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گفت وگو با مهندس ابراهیم  آزاد

 ابتدا بحث فلسفه و اهداف آموزش های فنی و  حرفه ای 
را مطرح بفرمایید. آموزش فنی  وحرفه ای به دنبال چیس��ت و 

می خواهد چه نقصانی را در جوامع پر کند؟ 
 آموزش های فنی و  حرفه ای به دنبال این اس��ت که افراد را 
برای اش��تغال و دنیای کار آماده کند و فلسفة وجودی آن همین 
اس��ت. بنابراین، ما باید آموزش های فنی و  حرفه ای را متناسب با 
نیازهای خاص جوامع ایجاد کنیم. ممکن است آموزش فنی و 
 حرفه ای ایجاد و بعد جمع کنیم یا آموزش فنی  و حرفه ای دیگری 
ایجاد کنیم. به عبارت دیگر، ممکن است رشته هایی ایجاد و بعد 
رش��ته های جدیدی جای گزین آن ها کنیم. ضمناً، چون فلسفة 
فنی وحرفه ای تربیت افراد برای مبنای کار اس��ت، می توان گفت 
وقتی نظام آموزش فنی  و حرفه ای موفق نیست که فارغ التحصیالن 

آن جذب بازار کار نشوند. 
 آموزش های رسمی و نوین فنی  و حرفه ای در کشور ما 

از چه زمانی شروع شده است؟ 
  آم��وزش فنی و حرفه ای در ای��ران با ایجاد دارالفنون قرین 
است. البته بعدها دارالفنون بسته شد- که دورة خاموشی آموزش 
فنی  وحرفه ای اس��ت - تا تأس��یس هنرس��تان ایران و آلمان در 
ایران، که اولین هنرستان صنعتی در تهران است. این هنرستان با 
نام»هنرستان صنعتی تهران« در سال 1303 تأسیس شد و بعد از 
آن به طور مرتب توسعه پیدا کرد. در سال های بعد، متناسب با این 
هنرستان، در شیراز، قزوین، رشت، مشهد و چند شهر دیگر هم 

هنرستان هایی ایجاد شدند. 
درواقع هر کش��وری که به ایران آمده و صنعتی ایجاد کرده، 
متناسب با آن هنرستانی را هم راه اندازی کرده است. ابتدا آموزشگاه 

حرفه ای بوده و دورة سه سالة اول را آموزش می داده است. 
 آیا هنرستان ها زیر نظر آموزش وپرورش بودند؟

  نه، ابتدا زیر نظر وزارت خانه ها بودند. در سال 1316 ه� .ش 
با افزایش تعداد هنرستان ها، ادارة مستقلی به نام ادارة کل تعلیمات 
فنی و حرفه ای تأسیس شد که مسئولیت آموزش های فنی وحرفه ای 

را به عهده گرفت و تا سال 1344 برجا بود. 
در س��ال 1347 با تفکیک وزارت فرهنگ به دو وزارت خانة 
»آموزش وپ��رورش« و »عل��وم«، در وزارت آموزش وپ��رورش 
معاونت فنی وحرفه ای تشکیل شد و مسئولیت این آموزش ها را به 
عهده گرفت. اگر مجموع این ها را حساب کنیم، عمر آموزش های 

فنی  وحرفه ای رسمی در کشور ما به حدود 90 سال می رسد. 
 روند توسعة آموزش فنی وحرفه ای تا امروز چگونه بوده 

است؟ 
  س��ه دوره را طی کرده ایم. دورة اول از تأس��یس هنرستان 
تهران 1303 ه� . ش تا 1357، دورة دوم از 1358 تا 1371 و دورة 
سوم از 1371 تا کنون . هر یک از این دوره ها ویژگی هایی دارند 

که قابل مطالعه و بررسی کارشناسی است. 
دورة اول را می توان دورة تأسیس و استقرار دانست. دورة دوم 
دورة رشد و ارتقاست و می توان آن را درخشان ترین دوره  دانست 

»آموزش های فنی وحرفه ای« در نظام های آموزشی جهان جایگاه مهمی دارد، ضمن این که با ورود پدیده های نوین فناوری به عرصة صنعت و 
آموزش، در این آموزش ها تحوالت اساسی به وجود آمده و سطح آموزش ها نسبت به گذشته ارتقا یافته و پیچیده تر شده است. این وضعیت نیاز 
به نوسازی آموزش های فنی وحرفه ای را در کشور ما اجتناب ناپذیر ساخته است و البته به سرمایه گذاری های کالن نیاز دارد تا بتواند در خدمت 
تولید ملی قرار گیرد. براین اساس رشد معلم به سراغ این موضوع رفت و گفت وگویی را با یکی از کارشناس های برجسته و باسابقة فنی وحرفه ای 
ترتیب داد که می خوانید. 
مهندس ابراهیم آزاد کارشناس مهندسی برق، کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی و دارای بورد تخصصی مدیریت تغییر است. او 35 سال سابقة 
فعالیت آموزشی در آموزش و پرورش دارد که همة آن در بخش آموزش های فنی وحرفه ای سپری شده است. 
وی همچنین دو سال سابقة کار در سازمان آموزش فنی وحرفه ای دارد که همین امر شناخت نسبتاً دقیقی از وضعیت آموزش های فنی وحرفه ای به 
ایشان داده است. 
مهندس آزاد در سال های اخیر به عنوان کارشناس یونسکو در آموزش های فنی وحرفه ای ایران و افغانستان، کارشناس بانک جهانی در آموزش های 
فنی وحرفه ای افغانستان و در پروژه های بین المللی مربوط به آموزش های فنی وحرفه ای فعالیت داشته است. با تشکر از ایشان شما را به خواندن متن 
گفت وگو دعوت می کنیم.

آموزش های فنی وحرفه ای؛
کلید توسعة پایدار  
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که از ویژگی های آن توسعة موزون کمیت همراه با کیفیت، و به 
عبارت بهتر، تثبیت جایگاه آموزش فنی وحرفه ای است. دورة سوم 
دوران حرکت به سمت رویکردهای جدید در برنامه ریزی درسی 

و انطباق با دنیای کار و شرایط بین المللی است. 
 می توانید ویژگی های دورة دوم را دقیق تر بیان کنید؟ 

   بله، به این شرح می توانم، البته به اختصار، بگویم: 
- تأسیس هنرس��تان های جوار در کنار کارخانه ها که تا سال 

1370 به 41 واحد رسیده بودند؛ 
- تألیف کتاب های درسی برای این آموزش ها، که قبالً فاقد 

کتاب بودند؛ 
- س��ازمان دهی طرح کاد  و اس��تقرار کام��ل آن در آموزش 

متوسطة غیرفنی؛ یعنی در دبیرستان ها؛ 
- توسعة آموزش های ضمن خدمت فنی وحرفه ای؛  
- تجهیز هنرستان ها و به وسایل و ابزارهای جدید؛  

- توسعة آموزش های دختران در زمینة فنی وحرفه ای؛ 
- تأسیس دفتر تحقیقات و برنامه ریزی فنی وحرفه ای؛ 

- تثبیت مدیریت آموزش های فنی وحرفه ای در سراسر کشور؛  
- انجام تحقیقات کاربردی در این آموزش ها؛  

- قرار دادن درس کارآموزی در زمینه های فنی وحرفه ای برای 
اولین بار. 

 فضای جنگ چه تأثیری در آموزش های فنی وحرفه ای 
داشته است؟

  هنرستان ها در حوزة ساخت برخی از مهمات کمک کردند. 
محصول این دوران شاید قابل قبول نبود، شاید شرایط اشتغال بد 
بوده، اما ارزیابی ها نش��ان می دهد که به لحاظ کیفی رشد خوبی 

داشته است. 
 در س��خنان ش��ما به دوره های آم��وزش فنی وحرفه ای 

برمی خوریم، این دوره ها کدام اند؟ 
  همان طور که قبالً عرض کردم، من آموزش فنی و حرفه ای را 
به سه دوره تقسیم می کنم. از تأسیس »هنرستان تهران« تا انقالب، 
از انقالب تا سال 71 و از 71 تاکنون. اعتقاد شخصی من این است 
که ما در مجموع رو به رشد بوده ایم اما هر دوره  یک ویژگی دارد. 
مثالً در دورة اول، موضوع تربیت معلم فنی  وحرفه ای خیلی مورد 
توجه حاکمیت قرار گرفت. یعنی دورة پهلوی دوم. این اتفاق با 
تأسیس دانش سرای عالی فنی بابل، باعث شد فنی و حرفه ای رشد 
خیلی زیادی داشته باشد؛ همین طور است تأسیس دانش سرای 
عالی فنی کرمان، دانشکدة تربیت دبیر فنی دانشگاه پلی تکنیک و 

هنرسرای عالی نارمک )دانشگاه علم و صنعت امروز(. 
می توان گفت دورة دوم مدیون تربیت آدم هایی بود که آن زمان 
وارد مجموعه شدند. در این دوره توسعة رشته ها اتفاق افتاد و بر 
روی کیفیت و تجهیزات کار شد. شاید یکی از دالیلش هم تثبیت 
مدیریت از سال 58 تا 71 است که آقای عالقه مندان � روانش شاد� 
و تیمش مدیریت آموزش های فنی وحرفه ای را در وزارت خانه به 

عهده داشتند. 
 آقای عالقه مندان در این سال ها مدیرفنی و حرفه ای بود؟ 
  اول مدیرکل بود و بعد معاون فنی و حرفه ای شد و خیلی 
تأثیرگذار بود و یکی از دالیل این رش��د تثبیت مدیریت است. 
با وجود دوران جنگ، عالقه مندان هیچ وقت در تجهیز مدارس 

فنی وحرفه ای کوتاه نیامد. 

 فکر کنم در دورة جدید نظام متوسطه هم در این زمینه 
کار شد؟ مثالً هنرستان های جوار و... 

   همان طور که گفتم هنرستان های جوار در دورة دوم )58 
تا 71( ش��کل گرفت. طرح کاد سازمان دهی و برنامه ریزی شد، 
موضوع کارآموزی خیلی جدی گرفته شد. موضوع تخصص گرایی 
و تجهیز هنرستان ها  هم همین طور. رؤسای هنرستان ها متخصص 
و مهندس بودند و سازمان هنرستان ها شکل گرفت. هنرستان های 

جوار کامالً شکل گرفتند و توسعه پیدا کردند.
 این اتفاق ها تاسال 71 بود. با ورود ما به دورة سوم، یعنی نظام 
جدید آموزش متوسطه، آموزش فنی وحرفه ای، هم به لحاظ شکل 
و هم به لحاظ رویکرد برنامة درسی، از نظامی مبتنی بر برنامه ریزی 
سنتی به نظام برنامه ریزی درسی مبتنی بر تجزیه تحلیل شغلی 
تغییر یافت. رویکرد برنامة درسی، رویکرد تجزیه تحلیل شغلی 

شد. یعنی مشاغل مبنای برنامه ریزی درسی شدند. 
 قبالً مبنا چه بود؟ 

  قبالً مبنا موضوعات بودند. در دورة جدید برای اولین بار 
نظام آموزش فنی و حرفه ای دارای دفتر برنامه ریزی درسی شد و 
برای همة رشته ها برنامة درسی و نزدیک به 520 جلد کتاب تألیف 

شد. 
 قبالً بچه ها جزوه داشتند؟ 

بیشتر جزوه بود و تعداد کمی کتاب. اما این همه کتاب وجود 
نداش��ت. در این دوره حوزه های نظری و عملی از هم تفکیک 
شدند و برای کارهای عملی کتاب های درسی نوشته شدند. سهم 
آموزش های فنی و حرفه ای در آموزش متوسطه به 36 درصد رسید 
و به دنبال آن ظاهراً االن به حدود 45 درصد رسیده که به نسبت 
رشد آموزش وپرورش و در مقایسه با سایر کشورها رشد خوبی 
است. اما از نظر کیفیت، به ویژه در این سال ها، مورد غفلت قرار 

گرفته است. 
 چرا؟ 

  آم��وزش فنی و حرف��ه ای ما اکنون به س��رمایه گذاری و 
تجهیزات جدید نیازدارد، ما برای تجهیز سرمایة کافی در اختیار 
نداری��م. به معلمان فنی و حرفه ای نیاز داری��م. در حالی که تمام 
دانشکده های تربیت دبیر فنی بسته شده اند و به دانشگاه تربیت دبیر 
فنی شهیدرجایی منحصر شده ایم. بزرگ ترین اشتباه هم در رابطه با 
دانشگاه شهید رجایی این بود که ورودی هایش هنرستانی نبودند. 
این خطای بزرگی بود که انجام گرفت. در آموزش فنی و حرفه ای، 
برنامة درسی اصل نیست، بلکه معلم و تجهیزات اصل است. و 
ایجاد رشتة کاردانش و هدایت بچه های فنی حرفه ای و کاردانش به 
سمت دانشگاه و نه به سمت دنیای کار، نقض هدف آموزش های 
فنی و حرفه ای است. ما دانش آموزان را برای ادامةتحصیل تربیت 
نمی کردیم، برای دنیای کار تربیت می کردیم. اما این هدف دوگانه، 
آموزش فنی وحرفه ای رابه شدت دچار مشکل کرد و نتوانست 

موفق باشد. 
 در نظام جدید متوسطه آموزش فنی و حرفه ای پنج ساله 

شد. این مسئله را چطور می بینید؟ 
یکی از ویژگی های خوب آموزش فنی و حرفه ای موضوع پنج 
ساله شدن هنرستان ها بود. این کار مهمی بود. سه سال در متوسطه 

و دو سال پس از آن. 
 بچه ها برای ورود به دورة آموزش دو ساله باید امتحان 

ورودی بدهند، این طور نیست؟ 

 
در سال 1347 

با تفکیک وزارت 
فرهنگ به دو 
وزارت خانة 

»آموزش وپرورش« 
و »علوم«، 
در وزارت 

آموزش وپرورش، 
معاونت 

فنی وحرفه ای 
تشکیل شد و 
مسئولیت این 
آموزش ها را به 

عهده گرفت
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  در دورة اول ورودی نگرفتن��د و هم��ه را پذیرفتند. برای 
دوره های بعد، چون باید نس��بتی بی��ن فارغ التحصیالن دیپلم و 
فوق دیپلم وجود داشته باش��د و به طور طبیعی تعدادی باید به 
دوره های باال نمی رفتند امتحان ورودی گذاش��تند. پس امتحان 
گرفتن اشتباه نبود. اما اتفاق بدی که افتاد این بود که ما در قسمت 
باال در توسعة آموزش های فنی، باز هم در  راستای توسعة کمی، 
آموزشگاه های غیرمجهز را توسعه دادیم. ما آن موقع حدود 40 تا 
آموزشکدة قوی داشتیم ولی االن تعدادشان به 140 رسیده است. 
نکتة مهم این است که برای گذر تحصیلی از دیپلم به فوق دیپلم 

باید پله ای وجود داشته باشد و این منطقی است. 
 چطور می توانیم به آموزش فنی حرفه ای نگاه ش��غلی و 
تولیدی داشته باش��یم و این نگاه را بین معلمان و خانواده ها 

تقویت کنیم؟ 
 از دیدگاه جان هالند کل افراد در جامعه ش��ش شخصیت 
دارند وهر شخصیتی  استعداد ذاتی خاصی برای انجام کاری دارد. 
آموزش وپرورش باید این استعدادها را بشناسد و متناسب با آن 
هدایت شغلی را انجام دهد. هر کسی برای آموزش فنی و حرفه ای 

مناسب نیست. آموزش فنی آدم مناسب خودش را می خواهد. 
ما در نظاممان هدایت شغلی نداریم. مشاور و بحث های مرتبط 
وجود ندارد. مرحوم عالقه مندان با همین نگاه در سال اول متوسطه 
موضوع هدایت تحصیلی و شغلی را ایجاد کرد. دو نوع تست تهیه 
کردند و با ش��رایط ایران »هم هنجار« کردند؛ یکی »تست ریون« 
برای هوش و دیگری »تست هالند« برای استعداد. این اجرا شد و 
قرار بود در سال اول متوسطه این تست ها اجرا می شود، به اضافة 
برخی دروس تمیز دهنده مثل زیست، ریاضی، فیزیک و مشاوره. 
برای فرد نمره ای تهیه کنند و به او بگویند که شما برای این رشته 

مناسب هستید. تست اجرا شد ولی عمالً این اتفاق نیفتاد. 

 محیط آموزش فنی  وحرفه ای کجاست؟ ما کجا به بازدهی 
بهتر می رسیم؟  

 آم��وزش فنی و حرف��ه ای براس��اس نظری��ة محیط ه��ای 
یادگیری، نباید محیط یادگیری انحصاری مدرسه ای داشته باشد 
بلکه باید محیط یادگیری »دوگانه« داش��ته باش��د. مدرس��ه ای � 
کارخانه ای،مدرسه ای - شغلی، مدرسه ای - صنعتی؛ مثل آلمان، 
انگلیس و ژاپن. این کشورها سبک آموزش فنی و حرفه ای دارند. 
در آلمان نظام دوگانه است. بخشی از برنامة درسی در مدرسه و 
بخشی دیگر در کار. در انگلیس هم همین است. در ژاپن اصاًل 
محیط یادگیری کارخانه  است. اصالً مدرسه ای نیست. بچه ها بعد 

از 15 سالگی وارد کارخانه می شوند. 
 چ��را محیط های صنعتی ما بچه ه��ای فنی وحرفه ای را 

آن طور که باید جذب نمی کنند؟ 
 چند مس��ئله وجود دارد. یکی اینکه الزامات قانونی وجود 
ندارد. قانون باید صنعت را موظف کند تا این کار انجام ش��ود. 
شرایط اقتصادی و محاصره های جهانی که در آن قرار داریم فعاًل 
اقتضا نمی کند وارد این قضیه شویم. نکتة دوم این است که ما باید 
کاری کنیم تا صنعت پول آموزش را بدهد. نکتة سوم این است که 
آموزش و پرورش تمایلی به صنعت و مسائل آن ندارد. حرفش 
را می زنند اما در عمل این طور نیست. نمونه های دیگرش را هم 
شما می توانید ببینید. مثل نقش اردو، آزمایشگاه، کارهای تجربی، 
روزهای آزاد و یاددهی - یادگیری، که بر همه روش��ن است؛ اما 

کدام یک اجرا می شود! وقتی چند بچه در استخر غرق شدند، اردو 
تعطیل شد. یعنی موردی را که به یاددهی و یادگیری کمک می کرد 
حذف کردی��م. االن ه��م راه نجات فنی و حرفه ای، مش��ارکت 
صنعت و اجرای محیط های یادگیری چندگانه در آموزش های 

فنی و حرفه ای است. 
 شما مدتی هم در سازمان فنی و حرفه ای بوده اید، آنجا هم 

تربیت نیرو دارد؟ 
 آموزش ه��ای فنی و حرفه ای در کش��ور ما در س��ه بخش 
اجرا می ش��ود. یکی آموزش رسمی است که آموزش و پرورش 
اج��را می کن��د و مدرک تحصیل��ی می دهد. دیگ��ری آموزش 
غیررس��می فنی وحرفه اي اس��ت که س��ازمان فنی وحرفه ای و 
برخی وزارت خانه ها مثل جهاد کش��اورزی اجرا می کنند. این ها 
گواهی نامه های حرفه ای می دهند. آموزش بعدی هم آموزش های 

سازمان  نیافته است. 
آموزش های استاد شاگردی که سازمان یافته نیست اما وجود 
دارد بیشتر در حوزة هنر است و البته االن در حال تعطیلی است. 
مدرک ندارد و طول مدت تحصیل هم طوالنی است. ورودی های 
سازمان فنی و حرفه ای غالباً افرادی هستند که در بازار کار مشغول اند. 
حداقل مدرک تحصیلی آن ها کالس سوم راهنمایی است که وارد 
مجموعه می شوند و آموزش های کوتاه مهارت محور می بینند که 

برای شغل آماده شوند یا در شغلشان ارتقا یابند. 
من وقتی آنجا رفتم، یعنی به سازمان فنی وحرفه ای، اولین کارم 
این بود که اس��تانداردهای شغلی و آموزش��ی را سامان دادیم و 
برایش روش و سایت درست کردیم و استانداردها را روی سایت 
گذاشتیم. آموزش های زیادی به افراد دادیم و استان ها را آماده کردیم 
تا در تدوین استانداردها مشارکت کنند. آنجا حدود 700 مرکز در 
سراسر کشور دارد. حدود 15 هزار آموزشگاه فنی  وحرفه ای آزاد 
در اختیار دارد. آموزش وسیع و امکانات وسیعی در اختیار دارد و 
برخی تجهیزاتش در آموزش فنی  وحرفه ای رسمی جلوتر است 
ولی آنجا هم مشکل مربی دارد. این سازمان بیشتر به دنیای کار 

نزدیک است. 

 آیا می توانیم در زمینة فنی وحرفه ای، مقایسه ای از وضعیت 
ایران و جهان داشته باشیم؟ 

 م��ادة21 قانون برنامة پنجم توس��عة اج��رای اقتصادی و 
فرهنگی حکم می کند که آموزش فنی و حرفه ای دست کم به لحاظ 
مدیریت استراتژیک و کالن و راهبردها یکپارچه شود. آموزش 
فنی و حرفه ای رسمی، غیررسمی و سازمان یافته تحت یک نظام 
راهبردی حرکت کند. این اتفاق برای ما نیفتاده است اما در دنیا از 
سال 1985 میالدی به بعد موضوع صالحیت حرفه ای مورد توجه 
قرار  گرفته است. این موضوع مورد توجه جدی است و تاکنون 
حدود 135 کش��ور این نظام را دارند که اقتضای آن یکپارچگی 
نظام فنی و حرفه ای است بنابراین، زمانی که ما این نظام را نداشته 

باشیم امکان مقایسه وجود ندارد. 

 نظام صالحیت حرفه ای یعنی چه؟ 
 یعنی مقیاس ملی، تا هر کسی از هر جا فارغ التحصیل شد 
با آن مقیاس س��نجیده ش��ود. اگر این اتفاق بیفتد آن وقت مهم 
نیست آموزش های فنی  وحرفه ای کجا و توسط چه کسی اجرا 
 شود. مهم این است که فارغ التحصیالن نظام صالحیت حرفه ای 

 
با ورود ما به نظام 

جدید آموزش 
متوسطه، آموزش 

فنی وحرفه ای، 
هم به لحاظ 

شکل و هم به 
لحاظ رویکرد 

برنامة درسی، از 
نظامی که مبتنی 
بر برنامه ریزی 

سنتی بود به نظام 
برنامه ریزی درسی 

مبتنی بر تجزیه 
تحلیل شغلی تغییر 

یافت
 

 
به معلمان 

فنی و حرفه ای نیاز 
داریم؛در حالی که 
تمام دانشکده های 

تربیت دبیر فنی 
بسته شده اند 
و به دانشگاه 

تربیت دبیر فنی 
شهیدرجایی 

منحصر شده ایم 
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امتحان دهند و شایستگی همراه با سطح صالحیت دریافت کنند. 
سال 87 من طرحی در خصوص صالحیت حرفه ای نوشتم که 
هنوز اجرا نشده است. همسایة ما افغانستان دارد، هند، پاکستان 
و تاجیکستان هم دارند. اعتقاد ما این است که نظام برنامه ریزی 
درسی و نظام سنجش صالحیت حرفه ای باید متمرکز و نظام اجرا 
غیرمتمرکز باشد. ما می گوییم هر کسی از هر جا آمد، بیاید به مرکز 
سنجش ملی، امتحان صالحیت حرفه ای بدهد، صالحیت بگیرد؛ 

بعد می تواند به بازار کار برود. ما دنبال پیشبرد این مسیر هستیم. 
 چقدر توانستید جلو بروید؟ 

 زمان��ی که مدیرکل دفتر طرح و برنامه ریزی در س��ازمان 
آم��وزش فنی وحرفه ای بودم ،در س��ال 87، طرح را نوش��تم. در 
زمان آقای دکتر جهرمی که وزیر کار بود، تا مجلس جلو رفتیم 
اما طرح فرصت تصویب پیدا نکرد. االن خوش حالم که ادبیات 
صالحیت حرفه ای حرف زبان مردم و مسئوالن شده است. گرچه 
کافی نیس��ت اما خوب است. حتی همین تفکیکی که سازمان 
فنی و حرفه ای خودش اجرا کند و ما برای خودمان و صنعت برای 
خودش کار کند، همین را هم می پس��ندم؛ به شرطی که با یک 
ادبیات حرکت کنیم. اما در قانون برنامة پنجم دولت اجبار کرد که 
ما یک نظام صالحیت حرفه ای و مرکز سنجش نیروی انسانی، 

یک نظام کارورزی و کارآموزی داشته باشیم. 
 با توجه به اینکه تجهیزات و رسانه ها در 20 سال اخیر 
تفاوت چش��مگیری در دنیا داشته اند، سطح تجهیزات ما در 

مقایسه با دنیا در چه وضعیتی است؟ 
  در بس��یاری از کشورها چون نظام اجرایی آن ها به دست 
بخش خصوصی است، خیلی به روز هستند. ما عقبیم؛ به لحاظ 

تئوری و محتوا بد نیستیم اما به لحاظ تجهیزات عقبیم. 

 سند تحول چه تأثیری بر آموزش فنی  وحرفه ای خواهدداشت؟ 
آنچ��ه من تحصی��ل ک��ردم در س��ند تحول چی��زی برای 
فنی  وحرفه ای وجود ندارد. دست کم من چیزی در آن ندیدم. در 
برنامة درسی ملی هم چیزی برای فنی و حرفه ای وجود ندارد. البته 
فنی و حرفه ای به برنامة درسی ملی نیاز ندارد و در هیچ جای جهان 
هم چنین چیزی ندارند. فنی وحرفه ای باید برنامة درسی اش را از 
بازار کار بگیرد. ببینید در بند 2-6 فصل دوم سند تحول گفته، همة 
فارغ التحصیالن نظام آموزشی باید یک مهارت قابل اشتغال داشته 
باشند. این حرف بسیار بزرگی است. در قانون اهداف و وظایف 
سال 69 مصوبة مجلس، بند 1، همین است. اما برای فنی و حرفه ای 
هیچ گزاره ای ندارد. اگر من می خواستم تصمیم بگیرم، شاید نیازی 
نبود فنی و حرفه ای در آموزش وپرورش باشد. بسیاری از کشورها 
در متوس��طه فنی و حرفه ای ندارند. بس��ته به شرایط اقتصادی و 
صنعتی، فنی و حرفه ای می تواند در متوسطه، پایین تر یا باالتر باشد. 
 نظر شما دربارة چند حرفه ای بودن افراد در حوزة اشتغال 

و کسب و کار چیست؟ 
 نمی توان یک فرد را برای یک شغل تربیت کرد، تربیت یک 
فرد برای یک ش��غل ازس��ال 1985 در جهان مردود است و این 

رویکرد تغییر کرده است. 
 چرا؟ 

 برای اینکه اگر فردی برای یک شغل تربیت شود و شغل 
از بین برود، بی کار می ماند. باید فردی را تربیت کرد برای طیفی 
از مشاغل به اضافة شایستگی های غیرفنی. به عبارت بهتر، تربیت 

برای طیفی از مشاغل و زندگی. 
 نقش آموزش های فنی و حرفه ای در رش��د تولید ملی و 

افزایش سرمایة ملی چیست؟ 
 در آموزش فنی  وحرفه اي چین یک رفرم در دهة 70 میالدی 
اتفاق افتاده است. ادعای همه این است که این رفرم باعث توسعة 
چین شده است. یعنی چین امروز، نتیجة رفرم فنی و حرفه ای در 
دهة 70 اس��ت. این که شایستگی های نیروی کار در تولید ملی، 
کیفیت آن، تنوع تولید، کاهش ضایعات و بهره وری اثر دارد قابل 
تردید نیست که موجب رشد تولید ملی می شود. به شرطی که 
همة شرایط آماده باشد. البته رشد تولید ملی ابعاد زیادی دارد که 

یکی از آن ها این است. 
 چه پیشنهادی به دستگاه های دولتی و آموزش وپرورش 

دارید تا ما به رشد تولید برسیم؟! 
 اعتقاد ما در آموزش وپرورش این است که برای مدتی توسعة 
آموزش فنی و حرفه ای و به خصوص افزایش تعداد دانش آموزان را 
متوقف کنند. دوم رشته های تحصیلی، مکان ها و نیازهای اقتصادی 
مناطق را بازنگری و متناسب س��ازی کنند. س��وم آموزش های 
فنی و حرفه ای را تجهیز کنند. چهارم نیروی انسانی ماهر و معلمان 
فنی و حرفه ای قوی تربیت شوند. پنجم، آموزش های فنی و حرفه ای 
به سمت مشارکت ،البته در سطح اجرا،بروند تا هرکس خواست 
آموزش فنی وحرفه ای را اجرا کند، بتواند بیاید و اجرا کند. ششم 
مرکز س��نجش صالحیت ملی وجود داشته باشد. هفتم بخش 
اقتصادی برخی از هزینه ه��ای آموزش فنی و حرفه ای را بپردازد. 
هشتم بحث کارآفرینی و خوداش��تغالیمطرح شود. دولت باید 
روی بحث خوداشتغالی، وام های مرتبط و دادن مجوزهای مرتبط 
کار کند و افراد بتوانند به راحتی به ایجاد اش��تغال بپردازد. نهم، 
دولت،هرچه می تواند، خود را کوچک کند. اگر این اتفاق بیفتد 
اشتغال ایجاد می شود و افراد می توانند کار کنند . این باور که دولت 
نان می دهد باید از بین برود. دولت باید شرایط را فراهم کند و نکتة 
آخر این که دولت باید انضباط اقتصادی داشته باشد. یعنی دنیای 
کار و اشتغال و سرمایه گزاری قابل پیش بینی باشد. االن ریسک 

سرمایه گزاری در کشور ما باالست. 
 آقای مهندس چند س��ال است که شما با سازمان های 
جهانی مانند یونس��کو و بانک جهانی همکار هس��تید، چه 

تجربه ای از این همکاری دارید؟ 
 من از 88 که بازنشست شدم به عنوان کارشناس فنی حرفه ای 
وارد پروژه هایی شدم که یونسکو و بانک جهانی در افغانستان اجرا 
می کرد. بخشی از این کار را آلمان ها، هلندی ها و ... اجرا می کردند 
و من هم به عنوان کارش��ناس آموزش فنی و حرفه ای و مش��اور 
تخصص��ی کمک می کردم. در این یک س��ال و اندی که آن جا 
می رفتم تجربة خوبی از نگاه های جهانی و راهبردهایی از آموزش 
فنی و حرفه ای در جهان به دس��ت آوردم. ما باید این تجربه ها را 
داخل کشور پیاده کنیم. آموزش فنی و حرفه ای نیروهای با تجربة 

حرفه ای ملی و بین المللی می خواهد. 
در این آموزش ها تحصیالت آکادمیک آموزش فنی وحرفه ای 
اگرچه الزم است اما کافی نیست. ما نیازمند تجربه هستیم تا بتوانیم 
کار برنامه ریزی و اجرا را به نحو مناس��ب انجام دهیم. آموزش 
فنی حرف��ه ای از جنس دیگری اس��ت. آم��وزش فنی  وحرفه ای 

شاه کلید توسعة پایدار است.

 

آموزش وپرورش 
باید استعدادها را 

بشناسد و متناسب 
با آن هدایت شغلی 

انجام دهد.  هر 
کسی برای آموزش 

فنی و حرفه ای 
مناسب نیست. 
آموزش فنی آدم 
مناسب خودش 

را می خواهد
 


