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 این ســؤالی بــود كه بارها و بارها ذهن بســیاری از 
دانش آموزان نســل قدیــم را در زنگ انشــا به خود 
مشغول می كرد و هر كدام به آن پاسخی می دادند كه 
آن پاســخ ها اكنون به مرور زمان رنگ باخته اند. زیرا 
علمی كه در جامعه تولید ثروت نكند، بیهوده اســت 
و ثروتی كه در طول زمان پایدار نباشــد و در توسعه 
به كار گرفته نشود، به زودی كنتورش صفر می شود. 
لذا پاسخ ســؤال فوق در عصر حاضر هیچ كدام است. 
چرخة دانش و علم، اگر به ارزش تبدیل نشود و ارزش 
موجود زمینه ساز تغییراتی در توسعه نباشد، و اگر این 
دو همواره در كنار هم نباشند، صاحب خود را تبدیل 

به ..... می كنند كه كتابی بر او چند.
حلقة مفقود بین علم و ثروت، مهارت تبدیل آن علم 
به ثروت است. كاربردی كردن علم است در شرایطی 
كه جامعه چنان از علم منتفع باشــد كه حاضر شود، 
ثروتی در مقابل علم بپردازد تا علم به تولید برســد و 

تولید ارزش پیدا كند.
 در نظام جدید هنرســتان كه در سال جاری آغاز 
شده اســت، به گونه ای برنامه ریزی ها انجام گرفته اند 
و كتاب های درســی تنظیم شــده اند كه هنرجویان 
سهل تر قادر باشند، درك درستی از تبدیل دانش  خود 
به ارزش پیدا كنند. مهارت و شایســتگی كسب شده 
در این سیستم می باید میانبر سریعی باشد از محیط 
دانش به محیط كســب و كار. اقدام و عمل به آنچه 

در محیط آموزشی می آموزند، باید نشان دهندة جوهرة 
وجودشــان در محیط كســب و كار شود كه این جز 
با مهارت حاصل نمی شود. محیط كسب و كار فعلی 
مملو از رقیبانی است كه در بازار كار پیچیده ای، منتظر 
هنرجویان فعلی اند و برای جذب در این بازار مهارت 
حرف اول را می زند. تخصص و شایستگی الزمة حضور 
در این بازار اســت. آنان كه مهارت علمی و عملی را 
هم زمان دارا هســتند، بازارهای كار را فوراً در اختیار 

می گیرند و برای دیگران جای خالی نمی گذارند. 
به مناسبت آغاز سال تحصیلی و تغییر نظام آموزشي، 
در این شماره با یكی از هنرآموزان مصاحبه كرده ایم 
و پای درددل او نشســته ایم كــه چگونگی بازاریابی 
برای تولیدات هنرســتان ها را به نقد گذاشــته است. 
)ص 4( همچنین گزارشی از گردهمایی كارشناسان 
دفتر تألیــف داریم كه نظر خوانندگان را به آن جلب 
می نماییــم. )ص 56(. به منظور آگاهــي از جایگاه 
هدایت تحصیلي در نظام نوین آموزش وپرورش كشور 
خدمت جناب آقاي مهندس زرافشان، معاون آموزش 
متوسطه رسیدیم و ساعتي در خدمت ایشان بودیم كه 

آن  را در صفحه 22 مطالعه مي فرمایید.
امید اســت صنعت به چنان قوتی برســد كه تمام 

هنرجویان را جذب نماید.
سردبیر

وت 1(علـم      2(ثر

3(نفت      4(هیچ كدام
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نصراهلل دادار

اشاره
خانم مریم مهــران راد، هنر آموز معماری در 
با 12 سال  تهران،  كاردانش  هنرســتان های 
سابقة آموزشی است. با او در همایش »توسعه 
و عدالت آموزشی« آشنا شدم. دیدگاه هایش 
نسبت به مسائل آموزش و پرورش برایم جالب 

بود.
بود كه آموزش و پرورش می تواند  معتقد  وی 
خالق ترین، كم ادعاترین و پرجنب و جوش ترین 
نیروها را در اختیار بخش اقتصادی كشــور 
قرار دهد، در حالی كه متأسفانه بیشتر به این 
فكر بوده اســت كه دانش آموزان را به سمت 
دانشگاه ســوق دهد. در جامعة ما به غلط، به 
دانش آموزان القا شده است كه اگر كار خوب 

می خواهید، باید به دانشگاه بروید و .... 

با وی گفت و گویی داشته ام كه گزارش آن در 
ادامه از نظر شما می گذرد:

é اولین بار با شما در همایش توسعه و عدالت 
آموزشی آشنا شدم. بعد از آن در همایش های 

دیگری هم شركت  كرده اید؟
è بله. در كنفرانس الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت 
و همایــش ملی اقتصاد آموزش  و پــرورش با رویكرد 

اقتصاد مقاومتی. 

é دراین همایش ها، مقاله هم ارائه كردید؟ 
è بله. در كنفرانس الگوی اسالمیـ  ایرانی پیشرفت، 
مقاله ای با عنوان: »راهكار عملی اقتصاد مقاومتی در 
آموزش و پرورش با الگو بــرداری از اقتصاد علوی«، و 
در همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش، مقاله ای با 
عنوان: »راهكار اقتصاد مقاومتی از آموزش و پرورش 

می گذرد« ارائه كرده ام. 

é به نظر می رسد شما جایگاه ویژه ای برای 
وزارت آموزش و پرورش در توســعة اقتصادی 
كشور قائلید. ممكن است دیدگاه خود را در 

این زمینه توضیح دهید؟ 
è من معتقدم مســئوالن بلند پایة كشور به جای 
اینكه برای تأمین مالی و بودجه چشمشان به وزارت 
نفت باشد، باید چشمشان به وزارت آموزش و پرورش 
باشــد. به نظر من، آموزش و پــرورش نقش ویژه ای 
در توســعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشــور 
دارد. نگاه ما نســبت به آموزش و پرورش كشور باید 

اور غلــط ـب
یم مهران راد،  گفت وگـو با مر
هنرآموز هنرستان های كاردانش تهران
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متحول شــود. ما طی سالیان درازی تالش كرده ایم 
كه دانش آموزان را به ســمت دانشگاه سوق دهیم، 
در صورتی كه جامعه به نیروی كار و مولد نیاز دارد. 
جوانی كه به دانشگاه رفت و لیسانس و فوق لیسانس 
گرفت، دیگر به هر كاری قانع نمی شــود و بیشــتر 
دنبال كارهای پشت میزنشینی است. در صورتی كه 
توسعة كشور به نیروی ماهر، كارآفرین و كارگر نیاز 

دارد. 
ما حتی از دوران 25 ســال سكوت حضرت علی 
)ع( نیز برداشــت غلط كرده ایم. همیشــه گفته ایم 
امیرالمؤمنین)ع( 25 سال خانه نشین بود. در صورتی 
كه ایشــان خانه نشــین نبود و روزها می رفتند سِر 
زمین و آن را برای كشــت آماده می كردند؛ و یا در 
آن درخت نخل می كاشــتند و بعــد آن زمین احیا 
شده را وقف می كردند. اتفاقًا زمین را به كسی واگذار 
نمی كرد كه برود و كاربری اش را تغییر دهد. شیعیان 
عراق و مدینه هنوز هــم از آن زمین ها، خرما تولید 
می كنند و روزی خود را می گذرانند و در این شرایط 

سخت اقتصادی، گذران زندگی می كنند. 
ببینید ما در همة كتاب های درسی بر علم آموزی 
تأكید می كنیم، ولی در هیچ یك از كتاب  های درسی، 
خطاب خداوند را به حضرت داوود)ع( نیاورده ایم.
خداوند به حضرت داوود)ع( می فرماید: ای داوود تو 
بهترین بندة من هستی و فقط یك ایراد داری. ایراد 
تو این اســت كه از بودجة دولتی ارتزاق می كنی. تو 
بــرو مهارتی یاد بگیر و از آن طریق امرار معاش كن. 
بعد حضرت داوود )ع( می رود و مهارت ساخت زره را 
می آموزد و از آن طریق ارتزاق می كند. متأسفانه ما 
در كتاب های درسی مان به اهمیت كارهای تولیدی 
اشاره نمی كنیم. در كتاب های درسی فقط به ارزش 
علم، عالم و دانشــمند اشــاره كرده ایــم. به جوانان 

نگفته ایم كه پیغمبر دست كارگر را می بوسید.

é با این نگاه، نظر شــما دربارة رشته هایی 
كه در حال حاضر در هنرستان های كاردانش 

آموزش داده می شود، چیست؟
è به نظر من برخی از رشــته های كاردانش، مانند 
كشاورزی، صنایع چوب و ... خوب و مناسب هستند 
و بــازار كار دارند. ولی برخی از رشــته ها مورد نیاز 
كشــور نیســتند. االن حدود 70 درصــد بچه های 
كاردانش در رشــته هایی مانند حســابداری، رایانه، 
معمــاری و ... درس می خوانند كه بــازار كار كمي 
دارد. مــن خودم خیلی از اوقات دچار عذاب  وجدان 

می شوم كه بچه های همین رشتة معماری كه من آن 
را تدریس می كنم، فردا چگونه می توانند با این روش 
وارد بازار كار شــوند! آیا اساسًا این رشته یك رشتة 
مهارتی است یا نه؟ سؤال من این است كه كدام یك 
از این رشته ها مهارتی است؟ در همه جای دنیا وقتی 
از مهارت صحبت می شود، مربوط به رشته هایی است 

كه كار آن ها دستی یا یدی است. 
به نظر مــن باید در مــورد برخی از رشــته های 
كاردانش تجدید نظر شود و رشته های جدید كه بازار 
كار دارند، مانند طراحی كفش را جایگزین آن ها كرد. 
االن كشور به شدت نیازمند آموزش رشته هایی مانند 

بسته بندی، طراحی كفش و ... است. 

é روش آموزش شــما در هنرستان چگونه 
است؟

è من در كالس خودم، سعی می كنم از جدید ترین 
روش ها استفاده كنم. گاهی هنرجویان گله می كنند 
و شكایت دارند كه شاید هم گالیه  های آن ها درست 
باشد. آن ها می گویند ما به هنرستان آمده ایم كه كار 
مهارتــی یاد بگیریم و نیامده ایم كــه دوباره این قدر 
درس بخوانیم. اگر می خواســتیم ایــن همه درس 
بخوانیم، به رشــتة ریاضی یا انسانی یا  مانند آن ها 
می رفتیــم. ولی من هنرآمــوز نمی توانم درس های 
رشــته ای را كه تدریس می كنــم، حذف كنم و كار 

دیگری انجام دهم. 
مــن مجبــور هســتم از قوانین تبعیــت كنم و 
كتاب های درسی را درس بدهم. اتفاقًا این كار را هم 
خیلی جدی انجام می دهم. ولی در درس های عملی 
مانند »اتوكد«، ســعی می كنم ارتباطی با صنعت یا 
دســتگاه های اجرایی برقرار كنم و بچه ها را با آن ها 
مرتبط ســازم. برای مثال، وقتی قرار اســت بچه ها 
نقشه تهیه كنند، از آن ها می خواهم كه برای نمونه 
با »دفتر نوسازی بافت های فرسوده« تماس بگیرند 
و از آنجا نقشــه بگیرند و ویرایش كنند. رابطه ای كه 
بچه ها با این دستگاه ها برقرار می كنند، به حس خود 

باوری شان خیلی كمك می كند. 

é ارزیابی شــما از عملكــرد آموزش های 
كاردانش در نظام آموزشی كشور چیست؟ 

è اینكه ما بگوییم فارغ التحصیالن كاردانش موفق 
بوده اند یــا ناموفق بحث غلطی اســت. هر قدر كه 
فارغ التحصیالن كاردانش ما توانسته باشند براساس 
نوع رشته و كارشان با بازار كار ارتباط بهتری برقرار 

ورش  آموز ش  و پر
ما بیشتر به این 

فكر بوده است كه 
دانش آموزان را به 

سمت دانشگاه سوق 
دهد
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كنند، موفق ترند؛ مانند رشــته های كشــاورزی یا 
ســفال. االن نام رشتة سفال، كاشی هفت رنگ شده 

است. 
اگر همین كاشی هفت رنگ ما بیاید با كارخانه های 
چینی ســازی ارتباط برقرار كنــد، می تواند كارهای 

موفقی انجام دهد. 
نقطة ضعف كاردانش ما این اســت كه رابطة قوي 
با دنیای صنعت ندارد. ما فكر می كنیم دانش آموزی 
تربیت كرده ایــم كه بــازار كار او را می پذیرد، ولی 
واقعیت این نیســت. تنها چند رشتة كاردانش است 
كه موفقیت داشــته اند و آن هــم به خاطر ارتباطی 
اســت كه با بازار كار داشــته اند. نقطة ضعف دیگر 

كاردانش، نداشتن بازاریاب است. 

é منظور شــما این اســت كــه مدیران 
هنرستان ها باید بازاریابی كنند؟ 

è نه، مدیر مدرســه نباید ایــن كار را بكند. بنده 
معتقدم مسئوالن باالتر مانند مسئول گروه كاردانش 
هر شهرســتان یا اســتان باید بازاریابــی بدانند و 
بازاریابی كنند تا بدانند نیاز كشــور به آموزش چه 
رشــته هایی اســت. مســئول باید بازاریابی بداند و 
بتواند با وزارت خانه ها و صنایع كشور ارتباط بگیرد. 
آموزش  و پرورش باید از این حالت كه مســئوالنش 

مثل هم عمل می كنند، خارج شود. 

é شــما یك طرف مسئله را مطرح می كنید 
و می گوییــد بازاریابی صورت نمی گیرد، ولی 
آن  طرف مسئله را نمی گویید كه بچه های ما 

مهارت ندارند. 
è این موضوع هــم به خود ما برمی گردد. منظورم 
مسئوالن آموزش و پرورش است. ما آمده ایم مهندسی 
را جذب كرده ایم و بــه او گفته ایم بیا كارگر تربیت 
كن؛ بدون آنكه او را در جریان خواسته ها و نیاز بازار 
قــرار دهیم. این هم یكی از نقاط ضعف آموزش های 
فنی و حرفه ای و كاردانش اســت. شما برنامة درسی 
دانشگاه، مثاًل در رشــتة رایانه را نگاه كنید و برنامة 
درسی هنرســتان ها را هم در همین رشته ببینید. 

اصاًل شباهتی به هم ندارند. 
شما به یك شركت مراجعه كنید و ببینید آیا كسی 
حاضر است دیپلم طراحی وب یا دیپلم برنامه نویسی 
ما را استخدام كند؟ اصاًل این رشته ها با فنی وحرفه ای 
و كاردانش ســنخیتی ندارند؛ خصوصًا با كاردانش. 
ولی جای نرم افزارهای دیگری مانند طراحی كفش، 

طراحی بدلیجــات در آموزش های كار دانش خالی 
است.

éیعنی آموزش هنرستان ها به روز نیست؟
è نــه. بچه های ما هنوز در هنرســتان ها با كاتر و 
چوب پنبه برش می زننــد. درصورتی كه می توان از 
فناوری هــای جدید برای انجام این كارها اســتفاده 
كرد. من خودم پیشنهاد كردم كه برش لیزری را در 

اتوكد به بچه ها یاد بدهم.

é چرا آموزش هنرستان ها به روز نیست؟ 
è نمی دانم. برای كشف علت آن، باید مطالعه شود. 

é امكانات هنرستان ها كم است؟ 
è نه، اتفاقًا امكانات هســت. انصافًا امكانات و پولی 
كه دولت در مدارس فنی  و حرفه ای و كاردانش هزینه 

می كند، قابل توجه است. 

é چرا با توجه به امكاناتی كه برای هنرستان ها 
فراهم می شود، آموزش در هنرستان ها ضعیف 

است؟
è یكــی از عوامل ضعف آموزش در هنرســتان ها، 

در جامعة ما به غلط 
به دانش آموزان القا 
شده است كه اگر كار 
خوب می خواهید، 
باید به دانشگاه 
وید بر

نقطة ضعف 
كاردانش این است 
كه با دنیای صنعت 
رابطه قوی ندارد 
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كالس های ضمــن خدمت هنرآموزان اســت. من 
معتقدم آموزش  ضمن خدمــت ما هنرآموزان، نباید 
به وســیلة كسی كه مثل خود ما معلم است، برگزار 
شــود. آموزش ضمن خدمت معلمان هنرستان ها را 
باید یك صنعتگر برگزار كند تا من بفهمم كه بازار از 
من چه می خواهد. من االن هیچ چیز از بازار نمی دانم. 
آموزش ضمن خدمت ما معمواًل توســط كســانی 
برگزار می شــود كه مدرك فوق لیسانس دارند. ولی 
من معتقدم چون ما در حال تربیت كارگر هســتیم،  
باید كسانی آموزش ضمن خدمت را برگزار كنند كه 
خودشان دستی بر آتش داشته باشند و كار وكارگری 
را بشناســند. كارگر را باید كارگــر تربیت كند. چرا 
شفاف صحبت نمی كنیم و رودربایستی داریم؟ چرا 
مطرح نمی كنیــم كه بچه های كاردانش می خواهند 

كارگران آینده شوند؟ 
روزی یكی از دوســتان كه كار آموزشی می كند و 
به دنبال طراحی یك مجموعه قطعه از ســفال بود، 
از من خواست كه با او به همدان بروم. یك مهندس 
طراح هم همراه ما بود. بچه هایی كه آنجا دســت به 
ِگل بودنــد، خیلی بهتر موضــوع را فهمیدند تا این 

مهندسی كه با ما بود. 

در هنرســتان های كاردانــش، رشــته هایی مثل 
خیاطــی را كســانی درس می دهند كه خودشــان 
خیاطی بلد هستند، نه اینكه الزامًا لیسانس خیاطی 
یا طراحی دوخت داشته باشند. به همین دلیل وقتی 
به نمایشــگاه ها هم می رویم، بچه های خیاطی بهتر 

عرض اندام می كنند. 
یكی دیگر از مشكالت ما هم طرز فكر خانواده هاست 
كه بچه ها را به زور می فرســتند در رشته هایی ادامة 
تحصیل دهند كه به آن  عالقه ندارند. من دانش آموزی 
داشــتم كه هم از نظر اخالقی خوب بود و هم معدل 
باالیی )حدود17( داشــت. او اول ســال آمده بود و 
به من می گفت: »خانم من دوســت دارم بروم رشتة 
خیاطی، ولی به اصرار مادرم به رشتة نظري رفتم.« 

به نظر شما این كار درست است؟ 
اتفاقًا طرز فكر او هم درست بود و می گفت اگر من 
دیپلم خیاطی ام را بگیرم، دو سال دیگر می توانم در 
گوشــة خانه، مزون بزنم. ولی شما قول می دهید كه 
من بعد از دو ســال دیگر كه ریاضی خواندم سر كار 
بروم؟ یعنی چون رشــتة ریاضی اســم و رسم دارد، 

خانواده فشار می آورد كه به این رشته برود. 
مشكل دیگر اینكه در همه جای دنیا بچه هایی را كه 
از نظر اقتصادی ضعیف هستند، به سمت رشته های 
كاردانــش هدایت می كنند تا زودتــر وارد بازار كار 
شــوند و درآمد كسب كنند. ما در اینجا بچه هایی را 
كه از نظر اخالقی و درسی ضعیف هستند، به سمت 

رشته های كاردانش هدایت می كنیم!

é فكــر نمی كنید یك تحــول بنیادین در 
رشــته های فنی و حرفــه ای و كاردانش باید 
صورت گیرد؟ به نظر شــما چه رشته هایی را 
باید به فنی  و حرفه ای و كاردانش اضافه كرد و 
كدام یك از رشته های فعلی را باید حذف كرد؟ 
è پاسخ به این سؤال در حیطة وظایف من نیست. 
مــن می گویم اگر ما بخواهیم یــك كاردانش موفق 
مثل كشور چین داشته باشیم، دقیقًا باید مثل خود 
چین عمل كنیم. یعنی اول مطالعه ای دربارة بازار و 
بازاریابی داشته باشیم و بعد رشته ها را انتخاب كنیم. 
رشــته های فنی وحرفه ای و كاردانش باید براساس 

نیازهای بازار انتخاب شوند. 
شما حتمًا خبر دارید كه ساالنه حدود 500 میلیارد 
تومان وســایل سوغاتی از چین وارد مشهد می شود. 
بــه  نظر شــما نمی توانیم این نوع ســوغات ها را در 
هنرستان ها تولید كنیم؟ وسایلی مانند مهرة  تسبیح، 

حدود 70درصد 
بچه های كاردانش 

در رشته هایی مانند 
حسابداری، رایانه، 

معماری و ... درس 
می خوانند كه بازار 

كار ندارند. در صورتی 
كه جای برخی 

رشته ها مانند صنایع 
بسته بندی، صنایع 

تبدیلی و ... در 
هنرستان ها خالی 

است. 

آموزش ضمن 
خدمت ما ضعیف 

وز نیست  است و به ر

یكــی از مشــكالت جامعــه مــا، طــرز فكر 
خانواده هاست كه بچه ها را به زور می فرستند در 
رشــته هایی ادامة تحصیل دهند كه به آن  عالقه 

ندارند
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لباس های مشكی و ... 
شــاید یكی از مشكالت هم این است كه برخي از 
ما در مسائل بازرگانی و تجارت دید روشنی نداریم. 

é دانش آمــوزان برای ورود به رشــته های 
فنی وحرفه ای یا كاردانش چقدر عالقه نشان 
می دهند؟ به نظر شما آیا آن ها به اجبار وارد 

این رشته ها می شوند یا با عالقه؟ 
è به این ســؤال پاســخ قاطعی نمی توان داد. من 
خــودم یك بار بیــن دختران رشــته های تجربی و 
ریاضی نظرســنجی كردم. سؤال اولم این بود كه آیا 
شما حاضرید در رشته های كاردانش ادامه تحصیل 
دهید. پاســخ  آن ها به این سؤال منفی بود. در سؤال 
دوم از آن ها پرسیده بودم:  اگر رفتن شما به رشته های 
كاردانش موجب شود كه زودتر به استقالل اقتصادی 
برسید، عالقه دارید كه به این رشته ها بروید؟  پاسخ 

اكثر آن ها به این سؤال مثبت بود. 
طبق گــزارش مدیــران مــدارس، اســتقبال از 
رشــته هایی مانند تعمیرات آسانسور یا PVC و ... 
بیــن دانش آمــوزان خیلی خوب اســت و بچه های 
خوبی هم وارد این رشته ها می شوند. ولی استقبال از 
رشته هایی كه با صنعت و بازار ارتباط ندارند، بسیار 

ضعیف است. 

اگر شــما به جای وزیر آموزش وپرورش   é
بودید، چه می كردید؟ 

è شــاید من هم با موانعی كه سر راه است، همین 
كارهایی كه ایشــان انجام می دهند، می كردم. ولی 
اگــر امكان داشــت، اولین كاری كــه می كردم یك 
آمارگیری دقیقی بود تا نیازهای كشور را شناسایی 
كنم. متأسفانه در كشور ما آمار خیلی اهمیت ندارد. 
در صورتی كــه آمار و اطالعات صحیــح پایة همة 
تعیین رشته های  معتقدم  برنامه ریزی هاســت. من 
كاردانش در هنرستان ها باید به خود مناطق سپرده 
شود تا آن ها بر اساس نیاز، بازاریابی و دالیل علمی، 
برای هنرستان های مناطق خود رشته انتخاب كنند. 
در این صورت رشته هایی آموزش داده می شوند كه 

اواًل به آن ها نیاز است و ثانیًا بازار كار دارند. 
بازاریابــی هم روش منطقــی دارد كه باید رعایت 
شود. متأسفانه چون ما پشتوانة نفت داریم، خیلی به 
این موضوع ها دقت نمی كنیم. یعنی مجبور نشده ایم 

برای این قبیل موارد راه حل پیدا كنیم. 
االن ده، پانزده ســال است كه ما رشته هایی را در 
هنرســتان ها آموزش می دهیم كه بــازار كار زیادي 

ندارند! در صورتی كه اگر بعد از دو ســال بررســی 
می كردند كه آیا جای این رشته در آموزش و پرورش 
اســت یا نه، قطعًا این همه ســال آموزش آن رشته 
ادامه پیدا نمی كرد. من معتقدم اگر همین حاال هم 
بررسی شود، معلوم خواهد شــد كه جای برخی از 
رشــته ها در آموزش  و پرورش نیست. در صورتی كه 
جای یك سلسله رشته ها، مانند صنایع بسته بندی، 

صنایع تبدیلی و ... در هنرستان ها كم رنگ است. 

é نظر شما دربارة كتاب های درسی كاردانش 
چیست؟

è بچه ها وقتی وارد رشته های كاردانش می شوند، 
اولین بحثی كه مطرح می كنند این است كه اگر ما 
می خواستیم باز این همه كتاب بخوانیم، به كاردانش 
نمی آمدیم. ما آمده ایم كه كار و یا مهارت عملی یاد 
بگیریم. در همین رشــتة معمــاری، ما چهار تا پنج 
كتاب بــاالی 200 صفحه داریم. در صورتی كه یك 
كتاب كار تعریف نشده است. در آخر بعضی كتاب های 
درســی، یك كار عملی كوچك گنجانده شده است. 
آن وقت موقع امتحان كه می شود، می گوییم ارزش 
نمرة عملی ســه برابر نمرة تئوری است كه با منطق 

كتاب هم خوانی ندارد. 

همچنان  كاردانش  در  آموزش هــا  یعنی   é
دانش محور است نه مهارت محور؟

è موقــع درس دادن و درس خوانــدن، دانش محور 
است؛ ولی موقع امتحان، مهارت محور است! 

é چه پیشــنهادی برای تقویت انگیزه های 
هنرآموزان دارید؟

è آموزش ضمن خدمــت را جدی بگیریم و به روز 
كنیم تا هنرآموزان قوی شوند. آموزش ضمن خدمت 
ما ضعیف اســت و به روز نیســت. اگــر معلمان و 
هنرآموزان قوی داشــته باشیم، آن ها حتی از كتاب 
بد هم، ایدة نو می گیرند. آموزش ضمن خدمت باید 

مردودی هم داشته باشد. 
نكتــة دوم بی توجهــی بــه مهارت حرفــه ای در 
آموزش و پرورش است. طرح رتبه بندی پارسال اجرا 
شــد. مالك هایی كه برای رتبه بنــدی تعیین كرده 
بودند، هیچ كدام مهارت حرفــه ای معلم و هنرآموز 
را محــك نمی زدند. در صورتی كه اگر مهارت حرفه 
ای هنرآموزان را بســنجند، معلم و هنرآموز مجبور 

می شوند مهارت حرفه ای خود را باال ببرند. 

آموزش در 
هنرستان های 
كاردانش، هنگام 
درس  دادن 
دانش محور است، 
در صورتی كه هنگام 
امتحان مهارت محور 
است
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مرتضی خاكزار بفروئی
دكترای مهندسی صنایع، پژوهشكده توسعه تكنولوژی 

نسرین شنب غازانی اقدم
كارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

آسیه ریاحی
كارشناس ارشد مهندسی فناوری اطالعات

توانمندســــازی 
دانش  آمــــــوزان 
با فناوری اطالعات 

اشاره
دستاوردهای دهة گذشته در فناوری های رایانه ای 
و اطالعاتی تغییــرات زیادی در جامعة ما ایجاد كرد. 
مســائل اخالقی مرتبط با فناوری اطالعات در جامعة 
امروزی كه یكشــبه به یك جامعة اطالعاتی تبدیل 
شــده، از تعدد هر چه بیشتری برخوردار شده است. 
دسترسی به اطالعات و نیز انتقال سریع آن تأثیرات 
مثبت و منفــی زیادی روی رشــد روانی، اخالقی و 
اجتماعی نوجوانان و به طور كلی روی ساختار و كاركرد 
جامعه داشته و دارد. در این میان، نظام آموزشی ما نیز 
از تأثیرات مثبت ومنفی استفاده از فناوری اطالعات 

متأثر شده است.
برای تســهیل و سرعت بخشیدن به تحقق اهداف 
تعیین شده در »سند تحول بنیادین آموزش وپرورش« 
و دیگر اسناد باالدستی كشور، جامعة ما ناگزیر باید 
به سمت اســتفاده از »فناوری اطالعات و ارتباطات« 
)ICT)1 قدم بردارد و در این مسیر مشاركت نهادهای 
گوناگون كشور و برنامه ریزی مناسب از اولویت و اهمیت 

به عنوان  آموزش وپرورش  اســت.  برخوردار  كلیدی 
اصلی ترین ستون آموزشی و پرورشی دركشور وظیفة 
خطیری به عهده دارد و تنها با برنامه ریزی و پژوهش 

حساب  شده می تواند نقش كلیدی خود را ایفا كند.
در این مقاله از طریق مرور مقاالت پژوهشی چاپ 
شده و بین المللی، برخی از تأثیرات استفاده از ابزار 
فناوری اطالعات در نظام آموزشــی تشریح شده و 
جهت گیری تحقیقات بین المللی در حوزة شبكه های 
اجتماعی و تأثیرات مثبت و منفی آن ها بررسی شده 
است. نتایج این مطالعه نشان می دهد كه در كشور ما 
نیز نیاز به سامان دهی و جهت دهی مناسب به تحقیقات 
در حوزة سیاســت گذاری و برنامه ریزی استفاده از 
فناوری اطالعات در آموزش وجود دارد. معلمان ما باید 
به دانش اســتفادة درست و بهینه از این ابزار مجهز 
شوند. آموزش استفاده از فناوری اطالعات و چگونگی 
جلوگیری از خطرات آن باید در مدرسه ها به طور جدی 

مورد توجه برنامه ریزان آموزشی قرار گیرد.
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مقدمه
فناوری اطالعات موجب تغییراتی بنیادین در نگرش 
عمومی نسبت به توســعه شده و تأثیر آن به حدی 
بوده اســت كه اینك فناوری اطالعات، محور توسعة 
ملی تلقی می شــود. نتایج تحقیق انجام شده توسط 
دكتر رضا منیعی و همكارانش حاكی از آن اســت 
كه میان نشانگرهای فناوری اطالعات و ارتباطات و 
توسعة علمی در سطح كشورها هم بستگی معناداری 

وجود دارد ]1[.
فناوری ها و رایانه ها در فرایندهای آموزشــی ادغام 
می شوند و به طور روز افزون به بخش  جدایی ناپذیر از 
نظام آموزشی تبدیل می شوند. این رویه در آموزش 
ابتدایی و متوسطه رو به گسترش است، اما در حال 
حاضر در سطح دانشگاهی گسترش بیشتری داشته 

است ]2[.
ایــن موضوع به معنی آن نیســت كــه یادگیری 
به عنوان فراینــدی اجتماعی كــه از طریق ارتباط 
میــان فراگیرندگان، معلمــان و دیگران تحقق پیدا 
می كند، می تواند به طــور مؤثر با فناوری جایگزین 
شود. بلكه در عوض، فناوری می تواند فرایند آموزش 
را به روش های متعدد تحت تأثیر قرار دهد. تحقیق،  
ارتباط و همكاری،  حل مســئله و خالقیت، امروزه 
همه تحت تأثیر رایانه ها و دیگر فناوری هایی هستند 
كه اكنــون بخــش جدایی ناپذیر 
زندگی ما شده اند. در بسیاری 
باالدســتی  اســناد  از 
كشــور بــر لزوم 
برنامه ریزی 

مناســب در جهت ارتقای علم و فناوری دركشــور 
تأكید شــده اســت. بنابراین توجــه و برنامه ریزی 
مناسب در جهت آموزش استفادة بهینه از این ابزار 

از ضروریات پیشرفت جامعه است. 
هدف این تحقیق بررســی جهت گیری تحقیقات 
بین المللی در حوزة اســتفادة بهینه از ابزار فناوری 
اطالعات بوده اســت. در ادامه ابتــدا روش تحقیق، 
سپس اهمیت استفاده از فناوری اطالعات در آموزش 
از منظر تحقیقات بین المللی و سپس از منظر اسناد 
باالدستی كشور تشریح شــده است. در پایان نتایج 
تحقیقات بین المللی در حوزة آســیب های ناشی از 
سایت های شــبكه های اجتماعی و مسائل فرهنگی 
و اخالقــی این حوزه بیان شــده و به ضرورت توجه 
به اســتفاده از ایــن ابزار در جهــت بهبود كیفیت 
آموزش وپرورش صالحیت های كلیدی دانش آموزان 

پرداخته شده است.

روش تحقیق
هدف این تحقیق بررســی جهت گیری تحقیقات 
بین المللی در حوزة اســتفادة بهینــه از ابزار فناوری 
اطالعات بوده است. به این منظور از رویكرد كیفی با 
استفاده از مرور ادبیات استفاده شد و مقاله های منتشر 
شده طی سال های 2014 تا 2016 در پایگاه اینترنتی 
»Sciencedirect« با كلمات كلیدی اخالق استفاده 

فناوری اطالعات،  از 
ی  یت ها ســا

شــبكة 

ارتباط منفی 
میان استفاده از 
سایت های شبكة 
اجتماعی و عملكرد 
علمی آن ها وجود 
دارد

كلیدواژه ها: 
فناوری اطالعات، آموزش، 
ICT، اینترنت
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اجتماعی، فناوری اطالعات در آموزش  و... جست وجو 
شــد. از بین مقاالت یافت شده تعدادی از مهم ترین 
آن ها را انتخاب كردیم و نتایج آن ها را برای استفاده در 

آموزش وپرورش كشور ارائه دادیم.

اهمیت و ضرورت استفاده از فناوری 
اطالعات

در عصر دیجیتال و در یــك جامعة دانش بنیان، 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات تقریبــًا در همة 
جنبه هــای زندگی مدرن و به خصــوص در آموزش 
3[. بســیاری از  نقــش اساســی ایفا می كنــد ]7ـ 
كشــورها به اهمیت فناوری اطالعــات و ارتباطات 
در آموزش پی برده اند. بنابراین سیاست های مرتبط 
بــا آموزش را ابالغ كرده اند و روی ســخت افزارهای 
مرتبــط با فناوری اطالعات و ارتباطات، نر م افزارها و 
دسترسی به اینترنت در مدرسه ها و آموزش معلمان 
سرمایه گذاری كرده اند. حتی برخی از محققان اعتقاد 
دارند كه: »به سختی ممكن است كشوری در جهان 
وجود داشــته باشــد كه در حال حاضــر در فرایند 
معرفی فناوری اطالعات و ارتباطات به نظام آموزشی 

خود متعهد نشده باشد« ]8[.
استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در آموزش 
می تواند محیط های آموزشــی جدیدی ایجاد كند، 
روش های تدریس جدیدی فراهــم آورد، ارتباطات 
ســنتی معلمـ  دانش آموز را تغییــر دهد و در پایان 
كیفیت آموزش را بهبود بخشــد. بنابراین،  فناوری 
اطالعــات و ارتباطات می تواند به عنــوان »ابزارهای 
بالقوه برای تغییر و نوآوری در آموزش« مطرح شود 
]9[. عالوه بر آن، اســتفاده از ICT در مدرســه ها 
  ICT روش مؤثری برای پرورش افرادی است كه در
متخصص اند و پاسخ گوی تقاضاهای جامعة اطالعاتی 
مدرن هستند. در نتیجه، برخی از مطالعات پیش بینی 
كردند كه »اهمیت فناوری آموزشی دركالس درس 

افزایش می یابد« ]10[.
امروزه رایانه ها نقش فعالی در همة سطوح آموزش 
دارند و این وســایل از ابعاد مهم و ضروری مدرسه 
هســتند. محیط های یادگیری و آموزشی شروع به 
استفادة مؤثر از رایانه ها می كنند و به دلیل گسترش 
استفاده از اینترنت استفاده از رایانه در سطح جهان 
ابعاد متفاوتی دارد. بســیاری از كشــورها در جهت 
افزایش استفاده از رایانه ها در آموزش، سرمایه گذاری 
نســبتًا زیادی بــرای  افزایش اســتفاده از رایانه در 
مدارس می كنند. دولت اســترالیا در سال 1999 و 

2000 حدود 4/3 میلیارد دالر برای فناوری آموزشی 
خرج كرد. در آمریكا وزارت آموزش وپرورش بیشــتر 
از700 میلیــون دالر از بودجــه اش را برای فناوری 
آموزشــی صرف كرد. در انگلیس طبــق داده های 
آژانس ارتباطات آموزشی و فناوری انگلیس )2004( 
یك میلیون پوند برای محصوالت فناوری آموزشــی 

در سال های 2001 و 2004 پرداخت شد]11[.

قوانین و برنامه های بلند مدت كشور
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش مهم ترین سند 
شناخته شده در حوزة آموزش وپرورش كشور است. 
در این سند بر »بهره مندی هوشمندانه از فناوری های 
نوین در نظام تعلیم وتربیت رســمی عمومی« تأكید 
شــده و از آن به عنــوان یكــی از راهبردهای نظام 

تعلیم وتربیت در افق 1404 یاد شده است]12[.
همچنین در سند زیرساخت های فناوری اطالعات 
]13[، دانش عصر اطالعــات به عنوان یكی از هفت 
زیر ســاخت مهم فناوری اطالعات در كشور تعیین 
شده است. چشم انداز دانش عصر اطالعات در كشور 
ما این است كه تمامی شهروندان متناسب با جایگاه، 
نیاز و ویژگی های خود مهــارت، دانش آكادمیك و 
تخصص و خبرگــی الزم در حوزة فناوری اطالعات 
را به صورت اثربخش داشته باشند و هم زمان با تغییر 
نیازها و كاربردها، به طور مســتمر به روز شــوند. از 
سوی دیگر نیز، ساز و كار نهادینة مناسب حاكمیت 
و مدیریت به گونه ای جامع و مانع و آینده نگرانه وجود 
داشته باشد. در جلد سوم از مجموعة اسناد این طرح 
مهم تریــن قوت ها، فرصت ها، ضعف هــا و تهدیدها 
در این حوزه تشــریح شده اند. رویكرد مثبت وزارت 
آموزش وپرورش به هوشمندسازی مدارس و استفاده 
از فناوری اطالعات به عنوان یكی از فرصت ها مطرح 
شــده و از نبود طرح جامع ســواد اطالعاتی كشور، 
كم توجهی به پژوهش در حوزه های اخالق و فرهنگ 
در اســتفاده از فناوری اطالعــات و آموزش آن در 
اسناد باالدستی كشــور و نیز ضعف جدی در حوزة 
آموزش حقوق IT نیز به عنوان بخشی از ضعف ها و 

محدودیت ها نام برده شده است.
در نقشة جامع علمی كشور ]14[ نیز بر راهبردهای 
ترویج فرهنگ كســب و كار دانش بنیــان، ارتقای 
توانایی علمی، فناورانــه و مهارتی افراد، بازنگری در 
برنامه های درســی و محتوای آموزشــی به منظور 
انطباق با تمامی نیازهــای واقعی فردی،  خانوادگی 
و اجتماعی دانش آمــوزان، تلفیق آموزش با تربیت، 

سند تحول بنیادین 
ورش  آموزش وپر

ین  مهم تر
سند شناخته 
شده در حوزۀ 

ورش  آموزش وپر
كشور است. در این 

سند بر »بهره مندی 
هوشمندانه از 

فناوری های نوین در 
نظام تعلیم وتربیت 

رسمی عمومی« 
كید شده و از آن  تأ

به عنوان یكی از 
راهبردهای نظام 

تعلیم وتربیت در افق 
1404 یاد شده است
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پژوهش و مهارت و برون مداری نظام علم و فناوری 
جامعة ایرانی از جهت مشاركت علمی و فناوری فعال 
با جهان اسالم و سایر كشورها تأكید شده است. در 
همة این راهبردها، فنــاوری اطالعات به عنوان یك 

راهكار عملی و مؤثر می تواند مورد توجه قرار گیرد.

برنامه ریزی و پژوهش برای بهره مندی 
هوشمندانه از انواع فناوری ها   

از ســال های 1990، موضوع اخالق به عنوان یكی 
از بخش های مكمل و ضروری در برنامه های توسعة 
تخصصی در محیط های علمی مطرح شــد و از آن 
پس اصول مفهومی اخالق توسط دانشمندان رایانه 
مــورد تحقیق قرار گرفت و اســتانداردهای اخالقی 
برای این حوزه ایجاد شــد. اصــول اخالقی فناوری 
اطالعات موضوعات اخالقی مرتبط با حقوق نویسنده، 
مالكیت، دسترسی، محرمانه بودن و امنیت اطالعات 
را بررسی می كند . یكی از توسعه یافته ترین مجموعه 
اســتانداردهای اخالقی »كدهــای اخالقی انجمن 
ماشــین های رایانه ای آمریكا« اســت كه مجموعه 
اصول اخالقی استفاده از رایانه، از مسئولیت حرفه ای 

تا نتایج فناوری در جامعه را شامل می شود ]15[.
اخالق به عنوان انشعابی از فلسفه در ارتباط مستمر 
با ارزش های بنیادی ِ روابط بین انسانی است و كیفیت 
و اصول عمل یا رفتاری را كه از جنبة وجدانی خوب، 

بد، مناسب یا اشتباه هستند، مطالعه می كند]2[.
 Facebook,  سایت های شبكة اجتماعی )برای مثال
Tumblr, Pinterest, Linkedin, Yelp, Yammer و...( 
میلیون ها كاربر از سراســر دنیــا را جلب كرده اند و 
امروزه این سایت ها جزء زندگی روزانه و كار روزمرة 
افراد بســیاری هســتند. اخیراً محققان شــروع به 
بررسی تفاوت های فرهنگی نه تنها در استفادة كلی 
از اینترنت بلكه به طور خاص تر، ســایت های شبكة 
اجتماعی كرده انــد. واسالو2 و همكارانش )2010( 
تفاوت های فرهنگی در استفاده از سایت های شبكة 
اجتماعی بین آمریكا، انگلســتان، ایتالیا،  فرانســه و 
یونان را شناسایی كردند. طبق نتایج آن ها، فرهنگ 
بر انگیزة كاربران برای اســتفاده از سایت های شبكة 
اجتماعی، استفاده های مؤثر از آن ها و زمانی كه آن ها 
در این ســایت ها صرف می كنند، تأثیر می گذارد. در 
مقایســه با آمریكا، زمان صرف شده در فیسبوك در 

انگلستان باالتر و در فرانسه پایین تر بود. 
تفاوت های فرهنگی  الهــار4)2008(  چاپمن3و 
در الگوهای اســتفاده از سایت های شبكه اجتماعی 

)به عبــارت دیگر اهــداف كاربــران، الگوی عمومی 
معرفی خــود و رفتارهــای تعاملی عمومــی( را از 
»اتنوگرافیك«5  و مصاحبه هــای  طریق مشــاهده 
در فرهنگ هــای مختلــف )آمریكا، فرانســه، چین 
و كرة شــمالی( بررســی كردند. نتایج نشان داد كه 
پاسخ دهندگان از آمریكا استفاده از سایت های شبكة 
اجتماعی را برای به اشــتراك گذاشــتن اطالعات 
فردی )برای مثال عكس ها، ویدیوها و موسیقی( ذكر 
كردند، در حالی كه پاسخ دهندگان فرانسوی استفاده 
از سایت های شبكة اجتماعی را برای بحث در مورد 
عالقه ها و ســرگرمی های خود، نــه برای موضوعات 

فردی یا »داده های حساس« ذكر كردند. 
كیم6و همكارانش )2011( فهمیدند كه الگوهای 
اســتفاده از ســایت های شــبكة اجتماعی به طور 
قابل توجهی در مــورد دانش آموزان كــره و آمریكا 
متفاوت اســت )به عبارت دیگر، تعامالت اجتماعی 
دانش آموزان آمریكایی نســبت بــه همتایان كره ای 
خود تقریبًا به طور میانگین پنج برابر بیشتر بود(. در 
پایان كارپینسكی7 و همكارانش )2013( تفاوت ها 
بین استفادة دانش آموزان آمریكا و اروپا از سایت های 
شــبكة اجتماعی و عملكرد علمی آن ها را بررســی 
كردند و فهمیدند كه ارتباط منفی میان استفاده از 
سایت های شــبكة اجتماعی و عملكرد علمی آن ها 
وجــود دارد. مطالعات اخیر كه بحث بزرگی را ایجاد 
كردند، ارتباط منفی یا نبود ارتباط را میان استفاده 
از سایت های شبكة اجتماعی و عملكرد علمی نشان 
می دهند. در كنار تحقیقات ذكر شده، آی پك ُازر8 
و همكارانش )2014( تحقیقی با اســتفاده از گروه 
بزرگی از دانش آموزان در آمریكا و اروپا انجام دادند. 
در ایــن تحقیق كیفی تلقی دانش آمــوزان از تأثیر 
سایت های شبكة اجتماعی روی عملكرد علمی شان 
بررسی شد. نتایج این تحقیق تفاوت در نگرش های 
دانش آمــوزان در آمریكا و اروپا را بیان می كند. اكثر 
دانش آمــوزان ادعــا كردند كه احســاس می كنند، 
سایت های شــبكه اجتماعی روی نمرات آن ها تأثیر 
ندارند. بسیاری از دانش آموزان اروپایی )32 درصد( 
بیان كردند كه از ســایت های شبكة اجتماعی برای 
ارائة تكالیف مدرســه استفاده می كنند، در حالی كه 
دانش آمــوزان آمریكایی دانش آموزان مســئول تری  

بودند )31/7 درصد از دانش آموزان(.
در نمونة آمریكایی، اكثــر افرادی كه تأثیر مثبت 
سایت های شبكة اجتماعی را بیان كرده اند، گفته اند 
كه از آن برای انجام كارهای مدرسه استفاده می كنند. 

وند تحقیقات در  ر
دنیا نشان می دهد، 
استفاده از فناوری  
اطالعات در آموزش 
یزی  به صورت برنامه ر
شده و هدفمند، 
به افزایش كیفیت 
ورش  آموزش وپر
مهارت های كلیدی 
دانش آموزان منجر 
می شود
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اكثر افرادی كه تأثیر منفی را بیان كرده اند، گفته اند 
كه سایت های شــبكة اجتماعی باعث حواس پرتی 
می شــوند. در نمونة اروپایی اكثر دانش آموزان ذكر 
كردند كه دلیل تأثیــر منفی به دلیل وقت گیر بودن 

است ]16[.
امنیت یك نیاز اساسی برای هر فرد خواه به صورت 
بــر خط یــا غیر بر خط اســت. اصطــالح »ایمنی 
اینترنتــی« گاه به عنــوان »امنیــت اینترنتی« نیز 
شناخته می شــود كه به حریم خصوصی، صداقت و 
كارایی فناوری اطالعات و ارتباطات اشــاره دارد. در 
مدرسه ها، مربیان در مورد هزینه ها و منافع استفادة 
دانش آموزان از اینترنت نگران هستند. دانش آموزان 
باید قادر باشند تجارب برخط خود را به گونه ای امن 
مدیریت كنند، بدانند كه با اطالعات ناخوشــایند و 
نامناسب چگونه برخورد كنند و بدانند چه موقع باید 

از بزرگ ترها كمك بگیرند.
مطالعات بســیاری برای شناسایی خطرات ناشی 
از اینترنت انجام شــده  اســت. هنگامی كه كودكان 
با افــراد غریبه تعامل می كننــد، با خطرات خاصی 
مواجه می شوند. در سال 2000 شش نوع از خطراتی 
كه كــودكان را در محیط مجازی تهدید می كنند4، 
توســط آفتاب9 فهرســت شد: افشــای اطالعات 
نامناســب یا به طور بالقوه خطرناك، تعقیب شدن و 
سایر اشكال آزار و اذیت، افشای اطالعات محرمانه و 
مهم، كاله برداری خرید آنالین  و اغفال شدن توسط 
شــكارچیان مجازی كه می خواهند كــودكان را رو 
در رو مالقات كنند. ســازمان ها در انگلیس تاكنون 
چندین گزارش درمورد فناوری اطالعات و ارتباطات 
با تأكید بر ایمنی اینترنتی ارائه كرده اند. برای مثال، 
»آژانس فناوری های اطالعاتی و ارتباطاتی انگلیس« 
فرمان »بازبینی روال های ایمنی اینترنتی در مدارس 
انگلیس« را صادر كرد و در مورد روال های فعلی در 
تدریس ایمنی اینترنتی در مدارس انگلستان گزارش 
داد. از میان نگرانی های ایمنی رشد یافته،  دسترسی 
به موضوعات نامناســب تنها دلواپسی مهم معلمان 
بود. برای محافظت از شــاگردان در برابر موضوعات 
نامناســب مدارس به سمت اســتفاده از تنظیمات 

فیلترینگ گرایش می یابند.
در اواخر ســال 1999 دولت استرالیا پروژة »هشدار 
اینترنتی در مدرسه  های امن«10 را آغاز كرد كه تالش 
می كرد منابع ایمنی اینترنتی را برای مدارس ابتدایی 
و متوســطه فراهم كند. این پروژه جزوه هایی منتشر 
كرد كه خطرات و راهبرد های به حداقل رســاندن این 

خطرات را تعیین می كرد. »انجمن بین المللی فناوری در 
تعلیم وتربیت« در تدوین استانداردهای فناوری آموزشی 
ملی روی مسئولیت مدیران و معلمان برای مدل سازی 
و اجرای روال های اجتماعی،  قانونی و اخالقی به منظور 
ترویج استفادة مسئوالنه از فناوری متمركز می شود. این 
استانداردها موضوعات حریم خصوصی،  امنیت و ایمنی 
مرتبط با اینترنت و همچنین ایمنی محیطی، قوانین 

كپی رایت و موضوعات حقوق مالكیت فكری را بررسی 
می كند ]17[.

در ســال 2016، تحقیقــی توســط كوپكی11 و 
تومزیك12 با هدف شناخت نوع داده های به اشتراك 
گذاشته شده توسط كاربران جوان اینترنت، شناخت 
حوزه های پرخطر در استفاده از رسانه های اجتماعی، 
شــناخت عوامــل تعیین كنندة رفتارهــای پرخطر 
مرتبط با اشــتراك داده های شــخصی فرد و تعیین 
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سطح آگاهی كاربران جوان اینترنت از خطرات ناشی 
از اشــتراك  داده های شخصی انجام شــد. آنان در 
پایان براساس نتایج تحقیقات خود پیشنهادهایي به 

والدین و معلمان ارائه دادند ]18[. 

پژوهــش و برنامه ریزی برای آموزش 
در  اطالعات  فناوری  از  اســتفاده  و 

مدارس
دانش آموزان قرن بیســت ویكم نیاز دارند مطابق 
رویكردهای قرن بیســت ویكم آموزش داده شــوند. 
روش های جدید اقتصــادی و اجتماعی در مواجهه 
با توسعة ســریع فناوری های اطالعاتی و ارتباطی و 
استفادة گسترده از آن ها در همة زمینه  های زندگی 
نیازها و تغییرات جدیدی را در آموزش طلب می كند. 
طی چند دهه، رایانه ها از ابزارهایی مرموز به نمادی از 
نظام اجتماعی و پیشرفت آن تبدیل شدند. مهم ترین 
جزء آموزش معاصر، شــكل گیری اولیه و توســعة 
شایستگی هایی اســت كه فراهم كنندة سطح باالیی 
از تحقق مســئولیت در یك محیط رقابتی نسبت به 
دانش  عمیق فرد، هوشمندی، پویایی، انطباق پذیری،  
كارآفرینی و اطمینان بــه توانمندی های فردی در 
شخص اســت. فرد الیق قادر است دانش، مهارت ها 
و نگرش هــا را با هم تركیب كند و بــه كار بندد و 
از یادگیــری قبلی خود )خواه به صورت رســمی یا 
غیررسمی كسب شده باشد( در موقعیت های جدید 

استفاده كند.
»شایستگی های كلیدی« به عنوان تركیبی از دانش، 
مهارت ها و نگرش ها متناســب بــا موقعیت  تعریف 
شــده اند. شایســتگی های كلیدی شایستگی هایی 
هســتند كه همة افراد برای كامل بودن و توســعة 
فردی، شــهروند فعــال بودن، شــمول اجتماعی و 
 Key ,2007( استخدام نیاز دارند. چارچوب مرجع
competences( هشت شایستگی كلیدی تعیین 

كرده است: 1. ارتباط از طریق زبان مادری؛ 
2. ارتباط از طریق زبان های خارجی؛ 

3. خبرگی ریاضــی و توانمندی های پایه در علوم 
فناوری؛ 

4. صالحیت دیجیتال؛
5. یادگیری برای یاد گرفتن؛

6. شایستگی های اجتماعی و مدنی؛ 
7. حس ابتكار و كارآفرینی؛

8. آگاهی فرهنگی و بیان.
به دلیل كاربردهای گســتردة فناوری اطالعات و 

 پی نوشت ها
1. Information and communi-
cations Technology
2. Vasalov 
3. chapman
4. Lahar
5. Ethnographic
6. kim
7. Karpinski
8. Ipekozer
9. Aftab
10. Netalert CyberSafe 
Schools
11. Kopecky
12. Tomczyk

 ICT ارتباطات در همة فعالیت های انسانی، آموزش
و آموزش از طریق ICT به همة شایستگی ها فرصت 
می دهد درگیر شــوند و توســعه یابند. معلمان باید 
خالقیــت و تالش خود را برای توســعة مهارت های 
كلیدی دانش آموزان امروزه به كار گیرند. با استفاده 
از ICT ، معلمان نه تنها می توانند شایســتگی های 
كلیدی را شــكل دهند، بلكه می تواننــد از اجزای 
فعالیت هــای ICT و بازی های آموزشــی رایانه ای 
برای ارزیابی میزان كســب مجموعه صالحیت هایی 
كه اجزای شایســتگی های كلیدی هستند، استفاده 

كنند ]19[.

نتیجه گیری
با توجه به روند مطالعات پژوهشــی اخیر در سطح 
دنیا، به نظر می رســد در كشور ما نیز باید مطالعات 
پژوهشی جدی در آموزش وپرورش و سایر نهادهای 
ذی ربط در خصوص نهادینه كردن اخالق و فرهنگ 
اســتفاده از فناوری اطالعات دركشــور و نیز بحث 
امنیت و استفادة ایمن از اینترنت در مدرسه ها انجام 
شود. به این منظور بهتر است ابتدا فرهنگ، عادت ها 
و رفتار مردم به خصوص نســل كودك و نوجوان در 
استفاده از اینترنت و شبكه های اجتماعی و همچنین 
عوامل تعیین كنندة رفتارهای پرخطر شناخته شوند. 
عــالوه بر آن، با پررنگ شــدن بحث »شــبكة ملی 
اطالعات« در كشور، بحث سامان دهی،  تولید و ارائة 
محتوای آموزشی مناسب در سطح ملی نیز باید مورد 

توجه قرار گیرد.
در حوزة استفاده از ابزار رایانه نیز پژوهش در حوزة 
محتوا و مشخصات فعالیت های مرتبط با سواد فناوری 
اطالعات در ســطح مدارس ابتدایــی و راهنمایی، 
تعییــن ســاختار مهارت های فنــاوری اطالعات و 
ارتباطــات مورد نیاز معلمان و توســعة مهارت های 
فناوری اطالعات در محیط آموزشــی مدارس باید 
مورد توجــه قرار گیرد. امروزه ابزار فناوری اطالعات 
و ارتباطات در خدمت بســیاری از مدرسه ها )دولتی 
یا خصوصی( قرار گرفته، اما آموزش وپرورش نیازمند 
برنامه ریزی دقیق و هوشــمندانه برای بهره گیری از 
این ابزار به منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در 
سند تحول بنیادین آموزش وپرورش است. همان گونه 
كه روند تحقیقات در دنیا نشان می دهد، استفاده از 
فناوری  اطالعات در آمــوزش به صورت برنامه ریزی 
شــده و هدفمند به افزایش كیفیت آموزش وپرورش 

مهارت های كلیدی دانش آموزان منجر می شود.
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نصراهلل دادار

اشاره
»واحد استارت موتور« دستگاهی ابتكاری و جدید 
اســت كه برای اولین بار در كشور با كاربری آموزشی 
توســط مهندس عباس فروزان، ســرگروه آموزشی 
اســتان  آموزش وپرورش  كل  ادارة  مكانیك خودرو 
ســمنان و هنرآموز »هنرســتان فنی وحرفه ای امام 
خمینی« و »هنرستان كاردانش امام علی)ع(« گرمسار 

طراحی و ساخته شده است.
این دســتگاه با در برداشتن رادیاتور، فن رادیاتور، 
صفحة نشانگر، ECU، باك سوخت، باتری، دستة سیم 
و چند سنسور، به سهولت به موتور متصل می شود و 
موتور را روشن می كند. با مهندس فروزان گفت وگویی 
انجام داده ایم كه در ادامه مشروح آن را به مخاطبان 
گران قدر »رشــد آموزش فنی وحرفه ای و كاردانش« 

تقدیم می كنیم. 

طراح و سازندة واحد استارت موتور 
در یك نگاه

مهندس عبــاس فروزان در ســال 1348 در 
گرمســار متولد شــده اســت. او پــس از گذراندن 
دوره های تحصیلی ابتدایی و راهنمایی، وارد هنرستان 
فنی وحرفه ای امام خمینی)ره( شد و به عنوان هنرجو 
در این هنرستان ادامة تحصیل داد و در سال 1366 
موفق به اخذ مدرك دیپلم فنی در رشتة اتومكانیك 

نظام قدیم شد.

مهندس فروزان در دانشــگاه مازندران در رشتة 
مكانیك ادامه تحصیل داد و مدرك كارشناسی خود 
را در این رشــته اخذ كرد. او سپس مشغول تدریس 
در »هنرستان حاج جاسم بوشهر« در رشتة مكانیك 
موتورهای دریایی شد. پس از دو سال تدریس در این 
شــهر، به زادگاه خویش گرمسار برگشت و به عنوان 
هنرآموز در هنرســتانی كه خودش در آنجا تحصیل 

كرده بود، مشغول تدریس شد.

ــروزان، گفت وگو با مهندس عباس ف
فـارغ التحصیل مـوفق هنرستان و هنرآمـوز 
هنرستان فنی وحرفه ای امام خمینی)ره( گرمسار

تولیـــد واحد 
استارت موتور 
برای اولین بار در كشور
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مهندس فروزان هم اكنون با 25 سال سابقة آموزشی 
در آموزش وپرورش كشــور، به عنوان سرگروه آموزشی 
مكانیك خودرو آموزش وپرورش اســتان ســمنان و 
هنرآموز هنرستان های فنی وحرفه ای امام خمینی)ره( 

و كاردانش امام علی)ع( گرمسار مشغول به كار است.

é آقای فروزان! خوش حال می شویم كه ابتدا 
دســتگاهی را كه طراحی كرده و ساخته اید، 

معرفی كنید.
 واحد اســتارت موتور دستگاهی ابتكاری و جدید 
است كه برای اولین بار در كشور با كاربری آموزشی 
طراحی و ســاخته شده است. این دستگاه با داشتن 
رادیاتور، فن رادیاتور، صفحة نشــانگر، ECU، باك 
ســوخت، باتری، دستة سیم و برخی از سنسورها به 
ســهولت به موتور متصل می شود و موتور را روشن 
می كند. باید اضافه كنم، اســتفاده از این دســتگاه، 
عالوه بر تسریع در امر آموزش، ارتقای سطح آموزشی 

و صرفة اقتصادی را نیز در پی دارد.

موتور  اســتارت  واحد  فنی  é مشــخصات 
چیست؟

 واحد استارت موتور دارای مشخصات فنی زیر است:
ـ باك سوخت ایمن؛
ـ شیر قطع سوخت؛

ـ نشانگر كلیة پارامترهای موتور؛
ـ  قابلیت  روشن كردن انواع موتورها؛

ـ قابلیت اتصال به دستگاه دیاگ و عیب یابی كامل 
موتور؛

ـ سیستم خنك كاری كامل با دو فن دو دور؛
ـ حفاظ ایمن دو طرفه؛

ـ قیمت مناسب به دلیل تولید دستگاه در هنرستان 
و حذف هزینه های سربار.

é براســاس چه ضرورت ها و نیازی، دست به 
طراحی و تولید واحد استارت موتور زدید؟

 كتاب های درســی ما مباحثــی دارند كه یكی از 
آن ها در گذشــته آموزش پیكان بود. در ســال های 
اخیر، برخی ســرفصل های كتاب های درسی تغییر 
كره اند. یكی از این ســرفصل ها پیكان بود كه حاال 

تغییر كرده و »پژو« یا »موتور ملی« شده است.
روشــن كردن موتــور پیكان به علــت كم بودن 
تجهیزات برقی و سیم كشــی بسیار ســادة آن، به 
راحتی در كارگاه ها انجام می شــد. اما با ورود موتور 

واحد استارت 
موتور برای اولین بار 
در كشور با كاربری 
آموزشی توسط 
مهندس عباس 
وزان، هنرآموز  فر
هنرستان های 
گرمسار، طراحی و 
تولید شده است

واحد استارت موتور 
توسط دفتر انتشارات 
و تكنولوژی آموزشی 
آزمایش شده و برای 
آن اعتبارنامه صادر 
شده است

پژو به كارگاه های هنرستان ها، نیاز به واحد استارت 
موتور به شــدت احساس می شــد. زیرا سیم كشی 
و تجهیزات برقی این موتور بســیار زیاد بود و طبعًا 
هزینة زیادی دربرداشــت. به همین دلیل، در جلسة 
سرگروه های مكانیك كشــور كه در اردیبهشت ماه 
1394 در همدان برگزار شــد، ایدة این سیســتم را 
با همكاران در میان گذاشــتم. در آنجا، آقای دكتر 
حســینی مقدم، مدیركل فنی وحرفه ای، و آقای 
مهندس محمدی، مدیریت محترم هنرستان ما این 
طرح را مفید دانستند و هنرستان از نظر مالی آن را 
حمایت كرد. در نتیجه یك نمونه از واحد اســتارت 

موتور را طراحی كردیم و ساختیم.
پس از تولید این دســتگاه، آقای دكتر حســینی 
را در جریــان كار قــرار دادیم و ایشــان هم آقایان 
مهندس مددی و بیات، كارشناسان فنی وحرفه ای و 
كاردانش را برای آزمایش دستگاه به گرمسار فرستاد. 
آن ها دستگاه را آزمایش كردند و به تهران برگشتند.

در ادامة كار، از دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی 
برای این دستگاه درخواست صدور اعتبارنامه كردیم. 
دفتر انتشــارات و تكنولوژی آموزشی از ما خواست 
كه دســتگاه را برای آزمایش و صدور اعتبارنامه به 
تهران بیاوریم. ما هم دســتگاه را به تهران آوردیم و 
دستگاه در »هنرستان بعثت« تهران توسط مهندس 
بهادران آزمایش شد و اعتبارنامة آن از طرف دفتر 

انتشارات و تكنولوژی آموزشی صادر شد.

é این دســتگاه را در جشــنواره های علمی 
مطرح كرده اید؟
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تولید شود.
از نظــر مالی، آقــای قائمی، مدیر محتــرم ادارة 
آموزش وپرورش گرمسار و مهندس محمدی، رئیس 
محترم هنرستان ما را از نظر مالی واقعًا حمایت كردند 

كه جا دارد در اینجا از همة این عزیزان تشكر كنم.
 

é در تولید این دستگاه با چه مشكالتی روبه رو 
بوده و هستید؟

 اولین مشكل من این اســت كه هیچ چشم انداز 
روشنی در مسیر تولید این دستگاه ندارم و مسیر آن 
مانند همة كارهای جدید، به خصوص در زمینه های 
مالی، مشــخص نیســت و حتی تاریك است. برای 
نمونه، االن قزوین از ما تقاضای خرید این دســتگاه 
را دارد، ولی امور مالی قزوین، فاكتور هنرستان ما را 
نمی پذیرد و می گوید باید كد اقتصادی داشته باشید. 

هنرستان ما كد اقتصادی ندارد.
مشكل دوم این است كه تكلیف توزیع درآمد حاصل 
از فروش این دستگاه روشن نیست. یعنی ما نمی دانیم 
كه چه درصدی از درآمد آن باید به هنرستان برسد و 
چه درصدی باید به نیروی انسانی فعال در تولید دستگاه 
اختصاص یابد. اگرچه تبصرة 75 در این رابطه راهكار 
ارائه كرده است، ولی دستورالعمل ها شفاف نیست و باید 
روشن تر شود. ما در این زمینه نیازمند همكاری بیشتر 

وزارتخانه هستیم.
 وقتی من هنرآموز می كوشم كه نیازهای اساسی 
هنرستان را خودمان تأمین كنیم و آموزش وپرورش 
را در ایــن زمینه هــا بــه خودكفایی برســانیم و از 
ســوی دیگر این تولیدات سبب ارتقای سطح كیفی 
آموزش هنرجویان می شود و از بیرون رفتن بودجة 
آموزش وپــرورش به خارج نظام جلوگیری می كند و 
تولیدات هم مورد تأیید آموزش وپرورش است، دیگر 
دلیلی ندارد كه آموز ش وپرورش كشــور بخواهد این 
دستگاه ها را از بیرون خریداری كند. وزارتخانه باید 
همة دستگاه ها و واحدهای تابعة خود را به خرید این 

دستگاه ها تشویق كند.
مشكل دیگر این است كه گرچه از سوی وزارتخانه 
بخشنامه شده است كه كل تجهیزات خریداری شده 
توســط واحدهای آموزش وپرورش بایــد اعتبارنامه 
داشــته باشند، اما بخشــی از تجهیزاتی كه در حال 
حاضر توسط هنرستان ها خریداری می شود، دارای 
اعتبارنامه دفتر انتشارات و تكنولوژی آموزشی نیست 
و ایــن دفتر هم ممانعتی در جهت جلوگیری از این 

امر به عمل نمی آورد.

تولید این دستگاه 
باعث صرفه جویی 
یاد و ارتقای  بسیار ز

سطح كیفی آموزش 
و  رشتة مكانیك خودر

در هنرستان ها 
می شود

ین مشكل  مهم تر
من این است كه 

وشنی  چشم انداز ر
در مسیر تولید این 

دستگاه ندارم

 بلــه. در جشــنوارة پارك علم و فناوری اســتان 
ســمنان شــركت كردیم و در بخش دانشگاهیان، 

منتخب جشنواره شدیم.

é تاكنون چه تعدادی از واحد استارت موتور 
تولید كرده و فروخته اید؟

 ما تاكنون هفت دســتگاه تولید كرده ایم و آمادة 
فروش این دســتگاه به هنرستان های سراسر كشور 

هستیم.

é عالوه بر مزایای فنی، این دســتگاه از چه 
مزایای دیگری برخوردار است؟

 از نظر اقتصادی باعث صرفه جویی بســیار زیادی 
می شــود. به عالوه سطح آموزش رشــتة مكانیك 

خودرو در هنرستان ها را ارتقا می دهد.
 

é قیمت آن چقدر است؟
 ما این دستگاه را به قیمت سه میلیون و هشتصد 
هزار تومان می فروشــیم. طبق تبصرة 75، ما اجازه 

داریم كه این دستگاه را تولید كنیم و بفروشیم.

é چه كســانی در تولید این دستگاه، شما را 
یاری كردند و مورد حمایت قرار دادند؟

 مدیر و معاونان هنرســتان، مدیــر محترم ادارة 
آموزش وپرورش گرمســار، همــكاران گران قدرم در 
هنرستان و هنرجویان عزیز هنرستان، حتی برخی 
از همكاران و هنرجویان روزهای پنجشنبه و جمعه 
می آمدند و به من كمك می كردند تا این دســتگاه 
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یت یادگیری  مدیر
در كارگاه های فنی وحرفه ای

مهدی فضلی
هنرآموز، كارشناسی ارشد معماری

میثم احمدلو
هنرآموز، كارشناسی ارشد كامپیوتر

اشاره
ارتباط بین یاددهی و یادگیری غیرقابل انكار است. این دو فرایند قابل جداسازی 
نیستند و مكمل یكدیگرند. سنجش و ارزیابی هم برای مشخص كردن میزان موفقیت 
آن هاست. در ســال های اخیر آموزش منجر به یادگیری اهمیت زیادی پیدا كرده و 
به ویژه در محیط هنرستان های فنی وحرفه ای كه هدف آن ها تربیت تكنیسین است، 
بی توجهی به آن پیامدهای ناخوشایندی در كوتاه مدت و بلندمدت برای جامعه خواهد 
داشــت. هدف اصلی و نهایی ساختارهای آموزشی، یادگیری مؤثر است و از وظایف 
اصلی هنرآموز فراهم آوردن محیط مناسب برای اطمینان از این روند است. از این رو 
آشنایی با تجربیات دیگران در زمینة یادگیری می تواند مفید باشد. در این مقاله، بعد از 
شناسایی عوامل مؤثر در یادگیری و مرور نظریات، به شرح هریك از عوامل شناسایی 

شده می پردازیم و در نهایت راهكارهایی در این زمینه ارائه می دهیم.

كلیدواژه ها: 
هنرستان فنی وحرفه ای، كارگاه آموزشی، هنرجو، آموزش، یادگیری مؤثر

مقدمه
مدیریت یادیگیری در هنرســتان ها با چالش های جدی روبه روست و به رویكرد 
متفاوتی، به دلیل داشتن ابعاد گوناگون، نیاز دارد. در اینجا ما با دو حیطة كاماًل مجزا 
روبه رو هســتیم: در مرحلة اول آموزش های تئوری و در مرحلة دوم استفاده از این 
آموزش ها برای اجرای فعالیت عملی. مسئلة بعدی این است كه هنرجویان به صورت 
معمول از لحاظ بنیة علمی مقداری از دانش آموزان دبیرستان ضعیف تر هستند. در 

پــاره ای از موارد نیز از لحاظ انضباطی موارد خاصی 
بین آن ها در مقایســه با دیگران وجود دارد. از سوی 
دیگر، هنرجویان در درس های تخصصی خود با یك 
هنرآموز خاص در تمام طــول روز در كارگاه با یك 
واحد درســی مشــخص حضور دارند كه این  زمان 
طوالنی باعث كاهش نشــاط اولیه می شــود و روی 
مقولــة یادگیری تأثیر منفی می گذارد. یكی دیگر از 
مشكالت مكان هنرستان های موجود است كه غالبًا 
مخصوص فعالیت های كارگاهی طراحی نشده اند. در 
ایــن مقاله ما به صورت تحلیلی و توصیفی به فرایند 
یادگیری پرداخته و عوامل مؤثر در آن را مشــخص 
كرده ایــم. در ادامه نیز به ارائة راهكارهایی در زمینة 

پاسخ گویی به مسائل یاد شده خواهیم پرداخت.

روش تحقیق
روش تحقیــق این مقاله از نوع توصیفیـ  تحلیلی 
بوده و گردآوری اطالعات با مطالعات كتابخانه ای و با 
مراجعه به منابع اصلی و منابع ترجمه صورت گرفته 
اســت. قسمتی از اطالعات هم به صورت میدانی و با 

تحلیل نمونه های موردی جمع آوری شده است.

بیان مسئله
چگونه می توانیم یك محیط یادگیری امن، مؤثر، 
محرك، پرانگیزه و شاداب داشته باشیم؟ و چگونه باید 
با طــرز برخورد و رفتار متفاوتی كه در دانش آموزان 
نوجوان وجود دارد، روبه رو شــویم و آن ها را در یك 
چارچوب مشــخص یادگیری مؤثر قرار دهیم؟ یا به 
عبارت دیگر، مبنای روبه رو شدن با مسائل چیست 
و مدیریت یادگیری شــامل چه مواردی می شــود؟ 
از سوی دیگر در هنرســتان ها ما با دو حیطة كاماًل 
مجزای آموزشــی روبه رو هستیم كه این موضوع بر 

پیچیدگی این روند می افزاید )شكل 1(.
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بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری
از سوی دیگر، عواملی هم بر روند یادگیری مؤثرند؛ 
عواملی كه كاركرد درست و فرایند مناسب هر یك از 
آن ها مانند یك چرخه روی دیگری و در نهایت روی 
روند یادگیری تأثیر می گذارد و عملكرد درســت هر 
یك می تواند ضامن اجرای یادگیری مناســب باشد. 
در ادامه به بررسی تأثیر هر یك از موارد اشاره شده 

می پردازیم )شكل 2(.

نقش هنرآموز در فرایند یادگیری مؤثر
معلم تنها شخصی است كه باید محیط كالس درس 
و كارگاه را از نظر آموزشــی، انضباطی و سایر موارد 
مدیریت كند و این نقش اهمیت زیادی دارد. ما نباید 
نقشی به عنوان حاكم مطلق برای معلم تعریف كنیم 
و او را به عنوان كســی كه آزادی تفكر منطقی را از 
دانش آموز می گیرد و او را به  طور كامل تحت الشعاع 
دانش و معلومات خــود قرار می دهد و نقش متكلم 
وحده را دارد، در نظر بگیریم. بلكه بیشتر باید نقش 
خودمــان را در زمینة به عهده گرفتن مســئولیت 
ادارة  كالس و هدایتگر بودن پررنگ كنیم. جلســات 
بحث را در چارچوب مطالب مورد نظر آموزشی اداره 
كنیم و روند یادگیری را به صورت منطقی و همراه با 
مشاركت دانش آموزان و ایجاد انگیزش هدایت كنیم. 

ارائة كنترل شــدة مباحث اهمیت زیادی دارد. در مورد وجود دانش آموزان خاص 
در كالس كه ظرفیت ایجاد خطر برای سالمتی دیگران را دارند، باید آگاه باشیم و 
به وســیلة اطالعات و دانشی كه داریم، از ایجاد این گونه مشكالت جلوگیری كنیم. 
رفتار ما باید به گونه ای باشد كه نه تنها این موارد را تشدید نكند، بلكه تا حد امكان 
آن ها را كاهش دهد و كنترل كند. در اینجا مســئلة تعامل با كادر اداری مدرســه 
برای داشتن ســابقة مختصر از هر هنرجو، اعم از انضباطی، آموزشی و خانوادگی، 

می تواند مؤثر باشد.

مدیریت فضای فیزیكی كارگاه و نقش آن در یادگیری
مكان آموزش یا كارگاه از نقطه نظر یادگیری اهمیت زیادی دارد. ما امكان تغییر 
فیزیكی در فضاهای موجود را نداریم، ولــی می توانیم با انجام پاره ای از اصالحات 
بدون هزینه، بهینه سازی مناسبی برای این فضاها انجام دهیم. مثل طریقة چیدمان 
تجهیزات شــامل میزها و صندلی ها و سایر تجهیزات الزم و سامان دهی سیم ها و 
تجهیزات شــبكه در كارگاه كه متضمن فضای كافی برای رفت وآمد و ایمنی باشد. 
از سوی دیگر، زیر نظر گرفتن با دقت مواد، تجهیزات، ابزار و مبلمان مورد استفاده 
در كارگاه برای انجام فعالیت های عملی می تواند مفید باشد. برای طبقه بندی ابزار 
و تجهیزات به دو دســته با حساسیت كم و حساسیت باال براساس ایجاد خطراتی 
است كه می تواند برای ما و یا به  وسیلة استفاده كننده ایجاد  شود، فهرستی از آن ها 
تهیه كنید. بدین وسیله شما می توانید بررسی های ایمنی خود را سامان دهی كنید 
و از هدر رفتن وقت برای بررســی جزئیات موارد و ابزاری كه دارای اهمیت باالیی 
نیستند، جلوگیری كنید. وسایل و ابزاری را كه در این طبقه بندی با حساسیت باال  

قرار می گیرند، هنگام تحویل دادن و تحویل گرفتن بیشتر مورد توجه قرار دهید.
در صورت مهیا نبودن شرایط آسایش فیزیكی كه شامل گرمایش، سرمایش، وجود 
نور كافی و تهویه اســت، فرایند آموزش امكان پذیر نیست. موردی كه اصواًل به طور 
كلی نادیده قرار گرفته می شــود، تهویه است. بدون داشتن تهویة مناسب عملكرد 
هنرجویان كاهش و میزان خســتگی و آهستگی در انجام فعالیت افزایش می یابد. 

به عنوان یك راه حل مقطعی و زود بازده، باز گذاشتن 
پنجره ها مناسب اســت كه ترجیح دارد چند مرتبه 
در هر روز و برای دقایقی، حتی در زمستان ها انجام 
گیرد، به ویژه در كارگاه كه مدت زمان زیادی به وسیلة 
افرادی مشخص مورد استفاده می گیرد. بهترین زمان 
انجام این كار نیز زنگ تفریح است. در غیر این صورت 
محیط كارگاه می تواند در ادامه به صورت فرسایشی، 
به محیطی گرفته و ناخوشایند تبدیل شود. محیط 
مؤثــر یادگیری كــه در آن فرصت های یادگیری به 
حداكثر می رسند، محیطی است كه در آن آسایش 
فیزیكی و جسمانی دانش آموز نیز مورد توجه باشد. 
زیرا اگر دانش آموزان شما خسته، سرمازده، بی حال و 
خالصه فاقد آسایش فیزیكی باشند، میزان یادگیری 

به شدت افت می كند.

رعایت الزامات مؤثر در یادگیری
الزامات دیگری نیز در این فرایند وجود دارند. یكی 

آموزش 
فنی وحرفه ای به طور 
كلی شامل سه جنبة 

مادی )محتوایی(، 
وشی( و  صوری )ر
اخالقی )ارزشی( 

است. بر این اساس 
سه اصل آموزشی 

استنتاج می شود كه 
عبارت اند از: اصل 

كسب تخصص، اصل 
ورش قوا و اصل  پر

رشد شخصیت

شكل 1. مراحل آموزش كارگاهی

2. فعالیت عملی1. آموزش نظری

مراحل آموزش كارگاهی

شكل 2. عوامل مؤثر بر یادگیری كارگاهی 

نقش 
هنرآموز

مدیریت 
رفتارهای 

گروهی

مدیریت 
رفتارهای فردی

عوامل مؤثر 
بر یادگیری در 
محیط كارگاهی 

مدیریت 
فیزیكی 

فضای كارگاه

تأمین شرایط 
آسایش 
جسمانی
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از این موارد آن است كه ما چگونه كارگاه را به مكانی 
تبدیل كنیم كه در آن حــد و مرزها بین هنرجو با 
هنرجو و هنرجو با هنرآموز كاماًل مشخص باشد. ما 
باید بتوانیم این احساس را در هنرجویان ایجاد كنیم 
كه هنرآموز به عنــوان یك ناظر كاماًل بی طرف روی 
كار هنرجویان قضاوت می كند. او ســعی دارد امكان 
اســتفاده از فرصت های برابر را برای همة هنرجویان 
ایجاد كند. اگر كســی دارای ضعف در قســمتی از 
فعالیت اســت، با ســرزنش و نكاتی از این دست از 
سوی هنرجویان و هنرآموز روبه رو نمی شود، بلكه از 
حمایت و پشــتیبانی آن ها در انجام مجدد فعالیت 
تا دســتیابی به نتیجة مطلوب برخوردار خواهد بود. 
این مشخصه تعهد در هنرجویان را تقویت می كند. 
انجام فعالیت در چنین محیط كارگاهی احســاس 
مثبتی در آن ها به وجــود می آورد. یكی از ابزارهای 
مؤثر در این زمینه »پیمان یادگیری« اســت. پیمان 
یادگیری شــامل مجموعه ای از قوانین اســت كه از 
ســوی هنرجویان طی فرایند یادگیری باید رعایت 
شود. مشخص كردن خواسته ها و انتظارات هنرآموز 
از هنرجویان و برعكس در كارگاه، بر روند یادگیری 
مؤثر اســت. كارگاه ذاتًا محیط فعال و پویایی است 
و از ایــن رو انعطاف پذیری معقــول در مورد قوانین 
كارگاهی این احســاس را در فراگیرندگان به وجود 
می آورد كه می توانند به صورت آزاد مســائلی را كه 
مورد توجه و نگرانی آن ها در سراسر روند ارزشیابی 
و سایر موارد است، اعالم كنند. آن ها باید بدانند كه 
موضوع ارزشــیابی به دقت مورد توجه هنرآموز قرار 

می گیرد و امكان ندارد كه هیچ نكته ای 
در این میان نادیده گرفته شــود و بدون 

اثرگذاری فراموش شود.

مدیریت رفتارهــای فردی و 
گروهی در فرایند یادگیری مؤثر

یكی از جنبه هــای مدیریت یادگیری 
برخورد مناسب با گوناگونی  ویژگی های 

رفتاری است كه هنرجویان از خود نشان می دهند. 
هر گروه هنرجویان یك فرهنگ منحصربه فرد برای 
خود به وجود می آورند. فرهنگ گروه مخلوق تعامل، 
تقابل و هم بســتگی میان اعضای گروه و اعتقادات، 
احساســات، جهت گیری ها، شــخصیت و تجربیات 
زندگی آن هاســت كه با خود به درون گروه منتقل 
می كنند. گروه ماهیتی ساكن و ایستا ندارد و می تواند 
براســاس شــیوه ای كه هركدام از اعضــا به محیط 

یادگیــری خود واكنش نشــان می دهند، به صورت 
مداوم شــكل خود را تغییر می دهد. از این روســت 
كه رفتار گروه متغیر و غیر قابل پیش بینی اســت. 
رفتار آن ها متشــكل از شبكة پیچیده ای از تعامالت 
بــا محیط و تجربه های شــخصی گوناگون و صفات 

شخصیتی متفاوت است.
بــرای درك بهتر فرهنگ گروه هــای هنرجویان و 
مؤثرتر بودن فرایند یادگیری، به تشخیص و شناسایی 
مراحل چرخة یادگیری نیاز اســت. یكی از نظریات 
قابل تأمل در مورد مراحل توسعه و شكل گیری گروه 
در طول چندین دهه مورد بحث و بازبینی بسیاری 

قرار گرفته، نظریة »توكمن«1 است )شكل 3(. 
در مرحلة شكل گیری، اعضا با یك هدف مشخص 
كنار هم جمع شــده اند و خواهان تعامل هســتند. 
این مرحله به وضوح در ابتدای ســال تحصیلی كه 
هنرجویان با انگیزه در كارگاه حضور می یابند، قابل 
مشاهده است. در مرحلة تغییرات اساسی باید اهداف 
آموزشی برای هنرجویان به صورت انفرادی و گروهی 
مشــخص شــود و به گونه ای این مرحله انجام شود 
كه اهداف مدنظر شــما به اهداف انفرادی هر یك از 
هنرجویان تبدیل شود. در نهایت، افراد گروه به تیمی 

با كار گروهی تبدیل می شوند. 
براساس نظرات توكمن، این واقعیت به آن ها گفته 
شــود كه به عنوان یك تیم در راه رسیدن به اهداف 
یادگیری فراز و نشــیب هایی را تا زمان رســیدن به 
مرحلة ارزشیابی و در روند یادگیری تجربه خواهند 
كرد. در تمام مدت این مرحله، با مســائل مشكل زا 

مانند درگیری های شــخصی، اظهــار نارضایتی از 
حضور دیگران در گروه، نگرانی در مورد دســتیابی 
به اهــداف و یا میــزان كاری كه باید در راســتای 
رسیدن به آن انجام شود، روبه رو می شویم. از این رو 
به حداقل رساندن مشــكالت، ارائة اطمینان مجدد 
در مــورد اهداف و در بعضی مــوارد، وارد بحث های 
چالشی، باز و صادقانه شدن با دانش آموزان ضرورت 
دارد. باید به آن ها اجازه و فضا داده شود تا شكایات 

غالبًا بنیة علمی 
ضعیف هنرجویان 
وند یادگیری را  ر
و  وبه ر با مشكل ر
می كند

شكل 3. مراحل توسعه و شكل گیری یك گروه 
آموزشی از نظر توكمن

چرخة 
یادگیری توكمن

اجرا كردن وضع قوانینتغییرات اساسیشكل گیری
خواسته ها
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و اعتراضات خود را بیان كنند و ســپس یك برنامة 
كاری برای بهبود شــرایط گذاشته شــود. از سوی 
دیگــر، در این مرحله هنرجــو از چند جهت تحت 
فشار اســت: اول توقعات همكاران است كه حتی با 
اینكه آن ها را به حداقل رسانده اند، همچنان پاسخی 
از سوی دانش آموزان نمی بینند. موارد دیگر توقعات 
و انتظارات خانواده و مســئولین و حجم ســنگین 

كتاب های مدرسه است )شكل 4(.

بعضی از افراد گروه متمایل به نادیده گرفتن قوانین 
گروه دارند. به نظر می رســد كه آن ها در كالس های 
قبلی این قوانیــن را نادیده گرفته انــد، اما برخورد 
مناسبی با آن ها صورت نگرفته است و لذا بر حسب 
عادت قبلی به تكرار نادیده گرفتن قوانین می پردازند. 
از سوی دیگر، براساس مقتضای سنی، مواردی مثل 
اینكه چطور در چشــم دیگران به نظر می رســند و 
نیز نیازهای عاطفی و معنوی و فشــارهای درســی 
و غیردرســی، به چنین رفتارهایی دســت می زنند. 
رفتــار هنرجویان در گروه، به صورت ناخودآگاه برای 
آن ها نقش هایی را در نگاه سایرین به وجود می آورد. 
براساس تجربیات و مشــاهدات، معمواًل تعدادی از 
هنرجویان ممكن اســت گمنامی را ترجیح دهند و 
بعضــی دیگر میل دارند كه نقــش رهبری در گروه 
را بپذیرنــد. نقش های دیگری هم وجود دارند؛ مثل 
آرام، پرخاشگر، عامل حواس پرتی، شوخ طبع، فداكار 
و افرادی كه ســعی می كنند تمام ایــن نقش ها را 

هم زمان بپذیرند.

بعضی از نقش ها برای كاركرد مناسب گروه خوب 
هســتند. برای مثال، گاه وجود یك فرد شــوخ طبع 
داخل گروه مفید اســت، اما كنتــرل این نقش ها و 
در بعضــی مواقع فرصت دادن بــه آن ها برای ایجاد 
نشاط و شادابی در گروه الزم است. به طور كلی باید 
سعی كنیم تا جای ممكن احساس نارضایتی موجود 
در هنرجویــان را كاهش دهیم و جای آن را با حس 

خشنودی از حضور در گروه عوض كنیم.

جمع بندی و نتیجه گیری
آموزش فنی وحرفه ای به طور كلی شامل سه جنبة 
مادی )محتوایی(، صوری )روشی( و اخالقی )ارزشی( 
اســت. بر این اســاس سه اصل آموزشــی استنتاج 
می شود كه عبارت اند از: اصل كسب تخصص، اصل 
پرورش قوا و اصل رشــد شخصیت. باید به این سه 
اصــل كه در برگیرندة هر ســه جنبة مادی، صوری 
و اخالقی نیز هســتند، توجه و عنایت جدی داشته 
باشیم )میرلوحی، 1388(. در كارگاه ها ما با دو حیطه 
كاماًل مجزا روبه رو هستیم: در وهلة اول آموزش های 
تئوری و در مرحلة دوم استفاده از این آموزش ها برای 
اجرای فعالیت عملــی و كارگاهی. غالبًا بنیة علمی 
ضعیــف هنرجویان، حجم زیاد بعضــی از كتاب ها، 
توقعات هنرآموزان و مسئوالن مدرسه و خانواده ها، 
و بعضــًا وجود تعداد بیشــتر دانش آمــوزان دارای 
مشكالت انضباطی نســبت به محیط دبیرستان ها، 

روند یادگیری را با مشكل روبه رو می كند. 
از این رو عوامل یادگیری مؤثر كه باید مورد توجه 

قرار گیرند عبارت اند از: 
1. نقش هنرآموز در فرایند یادگیری مؤثر؛

2. مدیریت فضای فیزیكــی كارگاه و نقش آن در 
یادگیری؛

3. تأمین شرایط آسایش فیزیكی؛
4. مدیریت رفتارهای فردی در فرایند یادگیری؛

5. مدیریت رفتارهای گروهی در فرایند یادگیری.
تمام عوامل ســهیم در یادگیری مؤثــر كه در باال 
فهرست شده اند، به یكدیگر وابسته اند و روی یكدیگر 
تأثیر می گذارند. در كنار ایــن عوامل، مواردی مانند 
برنامه ریزی مناسب و داشتن طرح درس مناسب برای 
هر جلسة كارگاهی، می تواند بر تحقق یادگیری مؤثر 
تأثیر بگذارد. مدیریت مؤثر یادگیری در كالس حول 
محور برنامه ریزی مناســب می چرخد و ایجاد ارتباط 
بین ایــن موارد و مدیریت آن ها می تواند به یادگیری 

مؤثر در كارگاه های فنی وحرفه ای منجر شود.

یزی مناسب  برنامه ر
ح درس  و داشتن طر

مناسب برای هر 
جلسة كارگاهی، 

می تواند بر تحقق 
یادگیری مؤثر تأثیر 

بگذارد

شكل 4. مشكالت فرایند یادگیری در 
مرحلة تغییرات اساسی

حجم سنگین 
كتب

بنیه علمی 
ضعیف 
هنرجویان

توقعات 
خانواده

مشكالت فرایند 
یادگیری

توقعات 
هنرآموزان

توقعات 
مسئولین 
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رسیدیم و با ایشان در این باره گفت وگو كردیم.
ضمن تشكر از ایشان كه در این روزهاي پركار و واقعًا 
شلوغ از لحاظ كاري، محبت كردند و وقت خود را در 
اختیار ما گذاشتند، توجه شما را به این گفت وگو جلب 

مي كنیم.

é با توجه به تحوالت جدیدي كه در ساختار 
آموزش وپرورش صورت گرفته اســت،  هدایت 

تحصیلي از چه جایگاهي برخوردار است؟
اولین تغییري كه اتفاق افتاده، تغییر در ساختار نظام 
آموزشي است. با توجه به تغییر در ساختار  و تبدیل آن 
به 3ـ  3ـ  6 و 9 پایه شدن دورة آموزش عمومي و اینكه 
مطابق برنامة درســي ملي دانش آموزان باید در پایان 
پایة نهم شــاخه و رشتة تحصیلي خودشان را تعیین 
كنند، اولین تغییر این است كه هدایت تحصیلي از دورة 
دوم متوسطه به دورة اول متوسطه منتقل شده است. 
در گذشــته، در پایة اول دورة دوم متوسطه،  یك پایه 
مشترك بین تمام دانش آموزان بود. وقتي دانش آموزان 
این پایه را مي گذراندند، براي ورود به پایة دوم، هدایت 
تحصیلي انجام مي شد. یعني هدایت تحصیلي در خود 
دورة دوم متوسطه اتفاق مي افتاد. اما االن با این اتفاق، 
هدایت تحصیلي یك امر مشترك شده است بین دورة 
اول متوســطه و دورة دوم. اصل كار هدایت تحصیلي 
شامل انجام آزمون هاي استعداد و عالقه،  و همچنین 
امتیازات مربوط به دانش آموز، اولیا و معلم اســت كه 
65 امتیاز را در برمي گیرد و 35 امتیاز نیز به عملكرد 

تحصیلي دانش  آموزان مربوط است.
از ســال تحصیلي 95ـ  94، با اســتقرار پایة نهم و 
تخصیص مشــاور به دورة اول متوســطه، كار هدایت 
تحصیلي به این دوره منتقل شد. این موضوع هم از بعد 
از سال 72 كه تغییر نظام آموزشي اتفاق افتاد و هدایت 
تحصیلي به دورة دوم رفت، مجدداً  در حال برگشــت 
است. لذا یكي از مسائل مهم پیش روي هدایت تحصیلي 
این است كه همكاران ما در دورة اول متوسطه، اولیاي 
محترم و دانش آموزان عزیز باید با هدایت تحصیلي آشنا 

گفت وگو از نصراهلل دادار
عکاس: غالمرضا بهرامی

پاي صحبت مهندس 
علي زرافشان، 
معاون آموزش 
متوسطة وزارت 
آموزش وپرورش

هدایت تحصیلی دانش آموزان 
چگـــــونه انجـــام می شود؟

اشاره
ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش موجب تحوالتي در ساختار آموزش وپرورش 

كشورمان شده است.
بدون شــك، یكي از این تغییر و تحوالت، موضوع هدایت تحصیلي دانش آموزان 

براساس شرایط نوین است.
به منظور آگاهي از جایگاه هدایت تحصیلي در نظام نوین آموزش وپرورش كشــور، 
خدمت آقاي مهندس علي زرافشان،  معاون آموزش متوسطة وزارت آموزش وپرورش، 
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و نسبت به آن توجیه شوند و كمك كنند كه این امر به 
شكل صحیح اتفاق بیفتد. این نكتة بسیار مهمي است. 
به همین جهت در مجموعه برنامه هایي كه امسال براي 
آموزش وپرورش در دورة اول داشتیم، بحث توجه ویژه 
به درس كار و فناوري مطرح اســت؛ چون مي تواند به 
هدایــت تحصیلي بچه ها كمك كند. درس هنر نیز با 
رویكرد آشنایي با رشته هاي هنري تنظیم شده است. 
پودمان آخر درس كار و فناوري نیز كه یكي آشنایي با 
رشته هاي شغلي است و یكي هم پروژة انتخاب رشتة 
تحصیلي و ما به خصوص بر آن ها تأكید كرده ایم. عالوه 
بر آن، امسال پروژه اي با عنوان آشنایي با هنرستان ها 
داشتیم كه در اكثر استان ها تحت عنوان »یك روز با 
هنرستان ها« این كار را انجام دادند. به این ترتیب كه 
دانش آموزان پایة نهم یك روز را به هنرستان مي رفتند 
و با محیط هنرستان، دروس هنرستاني، كارگاه ها، نوع 
فعالیت ها، نوع آموزش ها و مسائل مربوط به رشته هاي 
هنرستاني آشنا مي شدند تا بتوانند رشته انتخاب كنند.
لذا ما در دورة اول متوسطه در بحث هدایت تحصیلي 
یك تغییر عمده داریم. این مسئله به این خاطر مهم 
است كه همكاران ما در دورة اول متوسطه باید شناخت 
خوبي نســبت به دورة دوم متوســطه داشته باشند 
و بدانند چه شــاخه ها و رشته هایي وجود دارد. آیندة 
شغلي این شاخه ها و رشته ها چیست؟ نیازهاي امروز و 
فرداي كشور كدام اند و چگونه باید بچه ها را با این موارد 
آشنا كنند كه بعدها دانش آموزان از دورة دوم متوسطه 
آشنایي داشته باشند. لذا هدایت تحصیلي كار مشتركي 

است بین دوره هاي اول و دوم متوسطه. 
اتفاقي كه امسال در این جهت افتاد، این است كه در 
دورة دوم متوسطه بحث توسعة متوازن خواهیم داشت.

é منظور از توسعة متوازن چیست؟
توسعة متوازن این است كه دانش آموزان در شاخه ها 

و رشته ها به صورت متوازن تقسیم شوند. 
بنابــر مــادة 12 قانــون وظایــف شــوراي عالي 
آموزش وپرورش، شوراي عالي آموزش وپرورش موظف 
است نسبت توزیع دانش آموزان بین شاخه ها و رشته ها 
را تعیین كند. این قانون قانوني قدیمي اســت كه از 
ابتدا در شرح وظایف شــوراي عالي آموزش وپرورش 
بوده اســت. عالوه براین، در قانون برنامه پنجم توسعه 
هم وزارت آموزش وپرورش موظف شــده اســت بین 
شاخه ها و رشته ها توازن ایجاد كند. در مواد 96 تا 100 
آیین نامة آموزشــي دورة متوسطة دوم ، بعد از تعریف 
هدایت تحصیلي، آمده است: هدایت تحصیلي براساس 

چهار عامل انجام مي شــود كه عبارت اند از: استعداد، 
عالقه، نیاز و امكانات كشور.

از ایــن چهار عامل دو عامل آن به دانش آموز مربوط 
اســت كه اســتعداد و عالقه اســت. این استعداد و 
عالقــه در 100 امتیاز هدایت تحصیلي كه قباًل گفته 
شــد، حاصل عملكرد تحصیلــي دانش آموز و حاصل 
آزمون هاي اســتعداد و رغبت حتي توصیة مشاوران 
مدرسه و ارزیابي آن هاست. حتي ارزیابي معلمان دربارة 
عالقه مندي دانش آموزان نســبت به رشته ها است. در 
مجموع، همة این موارد امتیازات دو عامل اســتعداد و 
عالقه مي شوند. اما دو عامل دیگر كه به دولت و جامعه 

مربوط است، شامل امكانات و نیازهاست.
نیاز یعني نیازهاي شغلي آیندة كشور. به جهت اینكه 
تعریف دورة دوم متوســطه این است كه دانش آموزان 
را براي پاســخگویي به نیازهاي شــغلي جامعه آماده 
مي كند. این پاسخگویي در شاخة نظري براي پاسخ به 
نیاز تحصیالت دانشگاهي است. به همین دلیل، شاخة 
نظري این گونه تعریف شده است كه دانش آموزان در 
این شاخه براي ورود به دانشگاه و تحصیالت دانشگاهي 
آماده مي شــوند تا بتوانند در ســطوح كارشناسي و 
كارشناسي ارشد مسئولیت هایي را در جامعه بپذیرند. 
در شــاخة كاردانش این گونه تعریف  شــده است كه 
دانش آموزان بعد از پایان دورة متوسطة دوم باید براي 
ورود به بازار كار آماده شــوند. معنایش این است كه 
دانش آموزان در این شــاخه تربیت مي شوند، آموزش 
مي بینند، مهارت هایي یاد مي گیرند و شایستگي هایي را 
كسب مي كنند كه آن ها را آماده مي كند بالفاصله  بعد 

از دیپلم مسئولیت شغلي را در جامعه عهده دار شوند.
براي دانش آموزان رشتة فني وحرفه اي هم در تعریف 
آمده است كه اینان تربیت مي شوند براي اینكه بتوانند در 

پایان دورة كارداني به عنوان تكنسین وارد بازار كار شوند.
برنامة درسي ملي، در حوزة یادگیري كار و فناوري، 
دانش آموزان را به ســه گروه تقسیم كرده است: گروه 
اول همان هایي هستند كه بالفاصله بعد از دیپلم باید 

وارد بازار اشتغال شوند؛ یعني همان كاردانش. 
گروه دوم دانش آموزاني هســتند كه بعد از دریافت 
مــدرك كارداني وارد جامعه مي شــوند؛ یعني همان 

فني وحرفه اي.
 گروه ســوم دانش آموزاني هستند كه براي ورود به 

دانشگاه تربیت مي شوند؛ یعني همان شاخة نظري.
به همیــن جهــت، در قانــون اهــداف و وظایف 
آموزش وپرورش كه در ســال 67 به تصویب مجلس 
شــوراي اسالمي رســیده،  ذكر شده اســت كه دورة 

هدایت تحصیلی 
براساس چهار عامل 

انجام می شود 
كه عبارت اند از: 

استعداد، عالقه، نیاز 
و امكانات كشور

هدایت تحصیلی 
براساس نمرۀ چند 

درس خاص مثل 
یست و  یاضی، ز ر
حرفه وفن انجام 

نمی شود، بلكه 
براساس نمرۀ همه 

وس صورت  در
می گیرد



متوسطة دوم دوره اي نیمه تخصصي است. به این معنا 
كه افراد در این دوره باید با مجموعه تخصص هایي آشنا 

شوند تا بتوانند در آن ها ورود و اشتغال پیدا كنند.

é منظور شما از امكانات چیست؟
منظور امكاناتي است كه در اختیار آموزش وپرورش 
قرار دارد. ما با توجه به امكاناتي كه داریم، دانش آموز را 

به رشته ها هدایت مي كنیم.
لذا انتخاب رشــته تحصیلي كــه عنوانش هدایت 
تحصیلي اســت، نه صددرصد انتخاب رشــته است و 
نه صددرصد توجــه به نیازها و امكانــات. بلكه نقطة 
مطلوبــي بین این دو اســت كه نشــان مي دهد بین 
عالقه ها و اســتعداد دانش  آموز و نیاز و امكانات. كدام 
شاخه ها و رشته ها به مجموع این چهار عامل نزدیك تر 

است و ما باید به آن ها پاسخ  بدهیم.

توجه داشــته باشیم كه براســاس مواد 96 تا 100 
آیین نامة دورة دوم متوســطه، وزارت آموزش وپرورش سیاست هاي توسعة متوازن را 
تعیین مي كند و ادارات كل آموزش وپرورش براساس سیاست هاي تعیین شده، سهم 
مناطق را تعیین مي كنند. مناطق هم ســهم مدارس را تعیین مي كنند كه چه تعداد 
دانش آموز به شــاخة نظري، چه تعداد به شــاخة فني وحرفه اي و چه تعداد به شاخة 
كاردانش بروند. در عین حال، تعیین مي كند كه در شاخة نظري هم چه تعداد در رشتة 
تجربي، چه تعداد در رشتة ریاضي و چه تعداد در رشتة علوم انساني و چه تعداد هم در 

رشتة مهارتي شركت كنند؛ همین طور است در سایر شاخه ها و رشته ها.
امسال خوشبختانه با طراحي سامانة هدایت تحصیلي توانستیم چهار عامل را با هم 
مشاهده كنیم. یعني براساس عامل استعداد و عالقه، صد امتیاز براي دانش آموزان تعیین 
مي شود و آن ها براساس این امتیاز گروه بندي مي شوند. بعد بر مبناي آن درصدي كه 
ســهم هر شاخه و رشته است و ما به آن ُبرش استاني مي گوییم، و براساس امتیازات 
دانش آموز، اولین انتخاب دانش آموز شكل پیدا مي كند و به او مي گوید كه براساس صد 
امتیازش به انتخاب اولش مي رود كه برمبناي هدایت تحصیلي است. لذا همین سامانه 
دستاورد نو و جدیدي است براي آموزش وپرورش كه اولین بار است طراحي شده است 

و ان شاءاهلل بحث هدایت تحصیلي ما از طریق آن ساماني پیدا مي كند.
نكتة دوم كه امسال جزو نوآوري هاست، این است كه در فرم هدایت تحصیلي همة 
دروس حضور و اثر دارند. به همین جهت، هدایت تحصیلي براساس چند درس خاص 
مثل علوم تجربي، ریاضیات و حرفه وفن صورت نمي گیرد. بلكه بر مبناي همة دروس 
است و دروس در رشته ها و شاخه هاي مختلف وزن پیدا مي كنند. یعني درس ادبیات 
فارسي نمره اش در همة شاخه ها و رشته ها یكسان نیست، بلكه بر مبناي ضریبي كه 
به این درس داده مي شود، مثاًل براي رشتة انساني،  ضریب نمره اش باال مي رود و براي 

رشتة دیگري كه ادبیات در آن اهمیت كمتري دارد، نمره اش پایین مي آید. 

é در هدایت تحصیلي چه نكات دیگري اهمیت دارند؟
از جمله نكات مهم دیگر كه اتفاقًا خوب اســت همكاران مدارس و اولیاي محترم از 
آن مطلع باشند، مصوبه اي است كه در شوراي عالي آموزش وپرورش به تصویب رسیده 

است.
شوراي عالي آموزش وپرورش به تدوین شاخص هایي 
براي آموزش وپــرورش اقدام كرده اســت كه مالك 
ارزیابي عملكرد، برمبناي این شــاخص ها است و اگر 
قرار اســت هدف گذاري صورت بگیرد، بر مبناي این 

شاخص ها صورت پذیرد.
این موارد خوشــبختانه بــا امضاي جنــاب آقاي 
دكتر روحاني، رئیــس محترم جمهور، براي اجرا به 

آموزش وپرورش ابالغ شده است.
یكي از شــاخص هایي كه به تصویب رسیده است، 
شاخص توزیع دانش  آموزان بین شاخه ها و رشته هاست.

براســاس این مصوبه، قــرار اســت 48/26 درصد 
دانش آمــوزان در شــاخة فني وحرفــه اي و كاردانش 
تحصیل كنند كه از این نسبت باید 28/26 درصد در 
شــاخة كاردانش و 20 درصد در شاخة فني وحرفه اي 
تحصیل كنند. این مصوبــه در مجموعة مصوبه هاي 

شوراي عالي آموزش وپرورش است.

é پس سهم كاردانش بیشتر از فني وحرفه اي 
است؟

بله. ســهم كاردانش در حال حاضر هم بیشتر است. 
چون شما وقتي هرم شغلي را مالحظه مي كنید، قاعدة 
هرم كه نیروهاي كار هستند،  درصدشان بیشتر است. 
میانة هرم كه تكنسین ها هستند و بر كار نیروهاي كار 
)قاعدة هرم( نظارت و به بهتر شدن كار كمك مي كنند، 
نســبت به قاعدة هرم كمتر است و رأس هرم نیز كه 
نیروهاي كارشناس و مهندس هستند، سهمشان كمتر 

از بقیه است.
االن در جامعة ما هرم برعكس شده است. قاعدة هرم 
شامل افراد فارغ التحصیل دانشگاهي است كه تعدادشان 
هم بسیار زیاد است. میانة هرم تكنسین ها هستند كه 
تعدادشان كمتر است و آن هایي كه باید كار كنند، تعداد 
بسیار اندكي هســتند كه در رأس هرم قرار گرفته اند. 
لذا این شــاخص مي تواند هرم شغلي جامعه را هم به 
محل و جایگاه صحیح خودش برگرداند. براین اساس، 
51/74 درصد دانش آموزان باید در شاخة نظري مشغول 
تحصیل شوند. در شاخة نظري هم این تعداد )51/74 
درصد( بین سه رشــته توزیع مي شوند كه حدوداً هر 
رشته  17 درصد كل دانش آموزان را شامل مي شود و در 
داخل خودشان هر كدام حدود 30 تا 33 درصد مي شود.

لــذا مــا برمبنــاي قانون مصوبــة شــوراي عالي 
آموزش وپرورش موظف هستیم دانش آموزان را بین این 
شاخه ها و رشته ها توزیع كنیم. همین درصد ها مبناي 
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ماســت. البته در حال حاضر ما به ســمت تحقق این 
نسبت ها در حال حركت هستیم. به همین جهت، توزیع 
متوازن ما در هر سال تحصیلي برمبناي عملكرد وزارت 
آموزش وپرورش در سال قبل و هدف گذاري براي سال 
آینده صورت مي گیرد. براي مثال، اگر پوشش تحصیلي 
ما در شاخة فني وحرفه اي و كاردانش 38 درصد باشد، 
ما براي سال تحصیلي آینده هدف گذاري مثاًل 38/5 
درصدي انجام مي دهیم؛ با 0/5 درصد افزایش. این 0/5 
درصد به استان ها هم ابالغ مي شود و همة استان ها باید 
خودشان را تا همین حد افزایش بدهند. استان ها این 
0/5 درصد را بین مناطق توزیع مي كنند و مناطق هم 
بین مدارس. مدارس موظف اند این درصدها را رعایت 

كنند تا سر جمع كشوري به 38/5 درصد برسد.
نكته اي كه قابل ذكر است، خوشبختانه دانش آموزان 
عزیز، اولیــاي محترم آن ها و فضاي عمومي جامعه به 
حدي از هوشــمندي و خردمندي رســیده است كه 
دیگر مانند گذشــته نیست. آن غلبه اي كه در گذشته 
وجود داشت و خیل عظیم دانش آموزان پشت كنكور 
مي ماندند و هر ســال مدام كنكــور مي دادند و امید و 
آرزویشان ورود به دانشــگاه بود، تا حد زیادي تعدیل 
شــده است. این موضوع به دو دلیل است: یك دلیلش 
بحث اشتغال در جامعه است. مردم آمارهاي اشتغال را 
مي بینند. وقتي وزارت كار اعالم مي كند از حدود یازده 
میلیون فارغ التحصیل دانشگاهي حدود 50 درصد بیكار 
هستند،  دانش آموزان فكر مي كنند اگر بروند دانشگاه و 
چهار سال هم درس بخوانند و فارغ التحصیل بشوند و 
بعد بیكار بشوند، فایده اي ندارد. پس به جاي آن تصمیم 
مي گیرند  از ابتدا سراغ اشتغال بروند. به همین جهت در 
آموزش وپرورش با این نكته مواجه هستیم كه برخي از 
دانش آموزان در دورة دوم متوسطه و در پایة سوم نظري،  
بعد از اخذ دیپلم، وارد دورة پیش دانشگاهي نمي شوند و 
دنبال كار مي روند. اگر به جمعیت دانش آموزان در سال 
تحصیلي جاري نگاه كنیم، مي بینیم در پایة سوم شاخة 
نظري، در كل كشور، 542066 نفر دانش آموز داریم. این 
جمعیت سه سال براي رفتن به دورة پیش دانشگاهي 
درس خوانده انــد كه از طریق پیش دانشــگاهي وارد 
دانشگاه بشوند. ولي در پایة پیش دانشگاهي با 413326 
دانش آموز مواجه هســتیم. یعني حــدود 130 هزار 
دانش آموز رشتة نظري كه قرار بود به دانشگاه بروند، بعد 
از گرفتن دیپلم، دیگر به پیش دانشگاهي نیامده اند. این 
دانش آموزان چه مي شوند و كجا مي روند؟ اینان همان 
كساني هستند كه انتخاب كرده اند با دیپلمشان مهارتي 

را یاد بگیرند و بعد مشغول كار شوند.

ســازمان فني وحرفه اي اعالم كرده است 70 درصد 
كساني كه براي یادگیري یك مهارت ثبت نام مي كنند، 
مدرك لیسانس و باالتر دارند. عددش را چون نقل قول 
از آن هاست نمي گویم،  ولي درصد باالیي از كساني كه 
به سازمان آموزش فني وحرفه اي مراجعه مي كنند تا 
مهارتي یاد بگیرند، مدرك لیسانس و باالتر دارند و سن 

هم دراین باره مطرح نیست.
لذا اینان افرادي هســتند كه تــازه مي خواهند كار 
دانش آموز كاردانش را كه در ســن 15 سالگي انجام 

مي دهد، انجام بدهند.
دانش آموزان به این نتیجه رســیده اند كه چرا باید 
بعد از اینكه 23 یا 24 سال از عمرشان را صرف درس 

خواندن كردند، به یادگیري یك مهارت بپردازند!
به همین جهت دو سه ســال اخیر سعي كردیم با 
وجود اینكه در گذشــته بچه ها با برخي از اجبارها به 
این شاخه ها هدایت مي شدند، با فرهنگ سازي و نشان 
دادن جایگاه این رشــته ها، آن ها را ترغیب كنیم كه 

رشته هاي خودشان را انتخاب كنند.
نكته اي كه باید گفت این است كه براي فرهنگ سازي 
سعي كردیم از نكته اي كه مقام معظم رهبري امسال در 
دیدار با معلمان در ارتباط با دانش آموزان فني وحرفه اي 

گفتند، استفاده كنیم.
ایشان فرمودند: »همان طور كه ما به ذهن  هاي توانا 

نیازمندیم به نخبگان مهارتي نیز نیاز داریم.«
نخبگان مهارتي را هم فارغ التحصیالن رشــته هاي 

فني وحرفه اي دانستند.
ایشــان در سال هاي قبل هم به ذهن ها و پنجه هاي 
توانمند اشاره كرده و گفته بودند: همان طور كه ما به 
ذهن هاي توانمند نیاز داریم، به پنجه هاي توانمند هم 
نیاز داریم و باز پنجه هاي توانمند را هم بچه هاي شاخه  

فني وحرفه اي و كاردانش عنوان كردند.
ما در جامعة فعلي براســاس هوش هاي چندگانه یا 
ســاحت هاي شش گانة ســند تحول،  مي گوییم تنها 
كســاني كه IQ باالیي دارند آدم هاي موفقي نیستند، 
 بلكه كساني كه هوش هاي دیگري هم دارند، از جمله 
دانش آموزان شــاخة فني وحرفــه اي و كاردانش، در 
جایگاه خودشان انسان هاي برجسته و موفقي هستند. 
لذا اینان مي توانند كارآفرینان آینده باشند. مي توانند 
كســاني باشــند كه در صحنة اقتصادي،  اجتماعي و 
صنعتي و خدماتي افراد ارزشمندي بشوند؛ كساني كه 

مي توانند كارهاي بزرگي انجام بدهند. 
آن چیزي كه سال هاست در كشورهاي غربي تحقق 
پیدا كرده، این اســت كه توانمندي هاي افراد بیانگر 

خوشبختانه 
امسال با طراحی 

سامانة هدایت 
تحصیلی توانستیم 

هر چهار عامل را با 
هم مشاهده كنیم. 

این سامانه دستاورد 
نو و جدیدی است 
كه اولین بار است 

طراحی شده است

براساس شاخص 
یع دانش آموزان  توز

بین شاخه ها و 
رشته ها،  مقرر 
شده است كه 

48/26 درصد 
دانش آموزان در 

شاخة فنی وحرفه ای 
و كاردانش تحصیل 
كنند. از این نسبت، 

28/26 درصد به 
شاخة كاردانش 

مربوط است. ما به 
سمت تحقق این 
نسبت ها در حال 

حركت هستیم
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به منظور هدایت دانش آموزان به سوي رشته ها و ِحَرف  
و مهارت هاي مورد نیاِزحال و آیندة كشور متناسب با 
استعدادها، عالقه مندي و توانایي آن ها یعني اولویت با 

تأمین نیازهاي كشور متناسب با عالقه هاي آن هاست.
اما با طراحي و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلي، 
این نظام باید بتواند از دورة ابتدایي كار هدایت تحصیلي 

بچه ها را انجام بدهد.
خوشبختانه با اضافه شدن درس كار و فناوري به پایة 
ششم در دورة ابتدایي، یك گام براي آشنایي بچه ها با 

شغل ها و هدایت تحصیلي برداشته شده است.
در راهكار 4ـ  21 هم كه مكمل راهكار 3ـ  21 است، 
این طور آمده است؛ استقرار نظام راهنمایي و و مشاورة 
تربیتي ، مبتني بر مباني اسالمي و افزایش نقش معلمان 
در این زمینه و به كارگیري مشــاوران متخصص براي 
ایفاي وظایف تخصصي در تمــام پایه هاي تحصیلي 
اســت. یعني دیگر هدایت تحصیلي مختص پایة نهم 
نیست و باید همة پایه هاي تحصیلي را در بر بگیرد. لذا 
ما در فرم جدید هدایت تحصیلي، عملكرد تحصیلي سه 
پایة دورة متوسطة اول را آوردیم؛ یعني پایه هاي هفتم، 

هشتم و نهم را.

در حال حاضر هدایــت تحصیلي داراي یك مرجع 
سیاست گذاري شــده تا بتواند به صورت یك فعالیت 
فرابخشــي، به عنوان اقدام بعدي كــه صورت خواهد 

گرفت، انجام شود.
ایجاد و استقرار سامانة هدایت تحصیلي جزو اقدامات 
جدیدي اســت كه در دولت یازدهم اتفاق افتاده است 
و از نوآوري هــاي دورة وزارت آقاي دكتر فاني، براي 
سامان دادن به این امر بسیار مهم است كه به سرنوشت 

جامعه و سرنوشت دانش آموزان مربوط مي شود.

é شما فرمودید در مسیري حركت مي كنیم 
باید 48/26 درصد دانش آموزان در شاخة  كه 
فني وحرفه اي و كاردانش تحصیل كنند. نسبت 
دانش آموزان در این شــاخه ها در حال حاضر 
چگونه است؟ برخي از استان ها مانند سمنان 
مي گویند این رقم دراین اســتان بیش از 40 
درصد است. میانگین كشوري این رقم در حال 

حاضر چقدر است؟
ما دو مبناي محاسباتي داریم. یكي از مبناها كه معمواًل 
در آمارها بیان مي شود، نسبت تعداد كل دانش آموزان 
پایه هاي دوم و ســوم فني وحرفه اي و كاردانش به كل 
دانش آموزان متوسطه در پایه هاي دوم و سوم است. بر 

موفقیت آن هاست نه مدرك تحصیلي به همین جهت، 
در آنجــا آموزش ها بر مبناي مهارت  انجام مي شــود. 
لذا دانش آموز خوب، مكانیك خوب یا آشپز خوب، یا 
عكاس خوب و یا باطري ساز خوبي مي شود كه مي تواند 

آدم موفقي باشد. 

éســند تحول بنیادین چه نگاهي به هدایت 
تحصیلي دارد؟

بحث هدایت تحصیلي در سند تحول با یك بازنگري 
بسیار اساسي مواجه اســت. در آنجا در دو راهكارها، 
وزارت آموزش وپرورش مكلف شده است با تدوین نظام 
جامع هدایت تحصیلي زمینة شناسایي استعدادها و 
عالقه هاي دانش آموزان را از دورة ابتدایي تا پایان دورة 

متوسطه فراهم كند.
در واقــع، هدایت تحصیلي بایــد به عنوان فرایندي 
مستمر براي هدایت دانش آموزان از دورة ابتدایي شكل 
بگیرد كه به جهت تدوین نظام جامع هدایت تحصیلي 
است. در واقع، همان كاري كه آموز ش وپرورش تحت 
عنوان طرح شهاب در حال انجام آن است، باید به تمام 

دوره هاي تحصیلي توسعه پیدا خواهد كرد.
طرح شــهاب فعاًل در دورة ابتدایي اجرا مي شــود 
تا براساس آن اســتعدادهاي دانش آموزان از ابتدایي 
شناسایي شود. به همین جهت، آقاي دكتركفاش، 
معاون محترم پرورشي كه مسئولیت مشاوره و هدایت 
تحصیلي را عهده دار اســت، و جناب دكتر شجاعي، 
مسئول مركز ستارة درخشان، با هم همكاري مي كنند 
تا از تجربة طرح شــهاب براي تدوین نظام مشــاوره 
استفاده كنند. اگر این اتفاق بیفتد، بر مبناي این نظام،  
از همــان دورة ابتدایي باید براي هر دانش آموز پروندة 
مشاوره اي تحصیليـ  شغلي داشته باشیم. همان كاري 

كه در برخي از كشورها انجام مي شود.
استحضار دارید كه در نظام هاي آموزشي كه از نظام 
آموزش  آلمان تبعیت مي كننــد، در پایان پایة چهارم 
ابتدایي شاخه ها و رشته هاي بچه ها تعیین مي شود و 
هدایت تحصیلي اتفاق مي افتد. این نشان دهندة آن است 
كه آن ها از دورة پیش دبستاني استعدادسنجي مي كنند 
و توانمندي ها، عالقه و رغبت بچه ها را مي ســنجند و 

مي توانند بر این اساس براي بچه ها رشته تعیین كنند.
دو تا از راهكارهاي ذیل هدف عملیاتي 21 سند تحول 
كه عنوانش»بازنگري و باز مهندسي ساختارها، رویه ها 
و روش ها« ست، مربوط به هدایت تحصیلي است. یكي 
راهكار 3ـ  21 اســت كه در آنجا آمده است: »طراحي 
و استقرار نظام جامع هدایت تحصیلي و استعدادیابي 

سازمان 
فنی وحرفه ای اعالم 
كرده است: 70 درصد 
كسانی كه برای 
یادگیری یك مهارت 
در این سازمان 
ثبت نام می كنند، 
مدرك لیسانس و 
باالتر دارند

با طراحی نظام 
جامع هدایت 
تحصیلی، كار 
هدایت تحصیلی را 
به عنوان یك فرایند 
در طول دوره های 
تحصیل، حتی 
از پیش دبستانی 
خواهیم داشت
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این مبنا، چیزي در حدود 38/5 درصد دانش آموزان در 
شاخة فني وحرفه اي و كاردانش هستند.

اما مبناي مركز آمار و نیروي انساني براي محاسبه، 
نسبت دانش آموزان پایه هاي دوم و سوم مدارس دولتي 
به كل دانش آموزان مدارس دولتي اســت. این درصد 
معمواًل بین یك تا یك  و نیم درصد با روش اول تفاوت 
دارد. به همین دلیل، اگر این مبنا را بســنجیم، بین 
39/5 ـ 40 درصد اســت. البته چون هنوز دفتر آمار 
امسال آمار جدید را اعالم نكرده، ما همان آماري را كه 

مبناي محاسبة خودمان است اعالم مي كنیم.
لذا ما باید در هدف گذاري در طي یك یا دو برنامه به 
این عدد 48/26 درصد برســیم، اگر مبنا را 38 درصد 
بگیریم، یعني حدود ده درصد تفاوت كه ده درصد یك 
هدف دست نیافتني است. اگر چه در دولت قبل و در 
دورة وزارت قبــل این كار اتفاق افتاد. یعني در ابتداي 
برنامة پنجم، پوشــش تحصیلي شاخة فني وحرفه اي 
و كاردانش 35 درصد بــود و براي پایان برنامه 46/2 

درصد بود؛ یعني 11درصد هدف گذاري شده بود. 
با توجه به اینكه توســعة آموزش هاي فني وحرفه اي 
و كاردانش به لحاظ منابع بسیار هزینه بر است،  یعني 
تأسیس یك هنرستان هزینة بسیار زیادي الزم دارد، 
معموالً  این گونه اســت كه هزینة الزم براي تأسیس 
فضاي فیزیكي، در برخي از رشته ها با هزینة تجهیزات 

آن رشته برابري مي كند.
لذا توسعة هنرستان ها به این راحتي اتفاق نمي افتد. در 
دولت قبل، در عرض دو سال، 1660 هنرستان ضمیمه 
ایجاد شد كه اكثرشان ضمیمة دبیرستان هاي نظري 
بودند. همین باعث شده بود كه تركیب دانش آموزان 
در شاخة فني وحرفه اي و كاردانش  به هم بخورد و االن 
تراكم دانش آموزان در سه رشتة حسابداري، كامپیوتر و 

نقشه كشي معماري است.
لذا براي اینكه توســعة متوازن درون شــاخه ها هم 
رعایت شود، ما نمي توانیم یكمرتبه تعداد بسیار زیادي 
از دانش آموزان را در یك رشــته مشغول به تحصیل 
كنیم و با تورم عرضه و كمبود تقاضا در جامعه مواجه 
شــویم و پیامدش بیكاري دانش آموزان فني وحرفه اي 
و كاردانش باشــد؛ بلكه ما باید در داخل شاخه ها هم 

رشته ها را به صورت متوازن توسعه بدهیم. 

é آقاي زرافشان! اشاره كردید براي توسعة 
هنرستان هاي فني وحرفه اي به منابع زیادي نیاز 
است. آِیا نمي توان خیرین مدرسه ساز را براي 

ساخت این گونه مدارس ترغیب كرد؟

ما عالوه بر این نكته، تقریبًا از دو سال قبل با یك نگاه 
آینده گرا به تغییرات دورة دوم و تغییر تركیب جمعیت 
دانش آموزي دورة دوم متوسطه توجه كرده ایم. در حال 
حاضر، نزدیك به 3/5 میلیون دانش آموز در دورة دوم 
متوســطه تحصیل مي كنند. از این تعداد 700 هزار 
دانش آموز در شــاخة فني وحرفه اي و كاردانش درس 
مي خوانند و دومیلیون و 800 هزار نفرشان در شاخة 
نظري؛ اعم از پایة اول كه مشترك است و كاماًل نظري 
است و پایه هاي دوم و پایه  سوم و پیش دانشگاهي. این 
تركیب با استقرار ساختار جدید، یعني پایه هاي دهم، 
یازدهم و دوازدهم، تغییر مي كند. تغییر به این شكل 
است كه حدود یك میلیون و پنجاه  هزار دانش آموز در 
شاخة فني وحرفه اي و كاردانش و حدود یك  میلیون 
و 700 هزار دانش آموز در شــاخة نظري مشــغول به 
تحصیل خواهند شــد. لذا همان گونــه كه مالحظه 
مي كنید، سهم نظري به شدت كاهش پیدا كرده است 
و از آن طرف سهم فني وحرفه اي و كاردانش به میزان 
50 درصد افزایش پیدا مي كند. لذا از دو ســال قبل، 
از جناب آقاي دكتر رئیسي، ریاست محترم سازمان 
نوسازي، درخواســت كردیم دیگر براي شاخة نظري 
ساختمان نســازند، بلكه به جاي آن براي هنرستان 
ساختمان بسازند؛ خیرین نیز همین طور. خوشبختانه 
خیرین به طور جدي به ساخت هنرستان اقدام كرده اند. 
پیشنهاد من این اســت كه شما براي مجلة خودتان 

گزارشي از این مدارس تهیه كنید.
یكي از خیرین هنرستاني را در استان اصفهان ساخته 
اســت كه تجیهزات آن كامل اســت؛ حتي خوابگاه و 
سوئیت مالقات با اولیا دارد. یعني زماني كه اولیا براي 
دیدن فرزندشــان كه در مدرسة شبانه روزي در حال 
تحصیل است مي آیند، مي توانند با بچه هایشان در یك 

سوئیت بمانند. 
خّیر دومي در حال ســاخت هنرستان بسیار مجهز 
و بزرگي در استان مركزي است. ایشان فضایي بسیار 

وسیع را به این كار اختصاص داده است. 
این خّیر محترم خودش صاحب یكي از صنایع بزرگ 
كشور است و براي تأمین نیروي انساني براي صنعت 
خودشـ  یعني آموزش و اشــتغال را خودش تضمین 
خواهد كردـ  مجموعه اي بسیار بزرگ را كه ساختمان 
آموزشي بسیار مجهز و شیكي دارد، طراحي كرده و در 

حال احداث آن است.

é جناب آقاي زرافشان از اینكه وقت خود را 
به مجله اختصاص دادید بسیار سپاسگزارم.

ین دغدغة  مهم تر
وز جامعة ما  امر

اشتغال و توسعة 
اقتصادی است

ما نمی توانیم 
یكمرتبه تعداد 

یادی دانش آموز  ز
را در یك رشته به 
تحصیل مشغول 

كنیم
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كارآفرینی

مقدمه
موفقیت هر كســب وكار رابطة نزدیكی با چگونگی 
صحیح كنترل كردن امور آن دارد، در واقع مدیریت 
صحیح کسب وکار موجب رشد آن می شود. بین دو 
مفهوم »كارآفرینی« و »مدیریت كسب وكار« تفاوت 
چندان و یا مشخص نمی توان قائل شد و این دو مفهوم 
را به طور مســتقل از هم بررسی كرد. معیار تعریف 
كسب وكار در كشورهای مختلف برحسب شرایط و 
نیازهای هر كشور متفاوت است، ولی غالبًا براساس 
تعداد كاركنان یا میزان درامدهای ســاالنه تعریف 
می شود. »كمیتة توسعة اقتصادی آمریكا« كسب وكار 
را چنین تعریف می كند. كســب وكار باید حداقل دو 
شــرط از این چهار شرط را داشته باشد: 1. مدیریت 
مستقل؛ 2. تأمین سرمایه از طریق یك نفر یا جمع 
محدود از افراد؛ 3. انجام فعالیت ها به صورت عملی؛ 

4. كوچك بودن در برابر بزرگ ترین رقیب.

تفاوت كارآفرینی و مدیریت 
كسب وكار

كارآفرینی فرایند شــناخت فرصت هایی است كه 
برای آن ها بازار وجود دارد و پذیرش ریســك برای 

ایجاد سازمان در جهت ارضای نیاز است. درحالی که 
مدیریت كسب وكار كوچك، فرایند مداوم تصاحب و 

ادارة یك كسب وكار ثبات یافته است.

ارتباط كار آفرینی و مدیریت 
كسب وكار

كارآفرینان منابع را از جایــی كه بهره وری پایین 
دارد، بــه جایی كــه بهره وری باالیــی دارد منتقل 
می كنند. این یكی از عوامل موفقیت آن ها به شــمار 
مــی رود، زیرا تخصیص مناســب ابــزار، تجهیزات، 
پول، مواد خام و نیروی انســانی سبب رشد سازمان 
می شود. اما این امكانپذیر نیست مگر اینكه كارآفرین 
بتوانــد مهارت ها، توانایی هــا و خصوصیات فردی و 
جمعی را در راســتای اهداف ســازمان به كار گیرد 
و هدایــت دیگران را عهده دار شــود و این ها همه از 

وظایف مدیریت كسب وكار است.

وظایف كارآفرین در مدیریت 
كسب وكار

با آماده  باید  1. شرح وظایف شغلی: كارآفرین 
كردن شرح وظایف شغلی نقش كارمندان را مشخص 

كلیدواژه ها: 
كارآفرینی، كسب وكار، 
شغل مدیریت

یت ینیینی و مدیر

ار كسب وـك علی نقی یزدان پناه
علی نقی یزدان پناه
علی نقی یزدان پناه



29 رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دوازدهم | شمارۀ 1 |  پاییز 1395 

یت  و مدیر

ار كسب وـك

كند. شــرح وظایف شــغلی جزئیات كار را كه اجرا 
می شــود و مهارت  ها و شرایط ویژه ای را كه متضمن 
اجرای كار اســت، مشــخص می كند، شرح وظایف 
شغلی باید حاوی خالصه ای از شغل ها، مهارت  ها یا 
تجربه های الزم و خالصه ای از وظایف و مسئولیت ها، 
توانایی افراد و اســتانداردهای اجرایی باشــد. شرح 
وظایف شــغلی برای داوطلبان اســتخدام مشخص 
می كند كه چه انتظاراتــی از آن ها می رود. بنابراین 
شــرح وظایف شغلی عبارت اســت از بیان واقعیت 
دربارة  كیفیات وظایف و مســئولیت های مربوط به 

شغل ها.
2. تفویض اختیار: با توجه بــه این واقعیت كه 
هیچ كس بهتر از كارآفرین یا مدیرعامل، اصول اولیة 
كســب وكار را درك نمی كند، كارآفرینان باید تا حد 
امكان تمام تصمیمات را هم خود اتخاذ كنند و تسلط 
كاملی بر افرادی داشــته باشند كه تصمیمات مالی 
بیش از مبلغی معین را به عهده دارند. شركت هرچه 
بزرگ تر شــود، تصمیماتی كه برعهــدة كارآفرینان 

است بیشتر می شود.
هرچند كه كارآفریــن در امور جزئی، مثل تعیین 
كاغذ هایی كه شــركت می خرد، دخالت ندارد، ولی 
به طور قطع باید از قیمت و توانایی رایانه ای كه قرار 

است خریداری شود، آگاه باشد.
3. نقش هیئت مدیره و مشاوران: كارآفرینان 
و یا مدیرعامل در مدیریت كســب وكار ممكن است 
به ضرورت وجود هیئت مدیره یا هیئت مشاوران در 

سازمان خود اذعان نماید.
4. بازاریابــی: یكــی از مهم تریــن نقش های 
كارآفرینان تركیب دانش فنی و تكنولوژی یا نیازهای 
بازار است بنابراین بازاریابی عبارت از فعالیتی انسانی 
به منظور تأمین نیازهــای خریداران از طریق فرایند 

مبادله است.

مدیریت بازاریابی
مدیریت بازاریابی عبارت است از تجزیه و تحلیل، 
طرح ریــزی اجرا و كنترل برنامه های تعیین شــده 
برای فراهــم آوردن مبادالت مطلوب بــا بازارهای 
موردنظر به منظور دســتیابی به هدف های سازمان. 
وظایف اصلی مدیریت بازاریابی شامل منظم كردن 
سطح تقاضا و زمانبندی آن و ارائة مشخصات تقاضا 
برای دســتیابی به اهداف ســازمان است. به عبارت 

دیگر، مدیریــت بازاریابی مدیریت تقاضاســت. در 
گرایش بازاریابی، ســازمان رسالت خود را در ارضای 
خواسته های مشــتریان می داند و باور دارد كه این 
رضایت باعث ایجاد وفاداری و اعتقاد و تكرار معامله 
و تجارت در نهایت ســبب برآورده شدن هدف های 
ســازمان می شــود و البته از ملزومات آن تحقیقات 

بازاریابی است.
تحقیقات بازاریابی عبارت است از فعالیت هایی كه 
ارتباط بازاری بین مصرف كنندگان، خریداران، عامة 
مردم و مدیران بازاریابــی از طریق تبادل اطالعات 
را بررســی می كننــد. آنچه كــه كارآفرینــان را از 
دانشمندان و مخترعان جدا می سازد، تمركز شدید 
آن ها بر بازار و نیازهای آن است كه این مهم جز در 
سایة داشتن مهارت و دانش شناخت بازار و مدیریت 

بازار امكانپذیر نخواهد بود.

توسعة كسب وكار و مؤلفه های 
تأثیرگذار

خطرپذیری: بعضی مســائل بر توسعة كسب وكار 
ارجحیت دارند. اگر بخواهید تجارت خود را توســعه 
بخشــید یا حتی در همان انــدازة كوچك خود به 
موفقیت برسید، عامل رشد و ترقی یكی از مهم ترین 
عوامل اســت. جرقة این رشد از همان شروع كار در 
مراحل اولیه زده می شود. در حقیقت گشودن بال ها 
و جســت وجوی یك افق تجاری جدیــد یك دوره 
محسوب می شود. در هر صورت همانند مراحل اولیة 
توسعه، رشد تجاری نیازمند تداركات اولیه، تعهدات 
جدی و تمایل برای محاســبة خطرات موجود است. 
منابع زیادی در توسعه و رشد تجارت به شما كمك 

خواهند كرد.

ینی  كارآفر
فرایند شناخت 

فرصت هایی است 
كه برای آن ها بازار 

وجود دارد

درحالی كه 
یت كسب وكار  مدیر

كوچك، فرایند 
مداوم تصاحب و 

ادارة یك كسب وكار 
ثبات یافته است

نمودار 1

خطرپذیری

اطالع از 
قوانین

فناوری 
اطالعات

بصیرت

آینده نگری

تفكر 
راهبردی



فناوری  اطالعات: پیتــر دراكر در اوایل دهة 
1960 گفته است: »دانش، در زمانی كه ما از اقتصاد 
كاالیی به اقتصــاد اطالعاتی تغییر وضعیت داده ایم، 
اساس اقتصاد نوین را تشكیل می دهد.« بهره برداری 
كارامــد از اطالعــات مهم ترین عامل پیشــرفت و 
كارایی كســب كارها در عصر حاضر است. به طوری 
كه چگونگی و روش جمع آوری اطالعات و مدیریت 
كاربرد اطالعات، سرنوشــت شكست و یا بقای یك 

شركت یا سازمان را رقم می زند.
امروزه اطالعات فراتر از مواد اولیه، ســرمایه، نیروی 
انسانی و ماشین آالت به اساسی ترین ركن تولید تبدیل 
شده است. كســب وكار موفق، كسب وكاری است كه 
اطالعات را به عنوان منبع تعیین کننده و سرنوشت ساز 
در تصمیم گیــری تلقی می كنــد و مدیریت بهینه 

اطالعات را برای فعالیت ها ضروری می داند.
اطالع از قوانین: باید مطمئن شوید هنگام پیشنهاد 
قوانین تأثیرگذار در كسب وكار كوچك، صدای شما 
شنیده می شود. معمواًل در خصوص كسب وكارهای 
كوچك انتقادهایــی از نظر قانون گذاری وجود دارد. 
با یادگیــری چگونگی ایجاد قوانین، پیگیری قوانین 
مطرح شده، مطالعة تحلیل های صورت گرفته توسط 
متخصصان و توضیح قوانین طرح شده، سعی كنید 
صدای خود را در زمان انجام فرایندهای قانون گذاری 
به گوش افراد برســانید. در خصوص قوانین به درك 
بهتری دســت پیدا كنید كه بر تجارت كوچك شما 
تأثیر بگذارد. با یادگیری چگونگی و دلیل ایجاد وضع 

قوانین شروع كنید.
آینده نگری: پیش بینی و برنامه ریزی در موفقیت 
مستمر شما تأثیر حیاتی دارد. بررسی میزان و مقدار 
حركت به معنای آینده نگری است؛ حتی اگر شما به 

زمان حال توجه داشته باشید.
تفكر راهبردی: برای آنكه رهبر نافذی باشــید، 
باید مهارت هــای خود را از طریــق تفكر راهبردی 
توسعه دهید. این تفكر فرایندی است كه با آن دید 
تجاری شما توسعه می یابد و توانایی های خود را در 
كار تیمی و حل مشكالت تقویت می كنید. همچنین 
به شما در مواجهه با تغییرات كمك می كند تا برای 
معامالت خود طرح ریزی داشته باشید و فرصت ها و 

احتماالت موجود را در نظر بگیرید.
تفكر راهبردی شما را ملزم می كند كه به یك پیامد 
ایده آل در خصوص كســب وكار برســید و آن گاه از 
طریق توجه به چگونگی دست یافتن به این دیدگاه و 
توسعة دید راهبردی برای عملكردهای تجاری، روی 

نكات عقب مانده كار كنید.
بصیــرت: موفقیــت در كســب وكار هیــچ گاه 
به صورت خودبه خودی و یا براساس شانس به دست 
نمی آیــد. همان طور كه گفته شــد، موفقیت اصواًل 
به ســازمان دهی و بصیرت فرد راه انداز كســب وكار 
بستگی دارد و تضمینی برای آن وجود ندارد. شروع 
هر كسب وكار همیشه ریســك پذیر است و شانس 

موفقیت اندك است.

مهارت های كسب وكار آینده ساز

در جوامع امروزی هر شــهروند به عنوان انســان 
عصر اطالعات، نیازمند سلســله توانایی هایی است 
كه با كمك آن ها بتواند، یك كســب وكاری را شروع 
كرده و ضمن هدایت درست آن، موجبات پیشرفت 
كســب وكار را نیز فراهم آورد. پنج عامل عنوان شده 
در نمودار 2 در اصل بیش از اینكه مهارت و توانایی 
به شــمار بیایند، نیازهای ضروری انسان امروز به نظر 
می رســند و هر یك را به شرح زیر می توان توضیح 

داد:
é زبان انگلیســی: توانایی به كارگیــری زبان 

انگلیسی؛
IT é: توانایــی كار بــا رایانــه، توانایی اســتفاده 
از اینترنــت، آشــنایی با روش هــا و قوانین تجارت 

الكترونیكی؛
é مدیریت: توان سرپرستی و راهبری؛

é بازاریابی: آشنایی با خرید، فروش و تبلیغات؛
é مالی و اقتصادی: حسابداری، مفاهیم هزینه و 

درامد و آشنایی با مسائل اقتصادی.

وزی  در جوامع امر
وند  هر شهر
به عنوان انسان 
عصر اطالعات، 
نیازمند سلسله 
توانایی هایی 
است كه با كمك 
آن ها بتواند، یك 
وع  كسب وكاری را شر
كرده و ضمن هدایت 
درست آن، موجبات 
پیشرفت كسب وكار را 
نمودار 2نیز فراهم آورد

زبان انگلیسی

IT

مدیریت

مهارت های 
كسب وكار

مالی و 
اقتصادی

بازاریابی

 منابع
1. دفت، ریجارد ال. )1374(. مبانی 
تئــوری و طراحی ســازمانی )ج1(. 
ترجمة علی پارســائیان و سیدمحمد 
اعرابی. دفتــر پژوهش های فرهنگی. 

تهران. چاپ چهارم.
2. رابینز، اســتیفن )1380(. تئوری 
سازمان )ساختار، طراحی، كاربردها(. 
ترجمــة مهــدی الوانــی و حســن 
دانایی فرد. دفتر پژوهش های فرهنگی. 

تهران. چاپ دوم.
3. هوی، وین كی و میســكل، سیسل 
)1382(. تئــوری، تحقیــق و عمل در 
مدیریت آموزشــی. ترجمة میرمحمد 
سیدعباس زاده. انتشارات دانشگاه ارومیه.
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مقدمه
رشــد و توسعة اقتصادی كشــورها به میزان قابل 
توجهی از رشــد و توسعة آموزشــی تأثیر می پذیرد 
و مطالعات اقتصادسنجی شواهد محكمی برای این 
مدعا فراهم كرده اند. در چنین شرایطی، كشورهایی 
كه به اهمیت آموزش و نقش آن در اقتصاد آینده پی 
 برده اند و هم زمان دغدغة توســعه یافتگی نیز دارند، 
كیفیت بخشــی به نظام آموزش را محور رسالت های 
بنیادین و اولویت های خود می دانند )زین آبادی، پرند 

و صالحی، 1388(.
یكــی از مهم ترین بخش های نظام آموزشــی هر 
كشور، نظام آموزش فنی حرفه ای است و توجه به آن 
از جمله خط مشی های اساسی كشورها برای تربیت 
نیروی انســانی كارامد در ســطح پیش از دانشگاه 
به شمار می آید. الگوی اول همان مراكز حرفه آموزی 
هســتند كه در مؤسسات تولیدی و خدماتی مستقر 
شده اند و كشورهایی مانند انگلستان، آمریكا و ژاپن 
از آن استفاده می كنند. در الگوی دوم، آموزش عملی 
و نظــری به طور مشــترك ارائه می شــود و یكی از 
عمده ترین ویژگی های آن، ارتباط ضعیف با بازار كار 
است. كشورهایی مانند فرانسه، اسپانیا و ایران از این 
الگو تبعیت می كنند. در الگوی سوم كه كشورهایی 
مانند آلمان، اســترالیا و سوئیس بر اساس آن رفتار 
می كننــد، تحصیالت و حرفه آمــوزی در دو محیط 

مدرسه و كار صورت می گیرد )هادلستون، 2004(.

زشیابی برنامة درسی  ار
ــه ای ــی وحرف دورۀ فن

امیر مقصود كردوان
كارشناس ارشد دانشگاه تهران



تعریف آموزش فنی وحرفه ای
طبق مصوبات موجود، آموزش فنی وحرفه ای انجام 
آن نوع فعالیت هایی است كه فرد را برای احراز شغل 
و حرفه و كســب وكار آماده می كنــد، یا كارایی وی 
را در انجــام آن ها افزایــش می دهد و یا باعث ایجاد 
مهارت هایی می شود كه به كاهش مخارج و افزایش 
كیفیت زندگی او می انجامد )امیری، 1384(. آموزش 
حرفه ای برنامه های آموزشــی سازمان داده شده ای 
هستند كه به طور مستقیم به آماده سازی افراد برای 
پرداختن یا نپرداختن به اشــتغال، یا آماده ســازی 
آن ها برای حرفه ای بدون نیاز به لیســانس یا مدرك 
)كاكس گالســون، 1979(.  مرتبط اند  پیشــرفته، 
هاتیسارو و كاكوك توران1 )2008( آموزش وپرورش 
فنی وحرفه ای را به عنوان آموزش افرادی كه بتوانند 
دانــش را درون تولید تغییر دهند، تعبیر و تفســیر 
كنند، مســائل را حل كنند، مسئولیت بپذیرند و در 
تولید محصول و مواد و ارائة خدمات ابتكار داشــته 
باشند، شرح داده اند. بنا به تعریف »یونسكو«، آموزش 
فنی وحرفه ای عالوه بر دانش عمومی تمام اشكال و 
سطوح فرایند آموزشی، شامل مطالعة فناوری و علوم 
مربوط به آن، كســب مهارت های عملی، توانایی و 
نگرش را دربر می گیرد و مسائل مرتبط با اشتغال را 
در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی برعهده 

دارد )سوتاپین  2، به نقل از خالقی، 1390(.

هدف آموزش فنی وحرفه ای
هدف كلی آموزش فنی وحرفه ای »اعتالی ســطح 
فرهنگ و دانش عمومی و شناخت بهتر استعدادها و 
عالقه های دانش آموزان و ایجاد زمینة مناسب برای 
هدایت آنان به سمت اشتغال مفید و احراز آمادگی 
نسبی برای ادامة تحصیالت در رشته های كاربردیـ  

علمی )فناوری( است« )موسی پور، 76:1385(.
برنامه های آموزش حرفه ای به منظور آماده ســازی 
دانش آموزان و به منظور كمك به آن ها برای ورود به 
دنیای كار بعد از آموزش متوســطه طراحی شده اند  
(plank, etal.,2008).به زعــم آگودینــی و دیــك3 
)2004( نیــز از نظر تاریخی، تعلیم وتربیت حرفه ای 
تمایل دارد نیازهای دانش آموزانی را كه قصد ندارند 
به دانشگاه راه یابند و همچنین افرادی را كه موفقیت 
تحصیلی كمتری دارنــد ـ گروه هایی كه در معرض 
خطر ترک تحصیل هســتند ـ برآورده كند. به زعم 
اسكات و ساركیز و كنسكی4 (mfadi,2001) آموزش 
فنی وحرفه ای شــامل تعــدادی برنامه های طراحی 

كلیدواژه ها: ارزشیابي، برنامة درسي، برنامة درسي 
دوره فني وحرفه اي

بیان مسئله
كشــورهای مختلف برای مطرح شــدن در جهان 
به عنوان یك تولیدكننده بایــد به تربیت و آموزش 
نیروی انســانی ماهر و واجد شــرایط ارزش  بدهند 
(leitzel,1991). بــه عبــارت دیگــر، كشــورهای 
پیشــرفته در فرایند توســعة اقتصــادی، پرورش 
نیــروی مهارتی را در اولویــت برنامه های خود قرار 
داده انــد.(oketch,2007)  به منظــور تحقق چنین 
هدفی زیرســاخت های آموزش وپرورش دستخوش 
تغییر و تحوالتی شــده اند و آموزش فنی وحرفه ای 
در بطن نظام آموزشی كشــورها شكل گرفته است 

.(uzmanoglu, efal.,2010)
»ارزشیابی« یكی از مؤلفه های مهم و درعین حال 
محوری در برنامة  درســی است و ضرورت دارد تمام 
ابعاد و عناصر برنامه های درسی مورد بررسی و مطالعة 
دقیق قرار گیرند و بر پایة این بررسی، اصالحات الزم 

در برنامة درسی یا اجزای آن صورت پذیرد.
همچنان كــه در عصر دانش مــا عمیق تر متحول 
می شویم، این دگرگونی های اجتماعی عظیم نیازهای 
آموزشی بسیار متفاوت از آنچه را كه نظام آموزشی و 
كارآموزی ما برای برآوردن آن طراحی شده اند، خلق 
می كنــد. برای ثبات و موفقیــت جامعه مان ضروری 
اســت كه نظام های یادگیری را دوباره طراحی كنیم. 
نشانه های عمدة دگرگونی های جامعة ما راهنمایی هایی 
را در این مورد كه چگونه نظام های یادگیری را دوباره 
طراحی كنیم، فراهم می كنند. راهنمایی های بیشتری 
را می توان در ســایر تغییرات نزدیك تر به نظام های 
یادگیری یافت: رشــد پیچیدگی وظایــف، افزایش 
مشارکت در انجام كارها، رشد یادگیری مبتنی بر وب، 
افزایش قدرت نظام های پشتیبانی از عملكرد و ظهور 

نظام های خودآموز شخصی.
دگرگونــی  اجتماعی عمیق تری كه ما با آن مواجه 
هســتیم، جامعة ما را در وضعیتی آسیب پذیر قرار 
می دهد. این آســیب پذیری مستلزم ایجاد نظام های 
یادگیری مؤثری اســت كه بتواند به مــا در براورد 
نیازهای یادگیری جدید کمک كنند. روشــن است 
كه نظریه پردازان آموزشی شــروع به توسعة دانش 
برای راهنمایی دگرگونی نظام های یادگیری با توجه 
به این نیازهای آموزشــی كرده اند، اما هنوز كارهای 

. (reigelvth & lee, 2003)زیادی باقی مانده اند
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درك نادرست 
ازكاركرد ارزشیابی 
برنامة درسی و 
خ  كید صرف بر نر تأ
پیشرفت تحصیلی 
در برخورد با 
برنامه های درسی، 
باعث غفلت از 
نقاط قوت و ضعف 
برنامه ها می شود



شده به منظور آماده سازی دانش آموزان برای اشتغال 
و زیستن اســت. بورل5 )همان( گزارش كرده  است 
كه هدف اساســی برنامه آموزش فنی وحرفه ای قادر 
ساختن دانش آموزان برای ورود و ماندن در اشتغال 

مفید و پرمنفعت است.

ویژگی های برنامة آموزشی سازمان 
آموزش فنی وحرفه ای كشور

الف( تخصصی بودن برنامة  آموزشی سازمان: 
اگرچه آموزش وپرورش عمومی با محتوایی به صورت 
مقدماتی و پایه برای پرورش اســتعدادها الزم است، 
لیكن در جامعه ای كه در حال تغییر و تحول است، 
نمی تــوان از جهش در زمینة محتــوا و برنامه های 
آموزشی و سوگیری در جهت تخصصی كردن آن ها 
بركنار ماند. ضمنًا جامعه ای می تواند در انجام وظایف 

خود در سطح كالن موفق باشد كه:
اول، تقسیم كار در آن جامعه صورت گیرد.

دوم، هر یك از اعضــای جامعه وظیفة خود و آن 
كاری را كه به او محول شــده است، به خوبی انجام 

دهد.
اما تقسیم كار و اجرای صحیح آن مستلزم تخصص 
اســت و برای تأمین اقتصادی سالم، اصل تخصص 
مورد قبول قرار گرفته اســت. امروزه دیگر كارگران 
غیرمتخصص پاســخ گوی نیازهای صنعتی نیستند 
و مســئلة تخصص افراد در كارخانه ها و مؤسســات 

صنعتی و خدماتی مورد توجه قرار گرفته است.
از طرف دیگر، تربیت و تأمین نیروی انسانی برای 
جواب گویی به نیازهای توسعة كشور، آموزش برای 
تولید و همراه با تولید را طلب می كند و نارسایی هر 
برنامة آموزشی در تربیت افراد سازنده و تولیدكننده، 
برنامه های توسعه را با شكست روبه رو می سازد. لذا، 
نه تنها بایــد آموزش را با كار تولید توأم ســاخت، 
بلكه باید نظام آموزشــی را در جهت حل مسائل و 
مشكالت رشد كشور مرتبط با تولیدات ملی، تغییر 

داد و با نیازهای جامعه سازگار ساخت.
با رشد  آموزشی سازمان  برنامة   ارتباط  ب(  
اقتصادی در كوتاه ترین زمان: از هدف های مهم 
برنامة توســعه، رشد اقتصادی در كوتاه ترین مدت و 
هم زمان با حفظ ارزش های فرهنگی است. رابطه ای 
كه بین رشد و آموزش وجود دارد، حداقل كوششی 
را كــه بایســتی در فعالیت های آموزشــی به عمل 
آید تا به میزان رشــد موردنظر دستیابی پیدا كرد، 
تعییــن می كند و بیش از این حداقل، بســتگی به 

حفظ ارزش هــای فرهنگی دارد. زیرا در یك اقتصاد 
توســعه نیافته، صرف وقت زیادی از انسان ها برای 
آموزش هــای مازاد بر نیاز، فــرا گرفتن آموزش های 
صرفًا  نظری كه كاربرد آن ها مشخصاً  معلوم نیست و 
بازداشتن از اشتغال به كار و فعالیت های تولیدی، از 

جنبة اقتصادی صحیح نیست.
ج( ارتباط برنامة آموزشــی سازمان با نیاز 

حرف و مشاغل:
برنامه ریزی آموزش برای اشتغال فرایندی است كه 
باید به نیازهای حرف و مشاغل پاسخ دهد. جامعه ای 
در انجام وظایف خود در ســطح كالن موفق اســت 
كه هــر یك از اعضای آن وظیفة  خود و كاری را كه 
به او محول شــده اســت، به خوبی انجام دهد. لذا 
برنامه ریزی آموزشی برای كسب دانش و مهارت كه 
الزمة اجرای وظایف شغلی است، نمی تواند به صورت 
مجرد و برای رده های خاصی از مشاغل و افراد انجام 

گیرد.

اهمیت و ضرورت آموزش 
فنی وحرفه ای

آموزش های فنی وحرفه ای می تواند با انتقال مهارت 
و شایستگی موردنیاز و پاســخ گویی به نیازهای در 
حال تغییر بــازار كار، برابری فرصت ها را برای همة 
افراد در بخش های دولتی و غیردولتی محقق سازد، 
به طــور چشــم گیری از هزینه های تولیــد بكاهد و 
قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ایجاد كند )صفار 

حیدری و خاوری، 1381(.
در توصیه نامــة دومین كنگــرة جهانی آموزش 
فنی وحرفه ای »یونسكو« )سئول، 1999( با عنوان 
»آموزش وتربیــت فنی وحرفه ای: چشــم انداز قرن 
بیســت  و یكم« چنین آمده است: »ما چالش های 
پیش روی قرن بیست و یكم و اطالعات و ارتباطات 
را در نظــر گرفته ایــم. جهانی شــدن و انقالب در 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، نیاز بــه الگوی 
)پارادایم( توســعة مبتنی بر منابع انسانی را آشكار 
ساخته است. ما به این نتیجه رسیده ایم كه آموزش 
فنی وحرفه ای در این عصــر، به عنوان ابزاری مؤثر 
برای تحقق هدف های فرهنگ صلح، توسعة پایدار 
مبتنی بر محیط زیست سالم، هم بستگی اجتماعی 
و شــهروندی جهانی، نقش حیاتی بر عهده خواهد 

داشت )نفیسی، 1382(.
ضــرورت و اهمیت آموزش های فنــی حرفه ای از 
آنجا درك می شود كه یكی از عوامل اساسی رشد و 

تنها راه مجهز كردن 
وی انسانی  نیر

به توانمندی ها و 
مهارت های موردنیاز 

برای افزایش 
بهره وری كار كه در 
كشورهای در حال 
ومًا باید  توسعه لز
به شیوه های مؤثر 

و در زمانی كوتاه 
صورت پذیرد، از 

یق آموزش  طر
فنی وحرفه ای است
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توسعة اجتماعی و اقتصادی هر جامعه منابع انسانی 
آن اســت. بدیهی اســت، ســرمایه گذاری آموزشی 
به ویژه آموزش های فنی وحرفه ای روی منابع انسانی 
و اشتغال به كار آن ها نیز یكی از شاخص های اصلی 
تعیین توســعه یافتگی جامعه محســوب می شود. 
ایجاد هرگونه ناهماهنگی بین این نوع از آموزش ها 
و اشــتغال موجب بحران خواهد شــد )پیشــین(. 
آموزش های فنی وحرفه ای در جوامع پیشــرفته جزء 
الینفك نظام آموزشی محسوب می شوند )نوابخش، 
1388(، به گونه ای كه امروزه در كشور سوئیس تنها 
16 درصد از جمعیت محصل جامعه در دانشــگاه ها 
تحصیــل می كنند و بقیة افراد در آموزشــكده های 
فنــی كوتاه مدت مهارت های موردنیاز بازار كار را فرا 

می گیرند )حسینی، 1385(.

é نقش آموزش های فنی وحرفه ای در 
توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نظام های آموزشــی در اثربخشــی و كارایی نظام 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و در نتیجه 
توســعة كشــورها نقش اساســی دارد. زیرا توسعه 
فرایندی هدف دار اســت كه انسان آغازگر آن است. 
بیشــتر صاحب نظران و كارشناسان توسعه معتقدند 
كه ما در مقطعی از تكامل بشــری قرار گرفته ایم كه 
منابع انسانی اساسی ترین نقش را در توسعة جوامع 
ایفا می كنند. به طــوری كه كمیت و كیفیت نیروی 
انسانی نقش اساسی در توسعة جوامع دارد. در واقع 
یكی از كاركرد های مهم نظام های آموزشــی تربیت 

منابع انسانی با كیفیت است.
آموزش نه تنها یكی از حقوق اولیه و اصلی انسان 
اســت، بلكه جزء اصلی توسعة اقتصادی و اجتماعی 
نیز هســت. آدام اسمیت، جان استوارت میل و 
كارل ماركس به اهمیــت و نقش تولیدی آموزش 
از طریق افزایش بازدهی كار اشــاره كردند و آلفرد 
مارشــال، یكی دیگر از پیشكسوتان علم اقتصاد، بر 
سرمایه گذاری در آموزش تأكید كرده و گفته است: 
با ارزش ترین ســرمایه گذاری، سرمایه گذاری انسانی 
است. از ســوی دیگر، ایالت متحدة آمریكا، آلمان و 
ژاپن پیشرفت اقتصادی خود را مدیون سرمایه گذاری 
انبوه آموزشی می دانند كه در گذشته در این جوامع 

صورت پذیرفته است.
مقدار كمی كار و حتی تركیب مناسب آن با ابزار 
و ماشــین آالت مدرن در جریان تولید و یا هرگونه 
فعالیت اقتصادی، همیشــه ضرورتی برای رشــد و 

افزایش بهره وری كار نیســت، بلكــه در این زمینه 
كیفیت نیروی انســانی كار حائز اهمیت است. چرا 
كه این نیرو است كه چنانچه توانمندی اش افزایش 
یابــد، می تواند كیفیت و كمیــت كار خود را ارتقا 
دهد، طرح های جدیــد ارائه دهد، با خالقیت خود 
مشكالت را از سر راه بردارد و راه های كاهش هزینه 
را بیابد. در حقیقت، تنها عاملی اســت كه می تواند 
تغییرات مثبت در محیــط كار به وجود آورد. تنها 
راه مجهز كردن نیروی انســانی بــه توانمندی ها و 
مهارت هــای موردنیاز برای افزایــش بهره وری كار 
كه در كشــورهای در حال توســعه لزومــًا باید به 
شــیوه های مؤثر و در زمانی كوتاه صورت پذیرد، از 

طریق آموزش فنی وحرفه ای است.

برنامة درسی و در آموزش 
فنی وحرفه ای

تربیت نیروی انســانی باید مبتنی بر برنامه ریزی 
آموزشــی و درسی باشد. بدین منظور ابتدا در حوزة 
برنامه ریزی آموزشی، مشاغل موردنیاز بازار كار مورد 
شناســایی قرار می گیرند و سپس مشاغل شناخته 
شده برای تعیین دانش، نگرش ومهارت های شغلی 
به متخصصان برنامه ریزی درســی سپرده می شود 

)عسگری و یادگارزاده، 1390(.
برنامه های درسی آموزش های فنی وحرفه ای بنا به 
ماهیت فنی و مهارتی آن بر اســاس نیازهای نیروی 
انســانی در سه گرایش صنعت، خدمات و كشاورزی 

تهیه می شود )محمودی، 1387(.
باید پاسخ گوی  برنامه های درســی فنی وحرفه ای 
نیازها و عالقه های دانش آموزان باشد و سبب و توسعة 
فردی، تقویت هویت ملــی و دینی، ایجاد انگیزش، 
و نیز ارتقــای مهارت های شــهروندی، خودباوری، 
خالقیت و نوآوری و کارآفرینی شــود. از همة این ها 
مهم تــر، برنامه های آموزش فنی وحرفــه ای باید به 
گونه ای طراحی شــوند که فرصت های الزم را برای 
کسب دانش و مهارت و ایجاد نگرش و شاستگی در 
جهت آموزش های مادام العمر مهیا سازند و قابلیت ها 
و شایستگی های الزم را برای رویارویی با چالش های 
فــرارو در عرصه های ملی، منطقــه ای و جهانی در 
فراگیرنــدگان به وجود آورند. بــه عالوه، با توجه به 
نگرش جامعه نســبت به ادامة تحصیل هنرجویان 
در دوره های عالی، در این زمینه نیز پاسخ گو باشند 

)صدری، 1388(.
گوناگــون  رشــته های  در  آموزشــی  اهــداف 

هرقدر مسئوالن 
از بصیرت و باور 
آموزشی برخوردار 
باشند، حساسیت 
و عالقة بیشتری 
به اعمال نتایج 
ارزشیابی در 
برنامة درسی نشان 
می دهند
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تفاوت بین برنامة 
درسی طراحی شده 
و برنامة درسی اجرا 
شده، دقیق نبودن 
حدود و ثغور برنامة 
درسی، اجرای 
متمركز، اختیار معلم 
در دستكاری برنامه، 
مشكل تعدیل برنامة 
وشن  اجرا شده، ر
نبودن اهداف برنامه 
و برنامة درسی 
پنهان، از مشكالت 
ارزشیابان در بررسی 
برنامه های درسی 
است



فنی وحرفــه ای در ســه حیطة شــناختی، روانی ـ 
حرکتی و عاطفی تهیه می شــوند و اهداف آموزشی 
درس ها نیــز به دو بخــش اهداف کلــی و اهداف 
رفتاری تقسیم می شوند )دفتر برنامه ریزی و تألیف 
آموزش های فنی وحرفــه ای و کاردانش، 1388(. در 
فرایند طراحی برنامة درســی، هنگامی که از تبیین 
هــدف های غایی، کلی و جزئــی دوره ها و پایه های 
تحصیلی، به تدوین اهداف مواد و رسانه های درسی و 
تربیتی می رسیم که به صورت اهداف ویژه در بخش 
یا واحد یادگیری مطرح می شــوند، هدف ها به طور 
فزاینده ای تخصصی و ویژه می شوند. معمواًل طراحی 
هر واحد یادگیری بر اســاس انتخاب و سازمان دهی 
محتوا و تعیین نحوة ارزشــیابی بر مبنای اشــارات 
مربوط به هدف صورت می پذیرد )رون، 1390(. هر 
اندازه هدف های نظام آموزش فنی وحرفه ای و نقش 
آن ها در ســاختار جوامع کنونی و انتظارات جامعه 
شــفاف تر مطرح شــوند، بهتر می توان دربارة آن ها 
برنامه ریزی کرد )یعقوبی نجف آبادی، 1389(. اهداف 
آموزشی در برنامه های درسی فنی وحرفه ای باید قابل 
فهم باشــند و با نیازهای کارآموزان و جامعة محلی، 
و رغبت ها و تمایالت شــخصی افراد تناسب داشته 

باشند )عبدالهی و سعادتمند، 1390(.

ضرورت ارزشیابی در نظام 
فنی وحرفه ای

آمــوزش فنی وحرفه ای در مقایســه بــا آموزش 
عمومی بســیار گران و هزینه بر اســت و مطالعات 
تطبیقــی هزینه های این دو نظام، این مدعا را تأیید 
می كند. گذشته از هزینه های زیاد، مسائلی از قبیل 
اشتغال نداشتن دانش آموختگان، مطابقت نداشتن 
شــغل و تخصص، میــزان پایین انتقال از مدرســه 
بــه كار دانش آموختگان ناكارامد، انطباق نداشــتن 
مهارت هــای دانش آموختگان با نیازهــای بازار كار، 
تزریق دانش آموزان ناكارامد به مدارس فنی حرفه ای، 
پیشــرفت تحصیلی نامناسب، مشــاركت نداشتن و 
یا مشــاركت ناچیز صنعت، تأسیس هنرستان های 
فنی حرفه ای بــدون توجه به نیازهــای منطقه ای، 
برنامه های درسی متمركز و میزان پایین عالقه  مندی 
به ثبت نام در هنرستان های فنی حرفه ای، بازاندیشی 
و اصــالح این نظام را بســیار ضروری كرده اســت. 
ایــن نظام باید در جهتی حركــت كند كه كارایی و 
اثربخشی آن در مقایسه با هزینه هایش افزون تر باشد 

)میرزابیگی، 1380(.

ارزشیابی 
برنامة درسی

برنامة  ارزشــیابی 
حوزة  دو  در  درسی 
پیچیدة  و  متمایــز 
ی  یــز مه ر نا بر «
درسی« و »ارزشیابی 
آموزشــی« ریشــه 
اگرچــه  كــه  دارد 
ظهــور آن به عنوان 
مطالعاتــی  حــوزة 
مســتقل بــه دهة 
برمی گردد،   1960
نمونه هایی  لیكــن 
از كارهــای اولیــه 
در ایــن خصــوص 
را نیــز می توان در 
سال های قبل از آن 
برای  كرد.  مشاهده 
مادائوس  مثــال، 
این  از  نمونه هایــی 
كــه  را  مطالعــات 
بــه 150  مربــوط 
ســال قبل هستند، 
می شــود  یــادآور 
 .(Alkin, 1986)
تعریف »ارزشــیابی 
تا  درســی«  برنامة 

حد زیادی تابع تعریفی اســت كه از برنامة درســی 
می پذیریم. ارزشــیابی برنامة درســی عبارت است 
از فرایند بررســی ارزش و شایستگی برنامة درسی. 
بررسی و مطالعة ارزش و شایستگی هم شامل عناصر 
و جنبه هــای خاص برنامة درســی و هم كل برنامة 

درسی می شود )فتحی واجارگاه، 1381(.
بررسی های انجام شده در سطح ملی و بین المللی 
نشــان می دهد، درك نادرســت ازكاركرد ارزشیابی 
برنامة درسی و تأكید صرف بر نرخ پیشرفت تحصیلی 
در برخــورد با برنامه های درســی، باعــث غفلت از 
نقاط قوت و ضعف برنامه ها می شــود و برنامه ریزان 
از دسترســی بــه اطالعــات موثق و دقیــق برای 
تصمیم گیری در مورد برنامة درســی باز می مانند. 
تفاوت بین برنامة درسی طراحی شده و برنامة درسی 
اجرا شده، دقیق نبودن حدود و ثغور برنامة درسی، 

آشنایی هنرجو 
با مفاهیم و 

اصطالحات مرتبط 
با رشته و گرایش 

تحصیلی خود 
می تواند به موفقیت 

او در امتحانات 
نظری بینجامد

رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دوازدهم | شمارۀ 1 |  پاییز 1395 35



36  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دوازدهم |  شمارۀ 1 |  پاییز 1395

اجرای متمركز، اختیار معلم در دســتكاری برنامه، 
مشكل تعدیل برنامة اجرا شده، روشن نبودن اهداف 
برنامه و برنامة درسی پنهان، از مشكالت ارزشیابان 
 (Alkin, Menill, در بررسی برنامه های درسی است

.2001)

مراحل  ارزشیابی
به نظر محمــدی مهر و ملكی )1388( مراحل 

ارزیابی به صورت زیر است:
1. تعیین اطالعات الزم: ارزشــیابی به اطالعات 
نیاز دارد. هرقدر اطالعات موثق تر باشد، ارزشیابی از 
كیفیت بهتــری برخوردار خواهد بود. نباید فراموش 
كرد كه به علت كثرت و وســعت اطالعات مجبور به 
انتخاب هســتیم. برای انتخاب نیاز داریم كه ماهیت 
موضوع ارزشیابی را به خوبی بشناسیم و ضرورت ها 
را تشــخیص دهیم. مثاًل باید معلــوم كنیم كه: آیا 
قصد داریم همة عوامل و مؤلفه های برنامة درســی 
را ارزشــیابی كنیم؟ آیا در هر یكی از عناصر برنامة 
درسی به جنبه ها و نكات خاصی توجه داریم؟ به طور 
كلی، وسعت و حدود قضاوت های خود را باید تعیین 
كنیم تا بتوانیم اطالعات ضروری را گردآوری كنیم و 

از گردآوری اطالعات وسیع بی فایده بپرهیزیم.
2. جمع آوری اطالعــات: ایــن كار از طریق 
پرســش نامه، مصاحبه یا روش هــای مربوط انجام 
می گیرد. دربارة عناصر برنامة درسی داوری می شود 
تا نســبت به اصالح، تكمیل و یــا تغییر آن ها اقدام 
شــود. این كار در دو ســطح و از طریق ارزشــیابی 
تكوینــی و ارزشــیابی تراكمی انجــام می گیرد. در 
ارزشیابی برنامة درســی اطالعات مربوط به اهداف 
برنامة درســی، محتوای برنامة درســی، روش های 
یاددهی ـ یادگیری، امكانــات اجرایی برنامه، اعالم 
حمایت یا مخالفت با برنامه و ارزشــیابی پیشــرفت 

تحصیلی جمع آوری می شود.
 3. تجزیه و تحلیل: آنچه از ارزشیابی در مرحلة 
گردآوری اطالعات به دســت می آید، اطالعات خام 
اســت و باید تجزیــه و تحلیل و بــه اطالعات قابل 
استفاده و كاربردی تبدیل شود. سؤاالتی كه در طرح 
ارزشیابی منظور نشده اند، در تبدیل اطالعات خام به 
اطالعات مفید و قابل استفاده می توانند مؤثر باشند.

4. نتیجه گیری و قضاوت: پس از دســتیابی به 
اطالعات مفید، داوری دربــارة ابعاد گوناگون برنامه  
مطرح می شــود. داوری صدور حكــم در خصوص 
مطلــوب بودن یا نبــودن عناصر برنامه  اســت و با 

توجه به هر بخش از اطالعات می توان دربارة ُبعدی 
از اهــداف قضاوت كرد. قابل ذكر اســت كه هر قدر 
اطالعات به نحو بهتری تجزیه و تحلیل و طبقه بندی 

شود، قضاوت آسان تر انجام می پذیرد.
5. گزارش نتایج ارزشیابی: پس از انجام همة 
مراحل، گزارش نهایی تنظیم و به تصمیم گیرندگان 
و مخاطبان ارزشــیابی ارائه می شــود. ممكن است 
الزم باشد به تناسب نیازهای مخاطبان گزارش های 
متعدد با حجم كم تهیه شوند. برنامه ریزان عمدتًا به 
اطالعات و گزارش های مربوط به عناصر اصلی برنامه، 

شامل اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی نیاز دارند.
6. تصمیم گیری و اقدام: وظیفة گروه ارزشیابی 
ارائة گزارش نهایی به مســئوالن اســت تا با بررسی 
گــزارش، اصالحات الزم را در بخش های متفاوت به 
عمل آورند هرقدر مسئوالن از بصیرت و باور آموزشی 
برخوردار باشند، حساسیت و عالقة بیشتری به اعمال 

نتایج ارزشیابی در برنامة درسی نشان می دهند.

نتیجه گیری
با عنایــت به اینكه نظام آموزشــی فنی وحرفه ای 
نقشــی بی بدیل در رشد و توسعة همه جانبة كشور 
و به خصوص بعــد اقتصادی دارد، لــذا برنامه های 
درسی این نظام آموزشی نیازمند بررسی و ارزشیابی 
هستند. ارزشیابی از این نظام آموزشی می تواند نتایج 
مفید و قابل توجهی در زمینة آموزش فنی وحرفه ای 
در بر داشته باشد. از آنجا كه هدف اصلی آموزش های 
فنی وحرفه ای تربیت نیروی كار موردنیاز بخش  های 
مختلــف جامعه اســت، به نظــر می رســد یكی از 
روش هــای مؤثر در افزایش توفیق این مراكز در این 
مســیر، ارتباط تنگاتنگ محتوای برنامه های درسی 

ارائه شده با نیازمندی های جامعه است.
همچنین، محتوای كتاب های درسی به گونه ای است 
كه هنرجویان را در احراز آمادگی نســبی برای ادامة 
تحصیل در رشته های كاربردی ـ علمی )تكنولوژی( 
یاری كند. آشــنایی هنرجو با مفاهیم و اصطالحات 
مرتبط با رشــته و گرایش تحصیلی خود می تواند به 
موفقیت او در امتحانات نظری بینجامد. موفقیت در 
مباحث نظری، موفقیت در مباحث عملی و عملكرد 
هنرجویان را در پی خواهد داشت و این دو عامل باعث 
می شوند كه هنرجویان نگرش مثبتی نسبت به رشتة 
تحصیلی خود داشــته باشــند و به لحاظ عاطفی در 

زمینة تحصیلی مشكلی نخواهند داشت.

 پی نوشت ها
1. Hatisaru & Kucukturan
2. Sue Toppin 
3. Agodini & Dake
4. Seott, Sarkyz and Kinski
5. Borel

موفقیت در مباحث 
نظری، موفقیت در 
مباحث عملی و 
عملكرد هنرجویان 
را در پی خواهد 
داشت و این دو عامل 
باعث می شوند كه 
هنرجویان نگرش 
مثبتی نسبت به 
رشتة تحصیلی 
خود داشته باشند 
و به لحاظ عاطفی 
در زمینة تحصیلی 
مشكلی نخواهند 
داشت
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مقدمه
عصر ما عصر شــتاب و ســرعت و عصر دگرگونی 
و تغییر اســت. موج این تغییرات زندگی همة ما را 
نیز خواسته یا ناخواســته تحت تأثیر قرار می دهد. 
از این رو جامعه ای در جهت ســازگاری با تغییرات و 
شركت در رقابت جهانی پیشــتاز خواهد شد كه از 
نیروی انســانی ماهر و متخصص، خالق و خودباور 
برخوردار باشد. در شرایط كنونی یكی از عواملی كه 
سبب دگرگونی چهرة اقتصادی، اجتماعی و صنعتی 
كشور می شود، فعالیت های كارآفرینانه، برخورداری 
از روحیة كارآفرینی و در نهایت كارآفرینی انســان 

است ]صمدی و شیرزادی، 1386[.
كارآفرینی در جامعه می تواند ســه منفعت اصلی 

ایجاد كند كه عبارت اند از:
é افزایش رشد اقتصادی؛

é ارتقای بهره وری؛

é پدید آمدن فناوری ها، محصوالت و خدمات جدید.
نقطة آغازیــن تحوالت در این زمینــه باید نظام 
آموزشــی و به ویژه آموزش وپرورش باشــد تا زمینة 
رشد و شــكوفایی در دانش آموزان فراهم شود. رشد 
و پرورش روحیة كارآفرینی در دانش آموزان، رخوت 
و سستی و یأس و ناامیدی حاكم بر دانش آموز را به 
جنبشی فكری برای آفریدن ایده ها و اندیشه های نو 

و سالم تبدیل می كند.
این مقاله كوشیده است، نسبت آموزش وپرورش با 
آموزش كارآفرینی را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

كلیدواژه ها: 
كارآفرینی، 

آموزش وپرورش، كار 
و فناوری، سند تحول 

بنیادین  آموزش وپرورش

ورش  سهم آموزش وپر
ینی در توسعة  كارآفر

صفرعلی  یازرلو
كارشناس ارشد برنامه ریزی
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مفهوم كارآفرینی
از آنجا كه مفاهیم مطرح در علوم انسانی، برخالف 
مفاهیم مطرح در علوم تجربی، قطعی نیســتند، لذا 
ارائة تعریف قطعی و مشــخصی برای آن ها دشوار یا 
غیرممكن است. كارآفرینی هم كه از واژه های مطرح 
در علوم انسانی اســت، از این قاعده مستثنا نیست. 
دانشــمندان و محققان علوم اقتصــادی، اجتماعی، 
روان شناسی و مدیریت كه در مورد كارآفرینی مطالعه 
و نظراتی ارائه داده اند، تعاریف مختلفی از كارآفرینی 
مطرح كرده اند كه تفاوت های گاه  مغایر و متناقضی 
دارنــد و ما در این مقال قصد تحلیل آن ها را نداریم. 
اما آنچــه از مجموع تعاریف می تــوان دریافت كرد 
این است كه: كارآفرینی فرایندی است كه طی  آن، 
ایده های نو و خالق با شناسایی فرصت های جدید و 
بسیج منابع، به ایجاد كسب و كار و شركت های نو و 
سازمان های جدید، نوآور و رشدیابنده توأم با پذیرش 
مخاطره و ریسك می انجامند و با معرفی محصول و 

یا خدمت جدید به جامعه ظهور می یابند.
نكتة مهم این اســت كه در تمام تعاریف ارائه شده 
در منابع مختلف ســه عنصر بنیادین دیده می شود 
كه عبارت اند از: فرصت شناسی؛ جمع آوری و كاربرد 

منابع؛ ارتقای مهارت های حرفه ای و شخصی.

آموزش مهارت های كارآفرینی
مهارت های مورد نیاز كارآفرینان را به ســه گروه 
اصلی مهارت های فنی، مهارت های مدیریتی كسب 
و كار و مهارت های كارآفرینانة فردی می توان تقسیم 

كرد.

é مهارت های فنی عبارت اند از: مهارت های نوشتاری، 
مهارت شــنیداری، ارتباطات كالمی، سازمان دهی، 
مربیگری، مدیریت فنی كسب و كار، تعامل با محیط 

كار، هدایت گروه، فناوری و روابط اجتماعی.
é مهارت هــای مدیریتــی كســب و كار عبارت اند 
از: تصمیم گیــری، بازاریابی، مدیریــت، امور مالی، 
حســابداری، تولید، كنترل و فنــون مذاكره، روابط 
انسانی، برنامه ریزی و تعیین اهداف، رهبری آینده نگر 

و مدیریت توسعه.
é مهارت های فردی كارآفرینانه عبارت اند از: كنترل 
درونی، خطرپذیری، نوآوری، تغییرمحوری، مقاومت، 

و توانایی مدیریت تغییرات.

آموزش وپرورش و آموزش كارآفرینی
نظام آموزشــی در هر جامعه ای وظایف ویژه ای بر 
عهده دارد كه از آن جمله می توان آزادسازی و رهایی 
افــراد جامعه از ناتوانی و آمــوزش و هدایت آنان به 
بازار كار را برشــمرد. بررسی  نتایج مطالعات تجربی 
نشــان می دهد، مقولة كارآفرینی را می توان آموزش 
داد یا حداقل به وسیلة آموزش، آن را توسعه و بسط 
بیشتری بخشید. تجربة كشورهایی نظیر هند، ژاپن، 
كره جنوبی و مالزی در زمینة آموزش و ترویج روحیه 
و فعالیــت كارآفرینی این نظریه را تأیید می كند كه 
كارآفرینی قابل آموزش اســت و می تــوان روحیة 
كارآفرینــی را از دورة ابتدایی تــا دوره های باالیی 

جامعه در افراد تشویق كرد و ترویج داد.
در همیــن راســتا آموزش وپــرورش به عنــوان 
بزرگ ترین سازمان متولی تربیت نسل آینده و نیروی 
انســانی بازار كار كشور، نقش حیاتی در كاهش نرخ 
بی كاری فارغ التحصیالن مقاطــع مختلف دارد. در 
واقع آموزش وپرورش، با ارائــة آموزش های الزم در 
زمان مناســب، عالوه  بر انتقــال اطالعات و مفاهیم 
كارآفرینی به دانش آموزان، زمینة رشــد بسیاری از 
خصوصیات و مهارت های الزم كارآفرینی را در آن ها 

فراهم می كند.
كارآفرینی در نظام آموزشــی ایران برای اولین بار 
از طریق گنجاندن درس های كارآفرینی در شــاخة 
كار و دانــش نظام جدید آموزش  متوســطه مطرح 
شــد. عالوه بر آن، مفهــوم كارآفرینی در جای جای 
»ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش« آمده است. 
چنان كه در بندهای 4 و 24 بیانیة ارزش ها به كسب 
شایســتگی های عام حرفه ای و روحیــة كار آفرینی 
اشــاره شــده اســت و در بخش »مدرســه در افق  نمودار 1

مهارت های 
فنی

مهارت های 
مدیریتی 
كسب و كار

مهارت های 
كارآفرینانه 

فردی

مهارت های 
كارآفرینی

هدف درس 
ینی فراهم  كارآفر
آوردن شرایطی 
است كه در آن، افراد 
به جای كار برای 
دیگران، عالقه مند به 
اشتغال زایی و فراهم 
آوردن زمینه هایی 
برای ایجاد یك كار 
مولد برای خود و 
دیگران شوند.

مدرسه باید بتواند 
در شكوفایی 
ویژگی هایی چون 
خالقیت،  خودباوری، 
آینده نگری، 
پذیری و تمایل  خطر
وحیة  به كامیابی )ر
ینی( در  كارآفر
دانش آموزان مؤثر 
باشد
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چشــم انداز 1404« و نیز اهــداف عملیاتی 1، 5 و 
21 و راهكارهای مربوط به هر یك از این اهداف، به 
روشنی بر توسعة مفاهیم كارآفرینی در حوزة آموزش 

تأكید شده است.
یكی از سیاســت های اصلی وزارت آموزش وپرورش 
در ســال های اخیر، پیگیری و اجرای سیاســت »هر 
دانش آموز یك مهارت« بوده كه از چند ســال پیش 
به طور مرتب پیگیری شــده و به اجرا درآمده است. 
همچنین، در هدف گذاری های برنامة پنجم توسعه در 
خصوص توازن رشــته ای )نظری و فنی(، رسیدن به 
عدد 46/2 درصد در رشته های فنی در برابر رشته های 
نظری مدنظر بوده كه آموزش وپرورش در سال 1393 

به عدد 38/74 درصد هم دست یافته است.

از ســال 1391 با تغییر نظام آموزشی در راستای 
اجرای ســند تحول بنیادین و ســاختار جدید نظام 
آموزشــی، دورة ابتدایی از پنج ســال به شش سال 
افزایــش یافت و بــه تبع آن، واحد درســی »كار و 
فنــاوری« با هــدف ترویج فرهنــگ كارآفرینی، به 

درس های پایه ششم ابتدایی اضافه شد.
نویســندگان كتاب درسی كار و فناوری، در بخش 
سخنی با خوانندگان، آشنایی با دنیای كار و كسب و 
بعضی  از مهارت ها را به عنوان هدف برشمرده و اظهار 
امیدواری كرده اند، با تكمیل تدریجی آن، وقتی كه 
دورة متوسطه به پایان می رسد، دانش آموزان توانایی 
كار و استفاده از رایانه و طراحی و انجام فعالیت های 
سادة فنی و هنری را در حد مناسب فرا گرفته باشند. 

درس »كار و فناوری« 
دانش آموزان را با 

كارها و مشاغل 
گوناگون آشنا نموده 

و به آن ها در انتخاب 
رشتة تحصیلی در 

سال های بعد كمك 
می كند
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معلمان باید در 
ینی  زمینة كارآفر
اطالعات كافی 
داشته و با اهداف 
كتاب و محتوای 
آموزشی ارتباط 
برقرار كرده باشند 
وحیة  تا بتوانند ر
ینی را در  كارآفر
مدرسه و در میان 
دانش آموزان 
بگسترانند

این درس عــالوه بر كمك به رفع بعضی از نیازهای 
روزمرة زندگی شــخصی و خانوادگی، زمینة اشتغال 
آیندة دانش آموزان را هم فراهــم می آورد. در ادامه 
می افزاید: فایدة مهم دیگر این درس آشــنا شــدن 
دانش آموزان با كارها و مشــاغل گوناگون است كه 
به آن ها در انتخاب رشتة تحصیلی در سال های بعد 
كمك می كند. دانش آموزان با گذراندن درس كار و 
فناوری و كشــف عالقه های خود می  توانند تصمیم 
بگیرند كه در چند ســال بعد به هنرستان بروند یا 

دبیرستان و چه رشته ای را انتخاب كنند.
اقدامات فوق نشــان می دهد توجــه به كارآفرینی 
و ضــرورت پرداختن به  آن توســط آموزش وپرورش 
به درســتی درك شــده اســت و می توان ادعا كرد، 
آموزش وپرورش مسیری صحیح را انتخاب كرده و در 
آن گام نهاده است. اما می دانیم تولید كتاب درسی و 
درج مفاهیم كارآفرینی در آن به تنهایی ما را به مقصد 
نخواهد رساند. اگر مؤلفه های آموزش را در چرخه ای به 
شكل نمودار 2 در نظر بگیریم، الزم است این مؤلفه ها 
به قدر كافی از توانمندی و اثرگذاری برخوردار باشند 

تا به صورت كارامد تأثیر بگذارند.

نمودار 2

كتاب درسی

دانش آموز

فضا آموزگار

موقعیت 
یادگیری

وسایل و 
امكانات

چرخة 
آموزش



41 رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دوازدهم | شمارۀ 1 |  پاییز 1395 

 منابع
1. احمدپــور داریانــی، محمود 
كارآفرینــی.  مبانــی   .)1387(
انتشارات فراندیش. تهران. چاپ 

پنجم.
2. سعیدی كیا، مهدی )1393(. 
كارآفرینی. انتشــارات شریعتی. 

تهران. چاپ سوم.
همــا  و  پرویــن  صمــدی،   .3
شــیرزادی اصفهانــی )1386(. 
رابطة جو ســازمانی  »بررســی 
كارآفرینی  روحیــة  با  مدرســه 
فصل نامــة  دانش آمــوزان«.  در 
نوآوری های آموزشی. شمارة 16. 

سال پنجم.
4. عارفــی، محبوبــه و كوروش 
فتحی و اجارگاه و ســعید نساج 
)1389(. »بررســی اثربخشــی 
برنامــه درســی كارآفرینــی«. 
شــغلی  مشــاورة  فصل نامــة 

سازمانی. دوره دوم. شمارة 4.

در چرخة آموزش، هر یك از مؤلفه ها عالوه بر اینكه 
به تنهایی باید پاسخ گوی نیاز باشند، باید در مجموع 
هم بتوانند با هم افزایی برای تعمیق بیشتر به یكدیگر 
كمك كنند و برایند مجموع مؤلفه ها می باید تحقق 

اهداف را میسر سازد.
محتوای كتاب  درسی نیز باید با اهداف تعیین شده 
مطابقت داشته باشد و طوری طراحی شود كه اهداف 
را محقق سازد. هدف درس كارآفرینی فراهم آوردن 
شــرایطی اســت كه در آن، افراد به جای كار برای 
دیگران، عالقه مند به اشــتغال زایی و فراهم آوردن 
زمینه هایــی برای ایجاد یــك كار مولد برای خود و 
دیگران شوند. لذا برنامة درسی با هدف آشنا ساختن  
دانش آمــوزان با مفاهیــم كارآفرینی و شناســایی 
فرصت ها در بــازار كار و مهارت هایی كه آن ها برای 

ورود به بازار كار نیاز دارند، شكل گرفته است.
مدرسه  معتقدند:   )1386( و شیرزادی  صمدی 
در حكم جامعه ای كوچك است و به دلیل حاكمیت 
شبكة پیچیده ای از تعامالت انسانی، فضای اجتماعی 
معینــی را به وجود می آورد كه در رشــد و پرورش 
همه جانبة شخصیت دانش آموزان بسیار مؤثر است. 
بنابراین مدرسه باید بتواند در شكوفایی ویژگی هایی 
چون خالقیت،  خودباوری، آینده نگری، خطرپذیری و 
تمایل به كامیابی )روحیة كارآفرینی( در دانش آموزان 

مؤثر باشد.
دانش آموزان نیز باید در یادگیری كوشا باشند و با 
قرار گرفتن در موقعیت های یادگیری، به خودارتقایی 
برســند. لوتان و همكارانش )2000( بر این مطلب 
تأكید دارند كه مدیران و معلمان می توانند به طریق 
مناسب با بهبود بخشیدن به محیط آموزشی و ایجاد 
فضای سازمانی مطلوب در مدارس، فرصتی مناسب و 
مقتضی برای رشد روحیة كارآفرینی در دانش آموزان 
ایجاد كنند تا از این طریق روحیة كارآفرینی و رفتار 

كارآفرینانه بر كل جامعه حاكم شــود و كشــور به 
سمت و سوی كارآفرینی پیش رود.

معلمان باید در زمینــة كارآفرینی اطالعات كافی 
داشــته و با اهداف كتاب و محتوای آموزشی ارتباط 
برقرار كرده باشــند تا بتواننــد روحیة كارآفرینی را 
در مدرســه و در میان دانش آموزان بگسترانند. آنان 
باید از روش های تدریس مناســب استفاده كنند تا 
دستیابی به اهداف تعیین شده میسر شود. عارفی 
و همكارانش )1389( معتقدند: چنانچه اهداف یك 
برنامة درســی متناسب بیان شــده باشند و محتوا 
نیز اهداف را كاماًل پوشــش دهند، اما از روش های 
تدریس متناســب با محتوا اســتفاده نشود، برنامة 
درسی مورد نظر اثربخشــی الزم را نخواهد داشت. 
لذا انتخاب  روش های تدریس مناسب یكی از راه های 
تحقق اهداف و در نتیجه افزایش اثربخشــی برنامة 

درسی است.
در حال حاضر حدود 40 درصد از كالس های پایة 
ششــم ابتدایی فاقد رایانه هستند و تعداد زیادی از 
معلمــان دورة ابتدایی، به ویژه معلمان پایة ششــم، 
دوره هــای آموزش كارآفرینی را طــی نكرده اند. در 
حقیقت باید توجه داشت كه عالوه بر ارائة آموزش، 
كیفیت، چگونگی و میزان اثربخشــی آن نیز بسیار 
مهم اســت و به بررســی دقیق و شناســایی كامل 
عوامــل مؤثر در آن، از قبیل مــدت زمان برگزاری، 
دورة آموزشــی مناســب، متون و محتوای كتاب ها، 
ویژگی های دبیران و وســایل كمك درسی نیاز دارد. 
توجه نداشتن به چنین مواردی نتیجه ای جز اتالف 
منابع انســانی، زمان، امكانات و سرمایه و در نتیجه 

بی كاری بیشتر نخواهد داشت.
در پایان می توان چنین نتیجه گرفت كه اقدامات 
آموزش وپرورش در راســتای آمــوزش كارآفرینی و 
هدایت نسل جوان به سوی رشته های فنی وحرفه ای 
اگرچه خوب اســت، اما تا رسیدن به نقطة مطلوب 
فاصله وجود دارد و باید اقدامات انگیزشی و توجیهی 
زیادی برای ورود درصد بیشتری از دانش آموزان به 

رشته های فنی و در ادامه كارآفرینی صورت پذیرد.

یف مختلف   در تعار
ینی در  كارآفر

منابع مختلف سه 
عنصر بنیادین دیده 

می شود كه عبارت اند 
از: فرصت شناسی؛ 
جمع آوری و كاربرد 

منابع؛ ارتقای 
مهارت های حرفه ای 

و شخصی
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دكتر مهدی شریعت زاده، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش
دكتر نعمت اهلل متین، عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

عالیه امینی نسب، كارشناس پژوهش و برنامه ریزی

ارزشیابی از برنامة كارورزی 
ـــش شاخـــــة كاردانــ
هنرستان های شاخة كاردانش استان های نمونة آماری، 
والدین هنرجویان و كارفرمایانی که هنرجویان در مراكز 
و مؤسسات آن ها به كارورزی مشغول بودند، تشكیل 
می داد. نتایج مطالعه بر مبنای سؤاالت پژوهشی نشان 
می دهد، مدیران، كارشناسان و برنامه ریزان مورد مطالعه 
وضعیت و كیفیت اجرای برنامة كارورزی را مثبت ارزیابی 
نمی كنند، اما كارفرمایان و هنرجویان و والدین آن ها از 

نحوة اجرای برنامة كارورزی احساس رضایت دارند.

چكیده
هدف از اجرای این پژوهش، ارزشــیابی از نحوه و 
كیفیت اجرای برنامة كارورزی هنرجویان ســال سوم 
شاخة كاردانش، شناسایی مشــكالت )نقاط ضعف( 
اجرای برنامه و راه های ارتقای كیفیت آن بوده است. 
جامعة آماری این پژوهــش را تمامی هنرجویان پایة 
سوم هنرستان های شــاخة كاردانش در سه استان 
خراسان جنوبی، همدان و شهر تهران، كارشناسان و 
برنامه ریزان حوزة ستادی و استانی كاردانش، مدیران 



كلیدواژه ها: 
كارورزی، كاردانش، 

ارزشیابی كارورزی

بیان مسئله
مطالعات انجام شــده در داخل و خــارج از ایران 
نشــان می دهند، برنامه های كارورزی علی رغم تأثیر 
قابل توجهی كــه در مهارت آموزی دارند، اما در اجرا 
و عمــل با چالش های مهم و جدی مواجه هســتند  
 )2004( آیسیت1   .(www.journals.sfu, 2010)
می نویسد: هدف مهارت آموزی بر مبنای كارآموزی، 
ایجاد جاذبه در كارفرمایان برای استخدام كارآموزان 
یا زمینه ســازی برای خوداشتغالی آنان است. نتایج 
یك پژوهش نشــان می دهد كه انجــام كارآموزی 
احتمال اشــتغال افراد را 22 درصــد در كل زنان و 

مردان افزایش داد.
گالنــدا3 )2007( دربــارة اهمیــت كارآموزی 
می نویسد: »كارآموزی و نظام دوال به طور سنتی در 
اتریش، دانمارك، آلمان و سوئیس باعث شده است 

كه جوانان آغاز خوبی در بازار كار داشته باشند.«
اكرام نیــا )1381( در پژوهش خــود با عنوان 
»بررسی مشكالت كارورزی و كارآموزی دانش آموزان 
شــاخه های فنی وحرفــه ای و كاردانــش از دیدگاه 
مربیان، مدیران، دانش آموزان و دیگر دســتگاه های 
ذی ربط در اســتان اصفهان«، اجــرای فعلی درس 
كارورزی از نظــر زمان، نحوة اجــرا و مكان اجرا با 
مشكل مواجه است. از نظر دانش آموزان پسر شاخة 
كاردانش، بزرگ ترین مشــكل كارورزی، طول دورة 
كارورزی و مشكل بعدی پیدا نكردن محل كارورزی 
است. از نظر مربیان بازدید كنندة مرد وزن، مهم ترین 
مشــكالت كارورزی دختران و پسران، زمان اجرای 
دوره، صالحیت نداشــتن بعضی از كارگاه ها، كافی 
نبودن آگاهی دانش آموزان، پراكندگی كارگاه ها برای 
بازدید و عدم پذیرش دانش آموزان دختر از ســوی 
مراكز دولتی و كارخانجات بزرگ است. از نظر مدیران 
كارگاه ها و صنایع،مهم ترین مشكالت كارورزی، كم 
بودن نظارت بر كار دانش آموزان، جدی نگرفتن دورة 
كارورزی برای یادگیری، ناتوانی فیزیكی و جســمی 

بعضی از دانش آموزان است.
عزیزی )1391( پیشــنهاد می كنــد، با توجه به 
اهمیت كارآموزی در محیط كار و خارج از مدرســه، 
كارورزی و تمرین مشــاغل، به منزلة راه های هم سو 
كردن آموزش و نیازهای اقتصادی جامعه، در تعامل 
بــا مراكز صنعتــی و كارفرمایان صــورت پذیرد تا 
دانش آموزان بتوانند در زمینة مشاغل موردنظر خود 

به تجربه اندوزی بپردازند.
پیریائــی )1381(، در پژوهش خــود با عنوان 

»بررســی میزان اثربخشــی دوره های كارآموزی و 
کارورزی بــر مهــارت هنرجویــان فنی وحرفه ای و 
كاردانش استان لرســتان« نتیجه می گیرد: زمان و 
مدت دوره و محل دورة  كارورزی بســیار مناسب و 

كافی است.
كارورزی  شواخی )1387( می نویسد: »مشكالت 
شــامل موارد مختلفی اســت كه از مهم ترین آن ها 
ضعف قوانین و مقررات است كه كارفرمایان كارگاه ها 
و شركت ها و مؤسسات را موظف به پذیرش كارآموزان 
نمی كنــد . همچنین، تفاوت زیاد بیــن محیط مراكز 
آموزشی و محیط كار، طرح های آموزشی توأم با كار 
در مدارس متوســطه و نظایر آن را با شكست مواجه 
ســاخته است. با گذشــت بیش از 18 سال از اجرای 
شاخة كاردانش و برگزاری دوره های كارورزی، مدیران، 
برنامه ریزان و مجریان شاخة كاردانش از روند اجرای 
برنامة كارورزی، كیفیت اجرا و نقاط قوت و ضعف آن 
اطالع دقیق و مســتندی در اختیار ندارند و مشخص 
نیســت كه برنامه در حال اجرای كارورزی تا چه حد 
با برنامة قصد شــدة آن منطبق است. اینك با در نظر 
گرفتن مســائل فوق الزم اســت از برنامة كارورزی 
ارزشــیابی به عمل آید تا به طور دقیق تری مسائل و 

مشكالت برسر راه تحقق اهداف آن مشخص شوند.

پرسش های پژوهش
1. برنامه ریزان، كارشناسان و مدیران هنرستان های 
شاخة كاردانش تا چه اندازه از اهداف و ضوابط اجرای 

برنامة كارورزی آگاهی دارند؟
2. برنامه ریزان، كارشناسان و مدیران هنرستان های 
شاخة كاردانش نحوه و كیفیت اجرای برنامة درسی 
كارورزی را تا چه حد متناســب با اهداف پیش بینی 

 شده در برنامه ارزیابی می كنند؟
3. مشــكالت و مســائل اجرای برنامــه از دیدگاه 
و مدیران هنرستان های  برنامه ریزان، كارشناســان 

شاخة كاردانش كدام اند؟
4. كارفرمایان تا چه حد از اهداف برنامه و ضوابط 
اجــرای آن آگاهی دارند و تا چه حد اجرای آن را در 

مهارت آموزی كارورزان مؤثر می دانند؟
5. مشــكالت و مســائل اجرای برنامة كارورزی از 

دیدگاه كارفرمایان كدام اند؟
6. والدیــن هنرجویان دربارة كیفیت اجرای برنامة 
 كارورزی و میزان رضایتمندی فرزندان خود در انجام 
آن چه نظری دارند و در اجرای برنامه با چه مشكالتی 

مواجه بوده اند؟



44  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دوازدهم |  شمارۀ 1 |  پاییز 1395

هنرجویان 
یابی  ورزان( ارز )كار
مثبتی از اجرای 
ورزی دارند برنامه كار

7. ارزیابی كارورزان شاخة كاردانش از برنامة درسی 
كارورزی در حال اجرا چیست؟

8. كارورزان تا چه حد اجرای كارورزی را در تقویت 
مهارت های فنی و تخصصی خود مؤثر می دانند؟

9. كارورزان تــا چه حد از نحــوة اجرای كارورزی 
رضایت دارند؟

10. كارورزان تا چه حد كارورزی را مرتبط با رشتة 
تحصیلی خود می دانند؟

11. كارورزان با چه مشكالتی در ارتباط با شركت 
در برنامة كارورزی مواجه بوده اند؟

12. نحوة ارزشــیابی از برنامة درسی كارورزی در 
حال اجرا چگونه است و تا چه حد با ضوابط مربوط 

هماهنگی دارد؟
13. مشكالت و كاستی های برنامة درسی كارورزی 

در حال اجرا كدام اند؟
14. برای ارتقای اثربخشــی برنامة درســی قصد 
شده و برنامة درســی در حال اجرای كارورزی چه 

اصالحاتی باید در آن اعمال شوند؟

روش پژوهش
این پژوهش از نوع مطالعات ارزشــیابی اســت كه 
داده های آن از طریــق مطالعات میدانی جمع آوری 
و به روش »مثلث سازی« با یكدیگر تركیب شده اند. 
الزم به ذكر است كه مثلث سازی انواع متفاوتی دارد 
كه یكی از انواع آن مثلث سازی داده هاست. ابزارهای 
مورداستفاده برای جمع آوری داده ها در این پژوهش 

عبارت اند از پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده.

جامعة آماری، حجم نمونه و روش 
نمونه گیری

تعداد نمونه های هنرجویان 232 نفر، تعداد نمونة 
مدیــران، برنامه ریزان و كارشناســان 66 نفر، تعداد 
نمونــة كارفرمایــان 67 نفر، تعداد نمونــة والدین 
62 نفــر، و تعداد مشــاهدات از محل های كارورزی 
54 مورد بود. برای تعییــن نمونه از بین مجریان و 
برنامه ریزان شــاخة كاردانش در سطح ستاد وزارت 
آموزش وپرورش و ادارات كل، 6 نفر از افراد فوق كه 
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ورزی  اجرای درس كار
از نظر زمان اجرا و 

ورزی با  طول دورۀ كار
مشكل مواجه است

دارای تجربه بیشــتری بودند، به شیوة نمونه گیری 
هدفمند انتخاب شــدند. نمونه گیــری برای تعیین 
استان های مورد مطالعه، به صورت تصادفی طبقه ای 

انجام شد.

نتایج پژوهش
برنامه ریزان، كارشناســان و  جمع بندی نظــرات 
مدیران هنرســتان های كاردانش در مورد پرســش 
اول پژوهش نشان می دهد كه اكثر آن ها 56 درصد 
هدف انجام كارورزی را آشنایی با بازار كار، 26 درصد 
عملی كردن مهارت های آموخته شده در هنرستان 
دانسته اند و 18 درصد سایر موارد را مطرح كرده اند. 
ایــن دو هدف بخشــی از اهداف پیش بینی شــده 
برای برنامة كارورزی هســتند كه در دســتورالعمل 
كارورزی بیان شــده اند. این یافته ها نشان می دهند 
كه برنامه ریزان، كارشناسان و مدیران هنرستان های 
كاردانش با هدف كلی برنامة كارورزی آشنا هستند، 
اما از اهداف كارورزی به طور تفصیلی آگاهی الزم را 
ندارند. با توجه به اینكه هدف برنامة درسی، مهم ترین 
مؤلفة برنامه محسوب می شود كه جهت گیری برنامة 
درسی را تعیین می كند، عدم اطالع و آگاهی الزم و 
كافی گروه های فوق الذكر )برنامه ریزان و مجریان( از 
اهداف برنامه، به آسانی می تواند مسیر اجرای برنامه 
را منحرف كند، برنامة درســی در حــال اجرا را با 
چالش های زیادی مواجه سازد و كارایی و اثربخشی 

آن را كاهش دهد.
پرســش دوم پژوهش، در مجمــوع نظرات آن ها 
حاكی از نبود تناسب الزم بین نحوه و كیفیت اجرای 
برنامة كارورزی با اهداف و ضوابط در نظر گرفته شده 
اســت. به عبارت دیگر، برنامة  درســی در حال اجرا 
هم خوانی الزم را با اهداف برنامة  قصد شــده ندارد و 
همین امر سبب می شود كه اجرای برنامة كارورزی 

از اثربخشی الزم برخوردار نباشد.
در مورد پرسش ســوم پژوهش نشان می دهد كه 
آن هــا نقاط ضعف و مشــكالتی نظیر محدود بودن 
محل ها و مراكــز كارورزی و پراكندگی آن ها، عدم 
همــكاری الزم مؤسســات و كارفرمایان در پذیرش 
كارورزان، نپرداختــن به موقع حق الزحمة كارورزی 
و توجیه نبــودن هنرجویان، والدیــن هنرجویان و 
كارفرمایان را به عنوان اهم مشــكالت و نقاط ضعف 

اجرای برنامة كارورزی معرفی می كنند.
پاسخ پرســش چهارم پژوهش مبنی بر این است 
كه: كارفرمایان نیز مانند برنامه ریزان، كارشناسان و 

مدیران با اهداف تفصیلی برنامة كارورزی آشــنایی 
الزم را ندارند. با توجه به اینكه كارفرمایان در اجرای 
مهارت آموزی نقش بی بدیلی را ایفا می كنند، ناآگاهی 
آنان از اهداف برنامه، به كیفیت اجرای برنامه آسیب 
جدی وارد خواهد كرد. در مشاهدات به عمل آمده از 
محل های اجرای كارورزی و از مصاحبه با كارفرمایان، 
یكی از موضوعاتی كه ادراك و استنباط می شد، این 
بود كه بخشی از كارفرمایان هدف از اجرای كارورزی 
هنرجویان را كسب مدرك تحصیلی تلقی می كردند 
و لذا جنبة مهارت آموزی از طریق انجام كارورزی را 

جدی نمی گرفتند.
جمع بندی نظرات كارفرمایان در مورد اینكه تا چه 
حد اجــرای كارورزی را در مهارت آموزی كارورزان 
مؤثر می دانند، نشان می دهد كه آنان انگیزه و عالقة 
هنرجویان را برای شركت در اجرای برنامة كارورزی 
در ســطح باالیی معرفی می كننــد. یعنی رقمی در 
حدود 76 درصد آن ها، عالقه و انگیزة  هنرجویان را از 
سطح متوسط تا بسیار زیاد اظهار داشته اند. همچنین، 
اكثر آن ها )64 درصد( توان مهارتی هنرجویان را در 
سطح متوسط تا خوب عنوان كرده اند. تلفیق این دو 
دســته یافته، این جمع بندی را به دست می دهد كه 
كارفرمایان اجرای برنامة كارورزی را در مهارت آموزی 
و افزایش مهارت هنرجویــان مؤثر می دانند، زیرا از 
نظر آنان، هنرجویان هــم  از انگیزة باالیی برخوردار 
هستند و هم توان مهارتی آن ها در سطح خوبی قرار 
دارد و چون تلفیق این دو متغیر با یكدیگر می تواند 
فرایند یادگیری را بســیار تقویت كند، لذا از دیدگاه 
كارفرمایان، اجرای برنامة كارورزی اثربخشی الزم را 
دارد و می توانــد در ارتقای توان مهارتی هنر جویان 

مؤثر باشد.
پرسش پنجم پژوهش مبنی بر این است كه: نقاط 
ضعف )مشــكالت( اجرای برنامة كارورزی از دیدگاه 
كارفرمایان كدام اند؟ بخشی از آنان مواردی از جمله 
ناآشــنایی هنرجویان با قوانین و مقررات ســازمانی 
و حضــور نامنظــم هنرجویان در محــل كارورزی 
را به عنوان مشــكالت اجرای برنامــه كارورزی ذكر 
كرده اند. این موضوع كه اغلب كارفرمایان در ارتباط 
با اجرای برنامة كارورزی مشكلی را مطرح نكرده اند، 
می تواند نشــانگر آن باشــد كه آنان از مشاركت در 
اجرای برنامة كارورزی ناراضی نیســتند. این نشان 
می دهد كه زمینه برای مشاركت بخش های بیرون از 
آموزش وپرورش برای اجرای برنامة كارورزی فراهم 
است و این وظیفة سیاست گذاران و برنامه ریزان این 



46  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ دوازدهم |  شمارۀ 1 |  پاییز 1395

دفترچه های 
گزارش كار 
هنرجویان 
نشان دهندۀ  آن بود 
كه بخش عمده ای 
پرستان  از سر
ورزی و مربیان در  كار
نمره گذاری واقعی 
و دقیق با حساسیت 
و جدیت عمل 
نكرده اند

وزارت اســت كه از این ظرفیت مناسب و موجود به 
نحو الزم بهره برداری كنند.

درمورد پرســش ششــم پژوهش، اكثر والدین از 
میزان همكاری مؤسســات محل كارورزی رضایت 
داشته و بخش عمده ای از آن ها اظهار كرده اند كه در 
اجرای برنامة كارورزی فرزندشان مشكلی نداشته اند. 
از طرف دیگر، بنا به اظهار اكثریت والدین، فرزندان 
آن ها از انجــام كارورزی رضایت كامل داشــته اند. 
جمع بنــدی این یافته ها نشــان می دهد كه نحوه و 
كیفیت اجرای برنامة كارورزی از نظر والدین در حد 
قابــل قبولی قرار دارد. والدیــن هنرجویان در مورد 
مشكالت برنامة كارورزی و نقاط ضعف آن، مواردی 
همچون كمبود امكانات رفاهی در تابســتان )تأمین 
وســایل سرمایشــی(، دوری راه، تناســب نداشتن 
كارورزی با رشــتة مهارتی فرزندانشان و هم زمانی و 
تقارن زمان كارورزی با آماده شــدن فرزندان برای 
شركت در آزمون ورودی دانشگاه ها و مراكز آموزش 

عالی را معرفی كرده اند.

در مورد پرسش هشتم پژوهش، بیش از 70 درصد 
كارورزان تأثیر انجام كارورزی را در تقویت و افزایش 
مهارت های تخصصی خود در سطح زیاد و خیلی زیاد 
ارزیابی كرده اند و حــدود 62 درصد، میزان رضایت 
خود را از انجــام كارورزی در حد زیاد و خیلی زیاد 
مطرح كرده اند. از سوی دیگر، 70 درصد آنان ارتباط 
كارورزی را با رشتة تحصیلی شان زیاد و خیلی زیاد 
عنوان كرده اند. تلفیق این یافته ها نشان می دهد كه 
هنرجویان )كارورزان( ارزیابی مثبتی از اجرای برنامه 

كارورزی دارند.
پرســش یازدهم پژوهش مبنی بر این اســت كه: 
هنرجویــان در ارتباط بــا برنامــة كارورزی با چه 

مشكالتی مواجه بوده اند؟
هنرجویان شــرکت کننده در برنامــة كارورزی، با 
وجــود آنكه ارزیابی مثبتی از انجــام كارورزی خود 
داشته اند، اما بخشی از آنان مشكالتی را كه در حین 
اجرای كارورزی خود با آن ها برخورد داشته اند بیان 
کرده انــد كه اهم آن ها عبارت انــد از: گرمای هوا در 
فصل تابستان؛ تداخل با كنكور و فصل كار و تقارن با 
ماه رمضان )در سال های اخیر(؛ طوالنی بودن زمان 
انجام كارورزی. این یافته هــا با یافته های اكرام نیا 
)1381( هم خوانــی دارد. او از مطالعــة خود نتیجه 
گرفته اســت كه اجرای درس كارورزی از نظر زمان 

اجرا و طول دورة كارورزی با مشكل مواجه است.
یافته های مطالعه در مورد پرسش دوازدهم نشان 
می دهد كه ارزشیابی و نمره گذاری درس كارورزی از 
نظر شــكلی كاماًل منطبق بر دستورالعملی است كه 
در این رابطه به هنرســتان ها ابالغ شده است. اما از 
بعد كیفی، نمره گذاری و ارزشیابی از درس كارورزی 
هنرجویان با اشــكاالت و ایراداتی مواجه اســت كه 
از آن جمله می توان به ســهم بندی نامناسب نمرات 
سرپرســت كارورزی،  مربی ناظر و دفترچة گزارش 
كار اشاره كرد. به نظر می رسد این سهم بندی سبب 
تســهیل روند قبولی هنرجویان در درس كارورزی 
می شــود، به ویژه آنكه مشــاهدات مجری و ســایر 
مشــاهده كنندگان از محل های كارورزی و بررسی 
و مشــاهدة  دفترچه هــای گــزارش كار هنرجویان 
نشان دهندة  آن بود كه بخش عمده ای از سرپرستان 
كارورزی و مربیــان در نمره گذاری واقعی و دقیق با 
حساسیت و جدیت عمل نكرده اند، بلکه با مسامحه 
و اغماض و نوعی تســاهل برخورد كرده اند. اشكال 
دیگری كه باید بدان اشــاره و بر آن تأكید شود آن 
اســت كه محتوای دســتورالعمل كارورزی درمورد 
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برنامة  درسی در حال 
اجرا هم خوانی الزم 

را با اهداف برنامة  
قصد شده ندارد 

و همین امر سبب 
می شود كه اجرای 

ورزی  برنامة كار
از اثربخشی الزم 

برخوردار نباشد

شیوة ارزشــیابی از كارورزی و کســب نمرة قبولی 
هنرجویان بســیار منعطف است، به طوری كه هرگاه 
هنرجویی در خردادماه و یا شهریورماه و حداكثر در 
دی ماه نتواند در درس كارورزی نمرة قبولی كســب 
كند، می تواند با ثبت نام در دورة بزرگ ساالن، درس 

كارورزی را در قالب 2 واحد درس نظری بگذارند.
پرسش ســیزدهم پژوهش مبنی بر این است كه: 
در مجموع، نقاط ضعف )مشكالت( برنامة درسی در 

حال اجرا كدام اند؟
نتایج حاصل از اجرای مصاحبه ها و پرسش نامه ها 
با گروه های درگیر در اجرای برنامة كارورزی، شامل 
برنامه ریزان،  كارشناسان، مدیران، كارفرمایان، والدین 
هنرجویان و مشــاهدات به عمل آمده از محل های 
كارورزی نشــان می دهند كه كاستی ها و مشكالت 
متعددی برنامة در حال اجرای كارورزی در شــاخة 
كاردانش را رنج می دهد. این مشكالت )نقاط ضعف( 
كه از زبان پاسخ گویان )هر یك از گروه های ذی نفع( 
اعالم و بیان شــده اند، در ادامه بــه اجمال معرفی 

می شوند:
از نظر برنامه ریزان، كارشناســان و مدیران، محدود 
بودن تعداد مراكــز كارورزی و پراكندگی آن ها، عدم 
همكاری الزم مؤسســات در پذیرش کارورزان، عدم 
پرداخت به موقع حق الزحمــة عوامل اجرائی برنامة 
كارورزی و توجیــه نبــودن هنرجویــان، والدین و 
كارفرمایان نسبت به اهداف و اجرای برنامة كارورزی 
مهم ترین كاستی ها و دشــواری های برنامة كارورزی 

هستند.
كارفرمایــان به عنوان نیروهای صــف و خط مقدم 
اجرای برنامــة كارورزی كه از نزدیك با اجرای برنامة 
كارورزی درگیــر هســتند، ناآشــنایی هنرجویان با 
قوانین و مقررات سازمانی و حضور نامنظم هنرجویان 
)كارورزان( در محل كارورزی را مهم ترین مشــكالت 

و كاستی های اجرای برنامة كارورزی عنوان كرده اند.
والدین كاستی ها و مشكالت اجرای برنامة  كارورزی 
را از این قرار دانســته اند: كمبود امكانات رفاهی در 
محل كارورزی؛ دوری راه؛ تناســب نداشتن برنامة 
كارورزی با رشتة تحصیلی هنرجویان؛ هم زمان بودن 

اجرای برنامة كارورزی با آزمون ورودی دانشگاه ها.
پرســش چهاردهم پژوهش مبنی بر این است كه: 
برای ارتقــای كیفیت برنامة قصد شــده و در حال 
اجــرای كارورزی چــه اصالحاتی بایــد در آن ها به 
عمل آورد؟ برنامه ریزان و كارشناســان و مدیران كه 
مسئولیت اجرای برنامة كارورزی را بر عهده دارند، با 

توجه به مشكالتی كه در حین اجرای برنامة كارورزی 
طی سال های متمادی مشاهده كرده اند، مواردی از 
جمله اجرای غیرمتمركز و منعطف برنامة كارورزی و 
اجرای آن در طول سال تحصیلی، پرداخت به موقع 
حق الزحمة برنامه ریزان و مجریان كارورزی، همكاری 
بیشتر آموزش وپرورش در شناسایی و معرفی مراكز 
كارورزی، نظارت بیشــتر در اجرای برنامة كارورزی 
و توجیه هنرجویان و والدین آن ها نسبت به اجرای 

برنامة كارورزی پیشنهاد كرده اند.
کارفرمایان نیز پیشــنهاد كرده اند كه زمان اجرا از 
تابستان به طول سال تحصیلی منتقل شود تا برنامة 
كارورزی بهتر اجرا شــود. والدین هنرجویان اجرای 
كارورزی در نزدیكــی محل ســکونت هنرجویان و 
حتی االمــكان در داخل هنرســتان محل تحصیل 
هنرجویان را پیشنهاد داده اند. هنرجویان نیز پیشنهاد 
كرده اند، كارورزی در طول سال تحصیلی انجام شود 
و در صورت اجرا در تابســتان، محــل كارورزی به 
وسایل سرمایشی مجهز شود و طول دورة  كارورزی 

كاهش یابد.
از تلفیق نتایــج و یافته های حاصــل از نظرات و 
دیدگاه هــای گروه های درگیــر در برنامة  كارورزی 
دربــارة نحوه و كیفیت برنامة كارورزی، شناســایی 
برخی از نقاط قوت و ضعف اجرای برنامه و مشكالت 
اجرایی آن و مطالعة اســناد و مدارك برنامة درسی 
رشته های كاردانش و مطالعات و پژوهش های انجام 
گرفتــه در این زمینه می توان بــه این جمع بندی 
رســید كه چالش ها، نقاط ضعف و مشكالت برنامة 
درســی كارورزی در حال اجرا، از دو مؤلفة »برنامة 

قصد شده« و »برنامة در حال اجرا« ناشی می شود.

پیشنهاد ها
é تمركززدایی در اجرای برنامة كارورزی
é اجرای كارورزی در طول سال تحصیلی

é اصالح ساز و كار ارزشیابی
مراكز  بانك اطالعاتی درمورد  تشــكیل   é

كارورزی
é طراحی و تدوین ســازوكارهایی به منظور 
تشــویق و ترغیب كارفرمایان به همكاری با 

آموزش وپرورش
é اعمال نظارت بیشــتر بــر اجرای برنامه 

كارورزی
é تشكیل كالس های توجیهی برای مدیران، 

هنرجویان و اولیای آن ها



سیامك تقی پور بروجنی 
مدیر هنرستان كاردانش خلیج فارس منطقة گندمان

نگار ستار بروجنی 
كارشناس ارشد تربیت بدنی و هنرآموز هنرستان

اشاره
امروزه گرایش های عملی و كاربردی از جایگاه ویژه ای 
برخوردار شده اند. به خصوص در كشور ما، با توجه به 
حقایق پیش رو نظیر  اشــباع شدن رشته های نظری، 
افزایش بی رویة افراد تحصیل كرده با مدارك مختلف 
دانشگاهی، كمبود نیروی ماهر و متخصص برای انجام 
كارهای تخصصی و ... این گرایش ها در كانون توجه قرار 
گرفته اند. از دیدگاهی دیگر، یكی از مؤلفه های توسعه 
و پیشرفت كشورها، میزان رعایت موازین بهداشتی 
است. بهداشت خود دارای مؤلفه های گوناگونی نظیر 
بهداشت فردی و اجتماعی است و بهداشت فردی نیز 

شامل بهداشت روانی، جسمانی و ... می شود. 
تغییر روش زندگی در جوامع امروزی نیز زنگ خطری 
است كه همگان می باید برای اصالح آن دست به دست 
یكدیگر دهند. در عصر حاضــر نحوة غلط زندگی ما 
انسان ها به واسطة وابستگی شدید به فناوری، فقدان 
تحرك بدنی الزم، فشارهای ناشــی از استرس های 
روزمره، خستگی های جســمانی و روحی و روانی و ... 

باعث شده اند كه ما در معرض هجوم انواع بیماری های 
جسمی و روحی مانند فشار خون، تنگی نفس، گرفتگی 
عروق، اضطراب و استرس و سایر بیماری ها قرار گیریم. 
در كنار تمام موارد فوق، شــعار و تكیة مقام عالی 
وزارت مبنی بر كیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی 

اهمیت مطلب را چندین برابر می كند. 
در این میان، همــكاران و هنرجویان عزیز نیز كه 
عالوه بر موارد فوق با خستگی های ناشی از فعالیت های 
درسی روزانه درگیر هســتند، هشت ساعت در روز 
می باید در كالس یا كارگاه حضور داشته باشند، دچار 
انواع عارضه های جسمانی و روانی می شوند. تحرك 
نداشتن، نشســتن كاماًل ساكن پشت میز یا نیمكت، 
عادات غلط در نشســتن و راه رفتــن و مدت زیاد 
كالس ها و كارگاه ها از جمله عواملی هستند كه هنرجو 
را شــدیداً در معرض خطر قــرار می دهند و با انواع 
بیماری های قلبی- عروقی، تنفســی، كاهش انعطاف 

مفاصل، ناهنجاری های جسمی و ... روبه رو می سازند. 

ــای  ــ ــكاره ــ  راه
ــاده و مفید  ــ سـ
برای افزایش كارایی 
هنـــرجویان 
و هنــــرآموزان
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در تحقیق حاضر سعی بر آن بوده است كه با طراحی 
تعدادی از حركات كششی نرمشی پشت میز و داخل 
كالس و كارگاه، نه  تنها مانــع از ایجاد بیماری های 
جســمانی شــویم، بلكه بتوانیم با تقویت روحیه و 
ایجاد شــادابی در محیط كالس، به پیشبرد اهداف 
واالی آموزش یاری رســانیم و در نهایت در راستای 
فرهنگ سازی و ایجاد تندرستی و شادابی در جامعه 

گام بلندی برداریم. 
مقدمه

تحقیقات اخیر نشــان داده اند كــه انجام تمرینات 
ورزشی و حركات كششی نرمشی باعث افزایش كارایی 
جســمانی و روانی خواهد شد. انجام حركات كششی 
و نرمشــی، عالوه بر افزایش انعطاف پذیری مفاصل، 
باعــث تقویت عضالت، افزایش ضربان قلب و فشــار 
خــون، افزایش تعداد تنفس حین انجام حركات و در 
نهایت تقویت سیســتم قلبی- عروقی و تنفسی بدن 
می شــود. ضمن اینكه انجام این حركات از استرس و 
اضطراب می كاهد و در مقابل میزان دقت و هوشیاری 
و آگاهی فرد را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. 
با توجه به تحقیقات انجام شــده در بخش مشــاوره، 
برای هر 45 دقیقه فعالیت آموزشی و یادگیری، هفت 
تا هشــت دقیقه استراحت و یا فعالیت بدنی پیشنهاد 
شــده است. تحقیق حاضر نیز به دنبال بررسی اثرات 
اجراِی از قبل برنامه ریزی شــده تمرینات كششی و 
نرمشی اســت به خصوص در كارگاه ها و كالس های 
مدارس كاردانش، با توجه به هشت ساعته بودن زمان 
كالس ها و كارگاه ها، به بررســی اثرات هفت تا هشت 
دقیقه فعالیت كششی نرمشی در پایان 45 دقیقة اول 

كالس پرداخته شده است. 
امید كه انجام ایــن تحقیق هر چند ناچیز، ضمن 
ایجاد سالمتی و شادی و نشاط، باعث بهبود كارایی 
و كیفیت بخشی امور آموزشــی و پرورشی و اهداف 

واالی تعلیم و تربیت شود. 

برنامه ریزی
در انتخاب حركات كششــی و نرمشی سعی شده 
است ترتیب خاصی رعایت شود، به طوری كه حركات 
از عضــالت و مفاصل بزرگ شــروع و به عضالت و 
مفاصل كوچك ختم می شــوند. همچنین، تمرینات 
از پایین تنه شــروع و به باال تنه ختم می شــوند. در 
اجــرای اكثر این تمرینات از میز و صندلی به  عنوان 
یار كمكی و یا وســیلة كمكی اســتفاده شده است، 
چــرا كه در نظــر محقق این تمرینــات باید تا حد 

امكان متمایل به تمرینات كششی »تسهیل عصبی- 
عضالنی عمیق«1. باشند تا باالترین و بهترین تأثیرات 

را بر جسم و روح بگذارند. 

تسهیل عصبی- عضالنی عمیق 
شــیوه ای از تمرینات كششی اســت كه در آن از 
انقباضات ایزومتریك پیش از كشــش ایســتاتیك و 
ساده استفاده می شود. این نوع تمرینات، با استفاده از 
سازوكار های عصبی، كشش عضله را تا حداكثر اندازه 
و طول امكان پذیر می سازد. شایان ذكر است كه این 
تحقیق برای هنرجویان رشته های نقشه كشی سازه و 
معماری، تابلو ســاز برق صنعتی و تصویرسازی رایانه 
انجام پذیرفته، ولی قابل تعمیم به اكثر گرایش هاست. 

نتیجه گیری
پس از بررســی و مقایســة كالس هایی كه نرمش 
و حركات كششــی را انجام دادند با كالس هایی كه 

آن ها را انجام ندادند، موارد زیر مشاهده شد: 
é هنرآموزانی كه طی روز به انجام حركات مبادرت 
ورزیدند، تا آخرین لحظة كالس و یا كارگاه هشــت 
ســاعتی قابلیت یادگیری و پذیرش مطلب داشتند. 
ایــن در حالی بود كه در كارگاه و كالســی كه این 
نرمش ها و حركات كششــی انجام نشــد، ظرفیت 
باالیی برای یادگیری و یاددهی در ســاعات پایانی 
مشــاهده نشــد و طی همین مدت بی حوصلگی و 

خستگی مفرط هنرجویان مشاهده شد. 
é شــادی و نشــاط در كالس ها و كارگاه هایی كه 
نرمش كششــی را انجام می دادند، بسیار مشهود بود. 
در صورتی كه برعكس، در كالس و كارگاه هایی كه این 
حركات را انجام ندادند، شادی و نشاطی وجود نداشت. 
é در كالس ها و كارگاه هایی كه حركات كششی را 
انجام دادند، گاه شاهد اصالح رفتارهای غلط و اخالق 
تند و پرخاشگری بودیم كه طی مدت حضور دبیر و 
یا هنرآمــوز در كالس، كنترل كالس و كارگاه برای 

ایشان بسیار راحت تر بود. 
é در پایــان دورة اجرای طرح، اصالح شــیوه های 
غلط حركتی، مانند گوژپشــت شدن، قوز كردن و ... 

مشاهده شد. 

نحوة انجام حركات 
شروع حركات با كشش ها آغاز و به نرمش ها ختم 
می شود. در انجام حركات كششی به میزان 12 ثانیه 

مكث نیاز است. 

انجام حركات 
كششی و نرمشی، 

عالوه بر افزایش 
انعطاف پذیری 

مفاصل، باعث تقویت 
عضالت، افزایش 

ضربان قلب و فشار 
خون، افزایش تعداد 

تنفس حین انجام 
حركات و در نهایت 

تقویت سیستم 
وقی و  قلبی- عر

تنفسی بدن می شود

كلیدواژه ها: 
افزایش كارائی، ورزش، 

بهداشت، فرهنگ سازی، 
كشش و نرمش
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ترتیب حركات به شرح زیر است: 
1. كشش عمومی بدن: در انتهای صندلی در حالتی كه كمر راست و كشیده است، بنشینید. دست ها را در 

یكدیگر قالب كنید و به باال بكشید. زمان الزم برای این حركت 12 ثانیه است )تصویرهای 1 و 2(

2. كشش عضالت كمر، ذوزنقه و سرینی: جلوی صندلی بنشینید و دست ها را روی میز كاماًل كشیده، 
به صورتی كه سر با میز تماس یابد، قرار دهید. زمان الزم برای این حركت 12 ثانیه است )تصویرهای 3و 4(

3. كشش عضالت كتف و دلتوئید:  یكی از دســت ها را به سمت جلو میز به صورت كشیده قرار دهید. 
دســت دیگر را از زیر آن عبور دهید و با زاویة قائمه به ســمت لبة میز بكشید؛ به اندازه ای كه عضلة دلتوئید 
دچار كشش شود. این حركت را به مدت 12 ثانیه انجام دهید. این حركت برای هر دو عضلة دلتوئید چپ و 

راست اجرا می شود )تصویرهای 5 و 6(

1

3

5

2

4

6



4. كشــش عضالت دست، دوقلو، سرینی و كمر: لبة صندلی بنشــینید و در حالتی كه زانوها صاف 
هســتند، دست ها را به انگشتان پا نزدیك كنید. زمان مورد نیاز برای این حركت 12 ثانیه است. )تصویرهای 

7و8(

5. كشش عضالت پشت ران و سرینی میان: وسط صندلی بنشینید و زانوی پای راست را به داخل بدن 
بكشید. پای مخالف می باید روی زمین باشد و از زمین جدا نشود. این حركت را برای پای چپ نیز به همین 

شكل انجام دهید. زمان مورد نیاز برای این حركت 12 ثانیه است. )تصویرهای 9 و 10(.

6. كشش عضالت كمر، دست، كتف و جلو ران: لبة صندلی بنشینید، پای راست را پشت زانوی چپ 
قرار دهید  و باال تنه را به ســمت چپ بچرخانید. عكس این حركت را نیز با قرار دادن پای چپ پشت زانوی 
راســت و چرخش به سمت راست انجام دهید. به مدت 12 ثانیه این حركت را انجام دهید )تصویرهای 11، 

12و 13(.
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7. كشش عضالت سه سر بازو، دوركنندة كتف و بین دنده ای: دست راست را از پشت، بین كتف ها 
قرار دهید و با دست چپ آرنج را به سمت چپ بكشید. همین حركت را با قرار دادن دست چپ بین دو كتف 
و كشــش آرنج آن با دست  راســت نیز انجام دهید. 12 ثانیه برای انجام این حركت در نظر گرفته می شود 

)تصویرهای 14و 15(

8. كشش عضالت خم كنندة انگشتان و خم كنندة مچ دست: دست راست را كاماًل بكشید و با دست 
چپ پنجة دســت راســت را به سمت عقب فشار دهید. این حركت را برای دست چپ نیز انجام دهید. زمان 

انجام این حركت 12 ثانیه است )تصویرهای 16 و 17(

9. كشــش عضالت كتف، دلتوئید، سه سر بازو، تحت خاری و تحت كتفی: دست راست را كاماًل 
بكشید و با پنجة دست چپ پشت آرنج دست راست را به داخل بدن بكشید. این حركت را برای دست راست 

نیز به همین روش انجام دهید. زمان الزم برای این حركت 12 ثانیه است )تصویرهای 18و 19(
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10. كشش عضالت گردن: كف دست راست را به سمت راست صورت بگیرید و با سر به كف دست فشار 
وارد كنید. سمت چپ را نیز با دست چپ انجام دهید و قسمت های جلو و عقب سر را نیز به همین ترتیب به 

كشش وادارید. زمان مناسب برای هر حركت 12 ثانیه است )تصویرهای 20، 23،22،21(.

در این مرحله كشش ها به پایان می رسند و نرمش ها را آغاز می كنیم: 
1. نرمش پای دوچرخه: روی صندلی بنشــینید و با دست ها لبة محل نشستن روی صندلی را بگیرید و 
پاهــا را به صورت دورانی همانند پازدن دوچرخه حركت دهید. برای هر پا 15 تكرار انجام دهید )تصویرهای 

24 و 25(.

2. نرمش پای قیچی: لبة صندلی بنشــینید، زانوها را صاف كنید و پاها را به صورت قیچی حركت دهید. 
این حركت را 15 بار تكرار كنید )تصویر 26(
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3. نرمش كمر )مربوط به عضالت راست و مورب شكمی و بین دنده ای(: آرنج ها را خم كنید و نوك 
انگشتان دو دست را در طرفین صورت قرار دهید؛ به نحوی كه بازوها موازی زمین قرار گیرند. در این حالت 

بدن را از قسمت كمر به سمت راست و چپ بچرخانید. این حركت را 15 بار تكرار كنید )تصویر 27(.

4. نرمش عضالت دست: دست ها را به  صورت كشیده به موازات زمین قرار دهید، پنجة دست ها را جمع 
و مشت كنید و با حركت و چرخش دست ها از ناحیة كتف، دایرة كوچكی تشكیل دهید. این نرمش را 15 بار 

تكرار كنید )تصویرهای 28 و 29(.

5. نرمش عضالت دست و سینه: دست ها را به صورت كشیده به موازات زمین قرار دهید، كف دست ها 
را به ســمت جلو بگیرید و دست ها را از كتف به موازات زمین به جلو و عقب، موازی »محور ساجیتال«2بدن 

حركت دهید. این حركت را 15 بار تكرار كنید )تصویر 30(.
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6. نرمش كمر )مربوط به عضالت مورب شكمی و بین دنده ای(: دست ها را باز كنید و كاماًل كشیده، 
نگه دارید. كف دســت ها به ســمت روبه رو باشند. اكنون بدن را از كمر به سمت راست و چپ خم كنید. این 

حركت را 15 بار تكرار كنید. )تصویرهای 31 و 32(.

 پی نوشت ها

1.proprioceptive Neuromuscu-
lar Facilitation

2. محور سهمی یا ساجیتال محوری 
اســت كه از جلو به طرف عقب بدن 
عبور می كند و بر سطح عرضی عمود 
اســت. بــرای دیدن حــركات حول 
این محور باید از روبه رو یا پشــت به 
بدن انســان نگاه كرد )پایگاه علمی 
http:// -تندرستی و علوم ورزشــی

.)sportse. ir

 منابع
 .)1370( فاطمــه  میرفتــاح،   .1
عالمه  دانشگاه  ورزشــی  فیزیوتراپی 

طباطبایی. تهران
2. دبلیــو، فلویــد )1383(. اصــول 

حركت شناسی ساختاری. 
3. دانشــمند، حسن، قراخانلو، رضا و 
حركات   .)1370( حســین  علیزاده، 
اصالحی و درمانی. جهاد دانشگاهی. 

تهران. 
4. عزیــز آبادی فراهانــی، ابوالفضل 
)1374(. حركات اصالحی. دانشــگاه 

پیام نور. 
5. الرنس ای هالت، الرنس )1369(. 
تمرینات كششــی PNF. دانشــگاه 

تهران.
6. لطافــت كار، امیر و دانشــمندی، 

حسن )حركات اصالحی پیشرفته(.
7. سخنگویی، یحیی، كلیات تمرینات 

اصالحی. 
8. موسوی ســاداتی، ســید كاظم، 
اصــالح ناهنجاری های جســمانی با 
حركات ورزشــی، انتشــارات علم و 

ورزش. 
9. لطافــت كار، خداداد، بخششــی 
هریــس، مهدی، و قربانی، ســهراب، 
حركات اصالحی و درمانی. انتشارات 

بامداد كتاب. 
10. داوودی، نسرین، حركت اصالحی 

كاربردی در خانه و مدرسه. 
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ایجاد سالمتی و شادی 
و نشاط، باعث بهبود 
كارایی و كیفیت بخشی 
امور آموزشی و 
ورشی و اهداف واالی  پر
تعلیم و تربیت می شود

3132
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اشاره
حجم ســنگین كارها و برنامه های آموزشی نظام 
جدید در آموزش های فنی و حرفه ای در آستانة شروع 
سال تحصیلی، وظایف و دغدغه های فراوانی را برای 
كارشناسان برنامه ریزی و مؤلفان بسته های آموزشی 
به وجود آورد كه به یــاری خداوند وظایف محوله به 
بهترین نحو انجام خواهند گرفت. البته الزم است با 
خالقیت و به كار گرفتن شیوه های گوناگون اجرایی و 
مدیریتی شرایط را برای استفادة بهینه و با كیفیت تر 
از وقت و زمان مهیا كرد. یكی از شیوه هایی كه كمك 
شــایانی به اســتفادة بهینه از وقت می كند، عامل 
مؤثری در جلوگیری از هدر رفت زمان است و سبب 
كیفیت بخشــی كار كارشناسان در حوزة برنامه ریزی 
درســی می شــود، »برگزاری نشســت تخصصی 
كارشناسان، گروه های تألیف و اعضای كمیسیون های 
تخصصی«، برای جمع بندی مراحلی از فرایند تدوین 

و تألیف است.
در همین راســتا، »دفتــر تألیف كتب درســی 
فنی و حرفــه ای و كاردانش« در طول ســال در چند 
نوبت به برگزاری این قبیل نشســت ها اقدام می كند 
كه تاكنون بیش از 30 نشســت در زمینة مهارت های 
فنی وغیرفنی، برنامه ریزی درسی و آموزشی و تألیف 
برگزار شده اســت. آخرین آن ها نشست پنج روزه ای 
با عنوان »گردهمایی كارشناسان برنامه ریزی و تألیف 
كتب درســی فنی و حرفه ای و كاردانــش« بود كه از 
18 تا 22 اردیبهشت ماه 1395 در مجتمع آموزشی- 
فرهنگی رشد در شهرستان تنكابن با حضور 62 نفر از 
كارشناسان، اعضای كمیسیون های تخصصی ، مؤلفان و 
كاركنان دفتر و سازمان برگزار شد. در ادامه به گوشه ای 

از چگونگی برگزاری این نشست اشاره می شود. 

محمد كفاشان

لقه ای مهم  ـح
در برنامه ریزی 
درســــــــی

نشست های تخصصی كارشناسان 
برنامه ریزی و تألیــــف در فرایند 
برنامه ریزی درســــی و آموزشی
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چرایی نشست ها 
فلسفة نشســت های كارشناسی را می باید با توجه 
به اهــداف، مأموریت هــا و شــیوه های عملكردی 
كارشناسان تعریف و تبیین كرد. هر چه فرایند عمل 
كار كارشناســی عمیق تر و پیچیده تر باشد، ضرورت 
این نوع نشست ها برای هماهنگی و استاندارد سازی 
عملكرد مجریان بیشــتر اســت. البته هدفمندی، 
مبتنی بر برنامه  بودن، به موقــع بودن و ... از نكات 
مهمی اســت كه باید این نشســت ها داشته باشند. 
در ایــن صورت می تــوان امیدوار بود كه نشســت  
تخصصی باعث هماهنگی، انسجام،  انضباط، همدلی، 
اعتماد به نفس، تمركز مثبت و مولد، سرعت عمل و به 
نتیجه رسیدن مطلوب امور شود. در آخرین نشست 
دفتر تألیــف فنی وحرفــه ای و كاردانش هم همین 
مؤلفه ها باعث تسریع، استفادة بهینه از وقت و ارتقای 
كیفیت برنامه های دفتر شــد كه به صورت خاص به 
بعضی از اهدافی كه دفتر برای این نشســت در نظر 

داشت، به اجمال اشاره می شود: 

اهداف نشست
é تبییــن برنامــة درســی جدیــد آموزش های 
فنی  و حرفه ای و كاردانش، ابالغی از ســوی شورای 

عالی آموزش و پرورش؛
é تبیین، بحث، تبادل نظــر، جمع بندی و تصویب 
برنامه و چارچوب كلی كتاب دانش فنی پایه در راستای 

جلسات و نشست های تخصصی كارشناسان دفتر؛
é جمع بنــدی اولیة مطالــب و تألیفات مرتبط با 
دانش فنی پایه توسط كمیسیون های تخصصی، در 
ادامة جلســات ذی ربط در دفتر و ارائة ویرایش اول 

كتاب دانش فنی هر رشته؛
é تبیین، بحث، تبادل نظر، جمع بندی و تصویب برنامه 
و چارچوب كلی درس های مشترك گروه ها در راستای 

جلسات و نشست های تخصصی كارشناسان دفتر؛
 é بررسی فصل اول كتاب درسی مشترك گروه ها، 

براســاس برنامة درســی و الگویی كه قبل از آن در 
شورای راهبری آموزش های فنی و حرفه ای دفتر تهیه 

شده است؛
é ارائــة مــدل اجرایی بــرای مدیریــت علمی و 
كارشناسی نتایج اعتبار بخشی كتاب كارگاه تخصصی 
اول پایة دهم و نیز چگونگی تكمیل فرایند تهیة فیلم 
آموزش مدرسان، فیلم آموزشــی هنرجو و نرم افزار 

آموزشی هنرجو. 

چگونگی برگزاری این نشست ها
نحوة برگزاری نشســت های تخصصــی از جهات 
مختلف، متناســب با اهداف نشست متفاوت است. 
بعضی یك روزه، بعضی چند روزه، بعضی به شــكل 
كارگاهــی، بعضی به صــورت میزگــرد و ... برگزار 
می شوند. اما در هر صورت معمواًل هر فعالیت هدف 
محور دارای سه مرحلة اساسی است: مرحلة قبل از 
اجرا، مرحلة حین اجرا و مرحلة بعد از اجرا. بر همین 
اساس، نشســت كارشناسان دفتر فنی و حرفه ای هم 
مطابق این ســه مرحله كارش  را برنامه ریزی و اجرا 

كرد كه در ادامه خالصه ای از آن را آورده ایم: 
برنامة پنج روزه كارگاه به گونه ای طراحی شده بود 
كه 16 جلســه 2/5 ساعته را در خود جای داده بود. 
برنامه از بعد از ظهر روز شنبه شروع شد و تا ظهر روز 
چهارشنبة همان هفته ادامه یافت. روال كار این گونه 
بود كه ابتدای كارگاه جلســة افتتاحیه برای توجیه 
و هماهنگی كارشناســان از حیث چگونگی اجرا در 
محل سالن جلسات كارگاه آموزشی مجتمع برگزار 
شد و متعاقب آن رشــته های مختلف در گروه های 
مجزا تقسیم و كار خود را شروع كردند. برنامة روزانة 
كارگاه بــه این صورت بود كــه در آغاز هر روز، یك 
نشســت هماهنگی و ارائة عملكرد برگزار می شد و 
كارشناســان گزارش عملكرد روز قبل خود را بیان 
می كردند و مدیــران نیز به تبیین برنامة روز جاری 

می پرداختند. 

می توان امیدوار 
بود كه نشست  

تخصصی باعث 
هماهنگی، انسجام،  

انضباط، همدلی، 
اعتماد به نفس، تمركز 
مثبت و مولد، سرعت 

عمل و به نتیجه 
رسیدن مطلوب امور 

شود
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پــس از پایــان نشســت، بالفاصلــه و از روزهای 
پنج شنبه و جمعه، اكثر كمیسیون ها در دفتر تشكیل 
شــدند و به كمك اعضای كمیسیون مربوط مسائل 
مرتبط بررســی شدند و نسبت به آماده سازی كتاب 

دانش  فنی پایه و سایر برنامه های دیگر اقدام شد. 

نتیجة این نشست ها 
دستاورد هر نشستی در راستای اهداف خود تعریف 
می شــود كه با توجه به جامعیت برنامه و مطلوبیت 
اجــرا میزان رســیدن بــه هدف نشســت متفاوت 
خواهد بود. در خصوص آخرین نشست كارشناسان 
فنی وحرفه ای می توان گفت تمامی اهدافی كه برای 
این نشســت پیش بینی شــده بود، محقق شدند؛ از 

جمله مواردی به شرح زیر: 
1. پیشــبرد امــور و بــه روز شــدن فعالیت های 
كارشناسان در رشته های مختلف متناسب با اهداف 

از پیش تعیین شده. 
2. آماده سازی و انجام ویرایش اول كتاب دانش فنی 
پایه، درس مشترك گروه های مختلف فنی و حرفه ای 

كه عبارت اند از:
الف( برای گروه كشاورزی، درس آب، خاك، گیاه

ب( برای گروه هنر، درس طراحی و عناصر بصری 
ج( برای گروه خدمات، درس ارتباط مؤثر 

د( برای گروه صنعت، درس نقشه كشی رایانه ای
3. نهایی شــدن چگونگــی جمع بنــدی نتیجة 
اعتبار بخشــی كتاب كارگاه تخصصی )1( كه توسط 
هنرآموزان اســتان ها از طریق سامانه اعتبار بخشی 

سازمان در حال انجام است. 
4. مشخص شــدن چگونگی تكمیل فرایند تهیة 
فیلــم آموزش مدرســان، فیلم آموزشــی هنرجو و 

نرم افزار آموزشی هنرجو.
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طبق معمول هر روز صبــح، نیم نگاهی به تابلوی 
اعالمیه های دفتر داشتم تا شاید از برنامة سخنرانی ها، 
میزگردها و... خبری كســب كنم. ولی آن روز تابلو 
را متفــاوت از روزهای قبل دیــدم. چهرة مردی كه 
می شناختمش، داشت مرا از پشت در شیشه ای تابلو 
فرامی خواند. جلوتر كه آمدم، باورم شد كه خبر تابلو 
واقعــًا متفاوت از روزهای قبل اســت، زیرا تصویری 
كه می دیدم، چهرة شــناخته شدة مرحوم مهندس 

نجف زاده بود.
تابلوی خبرهــای دفتر، خبر رحلت و كوچ او را در 

معرض دیدگان قرار داده بود!
تازه بازنشســته شــده بود، ولی همچنان كارایی 
و توانمندی او را كه همیشــه تبسمی هم بر چهره 
داشت، شــاهد بودیم. قریب 14 ســال بود كه او را 
در كار داوری كتاب هــای حــوزة فنی وحرفــه ای و 
كاردانش می شناختم. انصافًا پشتوانه ای قوی در تیم 
داوری سامان بخشی كتاب های آموزشی بود. مرحوم 
نجف زاده، به مدد متانت و خوش رویی وصف ناپذیرش 
توانســته بود با ناشــران، مؤلفــان و صاحب نظران 
تعامــل خوبی به وجود آورد. شــناخت او از معیارها 
و اســتانداردهای كتاب های آموزشی در حوزة فنی 
وحرفه ای ســبب شد كه دفتر انتشارات و تكنولوژی 
آموزشــی او را به عنوان متولی تدوین »سند فنی و 
حرفه ای و كار دانش« انتخاب كند و نخستین سند 

این حوزه به ابتكار ایشان تدوین شد.
عملكرد خوب مرحوم نجف زاده در داوری كتاب ها 
فرصتــی به وجود آورد تا باب گفت وگو با ناشــران و 
مؤلفان باز شود. به یاد دارم كه در دفتر، قریب به 20 
تا 30 جلسه با ناشران فنی برگزار كردیم كه به دلیل 

حضور ایشان تعامل خوبی برقرار شد. 
مهندس نجف زاده یكی از مدعوین فعال نمایشگاه 
كتاب بود و هنگامی كه با ناشران برای دعوتشان به 
نمایشگاه تماس می گرفتم، حضورشان را مشروط به 
حضور ایشــان اعالم می كردند. این دلبستگی نشان 
می دهد كه نجف زاده بیــش از یك دهه فعالیت در 
تیم داوری سامان دهی كتاب های آموزشی به عضوی 
محبوب و پشــتوانه ای قوی در طرح مذكور تبدیل 

شده بود.
روحش شاد و یادش گرامی باد!

فقـدان پشتوانه ای 
وه داوری  وی در گر ـق
كتاب های آموزشی

يادیاززندهيادمهندسداودنجفزاده، داور كتاب های آموزشی در حوزۀ مكانیك

محمد حسین معتمدراد



شیطنت كالغ 
و شــناسایی 
چندگیاه خوراكی!

سال 1337، من در روستای »خیرآباد« معلم بودم 
و دوســتم آقای احمدی در روستای دیگری به نام 
»دوغ  آباد«. ما با هم قرار گذاشته بودیم، هفته ای یك 
مرتبه نشستی داشته باشیم تا در خصوص روش های 
تدریس و آموزش نكات اخالقی، دینی و بهداشتی و 
كارهای عملی در روستا با دانش آموزان كار كنیم. بدین 
منظور و طبق قرار قبلی، یك روز صبح برای رفتن به 
روســتای دوغ آباد كمی پنیر محلی و مقداری ماست 
چكیده و با كمی نان محلی در دســتمالی گذاشتم و 
گره زدم و دوچرخه ام را برداشتم و عازم دوغ آباد شدم. 
چند كیلومتری كه رفتم، بین راه به جویباری رسیدم 
كه آب زالل و روانی داشت و در حاشیة آن گیاهان 
بسیار و همچنین گیاه پونه روییده بود. دستمال نان 

را كناری گذاشتم 
 20 فاصله ای  در  و 
متری مشغول چیدن 

پونه شدم.
كمی كه چیدم، ســرم 
را بــاال گرفتــم و به طرف 
دســتمال نگاهی كردم. دیدم 
سه كالغ بر ســر دستمال نان در 
حال جدال هســتند. بــه طرف آن ها 
دویدم. دو تــا از آن ها پــرواز كردند و كالغ 
ســوم دســتمال  نان را به منقار گرفت و پرواز كرد. 
دو كالغ دیگر روی آســمان از چپ و راســت به او 
حملــه می كردند و من به امید اینكه شــاید جدال 
هوایی آن ها كه گاهی هم چرخشی بود، سبب شود 
كه كالغ دســتمال را رها كند، روی زمین در مسیر 

آن ها می دویدم. 
ناگهان كالغ صاحب دستمال نان، در یك حركت 
عمود پرواز، اســیر شــیرجة كالغ چهارمی شــد و 
دستمال را رها كرد. دستمال نان رقص كنان به طرف 
زمین آمد و داخل جویبار افتاد. آب دســتمال را به 
سرعت می برد و من در حاشــیة جویبار می دویدم. 
اما جویبار گود بود و علف های هرز كنار جویبار مانع 
از رسیدن دست به دســتمال می شدند. پیچ  و خم 

رودخانه نیز مزید بر علت بود.
چندین بار خم شــدم و كوشــیدم كه دســتمال 
را بگیرم، اما نشــد. در حاشــیة جویبار می دویدم و 

حركات دستمال را نگاه می كردم. 
باالخــره جویبار وارد اســتخر آب بزرگی شــد و 
دســتمال نان درســت در وسط اســتخر روی آب 
می چرخید. از گودی اســتخر خبر نداشتم و دستم 
نیز به دستمال نمی رسید. در حاشیة استخر ایستاده 
بودم و مشــغول فكر كردن بودم كــه چگونه آن را 
بگیرم كه مرد زارعی با االغ خود به حاشــیة استخر 
رسید. از االغ پیاده شد و سالم و احوال پرسی كردیم. 
به او خدا قــوت گفتم و جریــان را برایش توضیح 
دادم. گفت كاری ندارد. به آخر استخر رفت و مقدار 
خروجــی آب را زیاد كرد. دســتمال نان را در محل 
خروج آب از استخر گرفت و آن را باز كرد. نان خمیر 
شده بود، اما پنیر و ماست سالم بود. نان های خمیر را 
روی سبزه ها پهن كرد و گفت قسمت كالغ ها نبوده، 
ســهم پرندگان دیگر است. من خود را معرفی كردم 
كه معلم روســتای خیرآباد هستم. ایشان هم گفت 

من حسنعلی هستم و كارم كشاورزی است.
در حاشیة استخر چند درخت بیدمجنون كهنسال 

علی محمد بخشوده
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وجود داشت كه انتهای شــاخه های بلند و پریشان 
آن ها تا سطح آب استخر رسیده بود. انعكاس تصویر 
درختان بیدمجنــون در آب زالل اســتخر، منظرة 
زیبایی ترسیم كرده بود. من و حسنعلی زیر سایة این 
درختان مشــغول غذا خوردن شدیم. گفتم: »آقای 

حسنعلی كوكوسبزی شما خیلی خوشمزه است!« 
ایشــان با دست اشاره ای به گسترة سرسبز دشت و 
دمن كرد و گفت: »ببین برادر، شما شهری ها سبزیجات 
را از مغازه می خرید، اما بازار خرید سبزیجات ما همین 
مزارع است و تعدادی گیاهان خودرو. شما فردا بعد از 
ظهر كه مدرسه تعطیل شد، به خانة ما بیایید تا این 
گیاهان را به شــما نشان بدهم. آخرین خانه به  طرف 

كوهستان نه به  طرف دشت  خانة ماست. 
ما این گیاهان خوراكی را سینه به سینه و از تجربة 
گذشتگان می شناسیم و یاد گرفته ایم كه روزی خود 

را از دامن طبیعت به دست آوریم.« 
فردا بعد از ظهر به خانة حســنعلی رفتم. با هم به 
مزارع رفتیم و هشــت نوع گیاه خوراكی را چید و به 
من داد و گفت اگر به دامنة كوهســتان هم برویم، 
انواع دیگری را می بینیم. تشكر كردم و به خانه آمدم. 
گیاهان را به ردیف روی یك پارچة سفید چیدم و به 
دقت به ریشــه،  ساقه، برگ ها، گل و انواع گل آذین 
تك لپه بودن یا دو لپه بودن و سایر اختصاصات آن ها 

توجه كردم.
روز بعد خــودم به مزرعه رفتــم و همان گیاهان 
را چیدم. شــب كه به آن ها نگاه می كردم، به فكرم 
رسید كه این مهارت را به بچه های مدرسه یاد بدهم 
تا آن ها با شــناخت این گیاهان خوراكی بتوانند به 

اقتصاد خانوادة خود كمك كنند.
از فردای آن روز دانش آموزان كالس های مدرسه را 
یكی بعد از دیگری به مزارع اطراف روستا كه پدران 
آن ها هم در آنجــا كار می كردند، می بردم. بچه ها با 
عالقة زیاد نــام گیاهان و خصوصیــات آن ها را یاد 

می گرفتند. 
خــود بچه ها هم برخــی از این گیاهــان را با نام 
محلی می شناختند. مثاًل به گیاه »شنگ« می گفتند 
»ریش بزی« و به گیاه دیگری از تیرة گندم می گفتند 
»ُدم  روباهی«. مردم محلی دوســت دارند گیاهان را 
با توجه به شكل یك جانور نام گذاری كنند. مثاًل به 
گیاه »گل  ماهور«، چون برگ های آن شــبیه گوش 

خرگوش است، »خرگوشك« می گویند.
گیاهانی كه در روســتا حســنعلی كشاورز به من 

نشان داد، عبارت بودند از: 

سبزی آشك: ایــن گیاه رویش جهانی دارد و در 
روســتا بیشتر در آش رشــته، كوكو و بورانی از آن 

استفاده می كنند. 
خرفه: برگ های گوشتی این گیاه را اغلب به صورت 
بورانی و یا با كشــك و پیاز داغ استفاده می كنند كه 
بسیار خوشمزه است.خرفه دارای فسفر، آب و امالح 

و ویتامین هاست. 
َسلمه تره: ســطح برگ های ایــن گیاه سبز و زیر 
برگ نقره رنگ اســت. برگ را كه لمس می كنیم، تر 
به نظر می رسد و خنك است. این گیاه مثل اسفناج و 
از همین خانواده است. دارای آهن، ویتامین C و انواع 
دیگری از ویتامین هاست. این گیاه رویش جهانی دارد.

بومادران: این گیاه هم خوراكــی و هم دارویی 
است. میكروب كش و ضدعفونی كننده است. كمی از 
آن در آش رشــته، آن را خوشمزه و مطبوع می كند. 
همچنین از عصارة این گیاه در كارخانه ها اســتفادة 

زیادی از نظر خوراكی و صنعتی می كنند. 
پنیرك: این گیاه میوة گردی دارد و در روستا آن 
را به نام »نان« كالغ می شناسند. در روستا بیشتر در 

آش، كوكو و بورانی از آن استفاده می كنند. 
پنجه كالغی یا پاغازك: از این گیاه بیشــتر در 
پلو استفاده می كنند و با جمع دیگر گیاهان در كوكو. 
حسنعلی می گفت بیشتر خوشمزگی كوكو به  خاطر 

پنجه كالغی است. 
ســیریش: این گیاه 10 تا 15 سانتی متر بلندی 
دارد و خوراكی اســت. زمانی كه گل كرد، ریشة آن 
مصرف صنعتی پیدا می كند و غالبًا در چســباندن 

اشیا، در كفاشی ها و غیره مصرف دارد. 
پیچــك صحرایی: ســاقة آن بر ســطح زمین 
می خزند و گل هایش قیفی شكل اند. با گیاهان دیگر 

استفادة غذایی دارد.
در روستا كه بودم، در سال 1338 دركنكور دانشگاه 

تهران شركت كردم و قبول شدم.
در دانشــگاه تهران اســتادان گیاه شناســی ما، 
شادروان دكتر علی زرگری و شادروان دكتر ناصر 
مفتاح بودند كه گیاهــان را هم با نام التین و هم 
خواص دارویی آن ها در پنج رشتة گیاهان خوراكی، 
دارویــی، زینتی، ســمی و صنعتی بــه ما معرفی 
می كردند.اكنون 57 ســال از آن زمان می گذرد در 
این مدت مــن با هزاران گونة گیاهی دیگر آشــنا 
شــده ام. به خاطر این همه نعمت های ارزشمند هر 
لحظه باید شــاكر درگاه با عظمت الهی باشیم و از 

یاد او غافل نشویم.
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چگونه مدیر بهتری باشیم
مؤلف: مایكل آرمسترانگ

و  ریاحین  كیــوان  امیررضا محمودی،  مترجمان: 
كیوان سررشته

ناشر: فدک ایساتیس 
سال انتشار: ویرایش نهم، 1394

چکیده
این کتاب راهنمای کاملی از مهارت های اساســی 
و تکنیک های کارآمد در مدیریت است. 65 موضوع 
کلیــدی در مدیریــت، در کتاب به بحث گذاشــته 

شده اند.
چگونگی داشــتن رفتار حرفه ای، نوآوری در مدل 
کســب وکار، خواندن ترازنامه، استفاده از نسبت های 
مالی، همــراه کردن افراد ناســازگار در محیط کار، 
ارزیابی عملکرد خود، دستیابی به اعتمادبه نفس باال، 
مؤثــر و كارا بودن و... از جمله مطالبی هســتند كه 
مؤلف به آن ها پرداخته اســت. این كتاب راهنمایی 
اســت برای افرادی كه به مدیریت، رهبری و توسعه 
عالقه مند هســتند و در بخش توســعة مهارت های 
رهبری در كسب وكار مطالعه می كنند. این اثر ضمن 
آموزش نكته به نكتة  مهارت های مدیریت، به عنوان 
كتابی مرجع و كاربردی قابل اطمینان است. مطالعة 
آن را بــه مدیران بخش های مختلــف و هنرآموزان 
عالقه مند به تدریس در زمینة فوق توصیه می كنیم.

كتاب بازیگری
نویسنده: جان ابوت

مترجم: اردشیر مهرآبادی
ناشر: نخستین 

سال انتشار: 1394

چكیده
جان ابــوت )John Abbott( بازیگری حرفه ای 
و مدیر مدرســة هنرهای آموزشی لندن و نویسندة 

كتاب بازیگری است.
این كتاب دوره ای فشــرده از تكنیك های ضروری 
بــرای بازیگران اســت كه در آن بــه مجموعه ای از 
تجربه های عملی برای استفاده كردن از تكنیك های 
بازیگری اشاره شده است. همچنین راه های متنوعی 
را برای تجزیه و تحلیل متن و ساخت یك شخصیت 
با توجه به رهیافت ها و آموزه های اســتادان در كنار 
تكنیك های جدیدی كه نویســنده، آن ها را سال ها 

آموزش داده است، ارائه می كند.
كتاب حاوی طیــف گســترده ای از تكنیك های 
تمرینی، بداهه ســازی و مجموعه ای از تمرین های 
خالقانه برای تحریــك تخیل و ایجاد اعتمادبه نفس 
در بازیگری اســت. به همین دلیل برای اســتادان، 
مربیان و هنرجویان بازیگری در هر سطح ارزشمند 
و كاربردی اســت و به آنان برای تجربة تكنیك ها و 

روش های دانشگاهی كمك می كند.

علي محمد بخشوده
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روند طراحی معماری
yee Randow مؤلف: رندوایی

مترجم: مهدی قاضی نسب
ناشر: فدك ایساتیس
سال انتشار: 1393

چكیده
این كتــاب به عنــوان منبع و مرجــع روش ها و 
شیوه های طراحی و ترسیم معماری در عصر كنونی 
می توانــد بــرای تمامی عالقه مندان بــه حوزه های 
عمران، ســاختمان، معماری، شهرســازی، طراحی 
شهری، طراحی و گرافیك و رشته های هنری، به ویژه 
هنرآموزان و هنرجویان، مفید و مؤثر باشد. همچنین 
به دلیل برخورداری از مراحل مقدماتی تا تكمیلی و به 
لحاظ مصور بودن و استفاده از تصویر و اسكیس هایی 
كه عمدتًا به صورت دست آزاد انجام شده اند، روند 
آموزش را بــرای عالقه مندان به آمــوزش طراحی 
معماری، بسیار آسان و قابل فهم ساخته است. كتاب 
خودآموزی تخصصی اســت و مخاطب را از مراحل 
ابتدایی، شامل معرفی ابزار و وسایل ترسیم، طراحی 
حروف و صفحه آرایی، اســكیس های دستی، ترسیم 
انواع نما و برش، پرسپكتیوهای مختلف و... تا مراحل 

نهایی همراهی می كند.

 با مجله هاى رشد آشنا شويد

مجله هاى دانش آموزى
 به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شود:

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

.نشانى: تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، ساختمان شمارۀ 4 آموزش وپرورش،  
            پالك 266.  

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

وزش ابتــدايى  رشد تكنولوژى آموزشى  رشد مدرسه فردا   رشد معلم   رشد آـم

رشـــد آمـوزش قـرآن و معـارف اسـالمى  رشـد آمـــوزش زبـان و ادب فارسـى
 رشـد آمـوزش هنـر   رشـد آمـوزش مشـاور مدرسـه    رشـد آمـوزش تربيت بدنى
 رشــد آموزش علوم اجتماعى  رشــد آموزش تاريخ   رشــد آمــوزش جغرافيا 
 رشــد آمــوزش زبان هاى خارجى  رشــد آموزش رياضى   رشــد آموزش فيزيك 
 رشــد آموزش شيمى   رشد آموزش زيست شناسى  رشـــد مديريت مدرســـه 
 رشــد آمــوزش فنى و حرفــه اى و كار دانش  رشــد آمــوزش پيش دبســتانى

مجله هاى بزرگ سال عمومى
 به صورت ماه نامه و هشت شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شود:

مجله هاى بزرگسال و دانش آموزى تخصصى
به صورت فصل نامه و سه شماره   در سال تحصيلى منتشر مى شود:

براى دانش آموزان پيش دبستانى و پاية اول دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى دوم و سوم دورة آموزش ابتدايى

براى دانش آموزان پايه هاى چهارم، پنجم و ششم دورة آموزش ابتدايى

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

مجله هاى دانش آموزى
به صورت ماه نامه و نه شماره در هر سال تحصيلى منتشر مى شود:

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

براى دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

ریاضی

ریاضی
متوسطه دوم
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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.

  نشانی ارسال مقاالت: تهران صندوق پستی 15875-6585
faniherfeievakarodanesh@roshdmag.ir :پیام نگار

سخنی با مخاطبـــــان
  

.هزینة اشتراك ساالنه مجالت عمومی (هشت شماره):    350/000 ریال
. هزینة اشتراك ساالنه مجالت تخصصی (سه شماره):          200/000   ریال

.عنوان مجالت  در خواستى:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نام و نام خانوادگى:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ميزان تحصيالت: . . . . . . . . . . . . . . . . . . تاريخ تولد:  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تلفن:  .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .نشانى كامل پستى: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شهرستان: . . . . . . . . . . . . . استان: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . خیابان: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شمارۀ پستی: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . پالك: .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره فیش بانكی:.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مبلغ پرداختی:.

.اگر قبًال مشترك مجله رشد بوده اید، شمارۀ اشتراك خود را بنویسید:
   

       امضا:

نحوة اشتراك:
پس از واريز مبلغ اشتراك به شماره حساب 39662000 بانك تجارت، شعبة 
ســه راه آزمايش كد 395، در وجه شركت افست به دو روش زير، مشترك 

مجله شويد: 
1. مراجعه به وبگاه مجالت رشــد به نشانی: www.roshdmag.ir و تكمیل برگة 

اشتراك به همراه ثبت مشخصات فیش واریزی؛
2. ارســال اصل فیش بانكی به همراه برگ تكمیل شــدۀ اشتراك با پست سفارشی 

یا از طریق دورنگار به شمارۀ 77333192. لطًفا کپی فیش را نزد خود نگه دارید.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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

اقصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل


