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احمدرضا دوراندیش

نهادهای تعلیم وتربیت معتقدنــد در دنیای امروزی 
موفقیت دانش آموزان در مدرسه، زندگی و کار، وابسته 

به يادگیری و کسب چهار دسته مهارت است:
 مهارت های اساسی يا ضروری مانند سواد خواندن، 
نوشــتن و حساب کردن، مبنای اصلی برای يادگیری 
بیشتر و اشتغال مولد و مشارکت مدنی به شمار می آيند.

 مهارت های خاص شغلی که به عنوان مهارت های 
فنی و حرفه ای شناخته می شوند.

 مهارت هــــــای ديجیتــــــالی کــه ســبب 
می شــوند، دانش آموزان از فناوری متناســب با سن، 
عالقه مندی و استعدادهايشان در جست وجو و مديريت 
اطالعات، برقراری ارتبــاط مؤثر در تعامالت، تولید و 
به اشــتراک گذاری محتوا، تولید دانش و حل مسائل 

استفاده کنند. 
 مهارت های انتقال پذيــر که به عنوان مهارت های 
زندگــی، مهارت های نــرم يا مهارت هــای عاطفیـ  
اجتماعی و مهارت های قرن ۲۱ نیز شناخته می شوند، 
به جوانان امکان می دهند شهروندانی باشند که بتوانند 
با چالش های شخصی، تحصیلی، اجتماعی و اقتصادی 
به صــورت فعال و منعطف مواجه شــوند و شــامل 
مهارت های حل مســئله، مذاکره، مديريت هیجانات، 

همدلی و ارتباط است. 
اگر برای اين چهار دسته از مهارت ها چارچوبی قائل 
شــويم، می توان گفت مهارت های انتقال پذير به دلیل 
نقش حمايتی که دارند، در مرکز توجه اين چارچوب 
قرار می گیرند. مهارت های انتقال پذير به صورت جداگانه 
عمل نمی کنند، بلکه عاملی مؤثر در کسب مجموعه 
مهارت های ديگر محســوب می شــوند. مهارت های 

انتقال پذير، به عنوان رابطی پويا در توســعة مهارت ها، 
نقشی اساسی در تحقق چشم انداز تربیت و يادگیری 

باکیفیت دارند.
در ســاختار نظام جديد آموزش های فنی وحرفه ای 
رسمی کشور ما، همراه با دروس عمومی، خوشة دروس 
شايستگی های غیرفنی، خوشة دروس شايستگی های 
پاية فنی و خوشــة  دروس شايســتگی های فنی در 
جدول عنوان هــای درس های رشــته های متفاوت 
در نظر گرفته شــده اند. پرســش اصلی اين است که 
وضعیت آموزش های فنــی، حرفه ای و مهارتی نظام 
تعلیم وتربیت رســمی ما در اين رابطه چگونه است؟ 
معادل هريک از اين چهار دسته مهارت  در آموزش های 
فنی وحرفه ای کدام اســت؟ تا چه اندازه توانســته ايم 
مهارت های يادشده را با کیفیت مطلوب توسعه دهیم 
و نقش کلیدی مهارت های انتقال پذير را مورد توجه 
قرار دهیم؟ نقش برنامه ريزان، هنرآموزان، هنرجويان، 
برنامه های درســی و بسته های تربیت و يادگیری در 

اين خصوص چیست؟
به ياری شــما عزيزان، در فصلنامة رشــد آموزش 
فنی وحرفــه ای و کاردانش، به عنــوان يکی از اجزای 
بســته های تربیــت و يادگیری حــوزة آموزش های 
فنی وحرفه ای، کوشــش شــده اســت اهمیت اين 
موضــوع به نوعــی در قالب های متفــاوت، از جمله 
مقاله و گفت وگو، منعکس شــود. در ادامه و با هدف 
کیفی تر شدن محتوای مجله، از شما مخاطبان گرامی 
درخواســت می شــود با ارســال تجربه ها و مقاله ها، 
و در میان گذاشــتن نظرات ارزشــمند خود، ما را در 

شماره های آتی نیز همراهی فرمايید. 
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