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صالحيتهای
حرفهایهنرآموزان

2. كمك هاي والدين به توسعه و تجهيز مدرسه ها 
كه غير قابل پيش بيني و لذا غير قابل تكيه است؛ 

3. كمك خيران؛ 
4. كمك هاي بين المللي. 

از طرف ديگر، ميانگين دريافتي معلمان نســبت 
بــه ســاير كارمندان پايين  تر اســت. لــذا در طول 
دوره، هنر آمــوزان ماهر كم كم به روش هاي متفاوت 
بازنشســتگي و مانند آن از نظــام آموزش و پرورش 
بيرون رفته اند و نيروهــاي جايگزين ماهر، به دليل 
منابــع مالي محدود، بــه نظــام ورود نيافته اند. لذا 
رويكرد اصلي ســند تحول، يعني مهارت آموزي كه 
بايد مورد توجه قرار گيرد، در گرو تجهيزات و نيروي 
كار ماهري است كه نظام بايد مهارت او را ارزيابي و 
بهبود آن را تضمين كند؛ كــه اگر نكند و در بر هر 

پاشنه بچرخد: 
.... ذات نايافته از هســتي بخش ِكي تواند كه شود 

هستي بخش... 
اگر معلم كارآمد و حرفه اي باشد، حتمًا در شرايط 
نابساماني و كمبود تجهيزات ايده هاي خود را پياده 
مي كند. لذا صالحيت معلمان و شايستگي  حرفه اي 
آنان كــه در اثر وجود منابع مالــي مكفي در نظام 
آموزشــي به وجود مي آيد، مهم تريــن عنصر ايجاد 

مهارت در هنرجويان است. 
بــه دليل اهميت خــاص صالحيت هاي معلمان و 
شايســتگي حرفه اي، ويژه نامه اي خــاص با عنوان 
»صالحيت هاي حرفه اي هنرآموزان« منتشر كرده ايم 
كه عالقه مندان را به مطالعة آن در نشاني ديجيتالي 
مجلة »رشــد آموزش فني و حرفه اي و كاردانش«، 
همراه با ســاير شــماره هاي مجله، دعوت مي كنيم. 
از نظرها و پيشــنهاد هايي كه در مــورد مقاله هاي 
مطالعه شــده در همان نشــاني و در خاتمة مطالعه 
برايمان مي فرســتيد، بي شــمار متشــكريم. اظهار 
نظرهاي شــما راهنماي خوبي براي انتخاب مطالب 

آينده خواهند بود. 
سردبير

پس از انقالب اســالمي و در ابتــداي آن، به دليل 
درگيري كشــور با شــرايط جنگ و ترورها و مسائل 
گروهك ها، نظام تعليم و تربيت در اولويت نبود و توجهی 
هم که صورت می گرفت، عمدتًا در رابطه با به کارگيری 
نيروی انسانی متعهد در سازمان ها و وزارتخانه ها بود. 
اين كم توجهي به تمام بخش هاي كشــور به اقتضاي 
شرايط جنگی که به دهه هفتاد کشيده شده بود باعث 
شــد که باز هم نظام تعليم وتربيت نتواند توجهی که 
شايسته آن اســت دريافت کند. در دهه هاي بعد هم 
با توجه به سازندگي، باز توسعة مدرسه ها در اولويت 
نبود و دانشــگاه ها در اولويت قرار گرفتند. زيرا يكباره 
انفجاري از ورودي ها به دانشگاه شكل گرفت. دهه هاي 
1370 و 1380 شــاهد توسعة دانشــگاه ها بوديم و 

توسعة مدرسه ها همچنان مغفول ماند. 
در ايــن چهــار دهه پــس از انقــالب، توجه به 
زير ســاخت هاي نظام تعليم و تربيت متناسب با شأن 
تربيتي نظام و مسئولين جامعه نبود. برای اثبات اين 
امر می توان از کاهش سهم آموزش وپرورش از درآمد 
کشور و توليد ناخالص نام برد و به همين علت است 
که مشــارکت مردم و توسعه مدرسه های غيردولتی 
مورد توجه قرار گرفت. از آنجا كه ورود منابع مردمي 
به بخش آموزش هم منسجم و هماهنگ نيست. اگر 
بخواهيم نظام تعليم و تربيت را مطابق سند تحول، و 
تمركز بر مهارت آموزي توسعه دهيم، به منابع بسيار 
زيادي نياز داريم. چــرا كه اين منابع در طول زمان 
تأمين نشــده و مطالبات معوق در گذر زمان بسيار 
حجيم شده اند و تأمين آن ها با مشكالتي روبه رو شده 

است. 
فضا و تجهيزاتي كه در سند تحول به آن ها پرداخته 
شده اســت، بايد ما را از سمت مدرسه هاي كوچك به 
ســمت مدرسه هاي متوســط و بزرگ حركت دهد تا 
صرفه جويي در مقياس، عاملي شود براي استفادة بهينه 
از تجهيزات و فضا. اما تحقق اين امر نيازمند منابع مالي 

است و ما فقط چهار منبع مالي در اختيار داريم: 
1. منابع دولت كه قليل است؛



چراآموزش
فنیوحرفهای
درايران
ناکارآمداست؛
داليلوراهكارها

چكيد ه
ادبيات آموزش فني وحرفه اي و  تاريخ و  بررســي 
پژوهش هاي انجام شــده در ايران نشان مي دهد كه 
نظام آموزش فني وحرفه اي ايران در پاســخگويي به 
نيازهاي صنعت و بازار كار توفيق زيادي نداشــته و 
نتوانسته است رابطة مستمر و مناسبي با محيط كار و 
صنعت ايجاد كند. مقالة حاضر سعي كرده است داليل 
اين ناكامي و راه هاي جبران آن را بررســي و تحليل 
كند. نتايج حاصل از بررسي و تحليل ادبيات تحقيق 
نشــان داد كه يكي از داليل عمدة اين ناكامي توجه 
نكردن به پيچيدگي آموزش فني وحرفه اي و غفلت از 
ايجاد زيرساخت هاي الزم براي اين آموزش هاست. در 
اين مقاله شش زيرساخت اصلي آموزش فني وحرفه اي 
معرفي و بر ضرورت ايجاد آن  ها براي پاسخگو كردن 
آموزش فني وحرفه اي به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي 

و توسعه كيفي و كمي آن تأكيد شده است. 

دكتر علي اصغر خالقي

كليد واژه ها :
آموزش فني وحرفه اي، 
نظام آموزشي، توسعة 
توسعه اقتصادي
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مقد مه
اگــر مبدأ آموزش هــاي فني وحرفــه اي در ايران 
را آن طور كه در ادبيات آموزشــي بيان شده است، 
سال تأســيس دارالفنون، يعني سال 1268ق برابر 
بــا 1230ش در نظر بگيريم، اكنون نزديك به 170 
سال از عمر آموزش فني وحرفه اي در ايران مي گذرد. 
اگر اين مبدأ را برابر با تأســيس اولين هنرســتان 
صنعتي يعني ســال 1334ق برابر با سال 1303ش 
)مرجانــی، 1373( بدانيم، نزديك به يكصد ســال 
آموزش فني وحرفه اي در ايران سابقه دارد. طي اين 
مدت آموزش هاي مزبور با تغييرات و تحوالت مستمر 

و مختلفي در جهان و ايران مواجه بوده اند. 
بســياري از كشــورها در اروپــا،  آســيا، آمريكا،  
اقيانوسيه و آفريقا موفق شــدند اصالحات وسيعي 
در حوزة آموزش هاي فني وحرفه اي به وجود آورند و 
با ســاماندهي و اجراي آن ها، زيرساخت هاي توسعة 
اقتصادي خود را فراهم كنند و ارتباط نزديكي ميان 
آموزش هاي فني وحرفه اي و نيازهاي اقتصادي و بازار 
كار به وجــود آورند. در اين زمينــه مي توان در اروپا 
به كشورهايي نظير آلمان، دانمارك، فنالند، انگليس 
اشــاره كرد.  در آسيا از كشــورهايي نظير سنگاپور، 
مالزي، كره جنوبــي و هند مي توان نام برد، در قارة 
آمريــكا اياالت متحده و برزيــل از آن جمله اند، در 
اقيانوسيه استراليا، و در آفريقا هم كشورهايي مانند 
نيجريه و آفريقاي جنوبي در آموزش فني وحرفه اي 

موفقيت هايي داشته اند. 
 در ايران با وجود تالش  فراوان و تغييرات متعددي 
كه در نظام آموزشي با هدف بهبود كيفيت آموزش 
فني وحرفه اي، به ويژه پس از پيروزي انقالب اسالمي، 
صورت گرفته است، اگرچه از نظر كّمي موفقيت هايي 
در گسترش اين آموزش ها به دست آمده و سهم آن 
از 12 درصد به نزديك 40 درصد افزايش يافته است، 
اما پژوهش هاي متعددي كه تاكنون انجام شــده اند 
نشــان مي دهند كه آموزش فني وحرفه اي در ايران 
هنوز ناكارآمد و با كاســتي هاي فراواني همراه است. 
از جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد: ناهماهنگي 
ميــان نيازهــاي جامعــه و برنامه هــاي آمــوزش 
فني وحرفه اي، اشتغال دانش آموختگان اين حوزه در 
شــغل هاي غيرمرتبط يا بيكاري آن ها، ناكافي بودن 
تناســب ميان مهارت هاي كسب شده و وظيفه هاي 
شغلي افراد،  نبود رابطة نظام مند ميان نظام اشتغال 
و آموزش، و باالخره پاييــن بودن منزلت اجتماعي 
آموزش هاي فني وحرفه اي )نويدي و خالقي، 1393(.

درواقع، آموزش هاي فني وحرفه اي در طول تاريخ 
خود در ايران نتوانسته اند به نيازهاي بازار كار پاسخ 
دهند و انعطاف پذيــري الزم را براي انطباق خود با 
تغييرات پيوسته فناوري و نيازهاي مهارتي حاصل از 
آن به دست آورند. بنابراين اين سؤال مطرح مي شود 
كه چرا برخي از كشــورها در مناطق متفاوت جهان 
توانســته اند در توسعه و رشــد كيفي آموزش هاي 
فني وحرفه اي خود و انطباق آن با نيازهاي جامعه و 
بازار كار موفق عمل كنند،  لكن ما نتوانسته ايم به اين 
توفيق دســت يابيم؟ آن ها از چه ابزارهايي استفاده 

كرده اند كه ما فاقد آن ها هستيم؟
نكتة قابل توجه اين اســت كه نظام آموزشــي ما 
همواره نگاهي به نظام هاي پيشــرفتة جهاني داشته 
و هر از چندگاه با بررســي و مشــاهدة اين نظام ها، 
بــه تقليد از آن ها پرداخته و همــان راه را رفته، اما 
در نهايت به موفقيت قابل مالحظه اي دســت نيافته 
است. راز اين بي توفيقي چيست؟ چرا حتي هنگامي 
كه ما نظام آموزشي را با راهبردهاي جهاني منطبق 
مي كنيم، باز هم به موفقيت دلخواه و مطلوب دست 

نمي يابيم؟ 
اين  سؤال ها ذهن هر پژوهشگر آموزشي در حوزة 
فني وحرفــه اي، و بســياري از عالقه منــدان به اين 
آموزش ها را به خود مشــغول مي سازند. پاسخ آن ها 
چيست؟ براي روشن شــدن موضوع و يافتن پاسخ 
سؤال ها مي توان آموزش فني وحرفه اي را به كشتي 
بسيار بزرگي تشــبيه كرد. يك كشتي بزرگ وقتي 
روي آب در حركت اســت، بخشــي از آن روي آب 
است و بخش عمدة  ديگر آن زير آب قرار دارد. ناظر 
بيروني كه از ســاحل دور كشــتي را نظاره مي كند، 
قسمت روي آب كشتي را مي بيند كه در آن فرمان 
كشــتي، ناخدا، مسافران، اتاق ها،  خدمه و محل هاي 
خدماتي كه در كشــتي انجام مي شوند،  قرار دارند. 
ممكن است تحت تأثير زيبايي و حركت آن قرار گيرد 
و از ديدنش لذت ببرد و در دل آرزو كند ســوار آن 
شــود يا آن را داشته باشد. اما مهندس و طراح آگاه 
كشــتي مي داند آنچه كه اين كشتي را روي آب نگه 
داشته، همان بخشي اســت كه در تيررس ديدگان 
ناظر خارجي نيســت. يعني بخش زيرين كشتي در 
زير آب يا به اصطالح آبخور آن كه بر شاه تير نيرومند 
و مســتحكمي استوار اســت و توانايي الزم را براي 
به حركت درآوردن و شــناور ساختن چنين كشتي 

زيبايي در دريا و اقيانوس فراهم كرده است.
آموزش فني وحرفه اي را هم مي توان همانند كشتي 

نظام آموزشي ما 
همواره نگاهي به 

نظام هاي پیشرفتة 
جهاني داشته و هر 

از چندگاه با بررسي 
و مشاهدة این 

نظام ها، به تقلید 
از آن ها پرداخته 

و همان راه را 
رفته، اما در نهایت 

به موفقیت قابل 
مالحظه اي دست 

نیافته است

پژوهش هاي 
متعددي که تاکنون 

انجام شده اند 
نشان مي دهند 

که آموزش 
فني وحرفه اي در 

ایران هنوز ناکارآمد 
و با کاستي هاي 

فراواني همراه است 
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شــامل دو بخش دانست: يكي شــكل ظاهر و قابل 
رؤيت آن كه در يك هنرســتان يا مركز آموزشي يا 
در قالــب محتوا، تجهيزات و روش هاي آموزشــي و 
مربيان آن و سرنوشت دانش آموختگان قابل مشاهده 
اســت و وقتي ما به عنوان ناظر خارجي از بيرون به 
اين آموزش ها در كشــورهاي موفق مي نگريم، آن را 
مي بينيم و شاهد رشد و توســعة آن و تأثيرگذاري 
آن بر توســعة اقتصادي هستيم. آن گاه براي كسب 
موفقيت نظام آموزشــي خود درصدد تقليد از آن ها 
برمي آييم و مي كوشــيم شرايط مشابهي را در نظام 
آموزشــي خود به  وجود آوريم؛ بدون آنكه به بخش 
زيرين يا زيرساخت هاي آن توجه كنيم. در حالي كه 
دقت و توجه بيشتر نشان مي دهد اين نظام آموزشي 
همانند آن كشتي بر پايه ها و شــاه تيرهايي استوار 
است كه شرايط و لوازم مورد نياز  براي طراحي، اجرا 
و تداوم نظام را فراهم ســاخته است. اين شاه تيرها 
در واقع زيرساخت هاي نظام آموزشي اند كه گاهي از 
آن ها غافل مي شــويم و همين غفلت سبب مي شود 
با وجود نسخه برداري از نظام هاي موفق، به موفقيت 

دست پيدا نكنيم.
بــه هميــن ســبب مقالة حاضــر قصــد دارد با 
تحليل ناكامــي آموزش فني وحرفه اي به بررســي 
زيرســاخت هايي بپردازد كه بســان آبخور كشتي 
ديده نمي شوند، اما شرايط و زمينه هاي الزم را براي 
انعطاف پذيري و پاســخگويي نظــام آموزش فني و 
هماهنگي آن با نيازهاي جامعه و تأثير گذاري آن را 
بر توســعة اقتصادي فراهم مي سازد و تاكنون به قدر 
كافي در نظام آموزش فني وحرفه اي كشور به آن ها 
بها داده نشــده اســت. همين واقعيت سبب موفق 
نشدن و ناكارآمدي آموزش فني وحرفه اي كشور شده 
اســت كه اغلب پژوهشگران در پژوهش هاي خود به 

آن اشاره كرده اند.

نگاهي اجمالي به تاريخچه و ساختار 
نظام آموزش فني وحرفه اي

از زمان تأســيس دارالفنون در ســال 1230ش، 
به عنوان اولين گام براي تأسيس مدرسه هاي جديد 
و آموزش فني وحرفه اي، روش طراحي و تأســيس 
مدرســه هاي فني وحرفه اي تحت تأثير پيشرفت هاي 
علمــي و فني اروپا به صورت الگوبرداري از نظام هاي 
آموزشي اروپايي انجام مي شد. در مرحلة اجرا، در آغاز 
براي تدريس و آموزش علوم و فنون در مدرسه هاي 
فني، از معلمان و مربيان اروپايي اســتفاده مي شد. 

پــس از آن نيز از تا ســال 1320ش از اتباع بيگانه 
و به خصوص آلماني ها بــراي آموزش هنرجويان در 

هنرستان ها استفاده مي شد )مرجاني، 1373(. 
در طراحي ســاختار آمــوزش فني وحرفه اي اوليه 
كه در قالب تأســيس هنرستان فني صورت گرفت، 
اولين هنرســتان صنعتي در تهران در سال 1286 
زير نظر كارشناســان آلماني تأسيس شد كه توسط 
آن ها نيز اداره مي شــد. اين  هنرستان دو بار تعطيل 
و مجدداً بازگشــايي شد و بار ســوم در سال 1336 
راه اندازي شــد )همــان منبع(. از ســال 1338 كه 
به تدريــج هنرآموزان ايراني جايگزين كارشناســان 
آلماني شــدند، براي تربيت معلمان فني با موافقت 
آلماني ها فارغ التحصيالن ممتاز هنرستان هاي كشور 
به آلمان اعزام شــدند و پس از تكميل تحصيالت و 
بازگشت به ايران، به تدريس در هنرستان ها و مراكز 

فني وحرفه اي پرداختند )راستاني، 1367(.
در گام بعــدي، بــراي پرهيــز از هزينه هاي اعزام 
دانشجو به خارج و آموزش معلمان در داخل كشور، 
به تدريج مراكز تربيت معلم فني وحرفه اي در كشور 
تأسيس شــدند و به تربيت هنرآموزان پرداختند اما 
اين مراكز نيز با الگوبرداري و اســتفاده از مشاوران 
و كارشناســان اروپايي به  كار خــود ادامه مي دادند. 
براي مثال، در سال 1340 قرارداد سه جانبه اي بين 
ايران، فرانســه و »مؤسســة بين المللي كار« منعقد 
شــد كه به موجب آن،  تعدادي كارشــناس فني از 
كشــورهاي متفاوت به »مركز تربيت معلم پسران« 
جذب شدند. طبق همين قرارداد، هر ساله تعدادي 
از دانش آموختــگان ممتاز ايــن مركز به مدت يك 
ســال براي تكميل تحصيالت به كشور فرانسه اعزام 

مي شدند )اقمشه،  22:1366(.
بررســي اجمالي اين تاريخچه نشــان مي دهد كه 
روند تأسيس هنرســتان ها و به بيان ديگر، طراحي 
و اجراي نظام آمــوزش فني وحرفه اي با الگوبرداري 
مســتقيم و تحت مشــاوره و نظارت كارشناسان و 
مشاوران اروپايي انجام مي شــد. نكتة حائز اهميت 
در تحليل روند طراحي نظام آموزشــي اين است كه 
چون زيرســاخت هاي طراحي در كشــورهاي مبدأ 
وجود داشت، نيازي به تأسيس و پايه گذاري آن ها در 
داخل كشور احساس نمي شد. اما از آنجا كه طراحي 
نظام هاي آموزشي اروپايي بر مبناي نيازهاي صنعتي 
و اجتماعي آن ها پايه  گذاري شده بود، پس از مدتي 
با تحوالت علمي، فناوري و فلسفي، و تغيير نيازهاي 
مهارتي و بــازار كار در اروپا، نظام هاي آموزشــي و 

طراحي نظام هاي 
آموزشي اروپایي 
بر مبناي نیازهاي 
صنعتي و اجتماعي 
آن ها پایه  گذاري 
شده بود، پس از 
مدتي با تحوالت 
علمي، فناوري و 
فلسفي، و تغییر 
نیازهاي مهارتي 
و بازار کار در 
اروپا، نظام هاي 
آموزشي و به ویژه 
نظام آموزش 
فني وحرفه اي 
تحت تأثیر قرار 
مي گرفت و به 
تغییراتي در آن 
مي انجامید



 زیرساخت ها همان 
نقطه هاي مغفول 
در نظام آموزش 

فني وحرفه اي 
هستند که 

ناکارآمدي نظام 
آموزشي را موجب 
شده اند و تغییرات 
مقطعي با تشکیل 

هر از چند گاه 
کارگروه هاي 

متخصص، مطالعة 
مقطعي محدود، و 

نظرات کارشناسي، 
توانایي حل 

مشکل ناکارآمدي 
نظام آموزشي را 
نخواهند داشت
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به ويژه نظام آموزش فني وحرفــه اي تحت تأثير قرار 
مي گرفت و به تغييراتي در آن مي انجاميد، در حالي 
كه نظام آموزشي در ايران بدون توجه به تغييرات و 
تحوالت دروني ثابت باقي مانده بود و توانايي الزم را 
براي پاسخگويي به نيازهاي داخلي نداشت. در واقع 
هنگامي احساس نياز به تغيير در آن به وجود مي آمد 
كه مشــاهده مي كردند نظام آموزش در اروپا تغيير 
كرده است. با اين احساس مجدداً با مطالعة نظام هاي 
اروپايي و بعداً آمريكايي و الگوبرداري از آن ها،  دست 
به تغييراتي زده مي شد كه مبتني بر مطالعة عميق 
دروني نبود و با وجود اجراي تغييرات، در پاسخگويي 

به نيازهاي داخلي ناموفق مي نمود.
به نظر مي رسد علت اين ناكامي، با وجود تغييرات 
مكرر در نظام آموزشــي، توجه نكردن به تأســيس 
زيرســاخت هاي الزم براي طراحي نظام آموزشي و 
هماهنگ ســاختن آن با نيازهاي دروني كشور بود. 
همان طور كه در مقدمه اشــاره شــد، هنگام بازديد 
و مطالعــة نظام هاي خارجي، مشــاهده گران بخش 
ظاهري و بيروني كشــتي را مي ديدند و از بررســي 
عمق و بخش آبخور كشتي و شاه تير آن  كه ساختار 
كشــتي بر آن استوار بود و بار آن را تحمل مي كرد، 
غافل مي ماندند. به عبارت ديگر، در اين مشاهده هاي 
اجمالي، به ساختار كلي نظام آموزشي توجه مي شد 
و زيرســاخت هايي كه اين نظام ها بر آن ها اســتوار 
بودند و شرايط الزم را براي كارايي، انعطاف پذيري و 
پاسخگويي و اصالح نظام آموزشي فراهم مي ساختند 
و معمواًل هم قابل مشــاهده نبودند، مورد توجه قرار 

نمي گرفتند. 
اقداماتــي كه معمــواًل در تغيير و اصــالح نظام 
آموزشــي صورت گرفته اند به اين شكل بوده اند كه 
در مقطع زماني معيني، گروهي از كارشناســان و يا 
در سطح پيشــرفته تر، گروهي از محققان،  گرد هم 
آمده و با مطالعه و بررســي كاستي هاي آموزشي و 
ارائة پيشــنهادهاي اصالحي به تغيير و اصالح نظام 
آموزشي دست زده اند، اما با شروع اجراي طرح، كار 
اين گروه ها هم خاتمه يافته و اگرچه ممكن اســت 
در كوتاه مدت موفق به حل برخي مشكالت آموزشي 
شود،  اما به سبب تغييرات سريع و مستمر فناوري و 
يافته هاي علمي و بازار كار، اين راهكارها كارايي خود 
را از دست مي دهند و نظام آموزشي با ناكامي روبه رو 
مي شــود. به اين ترتيب،  تا تشكيل كارگروه بعدي و 
بررســي مجدد و اعالم نظرها و تصويب ها در مراكز 
مختلف، زمان زيادي از دست مي رود و با وجود صرف 

هزينه هاي 
ناكارآمدي  مشــكل  گزاف،  

نظام آموزش حل نمي شود.
يكي از هدف هاي اصلي نظام آموزش فني وحرفه اي 
تربيت نيروهاي توانمندي اســت كه با اســتفاده از 
مهارت هاي به دست آورده، به طور موفقيت آميزي در 
محيط كار با كارايي باال بــه انجام امور بپردازند. به 
عبارت ديگر، افزايش كيفيت آموزش فني وحرفه اي 
موجب باال رفتن كارايي و كارآفريني نيروي انساني 
براي كمك به رشــد اقتصادي و اشــتغال در جهت 
بهبود كيفيت زندگي مردم شــود. تحقق اين هدف 
در مرحلة اول مســتلزم شــناخت نيازهاي در حال 
تغيير بازار كار )نياز سنجي(، كارايي و انعطاف پذيري 
نظام آموزشــي اســت. براي به دســت آوردن اين 
ويژگي ها، ابزارهايــي الزم اند كه از آن ها مي توان به 
عنوان زيرســاخت نظام آمــوزش فني وحرفه اي ياد 
كرد. اگر اين زير ســاخت ها فراهم نشــوند و به طور 
پيوسته مشغول به كار نباشند، امكان اصالح مستمر و 
هماهنگي پيوستة آن با تحوالت و تغييرات علمي، فني 
و فناوري و پاسخگويي به نيازهاي روز جامعه، بازار كار 
و صنعت ممكن نخواهد شــد. اين زيرساخت ها همان 
نقطه هاي مغفول در نظام آموزش فني وحرفه اي هستند 
كه ناكارامدي اين نظام آموزشــي را موجب شده اند و 
تغييرات مقطعي با تشكيل هر از چند گاه كارگروه هاي 
متخصص، مطالعة مقطعي محدود، و نظرات كارشناسي، 
توانايي حل مشكل ناكارآمدي نظام آموزشي را نخواهند 
داشــت. اما اين زير ساخت ها كدام اند و تا چه اندازه در 

ساختار آموزش فني و حرفه اي ايران وجود دارند؟ 

زير ساخت هاي نظام آموزش 
فني وحرفه اي 

بنا بر آنچه بيان شد، زيرساخت هاي نظام آموزش 
فني وحرفه اي ســاختارهايي هستند كه هويت نظام 
آموزشي و زمينة توسعه، انعطاف پذيري و هماهنگي 
با تغييرات و تحوالت فناوري، بــازار كار و نيازهاي 
جامعه، به ويژه نيازهاي اقتصادي را فراهم مي سازند. 
بررســي و مطالعــة نظام هــاي متفــاوت جهاني و 
چالش هايي كه آموزش فني  وحرفه اي كشور با آن ها 
روبه روســت نشــان مي دهد كه اين زيرساخت ها را 

مي توان به شرح زير نام برد: 
1. نهاد پژوهشي )شامل بانك اطالعات و ارزشيابي ،  
ارتباط سازمان يافته با دانشــگاه ها و مراكز علمي و 

پژوهشي(؛ 



8  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ پانزدهم | شمارۀ 1 | پاییز 1398

2. نهاد ارتباط آمــوزش فني وحرفه اي با جامعه و 
محيط كار؛ 

3. نهــاد تدوين و تعيين اســتانداردهاي آموزش 
حرفه اي؛ 

4. نهاد تربيت نيرو هاي انســاني )دبيران، مربيان، 
كارشناسان آموزشي برنامه ريزان درسي، پژوهشگران 

آموزشي و...(؛
5. قوانين و الزامات قانوني

6. منابع مالي

1. نهاد پژوهشي شامل بانك اطالعات و 
ارزشيابي 

آموزش  و پرورش نهادي بنيادي در هر جامعه است 
كه بايد براســاس مقتضيات، نيازها، ايدئولوژي قالب 
و شــرايط فرهنگي، اجتماعــي و اقتصادي جامعه، 
با هدف تربيت نســل و نيروهايي كه بتوانند آيندة 
جامعه را بسازند و تضمين كنندة سعادت آن باشند، 
طراحي و اجرا شــود. اين نهاد براي تدوين فلسفه، 
تبيين راه هاي حركت به جلو در آينده، تداوم رشــد 
و توســعة خود براي پاسخگويي به نيازهاي دائمًا در 
حــال تغيير جامعه، و هماهنگي با تغييرات علمي و 
فناوري، نيازمند نهاد يا نهاد هاي پژوهشــي پرتوان 
درون و بيرون از نظام آموزشي است. نهادهاي مذكور 
بايد بتوانند، چارچوب نظــري الزم را براي حركت 
فراهــم كنند، وضعيت موجــود و چالش هايي را كه 
آموزش و پرورش با آن ها روبه روست، به روش علمي 
تبيين كنند و نشــان دهند، و با اجراي پژوهش هاي 
كاربردي و ارزشــيابي، كيفيت و ميزان پاسخگويي 
آموزش و پرورش را به نيازهاي اجتماعي بســنجند و 
به  ويژه در حوزة آموزش فني وحرفه اي، پاسخگويي 
به نيازهاي بنگاه هاي اقتصادي و بازار كار را ارزيابي 

كنند. 
آموزش و پــرورش بايد بتواند از طريــق نهادهاي 
پژوهشــي دروني بــا نهادهاي پژوهشــي بيروني، 
مطالعــات  حــوزة  در  دانشــگاه ها،  به خصــوص 
آموزش و پرورش و همچنين ســازمان ها و نهادهاي 
اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي براي سنجش نيازهاي 
آنان ارتباط ســازمان يافته و مســتمر برقرار سازد؛ 
مشــكلي كه امروزه آموزش و پرورش ايــران به ويژه 
در حوزة آمــوزش فني وحرفه اي با وجود داشــتن 
نهاد هاي پژوهشي با آن روبه روست. چنين وضعيتي 
موجب شده است كه نتواند فلسفة دقيقي مبتني بر 
شرايط بومي براي آموزش و پرورش و همين آموزش 

فني وحرفه اي ارائه دهد. نداشتن يك نظام تحقيقاتي 
قوي، سازمان يافته و مستمر براي انجام پژوهش هاي 
بنيادي در تدوين مباني نظري و ارتقاي آن در فرايند 
زمان و انطباق با تغييرات و دگرگوني هاي مستمر به 

اين مشكل دامن زده است. 
در واقع، در جهان امروز كه عصر اطالعات و »جامعة 
دانايي محور« خوانده مي  شود و سرعت دانش بشري 
در ســاية انجام انبوهــي از پژوهش ها دائمًا در حال 
توســعه و تغيير است، آموزش فني وحرفه اي هم هر 
روز با مســائل جديدي روبه رو مي شود كه نيازمند 
يافتن راهكارهاي علمي براي آن اســت؛ مسائلي از 
قبيل ســرعت تغييرات فناوري كه تأثير مستقيمي 
بر برنامه هاي درســي آموزش فني  وحرفه اي دارند، 
ارتبــاط با بازار كار و تربيت فراگيرندگان براســاس 
نيازهاي بازار كار، اشــتغال دانش آموختگان، مسئلة 
بي كاري و ديگر مســائلي كه اين آموزش ها با آن ها 
روبه رو هستند. دســتيابي به راه حل هاي منطقي و 
پيوســته در حال اصالح، نيازمند يك نهاد پژوهش 
قوي اســت كه توانايي انجام پژوهش هاي بنيادي و 
كاربردي مورد نياز را، هم براي تدوين مباني نظري 
و هم براي ارزشيابي و دستيابي به راه حل هاي علمي 
داشته باشد. براي درك بهتر وضعيت نهاد پژوهشي 
در آموزش و پرورش و آموزش فني وحرفه اي، مروري 

كوتاه بر تاريخچة آن مفيد خواهد بود. 
بررسي ســاختار تشكيالت آموزش و پرورش كشور 
و مــروري بر تاريخچة تأســيس واحد پژوهشــي و 
كاركرد آن در آموزش و پرورش نشــان مي دهد كه از 
زمان تهية اولين نگاره تشــكيالتي در وزارت معارف 
در ســال 1237 تا ســال 1357، همواره يك واحد 
تحقيقات زير عنوان هايي كه دائمًا تغيير مي كردند، 
وجود داشته است. تا سال 1357، تشكيالت وزارت 
آموزش و پرورش به طور مستمر دچار تغيير و توسعه 
مي شــد و در اين تغيير ها، دائمــًا جايگاه تحقيقات 

تغيير مي يافت. 
بررسي اجمالي و توجه به وظايف و عملكرد مجموعة 
اين اداره ها كه تحت عنوان هاي متفاوت براي انجام 
مطالعات و تحقيقــات درون وزارت آموزش و پرورش 
تا قبــل از پيروزي انقالب اســالمي به وجود آمدند، 
نشــان مي دهد كه ظرفيت تحقيقاتي آن ها بيشتر 
در حد مطالعة منابع و كســب اطالعات براي انجام 
فعاليت هاي كارشناســي بوده است. به عبارت ديگر، 
بيشتر به  انجام مطالعات كارشناسي مي پرداخته اند 
و اجراي فعاليت هاي پژوهشي مبتني بر مسئله يابي 

سرعت تغییرات 
فناوري تأثیر 
مستقیمي بر 
برنامه هاي 
درسي آموزش 
فني  وحرفه اي 
دارند 
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و يافتن پاســخ از طريق فراينــد پژوهش در قالب 
پژوهش هــاي كاربــردي در دســتور كار آن ها قرار 
نداشته است و تصميم گيري ها، مبتني بر يافته هاي 
علمي و پژوهشــي نبوده اند. نكتــة قابل تأمل ديگر 
اين اســت كه تحقيقات به عنوان نياز  بخش خاصي 
از مجموعة نظام آموزشــي تلقي مي گرديد و بيشتر 
در توليد محتواي درسي به كار برده مي شد و سطوح 

ديگر آموزشي را در بر نمي گرفت )خالقي، 1387(.
بعد از پيروزي انقالب اســالمي در بهمن 1357، 
تغييرات عمده اي در ســاختار تشــكيالتي وزارت 
آموزش و پــرورش و »ســازمان  پژوهش و نوســازي 
آموزشــي« كه بعد از انقالب به »سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزش« تغيير نام يافت، به وجود آمد و 
موضوع پژوهش در آموزش و پرورش مورد توجه قرار 
گرفت. بررسي ساختار تشكيالتي سازمان پژوهش و 
برنامه ريزي آموزشي پس از پيروزي انقالب اسالمي 
نشان مي دهد كه تا سال 1379، يعني زمان تأسيس 
»مؤسسة پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي 
آموزشــي« و طي بيش از بيست ســال، هشت بار 
نمودار تشــكيالتي آن تغيير يافته اســت، ولي بنا 
بــه ثابت ماندن وظايف قانونــي آن، همواره در اين 
نمودارها يكي از دفترهــاي آن عنوان تحقيقاتي را 
همراه داشته است. بررســي فعاليت هاي تحقيقاتي 
دفترهاي مزبور نشان مي دهد كه اين فعاليت ها غالبًا 
در قالب مطالعات كارشناســي بــراي برنامه ريزي و 
تأليف كتاب يا ترجمه و تأليف ســازمان دهي شده و 
از فرايند پژوهشي برخوردار نبوده است )حج فروش، 

.)1377
بــه هر حــال، در دهة1360 كوشــش هايي براي 
توجه بــه پژوهش و تأســيس نهاد پژوهشــي در 
آموزش   وپرورش به عمل آمد كه نمونة آن شــوراي 
تحقيقــات و شــوراهاي پژوهشــي اســتان ها در 
آموزش  و پرورش بود. در حوزة آموزش فني وحرفه اي 
نيز معاونت فنــي و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش 
از ســال 1362 با تشــكيل كتابخانة فني وحرفه اي 
فعاليت هايي را در راستاي پژوهش آغاز كرد و سپس 
با تشــكيل واحد تحقيقات و پژوهش و به دنبال آن، 
تأسيس شــوراي كتاب تالش هايي را براي گسترش 
پژوهش در آموزش فني وحرفه اي انجام داد كه بيشتر 

جنبة مطالعاتي و تأليف كتاب داشت. 
فعاليت پژوهشي جدي تر در اين معاونت با تأسيس 
»دفتر پژوهش هاي آموزش فني وحرفه اي« در سال 
1367 كه بعداً به »دفتــر تحقيقات و برنامه ريزي« 

تغيير نام يافت،  شــروع شــد كــه در آن با تدوين 
فرايند تحقيقات، به نيازســنجي، تعيين اولويت ها و 
عنوان هاي تحقيقات، و عقد قرارداد هاي پژوهشــي 
پرداخت. با گسترش فعاليت هاي دفتر تحقيقات، در 
استان ها نيز واحد هاي پژوهشي زير نظر معاون فني 
تأسيس شــد و در ادامه، شوراي تحقيقات استان ها 
با هدف توسعة پژوهش در استان ها  تأسيس شدند 
)خالقي، 1387(. با همة  اين تالش ها، تا پايان دهة 
1360 ســاختار پژوهشي وزارت آموزش و پرورش در 
قالب يك شوراي پژوهشي و چند كميتة پژوهشي در 
دفترهاي ستادي و دو دفتر تحقيقات خالصه شد كه 

هيچ يك با يكديگر ارتباط ارگانيكي نداشتند. 
در دهــة 1370، با تأســيس »پژوهشــكده هاي 
كــودكان  پژوهشــكدة  تعليم و تربيــت«  )1378(، 
استثنايي )1374(،  پژوهشــكدة خانواده )1376(، 
مركز پژوهش هاي كاربردي تبريز، و مؤسسة پژوهشي 
برنامه ريزي درســي و نوآوري آموزشي )1379( در 
چارچوب مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 
وزارت آموزش و پرورش داراي ســاختار پژوهشــي 
منســجم تري شــد و طراحي و اجراي تحقيقات در 
حوزة آموزش   و پرورش گســترش يافــت. در ارتباط 
با آموزش فني وحرفــه اي پس از اجراي نظام جديد 
آموزش متوسطه، با حذف معاونت فني و قرار گرفتن 
آموزش فني وحرفه اي ذيل معاونت آموزش متوسطه 
و كوچك تر شدن حوزة تصميم گيري در اين آموزش، 
فعاليت هاي پژوهشي  مستقل در اين آموزش در دهة 
1360 كه در ســطح محدودي ايجاد شــده بود، از 
حركت باز ايستاد و به يك گروه پژوهشي در مؤسسة 
پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري آموزشي و يك 
گروه پژوهشي در پژوهشكدة تعليم و تربيت محدود 

شد. 
اگرچه بررســي روند حركت فعاليت هاي پژوهشي 
در دهة 1370 نشان از رشــد فعاليت ها و توسعه و 
رواج فرهنگ پژوهشــي در آموزش و پرورش مي دهد 
)نويــدي، متيــن و ثقفي، 1397(، امــا با همة اين 
پيشــرفت ها نمي توان ادعا كرد كه آموزش و پرورش 
در اين دهه داراي ســاختار پژوهشي مناسبي شد. 
زيرا اواًل راهبردها و سياســت هاي پژوهشي معيني 
براي توســعه و اجراي پژوهش ها تدوين نشــدند، 
ثانيــًا پژوهشــكده هاي موجود نتوانســتند ارتباط 
سازمان يافته با يكديگر برقرار كنند، و ثالثًا در عين 

متعدد،  پژوهش هــاي  انجام 
ن  ا ير مد

بررسي روند 
حرکت فعالیت هاي 

پژوهشي در دهة 
1370 نشان از 
رشد فعالیت ها 

و توسعه و رواج 
فرهنگ پژوهشي 

در آموزش و پرورش 
مي دهد



در دهة 
1390، وزارت 
آموزش و پرورش 
دو تصمیم گرفت 
که به تضعیف 
جریان پژوهش در 
آموزش  و پرورش 
و به ویژه در 
زمینة آموزش 
فني وحرفه اي 
انجامید

10  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ پانزدهم | شمارۀ 1 | پاییز 1398

آموزش    و پرورش 
موفق بــه اســتفاده از نتايج اين 
پژوهش ها و آشنايي با ميزان و نحوة استفاده از آن ها 
در حل مشــكالت آموزشي نشــدند. از همه مهم تر 
اينكه با وجود تأســيس اين پژوهشكده ها و مؤسسة 
پژوهشــي در پايان دهه، آموزش و پرورش همچنان 
با انبوه مشــكالتي روبه رو بود كــه هنوز براي آن ها 

راهكارهاي علمي جست وجو نكرده بود. 
در دهة 1380، با تجميع پژوهشكده هاي موجود در 
آموزش و پرورش و قرار دادن آن ها ذيل يك مديريت 
واحــد، »پژوهشــگاه مطالعــات آموزش  و پرورش« 
تشكيل شد و انســجام جديدي در نظام تحقيقاتي 
آموزش و پــرورش به وجود آمد. اين پژوهشــگاه در 
مجموع با چهارده گروه پژوهشــي تخصصي، شامل 
يك گــروه آمــوزش فني وحرفــه اي، ظرفيت هاي 
جديدي براي انجــام پژوهش هاي كالن و تخصصي 
در ســطح ملي و بين المللي در جهت بهبود كيفيت 
آموزش و پرورش و حل مسائل آن فراهم كرد )نامي، 
1387(. در ايــن دهه، نقش پژوهش در فعاليت ها و 
تصميم گيري هاي آموزش و پرورش پررنگ تر شد و با 
برگزاري ساالنة هفتة پژوهش و معرفي پژوهشگران 
نمونه، تــالش شــد فرهنــگ »پژوهش محوري« 

گسترش يابد. 
با وجود اين تالش هــا، جريان پژوهش به جرياني 
پيوســته از فعاليت هاي پژوهشــي كــه نتايج آن 
بــه يكديگر پيوند يافته باشــند، تبديل نشــد و به 
ســوي پژوهش هاي بنيادي براي طراحي و تدوين 
مبانــي نظري در يك الگوي ملــي و بومي كه ناظر 
بر مشــكالت و چالش هاي آموزش و پرورش كشــور 
باشــد، حركــت نكرد. به عــالوه نتوانســت ارتباط 
ســازمان يافته و مســتمري با دانشــگاه ها و مراكز 
پژوهشــي ديگر برقرار ســازد و به ارائه راه حل هاي 
بنيادي براي مسائل آموزش  و پرورش بپردازد. در اين 
دهه همان طور كه اشاره شد، نهادهاي پژوهشي در 
حــوزة آموزش فني وحرفه اي به دو گروه پژوهشــي 
آموزش فني وحرفه اي، يكي در پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش و ديگري در مؤسســة پژوهشــي 
برنامه ريزي درســي و نوآوري آموزشي منحصر بود 
كه امكانات و لوازم مناســب و كافــي براي اجراي 
پژوهش هاي بنيــادي و كاربــردي در اين حوزه را 
نداشــتند و فعاليت  آن ها عمدتًا به تشــكيل جلسة 
گروه براي تصميم گيري و اقدام محدود در اين حوزه 

خالصه مي شد. 
دو  آموزش و پــرورش  وزارت   ،1390 دهــة  در 
تصميــم گرفت كه بــه تضعيف جريــان پژوهش 
در آموزش  و پــرورش و به ويــژه در زمينــة آموزش 
فني وحرفه اي انجاميد: يكي ادغام پژوهشگاه مطالعات 
در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كه نقش 
بيروني و اشــراف بر كل آموزش  و پرورش آن كاهش 
يافت، و دوم تبديل و فروكاســت مؤسسة پژوهشي 
به پژوهشــكدة برنامه ريزي درســي و ادغام آن در 
پژوهشــگاه مطالعات و تشــكيل  يك گروه آموزش 
فني وحرفه اي در اين پژوهشــكده. محدود شــدن 
پژوهش به تكاليف پژوهشــي معدود اعضاي هيئت 
علمي پژوهشگاه، سطح كمي و كيفي پژوهش هاي 
آموزش و پرورش و به ويژه آمــوزش فني وحرفه اي را 

تنزل بخشيد. 
آموزش فني وحرفه اي براي برون رفت از بن بســت 
ناكارآمدي به نهاد يا كانون پژوهشي مستقل و قوي 
نياز دارد، به نحوي كه با حمايت دانشــگاه ها، از يك 
 سو بتواند به پژوهش هاي بنيادي براي تبيين فلسفه 
و مباني نظري آموزش فني وحرفه اي دست يازد، و از 
طرف ديگر، با انجام پژوهش ارزشــيابي، كاربردي و 
آينده پژوهي، به بررسي وضعيت موجود و مشكالت 
آموزش فني وحرفه اي و كشف مسائل آينده بپردازد 
تا با طراحــي و برنامه ريزي آموزش فني وحرفه اي با 
اتكا به فلسفة بومي و راهكارهاي مبتني بر مطالعات 
دروني و كشف مشكالت، بتواند پاسخگوي نيازهاي 
واقعي اقتصادي و اجتماعي باشــد. بي شــك چنين 
نظامي بــه يك بانك اطالعات علمــي قوي، حاوي 
پژوهش هاي انجام شــدة داخلي و خارجي در حوزة 
آموزش فني وحرفه اي، و همچنيــن داده هاي نظام 
آموزش  فني وحرفه اي در حوزه هاي گوناگون احتياج 

دارد. 

2. نهاد ارتباط آموزش فني وحرفه اي با 
جامعه و محيط كار

يكــي از جنبه هاي مهــم و اساســي در آموزش 
فني وحرفه اي پاســخگويي به نيازهاي صنعت، بازار 
كار و تغييرات فناوري است. پاسخگويي به اين نيازها 
مستلزم شناســايي نيازها و هماهنگي ميان آموزش 
و محيط كار اســت. يكي از بهترين راهكارهايي كه 
امروزه در عمــل براي اين شناســايي و هماهنگي 
شــناخته شــده، ايجاد ارتباط ميان محيط آموزش 
و محيط كار، يا به بيــان كاربردي آن، ارتباط ميان 



 یکي از ابزارهاي 
کارامدي آموزش  

فني وحرفه اي براي 
تربیت نیروهاي 

شایسته و پاسخگو 
به نیازهاي بازار کار 
و شکار فرصت هاي 

شغلي، ایجاد یک 
ساختار ارتباطي، 
یا به تعبیر دیگر، 

پل واسط ارتباطي 
میان محیط 

آموزشي با محیط 
کار است
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»مدرسه« و »محيط كار« است. اين ارتباط دو طرفه 
اســت كه در يك ســوي آن، برنامه ريزان و مديران 
آموزشــي، هنرآموزان و هنرجويان، و در سوي ديگر 
كارفرمايان، مديران و كاركنان بخش اقتصادي قرار 
دارند. دنياي كار و دنياي آموزش فني وحرفه اي از دو 

جهت بر يكديگر تأثير متقابل دارند: 
1. مؤسسه هاي آموزشــي فني وحرفه اي نيروهاي 
ماهر براي دنياي كار تربيت مي كنند و مؤسسه هاي 
صنعتي، توليدي و خدماتي فرصت هاي شغلي براي 

دانش آموختگان فني وحرفه اي فراهم مي سازند.
2. دنياي كار تغييرات فناوري و مهارتي را به دنياي 
آموزش معرفي مي كند و دنياي آموزش، با استفاده از 
فضا، امكانات و شرايط محيط كار، اين مهار ت ها را به 
نيروهاي جوان منتقل و آن ها را براي كار با بهره وري 

باال آماده مي كند. 
بنابراين براي باال رفتن كارآيي و بهره وري آموزش 
فني وحرفه اي ارتباط دو طرفه و تعاملي ميان محيط 
كار و محيــط آمــوزش ضروري اســت. اين تعامل 
مي توانــد به طور مؤثرتــري از طريق پاســخگويي 
محتواي برنامه هاي درسي آموزش هاي فني  وحرفه اي 
به نيازهاي صنعت و خدمات از ســوي نظام آموزش 
فني وحرفه اي، مشاركت بخش خصوصي و دولتي در 
تدوين برنامه هاي درســي و آموزشي فني وحرفه اي، 
و ســرمايه گذاري در آن از ســوي كارفرمايان ايجاد 
شود و پلي بين آموزش و كار به وجود آورد. )خالقي، 
1384(. اما تفاوت هاي اساســي كه  ميان شــرايط 
محيط آموزشي، فرهنگ ويژه و نگرش مديران آن ها 
از يك ســو، با شــرايط، فرهنگ، و نگرش مديران 
صنعت و بنگاه هاي اقتصادي از ســوي ديگر وجود 
دارد، موجب مي شــود اين ارتباط با دشواري برقرار 
شود و تداوم يابد؛ چنان كه تاكنون در نظام آموزشي 
ايران امكان اين برقراري ارتباط به خوبي فراهم نشده 

است و ناموفق نشان مي دهد. 
بنابرايــن، يكــي از ابزارهاي كارآمــدي آموزش  
فني وحرفــه اي بــراي تربيت نيروهاي شايســته و 
پاســخگو به نيازهاي بازار كار و شــكار فرصت هاي 
شغلي، ايجاد يك ساختار ارتباطي، يا به تعبير ديگر، 
پل واســط ارتباطي ميان محيط آموزشي با محيط 
كار اســت؛ يعني به عنوان يك زيرســاخت، آموزش 
فني وحرفه اي نياز دارد با ايجاد يك ســازمان واسط 
و زيرمجموعه هاي محلي آن، متشكل از نمايندگان 
آموزش فني  وحرفه اي و نمايندگان صنايع و بنگاه هاي 
اقتصادي در بخش  هاي متفاوت توليدي و خدماتي، 

اين پل ارتباطي را برقرار سازد. اين سازمان واسط، با 
هدف برقراري ارتباط مؤثر ميان دنياي كار و دنياي 
آموزش، مي تواند از يك  سو نيازهاي مهارتي صنايع 
و بــازار كار را به نظام آموزش فني و حرفه اي معرفي 
و منتقل كند، و از ســوي ديگر، مشاركت نهادهاي 
توليدي و خدماتي را در برنامه ريز ي هاي درســي و 
آموزشي و همچنين شرايط آموزش عملي در محيط 
كار فراهم ســازد. با اين ارتباط، خأل ناشــي از نبود 
تفاهم و هم زيســتي ميان اين دو نهاد پر مي شود و 
ميان نيازهاي بازار كار و محتواي آموزشــي ارتباط 

تنگاتنگي به وجود مي آيد. 
افزون بر آن، اين سازمان مي تواند با گرد هم آوردن 
نمايندگان آموزش و صنعــت در كنار هم و مبادلة 
اطالعات ضــروري و مفيد، ضمــن توليد توصيه ها 
و راهبردهــاي ارزنــده براي توســعه و بهبود نظام 
آمــوزش فني وحرفه اي و همچنيــن صنعت، زمينة 
را  اشــتغال دانش آموختگان آموزش فني وحرفه اي 
در فرصت هاي شغلي مرتبط با رشتة  تحصيلي آن ها 
فراهم سازد. بنابراين مي توان تأسيس يك نهاد واسط 
براي ايجاد ارتباط ميان محيط آموزشي و محيط كار 
را به  عنوان يك زير ســاخت ضروري براي كارآيي و 
بهره  وري نظام آموزش فني وحرفه اي و پاسخگويي به 

نيازهاي بازار كار و اشتغال برشمرد. 

3. نهاد تدوين و تعيين استاندارد هاي 
آموزش حرفه اي 

يكي از عناصر اصلي براي كارامد ساختن و باال بردن 
بهره وري نظــام آموزش فني وحرفه اي تصميم گيري 
دقيق و درســت در برنامه ريزي درســي و آموزشي 
اســت. يكي از عوامل اصلي در تصميم گيري درست 
تنظيم استاندارد ها قبل از تصميم گيري است. قبل 
از اينكه يك برنامة درسي يا آموزشي طراحي شود، 
بايد اســتاندارد هايي تنظيم شود كه سطح مطلوب 
يادگيري، ميزان دانش و مهارت مورد نياز، ســطح 
كيفي تجهيزات و تسهيالت موجود، سطح صالحيت 
مربيان، فضاي آموزشــي، تعــداد هنرجويان و غيره 
و براســاس آن، ميزان بودجة مورد نيــاز را تعيين 
كنــد )فينچ و كرانكيلتن، 1390(. اما چه كســي و 
چگونه بايد اين اســتاندارد ها را تعيين كند؟ تعيين 
اســتاندارد ها نيازمند فرايندي تخصصي و پيوسته 
است، زيرا بنا بر شرايط و پيشرفت آموزش و تغييرات 
فناوري و نيازهاي بازار كار، اين استاندارد ها دائم در 

حال تغيير هستند. 



نیروهاي مورد 
نیاز آموزش 
فني وحرفه اي را 
مي توان به سه 
دسته تقسیم کرد: 
1. هنرآموزان، 
مربیان و معلمان؛ 
2. مدیران، 
کارشناسان و 
برنامه ریزان؛ 
3. پژوهشگران 
آموزشي

توسعة آموزش 
فني وحرفه اي 
مستلزم توجه 
کافي به این نهاد و 
یافتن راهکارهاي 
مؤثر براي تربیت 
هنرآموزان و 
مربیان کارامد 
است

12  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ پانزدهم | شمارۀ 1 | پاییز 1398

بنابراين،  
اســتانداردها  اين  تنظيــم 
به تنهايي از عهدة معلمان و برنامه ريزان درســي 
و آموزشــي بر نمي آيــد. اهميــت اســتاندارد ها در 
تصميم گيري براي برنامه هاي درســي و آموزشــي 
ضرورت تأســيس نهادي را براي تشخيص، تعيين و 
تنظيم استاندارد ها آشكار مي سازد. اين نهاد مي تواند 
با سازوكارهاي مناسب افراد صاحب دانش و مهارت 
را از ميــان معلمان، مديران و برنامه ريزان از ســوي 
آمــوزش فني وحرفه اي،  و همچنين كارشناســان و 
خبرگان صنعت و بخش هاي توليدي و خدماتي گرد 
هم آورد و با جمع آوري داده  ها و روش هاي مناسب، 
به تعيين و تدوين استاندارد هاي آموزشي و  مهارتي 
در ســطوح گوناگون آموزشــي بپردازد و در فواصل 
معين آن ها را اصالح و منتشــر كند. برنامه ريزان و 
تصميم گيرندگان آموزشي مي توانند با استفاده از اين 
استانداردها به برنامه ريزي دقيق و درست در آموزش 
فني وحرفه اي بپردازند و سطح كارايي و پاسخگويي 

نظام آموزش فني وحرفه اي را باال ببرند. 

4. نهاد تربيت نيروهاي انساني 
)هنرآموزان، مربيان، مديران، 

كارشناسان، برنامه ريزان درسي و 
آموزشي و پژوهشگران( 

نظرية سرماية انساني نشان داده است كه بالندگي 
و كارآمدي هر نهاد فرهنگي، آموزشــي، اقتصادي و 
اجتماعي به توانايي، دانش و مهارت نيروهاي انساني 
مشــغول به كار در آن نهاد بستگي تام دارد. آموزش 
فني وحرفه اي كه رســالت و مأموريت تربيت نيروي 
كار ماهر و افزايش شايســتگي هاي مهارتي آنان را 
براي محيط كار و پاسخگويي به نيازهاي كارفرمايان 
و بازار كار برعهــده دارد و مي تواند نقش مؤثري در 
توسعة پايدار ايفا كند، خود بايد داراي نيروي انساني 
كارامد با شايستگي هاي حرفه اي باال باشد تا بتواند 

كارامدترين نيروها را تربيت كند. 
بنابرايــن، يكــي از مهم تريــن عوامــل كارآيي و 
پاســخگويي نظام آمــوزش فني وحرفــه اي، جذب 
نيروي انســاني كارآمد و متعهد اســت. تربيت اين 
نيروهــا مي تواند بر عهدة آموزش و پرورش يا برعهدة 
ســازمان  هاي ديگر با نظارت آموزش فني وحرفه اي 
باشــد و آمــوزش فني وحرفــه اي از محصول آن ها 
اســتفاده كند. بنابراين يكي ديگر از زيرساخت هاي 

مهم كارآمدي آموزش فني وحرفه اي وجود نهادهاي 
تربيت نيروي انســاني اســت. نيروهــاي مورد نياز 
آموزش فني وحرفه اي را مي توان به سه دسته تقسيم 
كرد: 1. هنرآموزان، مربيــان و معلمان؛ 2. مديران، 
كارشناسان و برنامه ريزان؛ 3. پژوهشگران آموزشي. 

بررســي تاريخي تربيت معلم فني وحرفه اي نشان 
مي دهد كه طي يك قرن گذشــته، تربيت دبير فني 
در نظام آموزشي ايران متناســب با شرايط زمان و 
امكانات موجــود و به روش هاي متفاوت مورد توجه 
بوده است. اما بسياري از مؤسسه هايي كه به تربيت 
معلم فني وحرفه اي اشتغال داشته اند، در طول زمان 
تغيير مســير داده و براي ارتقاي خود به دانشــكده 
و گاه دانشــگاه فني تبديل شــده اند. اين امر نشان 
مي دهــد كه تربيــت معلم طي ايــن زمان طوالني 
نتوانسته اســت جايگاه ارزشــي خود را به درستي 
بيابد و به عنوان نهادي ارزشمند و زيرساخت توسعه 
شناخته شــود. به همين سبب همواره با مشكالتي 
مواجه بوده و نتوانسته است نيروهاي مورد نياز نظام 
آموزشي را به لحاظ كيفي و كمي تربيت كند. توسعة 
آموزش فني وحرفه اي مســتلزم توجه كافي به اين 
نهاد و يافتن راهكارهاي مؤثر براي تربيت هنرآموزان 

و مربيان كارآمد است. 
تربيت نيروهاي دســته هاي دوم و ســوم كه براي 
ارتقــاي كيفي آموزش هــاي فني وحرفه اي اهميت 
زيادي دارد، مورد غفلت قرار گرفته اســت. دســتة 
دوم نيروهايي هســتند كه بايد بــا مفاهيم آموزش 
فني وحرفه اي آشــنا باشــند و با كسب مهارت هاي 
ميان رشته اي، براي فعاليت هايي از قبيل برنامه ريزي 
آموزش فني وحرفــه اي، مديريت آموزشــي مراكز 
آموزش فني  وحرفه اي )مانند هنرســتان ها(، تدوين 
استاندارد هاي آموزشــي، ارتباط با صنعت و محيط 
كار، كارآفريني، و تحليل شــغل بتوانند كيفيت اين 
آموزش ها را توســعه دهند. دستة ســوم نيروهايي 
هســتند كه بايد بتوانند به پژوهش و نظريه پردازي 
در زمينــة آموزش هاي فني وحرفــه اي بپردازند و با 
توجه به شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ايران، 
مباني نظري الزم را براي طراحي و اصالح پيوســتة 
نظام آموزش فني وحرفه اي فراهم ســازند. به همين 
دليــل همواره نظام آمــوزش فني وحرفه اي ايران با 
چالش هاي فراواني روبه رو بوده و از فقر نيروي انساني 

ماهر در اين زمينه ها رنج برده است. 
امروزه در همة زمينه ها و رشــته هاي علوم انساني 
و آموزشــي، تربيت نيروها در ســطح دانشگاهي و 



13   رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ پانزدهم | شمارۀ 1 | پاییز 1398

دوره هــاي تحصيــالت تكميلي در كشــور صورت 
مي گيرد. اما با آنكه در حوزة آموزش فني وحرفه اي در 
كشورهايي نظير استراليا، كانادا و آلمان، رشته هاي 
تخصصي آموزش فني وحرفه اي در سطح تحصيالت 
تكميلي در دانشــگاه ها داير شــده، در دانشگاه هاي 
ايران هيچ رشــتة تحصيلي به صــورت تخصصي در 
زمينة  آموزشي فني وحرفه اي، مانند مديريت آموزشي 
فني وحرفــه اي، برنامه ريزي درســي فني  وحرفه اي، 
استاندارد سازي، پژوهشگر آموزشي و غيره تأسيس 
نشده است. به همين سبب و به علت كمبود و تربيت 
نشدن نيروهاي علمي و كارشناسي مورد نياز در اين 
نتوانســته  زمينه ها، آموزش فني وحرفه اي هيچ گاه 
اســت انعطاف پذيري الزم را به دســت آورد و خود 
را بــا تغييرات فناوري و نيازهاي در حال تغيير بازار 
هماهنگ و منطبق سازد. از اين رو، يكي از ضرورت ها 
و زيرســاخت هاي آموزش فني وحرفه اي تأســيس 
رشته هاي مرتبط با حوزة آموزش فني وحرفه اي در 
دانشگاه ها در ســطح كارشناسي ارشد و دكترا براي 
تربيت نيروهاي كارشناس و پژوهشگر در اين حوزه 

است.

5. منابع مالي 
يكــي از اصلي ترين زيرســاخت ها براي حمايت و 
توسعة آموزش هاي فني وحرفه اي منابع مالي است. 
با توجه به هزينه هاي باالي آموزش فني وحرفه اي و 
نياز به تأمين ماشين آالت، ابزارها و وسايل كارگاهي، 
تأمين منابع مالي مســتمر بســيار ضرورت دارد. از 
آنجا كه بودجه هاي دولتي هيــچ گاه به اندازة كافي 
وجود ندارند، مشاركت بخش هاي خصوصي ذي نفع 
در تأمين منابع مالي اهميــت زيادي پيدا مي كند. 
بنابراين جلب مشــاركت بخش هــاي خصوصي در 
برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشــي و حمايت 
آنان از اين آموزش ها ضرورت دارد. بخشــي از اين 
حمايت ها مي تواند از طريــق الزامات قانوني فراهم 
شود و بخش ديگر هم از طريق جلب مشاركت آن ها 
با تأمين نيازهاي نيروي انســاني و پاســخگو كردن 
محتواي برنامه هاي درســي در قبــال اين نيازها به 

دست آيد. 

6. قوانين و الزامات قانوني
بسياري از كشورها براي حمايت و تقويت آموزش 
فني وحرفه اي بــه تدوين و تصويب مجموعة قوانين 
ويــژه دربارة آمــوزش فني وحرفــه اي مي پردازند و 

الزاماتي قانوني براي حمايت و توسعة اين آموزش ها 
را فراهم مي  كنند. اين قوانين زيرســاخت هاي الزم 
مانند منابع تأمين مالي، الزامات داشتن گواهي نامة 
آموزشي براي فعاليت هاي فني وحرفه اي، و .... را براي 
توسعة كيفي و كمي آموزش هاي فني وحرفه اي فراهم 
مي ســازند. در آموزش فني وحرفه اي كشور قوانين 
پراكنده اي وجود دارند، اما براي حمايت و توســعة 
اين آموزش ها ضروري به نظر مي رســد دستگاه هاي 
ذي ربط به كمك حقوق دانان و متخصصان آموزش 
فني وحرفــه اي و مطالعة قوانين كشــورهاي ديگر، 
مجموعة به هم پيوسته اي از قوانين را براي حمايت از 
آموزش فني وحرفه اي كشور تهيه كنند و به تصويب 

مجلس شوراي اسالمي برسانند. 

نتيجه گيري 
بررسي تاريخچة آموزش فني وحرفه اي در جهان و 
ايران نشان داد كه از نيمة دوم قرن بيستم و به ويژه 
در شروع قرن بيســت ويكم، آموزش فني وحرفه اي 
جايگاه ويژه اي در توسعة اقتصادي پيدا كرده است 
و بســياري از كشــورهاي توســعه يافته و در حال 
توسعه در گام اول براي توســعة اقتصادي خود از 
تحول در نظام آموزش فني وحرفه اي خود شــروع 
كرده اند. در ايران نيــز با آنكه همواره در پي ايجاد 
تحول در نظام آموزشي بوده اند، اما موفقيت چنداني 
در اين زمينه كســب نشده است، بررسي ادبيات و 
تجربه هاي گذشــته نشــان داد كه يكي از داليل 
عمده اين ناكامي توجه نكردن به زيرســاخت هاي 
الزم براي نظام آموزش فني وحرفه اي كشــور بوده 
اســت. بنابراين شرط الزم براي توســعة كيفي و 
كمي آموزش هاي فني وحرفه اي در كشــور، ايجاد 
زيرســاخت هاي الزم براي آمــوزش فني وحرفه اي 

است. 
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مقدمه
کتابچه هشــتم از مجموعه انتشــارات »يونسکو« 
حاوی خالصــه مطالعات نظام آموزشــی آســيا و 
اقيانوســيه اســت که تمرکز آن بر مهارت های قابل 
انتقال در آموزش فنی وحرفه ای و کارآموزی اســت. 
اين مطالعه با استفاده از اطالعات گزارش های سيزده 
کشــور انجام شده و قدم اول در مسير جست وجوی 
مهارت های قابل انتقال در سياست ها و اقدامات تلقی 
می شود. ممکن است کسی بپرسد مهارت های قابل 
انتقال چيست و چرا آن ها در آموزش فنی وحرفه ای 
مهم هستند. از چشم انداز تعليم وتربيت، مهارت های 
قابل انتقال فراتــر از مهارت های پايه و مهار ت های 

شغلی معين هستند و با کسب آن ها، فارغ التحصيالن 
به هنگام از يک مزيت رقابتی برخوردار خواهند شد. 
از ديــدگاه بازار کار، کارفرمايــان به طور فزاينده ای 
خواهــان مهارت های قابــل انتقال هســتند. زيرا 
مهارت های مزبــور کارگران را بــرای کنار آمدن با 
چالش های روزانة محل های اشتغال سريع التغيير و 

پيچيده، توانا می سازند. 
مهارت های قابل انتقال پديده  جديدي نيســتند. 
مــردم در طــول قرن هــای متمادی، بــا تغييرات 
محيط های کار مواجه بــوده و با چالش های متعدد 
محل کار کنار آمده اند. بــا وجود اين، امروزه رقابت 

دکتر احد نويدی
دانشيار پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

كليد واژه ها :
فنی وحرفه ای، 
سياست گذاری آموزشی، 
مهارت، شايستگی
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جهانی و منطقه ای همراه با تغييرات ســريع، يافتن 
افراد مناســب، و حفظ و اســتخدام آن ها را دشوار 
ساخته است. برای مواجه شدن با چالش های ناشی 
از تغييــرات اقتصادی، جمعيت شــناختی، فناوری 
و محيطی،  توســعة مهارت  در منطقه به بازانديشی 
اساســی نياز دارد. اين بازانديشــی برای تداوم رشد 
و توسعه بســيار مهم و اساسی است. کتابچة هشتم 
به عنوان سندی پايه ای برای تسهيل اين بازانديشی 
تدوين و در خدمت سياســت گذاران و مربيان قرار 
داده شده است )جووانگ جو کيم، مدير يونسکو در 

بانکوک، 2014(.
به قول الينــور روزولت: »آموزش برای گذشــته 
کافی نيســت و نمی تواند جوانان را برای مواجهه با 
شرايطی که هيچ يک از ما قادر به پيش بينی روشن 
آن نيســتيم، آماده سازد. کسب مهارت برای کاربرد 
آن در يک شــرايط معين با کســب آمادگی برای 
مواجهه با دنيای ناشــناخته، حل مســائل غيرقابل 
پيش بينی و تطبيق و جــور کردن مهارت ها، هوش 
و دانش با موقعيت های جديد که با ســرعت برق در 
حال تغييرند، کامالً متفاوت است« )فردا اکنون است، 

.)1963
شــاخص های نظرســنجی از کارفرمايان نشــان 
می دهد که کسب مهارت های معطوف به شغل معين 
توســط کارگران، برای مواجهه با نيازهای بازار کار 
ملی کافی نيست. عالوه بر دانش و مهارت های پايه 
و تخصصی،  در حال حاضر از کارگران انتظار می رود 
که يک مجموعه مهارت های اضافی فراتر از شغلشان 
داشته باشند که در اينجا به عنوان »مهارت های قابل 
انتقال« به آن ها اشــاره می شود. البته اين موضوع را 
نبايد چنين تفســير کرد که اشتغال صرفًا با کسب 
اين مهارت ها حاصل می شود، بلکه آن ها مهارت هايی 
هســتند که دانش  و مهارت های مرســوم را تکميل 
و ظرفيت های فــردی و اشــتغال پذيری را تقويت 

می کنند. 
مهارت های مزبور جديد نيستند، اما به طور مسلم 
امروز بيش از هميشه برای واقعيت های سريع التغيير 

منطقه مورد نياز هستند.
بنابراين،  آماده ســازی کافی فراگيرنــدگان برای 
محل کار، هــم در دورة پيش از کارآموزی و هم در 
ضمن کار، و همچنين در طول توســعة حرفه ای در 
خارج از محــل کار و از طريق فرصت های يادگيری 
مادام العمر، ضرورت دارد. در واقع، توســعة توانايی 
يادگيــری دانش  آموز بــرای آموختن، بخش مهمی 

از کســب مهارت های قابل انتقال است که می تواند 
گذر از مدرســه به کار و همچنين، بازگشت جوانان 
و بزرگســاالن بــه نظام آموزشــی )گــذر از کار به 
مدرسه( را آسان کند. اين مطالعه، با توجه به هدف 
و محدوديت هايــش، صرفًا بر توســعه مهارت های 
در موقعيت هــای رســمی آمــوزش فنی وحرفه ای 
و کارآمــوزی پيش از خدمت در ســطوح متفاوت 
آموزش وپرورش متمرکز شــده اســت. اميد اســت 
کــه اين مطالعة مشــترک موجب شــود همکاری 
ارزشــمندی برای ارتقای فهــم چالش های مربوط 
بــه مهارت های قابل انتقال، ارائــة تصويری اوليه از 
آموزش اين مهارت ها و پيشرفت بحث و هم انديشی 
دربارة ارتقای اين مهارت ها در ميان سياست گذاران 

و ساير گروه های ذی نفع شکل بگيرد.

مفهوم مهارت های قابل انتقال
با وجود برداشــت ها و مفهوم سازی های مختلف از 
مفهوم مهارت های قابل انتقــال، می توان گفت اين 
مهارت ها به تعدادی از شايســتگی های مهم اشاره 
دارند که قابل يادگيری اند و هر کس برای سازگاری 
موفقيت آميز با تغييرات و رسيدن به زندگی معنادار و 
مولد به آن ها نياز دارد. بحث ها دربارة شايستگی هايی 
که زير چتر مهارت های انتقال پذير قرار می گيرند و 
واژگان مورد استفاده برای اشاره به آن ها هنوز ادامه 

دارد )نمودار1(. 
اصطالحات ذکرشــده در نمودار 1، گاهی به جای 
يکديگر استفاده می شوند، در حالی که با هم تفاوت 
دارند. اين نمودار يــک طبقه بندی ممکن از برخی 
اصطالحات مشترک را نشان می دهد که برای اشاره 
به مفهــوم مهارت های قابل انتقال مورد اســتفاده 
قرار می گيرند. به عــالوه، دامنه ای از مفاهيم مرتبط 
با مفهوم مهارت هــای قابل انتقال وجود دارد که در 
ســطح ملی و منطقه ای توســعه يافته اند. بعضی از 
نظام های آموزش وپرورش توسعه يافته، چارچوب هايی 
قوی برای مهارت های قابل انتقــال ايجاد کرده اند؛ 
مثل »چارچــوب مهارت های اصلی بــرای کار« در 
استراليا، يا »صالحيت عمل حرفه ای« در آلمان. در 
ســطح منطقه ای، »چارچوب مرجع صالحيت های 
ASEAN« برای جنوب غربی آسيا، و »چارچوب 
مهارت ها/ شايستگی های شغلی اروپا« برای کارگران 
اتحادية اروپا تدوين شــده اســت. در حال حاضر، 
يونســکو در جهت بررســی و ايجاد توصيفگرهای 

يادگيری در سطح جهان حرکت می کند.

 از چشم انداز 
تعلیم وتربیت، 

مهارت های قابل 
انتقال فراتر از 

مهارت های پایه و 
مهار ت های شغلی 

معین هستند و 
با کسب آن ها، 

دانش آموختگان به 
هنگام از یک مزیت 

رقابتی برخوردار 
خواهند شد

بعضی از نظام های 
آموزش وپرورش 

توسعه یافته، 
چارچوب هایی قوی 

برای مهارت های 
قابل انتقال ایجاد 

کرده اند



در اين مطالعه از اصطالح »مهارت های قابل انتقال« 
که توســط »گزارش نظارت بر آمــوزش برای همه 
)2012(« رايج شد، اســتفاده می شود. آن گزارش 
ســه نوع مهارت را تعريف می کند: مهارت های پايه، 
مهارت های قابل انتقال، و مهارت های فنی وحرفه ای. 
همة اين ها برای اشــتغال مفيد جوانان مورد نيازند. 
مهارت های پايه که اساسی ترين آن ها سواد خواندن 
و نوشتن و حساب کردن هستند، به منظور به دست 
آوردن کار و کســب درآمد کافی برای تأمين هزينة 
نيازهای روزانة زندگی ضروری اند. مهارت های قابل 
انتقال، طيف گسترده ای از مهارت هايی هستند که 
ممکن اســت منتقل و با نيازهای کار و محيط های 
مختلف سازگار شوند. و مهارت های فنی را می توان 

به عنوان دانش فنی خاص در نظر گرفت. 
تالش بــرای تعريف و اســتقرار مهارت های قابل 
انتقال هنوز در همة ســطوح و جريان های آموزشی، 
در ســطح ملی، منطقه ای و بين المللــی ادامه دارد. 

بر مبنای مفاهيم مطرح شــده در ابتکارات مختلف، 
برنامة پژوهش يونسکو يک چارچوب مفهومی تدوين 
کرده است تا به عمق تعريف مهارت های قابل انتقال 
راه يابــد )جدول 1 را ببينيد(. مطابق اين چارچوب، 
مهارت های قابل انتقال پنــج  قلمرو يادگيری را در 
برمی گيرند که عبارت انداز: تفکر انتقادی و نوآورانه؛ 
مهارت های بيــن فردی؛ مهارت هــای درون فردی؛ 
مهارت های شهروند جهانی؛ سوادرسانه و اطالعاتی. 
قلمروهــای مزبــور همراه بــا مهارت هــای پايه و 
مهارت های تخصصی، همه برای توســعة کامل يک 

فرد مورد نياز هستند. 
تعامل »حوزه های يادگيری« و »مثال های روشنگر 
شايستگی ها« در جدول 2، ممکن است به زمينه و 
شغل مورد تصدی بستگی داشته باشد. عمومًا چنين 
تصور می شود که شغل های مختلف ممکن است به 
ترکيب متمايزی از شايســتگی ها نياز داشته باشند. 
حتی درون حرفه ها، ايفای نقش های متفاوت  نيازمند 
کسب شايستگی های مختلف اســت. افراد بايد ياد 
بگيرنــد آن ها را با بافت های مختلف تطبيق دهند و 

ترکيب و اجرا کنند. 
سال هاست که پژوهشگران به مطالعة مهارت های 
قابل انتقال پرداخته اند، اما هنوز بسياری از حوزه ها 
کشــف نشــده اند. همچنين يافته هــای برخی از 
پژوهش ها متعارض يا غير قاطع اند. در ميان ادبيات 
موجــود، توافــق قابل توجهی دربارة اثــرات مثبت 
مهارت هــای قابل انتقال بــر بازده های مهم زندگی 
وجــود دارد. طبق برخی شــواهد، مهارت های قابل 
انتقــال را می توان از دورة کودکی توســعه داد و در 
اين ميان، پدر و مادرها و محيط اجتماعی نقشــی 
اساســی در توســعة اين مهارت ها ايفا می کنند. در 
واقع، مهارت های پايه و قابل انتقال، هر دو، در اوايل 
چرخة زندگی شکل می گيرند و بر موفقيت اقتصادی 
و اجتماعی در دوره های بعدی زندگی به شــدت اثر 
می گذارند. با وجود ايــن ، ارزيابی اينکه تا چه اندازه 
مهارت های قابل انتقــال در دوره های بعدی زندگی 
قابل شــکل گيری و توسعة بيشــتر هستند، بسيار 
دشــوار اســت و اين حوزه برای مطالعة بيشتر باقی 
می ماند. تصور می شود، مدرسه هنوز نقشی مهم در 
توسعة مهارت های قابل انتقال برای کار و زندگی ايفا 

می کند.

نمودار1. برخی اصطالحات مشترک برای اشاره به مهارت های قابل انتقال

کار محور: 
مهارت های پايه

مهارت های کليدی
مهارت های ميان برنامه ای
مهارت های اشتغال پذيری

زندگی محور:
مهارت های زندگی
مهارت های قرن 21
مهارت های نرم

مهارت های متقاطع
مهارت های پايه

مهارت های غيرشناختی
مهارت های عرضی

مهارت های انتقال پذير

کارفرمایان به طور 
فزاینده ای خواهان 
مهارت های قابل 
انتقال هستند. 
زیرا مهارت های 
مزبور کارگران را 
برای کنار آمدن با 
چالش های روزانة 
محل های اشتغال 
سریع التغییر و 
پیچیدة، توانا 
می سازند

جدول 1. برخی اصطالحات مشترک مورد استفاده برای اشاره به مهارت های قابل انتقال

مهارت های کار/ زندگی مهارت های کار محور
محور

مهارت های زندگی محور

é مهارت های ميان برنامه ای 
)متقابل(

é مهارت های اشتغال پذيری
é مهارت های اصلی

é مهارت  های کليدی

é مهارت های متقاطع
é مهارت های عمومی
é مهارت های عرضی

é مهارت های قابل انتقال
é مهارت های غيرشناختی

é مهارت های زندگی
é مهارت های قرن 21

é شايستگی های جهانی
é مهارت های نرم
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چالش هــای پيرامــون مهارت های قابــل انتقال، 
از ديدگاه هــای مختلف قابل بررســی و تحليل اند. 
پيمايشــی که توسط »کميسيون اروپايی« )2011، 
ص 6( انجام گرفت نشــان داد: شرکت ها، مربيان و 
بخش عمومی دربــارة برخی جنبه های مهارت های 

قابل انتقال، ديدگاه های مختلف دارند:
»شــرکت ها تقريبًا همة مهارت هــا را قابل انتقال 
می داننــد و مهارت ها را براســاس انتقال پذيری باال 
و پايين از هم متمايز می ســازند. در بخش عمومی، 
غالبًا اصطالح مهارت های خاص را مترادف با عملکرد 
در يک شــغل خاص ارزيابی می کنند و مهارت های 
قابل انتقال را مهارت های قابل کاربرد در شغل های 
مختلف می داننــد. مربيان هم مهارت های مرتبط با 
شــغل های خاص را تفکيک می کنند و مهارت های 
قابل انتقــال )يا مهارت های عمومی( را مهارت هايی 
می دانند که با بيشتر شغل ها و عمومًا موقعيت های 
مقتضــی کاربرد مهارت های نــرم و نيز مهارت های 

سخت مرتبط هستند.«
در حوزة آموزش فنی و حرفه ای، به منظور مجهز 
کردن يادگيرندگان به شايســتگی های کافی، الزم 
اســت همة ذی نفعان در مباحث مربوط به مفاهيم، 
سياست گذاری و اجرای مهارت های قابل انتقال، در 
پرتوی تغيير بافت های ملی، منطقه ای و بين المللی 

درگير شوند و مشــارکت فعال داشته باشند. برخی 
از تحوالت در منطقة آســيا و اقيانوسيه اين بافت ها 
را شکل می دهند و اثری معنادار بر نيازهای مهارت 
می گذارنــد. تنوع جمعيــت در منطقه چالش های 

چندوجهی را پيش آورده است. 
همکاری های منطقــه ای در قالــب توافق نامه ها، 
امکان تبادل برخی شــغل های مورد توافق را فراهم 
ساخته است. بنابراين، به رسميت شناختن اهميت 
مهارت های قابل انتقال روزبه روز افزايش يافته است و 
سياست گذاران متقاعد شده اند که ارتقای مهارت های 
قابل انتقال می تواند بهره ها و مزيت های مورد انتظار 
از تحرک شــديد کار را افزايش دهد. نياز و مطالبة 
باال برای کارگران ماهر، بر تصميم  های سرمايه گذاری 
خارجی در منطقه تأثيری معنادار خواهد گذاشت. از 
طريق توســعة مهارت های مناسب در دانش آموزان، 
کشــورها می توانند حوزة نفوذ خــود را در منطقة 

اقتصادی گسترش دهند.
برای کســب توفيق در اين امر، کشورها نياز دارند 
ميان سياســت های آموزش و تربيت فنی و حرفه ای 
هماهنگی به وجود آورند، برنامة درســی، شيوه های 
تدريس، ســنجش و ارزشيابی را تقويت کنند، و در 
نهايت ارتباط و تناسب آموزش وپرورش و کارآموزی  

را با نيازهای بازار کار ملی افزايش دهند.

جدول 2. چارچوب توسعة مهارت های قابل انتقال )اقتباس از برنامة پژوهش در آموزش آسيا و اقيانوسيه، 2013)

توسعة مهارت ها و شايستگی های جامع

مهارت های پايهمهارت های قابل انتقالمهارت های تخصصی فنی و حرفه ای 
حوزه های اصلی يادگيری تفکر انتقادی و نوآورانهمثال های روشنگر شايستگی ها

تفکر انتقادی و نوآورانهمهارت های خالقيت، کارآفرينی، ابتکار، کاربرد، تفکر فکورانه، تصميم سازی مستدل

مهارت های ارتباطی، سازمانی، مهارت های خالقيت، کارآفرينی، ابتکار، کاربرد، تفکر فکورانه، 
تصميم سازی مستدل کارگروهی، همکاری، معاشرت  پذيری، هم ياری همدلی، مهرورزی

مهارت های بين فردی

خودنظم دهی،  توانايی  برای يادگيری مســتقل،  انعطاف پذيری و ســازگاری، خودانگيختگی، 
دلسوزی، يکپارچکی، ريسک پذيری، احترام به خويشتن/ مناعت طبع.

مهارت های درون فردی

آگاهی، گشــودگی، درک بين فرهنگی، توانايی حل تعارض، مشارکت سياسی ـ مدنی، حل 
مناقشات، احترام به محيط زيست

مهارت های شهروند جهانی

توانايی به دست آوردن و تحليل اطالعات از طريق فناوري ارتباطات و اطالعات )ICT(، بيان 
افکار و ايده ها از طريق رسانه و فناوري ارتباطات و اطالعات )ICT(، استفادة اخالقی از رسانه 

)ICT( و فناوري ارتباطات و اطالعات
سواد رسانه و اطالعات
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کشورها نیاز دارند 
میان سیاست های 

آموزش و تربیت 
فنی و حرفه ای 

هماهنگی به وجود 
آورند، برنامة 

درسی، شیوه های 
تدریس، سنجش و 
ارزشیابی را تقویت 
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اشاره
در سال هاي اخير تبليغات متعددي را در خصوص 
آموزش هاي خودباوري ، خالقيت و مانند اين ها مشاهده 
مي كنيم. با ديدن اين عنوان ها اولين سؤالي كه به ذهن 
اكثر ما مي رسد اين است كه »آيا خالقيت يادگرفتني 
است؟« در پاسخ بايد گفت: بله، خالقيت با آموزش و 
تمرين هاي ذهني به سادگي در همة  افراد قابل افزايش 
و رشد است. اما اينكه چرا در جامعه چنين خالقيتي را 
از افراد جامعه نمي بينيم، خود معلول چند علت است 

كه در اين مقاله به آن پرداخته ايم.

آموزش
خالقيت؟!

سيد حسين كسائيان
كارشناس الكترونيك

كليد واژه ها :
خالقيت، ايده، طرح
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é ايجاد الگوهاي غلط و غيرواقعي از 
»دانشمند« 

براســاس آنچه در گذشته به ما القا شده، خالقيت 
قدرت ذهني خاصي است كه نزد افراد خاص جامعه 
وجود دارد. اكثر ما انسان هاي عادي از آن بي بهره يا 
كم بهره ايم و اين به ژن خوب و بسياري عوامل خارج 
از كنتــرل ما باز مي گــردد. در تعميق اين نگرش و 
ايجاد اين خود كوچك بيني ذهني، نظام آموزشي ما 
نيز به  صورت ناخواسته دخالت بسيار مؤثري داشته 
است. به عنوان نمونه، به كتاب هاي علوم دورة ابتدايي 
اشــاره كنيم كه در آن ها بارها از عنوان دانشمند و 
دانشــمندان استفاده شــده و آنان را كاشف علوم و 
قوانين طبيعت معرفي كرده است، بدون آنكه به وجه 
انسان بودن، شكست هاي مكرر همين دانشمندان تا 
رسيدن به موفقيت، داشتن ظاهر عادي همانند ساير 
افراد اشــاره اي داشته باشــد. اكنون كودك با ابهام 
در مورد دانشمندان به پويانمايي ها )انيميشن ها(ي 
تلويزيون نگاه مي كند كه در آن ها، فرد دانشــمندي 
را نشــان مي دهند كه داراي ســري بزرگ، عينكي 
بزرگ، صورتي كوچك و اندامي نحيف اســت و تنها 
در آزمايشگاه خود با دســتگاه هاي عجيب  و غريب 
مشغول آزمايش است. زماني كه ابهام به جا مانده از 
نظام آموزشي با اين تصوير كارتوني تركيب مي شود، 
ايــن تصوير ذهنــي در كودك شــكل مي گيرد كه 
دانشــمندان داراي اين شكل و قيافه اند كه با تصوير 
خودش در آينه تفاوت بسيار زيادي دارد. بنابراين به 
اين نتيجه مي رسد كه چون من چنين ظاهري ندارم، 
پس نمي توانم دانشمند بشوم و اين آغاز شكست قبل 
از تالش كودك اســت كه او را حتي از فكر كردن به 

دانشمند شدن باز مي دارد. 

é سركوب خالقيت به دليل مدل غلط 
آموزش  »معلم محور« 

اين كــودك اكنون بــه غلط پذيرفته اســت كه 
دانشــمند نخواهد شــد و در هميــن مرحله اكثر 
دانش آموزان از چرخة خالقيت خارج مي شــوند. اما 
تعداد كمي سماجت بيشــتري به خرج مي دهند و 
مي خواهند مســائل جديدي را طرح و براي مسائل 
اطراف خود راه هاي خالقانــه اي را در كالس درس 
مطرح كنند. در اين نقطه است كه گروهي از معلمان 
و استادان عزيز با قالب هاي عدالت آموزشي شروع به 
كار مي كنند. زيرا به آن ها آموخته شده است كه بايد 
با دانش آموزان و دانشجويان به عدالت برخورد كنند. 

استاد و معلمي موفق است كه همة فراگيرندگان او 
در همة درس ها موفق باشــند و موفقيت نيز تنها با 
معيار نمره )يا رتبه بندي( سنجيده مي  شود.  به اين 
معلم و استاد هم براي برخورد صحيح با تفاوت هاي 
فردي و اجــراي مدل آمــوزش »دانش آموزمحور« 

آموزش هاي الزم داده نشده است. 
معلم و اســتاد دلســوز ما هم به شدت سعي دارد 
همين عدالت را در كالس خودش برقرار ســازد. او 
مي خواهد همــة دانش آمــوزان را در همة درس ها 
هم قــد كند. بنابراين آن ها را در قالب قرار مي دهد و 
با انواع فشارها، فراگيرندگان كوتاه قد در يك شاخه 
از علــم را به زور قد بلند تر مي كند كه در بســيار از 
موارد موجب نفرت فراگيرندگان از مدرسه و دانشگاه 
مي شود. نكتة درد ناك تر در مورد افراد خيلي بلند قد 
در يك شاخه اســت كه حتي از استاد و معلم خود 
قد بلند تر هســتند و معلم و استاد نمي تواند پاسخي 
به پرسش هاي آن ها بدهد و يا در تحليل نظرات اين 
فراگيرندگان بلند قد ناتوان است. معلم يا استاد، چون 
سعي دارد همواره خود را مطلع ترين فرد در كالس 
نشان دهد تا بتواند اقتدار! خودش را در كالس حفظ 
كند، براي خروج از فشار رواني ناتواني در پاسخ دهي 
علمي به ســؤال يا راهكار خالقانــة فراگيرنده، او را 
مســخره مي كند و با بيان اينكه »يعني به فكر اين 
همه دانشمند نرسيده و تو مي خواهي طرح بدهي!« 
به او مي فهماند كه دارد از قالبي كه برايش ســاخته 

شده است، خارج مي شود. 
تعــدادي از معلمــان و اســتادان نــاآگاه با اين 
برخوردهاي تخريبي، متأسفانه فراگيرندگان قد بلند 
را هم در قالب خود قرار مي دهند. اما چون اين افراد 
قد بلند هستند و در قالب جا نمي شوند و سرشان از 
قالب بيرون مي ماند، از نظر فكري سرشــان را قطع 
مي كنند تــا آن ها هم در قالب جا شــوند و عدالت 
آموزشــي! به طور كامل در مورد آن ها هم اجرا شود. 
غافل از اينكه عدالت به مفهوم مســاوات نيست. اين 
روند نه تنها در مدرســه ها، بلكه در دانشــگاه ها نيز 
دنبال مي شود و نتيجة آن تربيت نسلي است كه به 
خالق بودن خود باور ندارد و بنابراين همواره خود را 

پيرو مي داند نه شروع كننده. 

دانش آموختگان بي كار! 
همان گونه كه مشاهده مي كنيد، بيشترين درصد 
بي كاري بين دانش آموختگان دانشگاهي وجود دارد 
و اين نشان از مشــكلي عمومي و فراگير در جامعه 

در نظام آموزشي، 
ما همیشه مسئلة 
قابل حل شدن و 

با حداقل اطالعات 
را به دانش آموز و 
دانشجو داده ایم 

و از او خواسته ایم 
که مسئلة موجود 
را حل کند. هرگز 
از او نخواسته ایم، 

به طرح مسئله 
بپردازد



دارد؛ مشــكلي كه شايد در 
خانــواده و نزديكان خود با 
مصداق هــاي آن به دفعات 
برخــورد كرده باشــيد. اما 
قابل توجهی  تعــداد  چــرا 
دانش آموختــگان ما بي كار 

هستند؟ 
دانشگاه  دانش آموختگان 
حتي در رشــته هاي فني و 
به  اكثر موارد  مهندسي در 
دنبال شــغل هايي هستند 
كــه داراي روال مشــخص 
چنين  باشد.  اســتاندارد  و 
شغل هايي تنها در كارمندي 
ادارات دولتي و شركت هاي 
بــزرگ يافــت مي شــوند 
و بــا وجــود كــم بــودن 
حقــوق، اولويــت اول اكثر 
تشكيل  را  دانش آموختگان 
مي دهند. علــت اصلي اين 
اولويت بندي كليشــه هايي اســت كه ما در جامعه 
ناخواســته در ذهن افراد ايجاد مي كنيم. در صورتي 
كه اگــر اين افراد خود به كارآفريني دســت بزنند، 
نه تنها شــغل پردرآمدي براي خود ايجاد مي كنند، 
بلكه بســياري از جوانان را نيز به كار خواهند گرفت. 
گرچه ايــن نكته را نبايد فرامــوش كنيم كه تعداد 
دانش آموختگان رشته هاي گوناگون تناسبي با نياز 
جامعه در آن رشته ندارد و بخش بزرگي از مشكل از 
اينجا آغاز مي شود. اما ذهني پويا همواره بايد بتواند 

چالش ها را به فرصت تبديل كند. 

تبديل چالش بي كاري دانش آموختگان 
به فرصت 

حال كه با اين چالش در جامعه مواجه هســتيم، 
بايد از اين نيروي آموزش ديده و جوان در جهت رفع 

مشكالت كشور بهره بگيريم، اما چگونه؟ 
يكــي از مراحلي كه در خالقيت طرح مي شــود، 
يافتن مسئلة اصلي اســت. خوب ما هم در بررسي 
اين چالش به دنبال مســئلة اصلي مي گرديم. حال 
اين ســؤال را طرح مي كنم كه آيــا تحصيل كردن 
موجب بي كاري اين افراد شــده اســت؟ گرچه فرد 
دانش آموختــه در ابتداي خروج از دانشــگاه انتظار 
زيادي براي يافتن كار شــيك و پردرآمد دارد، ولي 

در هفته هاي اول جســت وجو براي كار، اين تصور او 
در هــم مي ريزد و توقعات خــود را كاهش مي  دهد. 
تــا جايي كه حاضر به يافتن هر كار آبرومندي براي 
خود خواهد بــود. از طرف ديگر بايــد پذيرفت كه 
نظام آموزشي ما دانشي را به فرد منتقل مي كند كه 
مي تواند براي يافتن شــغل براي او مزيت محسوب 

شود. پس مشكل واقعي كجاست؟ 
مشكل از اينجا آغاز مي شود كه در نظام آموزشي، 
ما هميشــه مســئلة قابل حل شــدن و با حداقل 
اطالعات را به دانش آموز و دانشــجو داده ايم و از او 
خواسته ايم كه مســئلة موجود را حل كند. هرگز از 
او نخواســته ايم به طرح مســئله بپردازد. اكنون كه 
او دانش آموخته شــده، تشنة حل مسائلي است كه 
ديگران برايش طرح مي كنند تا بتواند توانمندي خود 
را در حل مسئله نشــان دهد؛ يعني مسئلة ديگران 
را حل كند و همواره رئيســي بايد براي طرح مسئله 
وجود داشته باشد. اين همان قالب غلط فكري است 
كه ناخواســته برايش ساخته ايم. در اين قالب، حتي 
قادر به طرح و درك مسئله اي كه اكنون با آن روبه رو 
شــده )بي كاري( نيســت و در نتيجه نمي  تواند به 

منظور يافتن راه خالقانه براي آن بكوشد. 
حال مي  توان مسئلة اصلي را اين گونه عنوان كرد: 
»چرا دانش آموخته بي كار نمي تواند براي خود شغل 
ايجاد كند؟« جوابــي كه در يك كالم مي توان بيان 

كرد اين است: »چون خالقيت ندارد.«
براي كارآفريني ابتدا بايد مسئله و ايده اي خالقانه 
داشــت. ســپس آن را به مرحلة اجرا درآورد كه در 
اين مرحله به آن »نوآوري« مي گوييم. زماني كه اين 
محصول يا خدمت نوآورانه را در بازار عرضه كرديم، 
بــه آن »كارآفريني« مي گوييــم. بنابراين خالقيت 
ريشة اصلي كارآفريني اســت و كارآفريني بدون 

خالقيت معنا ندارد.
فرد خالق با يافتن مســائل در جامعه، كشــور و 
محيط اطراف خود، يك يا چند مورد آن را به عنوان 
فرصت انتخاب مي كند و بــا يافتن راه حل خالقانه، 
نه تنها آن مشــكل را حل مي كند، بلكه براي خود و 

گروهي ديگر شغل به  وجود مي آ ورد. 
به تازگي در صدا و ســيما شــروع به معرفي افرادي 
خالق كرده اند كه با حداقل امكانات توانسته اند  محصول 
يا خدمات جديدي را به جامعه ارائه كنند. از اين طريق 
نه تنها درآمد خوبي كسب كرده اند، بلكه به جامعة خود 
خدمت مؤثري ارائه داده اند. اين كار مي تواند به كاهش 
خود كوچك بيني ذهني در عموم افراد كمك كند و به 

»نقل از خبرگزاري تسنيم 8 آذر 1396«
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آن ها براي آغاز يك حركت انگيزه بدهد. اما چگونه بايد 
خالقيت را ياد گرفت و سپس آموزش داد. 

چگونه خالق تر شويم؟ 
خالقيت بيش از آنكه به دانش و مهارت هاي علمي 
و عملي مربوط باشــد، با نحوة نگــرش و نگاه ما به 
اطرافمان ارتباط دارد. براي آنكه خالقيت در فردي 
رشد يابد، الزم است مجموعه اي از تمرين هاي ذهني 
را كه هر كدام بسيار ساده هستند، با دقت و حوصلة 
كامل انجام دهد. هر يك از اين گام ها در رسيدن به 
يك ايدة خالقانه ضروري هستند تا در نهايت ايده اي 
جديد، قابل اجرا و بهينه شده براي مشكل و چالش 

پيش رو، در اختيار داشته باشيم. 
مسيري كه در اين مقاله دنبال مي كنيم به »روش 
آزبورن- پارنز« معروف است و در كشورهاي پيشرفته 
اكثر آموزش هاي خالقيت براساس اين مدل طراحي 
شده اند، در اين مقاله به صورت بسيار خالصه و بدون 
ذكــر روش ها، به صورت كلي مراحل خالقيت مطرح 
شده است؛ البته يادگيري خالقيت نيازمند آموزش 
 كامــل راهكارهــا، تكنيك ها، كار عملــي و تمرين 

است. 

گام اول: يافتن چالش يا مسئله 
هنگامي كــه در مورد مســئله و چالش صحبت 
مي كنيم، منظور ما مســئله اي در باالترين ســطوح 
علمي و فني نيست؛ گرچه آن ها هم چالش و مسئله 
هســتند. منظور ما از چالش و مسئله مشكلي است 
كه در مقابــل ديد همه قــرار دارد، ولي همة افراد 
به دليل پذيرش اين مســئله به عنوان امري بديهي 
و پذيرفته شــده، از تفكر در مــورد آن به عنوان يك 
مســئله خودداري مي كنند. براي مثال، متخصصان 
كارهاي بسيار چشمگيري در فرستادن انسان به ماه 
انجام داده انــد، اما در همان حال همين متخصصان 
در ذهنشان چمدان را وسيله اي تجسم مي كردند كه 
ما وســايل و لباس هايمــان را در آن مي گذاريم و با 
گرفتن دســتة آن، چمدان را از زمين بلند و با خود 
حمل مي كنيم. حتــي در فرودگاه ها و هتل ها، براي 
راحت تر حمل كردن چمدان از چرخ دستي استفاده 
مي كردند. سال ها پس از رفتن انسان به ماه، چمدان 
چرخ دار اختراع شد؛ در صورتي كه چرخ قرن ها قبل 
اختراع شده بود و سال هاي بسيار بشر چمدان هاي 
سنگين را با خود حمل مي كرد. بنابراين آنچه در اين 
مثال براي قرن ها ديده نشد، مشكل حمل چمدان ها 

بود. در صورتي كه اگر اين مشــكل ديده مي شــد، 
راه حل به سادگي به ذهن افراد مي رسيد. 

منظور از ذكر اين مثال توجه به اين نكته است كه 
بايد ساختارهاي از قبل تعريف شدة اطرافمان را مورد 
بازنگري قرار دهيم و به دنبال چالش ها و مشكالتي 
برويم كه تاكنون كســي به آن ها دقت نكرده است. 
مثال ملموس براي دانش آموزان، به دســت گرفتن 
خودكار در دســت اســت كه پــس از مدتي حتي 
تغييــرات كوچكي را در فرم انگشــتان آن ها ايجاد 
مي كند. براي راهنمايي شــما اين ســؤال را مطرح 
مي كنم كه »آيا الزم اســت خودكار به اين اندازه و 
شكل خشن ساخته شود؟« و از اين زمان چالشمان 
را اين مثال قرار مي دهيم و هر گام را با دنبال كردن 
اين چالش و طي مراحل بــراي يافتن ايدة خالقانه 

دنبال مي كنيم. 
يافتن چالش مناسب مهم ترين گام براي خالقيت 
اســت، زيرا بقية مراحل براي حل اين مســئله طي 
مي شــوند. پس بايد با دقــت و توجه زياد به محيط 
اطراف و بــا نگاه متفــاوت به آن، بــدون پذيرش 
قالب هاي ذهني، چالش يا مسئله اي را كه از ديدها 

پنهان مانده است، بيابيم. 

گام دوم: يافتن مسئلة اصلي
در بيشــتر موارد آنچه در نگاه اول به عنوان مسئله 
مطرح مي شــود، مي توانــد عوارض يــا پيامد هاي 
مســئله اي ريشه اي تر باشــد. در صورتي كه ما اين 
مرحله را طي نكنيم و مسئلة اصلي را نيابيم، مسئله 
را از زاوية غلــط ديده ايم و بــراي آن راه حلي ارائه 
خواهيــم داد كه يا كارآمدي الزم را ندارد و يا اصواًل 

شكست خواهد خورد. 
براي طي رونــد اين مرحله بايد روي مســئله يا 
چالش دقت بيشــتري داشته باشــيم و سعي كنيم 
از زاويه هاي متفاوت آن را بررســي كنيم. مثاًل براي 
مســئلة خودكار از خود بپرســيم: آيا مشكل اصلي 
شكل خودكار است؟ آيا مشــكل در نحوة به دست 
گرفتن خودكار است؟ آيا امكان دارد وسيله اي ديگر 

را جايگزين خودكار با شكل فعلي كنيم؟ و ... 

گام سوم: يافتن ايده )راه حل يا پاسخ( 
در اين مرحله براي يافتن پاســخ مســئله به تفكر 
مي پردازيم. يك اصل بســيار مهم در خالقيت »اصل 
تعويق داوري« اســت.  ذهن ما در مورد هر مســئله 
يا راه حلي كــه فكر مي كند، در همان زمان به داوري 

یافتن چالش 
مناسب مهم ترین 
گام براي خالقیت 

است

در بیشتر موارد 
آنچه در نگاه اول 
به عنوان مسئله 
مطرح مي شود، 

مي تواند عوارض یا 
پیامد هاي مسئله اي 

ریشه اي تر باشد
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اين راه حل يا ايده هــم مي پردازد. چون مغز ما زمان 
بســيار كمي فرصــت مي يابد تا راه  حــل را تحليل 
كند، در بســياري از موارد با برخورد به پيچيدگي يا 
ابهام و يا مشــكل، آن راه حل را كنار مي گذارد. حتي 
خود سانســوري مي كنيم و ايــده را در جمع مطرح 
نمي كنيم. اصل تعويق داوري به ما ياد مي دهد از دو 
نيــروي »يافتن ايده« و »تحليل و داوري« جداگانه و 
در زمان مناســب بهره بگيريم. در اين شرايط ممكن 
است ايده  هايي كه به نظر احمقانه مي آمدند، قابل اجرا 

و خالقانه تشخيص داده و اجرا شوند. 
براي مثال، در مورد خودكار مي توان به اين ايده هاي 
به ظاهر احمقانه اشاره كرد: تغيير شكل خودكار به صورت 
مشابه انگشتانة خياطي؛ استفاده از يك الية بسيار نرم 
دور خودكار؛ حذف كامل خودكار و دست نويس كردن 

با استفاده از اختراع چاپگر بسيار كوچك؛ و ... 
در اين مرحله ســعي بر اين است، حداكثر تعداد 
ايده هــا را جمــع آوري و فــارغ از امكان پذير بودن، 
مقرون به صرفه بودن و ... همة ايده ها را ثبت كنيم. 

گام چهارم: ارزيابي ايده ها 
براي اينكه بتوانيم از ميان ايده هاي ثبت  شده يك 
يا چند ايده را براي اجرا انتخاب كنيم، الزم اســت 
معيارهايي را براي ارزيابي ايده ها داشته باشيم. براي 
جمــع آوري معيارها نيز بهتر اســت از اصل تعويق 
داوري استفاده كنيم. يعني همة معيارها را ابتدا ثبت 
و سپس با بررســي آن ها، موارد تكراري را حذف، و 
موارد مشابه را جمع بندي كنيم. آن گاه اين معيارها 
را ارزش گــذاري كنيم و براي هــر معيار ضريبي را 
كه نشــان دهندة اهميت آن براي ماســت، در نظر 
بگيريم. در نهايت هم همة معيارها را در ستون هاي 
يك جدول بنويسيم. سطرهاي اين جدول ايده هاي 
ثبت شــده خواهند بود. با ثبت همــة ايده ها و دادن 
امتياز بــه هر ايده در مورد هر يــك از معيارها، در 

نهايت بهترين ايده ها انتخاب مي شوند. 
در مورد مثــال خودكار اين معيارهــا را مي توان 

مطرح كرد: 
é قيمت مناسب محصول نهايي؛ 

é راحتي كاربرد محصول؛ 
é نياز به سرمايه گذاري كمتر؛

é قابليت ساخت ساده؛
é دسترسي به فناوري مورد نياز؛ 
é داشتن امكانات جانبي بيشتر؛ 

é و ... . 

گام پنجم: بهينه سازي ايده
پس از انتخاب ايده براي حل مشــكل، حال بايد به 
كمك بررســي هاي الزم به دنبال بهترين روش براي 
اجراي راه حل مشكل باشيم. اما در اين راه بايد توجه 
داشــته باشيم، ممكن اســت روش فعلي در شرايط 
كنوني بهترين باشد و با  گذشــت زمان، راه و روش 
ديگري بهترين شــود. بنابراين بهينه سازي ايده بايد 
روندي دائمي باشــد و همواره حتي در زماني كه در 
حال ارائه و فروش راه حلمان هســتيم، به دنبال ايدة، 
بهتر باشيم، هيچ گاه از ايدة خود راضي نشويم و به قول 
معروف همواره بايد »نارضايتي سازنده« داشته باشيم. 
در اين مرحله مي توانيم بدون آشــكار كردن ايدة 
اصلي، از تخصص متخصصان رشته هاي مختلف بهره 
بگيريم. در اين مورد بايد هوشــمندانه، ضمن حفظ 
اسرار ايده مان، سؤاالت فني  و تخصصي خودمان را از 
افراد متخصص بپرسيم و پاسخ هاي آن ها را در بهينه 

كردن ايده در نظر بگيريم. 

گام ششم: طراحي روند اجرايي براي ايده 
در اين مرحله روش بهينــة اجراي ايده را به اجزا 
و مراحل متفاوت تفكيك مي كنيم و مراحل اجرا را 
به صورت روند هاي متوالي و موازي طراحي مي كنيم 
تــا بتوانيم كل مراحــل الزم براي ايــده را يك بار 
به صورت كاماًل دقيق مرور و مشــخص كنيم كه هر 
مرحله در كجا، توسط چه كساني، با چه امكاناتي، و 

... اجرا شود. 
ممكن است در جريان اين بررسي ها به اين نتيجه 
برسيم كه الزم است در ايده يا روش بهينه تغييراتي 
اعمال شــود. در اين صورت بعد از تغيير ايده، دوباره 
بــراي ايدة جديد تمام مراحل را تكرار مي كنيم تا از 

اجراي صحيح آن اطمينان حاصل كنيم. 
در اينجا الزم مي دانم به روش خودم براي آموزش 
خالقيت اشاره كنم كه تركيبي از روش فوق، يعني 
روش آزبورن- پارنز، »روش شــش كاله تفكر« براي 
ايده يابــي گروهي از طريق بــارش يا يورش فكري، 
»روش تريز« )روشي براي كمك به يافتن را هكارهاي 
كلي( براي يافتن راه حل عملي )ماتريس مربوطه را 
به صــورت نرم افــزار درآورده ام( و »چرخة دمينگ« 
يا »PDCA«، براي بررســي مجدد مدل اجرايي و 

بهينه سازي دائمي آن است. 

در مقاالت بعدی اين موضوع را ادامه می دهيم.
منابع: در آرشيو مجله موجود است.

بهینه سازي ایده 
باید روندي دائمي 
باشد و همواره 
حتي در زماني 
که در حال ارائه و 
فروش راه حلمان 
هستیم، به دنبال 
ایدة بهتر باشیم



گفت وگو: نصراهلل دادار
عکاس: پيمان حامدی بهتاش

اشاره
آنچه در پی می آيد، گزارش گفت وگويی اســت که با 
مهندس مهدی عالمی، رئيس ادارة فناوري و گروه های 
آموزشی دورة متوسطه استان آذربايجان شرقی و نمايندة 

مجله های رشد در اين استان انجام داده ايم.
مهندس مهدی عالمی متولد سال 1359 در هشترود 
اســت. وی با رتبة 162 در کنکور سراسری، در رشتة 
»کارشناســی نرم افزار« در دانشگاه تهران پذيرفته 
شد و مدرک کارشناســی ارشد همين رشته را نيز از 
دانشگاه آزاد واحد شبســتر دريافت کرد. عالمی از 
ســال 1382 به عنوان هنرآموز درس های رايانه جذب 
آموزش وپرورش شد و بيش از يازده سال در شهرهای 
مراغه و هشــترود و ناحية 2 تبريز در هنرستان های 
فنی وحرفه ای و کاردانش مشغول تدريس بوده است. 
ايشان پس از آن، سرگروه آموزشــی رشتة رايانه و 
سپس مدير گروه رشته های فنی وحرفه ای و کاردانش، 
و کارشناس مسئول ادارة فناوري و گروه های آموزشی 
دورة متوسطه اســتان آذربايجان شرقی شد و اکنون 
رئيس ادارة تکنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه اين 

استان و نمايندة مجله های رشد در استان است.
مهندس عالمی قبل از ورود به آموزش وپرورش، به 
مدت يک ســال عضو هيئت علمی و معاون آموزشی 

دانشگاه آزاد واحد شبستر بوده است.

در گفت وگو با مهندس مهدی عالمی 
رئيس اداره فناوري و 

گروه های آموزشی متوسطه 
استان آذربايجان شرقی
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چالشهای
آموزشهای

فنیوحرفهای
وکاردانش



é آقای مهندس! شما مجموعًا چند سال 
و چه درس هايی را در هنرستان تدريس 

کرده ايد؟
è من يازده ســال در هنرســتان های سه منطقه 
و ناحية اســتان آذربايجان شــرقی، يعنی هشترود، 
مراغه و ناحية 2 تبريــز تدريس کرده ام. درس های 
تخصصی رايانــه را تدريس کرده ام؛ درس هايی مثل 
برنامه نويســی،  ايجاد بانک اطالعاتی و شــبکه.  در 
مراغه و هشترود در هنرستان فنی وحرفه ای تدريس 
می کــردم. در تبريز به انتخاب خودم به هنرســتان 
کاردانش رفتم؛ چون می خواســتم اين بخش را هم 
تجربه کنم. تصور عمومی اين است که دانش  آموزان 
ضعيف تر به کاردانش می روند، ولی نظر علمی ما اين 
نيست. فنی وحرفه ای کمی علمی تر از کاردانش است 

و کاردانش مهارتی تر است.
شرح وظايف کاردانش »تربيت کارگر ماهر« است. 
ما به کســی که از نظر تحصيلی به سمت کاردانش 
هدايت شــده است، با اين ديد نگاه می کنيم که اين 
دانش آمــوز با گرفتن ديپلم مهارتی ياد می گيرد که 
می تواند با آن مهارت، کارگر ماهری شــود. معمواًل 
ما ادامة تحصيــل را برای آن ها خوب نمی دانيم؛ هر 
چند راه باز اســت. ولی شاخة فنی وحرفه ای کنکور 
دارد و دانش آمــوزان می توانند ادامة تحصيل دهند. 
درس هــای نهايی هم دارنــد، در حالی که کاردانش 
درس های نهايی ندارد. به طــور کلی، دانش آموزان 
کاردانش بيشتر مهارت می آموزند تا اينکه سرکالس 
باشــند. زمانی طرح کاد در مدرسه ها برگزار می شد. 
شــاخة کاردانش از همان طرح  کاد شکل گرفت که 

هدف کلی آن مهارت آموزی بود.

é شــما به عنوان هنرآموزی که ســابقة 
را  هنرستان ها  در  تدريس  ســال  يازده 
دارد، ارزيابی تــان از وضعيــت آموزش 
کاردانش در کشــور  و  فنی وحرفــه ای 

چيست؟
è بــه نظر مــن هدايت تحصيلی ما غلط اســت. 
باورم بر اين اســت که ما مشکل بزرگی داريم و آن 
ناآگاهی خانواده ها در حوزة آموزش های هنرستانی 
اســت. متأسفانه عرفی وجود دارد که نمی توانيم آن 
را بشکنيم. عرف اين است که دانش آموز باهوش در 
رشــتة رياضی فيزيک ادامة تحصيل بدهد. يا کسی 
که می خواهد آيندة شــغلی اش تضمين شود، رشتة 
تجربی را انتخاب کند. دانش آموزی هم که معدلش 

کمتر اســت، رشــتة علوم انســانی را انتخاب کند. 
دانش آموزانی هم که جايی در دبيرســتان ندارند به 

هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش بروند.
من خــودم عالقه مند بودم که زمــان ثبت نام در 
مدرسه حضور داشته باشم. دانش آموزی با معدل 9 
برای ثبت نام به هنرستان می آمد. اين دانش آموز به 
توجه نياز دارد بايد با او حرف زد. شايد نمی تواند در 
درس های نظری موفق باشــد، ولی مطمئنًا استعداد 
فنی دارد. مدير مدرســه هم پيشنهاد می کند، مثاًل 
به رشــتة جوش کاری برود. ما به رشتة جوش کاری 

سطحی نگاه می کنيم.
مشــاوران، مديران و خانواده های ما تصور غلطی 
دارند و فکــر می کنند چون دانش  آموزی معدلش 9 
اســت، نمی تواند برق ياد بگيرد، پس بايد تراشکاری 
را انتخاب کند. در حالی که تراش کاری خود يک علم 
است و اطالعات رياضی و فنی الزم دارد. البته نکتة 
مثبت در هنرستان اين اســت که رشته های بسيار 
متعددی دارد و راه برای ايجاد رشــته های ديگر هم 
باز اســت. مثاًل ما در استان رشتة چرم نداريم، ولی 
اگر اداره تشخيص دهد می توانيم اين رشته را اضافه 
کنيم. اکنون هم پيگير هســتيم که اين رشته ايجاد 

شود. ظرفيت آن را هم داريم.
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آفتی که آموزش 
هنرستانی را 
تهدید می کند، 
ناآگاهی خانواده ها، 
نبود مشاورة 
صحیح و فقدان 
هدایت تحصیلی 
مناسب است



رشــتة کاردانــش انعطــاف دارد. مثاًل مســئول 
آموزش وپرورش اســتان می توانــد تصميم بگيرد، 
رشــته ای را که اصاًل وجود نــدارد ـ مانند پنل های 
خورشــيدی ـ در هنرســتان را ه انــدازی کند. ولی 
معمواًل مشاوران مدرسه ها مطلع نيستند. مشاوران 
وظيفه دارند دانش آموز را اســتعداديابی کنند. االن 
در آموزش وپرورش به دانش آمــوزان فنی وحرفه ای 
به عنوان ســربار نگاه می شود، اين در حالی است که 
برای افق 1404 تئوری ديگری ترســيم شده است. 
شش سال پيش، در زمان وزارت آقای حاجی بابايی، 
به نيابت از اســتان در جلســه ای که در وزارتخانه 
تشکيل شد، شرکت کردم. در آن جلسه عنوان شد 
که براســاس افق 1404،  هدايــت تحصيلی ما بايد 
60 درصد به طرف رشته های هنرستانی باشد و 40 
درصد رشــته های نظری. االن اين رقم در استان ما 
38 درصد است که گاهی هم با اجبار حاصل می شود.

دانش آمــوز را از همــه جــا که جــواب می کنند، 
به هنرســتان پنــاه می برد. مديران و مشــاوران هم 
دانش آموز را به رشــته ای که هنوز کالس پر نشــده،  
مانند رشــتة چوب، هدايت می کنند. دانش آموز بعد 
از يک ســال می فهمد که اصاًل به اين رشته عالقه ای 
ندارد. گرچه رشــتة چوب بازار خوبی دارد، ولی وقتی 

دانش آموز عالقه ای نداشته باشد، فايده ای ندارد. االن 
در سطح اســتان ما،  آمار هدايت تحصيلی به سمت 
فنی وحرفه ای و کاردانش 38 درصد است، اما اين آمار 
را به زور شالق افزايش می دهيم نه با آگاهی. يکی از 
دوســتان می گفت: مشاور هنگام انتخاب رشته گفته 
است فنی وحرفه ای چيزی شبيه به نهضت است. اين 
نگاه مشاور ما به فنی وحرفه ای است. آفتی که آموزش 
هنرستانی را تهديد می کند، ناآگاهی خانواده ها، نبود 
مشــاورة صحيح و فقدان هدايت تحصيلی مناســب 
است. االن هدايت تحصيلی براساس معدل است. اگر 
معدل دانش آموز پايين باشد، او را به فنی وحرفه ای و 
کاردانش می فرستند. به همين دليل است که هنرجو 
هم خود به اين باور رســيده اســت کــه من چيزی 

نمی شوم و فقط آمده ام ديپلم بگيرم.

é اين مسئله را چطور حل کنيم؟ به خاطر 
دارم هنرجويی در مشهد در رشتة چوب 
مشغول به تحصيل بود. اين دانش آموز در 
او  اما هنرآموز  بود،  درس رياضی ضعيف 
آنقدر به او اعتماد به نفس می دهد که االن 
همان دانش آموز يکی از تاجران بزرگ و 

معروف چوب در مشهد است.
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مهم ترین رسالت 
حوزة معاونت 

پرورشی و امور 
تربیتی آگاه 

کردن مشاوران و 
خانواده ها ست



è اين قاعده نيست، استثناست. روية کلی ما اين 
نيســت. ما اخيراً برنامه ای را پيش بينی کرده ايم که 
براساس آن، سرگروه های کاردانش و فنی وحرفه ای 
بايد به مدرســه های متوســطة اول برونــد و برای 
دانش آموزان پاية نهم که برای انتخاب رشــته آماده 
می شوند، دربارة آيندة شغلی و رشتة تحصيلی شان 
صحبت کنند. با اين کار حداقل دانش آموزان آگاهی 
کســب می کنند. به نظر من اين کار نتايج مطلوبی 
دارد. مدرسه ها دوست ندارند دانش آموزان به سمت 

آموزش های فنی وحرفه ای و هنرستان بروند.

é شما با کدام قسمت از معاونت هماهنگ 
مدرسه های  به  که ســرگروه ها  می کنيد 

متوسطة اول بروند؟
è مــا برنامة تعالی مديريت داريم. در واقع مناطق 
را از اين حيــث ارزيابی می کنيم که چقدر برنامه را 
عملياتی می کنند. در ســطح استان اين کار را انجام 
می دهيــم و از مناطق هم می خواهيم که آن را اجرا 
کنند. اين کاری اســت که از دست ما برمی آيد. در 
ادارة خودمان نزديک به چهل شاخص برای ارزيابی 
نواحی مــان از نظــر عملکرد آموزشــی داريم. يکی 
از شــاخص ها اين اســت که هر ناحيه چقدر وقت 
گذاشته است تا از سرگروه های استانی برای حضور 
در مدرسه های متوسطة اول دعوت کند. به نظر من 

اين کار مفيد بوده است.

داريد.  ارتباط  آموزشی  با قسمت  é شما 
در ادارة کل چه قســمت های ديگری در 
اين کار دخيل هســتند؟ آيا شــما بايد 

انجام اين کار را ابالغ کنيد؟
è همان طــور کــه می دانيــد، ما ســرگروه های 
اســتانی داريم که در سطح استان فعاليت می کنند. 
همچنيــن 39 منطقه و ناحيه داريــم که هر کدام 
سرگروه های خاص خود را دارند. يعنی 39 سرگروه 
زير نظر سرگروه استان هستند. سرگروه استان برای 
ســرگروه های نواحی و مناطق برنامه می نويسد و به 
آن ها ابالغ می کند تــا هر کدام در چند کالس پاية 
نهم حاضر شــوند و دربارة رشــتة خودشان توضيح 

دهند.

é به نظرتان چه کارهای ديگری می توان 
برای توسعة آموزش های فنی وحرفه ای و 

کاردانش درکشور انجام داد؟

è کار ديگــری را که می توان انجــام داد، خارج از 
حوزة معاونت آموزشی است و شايد بيشتر در حوزة 
کارهای معاونت پرورشی باشــد. چون اين معاونت 
بيشــتر با »انجمن اوليــا و مربيان« و مشــاوران و 
خانواده  ها ارتباط دارد. بعدی که اين معاونت بيشتر 
می تواند در رابطه با آن کار کند، بعد آگاهی خانواده 
است. تا خانواده آگاهی پيدا نکند و رفتن فرزندش به 

هنرستان را عيب نداند، موضوع حل نمی شود.
دانش آموزی خودش بيشــتر به يادگيری مهارت 
عالقــه دارد تا درس های نظــری، ولی خانواده مانع 
می شود و فکر می کند فرزندش از دست رفته است. 
مهم ترين رســالت حوزة معاونت پرورشــی و امور 
تربيتی آگاه کردن مشــاوران و خانواده هاست. اين 
معاونــت بايد خانواده ها را آگاه کند. خانواده ها هم با 
هم در تعامل هستند. هر منطقه و ناحيه ای می تواند 

از فرصت فضای مجازی هم استفاده کند.
مثاًل در شــهری مانند جلفا که وسعت زيادی هم 
ندارد، خود هنرســتان می تواند کانالی ايجاد کند و 
خانواده ها را دعوت کند. مثاًل مشخص کند که امسال 
پنجاه دانش آموز پاية نهم داريم که مســير خود را 
انتخاب می کنند. چه اشکالی دارد، کسی که همين 
مسير را رفته و تجربه کرده است، صفر تا صد آموزش 
هنرســتان را به خانواده ها توضيح دهد. اين آگاهی 

باعث می شود مشکل به شکل ريشه ای حل شود. 
واقعيــت  اين اســت که اکنــون دانش آمــوزان، 
ضعيف هدايت می شــوند و اين درست نيست. ما به 
تفاوت های فردی دانش آمــوزان احترام می گذاريم، 
ولی سياســت های آموزش وپــرورش در اين مورد 
تناقض دارد. وقتی مدرسه های خاص ايجاد می کنيد، 
دانش آموزان را غربال می کنيد، دانش آموزانی را که 
سطح هوش بااليی دارند، به مدرسه های تيزهوشان، 
نمونة دولتی و هيئت  امنايی می فرستيد، در نهايت 
دانش آمــوزی که به رشــتة تجربی مدرســة عادی 
می رسد، دانش آموز ضعيفی است. به فنی و حرفه ای 
و کاردانــش هم که می رســيم، دانش آموز از لحاظ 
آموختــن درس هــای نظری در ســطح دانش آموز 

استثنايی است. 
االن هنرآموزان ما در هنرستان ها به مبصر کالس 
تبديل شده اند. يعنی فضای هنرستان ها در اين حد 
خاص شــده است. ممکن اســت دانش آموزی وارد 
هنرستان شود که در پاية نهم فقط در درس ضعيف 
بوده، ولی وقتی وارد هنرستان می شود، اخالق را هم 

از دست می دهد.
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نونگاشت کردن 
کتاب ها زمانی 
مفید است که 
فضا و تجهیزات 
متناسب با آن را 
هم  داشته باشیم



همکاران ما در هنرســتان ها زجر می کشــند و به 
همين دليل حداکثر انتظاری هم که از آن ها داريم، 

اين است که اغتشاشی در کالسشان ايجاد نشود.
مــا دانش آموزان را الــک می کنيــم و در نهايت 
دانش آموزانــی را که چيزی در چنته ندارند، به يک 
جا می فرستيم. حاال شما حال و روز مدير، معاون و 
هنرآموزان را حســاب کنيد. ما خودمان اين نظام را 

پياده کرده ايم. 
خيلی زمان می برد تا دانش  آموزی با معدل 18 در 
هنرســتان ثبت نام کند و از اول پاية دهم کامپيوتر 
بخواند. دانش آموز ما اول 4 ســال فيزيک، رياضی و 
شيمی می خواند و پس از آن تحصيل در رشتة رايانه 

را شروع می کند.
چه اشــکال دارد که از همان پاية دهم، شيمی را 
حذف کنيــم و دانش آموز به اين نتيجه برســد که 
می خواهد مســيرش را از االن برای دانشگاه و آينده 

انتخاب کند. 
وقتی دانش آموزی مثاًل به برق عالقه دارد، بگذاريم 
در همان مسير درس بخواند. چرا بايد شيمی يا ... را 

به او تحميل کنيم؟

که  داريد  آقای مهندس شــما اطالع   é
کتاب های درســی رخ  تحولی جدی در 
داده اســت و کتاب ها در دو ســه سال 
اخير نونگاشت شــده اند. اين تحول در 
کتاب های حوزة رايانه چگونه بوده است؟

è به نظر من مؤثر نبوده است. من به واسطة اينکه 
متولی رشته های ديگر هم هستم، عرض می کنم که 
بزرگ ترين چالش، دغدغه و مشکل اساسی ما همين 
موضوع است. اصلی ترين شاخصی که هنرستان بايد 
برای تربيت نيروی متخصص داشــته باشــد، فضا و 
تجهيزات است. ما فضاها و تجهيزات ثابتی داريم که 
سال های قبل تهيه شده اند. مثاًل يک رايانة ابتدايی 
در هنرستانی هست که سال های پيش کار می  کرد. 
ما کتاب ها را نونگاشت کرده ايم، ولی در تجهيزاتمان 
که بستر آموزش است، کاری نکرده ايم. شايد نزديک 
به ده سال اســت که تجهيزاتی به هنرستان های ما 
نرفته است. رايانه های ما در حد ويندوز 98 هستند. 
اکثر رايانه های مدرســه ها همين طورند. ما هر سال 
نرم افزارهــا را ارتقــا داده ايم، ولی هيــچ کدام روی 
سيستم ها نصب نمی شوند. هنرآموز و هنرجو با اين 
وضعيت چه کار کنند؟ فقط با کتاب می توان چيزی 
آموخت؟ نونگاشت کردن کتاب ها زمانی مفيد است 

که فضا و تجهيزات متناســب با آن را هم  داشــته 
باشيم.

با دالر فعلی قيمت هر رايانه حدود هشت ميليون 
تومان است. با اين وضعيت آموزش وپرورش و با اين 
قيمت، نمی توانيم برای هر هنرستان ده رايانه تهيه 
کنيم. فلسفة هنرســتان مهارت است. شما ممکن 
است در تراش کاری به روزترين روش های تراش کاری 
را درس بدهيد، اما وقتی دستگاه CNC در مدرسه 
نيست، دانش آموز فقط عکسش را در کتاب می بيند. 
يا در هنرســتان کشــاورزی خبری از دام نيســت. 
خروجی چنين هنرســتانی چه می تواند باشد؟ همة 

متوليان امر هم در جريان ايــن موضوع قرار دارند. 
کتاب ها بسيار مفيد و پرمحتوا هستند، به شرط آنکه 

هنرجو مطالب را لمس کند.

é به لحاظ مقايسه، آيا نسبت به کتاب های 
قبلی بهتر شده اند؟

è بله، به روزتر شــده اند. از اين لحــاظ از مؤلفان 
متشــکريم. چون مســائل مهارتی هر روز پيشرفت 
می کنند. در حوزة رايانه که هر دقيقه پيش می رود. 
مثالً  زمانی که من رايانــه تدريس می کردم، برنامة 
ويژوال بيســيک« در برنامه نويســی مرسوم بود، در 
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é يعنی تغييرات کتاب ها بدون بســتر و 
امکانات مناسب انجام گرفته اند؟

è بله، ما اســتخری با دو مســئول و نجات غريق 
داريم. قباًل 200 نفر به اســتخر می آمدند و امسال 
100 نفر ديگر هم اضافه شده اند؛ اما با همان فضا و 
همان تعداد مســئول. اگر بتوانيم استخر را بزرگ تر 
کنيــم و ناجی ها را هم بيشــتر کنيم، خيلی خوب 
است، ولی وقتی امکانات همان است، به همان 200 

نفر هم لطمه زده ايم.

é آخرين نکته ای که فکر می کنيد بايد به 
آن اشاره کنيد، چيست؟

è ما ســمينار و کنفرانــس برگــزار می کنيم تا 
آموزش های هنرستانی اعتال پيدا کنند، ولی من در 
متوليانی که االن دغدغه دارند، اراده ای نمی بينم که 
هدايت تحصيلی به ســمت آموزش های هنرستانی 
برود. تا وقتی به آموزش های هنرستانی باور نداشته 
باشــيم، نمی توانيم با شــعار کار را پيش ببريم. من 
اراده ای در نظام نمی بينم. چــون می توانيم ببينيم 
چند درصد مسئوالن راضی می شوند، فرزند خودشان 
به هنرســتان برود. من به عنوان متولی امر، بايد، به 
کاری که در پيش گرفته ام  ايمان داشته باشم. وقتی 
چنين ايمان و اراده ای نيست، در عمل هم خروجی 

هنرستان های ما همين است که شاهد هستيم.

حالی که االن منســوخ شــده و برنامة »سی شارپ« 
جايگزين آن شده اســت. مؤلفان اين موضوعات را 
لحاظ کرده انــد، ولی ادارة کل نوســازی و معاونت 
فنی وحرفــه ای و کاردانش در وزارتخانه براســاس 
محدوديتی که دارند، نتوانسته اند تجهيزاتی را که با 

کتاب ها منطبق هستند، وارد مدرسه کنند.

é با آمدن نظام 3 ـ 3ـ 6، هنرستان سه 
موضوع  اين  دربارة  نظرتان  شــد.  ساله 

چيست؟
è در هنرســتان هــدف ما مهارت اســت. وقتی 
دانش آمــوز به جای دو ســال، ســه ســال مهارت 
می آموزد، خيلی خوب اســت. اما نکات ديگری هم 
هستند. ما ســال قبل پاية دوازدهم نداشتيم. وقتی 
استقرار پاية دوازدهم اتفاق افتاد، به دانش آموزان ما 
اضافه شد، ولی ما کالس اضافه نکرديم. استخداممان 
هم بســيار ناچيز  بود. به طوری که مجبور شــديم 
سرپرست بخش را که شــرح وظيفة مجزايی دارد، 
به کالس بفرستيم. درحالی که سرپرست بخش بايد 
در کارگاه آماده باشــد و کارگاه را ســرپا نگه دارد. 
وقتی سرپرست نباشــد، کارگاه به هم ريخته است 
و دستگاه ها از بين می روند. ما معاونان را هم مجبور 
کرديم، در کالس تدريس کنند؛ معاونانی که وظيفة 
نظارتی دارند و متخصص نيستند. يعنی ما مقدمه ای 
را که شــامل فضا، تجهيزات و نيروی انسانی است، 

فراهم نکرده ايم. 
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سرپرست بخش 
باید در کارگاه 
آماده باشد و 
کارگاه را سرپا 
نگه دارد. وقتی 
سرپرست نباشد، 
کارگاه به هم 
ریخته است و 
دستگاه ها از بین 
می روند



ويدا  وحيدنيا
دبير بازنشسته زمين شناسي شهرستان بيرجند

ــفرانگشتری س
اشارهعقيق

بســياري از ما، بارها شــاهد توجه مادربزرگ و يا 
پدربزرگمان به انگشــتري با نگين عقيق بوده ايم و 
نام عقيق براي ما با خاطراتــي از آن ها رقم خورده 
است. هنگام وضو گرفتن چه با دقت و حوصله مراقب 
انگشتري عقيقشان بودند و اين موضوع اهميت آن را 

برايمان صد چندان مي كرد.
سال ها بعد كه رشــتة زمين شناسي را در دانشگاه 
انتخاب كردم، به دنبال پاســخ سؤاالت كودكي ام در 
مورد عقيق، خصوصًا ويژگي هاي آن بودم. در اين مقاله 
سعي كرده ام ابتدا به بيان ويژگي هاي عقيق و راه هاي 
شناسايي آن بپردازم. بدين ترتيب هم سفر اين نگين از 

محل تشكيل تا ويترين جواهرفروشي ها خواهيم بود.
يكي از روش هاي كارآفريني و خودكفايي مالي كه 
مادة اوليه آن در كشور ما فراوان يافت مي شود، تراش 
نگين هاي قيمتي و نيمه قيمتي خصوصًا عقيق است كه 
با كمترين هزينة اوليه و همچنين فضاي فيزيكي بسيار 

كم، محصوالت نفيس و چشمگيري توليد مي كند.
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كليد واژه ها :
عقيق، گوهرتراشي، 
كاني شناسي، كارآفريني



مقد مه
بخش مهمــي از علم زمين شناســي پرداختن به 
ســنگ ها و اجزاي آن هاست. سنگ ها مجموعه اي از 
كاني ها هستند. كاني چهار ويژگي بايد داشته باشد:

الف( طبيعي بودن )از زمين به دست بيايد.(
ب( متبلور بودن )شكل بلوري خاص داشته باشد.(
ج( تركيب شــيميايي مشخص داشــتن )فرمول 
شــيميايي براســاس عناصر موجود در آن مشخص 

باشد(
د( جامد بودن )مواد با حالت هاي 
مايــع و گاز جــزء كاني ها به 

حساب نمي آيد.(
عنصر سيلســيم از نظر 
فراواني رتبة دوم را بين 
عناصــر تشكيل دهندة 
زميــن دارد. كاني ها 
بـــراساس وجـــود 
سيلســيم و بنيــان 
گروه  دو  به   )Sio4

-4(
ســيليكات ها  بزرگ 
و غيـرسيليكـــات ها 
تقسيـــم مي شــوند. 
عقيق نــوع نيمه قيمتي 
كاني »كوارتز« اســت كه 
در جواهرســازي كاربرد دارد.  

داليل اين كاربري عبارت اند از:
الف( ســختي: قدرت تراشيدن يك كاني 

روي كاني  ديگر
ب( رنگ: تنوع رنگ هاي عقيق شامل سياه، سفيد 
شــيري، شــفاف )ُدر نجف(، زرد، قهــوه اي، قرمز و 

دودي؛
ج( جال: قدرت عبور نور يا انعكاس آن؛

د( زيبايي: بعد از ساب و پرداخت، وجود رگه هاي 
ناخالص بر زيبايي آن مي افزايد. )كتاب زمين شناسي 

پايه متوسطة سوم(

معرفي عقيق و راه هاي شناسايي  آن
گفت در گوش گل و خندانش كرد
گفت با سنگ و عقيق كانش كرد

)موالنا(
به عقيق يا »آثاث« با فرمول »sio2« در زبان فرانسه 
»Calcedoine«، در زبان آلماني »Calcedon«، در 
زبان انگليســي »Chalcedony« و در زبان ايتاليايي 

»Calcedonia« گفته مي شود. )فرهنگ لغت جامع 
زمين شناسي و كاني شناسي(

عقيق از جمله كاني هاي نيمه قيمتي اســت كه از 
عهد باســتان در ايران شناخته شده بود و آثار آن در 
َحفريات باستان شناســي از هزارة سوم قبل از ميالد 
به دســت آمده اســت. از كتيبة بنياد كاخ داريوش 
بزرگ در شــوش چنين معلوم مي شــود كه عقيق 
به عنوان زينت آالت در اين كاخ به كار رفته است و در 
دورة داريوش كبير آن را استخراج مي كردند. )زاوش، 

.)1376
عقيق معمواًل در سنگ هاي آتشفشاني يا گدازه هاي 
قديمي يافت مي شــود و در حفره هاي تشكيل شده 
توســط مواد فرار جاي مي گيرد. اين سنگ يكي از 
انواع كوارتز ريز شــفاف اســت كه كيفيت مطلوب 
)ســختي( و رنگ زيباي آن موجب شــده اســت 
به عنــوان كانــي نيمه قيمتي، در زينــت آالت مورد 
استفاده قرار گيرد. ســاختار الگوهاي نواري يكي از 
ويژگي هاي منحصربه فرد عقيق محســوب مي شود. 
طيف گســترده اي از رنگ ها، شامل قهوه اي، سفيد، 
قرمز، خاكستري، صورتي، سياه، سفيد و زرد در آن 
ديده مي شود. اين تنوع رنگ به دليل ناخالصي هاي 

موجود در اين سنگ ايجاد مي شود.
از انــواع عقيق مي تــوان عقيق خــزه اي، عقيق 
سليماني، عقيق شــجر، عقيق يمني، عقيق هندي، 
عقيق روســي و ... نام برد. چگالي آن  2/64 - 2/58 
است. ريزدانه  بودن و روشــني رنگ، از ويژگي هاي 
آن محسوب مي شود. گونه اي از آن، كه ذرات فراوان 
ميكا دارد و براق است، »دلربا« ناميده مي شود. اين 
كاني در هيدرواكسيد پتاسيم )KoH( حل مي شود.

شناسايي عقيق
كاني عقيــق كاني فرعي بســياري از معدن ها به 
حســاب مي آيد. راه تشخيص آن بسيار آسان است. 
هــرگاه به پياده روي، كوه نوردي و ســفرهاي بيرون 
شــهر مي رويد، اگر قطعات بلوري مشاهده كرديد، 
ســعي كنيد با آن روي يك قطعه شيشــه يا آينه 
خط بكشــيد. چنانچه آينه يا شيشه خراشيده شود، 
عقيق را يافته ايد. در منطقه هاي بياباني، خصوصًا در 
استان هاي خراسان جنوبي، كرمان و سمنان، به وفور 
و به راحتي مي تــوان روي زمين عقيق يافت و از آن 

براي مصارف گوناگون استفاده كرد.

طیف گسترده اي 
از رنگ ها، شامل 
قهوه اي، سفید، 
قرمز، خاکستري، 
صورتي، سیاه، 
سفید و زرد در آن 
دیده مي شود
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خانم هاي خانه دار، آقايان عالقه مند و جوانان و حتي 
نوجوانان خــوش ذوق، در صورت گذراندن دوره هاي 
كوتاه مدت، مي توانند عالوه بر خلق آثار خودساختة 

زيبا، منبع درآمد بسيار خوبي نيز داشته باشند.

نتيجه گيري
ويژگي هاي عقيق و راه هاي شناســايي آسان آن، 
و همچنين وفور آن در ســطح زمين، به خصوص در 
منطقه هاي كويري، باعث شــده است كه اين سنگ 
زيبا بيشترين كاربرد را در ساختن زينت آالت داشته 
باشــد. با گذراندن دوره هاي كوتاه مــدت در مراكز 
فني وحرفه اي و تهية دستگاه تراش، مي توان عالوه بر 

پر كردن اوقات فراغت، درآمد كسب كرد.

پيشنها د
ســاخت  در  خصوصياتــش،  براســاس  عقيــق 
دستگيره هاي كابينت و همچنين، دستگيرة در اصلي 
خانه و ســاخت دكمه براي كت هاي مردانه كاربرد 
دارد. عقيــق هم بر زيبايي محصوالت مي افزايد، هم 
درآمد فراواني را براي صاحبان حرفة گوهرتراشــي 
به ارمغان مي آورد. لذا با فرهنگ ســازي مي تواند به 
يك شغل درآمدزا تبديل شود. خصوصًا كه فرهنگ 

استفاده از آن در ايران و جهان اسالم وجود دارد.

دستگاه هاي گوهرتراشي
رايج ترين دستگاه هاي تراش كاني هاي نيمه قيمتي 

دو نوع اند: 
الف( دســتگاه هاي تراش دامله يا پشت ماهي كه 
دســتگاه هاي ساده و شبيه سنگ ِفِرز ساختماني در 
ابعاد كوچك تر هســتند و فقط تراش هاي گنبدي و 

نهايتًا هنري را مي توان با آن ها انجام داد.
ب( دســتگاه هاي َفِســْت )يا زاويــه دار( كه براي 
تراش هــاي چندوجهي مانند تــراش برليان به كار 
مي روند )البته يك دســتگاه ليــزري هم مخصوص 
 GIA تراش الماس هســت كه در آ مريكا و شــركت

موجود است.(
البته دستگاه  تراش به همة لوازم جانبي خود شامل 
انواع ديســك CBN، تيغة تراش َفِست و دامله، ِفِرز 
انگشــتي، تيغة الماسه و برش، متة الماسه، فرز مته 
انگشتي، پودر الماسه و پوليش نياز دارد. شركت هاي 
زيــادي در زمينة فروش دســتگاه ها و لوازم جانبي 
آن ها فعاليت دارند. دستگاه هاي توليد شده در ايران، 
ضمن رقابت با دســتگا ه هاي خارجي، قيمت بسيار 
كمتري دارند. خريد هر دستگاه همراه تمامي لوازم 
جانبــي آن، مبلغي كمتر از بهاي گوشــي همراه يا 

رايانة شخصي نياز دارد.

كارآفريني و درآمدهاي خانگي
گوهرتراشــي به علت هزينة كم براي شروع كار و 
اختصاص فضاي ناچيز در منزل به آن، براي كســب 
درامدهاي خانگي بســيار مناســب اســت و بدين 
صورت براي اعضاي خانواده نيز كارآفريني مي شود. 

کاني عقیق کاني 
فرعي بسیاري از 

معدن ها به حساب 
مي آید

 منابع
 .)1376( محمــد  زاوش،   .1
. انتشارات كاني شناسي در ايران قديم. انتشارات كاني شناسي در ايران قديم. انتشارات 
پژوهشگاه علوم انســاني و مطالعات 

فرهنگي. تهران. چاپ دوم.
2. ســازمان مديريــت و برنامه ريزي 
بودجــه-1394(.  و  )برنامه  كشــور 
فهرســت مراحل اكتشــاف سنگ ها 
و كاني هاي قيمتــي و نيمه قيمتي«. 

نشرية 599.
3. فرهنگ لغت جامع زمين شناسي و 

كاني شناسي.
4. گوهرشاهي، راشين، بانك اطالعات 

كاني ها، 1395، 590 صفحه.
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نويسنده: مارگاريت پاولووا٭
ترجمه: بتول عطاران

نوينسازی
آموزشوپرورشروسيه

اشاره
در بخش اول مقاله درباره ســاختار نظام آموزشی در بخش اول مقاله درباره ســاختار نظام آموزشی 
در روسيه بحث شــد و در اين قسمت به مشکالت در روسيه بحث شــد و در اين قسمت به مشکالت 

اجرای اصالحات پرداخته می شود.
در چهارم نوامبر ســال 2004، کميته های وزارت ، کميته های وزارت 
آموزش وپرورش و علوم فدراســيون روسيه، دربارة آموزش وپرورش و علوم فدراســيون روسيه، دربارة 
اولويت های توســعة نظام آموزشــی کشور به بحث اولويت های توســعة نظام آموزشــی کشور به بحث 
پرداختند. ســندی که در آن اجالس مورد بررسی پرداختند. ســندی که در آن اجالس مورد بررسی 
قرار گرفت، بــرای اجرای اصالحات آموزشــی در قرار گرفت، بــرای اجرای اصالحات آموزشــی در 
روسيه چند مشکل را شناسايی کرده بود. از جمله روسيه چند مشکل را شناسايی کرده بود. از جمله 
مشــکالتی که مورد بحث قرار گرفت، نبود تناسب مشــکالتی که مورد بحث قرار گرفت، نبود تناسب 
ميان محتوای آموزشــی و نيازهــای جاری جامعه ميان محتوای آموزشــی و نيازهــای جاری جامعه 
و اقتصاد بود. به ويژه به اين نکته اشــاره شــد که و اقتصاد بود. به ويژه به اين نکته اشــاره شــد که 
بازار کار، ســطح خاصی از دانش نظری را از بازار کار، ســطح خاصی از دانش نظری را از 
نيروی کار طلب نمی کند، بلکه از او سطحی نيروی کار طلب نمی کند، بلکه از او سطحی 
قابل قبول و قابل بروز از رفتار مســئوالنه، قابل قبول و قابل بروز از رفتار مســئوالنه، 
شايســتگی تخصصی و ظرفيــت ارتباطی شايســتگی تخصصی و ظرفيــت ارتباطی 
حل کشــمکش های موجــود ميان حل کشــمکش های موجــود ميان  می خواهــد.
تفســيرهای ســنتی از آموزش و تقاضاهای جديد، تفســيرهای ســنتی از آموزش و تقاضاهای جديد، 

برای آموزش کار آسانی نيست.

كليد واژه ها :
آموزش وپرورش تطبيقی، 
فنی و حرفه ای، نظام 
آموزشی

(بخشدوم)
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مشكالتاجرایاصالحاتآموزشیو
اقداماتیبرایغلبهبرآنها
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وقتی ملت ها گذشــتة طوالنی و با شکوهی داشته 
باشــند، هر کار بکنند نمی توانند گذشته را ناديده 
بگيرند. حتــی همان لحظه ای که می کوشــند آن 
گذشته را نابود کنند، تحت تأثير آن هستند. آن ها در 
ميانة درخشــان ترين انتقال ها، از لحاظ بنياد، همان 
شخصيت و سرنوشتی را دارند که تاريخ به آن  ها داده 

است.
کميته ها آشــکارا اعالم کردند که مشــکالتی در 
تغييــر دادن محتــوا و روش های تدريــس آموزش 
عمومــی، به يادگيــری فعاليت محورتــر، و تربيت 
دانش آموزمحورتــر وجود دارد. نتايــج ناموفقی که 
دانش آموزان روسی در آزمون »پيزا«2 در سال 2006 
کســب کردند، اين نتيجه گيــری را تأييد می کند. 
دگرگونــی در يادگيری دانش آمــوزان، که از طريق 
فرايند نوين سازی کسب می شود، اساسی نيست. اين 
موضوع در روســيه چنين توضيح داده می شود که 
پيزا عمدتًا ســطح توانايی دانش آموزان، برای کاربرد 
دانش و مهارت های مدرســه ای را در موقعيت های 
واقعی زندگی می ســنجد، نه سطح مهارت آن ها را 
در برنامة آموزشــی مدرسه که بسياری از معلمان و 
دانشگاهيان آن را مقياس عمدة موفقيت می شمارند 
(Mesh Rova, 2008). البتــه روش و رويکرد مورد 
اســتفاده در طراحی پيزا به هدف های نوين ســازی 
آموزش وپرورش روســيه نزديک اســت که عبارت  
است از پرورش شايســتگی های کليدی دانش آموز 
برای افزايش توانايی حل مســئله. اين شايستگی ها 
در مؤلفه ملی آموزش عمومی پايه و تکميلی لحاظ 

شده است.3

اولويت های اصالحات آموزشی
کميته ها بــر نقش محــوری آموزش وپرورش در 
توسعة اقتصادی، ثبات اجتماعی، و توسعة نهادهای 
مدنــی جامعه صحه گذاشــتند و در جلســة خود 
تصويــب کردند کــه در مرحلة فعلی نوين ســازی 
آموزش وپرورش روسيه، برای اصالحات آموزشی پنج 

اولويت وجود دارد که عبارت اند از:
é افزايــش کيفيت آموزش حرفــه ای )آموزش و 

کارآموزی حرفه ای و آموزش عالی(؛
é افزايش دسترســی به آموزش عمومی و ارتقای 

کيفيت آن؛
é ايجاد نظم نوينی از آموزش حرفه ای مادام العمر؛

é افزايــش جاذبه هــای ســرمايه گذاری در نظام 
آموزشی )برای جذب منابع غيردولتی(؛

é حرکت به ســمت اصــول بودجه ريزی ســرانه 
در آموزش وپــرورش و ايجاد بــازاری اثربخش برای 

خدمات آموزشی.4
اولويت های مذکور، در برنامة عمل دورة منتهی به 
سال 2010، موسوم به »برنامة ملی توسعة آموزشی 
برای ســال ها 2010ـ2006« بيان شــده اند.5 اين 
برنامه شــامل، تدوين استانداردهای حرفه ای جديد 
که صنعت بايد در ايــن مورد همکاری کند، تدوين 
استانداردهای مدرســه ای جديد با تأکيد بيشتر بر 
رويکردهای تربيتی معاصر، يعنی توانايی حل مسائل 
واقعی زندگی به عنوان حاصــل يادگيری، و تدوين 
قانون ملی جديد آموزش وپــرورش، برای يکپارچه 
کردن مبنای قانونی تمامی سطوح آموزش وپرورش 

است.
اقــدام ديگر بــرای افزايش اثربخشــی اصالحات 
آموزشــی را رئيس جمهور فدراســيون روســيه در 
ســپتامبر 2005 اعالم کرد. آموزش وپرورش يکی از 
چهار پروژة ملی بود کــه از بودجة دولتی برخوردار 

بودند.

پروژة ملی اولويتی »آموزش وپرورش«
اين پروژه از اين زمينه ها حمايت می کند:

نظری و حرفه ای،  نوآوری در مدرسه های   é
هم در سطح مقدماتی و هم در سطح متوسطه؛
é مؤسســات آموزش عالی که راهبردهايی 

ابتکاری نشان می دهند؛
é معلمان برتر؛ 

é مدرسه هايی که به اينترنت متصل هستند؛
é تأسيس دو دانشــگاه بزرگ در سيبری و 

منطقة جنوبی روسيه؛
é ادارات منطقــه ای آموزش وپــرورش که 
در  آموزشی  توسعة  برای  نظام مند  رويکردی 

منطقه به کار می برند.
ايــن پروژه بــرای حمايت از جوانان مســتعد نيز 
منابعی در اختيار می گذارد. مثاًل در ســال 2007، 
76 مدرســة حرفه ای، به خاطر راه اندازی برنامه های 
کارآموزی نوآورانه، 1/8 ميليارد روبل دريافت کردند. 
در سال تحصيلی 2007ـ 2006،  شش هزار مدرسة 
آموزش عمومی برای نوســازی آزمايشــگاه، خريد 
نرم افزار و تجهيزات، و ارائــة کارآموزی به معلمان، 
هرکدام يک ميليون روبل دريافت کردند. در سال های 
2006 و 2007، از بيست هزار معلم پشتيبانی شد و 
هر يک صدهزار روبل دريافت کردند.6 اين پروژه در 

جزء فناوری عام 
باید با یکی از 

اجزای تخصصی، 
یعنی »جهت ها«، یا 

»رشته ها« تلفیق 
شود 



34  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ پانزدهم | شمارۀ 1 | پاییز 1398

حال تکامل است و برنامة زمانی فعاليت ها مشخص 
شده است.

آموزش فناوری
آموزش فناوری يکی از راه های مؤثر حرفه ای کردن 
آموزش مدرسه ای اســت. آموزش فناوری بخشی از 
آموزش عمومی آموزش حرفه ای در روسيه است. از 
اين رو در روسيه پيوند نزديکی ميان آموزش فناوری 
و حرفه ای وجود دارد و در اين قســمت، برای نشان 
دادن برخی تغييرات در نظام آموزش عمومی روسيه، 
از آموزش فناوری استفاده می کنيم. فناوری به عنوان 
درســی جديد يا زمينه ای جديد برای يادگيری، از 

سال 1993 معمول شد.

فرهنگ  فناورانه
جهت گيــری محــض درس پيــش از آن، يعنی 
درس کارآمــوزی نيــروی کار7، فنی بــود. وقتی با 
اصالحات آموزشی دهة 1990 فرايند انسانی کردن 
آموزش وپرورش روسيه آغاز شد، موضوع ارائة دليل 
منطقی برای آموزش فناوری باال گرفت. در آن اوضاع 
به نظر می رســيد مفهوم »فرهنگ  فناورانه«8، راهی 
برای وارد کردن مباحثی گســترده تر در چارچوب 
آموزش فناوری باشــد. در چند ســند )مثاًل فرمان 
وزير آموزش عمومی و تخصصی( آمده بود که انتقال 
فرهنــگ فناورانه، هدف اصلی آمــوزش فناوری در 

روسيه به شمار می رود.
رويکرد اين درس تالشــی اســت برای بنا نهادن 
برداشتی وســيع تر و انســانی تر از درسی که فقط 
جهت گيری فنی دارد. به اين ترتيب که »هدف اصلی 
آموزش فناوری ايجاد فرهنگ فناورانه اســت که به 
معنی مهارت يافتن در نظام روش ها و وسيله ها فعاليت 
)شخص( برای خلق ارزش های مادی و معنوی است« 
 (Atutov, Kozhina, Ovechkin, & Khotuntsev,

 1998:7)
ملحوظ داشتن ارزش های معنوی، نياز به آن دسته 
از فعاليت های شخص را که در هماهنگی با طبيعت 
هستند، برجسته می کند. در صورت مذاکرات مفهوم 
 [Ovechkin & Simonenko, فنــاوری  آمــوزش 
[13-1998:12، فرهنگ فناورانه چنين تعريف شده 
اســت: »انتقال دانش در مورد ســپهر فنی، توانايی 
اســتفاده از دستاوردهای آن به نفع شخص، با توجه 
به ســازگاری آن با طبيعت و فرهنگ به نســل های 
بعدی. اين مفهوم جايگاه شخص در محدودة طبيعت 

و حدود دخالت بی خطر او را در فرايندهای طبيعی 
معلوم می کنــد. »فن فرهنگ9، ولت آن شــاوونگ10 
)چشــم انداز جهان( و خودفهمی شــخص امروزی، 
وحدت، و هماهنگی فرهنگ مادی و معنوی جامعه 

را تعريف می کند.«
مفهوم »فن ســپهر«11 که به عنــوان منبع دانش 
فرهنــگ فناورانه معرفی شــده اســت، بــه نظرية 
ورنادسکی برمی گردد. فن سپهر را، به همراه طبيعت، 
فرد، و جامعه، بخش ممتازی از نظام ســيارة زمين 
می شمارند. فعاليت برای طراحی و ساختن مصنوعات 
مادی، و نتايج تأثير آن بر افراد، جامعه و طبيعت، در 
محدودة ســاختاری عام سازمان دهی می شود که به 
آن فن سپهر می گويند. فن سپهر، هم نتيجة توسعة 
جامعة انسانی است، و هم نيروی گردانندة آن. بدين 
ترتيب همة فناوری ها، مسائل و فرايندهای اجتماعی 
ـ فرهنگی مشمول مفهوم فرهنگ فناورانه می شوند 
و بايد در آموزش فناوری ارائه شوند. مفهوم فرهنگی 
فناورانه بيشــتر بر مســائل و ارزش های اخالقی در 
جامعه تأکيد دارد. فرهنگ فناورانه شامل صنعت های 
سنتی که بخشی از ميراث فرهنگی ملت ها را تشکيل 
می دهند نيز می شود. اين موضوع آموزش فناوری را 

با اصالحات آموزشی پيوند می دهد.
رمزگشــايی از معانی اين مفهوم نشان می دهد که 
ماهيت فرهنگــی فناورانه، در چارچوب رويکرد يک 
الگوی انسانی به تعليم وتربيت ارائه می شود. فرهنگ 
فناورانه، اهميت عمل مســئوالنة متأثر از ارزش های 
اخالقی را، که نقش آفرين را قادر می سازد پيامدهای 
مثبت و منفی دغدغه نسبت به انسان ها را، بی درنگ 
يا غيرمســتقيم ارزيابی کند، برجســته می ســازد

.(Oser, 1994) 

استانداردهای آموزش فناوری
اولين استانداردهای آموزش فناوری در سال 1998 
منتشــر شد. پيش نويســی از دومين استانداردهای 
فناوری، طبق راهبرد نوين ســازی تدوين شــد که 
در ســال 2003 نهايی و در ســال 2004 تصويب 
شــد. جهت گيری هدف های آمــوزش فناوری، که 
در دومين مجموعة اســتانداردها بيان شــده است، 
کمتر به سمت کسب دانش و بيشتر به سمت رشد 
شخصی دانش آموزان گرايش دارد: پرورش ذهن های 
کاوشــگر؛ تفکر فنی؛ تجســم فضايی و مهارت های 
فکری، خالقيتی، ارتباطی و مديريتی؛ دخالت خود 
راهبر در فعاليت ها؛ تبحر در فرهنگ فناورانه؛ و نيز 
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جهت دادن آموزش به سمت فعاليت های گوناگون، با 
هدف ســاختن محصوالتی مفيد برای فرد و جامعه. 
همچنيــن مفهوم پروژه ســازی )طراحــی( معرفی 
شده است. اســتانداردها با نوع خاصی از کار ارتباط 
مستقيم کمتری دارند و هدفشان بيشتر آماده سازی 

دانش آموزان برای زندگی و کار به طور کلی است.
در ســطح آمــوزش عمومی پايه، هــر دانش آموز 
می تواند )در محدودة مدرسه های خاص( يکی از سه 

جهت ]زير[ را انتخاب کند: 
é فناوری استفاده از دست يا ماشين در کار با مواد 

مقاوم، کار هنری روی مواد، و فناوری نساجی؛
é فناوری غذا و فرهنگ منزل؛ 

é فناوری کشــاورزی که عمدتًا برای مدرسه های 
غيرشهری است.

هر جهت شــامل پودمانی در مورد صنايع مدرن و 
آموزش حرفه ای است. اين پودمان امکان ايجاد پيوند 
نزديک ميان آموزش فنــاوری و آموزش حرفه ای را 
ميسر می کند. برخی موضوع های درسی، مانند اثرات 
فناورانه بر طبيعت، فناوری ها و بهداشت، مطالبی از 

بوم شناسی مرتبط را مطرح می کنند.
در ســطح باال، اســتانداردها از دو جزء تشــکيل 
می شــوند: »جزء فناوری عام« و »جزء تخصصی«. 
اولی برای تمام دانش آموزان اجباری اســت و دومی 
شــامل چند حق انتخاب اســت کــه دانش آموزان 
می توانند از ميان آن هــا يکی را انتخاب کنند. جزء 
فناوری عام شــامل اين محتواســت: مفاهيم اصلی 
و انــواع فعاليت هــای فناوری؛ مبانــی فعاليت های 
دگرگون سازی و طراحی؛ فرهنگ فناورانه و فرهنگ 

مصــرف و جهت گيری تخصصی )راهنمايی مســير 
زندگی(.

جزء فناوری عام بايــد با يکی از اجزای تخصصی، 
يعنــی »جهت ها« )فناوری اســتفاده از دســت يا 
ماشــين با مواد مقاوم؛ کار هنری روی مواد؛ فناوری 
نساجی و غذا؛ فرهنگ منزل؛ يا فناوری کشاورزی ـ 
برای مدرســه های غيرشهری(، يا »رشته ها« )يعنی 
فعاليت های عملی انســان ها مانند صنايع توليدی، 
اقتصاد، تعليم وتربيت، پزشــکی، صنعت ساختمان، 
حمل ونقل، فناوری اطالعات، هنر کاربردی و صنعت، 
امور اداری و منشــی گری، باغبانــی، دام پروری، و 
صنايع خدماتی( تلفيق شــود. اين ساختار، به ويژه  
در سطوح باالی مدرسه، برای دانش آموزان انعطاف 
بيشــتری به دســت می دهد. از يک طرف، تمامی 
دانش آموزان مبانــی فرهنگ فناورانــه را به عنوان 
جزئی از فرهنــگ عمومی در چارچــوب نيمرخ ها 
)مثاًل علوم انسانی ـ اجتماعی، علو م انسانی ـ فلسفه/ 
زبان، علوم تجربی، فيزيک و رياضيات( می خوانند، و 
از طــرف ديگر می توانند جهت يا رشــته ای را که با 
عالقه های حرفه ای آن ها تناسب دارد، انتخاب کنند.

در حال حاضر که ســومين نســل استانداردها در 
روســيه در دست تدوين است، آموزش فناوری دارد 
بيشتر به ســمت الگويی آموزشی پيش می رود که 
بر رويکردهــای يادگيری فعاليت محــور و پرورش 
شايســتگی ها تأکيد دارد. نتايج يادگيری، عمدتًا از 
طريق الگوهای فعاليت ها و انجام کارهايی که معرف 
واقعی دستاورد دانش آموزان هستند، بيان می شوند.

فدراسیون روسیه 
آموزش وپرورش را 
یکی از زمینه های 

دارای اولویت 
سیاست دولت 

اعالم کرده است



تربيت معلم فناوری
در روســيه تربيت معلــم فناوری، بــه همراه کل در روســيه تربيت معلــم فناوری، بــه همراه کل 
نظام آموزش عالی دســتخوش تغييراتی بوده است. نظام آموزش عالی دســتخوش تغييراتی بوده است. 
مقررات آن توســط اســتانداردهای دولتی آموزشی مقررات آن توســط اســتانداردهای دولتی آموزشی 
برای آمــوزش حرفــه ای عالی تنظيم می شــود.12
استانداردهای تربيت معلم فناوری که در سال 2000

به اجرا گذاشــته شدند، شــامل پنج سال تحصيل به اجرا گذاشــته شدند، شــامل پنج سال تحصيل 
تمام وقت، پس از گذراندن يازده ســال تحصيل در تمام وقت، پس از گذراندن يازده ســال تحصيل در 
مدرسه اســت. اين اســتانداردها همچنين کيفيت مدرسه اســت. اين اســتانداردها همچنين کيفيت 
فارغ التحصيل و برنامه های آموزشــی معلم فناوری فارغ التحصيل و برنامه های آموزشــی معلم فناوری 
را تشــريح می کند. اين ها شامل رشته هايی هستند را تشــريح می کند. اين ها شامل رشته هايی هستند 
که در ســطح دولت و دانشگاه تعيين می شوند. نوع که در ســطح دولت و دانشگاه تعيين می شوند. نوع 
رشته هايی که دانشجويان می توانند انتخاب می کنند، رشته هايی که دانشجويان می توانند انتخاب می کنند، 
اگر  هســتند )دانشجويان اگر  رشته های »گزينشی«13 هســتند )دانشجويان 
به موضوع هــای خاصی عالقه مند باشــند، معمواًل به موضوع هــای خاصی عالقه مند باشــند، معمواًل 
ثبت نام در رشــته هايی را انتخاب می کنند که اجبار ثبت نام در رشــته هايی را انتخاب می کنند که اجبار 
نباشــند(. دوره های انتخابی در هــر مجموعه بايد نباشــند(. دوره های انتخابی در هــر مجموعه بايد 
مکمل رشــته هايی باشد که در بخش ملی مجموعه مکمل رشــته هايی باشد که در بخش ملی مجموعه 
ذکر شده اســت. استانداردها طول برنامة کارآموزی ذکر شده اســت. استانداردها طول برنامة کارآموزی 
را 260 هفته و 8884 ساعت تعيين کرده اند. برنامه   ساعت تعيين کرده اند. برنامه  

بايد شامل مجموعه رشته های زير باشد:
رشته های علوم  انسانی و اقتصاد اجتماعی؛ é

رياضيات و علوم تجربی؛ é
رشته های تخصصی عمومی؛ é

رشته های خاص موضوع درس؛ é
رشته های گزينشی )رشته های غيراجباری(. é

کارآمــوزی معلمان فناوری بــا دو رويکرد صورت کارآمــوزی معلمان فناوری بــا دو رويکرد صورت 
می گيــرد: يــک برنامــة پنج ســاله و يــک برنامة می گيــرد: يــک برنامــة پنج ســاله و يــک برنامة 
چندســطحی. انعطاف برنامه محدود می شود به 5

درصد اختالف با تعداد ساعت هايی که در استانداردها درصد اختالف با تعداد ساعت هايی که در استانداردها 
مشخص شده است.

باز هم در انطباق با رويکرد »پان سوفيا« )خردکلی(، باز هم در انطباق با رويکرد »پان سوفيا« )خردکلی(، 
دانشــجويان آموزشی وســيع دريافت می کنند. در دانشــجويان آموزشی وســيع دريافت می کنند. در 
مجموعــة علوم انســانی و اقتصــاد اجتماعی، آن ها مجموعــة علوم انســانی و اقتصــاد اجتماعی، آن ها 
تاريخ روســيه، فرهنگ، سياســت، حقوق، فلسفه، تاريخ روســيه، فرهنگ، سياســت، حقوق، فلسفه، 
جامعه شناسی، اقتصاد و زبان های خارجی می خوانند. جامعه شناسی، اقتصاد و زبان های خارجی می خوانند. 
از  اين رو می توان مفاهيم کلی توســعة پاينده را در از  اين رو می توان مفاهيم کلی توســعة پاينده را در 
اين رشــته ها گنجاند. بوم شناسی، به عنوان دوره ای اين رشــته ها گنجاند. بوم شناسی، به عنوان دوره ای 
تک ترمی )72ســاعت( در مجموعة رياضيات و علوم ســاعت( در مجموعة رياضيات و علوم 
گنجانده شــده اســت تا تمامی دانشــجويان آن را گنجانده شــده اســت تا تمامی دانشــجويان آن را 
بخوانند. رشــته های تخصصــی عمومی که به علوم بخوانند. رشــته های تخصصــی عمومی که به علوم 
تربيتی و روان شناسی ربط پيدا می کنند نيز اين زمينه تربيتی و روان شناسی ربط پيدا می کنند نيز اين زمينه 
را دارند که طی درک داليل منطقی آموزش فناوری را دارند که طی درک داليل منطقی آموزش فناوری 

و »آموزش شناســی«14 آنچه به آموزش برای توسعة  آنچه به آموزش برای توسعة 
پايدار مربوط می شود، به اين موضوع، يعنی آموزش پايدار مربوط می شود، به اين موضوع، يعنی آموزش 
برای توســعة پايدار بپردازند. رشته هايی که خاص برای توســعة پايدار بپردازند. رشته هايی که خاص 
زمينة يادگيری هســتند )رشته های فنی عمومی(، زمينة يادگيری هســتند )رشته های فنی عمومی(، 
می توانند به راه حل های مهندســی زيست محيطی می توانند به راه حل های مهندســی زيست محيطی 

برای مشکالت اجتماعی و محيط زيست  بپردازند.
فرصت ديگر برای اعمال آموزش برای توسعة پايدار، فرصت ديگر برای اعمال آموزش برای توسعة پايدار، 
اعمال آن از طريق تخصصی کردن اســت. تخصصی اعمال آن از طريق تخصصی کردن اســت. تخصصی 
کردن در برنامه هــای تربيت معلم فناوری، پودمانی کردن در برنامه هــای تربيت معلم فناوری، پودمانی 
نهصد ساعتی است. اين بايد شامل برنامه ای منسجم نهصد ساعتی است. اين بايد شامل برنامه ای منسجم 
باشد که به دانشجويان امکان دهد دانش و مهارت های باشد که به دانشجويان امکان دهد دانش و مهارت های 
الزم برای کار در محيط آموزشی به سرعت در حال الزم برای کار در محيط آموزشی به سرعت در حال 
دگرگونی را کسب کنند و نيز کارآموزی نظام مندی دگرگونی را کسب کنند و نيز کارآموزی نظام مندی 
در زمينه ای خاص داشــته باشند. در حال حاضر در در زمينه ای خاص داشــته باشند. در حال حاضر در 
آموزش فناوری 28 تخصص وجــود دارد. برخی از  تخصص وجــود دارد. برخی از 
اين تخصص ها عبارت اند از: تکنيک  و تخصص فنی؛ اين تخصص ها عبارت اند از: تکنيک  و تخصص فنی؛ 
فرهنــگ منزل و هنــر کاربردی؛ منــزل و خانوادة فرهنــگ منزل و هنــر کاربردی؛ منــزل و خانوادة 
روســتايی؛ ســاختمان و نگهداری مسکن انفرادی؛ روســتايی؛ ســاختمان و نگهداری مسکن انفرادی؛ 
فناوری نساجی؛ فناوری غذايی؛ طراحی لوازم خانگی فناوری نساجی؛ فناوری غذايی؛ طراحی لوازم خانگی 
و محصوالت صنعتی؛ گرافيــک و طراحی؛ فناوری و محصوالت صنعتی؛ گرافيــک و طراحی؛ فناوری 
پيشــرفته؛ اقتصــاد کاربردی؛ فناوری کشــاورزی؛ پيشــرفته؛ اقتصــاد کاربردی؛ فناوری کشــاورزی؛ 
جهت يابی تخصصی )راهنمايی شغلی(؛ زبان خارجی جهت يابی تخصصی )راهنمايی شغلی(؛ زبان خارجی 

در آموزش حرفه ای؛ و کارآموزی نيروی کار.
تعــداد تخصص هايی کــه در هر مؤسســه ارائه تعــداد تخصص هايی کــه در هر مؤسســه ارائه 
می شــود، فــرق می کنــد. بعضی دانشــگاه ها يک می شــود، فــرق می کنــد. بعضی دانشــگاه ها يک 
تخصص، و مؤسســات ديگر چندين تخصص که در تخصص، و مؤسســات ديگر چندين تخصص که در 
عمل حداکثر 10 تخصص می شــود، ارائه می کنند.  تخصص می شــود، ارائه می کنند. 
تخصصی کردن به نظام کارآموزی انعطاف می بخشد  تخصصی کردن به نظام کارآموزی انعطاف می بخشد  
و بــه آن اجازه می دهد، به نيازهــای عمل آموزش و بــه آن اجازه می دهد، به نيازهــای عمل آموزش 
پاســخ دهد. کميتة  اتحاديه روش شناسی يادگيری پاســخ دهد. کميتة  اتحاديه روش شناسی يادگيری 
ـ ياددهی می تواند به ســرعت تخصص ها را تصويب ـ ياددهی می تواند به ســرعت تخصص ها را تصويب 
کند. اين کميته مؤسســة تضمين کيفيتی است که کند. اين کميته مؤسســة تضمين کيفيتی است که 
تالش های کارکنان دانشــگاه، صنعت و نمايندگان تالش های کارکنان دانشــگاه، صنعت و نمايندگان 
مؤسســه های ديگر را هماهنــگ می کند تا کيفيت مؤسســه های ديگر را هماهنــگ می کند تا کيفيت 
محتوای آمــوزش عالی و تدوين آن را تضمين کند. محتوای آمــوزش عالی و تدوين آن را تضمين کند. 
همچنيــن جهت های آينده را پيش بينی و از فرايند همچنيــن جهت های آينده را پيش بينی و از فرايند 
کارآموزی دانشجويان پشتيبانی کند. هدف های اين کارآموزی دانشجويان پشتيبانی کند. هدف های اين 
کميته عبارت اند از تهية پيش نويس اســتانداردهای کميته عبارت اند از تهية پيش نويس اســتانداردهای 
دولتــی برای آموزش، پيش بينــی نمونة برنامه های دولتــی برای آموزش، پيش بينــی نمونة برنامه های 
تحصيلی و برنامة درســی برای آموزش عالی، تأييد تحصيلی و برنامة درســی برای آموزش عالی، تأييد 
فهرست جهت ها و تخصص ها برای آموزش عالی، و فهرست جهت ها و تخصص ها برای آموزش عالی، و 
بررسی دســت نويس کتاب ها و کتاب های درسی ای بررسی دســت نويس کتاب ها و کتاب های درسی ای 
که بايد به تأييد اين کميته و وزارت آموزش وپرورش که بايد به تأييد اين کميته و وزارت آموزش وپرورش 
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برسند.
معلمــان بعد از فراغت از تحصيــل در يک برنامة معلمــان بعد از فراغت از تحصيــل در يک برنامة 
تربيت معلم فناوری، می توانند هم در مدرســه های تربيت معلم فناوری، می توانند هم در مدرســه های 
نظری کار کنند و هم در مدرسه های حرفه ای؛ البته نظری کار کنند و هم در مدرسه های حرفه ای؛ البته 
به شرط آنکه يکی از درس های کارورزی دانشجو در به شرط آنکه يکی از درس های کارورزی دانشجو در 

يک مؤسسة آموزش حرفه ای انجام شده باشد.

نتيجه گيری
فدراســيون روســيه آموزش وپــرورش را يکی از فدراســيون روســيه آموزش وپــرورش را يکی از 
زمينه های دارای اولويت سياست دولت اعالم کرده زمينه های دارای اولويت سياست دولت اعالم کرده 
است. چارچوب اين کار را سندهای عمدة زير تعيين است. چارچوب اين کار را سندهای عمدة زير تعيين 

می کنند:
قانون فدراسيون روسيه »دربارة آموزش وپرورش« قانون فدراسيون روسيه »دربارة آموزش وپرورش«  é
)مصوب دوما در ســال 1992 و اصالح شده در سال  و اصالح شده در سال 

1996(؛
2006ـ2006ـ2006 برنامــة ملی توســعة آموزشــی 2010 é

)مصوب دوما در 23 دســامبر 2005( که مطابق با ( که مطابق با 
مفهوم نوين ســازی آموزش وپرورش روسيه تا سال مفهوم نوين ســازی آموزش وپرورش روسيه تا سال 

2010 تدوين شده است؛
پروژة ملی اولويتــی »آموزش وپرورش« )که در پروژة ملی اولويتــی »آموزش وپرورش« )که در  é
5 ســپتامبر 2005 به همراه چهار پروژة ملی ديگر  به همراه چهار پروژة ملی ديگر 

توسط رئيس جمهور فدراسيون روسيه اعالم شد(.
نوين سازی آموزش وپرورش روسيه در سال 2001

آغاز شــد و يکــی از نيروهای مهم برای پيشــرفت آغاز شــد و يکــی از نيروهای مهم برای پيشــرفت 
روسيه قلمداد می شــود. پيش از انجام نوين سازی، روسيه قلمداد می شــود. پيش از انجام نوين سازی، 
منافــع اصالحات آموزشــی برای جامعــه، دولت و منافــع اصالحات آموزشــی برای جامعــه، دولت و 
اقتصاد مورد تأکيد قرار گرفت. ســندهای رســمی اقتصاد مورد تأکيد قرار گرفت. ســندهای رســمی 
روی نياز به اصالحات آموزشی به نفع جامعه )به ويژه روی نياز به اصالحات آموزشی به نفع جامعه )به ويژه 
حرکت از رويکردی اســتبدادی به شاگردمحور و از حرکت از رويکردی اســتبدادی به شاگردمحور و از 
اين طريــق، تقويت اصالحات سياســی، اجتماعی اين طريــق، تقويت اصالحات سياســی، اجتماعی 
و اقتصــادی(، دولــت )در حرکت به ســمت تنوع و اقتصــادی(، دولــت )در حرکت به ســمت تنوع 
بخشــيدن بــه آموزش وپرورش بــا جهت گيری به بخشــيدن بــه آموزش وپرورش بــا جهت گيری به 
ســمت فرد و انتخاب او(، و اقتصــاد )از اين نظر که ســمت فرد و انتخاب او(، و اقتصــاد )از اين نظر که 
آموزش وپرورش برای امنيت ملی کشــور اساســی آموزش وپرورش برای امنيت ملی کشــور اساســی 
است و فقط آموزش وپرورش می تواند کيفيت نيروی است و فقط آموزش وپرورش می تواند کيفيت نيروی 
کار در همــة زمينه ها را تضمين کند( تأکيد کردند

.(Tkachenko, 1996)
از فرايند نوين سازی چند دگرگونی مثبت حاصل از فرايند نوين سازی چند دگرگونی مثبت حاصل 
شده اســت؛ از جمله تنوع آموزش وپرورش، توسعة شده اســت؛ از جمله تنوع آموزش وپرورش، توسعة 
تدريجی استانداردهای جديد، تقسيم مسئوليت ميان تدريجی استانداردهای جديد، تقسيم مسئوليت ميان 
دولت و ادارات محلی و منطقه ای آموزش وپرورش، و دولت و ادارات محلی و منطقه ای آموزش وپرورش، و 
طراحی برنامة درسی چندسطحی. عناصر مدل های طراحی برنامة درسی چندسطحی. عناصر مدل های 
آموزشــی مدرن و مدرن متأخــر که در حال حاضر آموزشــی مدرن و مدرن متأخــر که در حال حاضر 

در روسيه هم زيســتی دارند، از نظر اعمال آموزش در روسيه هم زيســتی دارند، از نظر اعمال آموزش 
برای توسعة پايدار، ويژگی مثبتی محسوب می شوند. برای توسعة پايدار، ويژگی مثبتی محسوب می شوند. 
شايستگی های فرهنگ مدار، فرصتی فراهم می کنند شايستگی های فرهنگ مدار، فرصتی فراهم می کنند 
که برای مدل جديدی از پيشــرفت تمدن، مبنايی که برای مدل جديدی از پيشــرفت تمدن، مبنايی 
آموزشی درســت شــود که موردنياز آموزش برای آموزشی درســت شــود که موردنياز آموزش برای 
توسعة پايدار است )تمدن سپهر فرهنگی(. آموزش توسعة پايدار است )تمدن سپهر فرهنگی(. آموزش 
نيمــرخ مربوط به اقتصاد نيز، به عنــوان راهی برای نيمــرخ مربوط به اقتصاد نيز، به عنــوان راهی برای 
حرفه ای کردن آموزش مدرســه ای، می تواند با پديد حرفه ای کردن آموزش مدرســه ای، می تواند با پديد 
آوردن نوعی دانش و شــيوة عمل ويژه که به توسعة آوردن نوعی دانش و شــيوة عمل ويژه که به توسعة 
پايدار منجر می شود، در آموزش برای توسعة پايدار پايدار منجر می شود، در آموزش برای توسعة پايدار 
نقــش مهمی ايفا کند. در اين صــورت رويکردهای نقــش مهمی ايفا کند. در اين صــورت رويکردهای 
دگرگونی ارزش و مهندســی زيست محيطی، هر دو دگرگونی ارزش و مهندســی زيست محيطی، هر دو 

در نظام آموزشی قابليت کاربرد دارند.
در روســيه آموزش فناوری و حرفــه ای از طريق در روســيه آموزش فناوری و حرفــه ای از طريق 
مفهوم آموزش نيمرخ در دبيرستان، و آموزش عمومی مفهوم آموزش نيمرخ در دبيرستان، و آموزش عمومی 
در رشته های آموزش حرفه ای، با هم پيوند نزديکی در رشته های آموزش حرفه ای، با هم پيوند نزديکی 
دارند. رويکردهای ســنتی برای آموزش حرفه ای که دارند. رويکردهای ســنتی برای آموزش حرفه ای که 
شامل عنصر اساسی آموزش عمومی و تأکيدی جديد شامل عنصر اساسی آموزش عمومی و تأکيدی جديد 
بر فرهنگ فناورانه در آموزش فناوری، رشد شخصی بر فرهنگ فناورانه در آموزش فناوری، رشد شخصی 
و يادگيری فعاليت محور است، امکان اعمال اخالق، و يادگيری فعاليت محور است، امکان اعمال اخالق، 
مفاهيم، و فعاليت های آموزش برای توسعة پايدار را مفاهيم، و فعاليت های آموزش برای توسعة پايدار را 

فراهم می کند.
در برنامه های تربيت معلم هم، جزء عمومی آموزش در برنامه های تربيت معلم هم، جزء عمومی آموزش 
)مثاًل فلسفه، بوم شناســی، حقوق و علوم سياسی(، )مثاًل فلسفه، بوم شناســی، حقوق و علوم سياسی(، 
پاية اجرای آموزش برای توسعة پايدار برای معلمان پاية اجرای آموزش برای توسعة پايدار برای معلمان 
فناوری و حرفه ای را فراهم می کند. دوره های تخصص فناوری و حرفه ای را فراهم می کند. دوره های تخصص 
در آموزش حرفــه ای و تربيت معلم در آموزش عالی در آموزش حرفــه ای و تربيت معلم در آموزش عالی 
)از طريق دوره های خاص بــرای زمينة يادگيری(، )از طريق دوره های خاص بــرای زمينة يادگيری(، 
می تواند به مســائل خاصی از توسعة پاينده بپردازد. می تواند به مســائل خاصی از توسعة پاينده بپردازد. 
می تــوان از طريــق همکاری ميــان معلمانی که با می تــوان از طريــق همکاری ميــان معلمانی که با 
زمينه های متفاوت درسی سروکار دارند، بر تنش های زمينه های متفاوت درسی سروکار دارند، بر تنش های 
احتمالی ميان اين دو راهبــرد اجرای آموزش برای احتمالی ميان اين دو راهبــرد اجرای آموزش برای 

توسعة پايدار ـ عمومی و خاص ـ فائق آمد.
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اصول اخالقــي درواقع مبناي عملــي اخالق در 
جامعه است. براي رسيدن به روشي علمي مبتني بر 
اخالق بايد روزانه به اين سؤال پاسخ دهيم: »اگر به 
اصول اخالقي اعتقاد دارم، چگونه بايد زندگي كنم؟ 

چگونه بايد رفتار اخالقي مناسبي داشته باشم؟«
كار درســت را بايد در چارچــوب اصول اخالقي 
انجــام داد. اصول اخالقي يك جامعه عبارت اســت 
از مجموعه اي از عقايد بنيادين رايجي كه درســت 
يا غلط بودن عملكرد را مشــخص مي كند. در محل 
كار ارزش هاي مورد قبول كارفرماي شما بايد مبتني 
بر اصول اخالقي باشــد. به هميــن دليل، فردي كه 
به اصول اخالقي مقيد است، نمي تواند با كارفرمايي 
كــه به اصول اخالقــي اعتقاد نــدارد، كار كند. اگر 
ارزش هاي شــخصي شــما با ارزش هاي مورد قبول 
كارفرمايتان ســازگار نباشد، شما بايد دائمًا خودتان 
را در موقعيت هاي سازشكارانه و غيرقابل قبول قرار 
دهيد. ايــن امر براي افرادي كه بــه اصول اخالقي 

پايبند هستند، امكان پذير نيست.
بــراي رعايت اصول اخالقي بايــد چارچوب كاري 
مدوني داشــته باشــيد. اين چارچوب مجموعه اي 
از ارزش هاســت كــه رفتــار، تصميم گيري هاي و 
انتخاب هاي شــما را هدايت مي كند. براي كســب 
موفقيــت، الزم اســت افــراد به اصــول اخالقي و 
چارچوب هــاي محكم و مثبتي از ارزش ها دســت 
يابنــد و تصميم بگيرند كه براســاس آن ها زندگي 
كنند و اشتغال داشته باشــند. سرآمد اين ارزش ها 

»درستكاري« و »صداقت« است.
فن ورزها گاه بر سر دوراهي اخالق قرار مي گيرند. 
در اين مســير، آن ها بايد بين نيازهاي ســازمان و 
منافع شخصي خود تعادل برقرار كنند. اين افراد اگر 

بخواهند معيارهاي اخالقي، از جمله درســتكاري و 
صداقت را رعايت كنند، بايد در برابر فشارهاي آشكار 
و پوشيده )از قبيل كم گذاشتن در كار و رسيدن به 

منافع و سود آني( مقاومت كنند.
تكنسيني را مي شناســم كه در نهايت مجبور شد 
تغيير شــغل دهد؛ زيرا كارفرمايانش واقعًا او را تحت 
فشار مي گذاشتند و از او مي خواستند كه براي كاري 
كه انجام نشده بود، يا كاري كه الزم نبود انجام شود، 
از مشتريان هزينه دريافت كند. او اين عمل را تقلب 
مي دانست. بيش از يك سال كوشيد كارفرمايش را 
قانع كند كه هنگام نوشتن صورت حساب مشتري، 
كار را درســت و قانوني انجام دهد و چون بر موضع 
خودش پافشاري كرد، كارفرما به روش هاي گوناگون 
او را تحت فشار قرار داد. در نهايت نتوانست اذيت ها 
و فشارهايي را كه به او تحميل مي شود بپذيرد. لذا، 
به جست وجوي كار ديگري پرداخت و توانست كاري 
در شــركت ديگري پيدا كند. او پس از جدا شــدن 
از كار اول، به دليل صداقتي كه داشــت، مورد توجه 
مشتري هاي شركت اول قرار گرفت. به طوري كه به 

سوي شركت جديد وي سرازير شدند.
تصميم گيري هايي كه شــديداً بــه رعايت اصول 
اخالقي نياز دارند، افراد را دســتخوش پديده اي به 
نام »خودكاوي« مي سازند. در اين تأمل و خودكاوي 
اعتقادات فرد از يك ســو و فشارهاي كاري از سوي 
ديگر درگير مي شــوند و در اين شــرايط، شما براي 

انجام كار بايد مقايسه كنيد و تصميم بگيريد.
اين خودكاوي بر تصميم گيري شما تأثير مي گذارد. 
براي مثال، تكنسين درستكار ياد شده، در زمان كار 
كردن با رئيسي كه دائمًا او را براي تقلب كردن تحت 
فشــار قرار مي داد، لحظات سختي را تجربه مي كرد. 

درستكاریورعايتاصول
اخالقی برداشت از کتاب 

رمز و راز موفقیت در شغل و حرفه

38  رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش | دورۀ پانزدهم | شمارۀ 1 | پاییز 1398

اصول اخالقي 
یک جامعه عبارت 
است از مجموعه اي 
از عقاید بنیادین 
رایجي که 
درست یا غلط 
بودن عملکرد را 
مشخص مي کند
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محسن جعفرآبادي



يــك بار رئيس او را به اخراج تهديد كرده بود. حتي 
گفته بود كه شــغل ديگري پيــدا كند و توصيه نامة 

بدي به او خواهد داد.
از آنجا كه او عيالوار بود، مي دانست كه بايد تهديد را 
جدي بگيرد. در نتيجه ساعت هاي سختي را گذرانده 
بود. گاهي بــراي يك لحظه فكر مي كرد كه بايد در 
برابر فشــارها تسليم شــود و براي به دست آوردن 
نوعي امنيت اقتصادي، مبالغ اضافي به صورت حساب 
مشــتريان بيفزايد. مخصوصًا نگران از دســت دادن 
بيمــة درماني خود بود. زيرا در همان زمان همســر 
باردارش واقعًا به پوشش درماني كامل نياز داشت. اما 
در نهايت خودكاوي هايش به اين نتيجه رسيدند كه 
تقلب ـ تقلب است؛ حتي زماني كه همسرش باردار 

باشد و به پوشش بيمة درماني نياز داشته باشد.
او در نهايت نتيجه گرفت كه بهترين راه براي حل 
مشــكالتش يافتن شغلي ديگر اســت. او اين كار را 
بدون دريافــت تأييديه از رئيس قبلــي خود انجام 
داد و از صاحــب كار جديدش خواســت براي اينكه 
رئيس قبلي اش درصدد انتقام و اقدامي تالفي جويانه 
برنيايــد، با او تماس نگيرد. بــه اين ترتيب از امتياز 

تجربة قبلي صرف نظر كرد.
اين تكنســين پايبند به اصل اخالقي به سرعت در 
تيم خود عضو برجسته اي شد و توانست از موقعيت 
شغلي موفقي برخوردار شود. چنين تصميم گيري هاي 
سختي از موارد پيچيده اي هستند كه افراد متعهد، 
حين اشــتغال با رعايت درســتكاري، بارها با آن ها 
مواجه مي شــوند و براي مقابله و ايستادگي در برابر 
فشــارهايي كه اجتناب ناپذير بر آنان وارد مي شوند، 

شجاعانه مقاومت مي كنند.
تكنســين متعهد ما، نه تنهــا از طرف رئيس خود 
تغيير خالفكارانة صورت حساب هاي مشتريان  براي 
تحت فشــار بود، حتي از طرف همســرش نيز براي 
تسليم شــدن تحت فشار قرار داشــت. زيرا همسر 
وي مي ترســيد كه با از دست دادن شغل شوهرش، 
خانواده تحت فشــار بســيار زيادتري قرار گيرد؛ به 
طوري كه نتواند آن را تحمل كند. ســخت تر از اين، 
برخورد افرادي اســت كه مي خواهند شما برخالف 
اين روش عمل كنيد. آن ها نه تنها اين شــجاعت را 
تحســين نمي كنند و به شما تبريك نمي گويند، كه 
مي كوشند راه هايي پيدا كنند تا شما را بيشتر تحت 
فشار قرار دهند و بي اعتبارتان كنند. بنابراين، نبايد 
ساده لوح باشيد و تصور كنيد كساني كه مخالف رفتار 
صادقانة شما هستند، عقب مي نشينند و با آغوش باز 

شما را مي پذيرند.
اگر شخص ناخشنود مســئول يا ناظر شما باشد، 
براي مقابله با عمل درســت شما، ممكن است نمرة 
پرســنلي شما را در حد پايين منظور كند و دريافت 
نمرة پايين شانس شــما را براي ارتقا و پيشرفت به 
شدت كاهش مي دهد. اگر شــخص ناخشنود يكي 
از اعضاي تيم باشــد، رفتار مبتني بر اخالق شــما 
ممكن اســت ســبب عصبانيت وي شود و شروع به 
پخش شــايعات غيرواقعي كند و در نهايت به شما 
آســيب برساند. تقريبًا هميشه هزينة كوتاه مدتي در 
مقابل انجام عمــل مبتني بر اخالق، در زماني كه با 
آن مخالفت مي شــود، حادث مي شود. متأسفانه اين 
حقيقت غيرقابل انــكار در دنياي كار مدرن امروزي 

وجود دارد.
يــادآور مي شــويم، هنگانــي كه مســئلة اخالق و 
درســتكاري پيش مي آيد، مهم نيست كه چه كسي 
در كوتاه مدت برنده اســت، بلكه مهم اين است كه چه 
كســي در بلندمدت برنده خواهد شد. مثاًل، شركتي 
كه درخواست اضافه كردن مبالغ غيرقانوني به صورت 
حساب مشتريان را به تكنسين خود داده بود، يك سال 

پس از ترك تكنسين، با رسوايي بزرگي روبه رو شد.
يكي از تكنســين هايي كه در صورت حساب هاي 
غيرقانوني دخالت داشــت، با يكي از مشتريان مهم 
و بــزرگ تماس گرفت و همه چيز را اظهار كرد. اين 
تكنسين عصباني بود، زيرا رئيسش از دادن ارتقا به او 
خودداري كرده بود. پس از اطالع، مشتري با وكيل 
خود تماس گرفت و تحقيقات آغاز شــد. در نهايت 
شــركتي كه به اصول اخالقي اعتقاد نداشت، براي 
نجات از بدنامي مجبور شد از تجارت بيرون برود. زيرا 
با وجود اينكه شركت ميليون ها تومان را كه به صورت 
غيرقانوني و اضافي از مشــتريان خود دريافت كرده 
بود، به صورت جريمه برگرداند، ولي ساير مشتريان، 
ديگر به شــركت اعتماد نكردند و از كار كردن با آن 

پرهيز كردند. به اين ترتيب شركت ورشكسته شد.
ســرانجام به دليل ورشكستگي شــركت، تمامي 
تكنسين هايي كه در مقابل فشار براي تغيير غيرقانوني 
صورت حساب مشتريان تسليم شده بودند، شغلشان 
را از دســت دادند. اندوه بارتر اينكه براي تكنسين ها 
ـ كــه افراد بدي نبودند و فقط در برابر فشــار براي 
انجام كار نادرســت تسليم شده بودندـ  يافتن شغل 
امكان پذير نبود. زيرا بدنامي شركت موجب شده بود 

 منبعكه آنان لكة تاريكي در پروندة خود داشته باشند.
كتاب رمز و راز موفقيت در شــغل و 

حرفه
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تقریباً همیشه 
هزینة کوتاه مدتي 

در مقابل انجام 
عمل مبتني بر 

اخالق، در زماني 
که با آن مخالفت 
مي شود، حادث 

مي شود. متأسفانه 
این حقیقت 

غیرقابل انکار در 
دنیاي کار مدرن 

امروزي وجود دارد

هنگامي که مسئلة 
اخالق و درستکاري 

پیش مي آید، مهم 
نیست که چه کسي 
در کوتاه مدت برنده 
است، بلکه مهم این 

است که چه کسي 
در بلندمدت برنده 

خواهد شد
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عباس بيات
كارشناس ارشد مديريت آموزشي 

و كارشناس دفتر آموزش هاي فني وحرفه اي

مقدمه
رهبر معظم انقالب همــواره در ديدار با فرهنگيان 
افق هاي جديدي را در زمينة تعليم و تربيت پيش روي 
فعاالن اين عرصه قرار مي دهند. ايشان بي شك علمداِر 
توجه به آموزش و پرورش در كشــور هستند. حضور 
ايشــان در يكي از پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان، 
جلوة  ديگري از اهميت و اولويت تعليم و تربيت، معلم 
و دانشگاه معلم پرور شد. بخش مهمي از فرمايشات 
ايشان در ســال جاري به اهميت، مركزيت و اولويت 
معلم و تربيت معلم اختصاص يافت و در اين راســتا، 
توجه ويژه اي به بحث كمبود معلم در آموزش و پرورش 

داشتند.
توجــه و تذكر بــه وجود خأل نيروي انســاني در 
ديدار سال گذشــته نيز مطرح شده بود، اما در سال 
جاري ضمن مشــخص كردن وظايفي براي هر يك از 
دستگاه هاي مربوطه، خود نيز با بزرگواري و سخاوت 
براي هر گونه كمك ممكن اعالم آمادگي كردند  كه اين 

امر نشان از راهبردي بودن خأل پيش رو دارد. 
يادداشت زير تالشي است تخصصي كه به موضوع 
نيروي انســاني آموزش هاي فني وحرفه اي و  تأمين 
مهارتي در ســال هاي پيــش رو در آموزش و پرورش 

مي پردازد. 

كليد واژه ها :
فني وحرفه اي، نيروي 
انساني،  تربيت معلم

بررسیچالشهایتأمين
نيرویانسانیدر

آموزشهای
فنیوحرفهای
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طرح مسئله 
بايد اذعان داشــت كه آموزش  و پــرورش، به عنوان 
كانون خلق دنياي آينده و زيرساخت اصلي سعادت 
ملت و پيشــرفت كشور، شــرايط ويژه اي را پيش رو 
دارد. دو سال اســت كه زمزمه هايي مبني بر ايجاد 
يك خأل بحران آفرين در نيروي انســاني بزرگ ترين 
و با اولويت ترين دســتگاه حاكميتي كشــور شنيده 

مي شود. 
بازنشســته شــدن بالغ بر 350 هزار نفر از جامعة 
شــريف فرهنگيان طي چهار ســال آينده، و ورود 
حداكثــر هشــتاد هــزار نفــر از فارغ التحصيالن 
دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي 
بــه آموزش  و پــرورش ، واقعيتي عيني اســت. اين 
واقعيت، وقتي با رشــد جمعيــت دانش آموزي طي 
ســال هاي آينده جمع شــود، خبر از بحراني واقعي 
و توفاني بزرگ در زيرســاخت اصلي علم و تحقيق 
كشور مي  دهد. ســهم آموزش هاي فني و مهارتي از 
اين عدد نزديك به هفده هزار نفر بيان شده است كه 
با سه ســاله شدن هنرستان ها، كمبود نيروي انساني 

در اين بخش تشديد مي شود. 

در ادامه راهكارهاي پيشنهادي براي فائق آمدن بر 
اين مشكالت ارائه شده اند: 

1. افزايش ظرفيت تربيت معلم در 
كشور 

تربيــت معلم بايــد در يــك دورة اختصاصي، در 
دانشگاه هاي ويژة اين امر، با سرفصل ها و روش هاي 
اختصاصي صــورت بگيرد. راهــكار اصولي و اصلي 
تأمين و تربيت نيرو براي آموزش و پرورش، جذب از 
طريق دورة تربيت معلم در دانشــگاه هاي معلم پرور 
اســت. لذا راهكار  اصلي حل چالش  نيروي انساني را 

بايد افزايش ظرفيت تربيت معلم در كشور دانست. 
در ســال هاي  گذشته در يك غفلت، بخش زيادي 
از ظرفيت هاي تربيت معلم از دست آموزش و پرورش 
خارج شده است. از جمله ظرفيت هايي كه در گذشته 
در آموزش و پرورش وجود داشتند و سال هاي سال با 
بودجة آموزش و پرورش رشد كردند، آموزشكده هاي 
فني وحرفه اي بودند كه به وزارت علوم منتقل شدند. 
اين آموزشــكده ها نقش مهمــي در تربيت نيروي 
براي هنرســتان هاي  فني )به خصوص اســتادكار( 
فني و حرفه اي داشــتند. زماني كه تشكيل دانشگاه 
فرهنگيان در دستور كار بود، وزارت آموزش وپرورش 

مي توانست و بهتر بود تعدادي از آموزشكده هاي فني 
و كشــاورزي را به عنوان پرديس به دانشگاه تربيت 
دبير شهيد رجايي كه عمده مسئوليت آن در حوزة 

تربيت دبير فني است، الحاق كند. 
اكنون يكي از چالش هاي پيش روي نيروي انساني 
در ســال هاي آينده - به خصوص بعد از سه ســاله 
شــدن هنرســتان ها- در حوزة نيروهاي فني مورد 
نياز هنرستان هاست. نكتة مهم اين است كه الگوي 
توسعه و دائر شدن رشته  ها در آموزشكده ها مطابق با 
نيازهاي مناطق بومي و آموزش و پرورش بوده است. 

مي توان با طرح موضوع در »شــوراي عالي انقالب 
فرهنگي«، تعدادي از اين آموزشــكده ها را به دامان 
آموزش و پــرورش برگرداند و يــا حداقل 50 درصد 
ظرفيت اين آموزشــكده ها را براي تربيت هنرآموز و 
استادكار در اختيار آموزش  و پرورش قرار داد. الزم به 
ذكر است آموزشكده ها و رشته هاي مختص دختران 
و همچنيــن آموزشــكده هاي كشــاورزي كه هيچ 
جايگزين و يا ظرفيت مشــابهي براي تربيت نيرو در 
آموزش و پرورش براي آن ها وجود ندارد، از اين حيث 

در اولويت هستند. 
يكي ديگر از راه حل هايي كه مي توان براي تربيت 
معلم در نظــر گرفت، پذيرش دانشــجو- معلم در 
ساير دانشگاه ها، بر اساس قانون تعهد خدمت است. 
به گونه اي كه اين افراد همچون دانشــجويان تربيت 
معلم، بــا آموزش و  پرورش رابطة اســتخدامي پيدا 
كنند و در همان دانشگاه و يا در دوره هاي تابستاني 
ويژه، در دانشــگاه فرهنگيــان درس هاي مربوط به 
صالحيت هاي حرفة معلمــي را فرا بگيرند. مي توان 
اين طرح را براي دانشــجويان سال هاي دوم و سوم 
دانشــگاه ها و در دو سال پاياني تحصيلشان نيز اجرا 
كرد. اجــراي اين طرح در مورد برخي رشــته هاي 
فني كه در دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي وجود 

ندارند، بايد در اولويت قرار گيرد. 

2. كاهش طول دورة تربيت معلم، تغيير 
محتوا و برنامة رشته هاي دورة تربيت 

معلمي 
آنچه اكنــون در آموزش  و پرورش و دانشــگاه هاي 
معلم پــرور به عنــوان دورة تربيت معلــم در جريان 
اســت، پذيرش از طريق كنكور سراســري از سطح 
ديپلم و خروج دانشجو- معلمان از دانشگاه با مدرك 
كارشناسي و اشــتغال بعد از فارغ التحصيلي است. 
به نظر مي رســد منحصر كردن تربيت  معلم به اين 

یکي از راه حل هایي 
که مي توان براي 

تربیت معلم در نظر 
گرفت، پذیرش 

دانشجو- معلم در 
سایر دانشگاه ها، بر 
اساس قانون تعهد 

خدمت است
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روش كار درستي نيست. در برخي از رشته ها شروع 
و پايــان دورة تربيت معلم مي تواند متفاوت باشــد، 
به نحوي كه ضمن كاهش طــول اين دوره، نتيجة 
بهتري را نيز دريافت كرد. از طرف ديگر، اين كاهش 
خود باعث افزايش ظرفيت تربيت معلم نيز مي شود. 
موارد پيشنهاد شــده هيچ كــدام رويكرد حداقلي به 
تربيت معلم ندارند، بلكه در مواردي از طرح اجرايي 
فعلي بهتر و كاراتر هســتند. كاهش طول اين دوره 
در عين حفظ دســتاوردهاي مورد نظر براي تربيت 
معلم، در بهينه كردن مصرف بودجة آموزش و پرورش 

و دانشگاه فرهنگيان نيز اثرگذار است. 

الف( پذيرش از سطح ديپلم براي 
تربيت معلم در سطح كارداني

تربيت هنرآموز و اســتادكار براي هنرســتان هاي 
فني وحرفه اي، تربيت دبير بــراي برخي درس هاي 
متوسطة اول و حتي تربيت آموزگار آموزش ابتدايي 
مي تواند در ســطح فوق  ديپلم نيز صــورت پذيرد. 
البته الزم است امكانات و تسهيالت الزم براي ادامة 

تحصيل اين افراد در آينده فراهم آيد.

ب( پذيرش از سطح كارداني براي 
تربيت معلم در سطح كارشناسي 

تعــداد دانش آموختگان دورة  كارداني در كشــور 
رقم قابل توجهي است. اين افراد مي توانند به عنوان 
جامعة هــدف، بــراي تربيت معلم در رشــته هاي 
گوناگــون در نظر گرفته شــوند. ايــن روش براي 
تربيــت نيروي متخصــص مورد نياز هنرســتان ها 
مي تواند بســيار مؤثر و كارا باشــد؛ به خصوص اگر 
براي پذيرش از ديپلمه هاي هنرستاني كه دوره هاي 
كاردانــي را گذرانده  اند و تجربــة كار فني  در حوزة 
تخصصي خود را دارند نيز اســتفاده شــود. اين امر 
سبب افزايش كيفيت نيروي تخصصي هنرستان ها و 
ارتقاي مهارت آموزي در كشور خواهد شد. همچنين 
ظرفيت دانشــگاه تربيت دبير شهيد رجايي را براي 
تربيت هنرآموز افزايش خواهد داد. دانشــگاه تربيت 
دبير شــهيد رجايي در گذشته تجربة موفق آموزش 
در دورة كارشناسي ناپيوسته را داشته است و احياي 
اين امر مي تواند در ايــن مقطع زماني و حتي براي 
آينده، به عنوان يك راهكار اصلي تربيت معلم در اين 
حوزه قلمداد شود. همچنين ايجاد انعطاف  در برنامة 
آموزشي دانشــجو- معلمان به منظور فراهم آوردن 
امكان تحصيل و تدريس هم زمان و تدوين رشته هاي 

تربيت  معلم چند مهارتي، از ديگر اقداماتي است كه 
مي تواند مثمر ثمر باشد. 

3. كاهش نيازهاي غيرضرور و زائد با 
اصالح برنامة درسي دورة  متوسطه دوم

گستردگي آموزش و پرورش در سطح كشور باعث 
شده است كه هر اقدام كوچك در نظام تعليم و تربيت 
به اندازة وسعت اين دستگاه، به منابع نياز داشته و در 
حجم نيروي انساني مورد نياز اثرگذار باشد. در ادامه 
به برخي اصالحات برنامة درسي دورة متوسطه دوم 
كه تأثير قابل مالحظه و غيرقابل اغماضي بر مديريت 
و كاهش نياز و نيروي انساني دارند، اشاره مي كنيم كه 
عمدة آن ها نيز در اختيار آموزش و پرورش و شوراي 
عالي آموزش و پرورش هســتند. الزم به ذكر است در 
تدوين اين پيشــنهاد ها خط قرمز، آسيب خوردن به 
كيفيــت آموزش بوده اســت و معتقديم اجراي اين 
پيشــنهاد ها مي تواند در جهــت افزايش بهره وري و 

كارايي،  و ارتقاي كيفيت مؤثر واقع شوند. 
é برنامة  درســي دورة متوســطه دوم مي بايست 
براساس سند تحول بنيادين و برنامة درسي ملي در 
مهرماه سال 1395 تغيير مي كرد. شتابزدگي ناشي 
از تأخير، بر اتقان اين برنامه جديد اثر گذاشت. عالوه 
بر نياز به اصالح برنامة درسي در شاخة نظري، اصالح 
ساختار و برنامة درســي آموزش هاي فني  وحرفه اي 
و مهارتي در دورة متوســطه دوم ضــروري به نظر 

مي رسد. 
é حدود 25 سال پيش با هدف كاهش طول دورة 
تحصيلي و افزايش اشــتغال پذيري فارغ التحصيالن 
آموزش  و پرورش، شــاخة كاردانــش به منظور ارائة 
آموزش هاي مهار ت محور در دورة  متوسطه دوم ايجاد 
شــد. محور اساســي اين آموزش ها مشاركت ساير 
دســتگاه ها بود. امروز به زعم كارشناسان، متأسفانه 
اين شــاخه بعد از چند ســال از هدف هــاي اوليه 
منحرف شده است. در سال 1395 يكي از جدي ترين 
پيشنهاد ها تلفيق دو شاخة فني وحرفه اي و كاردانش 
بود. چرا كه بر اساس نظر پيشنهاد دهندگان، اين دو 
شــاخه در روِش اجرا و محتوا اشتراك بسيار زيادي 

دارند. 
در نظــام آموزشــي قبــل، يكــي از ويژگي هاي 
آموزش هاي فني وحرفــه اي و كاردانش اين بود كه 
دانش آموزان با يك ســال آموزش كمتر نســبت به 
شــاخة نظري مي توانســتند ديپلم بگيرند و بدون 
گذراندن دورة پيش دانشــگاهي وارد بازار كار و يا در 

تعداد 
دانش آموختگان 
دورة  کارداني در 
کشور رقم قابل 
توجهي است
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صــورت تمايل وارد دانشــگاه اختصاصي خود براي 
دورة  تربيت تكنسيني شوند. اما در نظام جديد طول 
دورة آموزش هاي هنرستاني را از دو سال به سه سال 
افزايش دادند و متأســفانه در اين زمينه تفاوتي هم 
بين اين دو شــاخه قائل نشــدند و از اين طريق نيز 
باعث اشتراك بيشــتر اين دو شاخه شدند. افزايش 
يك ســال تحصيلي به شاخة كاردانش، زمينة اضافه 
شــدن ســرفصل هاي تكراري و يا قديمي را فراهم 
كرد كه اثــري جز نيروي انســاني، كاهش كيفيت 
اين آموزش ها و هدر رفت عمر دانش آموزان و منابع 
نداشت. آنچه اكنون در شاخة كاردانش جاري است، 
به شدت با هدف هاي اوليه در تناقض است. شاخه اي 
كــه روزي قرار بــود با ايجاد زمينه هاي مشــاركت 
در دســتگاه ها و بنگاه هــاي اقتصــادي و تجاري، و 
اتحاديه ها و اصنــاف، باري از دوش آموزش  و پرورش 
بردارد، اكنون خود يكي از ســاختارهايي اســت كه 
به طــور تصاعدي هر روز باري بر بار آموزش و پرورش 
اضافــه مي كند. لذا بــه صراحت مي تــوان گفت با 
تجديد نظر در برنامة درســي اين حوزه از آموزش ها 
مي توان از هدررفت منابع و نيروي انساني به ميزان 

قابل مالحظه اي جلوگيري كرد. 

پرسش از سند برنامة درسي ملي در 
مورد طول دوران تحصيل 

يكي از انتقاداتي كه همواره به آموزش    و پرورش وارد 
شده، دانشگاه گرايي است. اما انتقاد هاي مهم تري نيز 

وجود دارند: 
é آيا الزم است در نظام آموزشي، همة  دانش آموزان 

دوازده سال تحصيل كنند؟ !
é اگر هدف در آموزش هاي مهارتي تربيت افرادي 
اســت كه بتوانند براي خود شــغل ايجاد كنند، آيا 
براي همة  آن شغل ها دانش آموزان بايد دوازده سال 

تحصيل كنند؟ 
é آيا برای حــدود دوازده هزار شــغلی که گفته 
می شــود در جامعه وجود دارد، دوازده سال آموزش 

نياز است؟
é آيا سن آموزش همة آن شغل ها بايد از متوسطة 
دوم شروع شود و براي همة آن شغل ها بايد سه سال 

آموزش داد؟ 
é امروز »ســازمان آموزش فني وحرفه اي« مدعي 
است كه با شصت ساعت آموزش يك شغل را به افراد 
آموزش مي دهد. آيا اين تفاوت در آموزش رسمي و 

غيررسمي معقول و قابل توجيه است؟ 

é آيا دختران و پســران در تعداد ســال و تعداد 
ساعت هاي آموزش هفتگي بايد يكسان باشند؟

é آيا آموزش  دانش آموزان روســتايي و شهري در 
اين زمينه تفاوت ندارد؟ 

é آيــا نمي توان مدل هايــي را به كار گرفت كه به 
تحصيل و اشتغال هم زمان دانش آموزان، به خصوص 

در مناطق روستايي كمك كند؟ 
پاســخ به هر يك از اين پرســش ها، ضمن اينكه 
مي توانــد خــود پــروژه اي از تحــول بنيادين در 
آموزش   و پرورش باشد، در حجم نيروي انساني مورد 

نياز اين دستگاه نيز بسيار مؤثر است. 

4. راه هاي نگهداشت و استفادة 
حداكثري از ظرفيت هاي نيروي انساني 

موجود
é ترغيب به ادامة خدمت بازنشستگان )صرفًا براي 
تدريس( به ميزان دو تا چهار سال با ارائة مشوق هاي 

الزم و ملموس؛ 
é فراهــم آوردن زمينــة اســتفاده از خدمــات 
بازنشستگان به صورت حق التدريس با ايجاد اطمينان 
پرداخت به موقع حق التدريس، بدون در نظر گرفتن 

سقف محدوديت هشت ساعت در هفته؛
é ترغيب شاغالن باالي 25 سال سابقه به استفاده 
نكردن از تقليل ساعت، با ارائة مشوق هاي الزم و در 

نظر گرفتن در ضرايب احكام حقوقي معلمان؛
é فراهــم آوردن امكان افزايش ســاعت تدريس 
موظف معلمان از 24 ساعت تا 30 ساعت )به صورت 
اختياري( و افزايش در ضرايب احكام حقوقي معلمان 
به صورت متناســب )اين طرح مي تواند در بلند مدت 
نيــز مورد توجه قرار گيــرد و در اين دوره به صورت 

آزمايشي براي بررسي نتايج اجرا شود(؛ 
é فراهــم آوردن امكان تدريــس كاركنان اداري 
آموزش و پرورش در حد دو تا هشت ساعت در هفته 
)الزم به ذكر است، آموزش و پرورش حدود پنجاه هزار 
كارمند اداري دارد كه اكثر آن ها در پســت معلمي 

استخدام شده اند و تجربة تدريس دارند(؛ 
é استفاده از ظرفيت دوره هاي ضمن خدمت براي 
فراهم آوردن استفاده از نيروهاي مازاد در يك مادة 

درسي براي تدريس ساير مواد درسي مورد  نياز. 

 پي نوشت ها
1. آقايان گفتند و بنده هم اطالع دارم 
كه تا چهار سال ديگر، تعداد انبوهي 
وارد  كثيــري-  تعداد  معلميــن-  از 
بازنشستگي مي شوند و آن كساني كه 
از اين دانشگاه ها، دانشگاه فرهنگيان 
و دانشــگاه شــهيد رجايي، تحويل 
داده مي شــوند بــه آموزش  و پرورش، 
بسيار بســيار كمتــر از آن مقــداري 
هســتند كه از آموزش و پرورش خارج 
مي شــوند. اين يك بحران است براي 
اتفاقي  چنين  نبايد  آموزش   و پرورش، 
بيفتد. البته گفته مي شود كه از بيرون 
كســاني را مي گيرند، ]اولي[ آن يك 
عمــل اضطراري اســت و در صورت 
ناچاري و اضطرار البته اشكال ندارد؛ 
علي االصــول هم يك كار درســتي 

نيست )1397/2/19(. 
2. البته اينجا مــن اطالع پيدا كردم 
كــه در آيندة نه چنــدان دوري يك 
تعداد خيلي زيــادي معلم- حاال من 
رقم نگويم- بازنشســته خواهند شد 
و نياز به معلم وجود خواهد داشــت. 
اين از جملة نيازهــاي نزديك آيندة 
آموزش و پــرورش اســت. خب چكار 
كنيــم؟ فــرض بفرماييــد ظرفيت 
دانشــگاه فرهنگيان و دانشگاه شهيد 
رجايي هــم جــواب نمي دهد، چكار 
كنيم؟ راه را بــاز كنيم و همين طور 
بي حســاب و كتــاب افــراد را وارد 
آموزش  و پــرورش كنيم؟ نه، بايد فكر 
كــرد. اواًل در درجة اول ظرفيت هاي 
اين دانشــگاه هاي معلم پرور را بايد تا 
آنجايي كه ممكن است، افزايش داد، 
اين از همه مقدم اســت. اگر اين هم 
بايد ضابطه گذاشــت؛  ندهد،  جواب 
مراكز اصلي بنشينند، ضابطه بگذارند 

براي ]جذب[ معلم )1397/2/19(.
3. وزارت علــوم، ســازمان مديريت، 
سازمان امور استخدامي، هر كدام به 
نحوي بايستي همكاري كنند، كمك 
كنند؛ اين مشــكالت بايــد برطرف 
بشــود. البته دوستان، هم اينجا  ذكر 
كردند، هم در آن جلسة قبلي گفتند 
كه از بنده انتظاراتي دارند. بنده آماده 
هستم و هر كاري كه از من بربيايد و 
بتوانم انجام بدهــم و در اختيار بنده 
باشد، قطعًا انجام مي دهم؛ براي اينكه 
ايــن مســئله را جزء مســائل درجة 
اول كشــور مي دانــم و مي شناســم 

 .)1397/2/19(



اميررضا تژدان
دانشجوي دكترا ي  برنامه ريزی آموزشی دانشگاه عالمه طباطبايي

مهدي سبحاني نژاد
دانشيار گروه علوم تربيتی دانشگاه شاهد تهران

كليد واژه ها :
 آموزش همراه با توليد، 
آموزش مبتنی بر کار، 
آموزش فنی وحرفه ای

تبيينمفھوموانواع
حرفهآموزیهمراهباتوليد

ــارها ــ ــ وراهك
چکيده

»آموزش همــراه با توليد« نوعــی از آموزش های 
فنی وحرفه ای است که در حين آموزش )ضمن رعايت 
استانداردها و سرفصل های درسی از پيش  تعيين شده(، 
کار توليدی نيز در آن مــورد توجه قرار می گيرد. در 
اين نوع مهارت آموزی، ممکن اســت توليد در محيط 
آموزشی يا آموزش در محيط کاری موجود انجام گيرد، 
اما اگر اين نوع حرفه آموزی در چارچوب آموزش های 
رسمی صورت می گيرد، هدف های آن بايد در راستای 
هدف های تربيتی نظام تربيتی کشور نيز باشد. بنابراين 
با توجــه به اينکه محيط توليــدی، از جنبه هايی با 

محيط های آموزشی متفاوت است، اين نوع آموزش از 
پيچيدگی و حساسيت خاصی برخوردار است و حتی 
نياز به مربيان و استادکاران ويژه دارد. از طرف ديگر 
تاکنون در کشور ما برنامه ريزی درسی خاص »آموزش 
همراه با توليد« صورت نگرفته اســت. بر اين اساس 
موفقيت اين طرح منوط به انجام پژوهش های بيشتر 
و برنامه ريزی آموزشی و درسی متناسب با اين فعاليت 
است. در مقاله حاضر، ضمن تشريح مفاهيم اساسی 
آموزش فنی وحرفه ای، شيوه های اجرای آموزش همراه 
با توليد با توجه به تجربه های کشــورهای متفاوت 

تشريح و تبيين شده است.
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مقد مه
تربيت نيروی انسانی ماهر و کارآمد، مهم ترين هدف 
برنامه ريزی آموزشــی و درسی فنی وحرفه ای است. 
زيرا اغلب دانش آموختگان آموزش های فنی وحرفه ای 
در مراکز توليدی و صنايع جذب می شوند. بنابراين 
بايد بين نظام های آموزشی با بخش صنعت، خدمات 
و کشــاورزی، همکاری های بيشتری صورت گيرد تا 
ضمن استفاده از امکانات، تجهيزات و نيروی انسانی 
متخصص در کارخانه ها، نيروهــای موردنياز مراکز 
صنعتی تربيت شــوند. از بهترين روش های کســب 
اين قابليت، ايجاد ارتبــاط بين بخش های متفاوت 
شــرکت های صنعتی، تجاری و کشــاورزی اســت. 
همکاری هــای بين شــرکت های صنعتی و آموزش 
فنی وحرفــه ای، ضمــن آنکه ارتباط بيــن آموزش 
فنی وحرفــه ای با صنعت را افزايــش می دهد، برای 
معلمان آمــوزش فنی وحرفه ای نيــز فرصتی ايجاد 
می  کند کــه دانش و مهارت های خود را به روز کنند 
و دانش دســت  اول را نســبت به دنيای واقعی کار 
داشته باشند )يونســکو، 1997( تا قادر به آموزش 
مهارت هايی شوند که با آگاهی از فناوری های جديد 

امکان پذير هستند )سازمان جهانی کار؛ 1969(.
از راهکارهــای ارتبــاط آمــوزش بــا بــازار کار، 
»حرفه آموزی همواره با توليد«1 )آموزش همراه 
با توليد( است. حرفه آموزی همراه با توليد، به تلفيق 
آمــوزش با محيط هــای کار مربوط می شــود. اين 
فعاليت، با شکلی از توليد محصوالت و خدمات قابل 
فروش در خالل آموزش فنی وحرفه ای سروکار دارد. 
در اين شيوه )خصوصًا در کارگاه های مراکز توليدی 
و کارگاه هــای آموزشــی که قابليت توليــد دارند(، 
شکل هايی از حرفه آموزی همراه با توليد امکان پذير 
اســت، اما در صورتی که اين نــوع حرفه آموزی در 
چارچوب آموزش های رســمی صــورت می گيرند، 
آمــوزش مهارت ها نيز بايد در راســتای هدف های 
تربيتی باشند. زيرا آموزش تنها به معنای آماده سازی 
دانش آموز برای کار نيســت )جاناتــان: 63:1380(. 
خصوصًا در تعليم وتربيت کشــور ما، پرورش انسان 

تک بعدی، مطلوب نيست )ملکی، 52:1388(.
اما محيــط توليدی از جنبه هايــی با محيط های 
آموزشــی متفاوت است و تطابق زيادی با هم ندارند 
(King, 1985). بنابراين هر نوع کار توليدی در مراکز 
آموزش فنی وحرفه ای و هنرستان ها لزومًا به معنای 
آموزش همراه با توليد نيســت و موفقيت اين برنامه 
مســتلزم شــناخت کافی از مفهوم »آموزش همراه 

با توليد« اســت تا آموزش همراه با توليد به شــکل 
صحيح آن صورت گيرد.

يکی از مشکالت پيش  روی آموزش همراه با توليد 
کمبود منابع و پژوهش در اين زمينه اســت. با اين 
حال دربارة پيشينة تحقيق و ساير منابع، يافته هايی 

از قبيل موارد زير به دست آمد:
در زمينــة آمــوزش همراه بــا توليــد در ايران 
پژوهش های اندکی صورت گرفته اند، ولی در ســاير 
کشورها پژوهش هايی مشــاهده شدند که برخی از 

آن ها به شرح زيرند:
ســبحانی نژاد و تــژدان )1394( در پژوهشــی با 
عنوان »بررسی صالحيت های مربيان و استادکاران 
آمــوزش همــراه بــا توليــد در کاردانش اســتان 
کرمانشــاه«، صالحيت هايی مربيان مذکور را در سه 
بعد صالحيت های شــخصی، تخصصــی ـ حرفه ای 
)بــا مؤلفه های دانش، بينــش و توانش يا مهارت( و 
اخالقی ـ اعتقــادی )با مؤلفه های وجــدان کاری، 
توسعة توانمندی، اعتدال اجتماعی، روابط اجتماعی، 

انضباط اداری و ايمان درونی( ارزيابی نمودند.
عنــوان  بــا  پژوهشــی  در   ،)1994( بيروليــه2 
»حرفه آمــوزی همراه با توليد«، انــواع حرفه آموزی 
همراه با توليد را به چهار دســته يا ترکيبی از آن ها 
تقسيم کرده است. از جملة اين شيوه ها حرفه آموزی 
در محيط توليدی يا در محيطی آموزشــی است که 
در آن توليد صورت می گيرد. اما وی معتقد اســت، 
آن دسته از توليدات که جدا از حرفه آموزی صورت 
می گيرند، حتی اگر در محيط آموزشی انجام پذيرند، 
جزء حرفه آموزی همراه با توليد محسوب نمی شوند. 
»ســازمان جهانی کار« )1969)، در گزارش 
پژوهشــی، با تأکيد بر حرفه آموزی کارکنان صنايع، 
به برخــی ويژگی های مربيــان حرفه آموزی همراه 
با توليد اشــاره می کند از جملــه: دارا بودن تجربة 
کاری، گذراندن دوره های کارآموزی، داشــتن سطح 
تحصيــالت باالتر نســبت به حرفــه ای که آموزش 
می دهند، شرکت در دوره های ويژة تربيت معلم، دارا 
بودن ويژگی های شــخصيتی معين، داشتن وحدت 
اخالقی، تفاهم با مردم و عالقه مندی به آنان، عالقه 

به تدريس و داشتن استعداد در آن.
عنــوان  بــا  پژوهشــی  در   ،)1994( هوپــرز3 
»آموزش وپرورش و کار توليدی«، عمدتًا کار توليدی 
در محيط آموزشی و تأثيرات مثبت آن را مورد توجه 
قرار داده اســت. از نظر او، حرفه آموزی توليدمحور، 
توليد به مثابه يک عمــل يادگيری، توليد به عنوان 

در پژوهشی 
که توسط مین 

و همکارانش 
دربارة سنجش 
میزان موفقیت 

حرفه آموزی همراه 
با تولید در مقایسه 

با مدرسه های 
متوسطة عمومی 

در پکن اجرا شد، 
نزدیک 93 درصد 
از دانش آموختگان 

آموزش همراه 
با تولید اظهار 
داشتند که در 

شغل هایی متناسب 
با تحصیالتشان به 

کار اشتغال دارند
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طرح های يادگيری و توليد به عنوان فعاليت اقتصادی 
مشخص، از انواع حرفه آموزی همراه با توليد هستند. 
ضمن اينکه ترکيبی از آن ها نيز می تواند به وجود آيد. 
در پژوهشی که توســط مين4 و همکارانش دربارة 
سنجش ميزان موفقيت حرفه آموزی همراه با توليد در 
مقايسه با مدرسه های متوسطة عمومی در پکن اجرا 
شد، نمونه ای از کارگران ماهر شامل دانش آموختگان 
مدرســه های متوســطة عمومی و مهارت  آموختگان 
مدرسه  های تربيت  کارگر ماهر که به وسيلة کارخانة 
خودروسازی پکن پشتيبانی می شدند و هر دو تحت 
نظــارت ادارة آموزش وپرورش شــهرداری و ادارة کار 
قرار داشــتند، مقايسه شــدند. نزديک 93 درصد از 
دانش آموختگان آموزش همراه با توليد اظهار داشتند 
که در شــغل هايی متناســب با تحصيالتشان به کار 

اشتغال دارند که با گروه ديگر تفاوت معنادار داشت.
بنابر آنچه بيان شــد و از آنجا که نوآوری در زمينة 
آموزش فنی وحرفه ای و کليه زمينه های آموزشــی، 
اقتصادی و فناوری، به پيشــرفت تحقيق و توســعه 
وابســته اســت (Quarner & Dittrich, 2006) و با 
عنايت به اينکه ســال جاری از طــرف مقام معظم 
رهبــری به عنوان ســال رونق توليد ناميده شــده، 
همچنين آمــوزش همراه با توليد به تازگی در نظام 
تعليم وتربيت رســمی کشــور موردتوجه ويژه قرار 
گرفتــه )حتی دبيرخانه آموزش همراه با توليد برای 
پيشبرد اهداف اين برنامه تشکيل شده و مشغول به 
فعاليت است(، و با توجه به کمبود پژوهش ها و منابع 
در دسترس )خصوصًا به زبان فارسی( در اين زمينه، 
نتايج پژوهش حاضر می تواند برای دست اندرکاران و 

پژوهشگران آموزش های فنی وحرفه ای جالب باشد.

سؤال های پژوهش
1. مفاهيم اساســی و الگوهــای رايج آموزش های 

فنی وحرفه ای کدام اند؟
آمــوزش  مــورد  در  مختلــف  ديدگاه هــای   .2

فنی وحرفه ای و کار توليدی چيست؟
3. آموزش فنی وحرفــه ای چه تأثيراتی بر افزايش 

بهره وری توليد دارد؟
4. مفهوم، توجيه ها )مزايا( و شيوه های رايج آموزش 

همراه با توليد چيست؟
5. تجربه هــای اجرای آموزش همــراه با توليد در 

جهان به چه صورتی بوده است؟
6. مشــکالت و موانع حرفه آموزی همراه با توليد و 

راه کارهای ممکن کدام اند؟

روش
بــا توجه به هدف پژوهــش، روش پژوهش حاضر 
توصيفی از نوع تحليل ـ اسنادی بود. جامعة آماری 
آن همة منابع، کتب و مراجع مرتبط و در دسترس 
بودند و نمونه هــا به صورت هدفمنــد و با توجه به 
موضــوع پژوهش انتخاب شــدند. ابــزار گردآوری، 
فرم های فيش برداری بودند. با توجه به روش پژوهش 

و ماهيت آن، تحليل به صورت کيفی انجام گرفت.

يافته ها
الگوهای آموزش  الف( مفاهيم اساســی و 

فنی وحرفه ای
آموزش هــای فنی وحرفه ای در ســطوح متنوع با 
شــيوه های متفاوت برگزار می شــوند. در اين رابطه 
کينگ و پالمــر5 )2010 :138-137(، ســطوحی از 
آموزش های فنی وحرفه ای را به صورت زير طبقه بندی 

کرده اند:
آموزش فنی6: ايــن نوع آموزش با هدف آموزش 
تکنسين، معمواًل در مؤسسه های هم بسته با وزارت 
آموزش وپرورش، به صورت مدرسه محور ارائه  می شود.

آموزش فنی وحرفه ای7: آموزش هايی هستند که 
زير نظر وزارت آموزش وپرورش، مطابق سرفصل های 

مصوب صورت می گيرند.
مهارت آموزی حرفه ای8: اين نوع آموزش معمواًل 
در مؤسسه های هم بسته با وزارت کار، با هدف تربيت 

و آماده سازی »کارگر ماهر«9 صورت می گيرد.
آموزش حرفــه ای و مهارت آمــوزی10: اين 
اصطالح عموميــت بيشــتری دارد. به خصوص در 
کشــورهای اروپايی، اين اصطالح به اندازة اصطالح 
»آموزش و مهارت آموزی فنی وحرفه ای« به کاربرده 
می شــود. آموزش حرفــه ای و مهارت آموزی همة 
حرفه آموزی ها و مهارت آموزی های مدرسه ها يا ساير 

مراکز را شامل می شود. 
آموزش حرفه ای11: شيوه ای مدرسه  محور است که 
در مؤسسه های هم بسته با وزارت آموزش وپرورش، با 
هدف تربيت و آماده سازی کارگر ماهر انجام می گيرد.

فنی وحرفه ای12:  مهارت آمــوزی  و  آموزش 
اين نوع آموزش که در ســطح گســترده ای کاربرد 
دارد، عــالوه بر هدف هــای وزارت آموزش وپرورش، 
هدف های وزارتخانه هايی ماننــد وزارت کار، وزارت 
)يا سازمان( آموزش فنی وحرفه ای و حتی هدف های 

بخش خصوصی را برآورده می کند.
در قالب رويکردهای حرفه آموزی، چندين الگو مورد 

نظام 
آموزش وپرورش 
به شیوه ای 
عمل می کند که 
خصیصه های 
مرتبط با بهره وری 
را به گونه ای 
متفاوت، در افراد 
مختلف پرورش 
می دهد
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استفادة دولت ها قرار گرفته اند که در ادامه، اجمااًل به 
سه الگوی اساسی ]خالقی، 1378[ اشاره می شود:

1. الگوی مدرسه محور13
در اين الگو که حرفه آموزی در محيط آموزشــگاه 
صورت می گيرد )مانند کشــورهای سوئد، انگلستان 
و آمريکا(، مسئوليت اصلی آماده سازی جوانان برای 
دنيای کار، برعهدة مدرســه اســت، اما از همکاری 
بخش صنعت نيــز، برای پربارســازی آموزش های 

مهارتی استفاده می شود.

2. الگوی کارمحور14
اين الگو بيانگر نقش و اهميت محيط واقعی کار در 
تربيت اثربخش صالحيت های شغلی است. در برخی 
کشورها، نقش مؤسسه های صنعتی در آموزش های 
مهارتی بســيار برجسته اســت و در برخی کشورها 
آشــنايی با محيط واقعی کار از طريق کارآموزی به 
شيوة استادشــاگردی صورت می گيرد. با اين روش، 
پای دانش آموز و دانشــجو به صنعت باز می شــود. 
در ضمن، ارتباط نزديک تری بين اوليای مدرســه و 
صاحبان صنايع برقرار می شــود. با توجه به مزايای 
الگــوی کار محور در دهه های اخير، توجه به اهميت 
يادگيری در محيط کار، به آموزش عالی نيز کشيده 
شــده و در بســياری از دانشــگاه ها مراکز ارتباط با 
صنعت فعال شــده اند. به عنــوان نمونه، راهبردهای 

دانشگاه ويسکنسين ماديسون، عبارت اند از:
é قرار دادن يادگيرنده در موقعيت کار واقعی؛

é آمــوزش به نحوی کــه کالس درس را با دنيای 
خارج پيوند دهد؛

é ايجاد فرصت هــای يادگيری، فراتر از کتاب های 
درسی متعارف؛

é رســيدن به تسلط علمی تحت شــرايط مشابه 
دنيای حرفه ای.

3. الگوی مدرسه/ کارمحور15
در ايــن الگو بخشــی از فرايند آمــوزش و انتقال 
دانش ها و مهارت های شــغلی، بر عهدة مدرســه و 
بخشــی نيز بر عهدة کارفرمايــان و صاحبان صنايع 
است. بارزترين نمونة اين الگو، کشور آلمان است. در 
اين کشور مراکز صنعتی و توليدی در کنار مدرسه ها 
بــه آموزش صالحيت های شــغلی می پردازند و گاه 

نقش آن ها مهم تر از نقش مدرسه است.
با اين وصف، وجه مشترک همة الگوهای حرفه آموزی 

متأثر بودن برنامه های درســی از شــغل های موجود 
جامعه اســت. نظام برنامه ريزی در اين الگو ها، نظام 
مهارت محور است که براســاس آن، ابتدا هر کدام از 
شغل ها به وظايف اصلی آن تجزيه می شوند و پس از 
آن دانش ها و مهارت های موردنياز برای انجام وظايف 

شغلی را تعيين می کنند ]بينقی و سعيدی، 1380[.

آموزش  دربارة  گوناگــون  ديدگاه های  ب( 
فنی وحرفه ای و کار توليدی

آموزش های فنی وحرفــه ای بايد در خدمت مردم 
و ارزش های انســانی قرار گيرند. لذا در برنامه ريزی 
آموزش فنی وحرفه ای الزم اســت که ضمن آشنايی 
با ديدگاه هــای گوناگــون، هدف هــا و برنامه های 
آمــوزش فنی وحرفــه ای، بــا نيازهــای همه جانبة 
کشــور هم خوانی داشته باشــد. چرا که هدف های 
آموزش های فنی وحرفه ای در هر جامعه، با هدف های 
تعليم وتربيت آن ارتباط دارند. در اين راســتا، دربارة 

آموزش و بازار کار سه ديدگاه عمده مطرح اند:
é ديدگاه اول: شيوة عمل نظام های آموزش وپرورش 
آن است که مســتقيمًا بر توانايی های شناختی فرد 
می افزايند. اين توانايی ها گستره ای از مهارت های پايه 
)خواندن، نوشتن و حساب کردن( و ظرفيت های برتر 

تحليل منطقی و استدالل را دربرمی گيرند.
ايجاد  بر  آموزش وپرورش  اگرچه  ديدگاه دوم:   é
تغيير شناختی در فرد تأثير می گذارد، اما مهم ترين 
اين تغييرات، ايجاد توانايی های شــناختی نيستند. 
در اين رويکرد، خاســتگاه طبقاتی عمده ترين عامل 
تعيين کننده شــغل و درآمد به شمار می آيد و گفته 
می شــود که نظام آموزش وپرورش به شيوه ای عمل 
می کنــد که خصيصه هــای مرتبط با بهــره وری را 
به گونه ای متفاوت، در افراد مختلف پرورش می دهد. 
اين نظريه، همچون نظرية قبل، در افزايش بهره وری 
همة طبقه های اجتماعی، در شــغل های مقررشده 

تأثير می گذارد.
é ديدگاه ســوم: در ايــن ديــدگاه، نظام های 
آموزش وپــرورش، تنها به عنوان ســازوکار گزينش 
کســانی که واجد خصوصياتی مانند هوش يا انگيزه 
هســتند و به نوعی با بهــره وری ارتباط دارند، عمل 
می کنــد. در اين نظريــه، آموزش تأثيــر زيادی بر 
بهره وری نمی گــذارد، بلکه آموزش وپــرورش تنها 
به عنوان يک »سرند«16 عمل می کند که به کارفرمايان 
ياری می رساند تا از بين افرادی که دارای قابليت های 
متفاوتی هســتند و روی دســتيابی به شــغل های 

آموزش وپرورش تنها 
به عنوان یک »سرند« 

عمل می کند که به 
کارفرمایان یاری 

می رساند تا از بین 
افرادی که دارای 

قابلیت های متفاوتی 
هستند افراد مناسب 

را انتخاب کنند. بر 
اساس این نظریه 
مدارک تحصیلی 

اساساً عالئمی به شمار 
می روند که سطوح 

متفاوت هوش، انگیزه 
و مانند آن را در شکل 

خام نشان می دهد
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محدودی رقابت می کنند، افراد مناســب را انتخاب 
کنند. براســاس اين نظريه ، مدارک تحصيلی اساسًا 
عالئمی به شــمار می روند که سطوح متفاوت هوش، 

انگيزه و مانند آن را در شکل خام نشان می دهد.

ج( تأثير آمــوزش فنی وحرفه ای بر افزايش 
بهره وری توليد

آموزش وپرورش )از جمله آموزش های فنی وحرفه ای(، 
بر افزايش بهره وری دو نوع تأثير می گذارد: نخســت 
نوعی »اثر کارگری«17 ايجاد می کند که کارگران، به 
ياری سواد، دانش و تخصص باالتر خود می توانند با 
سرعت و کيفيت بيشتر، وظايفی را که در محيط کار 
بر عهدة آنان گذاشته شــده اند، به انجام برسانند و 
بهره وری خود را افزايش دهند. دوم، باعث نوعی »اثر 
تخصيصی«18 می شــود که حاصل افزايش بهره وری 
از تصميم گيری های کارگران تحصيل کرده تر  ناشی 

است و به بهره برداری بهتر از منابع می انجامد. 
بــه نظــر شــولتز19 )1975( نيــز آموزش های 
فنی وحرفه ای، توانايی های کارگران را در دســتيابی 
به دانش، شــناخت و به کارگيری مؤثر آن افزايش 
می دهد. افزون بر اين، اثر مســتقيم تحصيل بيشتر 
فرد را قادر می سازد که از تربيت حرفه ای پيشرفته تر  
و کاريابی بهتر، بين شــغل ها بهره بگيرد. اين دو به 
افزايش بهره وری خواهنــد انجاميد. به طور خالصه، 
آموزش هــای فنی وحرفه ای در بهبــود همة عوامل 
کارايی و بهره وری توليد مؤثر است. اين عوامل به سه 

دسته تقسيم بندی شده است ]عمادزاده، 1388[:
1. اثر کاری20: توانايی هايی اســت که در نتيجة 

آموزش، در نيروی کار به وجود می آيند.
2. توانايی تخصيصی21: عبارت اســت از توانايی 
انتخاب بهترين متغيرهای مناسب و ممکن. اين توانايی 

مستلزم قوة شناخت، دانش، مهارت و قضاوت است.
3. توانايی ابداع22: قوة تشــخيص، دانش و مهارت  
کسب شــده از طريق آموزش است که می تواند قدرت 
ابداع، خالقيت و اعتمادبه نفس را در نيروی کار ارتقا دهد.

در مورد ارزش شيوه های متفاوت آموزش همراه توليد، 
بين صاحب نظران اختالف  نظر وجود دارد. با اين حال، 
اکثر برنامه های آموزش فنی وحرفه ای که بازده مثبت 
دارند، برنامه های آمــوزش فنی وحرفه ای متمرکز در 
بنگاه های توليدی هستند. به عنوان نمونه، براساس نتايج 
تحقيقی در چين، بيش از 90 درصد دانش آموختگان 
مدرســه های آموزش فنی وحرفه ای وابسته به شرکت 
عمومی اتومبيل ســازی پکن، به شغل های متناسب با 

تحصيالتشان گمارده  شده بودند. حمايت صنايع نوين از 
برنامة کارآموزی ملی سبب شده است دانش آموختگان 
اين مراکز جذب صنايع مذکور شــوند و اين نشــان 
می دهد که نوعی سازوکار داخلی وجود دارد که سبب 
می شود برنامه های آموزش همراه با توليد تقريبًا همة 
دانش آموختگانش را در شغل های متناسب جای دهند.

لــذا اگــر آموزش وپــرورش، دانش آمــوزان را در 
مهارت ها، انتظارها و نيازهای متناســب و ســازگار 
با شــغل های بازار کار پرورش دهــد، آموزش اثری 

معنادار و مثبت روی بهره وری خواهد گذاشت.

د( مفهوم، توجيه ها )مزايا( و شيوه های رايج 
آموزش همراه با توليد

آموزش همراه با توليد به مفهوم وارد کردن مزايای مالی 
توليد در مؤسسه های آموزشی است. به اين معنی که عايدات 
کاال و خدمات توليدشده در حين آموزش، پس از فروش، 
مجدداً به حرفه آموزی برمی گردد )مؤسســه بين المللی 
برنامه ريزی آموزشی، 1997(. اين فعاليت، رويکردی دربارة 
يادگيری است که تعامل سازمان يافته ميان پرورش دانش 
و مهارت ها از يک سو، و فعاليت های کار توليدی را از سوی 
ديگر، در برمی گيرد. مفهوم آموزش همراه با توليد بيشتر به 
مباحثی در رابطه با انجام کار توليدی در برنامه و فعاليت های 
دانش آموزان و در حيــن آموزش )تلفيق آموزش با کار( 

مربوط می شود )هوپرز، 1994(.
توليد ممکن است در مؤسسة آموزشی يا در مکانی 
خارج از آن انجام گيرد. در صورت دوم، ممکن است 
توليد در يک محيط کاری موجود و يا در يک بنگاه 
اقتصادی که مخصوصًا به اين منظور تأســيس شده 
باشد، انجام شــود. اين موضوع دوره های متناوبی از 
يادگيری را در يک مؤسسة حرفه آموزی دربرمی گيرد 
که با کار عملی در يک محيط کاری هم خوانی دارد. 
به عنوان نمونه، کارآمــوزان در بريتانيا، ضمن تأکيد 
بر جنبه های آموزشــی، می توانند کم وبيش کارهای 
ويژه ای را انجام دهند که هر فرد شاغل انجام می دهد. 
همچنين حرفه آموزی همراه بــا توليد، با چگونگی 
تقويت ارتباط ميان دانشگاه ها و صنايع سروکار دارد. 
مثــاًل در بخش صنعت مؤسســه های حرفه آموزی، 
در قالــب طرح های کار در صنعت، امکان شــرکت 
دانشجويان را در کارهای پژوهشی و مرتبط با توسعة 
مؤسســه های اقتصادی در مجتمع هــای تحقيقات 
علمی، يــا در دوره های متناوب کار و آموزش عملی 

در صنعت، تدارک می بينند )يروليه، 115:1994(.
»نظام دوگانه« )دوآل سيستم( که به طور مشخص 

اگر 
آموزش وپرورش، 
دانش آموزان را 
در مهارت ها، 
انتظارها و نیازهای 
متناسب و سازگار 
با شغل های بازار 
کار پرورش دهد، 
آموزش اثری 
معنادار و مثبت 
روی بهره وری 
خواهد گذاشت
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در کشــور آلمــان اجــرا می شــود، از مصداق های 
حرفه آموزی همراه با توليد است. اين شيوه، شيوه ای 
از حرفه آموزی اســت کــه با دورة تنــاوب منظم، 
مدرســه های فنی وحرفه ای را با تشکيالت اقتصادی 
پيوند می دهد. سيستم دوگانه در کشورهايی مانند 
آلمان، استراليا و ســوييس، اجرا می شود )کينگ و 
پالمر، 135:2010(. در اين سيســتم آموزش به طور 
موازی در مدرسه و محيط کار صورت می گيرد. برای 
اجرای آموزش، مؤسسه های داوطلب تربيت کارآموز 
بايد شــرايطی داشــته باشــند. از جمله بايد دارای 
استادکاران باصالحيت و تجهيزات و امکاناتی باشند 
که اجرای اســتاندارد مهارت ها را ممکن می سازند. 
قرارداد آموزشــی بين کارآموز و مؤسسة توليدی يا 
کارخانه، طی ضوابطی منعقد می شود و کارآموز زير 

نظر استادکار مربوطه کار می کند.
صالحيت اســتادکاران از طريــق تجربة عملی و 
آزمونی که به همين منظور طراحی شــده، تعيين 
می شود. هر استادکار با صالحيت حداکثر مسئوليت 
آموزش ســه کارآموز را به عهده می گيرد. صاحب کار 
موظف است، ماهانه مبلغی را به عنوان کمک هزينه، 
به دانش آموز بپردازد. کارآموز بايد در پايان تحصيالت 
خود امتحان تعيين شــده را که توسط وزارت کار يا 
صنايع يا کشاورزی برگزار می شود، به صورت شفاهی 
و عمــل، با موفقيت بگذراند. همچنين می تواند پس 
از پنج ســال کار عملی، در آزمون اســتادکاری که 
توســط وزارت کار انجام می گيرد، شرکت کند و در 
صورت قبولی، مدرک استادکاری را نيز دريافت دارد. 
مسيرهايی که دارندگان گواهی مهارت می توانند طی 

کنند، عبارت اند از: 
é ورود به مؤسسه های فنی وحرفه ای دوساله23 که 

به ترتيب تکنسين يا »آسيستان«24 می پردازند.
é ورود بــه »مؤسســه های عالی فنــی«25 که در 

رشته های علمی  و کاربردی ارائه می کنند.
é ورود به دانشگاه ها يا مؤسسه های آموزش عالی.

هوپرز )1994( چند شکل عمده از ترکيب يادگيری 
و کار را به صورت زير دسته بندی کرده است:

1. حرفه آموزی توليد محور
ايــن نوع حرفه آموزی کامــاًل در ارتباط با توليد و 
براســاس آن صــورت می گيرد. اصــل بنيادين آن 
يادگيری کار اســت. برنامه ريزی درســی براساس 
تحليــل فرايندها و بر پاية انجــام دادن کار تدوين 
می شــود. در ايــن شــيوه، به منظور دســتيابی به 

هدف های حرفه آموزی، شاگردان بايد مباحث نظری 
را نيــز بگذرانند. حرفه آمــوزی در تمام پاره کارها از 
توالی توليد تبعيت می کند و هدف ها و استانداردهای 
توليد به عنوان عامــل تقويت کنندة حرفه آموزی در 
نظر گرفته می شــوند. چه در محل های کار و چه در 
ســاعت های مربوط به آموزش های کالسی، مباحث 
نظری به طور مستقيم، با کاربرد علمی توليد، پيوند 
داده می شــوند. حرفه آموزی توليدمحور، در خدمت 
محيط حرفه آموزی و محيط توليدی است و به منظور 
دستيابی به هدف های حرفه آموزی و پس از آن برای 
امکان اشتغال، سازمان داده می شود. اگرچه برداشت 
عمومی از کار توليدی آن اســت که لزومًا کاالها يا 
خدماتی توليد شود که برای مدرسه يا جامعه مفيد 
باشد، اما در برخی موارد، چنين توليدی ممکن است 

ارزش اقتصادی نداشته باشد.

2. توليد به مثابه يک عمل يادگيری
در اين شکل از حرفه آموزی، توليد بخش مهمی از 
برنامة آموزشی و يادگيری به شمار می رود و مباحث 
نظری نيز البه الی کارهای عملی تدريس می شوند. 
در اين الگو گرايش به طرف فعاليت هايی است که در 
مؤسسة حرفه آموزی انجام گيرند و بيشتر جنبه های 

آموزش موردتوجه هستند.

3. توليد به عنوان طرح های يادگيری
در اين الگــو، توليد تا حدودی از برنامة درســی 
حرفه آموزی جداست و به عنوان فرصتی برای تمرين 
بيشــتر در محيط واقعی يا شبيه سازی شــدة کار، 
تلقی می شــود. توليد در داخل يا خارج از مؤسسة 
حرفه آموزی )واحد توليدی(، به موازات حرفه آموزی 
يا به صورت متناوب با آن، انجام می گيرد. در چنين 
موقعيت هايی تالش می شــود، هدف های آموزشی و 

اقتصادی توليد، متوازن باشند.

4. توليد به عنوان فعاليت اقتصادی مشخص 
در اين وضعيت، توليد کاماًل بر اســاس هدف های 
تجاری و جدا از برنامه های آموزشی صورت می گيرد. 
اين فعاليت، ممکن اســت در يک واحد وابســته به 
مؤسسة حرفه آموزی، يا در يک بنگاه اقتصادی خارج 
از مؤسســه، صورت پذيرد. هدف عمده از توليد در 
اين الگو، ايجاد درامد برای مؤسسه و استفادة بهينه 
از کارگاه ها، امکانات، تجهيزات و کارکنان اســت. در 
اين مؤسسه ها هيچ نوع رابطة آموزشی آشکار ميان 

گزارش های آماری 
سازمان های 

بین المللی کار 
نشان می دهند 
که 70 درصد از 

یادگیری اطالعات و 
مهارت های نیروی 

کار در جهان، از 
طریق یادگیری 

غیررسمی در 
محل کار به دست 

می  آیند
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توليد و برنامة حرفه آموزی وجود ندارد.
ترکيب هايی کــه از پيوند حرفه آمــوزی با توليد 
به وجود می آيند، در گسترة متنوعی قرار می گيرند. از 
طرفی با الگوهايی مواجه می شويم که در آن ها توليد 
کاماًل درون مؤسســة حرفه آمــوزی انجام می گيرد 
)مراکز آموزشی به مکانی مناسب برای توليد تبديل 
شــده اند(. از طرف ديگر، ترکيب های ديگری وجود 
دارند که در آن ها حرفه آموزی کاماًل در مراکز توليدی 
جذب شده اســت )مراکز توليدی به مکانی مناسب 
برای حرفه آموزی تبديل شــده اند(. در ميان اين دو 
حــد، هماهنگی عناصر حرفه آمــوزی و توليد ديده 
می شــود. در اين حالت، مکان حرفه آموزی يا توليد 
در مقايسه با ميزان درهم آميختگی آموزش و توليد 
از اهميت کمتری برخوردار اســت. به عبارت ديگر، 
حتی اگر کارآموزان برای حرفه آموزی به مؤسسه های 
خارج از مؤسسة آموزشی بروند، باز هم حرفه آموزی 
با بخش توليــد ارتباط خود را حفــظ خواهد کرد. 
ضمن اينکــه هرگونه قرار دادن کار توليدی در کنار 
آموزش، به معنای حرفه آموزی همراه با توليد نيست. 
به عنــوان نمونه در برخی دوره ها در کشــورهای در 
حال توسعه و با رويکردهای آموزشی دوگانة متناوب 
حرفه آموزی و کار، اگرچه کار توليدی به عنوان يک 
فعاليت اقتصادی مشــخص به کار گرفته می شود، 
اما دوره ها فاقد تعامــل نظام مند ميان حرفه آموزی 
و توليــد هســتند. از اين رو اين نــوع آموزش ها در 
 زمرة حرفه آمــوزی همراه با توليد قــرار نمی گيرد.

.(Bierviet, 1994:117)
حرفه آموزی و توليد، بيشــتر در مباحث اجتماعی 
و اقتصادی ريشه دارد. درگير ساختن فراگيرندگان 
در توليد، به عنوان راهی برای کاهش شکاف موجود 
ميان نظر و عمــل، موردتوجه قرار می گيرد. افراد از 
طريق شــرکت در فرايند توليد، دانش و مهارت های 
خود را توســعه می دهند؛ به گونــه ای که می توانند 
آنچه را که در آغاز به صــورت نظری ياد گرفته اند، 
در عمل نيز به کار گيرند. همچنين می توانند به طور 
مستقيم تجربه کسب کنند. آموزش همراه با توليد، 
فرصت هايی را در اختيار يادگيرندگان قرار می دهد 
تا درگير کارهای واقعی شوند. به اين ترتيب آن ها نه 
تنها از نظر فکری و شناختی، بلکه از نظر روانی نيز 

بيشتر برای دنيای کار آماده می شوند.
از نظر اجتماعی و اقتصادی نيز، بعد مهم حرفه آموزی 
همراه بــا توليد، از ميان بردن فاصلــة موجود ميان 
نهادهای ياددهنده و محيط های کار اســت. غالبًا اين 

فکر مطرح می شــود که فراگيرندگان حتی وقتی که 
به کارهای فکری مشغول هســتند، بايد به کارهای 
دستی نيز احترام بگذارند. در مفهوم اقتصادی صرف، 
حرفه آموزی همراه با توليد بــه مثابه راهی برای باال 
بردن ارزش حرفه آموزی و آماده شــدن برای دنيای 
کار در نظــر گرفته می شــود. وقتی که توليد در يک 
نهاد صورت می پذيرد، اين مزيت به وجود می آيد که 
برای مؤسسة حرفه آموزی هم درامد حاصل می شود 
و به اين ترتيب هزينة آموزش يا حرفه آموزی کاهش 
می يابد. در اين صورت توليد ســبب می شــود برای 
کارکنان و شاگردان نيز انگيزة به دست آوردن درامد 

اضافی به وجود آيد )همان، ص 118(.
توجيــه اقتصادی وارد کردن توليد به حرفه آموزی 
)حرفه آموزی همراه با توليد(، بسيار قوی است. اين 
موضوع با توجه به هزينه هــای باالی حرفه آموزی، 
بيشــتر قابل درک اســت. چرا که در آموزش های 
فنی وحرفه ای، به جز حقوق کارکنان، برای هزينه های 
جاری )مانند تأمين مواد اوليه، وسايل مصرفی الزم 
برای مهارت آموزی، هزينه های سرويس و نگهداری 
تجهيزات و...( نيز مبالغ زيادی خرج می شود. در اين 
شــرايط، درامدهای حاصل از توليد می تواند از اين 
هزينه ها بکاهد. عالوه بر اين، توجه بسيار زيادی به 
تعامل آموزش با دنيای کار مبذول شده که در توجيه 

اقتصادی حرفه آموزی همراه با توليد مؤثر است.
شرکت در بخش واقعی توليد به عنوان روشی مهم در 
کاهش مصنوعی بودن محيط های حرفه آموزی و آشنايی 
بهتر کارآموزان با محيط واقعی کار، موردنظر است. اما 
با وجــود مزايای متعدد که در برنامه های حرفه آموزی 
همراه با توليد وجود دارد، برای عملی ساختن برنامه های 
حرفه آموزی همراه با توليد، و همچنين شناســايی و 
کنترل عوامل مؤثر در توفيق و شکســت آن، در اغلب 
کشورها کاری صورت نگرفته است؛ در حالی که به نظر 
می رســد، امکانات الزم برای ايجاد پيوند ميان عناصر 

توليد و حرفه آموزی بسيار زيادند.
يادگيری در محل کار، فعاليت های ســاختاريافته 
و غيرســاختاريافتة شــغلی را شــامل می شود که 
بــه موجــب آن، قابليت هــای جديــد و الزم برای 
 انجــام کار اثربخــش در محل کار، رشــد می يابند 
(Billett, 2002). اين شکل از يادگيری بيشتر تجربی 
اســت و جريانی منطقی را با عمل و انديشه دنبال 

.(Marsick, Volpe and Watkins, 2000) می کند
حمايت از ايجاد ارتباطات معلم و شاگرد در محل 
کار، تشويق اجتماع های کاری به همراه گفت وگوی 

اگر آموزش همراه 
با تولید به معنای 
واقعی آن اجرا 
شود، به تدوین 
استانداردها، 
برنامه ریزی درسی 
و برنامه ریزی 
آموزشی متناسب 
با این فعالیت  به 
تفکیک رشته های 
متفاوت نیاز دارد
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غيررســمی در ارتباط با مســائل مهــم مرتبط با 
کار، توســعة مهارت هــا در جريــان کار، حمايت از 
بازخورد رفتاری و رشــد مجموعــه ای از ارزش های 
مشــترک، از مزايای حرفه آمــوزی همراه با توليدند
 [Laiken, 2003]. در ايــن شــيوه از حرفه آموزی، 
عــالوه بر هدف  های يادگيری رســمی کــه از قبل 
پيش بينی شــده اســت، يادگيری غيررسمی ناشی 
از شــرايط محيط کار نيز شکل می گيرد که بخش 
عمده ای از يادگيری دانش آموزان را تشکيل می دهد؛ 
چنان كه گزارش های آماری سازمان های بين المللی 
کار نشــان می دهند کــه 70 درصــد از يادگيری 
اطالعات و مهارت های نيروی کار در جهان، از طريق 
يادگيری غيررســمی در محل کار به دست می  آيند 

.[Benson, 1997]
يادگيری در محيــط کار از طريــق تعاملی پويا، 
ميان يادگيری رســمی و غيررســمی رخ می دهد
 [Shipton, Dawson, West and Patterson,  
[2002. بنابرايــن می توان گفت کــه يادگيری های 
رســمی، موجب برانگيختگی يادگيری غيررســمی 
نيز می شــوند و غالبــًا به مشــارکت يادگيرنده در 
فعاليت های يادگيری ســاختاريافته می انجامند. لذا 
آشنايی فرد با مبانی علمی اولية حرفه، زيربنای ايجاد 
انگيزه و عالقه به آموختن مبانی جديد شغلی است. 
در واقع يادگيری رسمی و غيررسمی، در محيط کار، 
يکديگر را کامل می کنند و موجب نوآوری بيشتری 
می شــوند. از ديگــر مزايای حرفه آمــوزی همراه با 
کار و توليد، احســاس آرامش درونی در يادگيرنده 
اســت. عالوه بر اين، ياددهنده نيز با گسترش فهم 
خــود به ديگران، عالوه بر احســاس مفيد بودن، به 
ايجاد مســالمت بيشــتر در جامعه کمک می کند

.[Depors & Chairman, 1996[

خوانندگان محترم را به مطالعه قسمت دوم اين 
مقاله در شمارة آينده جلب می نمائيم.
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تأثيرآبدرمانیبر
کاهشدرد
آرتروززانو

مرجان جمشيدی
مربي هيدروتراپي و ايروبيك در آب

مقدمه
»آب درماني«  همــان  يا  »هيدروتراپــي« 
درمان بســيار مناسبي براي انواع بيماري ها، 
از جملــه بيماري هاي اســكلتي و عضالني 
است. زيرا افرادي كه داراي دردهاي مفصلي 
ديسك  بيرون زدگي  آرتروزها،  انواع   همچون 
و ... هستند )كه يكي از مهم ترين داليل شايع 
ابتال به اين بيماري ها چاقي يا همان اضافه وزن 
است(، با از دســت دادن يك سوم وزن خود 
درون آب، احســاس بهتري براي انجام انواع 
حركت هاي ورزشــي دارنــد. درواقع دامنة 
حركتي آن ها در آب بيشتر مي شود و راحت تر 
مي توانند حركت هاي ورزشي را انجام دهند. 
آب شرايط مناسبي را فراهم مي كند تا افراد 
در هر سني بتوانند ورزش كنند و از درد آن ها 
كاسته شــود. همچنين دامنة حركتي آن ها 

افزايش يابد.
آب درماني نه تنها ورزشــي مناســب براي 
درمان  بلكه  جســماني،  بيماري هاي  درمان 
بسيار مناســبي براي انواع بيماري هاي روان 
و شادي آور روح اســت. آب درماني فقط راه 
رفتن در آب نيســت، بلكه انجام حركت هاي 

فيزيوتراپي و ورزشي داخل آب است.
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كليد واژه ها :
هيدروتراپي، آرتروز، 
آب درماني، زانو
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تأثيرآبدرمانیبر
کاهشدرد
آرتروززانو

آرتروز چيست؟
به از بين رفتن و يا ملتهب شدن غضروف مفصلي 
)غضروف مادة نرم و ليزي است كه انتهاي استخوان ها 
را مي پوشــاند و به عنوان ضربه گيــر مفصل ها عمل 
مي كنــد( »آرتروز« يا »آرتريــت« مي گويند. وجود 
غضروف مفصلي در بدن ما بســيار ضروري اســت. 
درواقع اســتخوان ها داشــتن حركتي آســان روي 
يكديگر را مديون غضروف هاي سالم هستند و آسيب 

ديدن آن ها براي ما درد به همراه دارد.
بيش از صد نوع آرتريت وجود دارد. افراد به اشتباه 
تصور مي كنند كه همة آرتريت ها شبيه هم هستند 
و درمان يكســاني را به كار مي برند كه تأثير كمي بر 
درمــان آرتريت ها دارد. از آنجا كه هر نوع آرتريت با 
ديگري متفاوت اســت، لذا به روش درماني متفاوتي 
نيز احتياج دارد. تشــخيص صحيح نوع آرتريت در 
هر فردي بسيار سخت است، اما با تشخيص صحيح 
مي توانيد علــت دقيق درد آرتريت را بشناســيد و 
سپس راهكار مناسب براي كاهش درد را اجرا كنيد.
دو نوع اصلي آرتريت كه بســيار شــايع هستند، 

عبارت اند از:
1. »استئوآرتريت« كه آرتريت سايشي و فرسايشي 

است.
2. »آرتريــت روماتوئيد« كه نــوع التهابي آرتريت 
است و زماني رخ مي دهد كه سيستم ايمني بدن به 

درستي كار نكند.

استئوآرتريت
بيماري مزمن مفصلي  شــايع ترين  استئوآرتريت 
اســت. اســتفادة بيش از حد از مفصل باعث ايجاد 
استئوآرتريت مي شــود. اين بيماري ممكن است در 
اثر ورزش هاي طاقت فرســا، چاقي و يا افزايش سن 
ايجاد شود و بيشتر در مفصل هايي كه سنگيني بدن 
روي آن ها قرار مي گيرد، شايع تر است؛ مثل مفصل 
زانــو، مفصل باالي ران، مچ پا و ســتون فقرات. اين 
نوع آرتريت به تدريج طي ماه ها و يا ســال ها ايجاد 
مي شــود، لذا بهتر است كه در مراحل اولية بيماري 

درمان آغاز شود.
در اين نوع آرتريت، زماني كه فشار روي مفصل ها 
بيشتر مي شود، غضروف شروع به فرسايش مي كند و 
به مرور زمان در اثر فرسايش و ناتواني در جلوگيري 
از ضربه ها، مفصل از بين مي رود. براي مثال، فشــار 
بيــش از حــد روي زانو در اثر چاقي باعث آســيب 
غضروف مفصلي زانو و فرســايش آن مي شــود. در 

حقيقت چاقي باعث مي شود غضروف سريع تر از حد 
طبيعي ساييده شود.

زماني كــه غضــروف ســاييده مي شــود، تأثير 
ضربه گيري آن كم مي شــود و هنگام حركت باعث 

ايجاد درد مي شود.
عالئم شايع اين بيماري عبارت اند از

 درد عميق و رنج آور؛
 به سختي نشستن و خم شدن؛

 احساس گرم بودن مفصل هنگام دست زدن به آن؛
 خشكي مفاصل هنگام بيدار شدن از خواب براي 

مدت حداقل يك ساعت؛
 ورم مفاصل؛

 حركت كم مفصل.

چنــد عامــل خطرناك باعــث به وجــود آمدن 
استئوآرتريت مي شوند:

استفادة سنگين و مداوم از مفصل؛ تغييرات فشار 
و نيرو روي مفصــل )انداختــن وزن روي يك پا(؛ 

جنسيت؛ سن؛ از همه مهم تر، چاقي.

آرتريت روماتوئيد
آرتريت  روماتوئيد بيماري مزمن خود ايمني است 
كه باعث درد، تورم، سفتي و از دست دادن عملكرد 
در مفصل هاي زانو مي شود. با آرتريت روماتوئيد )يا 
روماتيســم مفصلي(، به خصوص بافت هاي سالم كه 
مربوط به مفصل زانو هستند و براي جذب صدمه يا 
شوك، و صاف و روان شدن حركت بين استخوان ها 
طراحي شده اند، مورد حمله قرار مي گيرند. تشخيص 
و شــروع درمان زودهنگام روماتيسم مفصلي مهم 
اســت، زيرا آسيب دائمي به استخوان ها مي تواند در 

اولين سال از شروع بيماري آغاز شود.
اگرچه براي آرتريت روماتوئيد عالجي وجود ندارد، 
اما درمان زودهنگام خطر آســيب مفصلي را كاهش 
مي دهد و اثر عارضه را محــدود مي كند؛ درواقع به 
كنتــرل بيماري مي انجامد. عوامل محيطي و عوامل 

آب درماني فقط 
راه رفتن در آب 

نیست، بلکه 
انجام حرکت هاي 

فیزیوتراپي و 
ورزشي داخل آب 

است
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ژنتيكي در بروز اين بيماري بسيار مؤثرند.

نشانه هاي اين بيماري چيست؟
آرتريت روماتوئيد زانو يك بيماري التهابي مفصلي 
اســت كه به آرامي شروع مي شــود و در طول زمان 
پيشــرفت مي كند. متأســفانه گاهي تشــخيص و 
كشــف روماتيسم مفصلي مي تواند دشوار باشد، زيرا 
عالئم اوليه غالبًا نامحســوس و نامشخص هستند. 
»خســتگي« و »سفتي و حساســيت در مفصل« از 

عالئم اولية اين بيماري محسوب مي شوند.
عالوه بر اين، عالئم روماتيســم زانــو در هر بيمار 
به طور متفاوتي ظاهر مي شود و در بسياري از بيماران 
كاًل عالئمي ندارد. از عالئم ديگر اين بيماري مي توان 

به تورم، سفتي، درد و قرمزي اشاره كرد.
درمان روماتيسم زانو می تواند به کاهش التهاب زانو 
در مفصل های زانو کمک کند. درد را کاهش دهد و 
از آســيب های مفصلی جلوگيری کند. يا آسيب به 
مفصل را کاهش دهد و بيمار را قادر سازد تا آنجا که 
ممکن اســت، زندگی فعالی داشته باشد. گزينه های 
درمان روماتيســم مفصلــی عبارت انــد از: گرما و 
ســرمادرمانی، وســايل کمکی، داروها، فيزيوتراپی، 
ماســاژ، طب سوزنی، تحريک الکتريکی عصب از راه 

پوست و آب درمانی.

و  مفصلــی  روماتيســم  درد  کاهــش 
آرتريت روماتوئيد زانو با آب درمانی

آب درمانی در تعداد زيــادی از بيماری ها به عنوان 
درمان مکمل مورد اســتفاده قــرار می گيرد. آب به 
خاطــر فيزيک منحصربه فردی که دارد، وزن بدن را 
تا يک سوم کاهش می دهد. همچنين در صورتی که 
آب گرم باشد، عضله ها و مفصل ها تسکين می يابند.

آب درمانــی يعنی اســتفاده از آب بــرای درمان 
برخــی از عوارض بيماری ها، مثل اســتئوآرتريت و 
)روماتيســم مفصلی(. آب درمانی  آرتريت روماتوئيد 
با شــنا کــردن متفاوت اســت و معمواًل بــا انجام 
حرکت هــای خاص ورزشــی و بــه آرامــی انجام 
می شــود. ايــن روش در برخــی از نقــاط دنيا زير 
نظر پزشــک متخصص طب فيزيکــی يا فيزيوتراپ 
انجــام می شــود و جزئــی از برنامة درمــان بيمار 
به منظور افزايش دامنة حرکت مفصل ها يا افزايش 
قــدرت عضله ها يا کاهش وزن بــا توجه به بيماری 
زمينه ای است. بايد توجه داشــت که آب درمانی با 
ديگر ورزش های آبــی، مثل آيروبيک در آب تفاوت 

دارد.

آب درمانی چگونه به درمان کمک می کند؟
آب درمانی از جنبه های متفاوت برای شــما مفيد 

است:
 آب گرم به عضالت شــما کمک می کند آرامش 
خــود را باز يابيد و با کاهــش درد به راحتی ورزش 

کنيد.
 آب باعث کاهش وزن شما تا يک سوم وزن واقعی 
می شــود و کمک می کند، فشار از روی مفصل های 

شما برداشته شود تا به راحتی ورزش کنيد.
 آب به عنــوان يک وزنه عمل می کند و با فشــار 
آوردن بــه  عضله ها در خــالف جهت حرکت آن ها 
باعث می شود عضله های شما فشار بيشتری را تحمل 

کنند و تقويت شوند.
الزم به ذکر است كه آب درمانی زمانی اثرگذار است 
که با توجه به ميزان مشکل شما يک تا دو جلسه در 
هفته انجام شــود و بعد از مدت حداقل سه تا شش 
ماه اثربخش خواهد بود. درمان با آب درماني به صبر 

و شکيبايی نياز دارد.
در يکی از مقاله های مجلة برزيلی درمان فيزيکی1، 
آزمايشی بررسی شده که نتايج آن قابل تأمل است. 
اين تحقيق روی زنان مســن با ميانگين سن هفتاد 
سال که همة آن ها در زانوی چپ، يا زانوی راست و يا 
هر دو زانو احساس درد داشتند، انجام گرفت. قرار بود 
که اين زنان دو جلسه در هفته در مدت زمان شش 
هفته حرکت های آب درمانی را طبق برنامة تمرينی 
که با سرعت متوسط برای آن ها در نظر گرفته شده 
بود، درون آب انجام دهند؛ هرچند که شــش هفته 
مدت زمان بســيار کوتاهی برای رســيدن به نتيجة 
واقعی آب درمانی است، نتيجه ای که بعد از شش هفته 
به دســت آمد، کاهش درد بيش از نيمی از آن ها و 

همچنين تقويت عضله های زانو در آن ها بود.

چند تمرين ورزشی برای درمان آرتريت 
زانو

کشش
1. کشش عضله های پشــت ران: پاشنة پای 
مورد نظــر را روی زمين قرار دهيد، در حالی که مچ 
پا به پشــت خم شده اســت. از ناحية لگن به طرف 
جلو خم شــويد. سر و تنه را به طرف جلو روی پاها 
نگه داريد و عضله های پشت پای مورد نظر را تحت 

کشش قرار دهيد، نگه داريد و سپس شل کنيد.

»آرتریت 
روماتوئید« که نوع 
التهابي آرتریت 
است، زماني 
رخ مي دهد که 
سیستم ایمني 
بدن به درستي کار 
نکند

غضروف

استخوان 
ساييده 

شده است.

غشای مايع 
سينوويال 

ملتهب 
و متورم 

شده است

غضروف 
ساييده شده 

و از بين 
رفته است

فضای مفصل 
کاهش يافته 

است

منيسک

مفصل سالم

مفصل مبتال به 
آرتريت روماتوئيد
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2. کشش عضله های پشت ساق پا: رو به ديوار 
استخر بايستيد، در حالی که آرنج صاف است و پاها 
کنار يکديگر هســتند. با پای ديگر يک قدم به جلو 
برداريد و هم زمان آرنج ها را خم و تنه را به طرف جلو 
حرکت دهيد، سپس پاشنة پاي عقب را روی زمين 
نگه داريد و مفصل ران را به طرف جلو و پاشنة عقب 

را به پايين فشار دهيد.

به عقب کشيدن عضله های پشت پا
پشت به ديوار استخر بايستيد. ديوار استخر را نگه 
داريد و لگن پای مورد نظر را تا 90 درجه خم کنيد. 
در حالی که خم بودن لگن را حفظ می کنيد، زانو را 

صاف و خم کنيد.

دور و نزديک کردن پا
با فاصلــه ای به اندازة طول اندام فوقانی خود، کنار 
ديوار استخر بايستيد و لبة ديوار را بگيريد. سپس به 
آرامی پای راست را صاف و از کنار بدن باال بياوريد و 

به وضعيت اوليه باز گردانيد.

باز کردن مفصل لگن
در حالی کــه پاهايتان کنار يکديگرند، بايســتيد 
و يک پهلو به طرف ديوار اســتخر قــرار گيريد و با 
دســت نزديک ديوار را بگيريد. با سفت کردن باسن 
به آرامی پای مخالف را صاف و به طرف عقب فشــار 
دهيد. تنه را صاف نگه داريد و سر به طرف جلو باشد. 
زانوی پای حمايت کننده بايد کمی خم باشد. حال به 

وضعيت اوليه باز گرديد.

درمان چاقی با ورزش های ايروبيک
يکی از شايع ترين بيماری ها بين مردم بيماری چاقی 
اســت. چاقی بيماری بســيار خطرناک و کشنده ای 
است که انسان ها کمتر به عوارض ناشی از آن توجه 
می کنند. يکی از داليل شــاخص اغلب بيماری هايی 
که امروزه بين مردم بســيار شايع شده اند، همچون 
بيماری های اســکلتی، قلبی، تنفسی، آرتريت ها و ... 
ابتال به بيماری چاقی است. امروزه چاقی با پيشرفت 
فناوری و به دليل کم تحرکی بين کودکان و نوجوانان 
بسيار شايع شده است. يکی از راه های درمان چاقی 
برای عموم مردم، به ويژه نوجوانان و جوانان، پرداختن 
به ورزش های ايروبيک اســت. اين ورزش ها به دليل 
شــادی بخش بودن و جلوگيری از آسيب رسيدن به 
مفصل ها )به دليل از دست دادن يک سوم وزن بدن 
در آب( برای جوانان و نوجوانانی که بيماری خاصی 

ندارند، بسيار توصيه می شود.
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ســال، يعني نيم قرن پيش، با او آشنا بودم؛ از زماني ســال، يعني نيم قرن پيش، با او آشنا بودم؛ از زماني 
كه تازه هنرجوي هنرســتان شده بودم تا زمان فوت كه تازه هنرجوي هنرســتان شده بودم تا زمان فوت 
او كه حتي در ايام بيماري هم چند بار در منزل از او او كه حتي در ايام بيماري هم چند بار در منزل از او 

عيادت كردم. به همين دليل بر خود فرض ديدم در عيادت كردم. به همين دليل بر خود فرض ديدم در 
اولين سالگرد وفات اين معلم گرامي از او ياد كنم. 

در نوجواني كه وارد هنرســتان شــدم، با آنكه رشتة در نوجواني كه وارد هنرســتان شــدم، با آنكه رشتة 
تحصيلي ام برق بود و او معلم رشتة  اتومكانيك بود، اما هر تحصيلي ام برق بود و او معلم رشتة  اتومكانيك بود، اما هر 
بار كه او را در محيط كارگاه و كالس مي  ديدم، به عنوان بار كه او را در محيط كارگاه و كالس مي  ديدم، به عنوان 
معلمي دلسوز، مربي پرتالش و هنرآموزي منضبط و يك معلمي دلسوز، مربي پرتالش و هنرآموزي منضبط و يك 
مربي پرتالش او را تحسين مي كردم. رفتار و آراستگي مربي پرتالش او را تحسين مي كردم. رفتار و آراستگي 
ظاهــر او با روپوش كارگاهي بيش از ســاير مربيان بر ظاهــر او با روپوش كارگاهي بيش از ســاير مربيان بر 
من تأثير داشت. او را در مقام معلمي مصداق اين كالم

اميرالمؤمنين )ع( مي ديدم كه فرمودند:
»َمْن َنَصَب َنْفَسُه لِلّناِس امامًا فليبدأ بتعليم نفسهِِ قبل »َمْن َنَصَب َنْفَسُه لِلّناِس امامًا فليبدأ بتعليم نفسهِِ قبل 
تعليم غيره- و ليكن تأديُبُه بسيرته قبل تأديبه بلسانه تعليم غيره- و ليكن تأديُبُه بسيرته قبل تأديبه بلسانه 
»َمْن َنَصَب َنْفَسُه لِلّناِس امامًا فليبدأ بتعليم نفسهِِ قبل 
تعليم غيره- و ليكن تأديُبُه بسيرته قبل تأديبه بلسانه 
»َمْن َنَصَب َنْفَسُه لِلّناِس امامًا فليبدأ بتعليم نفسهِِ قبل »َمْن َنَصَب َنْفَسُه لِلّناِس امامًا فليبدأ بتعليم نفسهِِ قبل 
تعليم غيره- و ليكن تأديُبُه بسيرته قبل تأديبه بلسانه 
»َمْن َنَصَب َنْفَسُه لِلّناِس امامًا فليبدأ بتعليم نفسهِِ قبل 

و ُمَعلم نفســه و مؤدبها احق باالجالل من معلم الناس و ُمَعلم نفســه و مؤدبها احق باالجالل من معلم الناس 
مؤدبهم.1«: »آنكه خود را در مرتبه پيشوايي قرار مي دهد «: »آنكه خود را در مرتبه پيشوايي قرار مي دهد 
بايد پيش از مؤدب نمودن مردم به مؤدب نمودن خود بايد پيش از مؤدب نمودن مردم به مؤدب نمودن خود 
اقدام كند و پيش از آنكه ديگران را به گفتار ادب نمايد اقدام كند و پيش از آنكه ديگران را به گفتار ادب نمايد 
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بايد بــه كردارش مؤدب به آداب كنــد و آنكه خود را بايد بــه كردارش مؤدب به آداب كنــد و آنكه خود را 
بياموزد و ادب نمايد به تعليم سزاوارتر است از كسي كه بياموزد و ادب نمايد به تعليم سزاوارتر است از كسي كه 

فقط ديگران را بياموزد و تأديب كند« 
او بيــش از آنكه بــه زبان خويــش در پي تربيت او بيــش از آنكه بــه زبان خويــش در پي تربيت 

شاگردان باشد، رفتارش درس آموز بود. 
من معتقدم او تنها پــدر فرزندان خود نبود، بلكه من معتقدم او تنها پــدر فرزندان خود نبود، بلكه 
پدر همة آن هايي بود كه طي سال هاي بسيار معلمي پدر همة آن هايي بود كه طي سال هاي بسيار معلمي 
آن ها را برگزيده بود. او معلمي نمونه نبود، بلكه نمونة آن ها را برگزيده بود. او معلمي نمونه نبود، بلكه نمونة 
معلم ها بود. پس از پيروزي انقالب اسالمي به عنوان معلم ها بود. پس از پيروزي انقالب اسالمي به عنوان 
مدير كل آموزش هاي فني وحرفه اي انتخاب شد. اين مدير كل آموزش هاي فني وحرفه اي انتخاب شد. اين 
موضــوع حكايت از آن دارد كه قبــل از انقالب هم موضــوع حكايت از آن دارد كه قبــل از انقالب هم 

فردي موجه و مورد قبول بوده است. 
مرحوم مهندس عزيز خوشــيني به معلمي عشق مرحوم مهندس عزيز خوشــيني به معلمي عشق 
مي ورزيد و با درآمد معلمي هيچ گاه آبروي فقر و قناعت مي ورزيد و با درآمد معلمي هيچ گاه آبروي فقر و قناعت 
را نبرد. عزت نفس او باعث شــده بود كمتر گله اي از را نبرد. عزت نفس او باعث شــده بود كمتر گله اي از 
كمي ها و كاســتي ها بر زبان بيــاورد. خانة كوچك و كمي ها و كاســتي ها بر زبان بيــاورد. خانة كوچك و 
سادة او، پس از عمري زحمت و تالش، گوياي سالمت سادة او، پس از عمري زحمت و تالش، گوياي سالمت 
و ســادگي او بود. در كارش نظمي ستودني داشت و و ســادگي او بود. در كارش نظمي ستودني داشت و 
در مسئوليت پذيري ســرآمد همگان بود. به ياد دارم در مسئوليت پذيري ســرآمد همگان بود. به ياد دارم 

 پی نوشت 
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وقتي كاري را به او سپردم، آنچنان پيگير بود كه اگر وقتي كاري را به او سپردم، آنچنان پيگير بود كه اگر 
آزرده خاطر نمي شد، به او مي گفتم كه تا همين جاي آزرده خاطر نمي شد، به او مي گفتم كه تا همين جاي 

كار كفايت مي كند و نياز به ادامة آن نيست. 
مهندس خوشــيني مي تواند براي معلمان نســل مهندس خوشــيني مي تواند براي معلمان نســل 
جديد الگو باشــد. ادب و حسن ســلوك در او موج جديد الگو باشــد. ادب و حسن ســلوك در او موج 
مي زد. اگر در كســي عيبي مي ديد، رفتارش مطابق مي زد. اگر در كســي عيبي مي ديد، رفتارش مطابق 
قرآن كريم بود؛ خودستايي و غرور در او راه نداشت و قرآن كريم بود؛ خودستايي و غرور در او راه نداشت و 

او مسلماني بي ادعا و باورمند بود. 
مرحــوم مهندس خوشــيني بــراي آموزش هاي مرحــوم مهندس خوشــيني بــراي آموزش هاي 
فني وحرفه اي سرمايه و اعتبار محسوب مي شد، و با فني وحرفه اي سرمايه و اعتبار محسوب مي شد، و با 
رفتنش مربي و همكار خوشنامي را از دست داديم. 

با آنكه سال ها قبل بازنشسته شده بود، ولي تا توان با آنكه سال ها قبل بازنشسته شده بود، ولي تا توان 
ايســتادن داشــت، كار را رها نكرد. تا آنكه بيماري ايســتادن داشــت، كار را رها نكرد. تا آنكه بيماري 
گريبانش را گرفت و آخرين باري كه خواستيم تا به گريبانش را گرفت و آخرين باري كه خواستيم تا به 
مراسمي بيايد كه از او تجليل شود، به علت كسالت مراسمي بيايد كه از او تجليل شود، به علت كسالت 
نتوانســت حضور يابد. او از ميان لــذات دنيا، لذت نتوانســت حضور يابد. او از ميان لــذات دنيا، لذت 
معلمي را برگزيده بود و تا آخر عمر آن را رها نكرد. معلمي را برگزيده بود و تا آخر عمر آن را رها نكرد. 
در وصف او بايد گفت »عاش سعيدا و مات سعيدا«. در وصف او بايد گفت »عاش سعيدا و مات سعيدا«. 

خدايش بيامرزد. 
دلت به وصل گل اي بلبل چمن خوش باد 
كه  در چمن همه گلبانگ عاشقانة توست
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علي محمد  بخشوده

لطفًا 64 ســال عقربة زمان را به عقب برگردانيد. 
آن زمان كالس اول دبيرستان بودم. معلمان ما همه 
خــوب بودند و وقار و متانت و رفتار و گفتار و كردار 
آن هــا زبانزد بود. مردم هم خيلي بــه آن ها احترام 
مي  گذاشتند. معلم الگو بود و همه او را باور داشتند، 
زيرا رفتار او احترام آميز بود. هميشه مواظب بود كه 
نكند كاري انجام دهد و در گوشه كنار دانش آموزي 
او را ببينــد. موقعي كه در دبســتان بوديم، بچه ها 
مي پرســيدند: آيا معلم ها هم مي دونــد؟ آن ها چه 
مي خورند؟ و حقيقتًا معلم آن زمان قداست خاصي 
داشت. همة هّم و غّم آن ها  اين بود كه درس زندگي 
به بچه ها بدهند. سعي مي كردند نقطة ضعفي از خود 
نشــان ندهند كه خداي ناكرده دانش آموزان ســوء 
اســتفاده كنند. خوب به يــاد دارم كه در همه حال 

براي ما سرمشق زندگي بودند.
بين معلمان ما، معلم قرآن و شــرعيات و تعليمات 
ديني خيلي بــه كار خود اهميت مــي داد. معلمي 
روســتازاده مهربان، غمخوار دانش آموزان، منظم، با 
صالبت و با همان خلق وخوي روســتايي بود. او در 
مكتب روستا قرآن، كالم خدا را خوب آموخته بود. با 
صوتي خوش براي ما قرآن را مي خواند، به نحوي كه 

بچه ها تحت تأثير قرار مي گرفتند.
معلم قــرآن و تعليمــات ديني ما آقــاي نحوي 

بود. خــدا بيامرزد او را. وقتي قــرآن را با آن صوت 
خــوش مي خواند، صدايــش در كالس مي پيچيد و 

دانش آموزان با دقت گوش مي كردند.
ســال ها گذشت و از ميان شاگردان او آقاي محمد 
ســيف با صوتي بسيار خوش خاطرات استاد را زنده 
كرد. آقاي سيف در ماه مبارك رمضان »قرآن دوره« 
مي گذاشت. هر شب در خانة يكي بود تا قرآن دوره 
شود. شب آخر، براي كسي كه قرآن در خانة او ختم 
مي شد، شب مباركي بود و ضيافتي هم براي دوستان 
ترتيب مي داد. خانه هاي آن زمان بيشــتر باغ مانند 
بودند. زير درختان بلند كه غالبًا جوي آبي هم زمزمه 
مي كرد، قالي فرش مي كردند و قرآن دوره در فضايي 

زيبا انجام مي شد. ياد باد آن روزگاران، ياد باد.
معلم ما از دانش آموزان هم امتحان كتبي مي گرفت 
هم امتحان شــفاهي. در يكي از امتحان ها عده اي از 
دانش آموزان غيبت داشتند. گفت اين چند نفر بيايند 
ســر مزرعه امتحان بدهند. او كشاورز خوبي بود. در 
قديم آب فراوان بود. مزرعة آقاي نحوي حدود چهار 
هزار مترمربع بود و دور تا دور آن را درختان سفيددار 
اقاقيا، توت و زبان گنجشــك احاطــه كرده بودند. 
مزرعه نزديك تپه اي بود و بعدازظهرها كوهي مفيد 
بر آن ســايه مي انداخت. روي تپه گل هاي رنگارنگي 
مي روييدند و زماني كه در ساية آن كوه مي نشستي، 

ــاد ب
ـایشمارا نمرهه

بردهبود
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چشــم انداز زيبايي از مزرعه، گل ها و درختان سر به 
فلك كشــيده پيش رويت نقش مي بســت و نسيم 
ماليمي كــه عصر گل هــا را در آن فضا مي پراكند، 

آرامش خاصي به انسان مي بخشيد.
پنج نفر از بچه هاي كالس كه امتحان نداده بودند، 
طبق دســتور آقاي نحوي با هم قرار گذاشتند صبح 
روز بعد بــراي امتحان به مزرعــه بروند. من چون 
طبيعت را دوســت داشتم، همراه آن ها رفتم. مزرعة 
آقاي نحوي نزديك روستايي قرار داشت. او مشغول 
درو كردن يونجه و شبدر بود. گل  شبدر بوي خوشي 
دارد و حشرات زيادي روي شبدرها پرواز مي كردند. 
آن هــا در گرده افشــاني و بارور شــدن گل ها نقش 
مهمي ايفــا مي كنند. در اين مزرعــة زيبا، معلمي 
خداجو و با ايمان، كشــاورزي نمونه مشغول كار بود. 
در اين مزرعه، يونجه، شــبدر، ذرت، كدو بادنجان، 
ســيب زميني، پياز، گوجه فرنگي، تره، ريحان، مرزه، 
تربچه و پيازچه كاشته شده بود. بچه ها با صداي بلند 
خدا قوت گفتند و ســالم كردند. آقاي نحوي گفت: 

»بخشوده، تو چرا آمده اي؟« 
گفتم: » آقا بچه ها را راهنمايي كردم«.

گفت : »كار خوبي كردي«.
بچه ها مقداري از يونجه ها را كه درو شــده بودند، از 
روي زمين جمع آوري كردند. آقاي نحوي خوشش آ مد 
و گفت: »بچه ها كاغذ و قلم بدهيد تا امتحان بگيرم«.

بچه ها گفتند آقا كاغذ و قلم نداريم. معلم كمي فكر 
كــرد و گفت: »احمدي، حاال كه كاغذ و قلم نداريد، 
برو خاك  هاي نرم روي َپل را )َپل در اصطالح محلي 

همان برجستگي بين دو كرت است( صاف كن«.
احمدي خاك ها را با كف دست صاف كرد. نحوي 
گفت: خب بچه ها، به فاصلة پنج  متري از خاك هاي 

نرم بايستيد«.
بچه هــا چنين كردند. اول صف احمدي بود. اولين 
ســؤال  آقاي نحوي اين بود: »احمــدي، توحيد را 
توضيح بده« و چند ســؤال ديگر هــم مطرح كرد. 
آقاي نحوي با علف درو كه نوك تيزي داشت، نمرة 
احمــدي را روي خاك ها داد. و زير نمره اســم او را 
نوشــت. نفر دوم كاللي بود. گفت: »كاللي، معاد را 

توضيح بده« و چند سؤال ديگر هم پرسيد.
نحوي از هر پنج نفر امتحان گرفت و نمره و اسامي 
را روي خاك هاي نرم و صاف شــده نوشــت و گفت: 

»هيچ كدام حق نداريد به نمره ها نزديك شويد«.
همه گفتند چشــم آ قا. علف هاي درو شده را روي 
االغ گذاشتيم. آقاي نحوي گفت: »بچه ها صبر كنيد« 

و بزرگواري كــرد، مقداري تره، جعفــري، ريحان، 
پيازچه و تربچه به هركدام از ما داد. عطر ســبزي ها 

در فضا پيچيده بود.
با آقاي نحوي به راه افتاده ايم و نزديك منزلشان از 
ايشــان خداحافظي كرديم و به راهمان ادامه داديم. 
بچه ها گفتند: برگرديم و نمره ها را نگاه كنيم. عده اي 
موافــق و عده اي مخالف بودنــد. گفتم: »بچه ها اگر 
آقــاي نحوي بفهمد چنيــن كاري كرده ايم، همه را 

صفر مي دهد.«
هنگام خداحافظي از دوستان، يكي از بچه ها گفت: 
»دلم مي خواهد شبانه چراغ قوه بردارم و بروم سراغ 
... نه نه ولش كن!« و نمي دانم آن دوســت شبانه به 
ســراغ نمره ها رفت يا نه، ولــي هرگز حرفي در اين 

مورد نزد.
فردا در كالس، بچه ها از آقاي نحوي سراغ نمره ها 
را گرفتند. او گفت: »فــردا مي روم مزرعه نمره ها را 

يادداشت مي كنم.« و بچه ها منتظر ماندند.
روز بعد كه آقاي نحوي  به كالس آمد، بچه ها اداي 
احترام كردند و نمره ها را خواستار شدند، آقاي نحوي 
پوزخندي زد و سر خود را تكان داد و گفت:  »بچه ها 

ديروز باد نمره هاي شما را برد!«
بچه ها خيال كردند آقاي نحوي شــوخي مي كند 
گفت: »نه به خدا! ديشب باد و توفان بود و خاك هاي 
نرم جابه جا شده اند. گودي هاي نمره ها پر شده بود و 
اسم ها هم مشخص نبود. از احمدي، ي آن، از باقري 
با، و از يزداني فقط ني آن مانده بود. از نمره ها فقط 
يك نمره، مثل گنجشكي كه دهان خود را باز كند، 
معلوم بود كه نمرة شــانزده بود، اما معلوم نبود كه 

متعلق به كدام يك از شماست.«
يــك مرتبه يزدانــي با دســت پاچگي گفت: »آقا 
نمرة 16 ....« و بعد ســكوت كرد. آن ســال گذشت 
و ســال بعد او اعتراف كرد: »آن شــب كه از شماها 
خداحافظي كردم، به خانه نرفتم و جريان را با برادر 
بزرگم در ميان گذاشتم. او گفت بيا برويم نمره ها را 
ببينيم. ما با چراغ قوه رفتيم و نمره ها را ديديم. نمرة 

من 16 بود.«
روز بعد معلم ما از پنج نفر غايب در كالس امتحان 
گرفت و خودش گفت: »اما نمره هاي سر مزرعه چيز 

ديگري بود!« 
او عقيده داشــت كه معلم در جامعه بايد سرمشق 
باشــد. رفتار، گفتار و كردارش بايد الگو باشد. نحوة 
كارش روي شاگردانش اثر بگذارد. تا  آنجا كه به خاطر 

دارم، همة شاگردان او آدم هاي موفقي هستند.



ويدا  وحيدنيا

سال تحصيلي 87 ـ 1386 سرگروه زمين شناسي 
اســتان بودم. در يكي از بازديدها با مهندس صادق 
احمدي آشنا شدم و ايشان اطالعاتي در مورد رشتة 
تحصيلي خودشان و كارگاه محل كارشان در اختيارم 
قرار داد. آقاي احمدي مســئول كارگاه صنايع چوب 
بسيار مفيد بودند.»هنرستان امام خميني)ره(« بود و مطالبشان برايم 
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ازکارگاهچوبتا
کالسزمينشناسی
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پس از اين مالقات به فكر افتادم از ايشان براي تهية 
تعدادي »جعبة ســنگ« براي نگهداري نمونه هاي 
ســنگ و كاني كتاب درسي ســال سوم رشتة علوم 
تجربي كمك بگيرم. ايده ام را با ايشان مطرح كردم 
و راهنمايي خواستم. در ضمن در آن موقع بودجه اي 
براي تهية جعبه ســنگ ها در اختيارم نبود. مهندس 
احمدي با متانت و صبوري درخواســتم را شنيد و 
سپس گفت: »با مدير هنرستان مطرح مي كنم و به 

شما اطالع مي دهم«.
مهنــدس صابري، مدير وقت هنرســتان، با لطف 
فراوان، پيشــنهاد تهية جعبة سنگ را پذيرفته بود 
و ايــن خبر خــوش را مهندس مكانيكــي، معاون 
هنرســتان، در تماس تلفني به من اعالم كرد. قرار 
جلســه اي حضوري را با مهندس احمدي گذاشتم و 
در مورد اندازه هاي جعبه ها و فضاهاي الزم و طراحي 

با ايشان هماهنگي هاي الزم را انجام دادم.
در آن سال ها آزمايشگاه هاي مدرسه هاي استانمان 
فاقد نمونه هاي الزم براي تدريس كتاب سوم بودند 
و يــا نمونه هاي موجود بــدون نام گذاري و گاه قابل 
شناســايي نبودند. لــذا وجود جعبه ســنگ هايي با 
نمونه هاي مطرح شده در كتاب درسي براي تدريس 
بسيار ضروري به نظر مي رســيد. مهندس احمدي 
در كارگاه چوب هنرســتان امــام خميني به كمك 
دانش آموزان اين رشته از ضايعات چوب هاي كارگاه 
شروع به ســاخت جعبه كردند كه نويدبخش اتفاق 

بسيار خوبي بود.
تا آماده شــدن جعبه ها و براساس مشورت با خانم 
سميعي كه در آن سال عضو گروه زمين شناسي استان 
بودند، تصميم گرفتيم بــراي تهية نمونه به »معدن 
قلعــه زري« برويم و از نمونه هــاي آنجا براي تجهيز 
جعبه ها استفاده كنيم. هماهنگي با مسئوالن معدن 

قلعه زري كه اطراف بيرجند قرار دارد، انجام شــد و 
همراه با ايشان با ماشين شخصي شان به معدن رفتيم 
و براساس برآورد، به تعداد الزم از نمونه ها تهيه كرديم. 
پس از آن براي مصرفي نمونه هاي موجود در جعبه ها 

دفترچة راهنما تهيه و به تعداد الزم تكثير شد.
روز تحويل گرفتن جعبه سنگ ها بسيار خاطره انگيز 
بود. اتفاق آموزشــي خوبي رقم مي خورد تا دبيران 
هنگام تدريس كتاب زمين شناسي سوم علوم تجربي، 
با داشتن اين جعبه، نمونه ها را به رؤيت دانش آموزان 
برســانند و ســپس ويژگي هاي آن ها را بيان كنند. 
بديــن ترتيب تدريــس ايــن درس، خصوصًا فصل 

كاني ها، بسيار دل پذير و ماندگارتر مي شد.
شكســتن نمونه ها و چيدن جعبه ســنگ ها هم با 
اينكه زحمت فراوان داشــت، خالــي از لطف نبود. 
تهية تعــدادي براي نمونه ها و قــرار دادن آن ها در 
جايگاهشــان در جعبه نيز به لطف خانم سميعي با 
دقت تمام انجام شد. بعد از آماده شدن همة جعبه ها 
آن ها را براي مناطق اســتانمان فرســتاديم و حتي 
يك جعبه را نيز به دبيرخانة راهبري زمين شناســي 
مستقر در شهركرد ارسال كرديم تا در جريان انجام 

اين فعاليت قرار گيرند.
بازخورد اين ايده از طــرف دبيران و دانش آموزان 
بسيار مثبت بود و به لطف خداوند، گامي در تدريس 
درس زمين شناسي برداشــته بوديم. در پايان الزم 
مي دانــم از آقايــان صابري، مكانيكــي، احمدي و 
هنرســتان كاردانش امام خمينــي بيرجند و خانم 
ســميعي، قدرداني و تشــكر كنم. بدين ترتيب، با 
ضايعات بي مصرف در كارگاه چوب يك هنرســتان 
فني وحرفه اي، براي رشتة علوم تجربي ابزار آموزشي 

ساخته شد.
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اصول متحرک  سازی کاراکتر 
مهارت های پايه

)steve Roberts( مؤلف: استيو رابرتز
مترجم: حامد صفاری

ناشر: مؤسسة فرهنگی هنری ديباگران تهران
نوبت چاپ: اول 

تاريخ نشر: 1397

انيميشــن يکی از جذاب ترين شــاخه های هنری 
است. قدرتی جادويی دارد که می تواند تماشاچيان را 
ساعتی در مقابل پردة نمايش نگه دارد و گاه تأثيرات 
عميقی بر احساسات آن ها بگذارد. چه بسا مخاطبان 
به قدری در دنيای خيال انگيز انيميشــن غرق شوند 
کــه فراموش کنند آنچه می بيننــد، فقط يک فيلم 
است. آن ها خودشان را کنار شخصيت های انيميشن 

ژاله بوژانی

حــس می کنند، و با آن ها می خندند، می ترســند و 
می گريند. اما اين جادو از کجا سرچشمه می گيرد. 

از نگارش داستان تا صحنه پردازی، متحرک سازی، 
و طراحی شــخصيت ها، تمام عوامل دست به دست 
هم می دهند تا انيميشــنی را بــه مخاطبان عرضه 
کنند. فرقی نمی کند انيمشين با چه روشی ساخته 
شــده باشــد، وقتی اصول زيربنايی آن به درستی 
رعايت شوند، مخاطب خود به خود جذب انيميشن 

خواهد شد.
يکی از عناصر مهم انيميشن متحرک سازی است 
که ارتباطی با فناوری يا روش ســاخت انيميشــن 
ندارد. تمرکز نويسنده در اين کتاب بر متحرک سازی 
بوده اســت. آنان کوشيده اند گام به گام مخاطبان را 
با انيميشن و متحرک سازی آشــنا کنند. نويسنده 
می گويد: اولين گام را بايد درســت برداشــت و اين 

کتاب همان خشت اول انيميشن است.
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 با مجله های رشد آشنا شوید

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

مجله هــای رشــد عمومــی و تخصصــی، بــرای معلمــان، دانشــجومعلمان 
دانشــگاه های وابســته و کارشناســان وزارت آموزش وپرورش و...، تهیه 

و منتشر می شود.

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

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

وزش ابتــدایی  رشد فناوري آموزشی  رشد مدرسه زندگي    رشد آـم
 رشد معلم  رشد آموزش خانواده

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

 رشد برهان متوسطه دوم

مجله های بزرگسال عمومی
 به صورت ماهنامه و هشت شماره در هر سال تحصیلی منتشر می شود:

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

برای دانش آموزان پیش دبستانی و پایة اول دورة آموزش ابتدایی

برای دانش آموزان پایه های دوم و سوم دورة آموزش ابتدایی

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

وزارت آموزش و پرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزی  آموزشی 

دفتر انتشارات و فناوری آموزشی 

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

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه اول

برای دانش آموزان دورة آموزش متوسطه دوم

انتخاب شيوه های صحيح در مرمت قالی

تحقق و تأليف: سيده اکرم اوليائی طبائی
ناشر: انتشارات ارمگان

تاريخ نشر: 1396
نوبت چاپ: اول

فرش ايران با سابقة بســيار طوالنی، در زمرة آثار 
ملی و با ارزش مادی و معنوی کشــور ما محسوب 
می شــود. لذا حفــظ و نگهداری و به ويــژه مرمت 
و بازســازی نمونه هــای قديمــی آن، از اهميــت 
خاصی برخوردار اســت. گاهی به دليل بی توجهی و 
سهل انگاری، و نداشتن علم کافی، در زمان بافت قالی 
يا هنگام استفاده از آن، آسيب هايی به اين محصول 
وارد می شود. از اينجا می توان دانست که فن ودانش 

رفوگری قالی، تاريخی به قدمت بافت فرش دارد. 
آســيب های وارد به اين کاال گوناگون هستند، لذا 
هــر هنرمند رفوگر بنا به مهارت و تشــخيص خود، 
و خواستة مشــتری و شرايط موجود، به نوع خاصی 
از رفو دســت می زند. در اين ميــان، برخی روش ها 
ســطحی و ظاهری اند و برخی ديگر عميق و دارای 
ماندگاری بســيار باال، به طــوری که انگار هيچ وقت 

ايرادی در آن قسمت فرش وجود نداشته است. 
کتاب حاضر در برگيرندة 10 فصل به اين شــرح 

است:
فصل اول: پيشينة بافت و مرمت فرش در ايران.

فصل دوم: تعريف مرمت و هدف از آن، به انضمام 
راهکارهايی در جهت حفظ و سالمت رفوگر.

فصل سوم: شناخت عمليات تکميلی بعد از انجام 
بافت هر فرش، شامل شيرازه، چرم دوزی، سه بعدی 

و سه صافی.
فصل چهارم: انواع درجات آســيب ديدگی فرش 
و راهکارهايی برای برطرف کــردن آن ها، به همراه 

شناخت ابزار آالت مورد نياز برای مرمت فرش.
انواع  دســته بندی  نهم:  تــا  پنجم  فصل های 

آسيب ها و روش مرمت هر دسته.
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        رعايــت اجــزا و عناصر ســاختاری مقاالت علمی، 
حرفه ای و پژوهشی شرايطی دارد كه يك پژوهشگر و نويسندة 
آگاه آن هــا را به كار می بندد. بــه عبارت ديگر موفقيت مؤلف 
در ارائة مقاله به بهره مندی او از اين قواعد و تســلط بر مبنای 
نگارش و آگاهی از اصول مقاله نويسی و مهارت در امر نوشتن 

وابسته است. 
مجلة رشــد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش، نشريه ای 
آموزشــی، تحليلــی و اطالع رســانی در زمينــة آموزش های 
فنی وحرفه ای است كه با توجه به اهداف آن، به صورت فصلنامه 
منتشــر می شــود. بر اين اساس از پژوهشــگران، متخصصان 
تعليم وتربيــت، به ويژه هنرآموزان، دبيران و مدرســان دعوت 

می شود تا با توجه به موارد ذيل:
۱. اصالت موضــوع/۲. عنوان/۳. چكيــده/4. كليدواژه/5. 
مقدمه/6. بيان مسئله /۷. تبيين هدف/۸ . پرسش/۹. پيشينة 
پژوهش/۱۰. معرفی پروژة تحقيقاتی/۱۱. تشريح روش شناسی 
مورد اســتفاده و تبيين رويكرد مقاله/۱۲. ابــزار گردآوری و 
تحليل داده ها/۱۳. توصيف ويژگی هــای جامعه پژوهش/۱4. 
تبيين محدوده و محدوديت های پژوهش /۱5. ارائة يافته های 
توصيفی و تحليلی/۱6. بحث و نتيجه گيری /۱۷. پيشنهاد/۱۸. 

منابع مورد استفاده
حاصل پژوهش ها و مطالعات خــود را در زمينه های زير، 

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

٭ آموزش های فنی وحرفه ای در ساير كشورها )تجارب(
٭ روش های آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش
٭ كارآفرينی، خوداشتغالی، ارزش آفرينی )تجارب(

رويكردها و ديدگاه ها در برنامه ريزی درســی آموزش های 
فنی وحرفه ای ٭ برنامه ريزی درسی منطقه ای ٭ پروژه محوری 
در آموزش های فنی وحرفه ای ٭ معرفی مؤسسات آموزش های 
فنی وحرفه ای و کاردانش در ايران و ســاير كشــورها، معرفی 
پديده هــای نو در حوزه آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش 
و معرفــی كتاب ها و مجــالت جديد در حــوزة آموزش های 
فنی وحرفه ای. ٭ مقاالت ارسالی مرتبط با موضوع مجله باشد 
و تاكنون در مجالت ديگری درج نشــده باشد. ٭ مطالب بايد 
تايپ شــده باشــد. ٭ شــكل قرار گرفتن جدول ها نمودارها و 
تصاوير بايد در مقاله مشــخص باشد. ٭ نثر مقاله بايد روان و 
از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژه های 
علمی و فنی دقت الزم مبذول شود. ٭ مقاله های ترجمه شده 
بايــد با متن اصلی هم خوانی داشــته باشــد و متن اصلی نيز 
ضميمة مقاله ارســال شود. ٭ در متن های ارسالی بايد تا حد 
امــكان از معادل های فارســی واژه ها و اصطالحات اســتفاده 
شود. ٭ پی نوشــت ها و منابع بايد كامل و شامل نام نويسنده، 
سال انتشــار، نام اثر، نام مترجم، محل نشــر، ناشر و شماره 
صفحه مورد استفاده باشــد. ٭ مجله در رد، قبول، ويرايش و 
تلخيص مقاالت رسيده مختار است. ٭ آرا و نظرهای ارائه شده 
در مقــاالت، گزارش ها و مصاحبه ها لزومــًا بيانگر ديدگاه های 
دفتر انتشــارات كمك آموزشی نيست و مسئوليت پاسخگويی 

به پرسش های خوانندگان با خود نويسنده يا مترجم است.
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