هاي اجتماع مصون نگــه دارد. در حوزة 

كاربردي مي توان پیشنهادهاي زیر را ارائه داد:
é برگــزاري كارگاه هــاي آموزشــي تفكر خالق 
درمــدارس در كنار برنامه هــاي تحصیلي به منظور 

افزایش مهارت خالقیت و عناصر آن؛ 
é اهتمام به آموزش تفكر خالق و پیگیري تصویب 

واحد درسي تفكر خالق براي تمامي دانش آموزان؛ 
é اجــراي آموزش تفكــر خالق از ابتداي ســال 

تحصیلي و هدایت صبورانة دانش آموزان؛ 
é برگزاري دورة آموزشي كوتاه مدت شیوة آموزش 
تفكر خالق براي معلمان و توجیه آنان دربارة رشد و 

شكوفایي خالقیت.

جدول 7. نتایج تحلیل كواریانس حل مسئلة غیرسازنده و عوامل آن در مرحلة پس آزمون

منبع تغييرات
مجموع  مجذورات 

نوع سه
حجم اثرمعناداريضریب Fميانگين مجذوراتدرجة آزادي

حل مسأله غيرسازنده

پیش آزمون 
)حل مسئله غیرسازنده(

156/531156/5322/230/0010/39

متغیر مستقل )آموزش 
تفكر خالق(

0/2010/200/020/860/30

درماندگي 

پیش آزمون 
)حل مسئله غیرسازنده(

30/21130/2111/750/0020/25

متغیر مستقل )آموزش 
تفكر خالق(

1/7011/700/660/420/35

مهار حل مسئله

پیش آزمون 
)حل مسئله غیرسازنده(

18/02118/025/990/0200/150

متغیر مستقل )آموزش 
تفكر خالق(

0/1410/140/040/820/40

اجتناب

پیش آزمون 
)حل مسئله غیرسازنده(

54/05154/0519/350/0010/36

متغیرمستقل)آموزش 
تفكر خالق(

0/9410/940/940/560/20

 پي نوشت ها
1. Dewey
2.Hepner, Reader & Larsen
3.European Center for the 
Development of Vocational 
Trainang(CEDEFOP)
4.Organisation for Economic 
Co - Operation and Deveop-
ment - (OECD)
5. UNESCO - UNEVOC & 
UNESO - UIS
6. Swortzel
7. Schmidt & Soper
8. Kandemir & Gur
9.Culvenor & Else
10. Torrance Tests of Creative 
Thinking
11.Problem Solving Style 
Questionnaire
12. Cassidy & Long

آموزش سواد رسانه ای 
در مدارس
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اشاره
پيشــرفت هاي »فناوري ارتباطات و اطالعات«1 در 
زندگي انسان تأثير بســزایي داشته است. تغييرات 
بنيادین ناشي از ظهور فناور ي هاي ارتباطي و اطالعاتي 
در عرصه هاي گوناگون زندگي فردي و اجتماعي قابل 
تأمل اســت. یكي از ضرورت هاي عصر جهاني شدن، 
نياز به تعليم و تربيتي اســت كه فراگيرندگان را براي 
رویارویي با چالش هاي غيرقابل پيش بيني زندگي آماده 
سازد. اكنون دیوارهاي خانه ها چارچوب انحصاري و 
بلكه فضایي  نمي شود،  شخصي شهروندان محسوب 
براي نفوذ امواج رسانه اي است. به همين دليل باید به 
آموزش سواد رسانه اي از سوي نظام آموزش و پرورش 
توجه شود. سواد رسانه اي مهارتي براي مقابله با جنگ 
رسانه اي است كه سبب مي شود، كودكان و نوجوانان 
بتواننــد به عنوان مخاطب فعــال، پيام ها را درك و 
آن ها را رمز گشــایي و ارزیابي كنند. در این مقاله به 
نقش سواد رسانه اي و اهميت آن به  منظور رویارویي 
صحيح نسل جوان با فضاي مجازي اشاره شده در این 
ميان به خصوصيات فضاي مجازي، آسيب هاي آن، و 

راهكارهاي مقابله با آن پرداخته شده است.

مقدمه 
امروزه در عصر انفجار اطالعات و ارتباطات به ســر 
مي بریم. فناوري هاي ارتباطي آن قدر متنوع و متعدد 
شده اند كه افراد به راحتي مي توانند در هر لحظه با 
هر كســي در هر جاي این كرة خاكي ارتباط برقرار 
كنند. رسانه ها ابزاري بسیار قدرتمند و مفید هستند 
كه با بهره گیــري از فناوري هاي پیشــرفته، انتقال 
اطالعات در سراسر دنیا را میسر مي سازند. كودكان 
و نوجوانان در ســال هاي اخیر تغییرات مهمي را در 
سبك زندگي خود تجربه كرده اند. یكي از مهم ترین 
این تغییرات، ظهور »رســانه«2 هاي نوین است كه 
به دلیل ویژگي هاي خاص خــود، مثل ارزان بودن، 
در دســترس بودن و تعاملي بودن، بسیار مؤثرتر از 

رسانه هاي پیش از خود هستند. )عاملي، 1388(
كشتي آراي و اكبریان )1390( با معرفي عصر 
جدید به عنوان عصر پرشتاب ارتباطات، ورود بسیار 
ساده و ســریع، حداقل محدودیت براي دسترسي، 
برقراري ارتباط با سراسر دنیا به شكل هاي متفاوت، 
نبــود محدودیت زمانــي و مكاني، دسترســي به 
پایگاه هاي اطالعاتي گوناگون و شركت در فعالیت هاي 

كليدواژه ها: 
آموزش سواد رسانه اي، 

فضاي مجازي، تفكر 
انتقادي، آسیب هاي 

فضاي مجازي.

دكتر محمد حسين عليخاني، استادیار دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان
زهره كریمي، دبیركار و فناوري ناحیه 4 اصفهان

آموزش سواد رسانه ای 
در مدارس
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اقتصادي، علمي، فرهنگي، هنري، مذهبي و ... را از 
ویژگي هاي بي بدیل آن برشمرده اند. وسعت عمل و 
انعطاف پذیري بي حد آن گاهــي منجر به تغییرات 
اساســي در اركان جامعه شده است. چراكه آشنایي 
با دیگر جوامع، خواســته یا ناخواســته، هنجارهاي 
جدیــدي به ارمغان مي آورد تــا آنجا كه هنجارها و 
ارزش هاي جامعة خــودي در آن محدوده كم رنگ 
مي شود. از جمله راهكارهایي كه مي توان براي مقابله 
با چنین چالش هایي در نظر گرفت، نظارت اجتماعي 
و امر به معروف و نهي از منكر به عنوان نوعي كنترل 
اجتماعي توسط هر شــخص براي حفظ ارزش ها و 

هنجارهاي جامعة دیني است. 
ظهــور اینترنت و حركت پرشــتاب آن جنبه هاي 
گوناگون زندگي بشر را تحت تأثیر قرار داده است. با 
وجود تمام محاســن و مزایایي كه دارد، یك سلسله 
دغدغه ها و نگراني هایي را به خانواده ها تحمیل كرده 
است. این موضوع در تمام جوامع موضوعیت دارد و 

به جامعه یا اقلیتي خاص محدود نمي شود. 
دنیاي ارتباطات و تغییرات ریشــه اي ناشي از آن، 
چنــان جهان متفاوتــي را براي نســل جوان خلق 
كرده اســت كه گروهي از نویســندگان، این تحول 
در عالم ارتباطات را مبــدأ عصر جدیدي مي دانند: 
»عصري كه از آن با عنوان هایي نظیر: دهكدة جهاني 
)مك لوهان3( جامعة مدني جهاني )دیوید هلد4(، 
مدرنیتــة دوم )اولریش بك5(، جامعة شــبكه اي 
)مانوئل كاستلز6(، جهان رها شده، جامعة ارتباطي 
)جيانــي  واتيمو7( و مدرنیتة ســیال )زیگمون 
بومن8( یاد مي كنند« )عباســي قــادي و میرعلي 

سیدي، 1391(.

مفهوم رسانه 
»رســانه« به وســایل انتقال پیام از فرســتنده یا 
فرســتندگان به مخاطب یا مخاطبان گفته مي شود 
كه شــامل روزنامه، كتاب، رادیو، تلویزیون، ماهواره، 
فناوري هاي نوین ارتباطــات و اطالعات و اینترنت 
و ... اســت. ایــن وســایل داراي ویژگي هایي مانند 
پیام گیر ندگان ناآشنا، سرعت عمل زیاد و تكثیر پیام 

هستند )دادگران، 1384(.
رســانه هاي جمعي یا عمومي و بــه تعبیر دیگر، 
»وســایل ارتباط جمعي« اصطالح فارسي شدة واژه 
التین »مدیوم«9 است كه جمع آن »مدیا« مي شود 
و منظور از آن دسته اي از وسایل است كه مورد توجه 
تعداد كثیري هستند و از تمدن هاي جدید به وجود 

آمده اند )ساروخاني، 1374(
رسانه ها غالبًا جایگاه بروز تحول در فرهنگ اند؛ چه 
به معني هنر و شــكل هاي نمادین و چه در معناي 
مدها، خلق و خوها، شــیوه هاي زندگــي و هنجارها. 
همچنین، رســانه ها به منبع غالب تعاریف و تصاویر 
واقعیت اجتماعي نزد افراد، گروه ها و جوامع به صورت 
دســته جمعي تبدیل شــده اند. آن هــا داوري هاي 
ارزشي و هنجاري خود را به صورتي غیرقابل تفكیك 
و مخلوط با اخبار و برنامه هاي ســرگرم كننده بیان 

مي كنند )مك كوییل، 1388(.

سواد  رسانه اي 
»سواد رسانه اي10« صرفًا به معني خواندن و نوشتن 
نیســت، همچنان كه به مفهوم تشخیص دادن خبر 
از مصاحبه یا گزارش از میزگرد و غیره هم نیســت. 
ســواد رســانه اي به دنبال تشــخیص رابطة دانش 
و قدرت و ســپس رابطة قــدرت و عدالت اجتماعي 
است. سواد رسانه اي قدرت درك نحوة كار رسانه ها 
و معني ســازي در آن هاست )شــكرخواه، 1388(. 
مؤسسات و سازمان هایي كه در زمینة سواد رسانه اي 
فعالیت  مي كنند، مانند یونسكو، كمیسیون اروپایي 
و پارلمــان اروپایي دربارة چهــار زمینه در خصوص 
مهارت هاي رسانه هاي مورد نیاز سواد رسانه اي توافق 
دارند كه شــامل توانایي در چهار زمینة دسترسي، 
تحلیل، ارزیابي و تولید خالق خالصه است. همة این 
مهارت ها پیشــرفت جنبه هاي شخصي توانایي هاي 
خودآگاهي، تفكر انتقادي و توانایي حل مشــكل را 
تقویت مي كنند. این چهار زمینه را مي توان »توانایي 
دسترسي و استفاده از رسانه ها«، »تحلیل و ارزیابي«، 
»تولیــد و ارتبــاط با پیام هاي رســانه اي« و »تفكر 
انتقــادي نامیــد. )Oxstrand, 2009(. طبق گفتة 
رابرت انيس11، به نقــل از عيدي زاده )1392(، 
سواد رسانه اي جزئي از مهارت ذهني و توانایي است 
كه شخص را به گرفتن تصمیمات و انجام امور عاقالنه 
وا مي دارد و شامل ارزش هایي مانند تعقیب حقیقت، 
عدل و انصاف، خودمختاري و انتقاد شخصي است. 

همچنین، ســواد رســانه اي یك حس قوي تفكر 
انتقادي اســت كه سعي دارد نیازهاي رسانه اي ما را 
برآورده سازد. یكي از دالیل باال رفتن سطح آگاهي 
در تمامي اقشــار جامعه، برخورد هدفمند مخاطبان 
با رسانه اســت. این امر مي تواند به ایجاد ارتباطات 
دو ســویه و مشــاركت جویانه با رسانه ها از یك سو، 

آموزش سواد 
رسانه ای توانایی 
دانش آموزان 
را در دستیابی، 
تحلیل، ارزیابی 
و تولید پیام های 
رسانه ای افزایش 
می دهد. همچنین، 
مهارت های تفكری و 
دیدگاه های انتقادی 
را برای آنان به ارمغان 
می آورد
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آموزش سواد 
رسانه ای سبب 
پیدایش عادت 

پرسشگری، تحقیق 
و پژوهش، تقویت 
مهارت های بیانی 
به منظور برقراری 
ارتباطی آگاهانه و 
متفكرانه با رسانه، 
و ایجاد نگاه دقیق 
و تحلیل منتقدانة 
نسبت به پیام های 

رسانه ای می شود

و تقویت ساختارهاي دموكراتیك  جامعه در راستاي 
مباحــث نقد و مشــاركت فعاالنه در حوزة رســانه 
بین شهروندان از ســوي دیگر منجر شود. آموزش 
مهارت هاي الزم بــراي برقراري ارتباطي متفكرانه و 
آگاهانه با رســانه ها و در عین حال، به وجود آوردن 
نگاهي دقیق، نقاد و تحلیلي به پیام هاي رســانه اي 
)نوشتاري، دیداري و شــنیداري( در سواد رسانه اي 
قابل طرح است. از نظر اليزابت تامن12، مؤسس و 
رئیس مركز آموزش هاي رسانه اي لس آنجلس آمریكا، 
سواد رسانه اي عبارت است از: »توانایي تعبیر و ایجاد 
مفاهیم شــخصي از صدها و شاید هزاران نهادآوایي 
كه همه روزه از طریق روزنامه، مجله و البته پیام هاي 
بازرگاني دریافت مي كنیم. سواد رسانه اي همان توان 
گزینش و انتخاب، توان چالش و پرسش، توان آگاه 
شدن از آنچه در اطرافمان مي گذرد و توان این است 

كه منفعل و آسیب پذیر نباشیم.« 
كانادایي،  معــروف  پات كيپينگ13، صاحب نظر 
معتقد است: »سواد رسانه اي از شما شهروند بهتري 
مي ســازد.« وي توضیح مي  دهد، افراد داراي سواد 
رسانه اي به این موضوع توجه دارند كه رسانه ها براي 
انتقال دیدگاه ها، اطالعات و اخبار بســیار ظریف و 
پیچیده عمل مي كنند. همچنین این افراد مي دانند 
كه از تكنیك ها و شــیوه هاي خاصي براي خلق پیام 
و تحت تأثیر قرار دادن احساسات و عواطف استفاده 
مي شــود. افراد  داراي ســواد رســانه اي مي توانند 
تكنیك هاي هدف گذاري شده را شناسایي كنند، در 
ایــن باره بحث و تبادل نظر كنند كه چه كســي یا 
كســاني در رسانه ها ذي نفع هستند یا نادیده گرفته 
مي شــوند و دالیل این اتفاقات چیست. افراد داراي 
سواد رسانه اي منابع مختلف اطالعات و سرگرمي ها 
را جست و جو مي كنند و از رسانه ها براساس نیازهاي 
اطالعاتــي خود بهره مي گیرند. آن هــا مي دانند در 
مواجهه با رســانه چگونه عمل كنند و اختیار عمل 

خود را به رسانه ها واگذار نمي  كنند. 
هدف ســواد رســانه اي دادن آزادي وســیع تر به 
جوانان و بزرگ ســاالن با قدرت دادن به ایشــان از 
طریق توانایي دســتیابي، تجزیه و تحلیل، ارزیابي و 
ساختن رسانه است. ســطوح عملیاتي دستیابي به 

هدف مذكور عبارت اند از: 

تحصیلي  اســتاندارد هاي  ارتقاي  مدارس:  الف( 
در كشــور در زمینة ســطح آموزش زبان، مطالعات 
اجتماعي، ســالمت و موضوعات دیگري كه شامل 

دسترســي،  مهارت هــاي 
ارزیابــي  و  تجزیه و تحلیــل، 
در  موجــود  اطالعــات 
معلمان  مي شــود.  رسانه ها 
باید توجه داشــته باشند كه 
دانش آموزان نسبت به كسب 

تجربه و صحبت دربارة رسانه ها 
مشتاق اند و سواد رسانه اي را راهي 

جذاب براي كاوش در سطح وسیعي 
از موضوعات و معضالت تلقي مي كنند.

ب( اجتماع: بــه نظر محققان و اندیشــمندان، 
آموزش رســانه اي ابزاري مهم براي مواردي به این 
شرح اســت: شناساندن مشكالت و معضالت جامعه 
نظیر اعتیاد به الكل، ســیگار و مــواد مخدر؛ چاقي 
و اختــالالت تغذیه؛ خشــونت و آزار و اذیت؛ درك 
و شــناخت جنــس مقابل؛ تبعیض نژادي و ســایر 
گونه هــاي تبعیض و ظلم؛ و نیز آموزش مهارت هاي 
زندگي. مهارت هاي سواد رسانه اي مي تواند به مردم 
و گروه هایي كه معمواًل از سیســتم رسانه ها حذف 
مي شوند، قدرت ببخشد تا داستان خود را بیان كنند 
و عقاید خود را به اشــتراك بگذارند و براي عدالت 

قدم بردارند. 

ج( عرصة زندگي عمومي: سواد رسانه اي به ما 
كمك مي كند دریابیم، چگونه رسانه ها فرهنگ سازي 
مي كننــد و چگونــه »انحصار رســانه اي« گروهي 
از شــركت هاي عظیم كه بیشتر رســانه هاي ما را 
كنترل مي كنند، سیاســت و جامعــه را تحت تأثیر 
قرار مي دهد. سواد رسانه اي جوانان و بزرگ ساالن را 
تشویق و ترغیب مي كند سیستم رسانه اي موجود را 
تغییر دهند تا شبكه هاي رسانه اي منصفانه تر و قابل 

دسترس تري به وجود بیایند. 

تاریخچة سواد رسانه اي 
تاریخچة پیدایش سواد رسانه اي به سال 1965 باز 
مي گردد. مارشــال مك لوهان اولین بار در كتاب 
خود با عنوان »درك رسانه، گسترش ابعاد وجودي 
انســان«، این واژه را به كار برد و نوشت: »زماني كه 
دهكدة جهاني تحقیق یابد، الزم اســت انسان ها به 
ســواد جدیدي به نام سواد رســانه اي دست یابند« 

)بصیریان جهرمي و بصیریان جهرمي، 1368(.
از اواســط دهة 1970 موضوع ســواد رســانه اي 



50  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دوازدهم | شمارۀ 3 | بهار 1396

در برخي كشــورها مانند كانــادا، آمریكاي التین و 
كشورهاي اروپایي، مانند ایتالیا و اسپانیا، مورد توجه 
قرار گرفت. اصلي ترین هدف آموزش رســانه اي در 
این كشــورها برطرف كردن نابرابري هاي اطالعاتي 
بین كشــورهاي پیشــرفته و عقب افتاده بوده است 
)سپاســگر، 1384(. در كشــور ژاپن پس از ترجمة 
كتاب »ســواد رسانه اي« در سال 1992، این مفهوم 
به صورت جدیدي وارد مطالعات رسانه اي این كشور 
شــد. در ســال 1999، »انجمن ملي  سازمان هاي 
رادیویي و تلویزیوني ژاپــن« برنامه اي براي آموزش 

سواد رسانه اي كودكان آغاز كرد. 
اكنون سواد رسانه اي به عنوان یكي از كارامد ترین 
ابزارهاي نظارتي مورد توجه كشورهاي پیشرفته قرار 
گرفته و به عنوان یك واحد درسي در نظام آموزشي 
كشــورهاي كانادا، ژاپن، آلمان، انگلیس، اســترالیا 
و آفریقــاي جنوبي در حال تدریس اســت. در این 
كشورها سواد رســانه  اي آن قدر اهمیت داشته است 
كــه آن را به عنوان یك مادة درســي در میان مواد 
درسي دوره هاي تحصیلي راهنمایي تا مقطع دیپلم 
به رســمیت شــناخته اند و حتي آن را براي سنین 
بزرگ ســال و دوره هاي تحصیلي باالتر نیز طراحي 
كرده انــد. آن ها این هدف را دنبــال كرده اند كه به 
افراد بیاموزند، رســانه چیست و تفاوت آن با دنیاي 
اطراف آن چگونه است. در این اثنا مخاطب به خوبي 
مي آموزد كه به غیر از انتخاب رسانه از لحاظ سلیقه و 
شكل، به ادراك دقیق مواردي چون آگهي، سرمقاله، 
گــزارش، خبر و ... در رســانه هاي مختلف دیداري، 

شنیداري، مكتوب و الكترونیكي نیز بپردازد. 

ضرورت آموزش سواد رسانه اي توسط 
آموزش و پرورش

در عصر پرتالطــم اطالعات كه هــر روز افراد در 
مواجهه با رســانه هاي گوناگون شنیداري، دیداري و 
نوشتاري هستند، ســواد رسانه اي یكي از ضروریات 
زندگي اجتماعي تلقي مي شــود و اهمیت آن كمتر 
از ســواد خواندن و نوشتن نیست. چراكه به واسطة 
ســواد رســانه اي گزینش هاي صحیــح از پیام هاي 
رســانه اي میسر خواهد شد. لذا نهاد هاي اجتماعي- 
آموزشــي، همچون آموزش و پرورش، دانشــگاه ها و 
مراكز آموزشي، به عنوان متولیان امر آموزش و تربیت 
انســان، در این زمینه نقش عمده اي بر عهده دارند. 
از آنجا كه دانش آموزان هر روز با ســیل عظیمي از 
پیام هاي رسانه اي روبه رو مي شوند و در بیشتر موارد 

نمي داننــد كه چگونه یك پیام رســانه اي را از پیام 
رسانه اي دیگر به طور دقیق تشخیص بدهند. 

آموزش سواد رســانه اي توانایي دانش آموزان را در 
دستیابي، تحلیل، ارزیابي و تولید پیام هاي رسانه اي 
افزایــش مي دهد. همچنیــن، مهارت هاي تفكري و 
دیدگاه هاي انتقادي را براي آنان به ارمغان مي آورد. 
با دستیابي به این مهارت ها، دانش آموزان مي توانند 
روش هاي متقاعد ســازي و جهت گیري هاي پیام را 
شناسایي كنند و ارزش هاي فرهنگي و اجتماعي را 
كه از طریق پیام رســانه منتقل مي شود، به نحوي 
بشناســند. عالوه بر این، آموزش ســواد رســانه اي 
چگونگي ســاخت و تولید پیام هاي رســانه اي را به 
دانش آموزان یاد مي دهد. هم زمان با افزایش ســطح 
آگاهي دانش آمــوزان از چگونگــي تولید پیام هاي 
رسانه اي، توانایي آن ها در ارزیابي و تجزیه و تحلیل 

پیام هاي رسانه اي افزایش مي یابد. 
به منظور تحقــق مهم ترین هدف آموزش و پرورش 
كه آماده ســازي كودكان و نوجوانــان براي زندگي 
در جامعه اســت، انتظار مي رود آموزش و پرورش با 
تغییرات اجتماعي، سیاســي و اقتصادي در ســطح 
ملي و بین المللي متناســب و هم جهت باشــد. اگر 
آموزش و پرورش با رویكردهاي جهاني هم سو نباشد، 
منســوخ خواهد شــد و آموزش هاي غیر رســمي 
و فراملي جــاي آموزش هــاي آن را خواهد گرفت 
)Alvin 2005( مخاطبــان عصــر اطالعات، به ویژه 
نوجوانــان و جوانان ما، نیازمند آموختن مهارت هاي 
ســواد رسانه اي هســتند تا بتوانند اهداف نهفته در 
سبك زندگي القا شده در هر پیام را شناسایي كنند 
و برخورد فعاالنه تري با محتواي پیام هاي رســانه اي 
داشــته باشــند. این هدف هنگامي محقق مي شود 
كه نهاد هاي آموزشي بتوانند افراد را طوري پرورش 
دهنــد كه قدرت تشــخیص و توانایي رمز گشــایي 
محتواي پیام هاي رسانه اي را داشته باشند )نصیري 

و عقیلي، 1391(.
نهاد آموزش و پرورش به عنوان اولین نهاد آموزشي 
كه فرد به عنوان عضوي از جامعه با آن آشنا مي شود، 
در ایجاد ســواد رسانه اي نقش اصلي را برعهده دارد. 
در این نهاد مي توان با گنجاندن واحد هاي درســي 
در دوره هاي تحصیلــي متفاوت زمینه را براي طرح 
موضوع سواد رســانه اي ایجاد كرد و طور جدي تري  

به آن پرداخت. 
در كشور هاي پیشرفته، براي باال بردن سواد رسانه اي 
درجامعــه، اهمیت ویژه اي براي نســل جوان قائل 

فضای مجازی 
به عنوان یكی از 
ویژگی های زندگی 
مدرن تعریف شده 
كه همانند هر 
پدیده ای، با وجود 
منافع و اثرات مثبت 
بر زندگی بشر، دارای 
جنبه های منفی و 
ویرانگری نیز هست 
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مي شوند و از سنین پایین به آنان آموزش مي دهند. 
در انگلیس سواد رســانه اي به عنوان درس پایه در 
مدارس این كشور تدریس مي شود. هدف از تدریس 
این درس استفادة درست از رسانه است. البته سواد 
رســانه اي به گروه یا طبقة خاصي اختصاص ندارد و 
همة افراد جامعه را در بر مي گیرد. اما به دلیل اینكه در 
سنین نوجواني ظرفیت پذیرش باالتري وجود دارد، 
سواد رسانه اي بیشتر براي كودكان و نوجوانان مطرح 
اســت. در كشورهایي نظیر ژاپن و كانادا نیز موضوع 
سواد رسانه اي به طور مشخص از حدود سه دهة قبل 
بررسي مي شود. در این كشــورها سواد رسانه اي به 
قدري اهمیت دارد كه آن را به عنوان یك مادة درسي 
در میان مواد درســي دوره هاي تحصیلي راهنمایي 
تا مقطع دیپلم به رسمیت شــناخته اند و حتي آن 
را براي سنین بزرگ سال و دوره هاي تحصیلي باالتر 
نیز طراحي كرده اند. با این هدف كه به افراد بیاموزند، 
رســانه چیســت و چه تفاوت هایي با دنیاي اطراف 
دارد. اما قدمت ادبیات ســواد  رســانه اي در كشور 
ما به بیش از 3 یا 4 ســال نمي رســد، خوش بختانه  
وزارت آموزش  و پرورش در سال تحصیلي 1391-92 
گام مثبتي در این راســتا برداشــته و در پایة ششم 
ابتدایي درسي را با عنوان »كار و فناوري« با محتواي 
فناوري اطالعات و ارتباطات گنجانده اســت كه در 
نوع خود قابل تحسین است و مي تواند نقش بسزایي 

در آموزش و آگاهي دانش آموزان داشته باشد. 

هدف آموزش سواد رسانه اي 
آموزش ســواد رســانه اي ســبب پیدایش عادت 
پرسشــگري، تحقیق و پژوهش، تقویت مهارت هاي 
بیاني به منظور برقراري ارتباطي آگاهانه و متفكرانه 
با رسانه، و ایجاد نگاه دقیق و تحلیل منتقدانة نسبت 
به پیام هاي رسانه اي مي شــود. با این دیدگاه سواد 
رســانه اي به گونه اي هدفمند و نقادانه، ضمن ایجاد 
ارتباط دوسویه و تعاملي، حوزة آموزش را با تحولي 
جدي و جدید مواجه مي سازد. آموزش سواد رسانه اي 
به دانش آموزان اهداف متعددي را دنبال مي كند كه 

مهم ترین آن ها عبارت اند از: 
1. ایجاد تفكر خالقانه، انتقادي و موشــكافانه در 

دانش آموزان نسبت به محتوا و عملكرد رسانه ها. 
2. شناخت شــكل هاي بصري ارتباط با استفاده از 
سواد رسانه اي، در كنار ســایر مهارت هاي خواندن، 

نوشتن، صحبت كردن و گوش دادن. 
فضاي مجازي یك شبكة گســتردة جهاني است 

كه شبكه هاي رایانه اي در اندازه هاي متعدد و حتي 
رایانه هاي شــخصي را، با استفاده از سخت افزارها و 
نرم افزارهاي گوناگون و بــا قرارداد هاي ارتباطي به 
یكدیگر وصل مي كند. فناوري هاي »ارتباط راه دور« 
اســاس فضاي مجازي را تشكیل مي دهند. هر چند 
برخي از این فناوري ها مانند تلگراف  و تلفن در اوایل 
قرن نوزدهم اختراع شده بودند، اما همه گیر و ارزان 
شــدن این فناوري ها و باال رفتن توان فني آن ها كه 
شرط اصلي ظهور فضاي مجازي است، در چند سال 
اخیر اتفاق افتاده اســت )جعفــري 1390(. فضاي 
مجازي به عنــوان یكي از ویژگي هاي زندگي مدرن 
تعریف شده كه همانند هر پدیده اي، با وجود منافع 
و آثار مثبت بر زندگي بشر، داراي جنبه هاي منفي و 

ویرانگري نیز هست. 

نتيجه گيري 
قرن گذشــته قرن اتم بود و نماد قرن بیست و یكم، 
اینترنــت و فضاي مجازي اســت. با گــذر از عصر 
صنعتي بــه دورة فراصنعتي، جهان در حال ورود به 
دوره اي جدید است؛ گذار از اقتصاد سخت افزاري به 
اقتصاد نرم افزاري و وجود ارتباطات روبه رشد. رایانه 
و اینترنت از نشــانه هاي ورود ما بــه دنیایي جدید 
اســت كه شامل مســائل نرم افزاري  و سخت افزاري 
غیرملموس و پیچیده مي شــود. یكي از تغییرات با 
اهمیت این دوره، تغییر در شیوة استفادة مخاطبان از 
رسانه هاست. سواد رسانه اي به دنبال آن است كه در 
فرد توانایي الزم براي استفاده از رسانه ها را به وجود 
آورد. به طــوري كه فرد بتوانــد ضمن درك، تحلیل 
و ارزیابي پیام هاي رســانه هاي مختلــف، پیام ها و 
برنامه هاي مثبت، مفید و سازنده را از پیام هاي منفي 
و بي محتوا تشخیص دهد. یعني فرد آگاهانه در برابر 
رســانه ها قرار گیرد و توانایي انتخاب پیام هاي مورد 
نظر خود از میان انبوه پیام ها، تجزیه و تحلیل انتقادي 
و ارزیابي پیام ها، و ارســال انواع پیام ها را به دســت 
آورد. بنابراین توســط سواد رسانه اي درمي یابیم كه 
شخص در قبال وقت و هزینه اي كه صرف استفاده از 
این رسانه ها كرده، چه چیزهایي را به دست آورده و 
چه چیزهایي را از دست داده است. همچنین، سواد 
رسانه اي توانایي دسترسي به پیام را براي مخاطبان 
فراهم مي كند. این مهارت شامل توانایي رمزگشایي 
پیام ها، مكانیابي براي دسترسي به اطالعات و توانایي 
اســتفاده از فناوري هاي نوین ارتباطي نظیر رایانه و 

اینترنت است. 

سواد رسانه ای به 
دنبال آن است كه 

در فرد توانایی الزم 
برای استفاده از 

رسانه ها را به وجود 
آورد. به طوری كه 
فرد بتواند ضمن 

درك، تحلیل و 
ارزیابی پیام های 

رسانه های مختلف، 
پیام ها و برنامه های 

مثبت، مفید و سازنده 
را از پیام های منفی و 

بی محتوا تشخیص 
دهد

 پي نوشت ها
1.Information and Communi-
cation technology
2. Media
3. Mc Luhan
4. David Held
5. Ulrich Beck
6. Manuel Castells
7. Gianni Vattimo
8. Zygmunt bauman
9.Medium
10. Media Literacy
11. Robert Ennis
12. Elizabeth thoman
13. Pat kipping
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عكاس: مهدي حسین خانلو

نصراهلل دادار

اشاره
ادارة  مهنــدس حميد اخــوان، رئيــس 
»ادارة  كاردانش  و  فني وحرفه اي  آموزش هاي 
كل آموزش وپرورش اســتان زنجان« از سال 
138۶ تاكنون مسئوليت این اداره را برعهده 
دارد. وي داراي 25 ســال سابقة خدمت در 
آموزش وپرورش اســت. در پروندة او، تجربة 
هنرآموزي، سرپرست بخش، معاون فني، مدیر 
هنرستان كاردانش فارابي و كارشناس مسئول 
ناحيه به چشم  مي خورد. گفت وگویي با ایشان 

انجام داده ایم كه در ادامه تقدیم مي كنيم.

ــانی  ــالع رسـ چگونگی اطــ
آموزش های فنی وحرفه ای به 
ــان ــرجویـ ــــا و هنـ اولیـ
پای صحبت مهندس حمید اخوان، رئیس اداره آموزش هاي فني وحرفه اي و كاردانش زنجان
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 استان زنجان داراي چه تعداد هنرستان هاي 
فني وحرفه اي و كاردانش است؟

 ما در 14 منطقة تابع استان، 92 هنرستان داریم 
و در هر منطقه، حداقل در یك جنسیت، هنرستان 
ما دایر است. از این تعداد هنرستان، 27 هنرستان در 
شاخة فني وحرفه اي است و 65 هنرستان در شاخة 

كاردانش.

 چند درصد دانش آموزان دورة متوســطة 
اســتان زنجان، در هنرســتان ها مشغول به 

تحصيل هستند؟
 در سال  تحصیلي 95-1394، با وجود اینكه پایة 
دهم حذف شــده بود، 38/26 درصد دانش آموزان 
پایه هاي دوم و ســوم در هنرســتان ها مشــغول به 

تحصیل بودند.

 اســتقبال مردم استان زنجان از ثبت نام و 
ادامة تحصيل فرزندانشــان در هنرستان ها 

چگونه است؟
 استقبال مردم از هنرســتان هاي فني وحرفه اي 
خیلــي خوب اســت، ولــي اســتقبال از كاردانش 
به خصوص امسال كه مشكالت هدایت تحصیلي پیش 
آمد، با مشــكالتي روبه روست. امسال برنامة هدایت 
تحصیلي خوب نبود و ما از دوستان خواسته ایم، براي 
روند هدایت تحصیلي فكري بكنند. راه اجبار كردن 

خوب نبود.
ما در بحث هدایت تحصیلي ســه شــاخه داریم: 
نظري، فني وحرفه اي و كاردانش. شــما مي توانید به 
یكي از این سه شاخه بروید، ولي وقتي براي هر شاخه 
چهار رشــته تعیین كردند و در مجموع 12 رشــته 
تعیین شد و به دانش آموزان گفتند كه مي توانید به 
هر یك از این 12 رشــته بروید، نتیجه این شد كه 
دانش آموزان بدون توجه به عالقه و استعدادشان، و 
براســاس جو جامعه، دوباره شاخة نظري را انتخاب 
كردنــد. قبل از موضوع هدایــت تحصیلي، آن ها در 
هنرســتان ثبت نام كرده بودند، ولــي بعداً كه اعالم 
شــد اجباري نیست، دوباره در شاخة نظري و رشتة 
تجربي ثبت نام كردند؛ در صورتي كه هیچ  تناسبي با 

عالقه و استعداد آن ها نداشت.

 به نظر شــما، چگونه مي توان رشــته هاي 
فني وحرفــه اي و كاردانــش را در جامعــه 
توســعه داد؟ در كشــورهاي پيشــرفته، 

بيشــتر دانش آموزان متوسطه در رشته هاي 
فني وحرفه اي ادامة تحصيل مي دهند، چرا در 

كشور ما چنين نيست؟
 راه هــاي زیــادي بــراي توســعة رشــته هاي 
فني وحرفه اي و كاردانش در كشور مي توان پیشنهاد 
كرد. یكي از این راه ها، به روز كردن هنرستان ها از نظر 
تجهیزات و امكانات است. آموزش هاي فني وحرفه اي 
و كاردانش هزینه  بر هستند و باید بودجة مناسبي به 
آن ها اختصاص داده شود. در بحث سرانه ها، باید به 
هنرستان ها توجه جدي شود. االن ما هنرستان هایي 
داریــم كه در پرداخت پول آب و برق خود مانده اند. 
یا  این گونه نمي تــوان آموزش هــاي فني وحرفه اي 

كاردانش را توسعه داد.
بحث بعــدي، فرهنگ ســازي در ســطح ملي و 
در ســطح كالن جامعه اســت. بایــد توانمندي و 
خروجي هاي هنرستان ها به جامعه معرفي شوند. باید 
براي رشته هاي فني وحرفه اي یا كاردانش در جامعه 
تبلیغ كنیم. باید از ظرفیت رسانة ملي، تریبون هاي 
نماز جمعه و مساجد، براي توجیه مردم و تبلیغ براي 

این رشته ها بهره بگیریم.
به اعتقــاد مــن، باید از طریــق انــواع برنامه ها 
فارغ التحصیالن موفق هنرســتان ها معرفي شــوند. 
باید به اطالع مردم رســانده شــود تــا آن ها بدانند 
كســاني كه در هنرستان ها ادامه تحصیل مي دهند، 
هم مهارت كاري و هم جسارت كاري پیدا مي كنند. 
بســیاري از مردم دربارة هنرستان ها آگاهي ندارند. 
براســاس اظهارات خود مســئوالن كشــور، بیشتر 
فارغ التحصیالن هنرستان ها در جامعه مشغول به كار 
هســتند و مي توانند كارآفریني كنند. حتي برخي 
از فارغ التحصیالن هنرســتان ها، مؤسسه و شركت 
راه اندازي كرده اند و عده اي از جوانان را مشغول به كار 
كرده اند. ما باید به دانش آموزان، خانواده ها و جامعه 
اطالعات درستي دربارة هنرستان ها بدهیم و بعد از 

آن ها بخواهیم كه خودشان رشته انتخاب كنند.
یكــي از برنامه هایي كه اتفاقًا در اســتان ما برگزار 
مي شود، بازدید دانش آموزان پایة نهم از هنرستان ها 
و آموزشــكده ها به منظور باال بــردن آگاهي آن ها از 
هنرستان هاست. چون هدایت تحصیلي در پایة نهم 

انجام مي شود.
پیشــنهاد دیگر من بــراي توســعة آموزش هاي 
فني وحرفه اي در كشــور، اســتفاده از ظرفیت هاي 
دســتگاه ها، ســازمان ها، كارخانه ها، مؤسســات و 
شــركت هاي دولتــي و غیردولتــي در امر آموزش 

٭ استان زنجان 
دارای 92 هنرستان 

)فنی وحرفه ای 
27، كاردانش 65( 

است و 38/26 
درصد دانش آموزان 

پایه های دوم و 
سوم این استان در 

هنرستان ها مشغول 
به تحصیل اند
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هنرستاني اســت. با توجه به ماهیت این آموزش ها، 
انعطافي كه در اجراي این نوع آموزش ها وجود دارد 
و حمایتي كه به خصوص بنگاه هاي تولیدي كوچك 
مي توانند از فارغ التحصیالن هنرستاني داشته باشند، 
استفاده از آن ها نقش مهمي در توسعة این رشته ها 

خواهد داشت.

 مهم ترین عوامل توسعه نيافتن آموزش هاي 
فني وحرفه اي و كاردانش در اســتان زنجان 
چيست؟ چه راه حل هایي براي آن ها پيشنهاد 

مي كنيد؟
 عوامل زیادي در این زمینه مطرح هستند كه من 

به برخي از آن ها اشاره مي كنم:
1. ناآشنایي جامعه با آموزش هاي فني و مهارتي.

2. دیــدگاه و آرزوهاي اولیــاي دانش آموزان. اكثر 
اولیا دنبال جبران ناكامي هاي خود در فرزندانشــان 
هستند. مثاًل اگر پدر دوست داشته باشد كه دكتر یا 
مهندس بشود و نشده، مي خواهد كه فرزندش دكتر 

یا مهندس شود.
3. در برخي موارد، فرســودگي فضــا و تجهیزات 

هنرستان ها.
4. هزینه بر بودن این نــوع آموزش ها براي نظام و 

اولیای دانش آموزان.
5. تنــوع و تعــدد مــدارس مانند تیزهوشــان، 
نمونة دولتي، شــاهد، راه دور، هیئت امنایي؛ یعني 

دانش آموزان پراكنده شده اند.
6. فرایند هدایت تحصیلي و شــاخص هاي مرتبط 
با آن. باید براســاس ظرفیت هاي كشــور و با توجه 
به بحث اشــتغال و معضل بي كاري، مســیر هدایت 

تحصیلي تعریف شود.
البته برنامه هایي كــه در حوزة آموزش هاي فني  و 
مهارتــي در ســطح وزارت و در دفاتر فني وحرفه اي 
و كاردانــش در حال اجرا هســتند، مانند برگزاري 
برنامه هــاي  ســایر  و  جشــنواره ها  مســابقات، 
كیفیت بخشــي، تاحدودي توانســته اند نماي این 
آموزش هــا را در جامعه بهتر كنند. براي هرچه بهتر 
و كیفي تر شدن این برنامه ها در راستاي شناساندن 
توانمندي هاي هنرجویان هنرستاني، مي طلبد توجه 
ویژه اي به امور مالي این حوزه معطوف شود. با توجه 
به سیاست ها و سندهاي باالدستي و تأكیدات مقام 
معظم رهبري و برنامة توســعه، بــراي حل معضل 
بي كاري راهي جز توسعة كمي و كیفي آموزش هاي 

فني وحرفــه اي و كاردانش نیســت. بنابراین باید در 
قالب برنامه هاي كوتاه مدت و بلندمدت و در سطوح 
ملي، منطقه اي و استاني، راهكارهاي عملیاتي توسعة 

این نوع آموزش ها را فراهم كرد.

 كيفيت هنرســتان هاي اســتان زنجان را 
چگونه ارزیابي مي كنيد؟

 اگرچــه بحث كیفیت شــاخص هاي خاص خود 
را دارد و هر كســي تعریفــي از كیفیت دارد، اما در 
حوزه هاي آموزش هاي فني  و مهارتي استان زنجان، 
از نظر تعداد فارغ التحصیالن، معدل فارغ التحصیالن، 
میانگیــن معــدل درس هاي نهایــي، درصد قبولي 
هنرستان هاي فني وحرفه اي و همچنین كسب رتبه 
در مسابقات و جشنواره ها، وضعیت آموزش هاي فني 

و مهارتي در استان زنجان مطلوب است.
در حــوزة كاردانش، نتایــج آزمون هاي هماهنگ 
استاني كه با همكاري دستگاه هاي متولي )سازمان 
فني وحرفــه اي، ادارة كل ارشــاد اســالمي و جهاد 
كشاورزي( برگزار مي شــوند، مورد تجزیه و تحلیل 
قرار مي گیرند كــه در این حوزه با توجه به وضعیت 
ورودي ها، نتایج مطلوب بوده است و میانگین معدل 
فارغ التحصیالن )خروجي( رشد قابل توجهي نسبت 

به ورودي ها داشته است.

 اســتان زنجان، در جشنواره هاي هنرهاي 
تجسمي و مسابقات علمي ـ كاربردي امسال، 

چه رتبه هایي كسب كرد؟
 مــا در هفدهمین دورة جشــنواره هاي هنرهاي 
تجسمي كه امسال در سمنان برگزار شد، رتبه هاي 
دوم و ســوم را بــه خودمــان اختصــاص دادیــم. 
شــانزدهمین دورة این جشنواره ســال گذشته در 
اســتان زنجان برگــزار شــد. در چهاردهمین دورة 
مســابقات علمي كاربردي هم كه امسال در مشهد 
برگزار شد، رتبه هاي دوم، ســوم، چهارم و پنجم را 

داشتیم.

 استان زنجان چند هنرستان توليدي دارد؟
 مــا بــراي ســال تحصیلــي 96-1395، چهار 
هنرستان را به عنوان هنرستان هاي تولیدي انتخاب 
و به دفاتر وزارتي معرفي كرده ایم. جلسات هماهنگي 
در سطح استان، ناحیه و هنرستان تشكیل شده اند و 
نقاط قوت و ضعف این طرح و همچنین فرصت ها و 

٭ ما هنرستان هایی 
داریم كه در 
پرداخت پول آب و 
برق خود مانده اند. 
این گونه نمی توان 
آموزش های 
فنی وحرفه ای یا 
كاردانش را توسعه 
داد
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تهدیدها در جلسات مورد بحث قرار گرفته اند.
یكي از این چهار هنرســتان، هنرستان كشاورزي  
ماست كه امیدواریم موانع و مشكالتي كه گاهي در 
بحــث اجرا و همچنین تبصــرة 75 پیش مي آید، با 

همكاري و مساعدت سایر همكاران مرتفع شود.

و  فني وحرفه اي  آموزش هاي   چشــم انداز 
كاردانش را در استان زنجان چگونه مي بينيد؟
 با توجه به اینكه توســعة این رشــته ها یكي از 
سیاســت هاي نظام است و به لحاظ اهمیتي كه این 
نوع آموزش ها در بحث اشــتغال و كارآفریني دارند، 
چشــم انداز روشــن و خوبي را بــراي آموزش هاي 
فني وحرفــه اي و كاردانش پیش بیني مي كنم. البته 

ضروري اســت، ظرفیت هاي كشوري نیز به این امر 
تخصیص داده شــوند. به عالوه فرهنگ سازي صورت 
بگیــرد و فضا، تجهیزات، نیروي انســاني و... به این 

منظور مهیا شود.

 آموزش هــاي فني وحرفه اي و كاردانش در 
زنجان در بخش هاي گوناگون صنعت،  استان 

خدمات و كشاورزي چه نسبتي با هم دارند؟
 نســبت این آموزش ها در ســه بخش موجود به 

شرح زیر است: 
1. بخش صنعت، 45/5 درصد؛
2. بخش خدمات، 51 درصد؛

3. بخش كشاورزي، 3/5 درصد.

٭ در استان زنجان، 
45/5 درصد 
آموزش های 

فنی وحرفه ای و 
كاردانش در بخش 
صنعت، 51 درصد 

در بخش خدمات و 
3/5 درصد در بخش 

كشاورزی است.



وحيد گلستان
فیلم ساز و کارشناس فیلم های آموزشی

روایت فیلمی نو برای 

تعامل بیشتر با فراگیرنده

نگاهی به تجربة تولید بستة آموزشی »برفراز آسمان«

كليدواژه ها: 
فیلم آموزشی، بسته 

آموزشی، رسانه آموزشی

آموزشــی: با ترکیب کردن فیلم با ســایر اجزا در 
طرح درس، نیاز به تعامل را جبران کنیم و از ســایر 

توانمندی های فیلم نیز بهره ببریم.
طراحی آموزشی با توجه به تقویت تعامل: از 
ابتدا در طراحی آموزشی فیلم، با برنامه ریزی دقیق 
این محدودیت را قدری جبــران کنیم. برای مثال، 
به جای اســتفاده از یک فیلم مطــول و کامل، آن 
را به چند بخش تقســیم کنیم و با اهداف آموزشی 
مختلف در آغاز، میان و پایان تدریس نمایش دهیم. 
هر بخش هم با ســؤالی پایان پذیرد تا تعامل نسبی 
آموزشی به وجود آورد. با وجود تأثیر مثبت توجه به 
این پیشنهاد ها هیچ کدام از آن ها مشکل محدودیت 

تعامل فراگیرنده را کاماًل مرتفع نمی کند.
راه های جدید: »سایبردراما« با تغییر بنیادی در 
روایت و به نوعی حذف روایت، شرایط تعاملی تازه ای 
را در امــر آموزش ایجاد می کند که دســت  کم در 

شرایط امروز می تواند بهترین پیشنهاد باشد.

پيشنهادهای تازه برای فيلم آموزشی
در ســند ویژگی های اختصاصی فیلم آموزشی که 
توسط »سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« به 
تصویب رســیده، فیلم آموزشی چنین تعریف شده 
است: »فیلم آموزشی رسانه ای کاربردی است که در 
راستای تسهیل و تعمیق فرایند یاددهیـ  یادگیری، 
دســتور بیانی خود را از علوم تربیتی، سینما و علوم 

ارتباطات دریافت می کند« )گلستان، 1:1394(.
از این تعریف کلیدواژه های مهمی را می توان اخذ 
کرد، اما »رســانة کاربردی« بودن فیلم آموزشــی و 
»بینارشــته ای« بودن آن باعث می شــود که فیلم 
آموزشــی به عنوان یک هنر مجــرد مورد توجه قرار 
نگیرد، بلکه یک هنرـ آموزش تلقی شود که می تواند 

رابطة تعامل و فيلم آموزشی
از آنجا که فیلم آموزشی به عنوان تسهیل کننده و 
تعمیق دهندة فرایند یاددهیـ  یادگیری، تثبیت کنندة 
فرایند یادگیری، و یا نمایشــگر آنچه نادیدنی است، 
رسانه ای برای آشنایی با تجربه های دشوار و سفرهای 
غیرممکن و ده ها ویژگی تأثیرگذار دیگر به کار گرفته 
می شود، می توان آن را یکی از اجزای جذاب و مهم 
بستة آموزشی به شمار آورد. در کنار این ویژگی های 
مؤثر و مثبت، بی شک هر رسانه ای در فرایند آموزش 
محدودیت هایی نیز دارد که اگر این ویژگی ها را نقاط 
ضعف هم قلمداد نکنیم، اما در هر صورت محدودیت 
ارتباط یا کاربرد محسوب می شود. شأن شکل گیری 
بســتة آموزشــی هم از یک منظر همین هم پوشی 
رســانه های مختلف با ویژگی های متنوع در راستای 

تبیین هرچه بهتر مفاهیم آموزشی است.
مهم تریــن محدودیــت کاربرد فیلم آموزشــی را 
می تــوان در »تعامل فراگیرنده« جســت وجو کرد. 
هرچنــد کــه همیشــه در فرایند تدریــس تعامل 
فراگیرنده الزم و ضروری نیست و کافی است او یک 
مخاطب به مفهوم معمول آن باشد، اما به دلیل نقش 
و اهمیت تعامل در آمــوزش باید این محدودیت را 

مورد مداقه قرار داد.
به منظــور ایجاد اعتــدال در محدودیــت تعامل 
فراگیرنده در ارتباط با فیلم آموزشــی راه هایی را به 

این شرح می توان پیشنهاد کرد:
مدیریت بهينة رسانه ها در بستة آموزشی: اگر 
در آموزش مفهوم یا موضوع آموزشی خاصی، تعامل 
نقش بسزایی داشــته باشد، فیلم آموزشی را انتخاب 
نکنیم و سایر اجزای بستة آموزشی را که در این زمینه 

توانمند محسوب می شوند، به خدمت بگیریم. 
تنوع بخشی به ترکيب رســانه  ها در بستة 

اشاره
به عنوان  آموزشی،  فيلم 
در  آشــنا  رســانة  یک 
فرایند آمــوزش، به دليل 
ویژگی هــــــای ذاتـی 
و چندرســانه ای بودنش، 
امــکان ارتباطی متفاوت 
بــا فراگيرنــده را ایجاد 
می کند. ارتباطی که گاهی 
در سطح گفتمانی فراتر و 
روند  از  مؤثرتری  بافت  در 
معمول فرایند تدریس قرار 
می گيرد و بــا توان بيانی 
ویژة خود و ارائة مفاهيم در 
یک شکل جدید رسانه ای، 
تسهيل و تعميق محتوا را 

در پی دارد.
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با توجه به نیاز کاربردی آن، حتی در شکل ارائه نیز 
دارای تغییر باشــد. لذا فیلم به مثابه فیلم در اینجا 
هدف نخواهد بود، بلکه فیلم به مثابه ابزار آموزشــی 
مطرح می شود. پس می توان با رویکردی بینارشته ای، 

ساختار و بنیاد فیلم آموزشی را بازنگری کرد.
بسیاری از مفاهیم سنتی مربوط به هنر، مانند اثر 
هنری، هنرمند، و مــکان و زمان نمایش، اکنون در 
فرایند خلق و تولید دیجیتــال دیگر مفاهیم ثابتی 
نیستند و جنبه هایی قابل انعطاف یافته اند )کامرانی، 
353:1394(. دست یافته های تازه در عصر دیجیتال، 
فیلــم آموزشــی را وارد دورة جدیــدی کرده اند. به 
تعبیری مبالغه نخواهد بود که تاریخچة فیلم آموزشی 
را به قبل و بعد از دورة دیجیتال تقسیم بندی کنیم. 
چرا که پس از دورة دیجیتال در روند تولید و به ویژه 
تکثیــر برای خیل عظیم مخاطبان، شــرایطی قابل 
توجه و دســت یافتنی ایجاد شده است و کمتر بودن 
چندین برابری هزینة تکثیر یک دی وی دی نسبت به 
کتاب، باعث شده است که گران ترین رسانة آموزشی 
دورة آنالوگ به ارزان ترین رسانة دوره دیجیتال بدل 

شود.
اما فرصت های ایجاد شده در دورة دیجیتال به این 
اتفاق های مهم محدود نمی شــوند و امروزه ما را در 
شــرایط توانمندتری در طراحی آموزشی فیلم قرار 
داده اند که تأثیرشــان بر فراینــد آموزش از تولید و 

تکثیر فیلم بیشتر خواهد بود.
»هنر رسانة جدید« در خارج از آموزش و در عرصة 
دیجیتال مــورد بحث قرار گرفته کــه این فرصت 
مغتنم و پیشــنهاد تازه ای برای تألیف فیلم آموزشی 

به شیوه ای نوین است.

هنر رسانة جدید و فيلم آموزشی
دیجیتال در ترکیب با هنــر تجربه های تازه ای را 
امکان پذیر ساخته است. این تحول به ظاهر و در ابتدا 
فقط بر ابزار و روند تولید آثار هنری تأثیر گذاشــت، 
اما به سرعت بر فرم، زیباشناسی و فرهنگ نیز مؤثر 
واقع شد. »دربارة هنر دیجیتال هیچ ایسمی وجود 
نــدارد. در این عصر، رابطــه ای پر تنش میان هنر و 
فناوری پدید آمده است. پیشروی بی امان جهان به 
ســوی فرهنگ دیجیتالی در روند خود، هنر را نیز 
در برگرفته است« )راش، 191:1389(. همان قدر که 
دادائیسم واکنشی به صنعتی شدن جنگ و بازتولید 
مکانیکی متون و تصاویر بود، هنر رســانه ای جدید 
را می توان پاســخی به انقالب فنــاوری اطالعات و 

دیجیتالی شدن اشکال فرهنگی دانست )تقی زادگان، 
.)132:1394

نگاه هنرمندان رســانه ای جدید به اینترنت مانند 
نگاه نســل قبل به ویدیو بود: یــک ابزار هنرمندانة 
در دســترس که آن ها را قادر به کشف رابطة تغییر 
یافته میان فناوری و فرهنگ می سازد )ترایب و جانا، 
2006(. هنرمندان هنر دیجیتال با ادبیات دیجیتال  
به عنــوان بخشــی از زندگــی خود رشــد کرده اند 
ویژگی »دیجیتال« به زودی ناپدید می شــود و این 
هنرمندان را ما در آینده هنرمندان معاصر می نامیم 
)واندز، 14:2006(. برای »فهم بهتر هنر رسانه ای 
جدید نیازمند توجه هم زمان بــه اتفاقات تاریخی 
سه عرصة فناوری، رسانه و هنر است« )تقی زادگان، 
115:1394(. هنر رســانه ای جدید به لحاظ مرز و 
محدودیت غیرقابل مهار اســت. اما آنچه مهم است 
امکانات تازة بیانی است که می تواند در اختیار فیلم 

آموزشی قرار دهد.

چندرسانگی کامل و امکانات 
توسعه پذیری

»امروزه در حالــی با تصویرهای دیجیتالی زندگی 
می کنیم کــه گویی در جامعة نمایشــگرها به 
ســر می بریم« )شــریف زاده، 141:1394(. در وب 
می توانید یک قطعه موســیقی را در کنار یک قطعه 
تصویر متحرک قرار دهید، و هم زمان متنی را نیز در 
صفحه داشته باشید. مخاطب می تواند به هر کدام از 
این رسانه ها توجه کند و هر کدام را خواست، نادیده 
بگیرد. برای مثال، تصویر متحرک را بزرگ نمایی کند 
و متن را از صفحه حذف کند. از این رو چندرسانگی 
در وب کامل است، چون هیچ یک از رسانه ها، مخل 
پیام دیگری نیستند )حسینی گلکار، 188:1394(، 
بلکه تقویت کنندة یکدیگرند و به جای آنکه خطی در 
امتداد هم قرار گیرند، به صورت عمودی در پرداخت 

مفاهیم تعمیق ایجاد می کنند.
»یک ویژگــی و واقعیت قابل فهم در رابطه با هنر 
دیجیتالی، امکانات بی شــمار فراهم شــده توســط 
فناوری در این نوع هنر نسبت به هنر معمول است« 
)کامرانی، 358:1394(. این امکانات بی شمار، نگرانی 

دربارة عدم تبدیل مفاهیم از واقعیت را کم می کند.
مک لوهان معتقد است، از آنجا که وسایل ارتباط 
جمعی به توســعة حواس آدمی کمک می کند، پس 
تصمیم انسان در مورد اینکه کدام یک از حواس خود 
را توســعه دهد، کلیة خصوصیــات فکری و رفتاری 

فیلم آموزشی 
رسانه ای کاربردی 

است که در راستای 
تسهیل و تعمیق 
فرایند یاددهی ـ 
یادگیری، دستور 

بیانی خود را از علوم 
تربیتی، سینما و 
علوم ارتباطات 
دریافت می کند
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او و محیطــش را عمیقًا تحــت تأثیر قرار می دهد و 
باعث می شود که درک متفاوتی از هستی پیدا کند 

)پسمن، 25:1382(.

طراحی تعاملی
»طراحی تعاملی« دانش جدیدی است که از عمر 
آن یک دهــه می گذرد. این نوع طراحی نوظهور که 
زوایای متفاوتی از تعامل را به ما نشان می دهد، روی 
طراحی رفتار بین محصوالت، سیستم ها و انسان ها 
تأکید دارد )نورانی، 6:1394(. »طراحی کاربرمحور« 
نوعی فلسفة طراحی است که در آن طراح می کوشد 
نیازها، تمایــالت و محدودیت های انســان هایی را 
که کاربر نهایی محصول هســتند، با جزئیات کامل 
مشــخص کند و ســپس طراحی را متناسب با این 

اطالعات ارائه دهد )بوذری، 17:1394(.
از آنجا که طراحی تعاملی یک مهارت میان رشته ای 
اســت، متخصصان این حوزه باید با علوم گوناگون 
آشنایی داشته باشند )نورانی، 7:1394(. بسیاری از 
طراحــان نرم افزار اکنون کار خویــش را نه به مثابه 
طراح نرم افزاری، بلکه به مثابــه هنرمند نرم افزاری 
ارائه می کنند. تفاوت این دو در آن اســت که طراح 
معمواًل با حل یک مسئله شروع می کند، در حالی که 
هنرمند با ســؤاالت کلی یا نامعین سروکار دارد که 

الزامًا ممکن است به جواب نرسد )وایتاکر، 2013(.

روایت تعاملی یا بی روایتی
روایــت دارای آغاز، میانه و پایــان، ترتیب زمانی 
قابل تشــخیص و معین، یکپارچگی کلی و ساختار 
مشخص اســت. بین اپیزودهای آن ارتباطی وجود 
دارد و دارای موضوعــی مرکــزی اســت. در روایت 
تعاملی ایــن ویژگی های ذاتی روایت از بین می روند 
و به نوعی بی روایتی جایگزین می شــود. »در روایت 
سنت دریچه ای کوچک برای ورود به جهان داستان 
به مخاطب نشــان داده می شود و او پس از ورود به 
]جهان[ داستان و کشــف روابط تعیین شده پیش  
می رود... در شیوه سنتی، مؤلف خواننده را در طول 
متن ساختارمند و هم بســته اش به پیش  می برد و 
در نهایت او را با حســی از تمامیــت و پایان پذیری 
پر می کند. در روایت شناسی، متن به حس قطعیت 
نیــاز دارد تا یک روایت به حســاب بیاید )انصاری، 

.)65:1389
در این نوع مؤلف نیست که مسیر حرکت خواننده 
را در طول متن انتخاب می کند، بلکه خواننده است 

که به اختیار خود در مسیرهای مختلف پیش می رود. 
برای درک بهتر نیاز است به متن و فرامتن توجهی 

دوباره داشته باشیم.
»متن« پدیده ای فیزیکی است، اما متأثر از فضای 
بیرون یا فضای تعریف شــده در آن است. متن خود 
مجرد اســت، اما متأثر از کل تعریف شــدة مرتبط 
اســت. متن به واســطة حواس مختلف و الیه های 
دیگر معناساز تفسیرهای نو ایجاد می کند. بی تردید 
در شرایط مختلف، الیه ای از الیه های دیگر اصلی تر 
و در ســاخت معنا مؤثرتر می شــود و فرصت تأویل 
تازه را به وجود می آورد. گاهی الیه  های به اصطالح 
حاشــیه ای می توانند اهمیــت تعیین کننده ای پیدا 
کنند، به طوری که الیة به اصطالح ثابت تر هم معنی 
خود را از آن ها دریافت کند. در نگاه برخی معلمان، 
فیلم آموزشــی در حکم الیه ای فرعی و متأثر و در 
حاشیه می تواند بر متن و دریافت آن و بافت ارتباط 
تأثیر بســزایی بگذارد و فرصــت تأویل تازه را ایجاد 
کند. در واقع »متن« جهانی است که تفسیر می شود 
و تفسیر می کند. رابرت استم معتقد است: »متن 
و تماشــاگر، هیچ یک ایستا یا وجودی از پیش  شکل 
گرفته نیستند. تماشاگران به متن شکل می دهند و 
از طریــق تجربة فیلمی، در درون فرایندی تعاملی و 

بی پایان شکل می گیرند« )استم، 265:1383(.
در شــیوة پیشــنهادی جدید، متــن فیلمی بین 
مخاطب و فراگیرنــده توأمان شــکل می گیرد. در 
واقــع فرامتن مخاطب اجازه می یابــد که در تألیف 
متن سهم داشته باشــد. البته گيتس معتقد است 
فرامتن عزیزترین عقاید مؤلف را زیر ســؤال می برد. 
اما در این نگاه تعاملی، تألیف دوســویه و مشارکتی 
است. بی شک ســهم مخاطب و رسانه یکی نخواهد 
بود، اما این اولین گام های تجربة تعاملی مخاطب در 

شکل گیری روایت و متن است.
در تقابل ســنتی »متن« در برابــر »بافت«، متن 
کانون معنا تلقی می شــود و جایگاه ویژه می یابد و 
بافت صرفًا به حاشــیه تبدیل می شود. در حالی که 
هرگاه عنصــری از این به اصطــالح »بافت« اعتبار 
داللت گر پیدا کند، قابلیت متنی می یابد و به الیه ای 
از الیه های متن تبدیل می شود. یعنی چنان الیه ای 
نیز ماهیتًا در همان فرایند داللتی قرار می گیرد که 
دیگر الیه های متن قرار دارند و عینیتی فیزیکی دارد 
که به واسطة رمزگانی دارای ارزش دالی شده است 

)سجودی، 211:1388(.
 منابع در آرشیو مجله موجود است.
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اشاره
آنچه در پي مي آید گزارش یك اقدام پژوهي 
است كه دربارة تجهيز كارگاه هاي هنرستان ها 

انجام شده است.
اقدام پژوه در گزارش خود، ضمن تشــریح 
انواع تجهيز كارگاه ها، به چالش هاي انجام این 

كار در هنرستان هاي كشور پرداخته است. 

تجهيز كارگاه: عبارت است از عملیات، اقدامات 
و تداركاتــي كه باید به صورت موقت براي دوره اجرا 

انجام شود. 

انواع تجهيز
الف( تجهيز اوليه: كه اقدامات اولیه براي تجهیز 
كارگاه اصلي را شامل مي شود و امكاناتي به شرح زیر 

را نیاز دارد:
è ابزارآالت

è محل اسكان و دفاتر كار
è تسهیالت الزم براي تهیة غذا

è انبار لوازم
è ایجاد راه هاي اولیة دسترسي

مــدت زمان تجهیز كارگاه اولیه یك ســوم یا یك 

وش: تجهیـــز  ر
ان ها كارگاه های هنرسـت

كليدواژه ها: 
كارگاه هنرستان، 
تجهیزات كارگاه.

چهارم مدت زمان تجهیز ثانویه است.
ب( تجهيز ثانویه: مجموعه عملیات براي انجام 
امور موضوع پیمان و در ادامة تجهیز اولیه اســت و 
تكمیل كنندة آن محســوب مي شود. هدف هاي این 

تجهیز عبارت اند از:
è تأمیــن محــل اســكان و دفاتر كار بــا برپایي 

ساختمان هاي دائم و پیش ساخته؛
è عریض تر كردن راه  هاي دسترسي؛ 

è سازمان دهي و داشتن برنامة مدون در امر تجهیز 
كارگاه در جهت كاهش هزینه ها و سرعت بخشیدن 

به كارها.

انواع كارگاه از نظر ابعاد 
è كارگاه هاي بزرگ: داراي بیش از 10 مرحلة 

شاخص اصلي و 300 فعالیت كاري است.
è كارگاه هاي متوسط: داراي حداكثر 6 مرحلة 

شاخص اصلي و تا 300 فعالیت كاري است.
è كارگاه هــاي كوچك: داراي كمتــر از چهار 
مرحله شاخص اصلي بوده و سقف فعالیت هاي آن از 

100 ایتم تجاوز نكند.

عباس نامي ساعي
استاد كار هنرستان شهادت، آموزش وپرورش ناحیة 1 شهرري

گزارش یك اقدام پژوهي در شهرري



انواع كارگاه از نظر مكان
الف( كارگاه هاي ثابت
é پروژه هاي سدسازي؛

é پروژه هاي ساختمان سازي.
ب( كارگاه هاي متحرك

é پروژه هاي راه سازي؛ 
é پروژه هاي شبكة آبیاري.

چالش هاي تجهيز كارگاه
é پاییــن بودن ضریــب تجهیــز كارگاه به ویژه در 

پروژه هاي متوسط و كوچك؛
é نامناسب بودن طرح  جانمایي كارگاه؛

é طوالني شــدن مســیرهاي حمل  و 
نقل در اثر متمركز بودن دستگاه هاي 

سنگ شكن و بچینگ؛
é عدم واگذاري كار متناسب با توانایي 

و ظرفیت پیمانكاران و مشاوران؛
é نبود تناسب بین نیروي انساني بومي 

و غیربومي؛
é فقــدان مدیریــت صحیــح نیروي 

انساني؛
é بي تجربگي در امر تجهیز كارگاه؛

é نداشتن برنامه ریزي صحیح؛
é نبود اولویت بندي صحیح امور تجهیز 

كارگاه؛
é سوء مدیریت؛

é كمبود نقدینگي؛
é ناتوانــي پیمانكار و در نتیجه تجهیز 

طوالني كارگاه حتي تا پایان كار.

ساز و كارهاي تجهيز كارگاه  
براي رفع چالش ها

é توجــه خاص به امــر تجهیز كارگاه در ســایة 
برنامه ریزي دقیق و جامع؛

é ســعي در بهره گیري از علــوم گوناگون رفتاري 
و نقــش و نوع ارتباط آن ها بــا رفتار فردي، گروه یا 

سازمان؛
é تبدیل دستگاه هاي با ظرفیت باال به دستگاه هاي 
كوچك تر با تعداد بیشــتر به منظــور بهره گیري از 

دستگا ه هاي دیگر در صورت خرابي یكي از آن ها؛
é به كارگیري نیروي انســاني بومــي با توجه به 

شرایط منطقه؛
é ظرفیت ســازي كافــي تأمین آب، بــرق، گاز، 

مخابرات با توجه به حداكثر به كارگیري دستورالعمل  
نیروي انساني؛

é تهیه و به كارگیري دستورالعمل هاي حفاظت و ایمني.
تحویل كارگاه: تحویل كارگاه طي مراسم ویژه اي 
و با حضــور مســئوالن محلي و كشــوري صورت 
مي گیرد و كارفرما در حضور مهندس مشاور، كارگاه 

را به پیمانكار تحویل مي دهد.
تعهــد كارفرما: كارفرما بایــد كارگاه را تحویل 
پیمانكار دهد و در صورتي كه اجراي كار در زمین ها 
و محل هاي تحویلي مســتلزم اخذ پروانه یا پرداخت 
حقوقي از قبیل عوارض شهرداري باشد، باید نسبت 
به تحصیل پروانه هــاي الزم و پرداخت وجوه مزبور 

اقدام كند.
تأمين زمين از سوي پيمانكار: پیمانكار باید با 
پرداخت وجوه مربوطه، در صورتي كه بخشــي از آن 

برعهدة پیمانكار باشد، زمین را تأمین كند.
تعارض كارگاه: هرگونه توقف در اجراي تمام یا 
بخشي از كار به دلیل تعارض در امر تحویل كارگاه به 

پیمانكار، مشمول مقررات تعلیق مي شود.

كلیة  بیان  كارگاه:  تحویــل  مجالس  صورت 
مشخصات، شرایط و موانع انجام كار مانند:

é محل هایــي كــه در آن ها موضــوع پیمان اجرا 
مي شود؛

é نقاط نشانه با مشخصات آن  ها؛
é محور عملیات؛ 

é محل منابع تهیة مصالح؛
é عوارض و موانع و...

ترتیب تحویل كارگاه  تحویل تدریجي كارگاه: 
بایــد طوري صــورت گیرد كــه خللــي در برنامة 
زمان بندي انجــام امور پیمان ایجاد نشــود. مهلت 
تحویل اولیــن بخش  كارگاه بعــد از مبادلة پیمان 
براي شروع عملیات پیمان حداكثر 30 روز است. در 
صورت قصور پیمانكار بیش از 30 روز در امر تحویل 

كارگاه، كارفرما مي تواند پیمان را فسخ كند.

قصور پيمانكار
é تحویل بخش هایــي از كارگاه : تأخیر بیش 
از یك ماه در تحویل كارگاه توســط كارفرما موجب 
پرداخت خســارت به پیمانكار مي شود، مشروط بر 
آنكه پیمانكار با تأیید مهندس مشاور، در محل هاي 

تحویل شده تأخیر غیرمجاز نداشته باشد.
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é مبلغ خسارت تأخير كارگاه: 
مدت تأخیر به ماه پس از كسر یك ماه

مبلغ كارهایي كه در تحویل محل اجراي آن تأخیر 
شده است

مبلغ اولیه پیمان
)متوسط كاركرد فرضي ماهانه(

= مبلغ خسارت ــــ7/5
100

é عدم تحویل كارگاه: اگر كارفرما نتواند هیچ 
قســمت از كارگاه را به پیمانكار تحویل دهد، براي 
تأخیــر بیش از یك ماه تــا 30 درصد مدت پیمان 
یا 6 ماه، هر كدام كه كمتر باشــد، نســبت به تاریخ 
مبادلة پیمان، ماهانه معادل مبلغ 5/2 درصد متوسط 
كاركرد فرضي ماهانه از ســوي كارفرما به پیمانكار 

پرداخت مي شود.
اعالم خاتمة پيمان  از ســوي پيمانكار: اگر 
مدت تأخیــر از 30 درصد مدت پیمان یا 6 ماه )هر 
كدام كه كمتر باشد( بیشــتر باشد و مبلغ كارهاي 
معوقه از 25 درصد مبلغ اولیة پیمان كمتر باشــد، 
پیمانكار با اطالع قبلي 15 روزه، مي تواند آن بخش از 
كار را از تعهدات خود حذف كند. ولي اگر بیش از 25 
درصد باشــد، با اعالم خاتمة پیمان توسط پیمانكار، 

كل پیمان خاتمه مي یابد.
تعــارض كارگاه:  قبال  تعهد كارفرمــا در 
مســئولیت هر گونه دعاوي و درخواست خسارت و 
جلوگیري و توقف كار از ســوي مالك ملك كارگاه 

برعهدة كارفرماست.
زمين هاي خــارج از كارگاه: هــرگاه پیمانكار 
بخواهد از مكان   هاي خارج از محل تحویلي كارفرما 
براي تجهیز كارگاه اســتفاده كند، اواًل باید به تأیید 
كارفرما برســد و ثانیًا مسئولیت هر گونه تعارض بر 

عهدة پیمانكار است.
كنترل و تثبيت نقاط نشانه: تطبیق كامل نقاط 
نشانه و مبدأ طبق نقشــه ها با تأیید مهندس مشاور 
الزامي اســت و وجود هر گونه اشــكال باید به اطالع 
مهندس مشاور برسد و صورت جلسه شود. تثبیت نقاط 
نشانه و مبدأ با بتن و مصالح بنایي صورت مي گیرد و 

هزینة حفظ و نگهداري آن بر عهدة پیمانكار است.

پياده كردن نقشه ها
é نقشه ها و امتدادها با تأیید مهندس مشاور پیاده 

و صورت مجلس شوند.
é هر گونه اختالف در تراز زمین با حضور پیمانكار 

و مهندس مشاور و كارفرما صورت مجلس شود.
é تراز كف پي بناها و زیرسازي راه ها كه از بعد اجرا 
قابل رؤیت نیســت، باید از قبل صورت مجلس شود 
و به امضاي مهندس ناظر و رئیس كارگاه برســد. در 
غیر این صورت هزینة هر گونه آزمایش براي بررسي 

صحت آن ها بر عهدة پیمانكار است.

طرح جانمایي
پــس از تحویل كارگاه، پیمانــكار باید با توجه به 
مدت تعیین شــده طرح جانمایي كارگاه را با تأیید 
مهندس مشاور تهیه كند و مبناي تجهیز كارگاه قرار 
دهد. طرح جانمایي كارگاه با توجه به موقعیت، ابعاد، 
سیاســت گذاري و امكانات مالي متغیر خواهد بود و 
براساس آسایش كاركنان، سهولت امكانات دسترسي 
به ســاختگاه، اقتصادي بودن هزینه  هاي ســاخت و 

نگهداري آن ها طراحي مي شود.

فهرست سازه ها و ابنيه ها
الف( ساختمان هاي مسكوني )كارفرما، مشاور 

و پيمانكار(
 كاروان  ها؛

چادر ها؛
ساختمان هاي پیش ساخته؛

ساختمان هاي دائمي.
كه هر كدام شامل انواع زیر هستند:

è كارگري؛
è كارمندي؛
è مهندسي؛

è مهمان سرایي.

ب( ســاختمان هاي اداري )كارفرما، مشاور و 
پيمانكار(:

 كاروان ها؛
 ساختمان هاي پیش ساخته؛

 ساختمان هاي دائم.

انبارها
 ابزار كار

 مواد مصرفي
 مواد غذایي

 مصالح ساختماني
 مغزة گمانه ها

 ابزار و وسایل دست دوم



 انبارك هاي مواد ناریه

كارگاه هاي ماشين  آالت
 تعمیرگاه ماشین آالت ســبك، نیمه سنگین و 

سنگین
 سرویس كاري و تعویض روغن

 باتري سازي
 صافكاري و نقاشي

 پنچرگیري
 شست وشوي ماشین

 جوشكاري
 تراشكاري

 محــل بارگیــري و باراندازي ماشــین  آالت و 
دستگاه ها

كارگاه هاي پشتيباني
 كارگاه تجاري

 كارگاه  آرماتور بندي
 كارگاه آهنگري

 كارگاه تراشكاري

كارگاه انتقال و توزیع برق
 تابلوهاي انتقال و توزیع برق

 شبكة برق رساني و توزیع آن
 برق اضطراري )شامل ژنراتورها، تابلوها و رله هاي 

قطع و وصل خودكار(
 سیستم هاي اعالم خطر و زنگ اخبار

 آنتن هاي ماهواره  و مخابراتي

كارگاه تأسيسات مكانيكي
 پمپ ها

 چاه هاي آب
 موتور خانه ها

آزمایشگاه 
 مكانیك خاك

 بتن
 تزریق

 كشش قطعات 
فوالدي

مخازن سوخت
 بنزین

 گازوییل
 نفت

ساختمان هاي عمومي
 نگهباني كارگاه

 نگهباني برق و تأسیسات 
 درمانگاه

 سالن غذاخوري )آشپزخانه، سردخانه و سالن 
توزیع(

 تلفن خانه
 و غیره

تأسيسات پشتيباني
 كارگاه بتن  سازي مركزي )بچینگ(

 سیلوهاي سیمان
 تأسیسات سنگ شكن

 منبع هاي آب )صنعتي و شرب(
 تصفیه خانه

 مراكز آتش نشاني و غیره

محوطة شهرك مسكوني
 خیابان ها و پاركینگ هاي محوطه

 پاركینگ ماشین  آالت سنگین و سبك و غیره

راه ها
 دسترسي
 سرویس
 ارتباطي
 انحرافي

مالك ها و معيارهاي طراحي جانمایي 
كارگاه
1. تردد

2. آلودگي صوتي و صدا
3. جهت باد

4. نزوالت آسماني
5. نور

1. تردد
è به حداقل رسیدن اتالف وقت كاركنان با كاهش 

مسافت تردد داخلي و خارجي
è قرارگیري ســاختمان هاي داراي بیشترین تردد 
در كنار هم مانند ســاختمان  هاي مدیریت اداري و 
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 با مجله های رشد آشنا شوید

مجله های دانش آموزی
 به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله های رشــد عمومــی و تخصصی بــرای معلمان، مدیــران، مربيان، 
مشــاوران و کارکنان اجرایــی مدارس، دانش جویان دانشــگاه فرهنگيان 
و کارشناســان گروه هــای آموزشــی و ...، تهيــه و منتشــر می شــود. 

.نشانی: تهران، خيابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شمارۀ 4 آموزش وپرورش،  
            پالک 266.  

.تلفن و نمابر:  88301478 ـ 021
www.roshdmag.ir :وبگاه.

وزش ابتــدایی  رشد تكنولوژی آموزشی  رشد مدرسه فردا   رشد معلم   رشد آـم

رشـــد آمـوزش قـرآن و معـارف اسـالمی  رشـد آمـــوزش زبـان و ادب فارسـی
 رشـد آمـوزش هنـر   رشـد آمـوزش مشـاور مدرسـه    رشـد آمـوزش تربیت بدنی
 رشــد آموزش علوم اجتماعی  رشــد آموزش تاریخ   رشــد آمــوزش جغرافیا 
 رشــد آمــوزش زبان های خارجی  رشــد آموزش ریاضی   رشــد آموزش فیزیك 
 رشــد آموزش شیمی   رشد آموزش زیست شناسی  رشـــد مدیریت مدرســـه 
 رشــد آمــوزش فنی و حرفــه ای و کار دانش  رشــد آمــوزش پیش دبســتانی

مجله های بزرگ سال عمومی
 به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

مجله های بزرگسال و دانش آموزی تخصصی
به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصیلی منتشر می شود:

برای دانش آموزان پیش دبستانی و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدایی

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی  آموزشی 
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی 

مجله های دانش آموزی
به صورت ماه نامه و نه شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم ریاضی
متوسطه دوم

مالي و كارفرما و مشاور
è قرارگیري ساختمان هاي با تردد كم در مكان هاي 

دورتر  مانند خوابگاه ها
è قرارگیري ســاختمان هاي بــا مراجعه كنندگان 
خــارج از كارگاه در نزدیك درب ورودي مانند انبار، 

ایستگاه سوخت  رساني، سیلوها
قرارگیري محل اســتراحت كاركنان و  2. صدا: 
ساختمان هاي اداري دورتر از محل هاي پر سر و صدا.
3. جهــت باد: كاهش آلودگي زیســت محیطي 
محوطة كارگاه، با قرارگیري تأسیسات داراي گرد و 
خاك، مانند سنگ شكن و سیلوي سیمان، در نوك 

فلش جهت بادهاي غالب.
4. نزوالت آسماني: طــرح جانمایي كارگاه باید 
به گونه اي باشــد كه ریزش نزوالت آسماني موجب 

لجني شدن و باتالقي شدن كارگاه نشود.
5. نور: یكي از نیازمندي هاي انســان براي فعالیت، 
داشــتن محیطي آرام و بدون تنش است. در صورتي 
محیط كارگاه از محدودیت هاي خاصي برخوردار باشد، 
تا حدامكان باید دفاتر كار از نور كافي برخوردار باشند.

تأمين نيروي انساني
مدیــر پروژه در اولین گام خــود در زمینة تجهیز 
كارگاه، مي بایــد نحــوة تأمیــن نیروي انســاني، 
ســازمان دهي و تعیین شــرح وظایف و حقوق افراد 
را مشــخص كند و در تنظیم روابط كاركنان و رفع 

مشكالت آن  ها بكوشد.

شناخت
 در پروژه هاي مختلف براساس خصوصیات و نوع كار 
نیاز داریم كه نیروي انساني داراي تخصص هاي متفاوت 
را به كار بگیریم. به عالوه، به منظور تعیین زمان اجراي 
عملیات گوناگون، مي بایــد درك صحیحي از نیروي 
كار مورد نیاز وجود داشــته باشد. گاهي ممكن است 
مهارت هاي ویژه اي الزم باشــند كه مستلزم آموزش 
نیروي انساني یا جمع آوري نیروي كار ماهر از نواحي 

دور )غیربومي( و یا هر دوي آن  ها خواهد بود.

تخصص هاي مورد نياز
ســازه ها و بناهاي عمراني نتیجــة كار گروهي از 
كارشناســان با تخصص هاي متفاوت است. از این رو 
در كارگاه هاي عمراني به تناسب كارهاي گوناگون، از 
بسیاري از تخصص هاي دانشگاهي و تجربي استفاده 

مي شود.
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        رعایت اجزا و عناصر ساختاری مقاالت علمی، حرفه ای 
و پژوهشی شرایطی دارد كه یك پژوهشگر و نویسندة آگاه آن ها 
را بــه كار می بندد. به عبارت دیگر موفقیت مؤلف در ارائة مقاله 
به بهره مندی او از این قواعد و تسلط بر مبنای نگارش و آگاهی 

از اصول مقاله نویسی و مهارت در امر نوشتن وابسته است. 
مجلة رشــد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش، نشــریه ای 
آموزشــی، تحلیلــی و اطالع رســانی در زمینــة آموزش های 
فنی وحرفه ای است كه با توجه به اهداف آن، به صورت فصل نامه 
منتشــر می شود. بر این اســاس از پژوهشــگران، متخصصان 
تعلیم وتربیت، به ویــژه هنرآموزان، دبیران و مدرســان دعوت 

می شود تا با توجه به موارد ذیل:
1. اصالــت موضوع/2. عنــوان/3. چكیــده/٤. كلیدواژه/٥. 
مقدمه/٦. بیان مســئله /7. تبیین هدف/8 . پرسش/9. پیشینة 
پژوهش/10. معرفی پروژة تحقیقاتی/11. تشریح روش شناسی 
مورد اســتفاده و تبییــن رویكرد مقاله/12. ابــزار گردآوری و 
تحلیل داده هــا/13. توصیف ویژگی هــای جامعه پژوهش/1٤. 
تبیین محــدوده و محدودیت های پژوهش /1٥. ارائة یافته های 
توصیفی و تحلیلی/1٦. بحث و نتیجه گیری /17. پیشنهاد/18. 

منابع مورد استفاده
حاصــل پژوهش ها و مطالعات خــود را در زمینه های زیر، 

جهت درج در مجله ارسال فرمایند. 
٭ مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش

٭ آموزش های فنی وحرفه ای در سایر كشورها )تجارب(
٭ روش های آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش
٭ كارآفرینی، خوداشتغالی، ارزش آفرینی )تجارب(

رویكردها و دیدگاه ها در برنامه ریزی درســی آموزش های 
فنی وحرفه ای ٭ برنامه ریزی درســی منطقه ای ٭ پروژه محوری 
در آموزش های فنی وحرفه ای ٭ معرفی مؤسســات آموزش های 
فنی وحرفــه ای و کاردانش در ایران و ســایر كشــورها، معرفی 
پدیده های نو در حوزه آموزش هــای فنی وحرفه ای و کاردانش 
و معرفــی كتاب هــا و مجــالت جدید در حــوزة آموزش های 
فنی وحرفه ای. ٭ مقاالت ارسالی مرتبط با موضوع مجله باشد و 
تاكنون در مجالت دیگری درج نشده باشد. ٭ مطالب باید تایپ 
شــده باشد. ٭ شــكل قرار گرفتن جدول ها نمودارها و تصاویر 
باید در مقاله مشــخص باشــد. ٭ نثر مقاله باید روان و از نظر 
دستور زبان فارسی درست باشــد و در انتخاب واژه های علمی 
و فنی دقت الزم مبذول شــود. ٭ مقاله های ترجمه شــده باید 
با متن اصلی هم خوانی داشــته باشد و متن اصلی نیز ضمیمة 
مقاله ارســال شــود. ٭ در متن های ارســالی باید تا حد امكان 
از معادل های فارســی واژه ها و اصطالحات اســتفاده شــود. ٭ 
پی نوشــت ها و منابع باید كامل و شــامل نام نویســنده، سال 
انتشار، نام اثر، نام مترجم، محل نشر، ناشر و شماره صفحه مورد 
استفاده باشد. ٭ مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاالت 
رســیده مختار اســت. ٭ آراء و نظرهای ارائه شده در مقاالت، 
گزارش ها و مصاحبه ها لزومًا بیانگر دیدگاه های دفتر انتشــارات 
كمك آموزشی نیست و مسئولیت پاســخ گویی به پرسش های 

خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
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