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اشاره
توجه ب�ه دي�دگاه فناورانه، اش�تغال و بازار 
كار در برنامة  درس�ي مل�ي، حركت از آموزش 
س�نتي به س�مت آموزش مبتني بر شايستگي 
حرف�ه اي، وف�اداري برنامه ه�اي جدي�د ب�ه 
فرهن�گ كار و كارآفريني، توج�ه به طيفي از 
مش�اغل )حرفه( به جاي ش�غل، تعيين تكليف 
رش�ته ها و برنامه هاي آم�وزش فني  و مهارتي، 
چگونگ�ي هداي�ت تحصيل�ي دانش آم�وزان 
براس�اس برنامه هاي جديد، عدالت آموزش�ي 
و جنس�يتي در آموزش هاي فني و مهارتي و... 
محورهاي اساسي گفت وگوي مفصلي است كه 
با مهندس احمدرضا دورانديش، مدير كل دفتر 
برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي فني وحرفه اي 

و كاردانش انجام داده ايم.
تحصيالت وي در رش�ته مهندس�ي مكانيك 
در مقطع كارشناس�ي ارشد است و همزمان با 
ش�روع به كار به عنوان هنرآموز، همكاري خود 
را با س�ازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش�ي 
به عنوان كارش�ناس رش�ته هاي نقشه كش�ي 

صنعتي و ساخت و توليد آغاز كرد.
انجام مس�ئوليت در پس�ت هاي كارش�ناس 
مس�ئولي گروه مكانيك و معاونت برنامه ريزي 
درس�ي دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي 
فني وحرف�ه اي و كاردانش از تجارب كاري وي 
در حوزه برنامه ريزي درس�ي و تأليف اس�ت و 
هم اكن�ون به عنوان مديركل دفت�ر، طراحي و 
تدوين برنامه درس�ي و توليد محتواي آن ها را 

مبتني بر برنامه درسي ملي مديريت مي كند.

نصراهلل دادار

چشم انداز  رشته هاوبرنامه هاي 
آموزشي فني و مهارتي

پاي صحبت 
مهندس احم��درضا دورانديش

مديركل دفتر برنامه ريزي و تأليف آموزش هاي  
فني وحرفه اي و كاردانش
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 به اعتقاد شما در »برنامة درسي ملي« تا چه حد 
ديدگاه مبتني بر سواد فناورانه لحاظ شده است؟

 عالوه بر برنامة  درسي ملي ايران، در »سند تحول 
بنيادي��ن آموزش وپ��رورش« و »قان��ون برنامة پنجم 
توسعه«، بر سواد و شايستگي هاي فناورانه شامل تفكر 
فناورانه، ايمان فناورانه، علم فناورانه، عمل فناورانه، و 
اخ��الق فناورانه در عرصة ارتباط با خود، خدا، خلق و 

خلقت تأكيد شده است.
يك��ي از يازده حوزة  تربي��ت و يادگيري كه در برنامة  
درسي ملي به آن توجه شده، حوزة  تربيت و يادگيري 
كار و فناوري است. اين حوزه شامل كسب شايستگي ها 
و مهارت هاي عملي ب��راي زندگي كارامد و همچنين 
كسب شايستگي هاي مربوط به فناوري و علوم وابسته به 
آن براي تربيت فناورانه، زندگي سالم در فضاي مجازي و 
نيز آمادگي ورود به حرفه و شغل در بخش هاي گوناگون 
اقتصادي و زندگي اجتماعي است. بر اين اساس آموزش 
شايس��تگي هاي حوزة  تربيت و يادگيري كار و فناوري 
در آم��وزش عمومي به ط��ور عيني، تجرب��ي و عمومًا 
درهم تنيده با ديگر حوزه هاي تربي��ت و يادگيري و از 
طريق تجربه در محيط هاي واقعي يادگيري برنامه ريزي 

شده است.
در تدوي��ن فعاليت ه��اي يادگيري و تهي��ه و تأليف 
بستة آموزش��ي حوزة تربيت و يادگيري كار و فناوري 
در تمامي دوره هاي تحصيل��ي، ديدگاه فناورانه حاكم 

است. سازمان دهي محتوا در آموزش عمومي به گونه اي 
اس��ت كه در دورة اول ابتداي��ي آموزش هاي مرتبط با 
فرهنگ كار و فناوري به صورت تلفيقي با ساير درس ها، 
و در دورة دوم ابتدايي، پايه هاي چهارم، پنجم و ششم، 
شايس��تگي هاي فني و فناوري اطالع��ات و ارتباطات 
به صورت درس مستقل و همچنين تلفيقي ارائه مي شود.
در دورة اول متوسطه، شايستگي هاي فني و عمومي 
دنياي كار و شايستگي هاي فناوري اطالعات به صورت 
درس مس��تقل آموزش داده مي شود و زمينة هدايت 
دانش آموزان را با توجه به عالقه ها و استعدادشان در 

مسيرهاي تحصيل حرفه اي فراهم مي كند.
در دورة دوم متوسطه هم، آموزش ها در شاخه هاي 
نظ��ري و فن��ي و مهارت��ي در قال��ب درس ه��اي 
شايس��تگي هاي فن��ي و شايس��تگي هاي مح��وري 
طرح ريزي مي ش��وند. آم��وزش فن��اوري اطالعات و 
ارتباطات فرايند ياددهي و يادگيري با ديدگاه فناورانه 
محسوب مي شود. محتواي درس هاي كار و فناوري و 
محتواي تلفيقي آن به گونه اي طراحي شده است كه 
قوة خالقيت و نوآوري دانش آموزان را براي مواجهه 

با مسائل روز زندگي پرورش مي دهد.
شايس��تگي هاي در نظر گرفته ش��ده براي آموزش 
فناوري در برنامة  درسي ملي شامل 5 شايستگي كالن 
از 8 شايس��تگي كالن حوزه تربي��ت و يادگيري كار و 

فناوري است.

جدول 1. شايستگي هاي مرتبط با فناوري

شايستگي هاي 
فناوري اطالعات 

و ارتباطات

به كارگيري فرهنگ 
فناوري اطالعات و 

ارتباطات

جمع آوري 
و گردآوري 

اطالعات

سازمان دهي 
اطالعات

انتخاب 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

به كارگيري 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

نگهداري 
فناوري 

اطالعات و 
ارتباطات

توليد فناوري 
اطالعات و 
ارتباطات

كسب 
شايستگي  

سواد 
ديجيتالي

مستندسازي 
فعاليت ها

برقراري 
ارتباط مؤثر

فرهنگ توليد و 
فناوري

به كارگيري تفكر 
فناورانه

رعايت مالكيت 
مادي و معنوي

ارزش دهي به 
توليد

باور به نقش 
فناوري

تحليل تأثيرات 
توليد

تحليل تأثيرات 
فناوري

به كارگيري 
تفكر توليدي

يادگيري 
سازگار با مغز

به كارگيري خودباوري
قوانين توليد و 

فناوري

تلفيق علم و عمل طراحي و توليد
در كارها

به كارگيري 
چرخة علم، 

فناوري و توليد

كنترل كيفيت 
محصول و 

فرايند

به كارگيري 
فرايندهاي 

بهبود محصول

كار با ابزارها و 
وسايل

به كارگيري 
فرايندهاي 

توليد

استفاده از فن 
بازارها

طراحي ايده پردازي
محصول

توليد محصول

يادگيري با تحليل اقتصادينيازسنجي فناوريكار با فناوري
فناوري

انتخاب 
فناوري

به كارگيري 
فناوري

نگهداري 
فناوري

مديريت توليد فناوري
فناوري

پيش بيني 
فناوري

نوآوري و 
تجاري سازي 

محصول

به كارگيري 
فناوري هاي نو

فناوري هوا فناوري زيستيفناوري نانو و ميكرو
و فضا

فناوري نفت 
و گاز

فناوري 
زيست محيطي

فناوري نرم و 
فرهنگي

فناوري 
مكاترونيك و 

رباتيك

پدافند مواد نوتركيب
غيرعامل

ديگر 
فناوري هاي 
سطح ب و ج

براساس اسناد 
باالدستي، بر سواد 

و شايستگي هاي 
فناورانه شامل 
تفكر فناورانه، 
ايمان فناورانه،  

علم فناورانه، عمل 
فناورانه و اخالق 

فناورانه در عرصة 
ارتباط با خود، خدا، 
خلق و خلقت تأكيد 

شده است

در تدوين 
فعاليت هاي 

يادگيري وتهية 
بستة آموزشي 

در حوزة تربيت 
و يادگيري كار و 

فناوري در تمامي 
دوره هاي تحصيلي، 

ديدگاه فناورانه 
حاكم است



 تا چه اندازه مطمئن هستيد كه در طراحي و 
تدوين برنامه هاي درسي به اشتغال و بازار كار 

توجه شده است؟
 نيازس��نجي شغلي به عنوان اولين مرحله از فرايند 
طراحي و تدوين برنامه هاي رشته هاي فني وحرفه اي 
و مهارتي محس��وب مي ش��ود. در نيازسنجي شغلي 
ك��ه در دفتر برنامه ريزي و تأليف كتاب هاي درس��ي 
فني وحرفه اي و كاردانش انجام گرفته است، به مشاغل 
و حرفه هاي مورد نياز كش��ور براساس استانداردهاي 
بين المللي و مركز آمار ايران توجه شده است. در اين 
نيازسنجي مش��اغل و حرف موجود در كشور تحليل 
گرديده اس��ت و نيازهاي آينده نيز مورد بررسي قرار 

گرفته اس��ت. همچنين تغييرات حرفه ها و س��طوح 
آن به دليل تغييرات فناوري نيز بررس��ي شده است. 
در قدم بعدي براي تدوين اس��تانداردهاي شايستگي 
و ارزش��يابي حرف، نمايندگان دس��تگاه ها و اصناف 
مشاركت داشته اند. وظايف و كارهاي هر حرفه با توجه 
به ويژگي هاي خاص هر حرفه و شاغلين آن استخراج 
ش��ده  اس��ت. اين اطالعات به صورت اس��تانداردهاي 
شايستگي  و ارزشيابي هر حرفه متناسب با ويژگي هاي 
دنياي كار براي تهيه محتواهاي آموزش��ي تهيه شده 
است. همچنين در طراحي و تدوين برنامه هاي درسي 
به شاغل و مهارت هاي بين حرفه اي نيز براساس الگو و 

فرايند توجه شده است:

نمودار 1. مدل مفهومي تهية محتواي استانداردهاي دنياي كار

ص
خا

فة 
حر

اي
رفه 

ن ح
بي

مبتني بر شاغل

مبتني بر شغل/ حرفه

نيازمندي ها و الزامات تجربه
تجارب و مهارت آموزي
نيازمندي هاي ورودي

گواهي نامه ها

نيازمندي هاي شاغل
مهارت ها، دانش

آموزش

ويژگي هاي نيروي كار
اطالعات بازار كار

دورنماي شغلي/ حرفه اي

نيازمندي هاي حرفه
فعاليت هاي كاري تعميم يافته

فعاليت هاي كاري مشروح
بافت سازماني، بافت كار

اطالعات خاص حرفه
كارها

ابزارها و فناوري

ويژگي هاي شاغل
توانايي ها، عاليق حرفه اي

ارزش هاي كاري
سبك هاي كاري

نيازسنجي شغلي 
اولين مرحله از 
فرايند طراحي و 
تدوين برنامه هاي 
رشته هاي فني و 
حرفه اي  مهارتي 
محسوب مي شود

نمودار 2. فرايند برنامه ريزي درسي و آموزشي فني حرفه اي و مهارتي

تدوين استاندارد 
ارزشيابي حرفه

تدوين استاندارد 
ارزشيابي كارها

تحليل استاندارد 
عملكرد

طراحي مفهومي استاندارد 
ارزشيابي حرفه

طراحي مفهومي برنامه هاي درسي 
)اهداف  دوره، چهارچوب راهنما و ...(

تعيين اهداف/ شايستگي هاي 
جزء پيمانه ها/ دروس

تهيه مواد و رسانه هاي يادگيري

تعيين  رئوس محتوا و الزامات 
پيمانه ها/ دروس

تهيه و اجراي برنامه جامع 
فعاليت هاي بخش ها

طراحي فعاليت ها و تجارب 
يادگيري

آموزش و اجراي برنامه درسي

تدوين استاندارد ارزشيابي 
پيمانه ها/ دروس

ارزشيابي برنامه درسي

نيازسنجي آموزشي  )حرفه ها،  
مشاغل، شايستگي  عمومي و ....(

 انتخاب حرفه/ وظايف 
و كارها

طراحي گروه و رشته تحصيلي )با 
رشته و گروه تحصيلي(

گروه بندي كارها

تدوين استاندارد 
شايستگي حرفه

نيازسنجي شغل
تحليل تكاليف كاري/ حرفه تحليل حرفه طراحي مفهومي حرفه

) دنياي كار(

)دنياي آموزش( 

تهيه و تدوين راهنماي 
برنامه درسي

تهيه و تدوين برنامه درسي 
رشته تحصيلي

اصالح و بهبود
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 آي�ا قبول داري�د كه از آموزش س�نتي بايد 
به آموزش مبتني بر شايس�تگي حرفه اي روي 

آورد؟ اين كار چگونه امكان پذير است؟
 در »قان��ون برنامة پنجم توس��عه«، س��ند تحول 
بنيادين آموزش وپرورش و برنامة  درس��ي ملي ايران، 
تكليف ش��ده است كه آموزش و س��نجش براساس 

شايستگي هاي دنياي كار و زندگي انجام پذيرد.
براي مقايس��ة آموزش مبتني بر شايستگي با ساير 
رويكردها  بايد مطالعات مقايس��ه اي را كه در ارتباط 
با اين آموزش ها انجام ش��ده اند، مورد توجه قرار داد. 
اين مطالعات نش��ان مي دهند، در آموزش مبتني بر 
شايستگي، هنرجويان شايستگي ها را در سطح بااليي 
از تس��لط كسب مي كنند و افت تحصيل و نرخ ترك 
تحصيل كاهش مي يابد. نوع ارزشيابي به شيوة عملي 
اس��ت و نمرات بااليي در آزمون ها گزارش مي ش��ود 
و فعاليت هاي يادده��ي و يادگيري در زمان كمتري 
ص��ورت مي گيرند. هنرجويان در قبال يادگيري خود 
مسئوليت پذير هس��تند و هنرآموزان براي كمك به 
هنرجوياني كه به آموزش بيش��تري نياز دارند، زمان 
بيش��تري خواهند داش��ت. به عالوه، برنامة  آموزشي، 

فضاي حرفه اي و مشابه دنياي كار را فراهم مي آورد.
برنامه هاي درس��ي مبتني بر شايس��تگي ها، بر كل 
وظايف ش��غلي از قبيل نگ��رش، دانش و مهارت هاي 
عملي متمركزند، در صورتي كه برنامة درسي سنتي، 
تقليل گ��ر و روي كارها متمركز اس��ت. در آموزش با 
رويكرد شايس��تگي، به جاي محور قرار گرفتن كتاب 
درس��ي، بر پيامدهاي بيان ش��دة مش��خص و دقيق 
براي اش��تغال در حرفه تأكيد ش��ده است و محتواي 
شايس��تگي توصيف كنندة دقيق آن چيزي است كه 
دانش آم��وز به محض اتمام آموزش، قادر به انجام آن 
اس��ت. همچنين هنرجويان، هنرآموزان و مديران از 
انگيزة بيش��تري برخوردار مي شوند. با توجه به موارد 
ف��وق، به طور كل��ي آموزش مبتني بر شايس��تگي بر 

آموزش سنتي برتري دارد.
از آنجا كه دانش آموزان دورة متوس��طة دوم واجب 
تعليم هس��تند، ع��الوه بر شايس��تگي هاي حرفه اي، 
شايس��تگي هاي غيرفن��ي، شايس��تگي هاي پاي��ه و 
شايس��تگي هاي ديگر حوزه هاي يادگيري نيز به آنان 

آموزش داده مي شود. 

دانش

مهارت

ايمان

شايستگي

نمودار 3. چرخة شايستگي

محصول

 موجود

محصول

مطلوب

ابزار )ماشين(

مداخله

محيط كاري

مداخله

مداخلهمداخله

مداخله

عملگر
تقليد � اجراي مستقل � دقت �

 عادت

پردازشگر
تجزيه و تحليل �  تركيب �  ارزشيابي

حافظه )ذخيره دانش(
حقايق � مفاهيم � الگوريتم �  قواعد � 

استاندارد )كيفيت(

مهارگر
اصلي �  فرعي

حسگر )دريافت و پايش(
توجه � دقت � تشخيص

مداخله

محيط كار

براساس قوانين و 
اسناد باالدستي 

تكليف شده است 
كه آموزش و 

سنجش بر اساس 
شايستگي هاي 

دنياي كار و زندگي 
انجام پذيرد
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و  نظ�ري  از  اع�م  جدي�د،  برنامه ه�اي   é
فني وحرف�ه اي، تا چه مي�زان به فرهنگ كار و 

نظام كارآفريني وفادارند؟
 مبن��اي طراح��ي برنامه ه��اي درس��ي، اس��ناد 
باالدستي و سياست هاي كلي ابالغ شدة مقام معظم 
رهب��ري )مدظله العال��ي( س��ند تح��ول بنيادين در 
آموزش وپرورش،  برنامة درس��ي ملي و نقش��ة جامع 

علمي كشور است.
بح��ث ارزش و فرهن��گ كار و كارآفريني در همة  
اس��ناد فوق م��ورد تأكيد ق��رار گرفته اس��ت. لذا در 
طراحي برنامه هاي درسي و بسته هاي آموزشي همة  
دوره ه��اي تحصيلي، چه به ص��ورت تلفيقي و چه به 
صورت مس��تقل، متناس��ب با رش��ته هاي تحصيلي 
ب��ه بحث ارزش  و فرهن��گ كار و كارآفريني پرداخته 
ش��ده است. در آموز ش هايي كه مرتبط با حوزة كار و 
فناوري هس��تند،  حدود 80 شايستگي طراحي شده 
است كه 20 مورد از اين شايستگي ها به كار و ارزش  
كار و كارآفريني مربوط  است. اين شايستگي ها از يك 
 طرف شايس��تگي كالن فرهن��گ كار و تالش مانند 
كس��ب حالل، ارزش كار، تحليل روابط و ويژگي هاي 
محيط كار، بررس��ي تأثيرات كار، به كارگيري توسعه 
پايدار در كار، ريسك پذيري در انجام كار، به كارگيري 

قوانين و بيمه كار و اخالق حرفه اي مربوط مي شوند و 
از طرف ديگر شايستگي كالن صالحيت هاي مشترك 
و شايس��تگي غير فني ش��امل مديري��ت و اقتصاد، 
كارآفريني، نگرش سيس��تمي و انتقادي و خالق در 
كار، مديريت منابع، مديريت و برنامه ريزي كارها، كار 

گروهي و آموزش ديگران را شامل مي شود.
در ح��ال حاض��ر در كتاب ه��اي درس��ي دورة اول 
ابتداي��ي به ص��ورت تلفيقي به فرهن��گ كار و تالش 
توجه شده است. در دورة دوم ابتدايي و اول متوسطه، 
دانش آم��وزان در درس »كار و فن��اوري« در قال��ب 
پروژه ه��ا با ايده پردازي خالقيت و ن��وآوري به توليد 
محصوالت خ��ود مي پردازند و در بازارچه اي كه براي 
اي��ن درس در نظر گرفته ش��ده اس��ت، مهارت هاي 
پايه كس��ب و كار را به صورت عملي تجربه مي كنند. 
همچنين پودمان كس��ب و كار در اين دوره آموزش 

داده مي شود.
در دورة  دوم متوسطه در رشته هاي فني و مهارتي و 
نظري هم، مؤلفه هاي كارآفريني متناسب با رشته هاي 
تحصيل��ي، مانند خالقيت، نوآوري و ريس��ك پذيري 
م��ورد توج��ه ق��رار مي گيرد.به طور خالص��ه جايگاه 
كارآفريني در تربيت صالحيت حرفه اي در افق 1404 

ارزش و فرهنگ 
كار و كارآفريني 
در همة اسناد 
باالدستي مورد 
تأكيد قرار گرفته 
است

صالحيت  حرفه اي

نمودار 4. جايگاه كارآفريني در تربيت 
صالحيت  حرفه اي در افق 1404 

نيازمندي  )زندگي بهتر(

فناوري

انديشمندي  )فكر و ايده جديد(

خالقيت )آفرينندگي(= ايده جديد+ ارزش

اختراع )ابداع(= خالقيت+  نمونه اوليه 
)ارائه براي اولين بار(

فن آفريني= كارآفرين+ فناوري

اخالق حرفه اي و شايستگي هاي 
غير فني

شايستگي هاي فني

ابتكار )نوآوري(= 
خالقيت+ تجاري كردن

كارآفريني= ابتكار+ ايجاد كسب و كار+ 
مخاطره

آموزش يك شغل 
اين تهديد را به 
همراه دارد كه در 
صورت تغييرات 
آن شغل به واسطة 
فناوري، امكان 
بي كاري شاغالن 
افزايش مي يابد، در 
صورتي كه آموزش 
طيفي از مشاغل 
يا حرفه مي تواند 
امكان جابه جايي 
شاغالن را در هر 
حرفه فراهم سازد
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را مي توان به صورت نمودار نشان داد.
é در برنامه ه�اي جديد فن�ي و مهارتي به يك 
ش�غل نگاه شده اس�ت يا به طيفي از مشاغل 

)حرفه(؟
 »س��ازمان جهاني كار« در اس��تاندارد بين المللي 
طبقه  بن��دي حرف كه هر 20 س��ال يك بار منتش��ر 
مي كن��د، رويكرد طبقه بندي از ش��غل به حرفه را در 
نظر گرفته است. آموزش يك شغل خاص اين تهديد 
را ب��ه هم��راه دارد كه در صورت تغييرات آن ش��غل 
به واس��طة  فناوري، امكان بي كاري شاغالن افزايش 

تأكيد داش��ته است. همچنين توسعة حرفه اي نيز در 
يادگيري مادام العمر حرفه اي طراحي شده است.

é ب�ا فرصت كمي كه تا آغاز س�ال 1395 باقي 
 مانده اس�ت، تكليف رشته ها و برنامه هاي فني 
و مهارتي كي روش�ن خواهد ش�د؟ پيش بيني 

مي كنيد چه وضعي داشته باشند؟
دفت��ر برنامه ري��زي و تألي��ف كتاب ه��اي درس��ي 
و  پژوه��ش  س��ازمان  كاردان��ش  و  فني وحرف��ه اي 
برنامه ريزي آموزشي حس��ب وظيفه قانوني كه دارد 

نمودار 5. نمونه اي از توسعة حرفه اي

مهندس حرفه  

تكنيسين ارشد

تكنيسين

كمك تكنيسين

 CAD/ CAM مهندسي
توليد صنعتي 21410195

 CAD/ CAM تكنيسين ارشد توليد صنعتي
31150194

 CNC تكنيسين برنامه
نويس 31150393

  CNC اپراتور دستگاه هاي
72230592

ابزار ساز
72220492

قالب ساز
72110392

سنگ  زني و ابزار تيز كن 
72240292

كمك تكنيسين ماشين ابزار 
72230192

تكنيسين نقشه كش
 صنعتي 31180293

كارگر ماهر ماشين هاي ابزار 72230191

تكنيسين ماشين ابزار
31150193 

مهندسي مكانيك 21440295

تكنيسين ارشد
 ماشين سازي 31150294

مي ياب��د. در صورتي  كه آموزش طيفي از مش��اغل يا 
حرفه مي تواند امكان جابه جايي شاغالن را در وظايف 
متفاوت هر حرفه فراهم س��ازد. ب��ه همين دليل در 
برخي از توصيه هاي بين المللي و استانداردهاي جهاني 
كار، آموزش حرفه  به جاي ش��غل به كشورها توصيه 
شده است. در برنامة درسي ملي، در بيانية يادگيري 
كار و فن��اوري، بر آموزش حرفه در س��طوح متفاوت 

در سال هاي اخير نس��بت به انجام پژوهش، طراحي 
و تدوين برنامه هاي درس��ي ب��ا رويكردهاي تحولي و 
مبتني بر اس��ناد باالدستي اقدام نموده است. در اين 
راستا نيز اس��نادي را تدوين كرده است از جمله اين 
اسناد، سند طراحي مفهومي آموزش و تربيت فني و 
مهارتي ش��امل اصول و اهداف و چارچوب راهنماي 
برنامه درس��ي اس��ت كه در س��ال گذش��ته مراحل 

در طراحي 
برنامه هاي درسي و 
بسته هاي آموزشي 

همة دوره هاي 
تحصيلي به بحث 
ارزش و فرهنگ 
كار و كارآفريني 

پرداخته شده است
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تكليف رشته ها 
و برنامه هاي فني 
و مهارتي زماني 
روشن مي شود كه 
در شوراي عالي 
آموزش وپرورش 
تصويب شوند

اعتباربخش��ي آن نيز با موفقيت انجام ش��ده اس��ت. 
ان شاءاهلل پس از بررس��ي و تصويب اسناد مذكور در 
ش��وراي عالي آموزش وپرورش ساير مراحل تكميلي 
فراين��د برنامه ريزي درس��ي و اج��راي آن نيز انجام 
خواهد ش��د. همچنين دفتر براي رس��يدن به الگوي 
مطلوب با طراحي چند الگوي همگن نظرس��نجي از 
صاحب نظران و ذي نفعان اقدام نموده اس��ت. در يكي 
از اين الگوها رشته ها در قالب 5 گروه بزرگ آموزشي 

طراحي شده است. 
 به منظ��ور تحقق اهداف و براس��اس اصول حاكم بر 
آموزش و تربيت فني و مهارتي و مطالعات پژوهشي 
انجام شده، اهداف ش��اخه هاي فني و حرفه اي و كار 
و  دان��ش در پايه هاي دهم و يازدهم به صورت درهم 

تنيده و يكپارچه در نظر گرفته شد  ه اند.
در ه��ر ص��ورت همان طور كه قباًل ه��م عرض كردم 
تمام��ي اس��ناد پ��س از تصوي��ب در ش��وراي عالي 

آموزش وپرورش به مرحله اجرا در مي آيد.
é دانش آم��وزان پس از پايان دورة اول متوس��طه در 

پاية دهم در گروه ثبت نام  مي كنند.
é در پاية دهم دانش آموزان در معرض شايستگي هاي 
فني برخي از مش��اغل رش��ته هاي گ��روه تحصيلي- 

حرفه اي قرار مي گيرند.
é در طول پاية دهم، راهنمايي و هدايت حرفه اي توسط 
مش��اوران با توجه به معيارهاي مبتن��ي بر اصول اين 
آموزش ها انجام مي  پذيرد. در پايان اين پايه دانش آموزان 

رشتة تحصيلي- حرفه اي خود را انتخاب مي  كنند.
é در پاي��ة  يازده��م و دوازدهم، دانش آموزان رش��تة 

تحصيلي و حرفه اي خود را ادامه مي دهند.
é با توجه به عالقه ها، اس��تعداد، س��وابق و نيازهاي 
منطقه اي در ش��اخه هاي فني وحرف��ه اي و كاردانش 

ادامة  تحصيل خواهند داد.

é دانش آم��وزان در هر پاية تحصيل��ي گواهي نامه  يا 
مدرك شغلي يا حرفه اي دريافت مي كنند.

é هدايت تحصيلي دانش آموزان در چه سالي و 
چگونه انجام خواهد شد؟

 براساس سند تحول بنيادين آموزش وپرورش، هدايت 
تحصيلي دانش آموزان به صورت فرايندي است و اين مهم 
 بايد در طول 12 سال تحصيلي دانش آموزان برنامه ريزي 
شود. يكي از اصول طراحي و تدوين برنا مه هاي درسي 
آموزش هاي فني و مهارتي شكل گيري تدريجي هويت 
حرفه  ايست. يعني آموزش و تربيت فني و مهارتي بايد 
زمينة ش��كل گيري هويت حرفه اي را در برنامه هاي 
درس��ي و اجراي آموزش به طريقي فراهم كند تا فرد 
بتواند مسير حرفه اي خود را از طريق قرار گرفتن در 
جريان آموزش براساس گرايش، باور و استعدادهايش 

با توجه به نيازهاي كشور آگاهانه انتخاب كند.
لذا عالوه ب��ر طراحي درس هايي كه نش��ان دهندة  
عالقه و استعداد دانش آموزان است، مشاوران هم بايد 
طي يك برنامه از پيش تعيين ش��ده با شاخص هاي 
مشخص به راهنمايي و هدايت دانش آموزان بپردازند. 
ام��ا از آنجايي ك��ه در دورة دوم متوس��طه ك��ه دورة 
تخصصي محس��وب مي ش��ود، وضعيت ش��اخه ها و 
رش��ته هاي تحصيلي متنوع مي ش��ود، لذا در مرحلة 
اول در پاي��ة نه��م، يعني پايان دورة اول متوس��طه، 
دانش آم��وزان بايد ش��اخه و گ��روه تحصيلي خود را 
انتخ��اب كنند. در دورة دوم متوس��طه، دانش آموزان 
پاية دهم در يكي از گروه هاي ش��اخة نظري يا شاخة 
فني وحرفه اي وارد مي شوند و در سال هاي بعدي به 

انتخاب رشتة تحصيلي مي پردازند.

آموزش و تربيت 
فني و مهارتي بايد 
زمينة شكل گيري 
هويت حرفه اي 
را در برنامه هاي 
درسي و اجراي 
آموزشي به طريقي 
فراهم كند تا 
فرد بتواند مسير 
حرفه اي خود 
را از طريق قرار 
گرفتن در جريان 
آموزش بر اساس 
گرايش، باور و 
استعدادهايش با 
توجه به نيازهاي 
كشور آگاهانه 
انتخاب كند

مي
هرا

ضا ب
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س: 
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ع



17 رشد آموزش فنی وحرفه ای و كاردانش | دورۀ یازدهم |  شمارۀ 1 |  پاییز 139٤|

é برنامه هاي آموزشي فني و مهارتي براي چه 
مدت و چگونه هدف گذاري شده اند؟

 در برنامة درس��ي ملي جمهوري اس��المي ايران، 
آموزش هاي فني وحرفه اي و مهارتي براي س��ه سال 
در نظر گرفته ش��ده اند، به طوري كه نس��بت ساعات 
آم��وزش درس هاي تخصصي به درس هاي عمومي از 

سال اول تا سال سوم افزايش مي يابد.
اه��داف آموزش ه��اي فني و حرف��ه اي و مهارتي را 

مي توان در پنج محور برشمرد:
é اعتالي س��طح فرهنگ و شايس��تگي هاي عمومي، 
پرورش فضائل اخالقي و بينش سياسي و اجتماعي، 

و تربيت يكپارچگي عقل��ي، ايماني، عملي و اخالقي 
دانش آموز.

é تروي��ج و تقوي��ت فرهن��گ كار، توليد، ن��وآوري و 
كارآفريني در كشور.

é تربي��ت نيروي انس��اني متخصص، ماه��ر و كارامد 
متناس��ب با نيازه��اي بازار كار در س��طوح ابتدايي و 
مياني مهارت و مبتني بر چارچوب صالحيت حرفه اي 

ملي و عدالت.
é فراهم آوردن شرايط هدايت و راهنمايي حرفه اي � 

تحصيلي هنرجويان براي سطوح باالتر.
é ارتق��اي كيفي آم��وزش و تربي��ت فني وحرفه اي و 

جدول 2.  نمونه گروه بندي رشته هاي تحصيلي- حرفه اي براساس گرو ه هاي بزرگ آموزشي٭ 

گروه تحصيلي- حرفه اي 
)رشته هاي بزرگ(

رشته هاي تحصيلي- حرفه اي

ماشين افزار 071510- متالورژي 071520- فناوري فلزي 071530- فناوري چوب و كاغذ ساخت و توليد1
 -078810 مكاترونيك   -071320 گرمايشي  و  سرمايشي  تأسيسات  فناوري   -072220
الكتروتكنيك  ساختمان 073210- عمران 073220- شبكه و نرم افزار رايانه اي 068810- 
فناوري ماشين هاي كشاورزي  فناوري خودرو 071610-  الكترونيك 071410-   -071310

071620- فناوري ماشين هاي صنعتي 071540

فراوري مواد اولية پوشاك 072310- سراميك 072210- فناوري معدن و استخراج 072410- فراوري و توليد2
فناوري فرايند هاي شيميايي 071110- متالورژي 071520- فناوري  غذايي 072110

083110- كشاورزي و غذا3 شيالت  امور  زراعي081120-  امور   -081210 باغي  امور   -081110 اموردامي 
فناوري غذايي 072110-منابع طبيعي 082110- فناوري ماشين هاي كشاورزي 071620

توليد برنامة تلويزيوني 028821- طراحي دكوراسيون داخلي )تزئينات داخلي( 021210- فرهنگ و هنر4
لباس  و  الگو  طراحي   -021510 نمايشي  هنرهاي  و  موسيقي   -121310 زيبا  هنرهاي 
021220- فتو- گرافيك 021110- صنايع دستي )فرش( 021411- صنايع دستي )هنرهاي 
چوبي( 021412- صنايع دستي )سفال( 021413 - صنايع دستي )طال و جواهر( 021414 - 

صنايع دستي )شيشه گري( 021415 - رسانه هاي ديداري - شنيداري 021110

امداد خدمات و بازرگاني5 و  حفاظتي  امور   -101410 حمل ونقل   -101510 گردشگري   -101310 هتل داري 
كودك 092210- خدمات  تربيت  ناتوانان 092110-  و  بزرگ ساالن  از  مراقبت   -103210
آرايشي و پيرايشي 121010- تربيت بدني 101410- حسابداري و ماليات 041110- امور 
مالي، بانك داري و بيمه 041210- امور اداري 041510- بازاريابي و تبليغات 041410- امور 

فروش 041610

٭ طراحي گروه و رشتة تحصيلي � حرفه اي براساس اصول سند طراحي مفهومي آموزش و تربيت فني و مهارتي استوار است.  
٭ عناوين و تعداد گروه ها و رشته هاي تحصيلي � حرفه اي ارائه شده پس از نيازسنجي آموزشي و تخصيص سهم زمان آموزش 

حرفه اي در دورة دوم متوسطه تعديل، اصالح و تغيير خواهند كرد.
٭ عناوين رشته هاي شاخة كاردانش ذيل عناوين رشته هاي تحصيلي � حرفه اي مطرح شده در اين جدول با توجه به اقتضائات، نياز 

بازار كار و عالقه هاي دانش آموزان و امكانات دنياي كار تعريف خواهند شد.
٭ جدول ارتباطي دنياي كار � دنياي آموزش، سطوح دسته بندي حرف را به سطوح دسته بندي برنامه هاي آموزشي ارتباط مي دهد.

٭ در دورة  كارداني پيوسته گرايش تحصيلي � حرفه اي تعريف خواهد شد.
٭ برخي از رشته هاي تحصيلي � حرفه اي به دليل بين رشته اي بودن، چندرشته اي، انعطاف پذيري و امكان پذيري در دو گروه تكرار 

شده اند.
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جدول 3. انواع شخصيت و هويت حرفه اي

عالقه ها، صفات شخصيتي و مشاغل مناسبانواع شخصيت

عالقه مند به كار با وسايل و ماشين ها و بي عالقه به فعاليت هاي آموزشي و درمانيواقع گرا
صفات شخصيتي: اهل عمل، خودمحور، صرفه جو، سرسخت، مصر و غيراجتماعي

مشاغل مناسب: مشاغل فني، كشاورزي و بعضي از مشاغل خدماتي

عالقه مند به پژوهش و كارهاي علمي در زمينه هاي رياضي، فيزيك، شيمي و زيست شناسي و بي عالقه به جست وجوگر
فعاليت هاي متهورانه

صفات شخصيتي: كنجكاو، دقيق، تحليل گر، پيچيده، كناره گير، منتقد و خوددار
مشاغل مناسب: مشاغل علمي و پژوهشي، پزشكي و برخي از مشاغل مهندسي

عالقه مند به فعاليت هاي پيچيده، ابتكاري و هنري بي عالقه به كارهاي قرارداديهنري
صفات شخصيتي: عاطفي، ابرازگر، خيال پرداز، شهودي، آرمان گرا و مستقل

مشاغل مناسب: مشاغل هنر، موسيقي، ادبيات، بازيگري و مترجمي

عالقه مند به امور آموزشي و درماني و بي عالقه به امور فني و ماشينياجتماعي
صفات شخصيتي: اهل همكاري، معاشرتي، صبور، مسئول، صميمي، امدادگر و...

مشاغل مناسب: مشاغل مربوط به تعليم وتربيت، رفاه اجتماعي و موضوعات اخالقي

عالقه مند به فعاليت هاي رهبري، مديريت، سياسي و كسب درامد اقتصادي، و بي عالقه به امور پژوهشيمتهور
صفات شخصيتي: ماجراجو، با انرژي، مطمئن به خود، هيجان طلب، سلطه جو

مشاغل مناسب: مشاغل مديريت، تجارت و فروشندگي

عالقه مند به امور دفتري، تنظيم اطالعات نوشتاري و پردازش داده ها و بي عالقه به امور بي نظم و هنريقراردادي
صفات شخصيتي: محتاط، مطيع، منظم، صرفه جو، وظيفه شناس

مشاغل مناسب: مشاغل اداري و منشي گري، حسابداري و بايگاني

مهارت��ي از طريق مش��اركت بنگاه ه��اي اقتصادي و 
دنياي كار.

همچنين در هدف گذاري هر رش��ته، صالحيت ها و 
شايستگي هايي مورد توجه قرار گرفته اند كه عبارتند 

از:
1. صالحيت ه��اي حرفه اي )حرفه هاي آن رش��تة 

تحصيلي � حرفه اي(؛
2. صالحيت ه��اي هداي��ت و راهنماي��ي تحصيلي 

)مورد نياز براي گروه تحصيلي � حرفه اي(؛
3. شايستگي هاي پايه؛

4. شايستگي هاي غيرفني؛
5. شايستگي هاي ديگر حوزه هاي يادگيري.

é نظ�ر جناب عال�ي درب�ارة عدالت آموزش�ي 
و جنس�يتي در آموزش ه�اي فن�ي و مهارتي 

چيست؟
جنسيتي  ويژگي هاي  به  رشته ها  طراحي  در   
آن ها  عالقه مندي  و  استعداد  و  پسران  و  دختران 
متناسب با نيازها و فرهنگ جامعه توجه شده است. 

هم اكنون نيز برخي رشته هاي فني و مهارتي وجود 
دارند كه خاص دختران يا خاص پسران اجرا مي شوند 
و در بقية رشته ها هم امكان تحصيل دختران و پسران 

وجود دارد.
عدالت آموزش��ي در آموزش ه��اي فني وحرفه اي و 

مهارتي داراي ابعاد و مؤلفه هاي زير است:
1. عدالت در كيفيت آموزش )شامل معلم، تجهيزات 

و...(؛
2. عدال��ت در محت��واي آم��وزش متناس��ب ب��ا 
توانمندي هاي انواع دانش آموزان )بس��تة يادگيري و 

فناوري يادگيري(؛
3. عدالت در دسترسي به آموزش هاي فني و حرفه اي 

و مهارتي بر اساس عالقه و نياز منطقه؛
4. عدالت در ارائة آموزش هاي ويژه براي محرومين 

و معلولين؛
5. عدال��ت در آموزش مبتني بر منطقة جغرافيايي 
)روس��تايي � ش��هري و مناطق و اقليم هاي گوناگون 

آب وهوايي بر اساس آمايش سرزميني(؛
6. عدال��ت در آموزش فني وحرف��ه اي و مهارتي بر 
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اساس جنسيت
7. عدالت در هدايت و راهنمايي تحصيلي � حرفه اي

é آيا قبول داريد كه در آموزش فني و مهارتي 
ظرفي�ت خوبي در خارج از آموزش وپرورش در 
زمينه ه�اي گوناگ�ون، از جمل�ه تأليف و چاپ 

كتاب هاي درسي وجود دارد؟
 در تهية رسانه ها و مواد يادگيري براي آموزش هاي 
فني وحرفه اي و مهارتي سياس��ت هايي اتخاذ شده اند 
ك��ه مي ت��وان در بخش ه��اي مختل��ف از ظرفيت و 
توانمندي ه��اي هنرآموزان و ظرفيت ه��اي خارج از 

آموزش وپرورش استفاده كرد:

1. تعيين استاندارد ملي
� تعيين استاندارد يادگيري الكترونيكي؛

� تعيين استانداردهاي استفاده از فضاي مجازي؛
� تعيين استانداردهاي ملي نرم افزارها؛

� تعيين استانداردهاي مواد، تجهيزات و ابزارها؛
� تعيين استاندارد استفاه از شبكة مجازي.

2. بهره گيري از فناوري هاي نوين
� اس��تفاده از فناوري هاي ن��و در فرايند ياددهي و 
يادگيري كار و فناوري ش��امل يادگيري الكترونيكي 

و يادگيري همراه؛ 
� استفاده از آموزش پودماني و مبتني بر شايستگي 

در تهية مواد؛
� اس��تفاده از آم��وزش مبتن��ي ب��ر رايان��ه و تهية 

نرم افزارهاي مربوطه براي تحقق عدالت آموزشي؛
� ارائة مواد و بس��تة آموزش��ي براس��اس يادگيري 

مبتني بر مغز؛
� تعامل بين اجزاي بستة آموزشي در ارائة محتواي 

يادگيري.

3. چند تأليفي و مشاركت فعال افراد و تنوع 
مراكز يادگيري:

� استفاده از شبكة اجتماعي و یادگیريمشاركتي در 
ارائة محتوا؛

� تأليف از راه دور )فراسازماني(؛
� ارائة محتواي متنوع در فضاي مجازي؛

توليد و بارگذاري ساخت محصوالت و نمونه كارهاي 
متنوع و بارگذاري در سايت؛

� استفاده از فناوري ويكي؛
� تأليف كتاب هاي متعدد براي يك عنوان درسي.

4. توس�عه تج�ارب و ابت�كارات معلم�ان و 
دانش آموزان:

� امكان تأليف توسط معلمان در توليد بستة آموزشي؛
� استفاده از جشنواره ها و بازارچه ها؛

� طراحي س��ايت اس��تاني و منطقه اي و در سطح 
مدرسه براي ارائة محصوالت.

5. توليد متناسب براي تحقق عدالت تربيتي:
� برگزاري همايش هاي مجازي؛

� بازديد از مراكز صنعتي، بنگاه هاي اقتصادي و...؛
� تنوع محيط يادگيري.

6. تقويت منابع و مراكز يادگيري:
� توليد و توزيع مواد و بس��ته هاي آموزش��ي كار و 
فناوري از يك سال قبل از اجرا به منظور تحقق عدالت 

آموزشي و تربيتي.

7. برنامه  محوري و توليد بستة آموزشي:
� استفاده از فيلم هاي آموزشي و فيلم  هاي رشد؛

� استفاده از مجالت رشد؛
� ارائة اساليد و پوستر؛

� تهية كتاب  راهنماي معلم و هنرجو و كتاب مرجع 
)كتاب همراه هنرجو(؛

� تهية فيلم، نرم افزار و پادكست توسط دانش آموزان 
و معلمان در تهية محتوا؛

� تهي��ة محت��وا و نرم افزارهاي آموزش��ي )ش��امل 
ياددهي � يادگيري بر خط انبوه � مووك( و بارگذاري 

در سايت كار و فناوري؛
� تهية محت��وا مبتني بر يادگي��ري الكترونيكي و 

يادگيري همراه؛
� متناسب س��ازي و كاه��ش حجم محت��وا و تعداد 

كتاب هاي درسي.

8. توانمندس�ازي مدرسه جهت بهره برداري 
مطلوب:

� تبيين بستة آموزشي براي هنرآموزان و مديران؛
� ارائة پوسترها، بروشورها و كتاب هايي براي مديران 

به منظور تبيين اهداف كار و فناوري.

در تهية رسانه ها 
و مواد يادگيري 

آموزش هاي 
فني وحرفه اي 

و مهارتي، 
سياست هايي اتخاذ 
شده اند كه مي توان 

در بخش هاي 
مختلف از ظرفيت 

و توانمندي هاي 
معلمان و 

ظرفيت هاي خارج 
از آموزش وپرورش 

استفاده كرد


