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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؛


