
محمد لطفی نیا
دكتراي مدیریت عالي کسب وکار

اشاره
بدون شک، مدیران و رهبران آموزشی در اثربخشی 
فعالیت های یاددهیـ  یادگیری نقش محوری بر عهده 
 دارند و عملکرد آنان ســهم قابل توجهی در موفقیت 
نظام  تغییر  بــه دنبال  تحصیلی دانش آموزان دارد. 
آموزشــی و تغییر در شیوه های تدریس و ارزشیابی، 
بر آن شــدیم تا گفت وگویی با یکی از مدیران موفق 
هنرستانی به صورت مجازی داشته باشیم و ضمن اطالع 
از تجارب ایشان، به خصوص در زمان شیوع »کووید 
19« و با چالش مواجه شدن اجرای اغلب آموزش های 
نظام آموزشــی جدید  ارزیابی  بــه  فنی وحرفه ای، 
بپردازیم. بدین منظور آقای دکتر لطفی نیا رئیس گروه 
مکانیک دفتر تألیف کتاب های درسی فنی وحرفه ای 
و کاردانش که تجارب مدیریتی در هنرســتان را هم 

دارند، زحمت این کار را عهده دار شدند.

گفت وگو با مدیر 
هنرستان فنی 

ماندگار ابوذر 
(اصفھان) و کاردانش که تجارب مدیریتی در هنرســتان را هم 

دارند، زحمت این کار را عهده دار شدند.
(اصفھان)
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é ابتدا از خودتان بگویید و اینکه چگونه به مدیریت هنرستان منصوب 
شدید؟

è ســید رحیم زرافشــانی هســتم، متولــد ۱۳۴۳ در اصفهان، بــا مدرک 
لیســانس الکترونیک و کارشناسی ارشد در رشــتة مکاترونیک. در سال ۱۳۷۲ در 
آموزش وپرورش استخدام شدم. ۱۲ سال پیشینه و سابقة مدیریت دارم. ابتدا مدیر 
»هنرســتان شــهید چمران« ناحیة ۶ اصفهان بودم و در سال های اخیر )از ۱۳۹۲ 
تاکنون( به عنوان مدیر »هنرستان فنی ماندگار ابوذر« در ناحیة ۱ اصفهان، واقع در 

خیابان شهید مطهری مشغول به فعالیت هستم.
گزینــش و انتخاب این جانب به عنــوان مدیر، در هر دو ناحیة خدمتی توســط 
مسئوالن اداره انجام شده است. گذشــته از مدیریت، همواره در رشتة الکترونیک 
به امر تدریس ادامه داده ام و به عنوان عضو گروه های آموزشــی رشــتة الکترونیک 
اســتان، با این گروه ها همکاری مستمر دارم. در سنوات اخیر، با همراهی و عنایت 
ســایر همکاران و مدیر ناحیه، به عنوان منتخب نمایندة مدیران در تعامل هستم. 
مدت زمانی نیز با »شورای آموزش وپرورش شهر اصفهان« افتخار همکاری داشته ام.

é از هنرستان ماندگار ابوذر و رشته های در حال اجرای آن بگویید. آمار 
هنرجویان و نیروي انساني هنرستان چگونه است؟

è هنرســتان ماندگار ابوذر یکی از مراکز آموزشــی با قدمت ۸۵ ســاله در شهر 
اصفهان و یکی از پنج هنرستان قدیمی در سطح کشور است. این هنرستان در سال 
۱۳۱۵ با همکاری دولت وقت و کشــور آلمان با عنوان »هنرستان صنعتی شمارة 
یک« تأســیس شد و در حال حاضر با ۹ رشته به این شرح دایر است: الکترونیک، 
الکتروتکنیــک، مکاترونیک، مکانیک خودرو، تأسیســات مکانیکی، صنایع فلزی، 
صنایع چوب و مبلمان، ماشین ابزار و شبکه و نرم افزار رایانه. به دلیل اقبال عمومی، 

جذب هنرجویــان با مصاحبة ورودی و آزمون انجام 
می گیــرد. تعداد همکاران شــاغل ۱۲۸ نفر و تعداد 
هنرجویان ۸۶۲ نفر است که در سطح ناحیه و استان 

باالترین آمار را دارد.

é زمانی طول دورة آموزش های فنی وحرفه ای 
چهار ســال بود و بعد دو ساله شد و حاال سه 
سال اســت. به نظر شما کدام یک مناسب تر 

است؟
è در نظام دو ساله، ارتباط متون درسی با صنعت 
و بازار کار، در مقایســه با متون و مفاهیم کتاب های 
درسی نظام چهارساله، کمرنگ و گسسته شده بود. 
اما در نظام فعلی، هنرجویان ســه سال در هنرستان 
آموزش می بینند و وضعیت مطلوب شــده اســت. 
گرچه در نظام فعلی هم به بازنگری در تألیف و چاپ 
کتاب های درسی نیاز داریم و ایجاد ارتباط تنگاتنگ 

بین آن ها با فناوری و صنعت روز، ضرورت دارد.

é نظام آموزشي 3 ـ3 ـ6 را چگونه ارزیابی 
می کنید؟

è نظام آموزشــی جدیدی که در سند راهبردی و 
تحول بنیادین آموزش وپرورش تصویب شــده است 
)آذرماه 1390(، دارای نقاط قوت و رویکردهای علمی 
اســت که الزمة تحقق آن ها اختصاص منابع مالی و 
حمایت هــای حقوقی و اداری بــرای اجرا و نظارت 
بر حســن اجرای برنامه هاست. این موضوع مستلزم 
اتخاذ سیاست های کارآمد و اثربخش و فراهم آوردن 
شرایط، منابع و زیرساخت های فنی و تخصصی است. 
از سوی دیگر، ایجاد فرصت های متنوع برای ارتقای 
توانمندی های معلمان و مدیــران به منظور ارتقای 
سطح عملکرد مدارس در اجرای برنامة درسی ملی 
و تجهیز هنرستان ها به فناوری های نوین، امری الزم 

است.

é نظر شما دربارة آموزش مبتنی بر شایستگی 
)شایستگی محور( چیست؟

è برنامــة آموزش مبتنی بر شایســتگی، به دلیل 
اینکــه زیرســاخت های الزم برای تحقــق موضوع 
شایســتگی محور فراهم نشــده، همچنان بیشتر به 
نمره محوری متمایل شده است. در صورتی که هدف 
و تأکید آموزش بر بروندادهاست. یا به عبارت دیگر، 
تأکید بر پیامدهای یادگیری است، به جای تأکید بر 
محتوا، تأکید بر کسب شایستگی و تأکید بر اهداف.
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دنیای واقعی کار بیشتر توجه جدی داشته باشد و از 
مشارکت بنگاه های اقتصادی استفاده کند و محیط 
آموزشــی به محیط کار واقعی از منظر تجهیزات و 

فضا بیشتر نزدیک شود، موفق تر خواهد بود.

é آیندة فارغ التحصیالن فعلی هنرستان ها را 
چگونه ارزیابی می کنید؟

è بــا توجه بــه ماهیــت برخی رشــته ها، آیندة 
فارغ التحصیالن از تفاوت هایی برخوردار اســت. در 
رشــته هایی که به صنعت و بــازار کار نزدیک ترند، 
ماننــد رشــته های صنعتی )که در این هنرســتان 
اکثر آن ها دایرند(، آیندة شــغلی بهتری را می توان 
برای هنرجویان متصور شــد. برای مثال، در رشتة 
مکاترونیک که در این هنرســتان نیز دایر اســت، 
هنرجویان به سبب ماهیت این رشته، با مهارت های 
اساسی هشت رشتة دیگر نیز آشنا می شوند. بنابراین 
به نظر می رســد، فارغ التحصیــالن آن از موفقیت 

بیشتری برخوردار باشند.

é عامل اصلي موفقیت هنرستان ها را در چه 
می دانید؟

è عامل مهم در موفقیت هنرســتان ها را می توان 
نفس و روح آموزش های عملی در کنار آموزش های 
نظری دانســت. آموزش اصول اولیــة کار جمعی و 
گروهی در کارگاه به هنرجویان، آن ها را برای کار و 
تــالش آینده آماده می کند و روحیة کار تیمی را در 
آن ها باال می برد. آموزش های نظری و به همراه آن، 
فعالیت های عملی و کارگاهی، انگیزة تالش و کسب 
مهارت را در هنرجویان دوچندان می کند. به همین 
دلیل محیط های هنرســتانی برای تحصیل جذاب و 

مورد عالقة هنرجویان مستعد هستند.

é اگر بخواهیم از هنرستان به عنوان مدرسة 
زندگي یاد كنیم، آینــدة فارغ التحصیالن را 

چگونه تصور می کنید؟
è کار گروهــی و تیمی کــه در کارگاه ها در کنار 
آموزش هــای تئــوری و درس هــای عمومــی در 
هنرستان ها انجام می گیرد، نقش مهمی در تربیت و 
پرورش رفتارهای هنرجویان دارد. نحوة آموزش و نوع 
رفتار هنرآموزان، در انتقال مهارت ها بسیار تأثیرگذار 
اســت و هنرجویان هموار ه توصیه های مربیان خود 
را سرلوحة فعالیت های خود قرار می دهند. در واقع، 
نقش هنرآموزان و قابلیت های فنی آنان در تربیت و 

جدید  درســی  کتاب هــای  محتــوای   é
فنی وحرفــه ای و کاردانش را چگونه ارزیابی 

می کنید؟
è در آموزش براساس شایستگی از دو نوع محیط 
یادگیری می توان استفاده کرد: یکی شبیه به محیط 
واقعی کار )شبیه سازی شــده( و دومی محیط واقعی 
کار. در هر صورت،  با توجــه به تجهیزات کارگاهی 
و آزمایشــگاهی، کارگاه تولیدی و عملیات میدانی و 
کارآموزی، اجرای برنامة هنرستان به اختصاص بودجه 
نیاز دارد. همچنین، عقد توافق نامه های برون سازمانی 
با مشــارکت بخش های دولتی و غیردولتی می تواند 
سهم بسیار مؤثری در آموزش مهارت های مربوط به 

کار در قالب پروژه داشته باشد.

é پودمانی شــدن کتاب ها چــه تأثیری بر 
یادگیری مهارت ها دارد؟

è یکی از مزایای پودمانی شدن کتاب های درسی 
این است که در پایان پودمان، به هنرجویان فرصت 
الزم را برای رفع اشــکال و در نهایت یادگیری بهتر 
می دهد. امــا از معایب این روش ازهم گســیختگی 
مطالب و مطرح شــدن عنوان جدید و هدف درسی 
در پودمان بعدی است که وابستگی منطقی الزم را با 
اهداف پودمانی ندارد و قضاوت و سنجش یادگیری 
توسط هنرآموز را با مشکل مواجه می کند. از سوی 
دیگر، چــاپ و صحافی دفاتر امتحان باعث پیدایش 
بروکراسی گسترده و اضافه شدن حجم کار معاونین 
اجرایی، با توجه به تعداد رشته ها و تعداد پودمان ها 
شده اســت. بیشترین وقت مدیران هنرستان هم به 

امضای این دفاتر اختصاص می  یابد.

é ارتباط محتوای کتاب ها با مشاغل موجود 
در صنعت را چگونه می بینید؟

è ارتبــاط محتــوای کتاب ها در برخی رشــته ها 
به روزرســانی شــده و تغییراتی در تألیف کتاب ها 
به عمل آمده اســت. ولی در برخی از رشــته ها این 
ارتباط به صورت مناســب وجود ندارد و سرفصل ها 
باید به روزرسانی شــوند. الزم است برنامة درسی و 
تربیتی آموزش فنی وحرفه ای و مهارتی برای تمامی 
هنرجویان به صورت پیوســته و یکپارچه طراحی و 
تدوین شود و این برنامه ها با رعایت انعطاف پذیری، 
با نیازهای هر یــک از گروه های هنرجویان، آمایش 
ســرزمین و نیاز بازار کار انطباق و سازگاری داشته 
باشــد. هر قدر آموزش و تربیــت فنی وحرفه ای به 
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آموزش هنرجویان بی بدیل است و همواره می تواند 
سرمشــق و سرلوحة فعالیت های هنرجویان تا پایان 
فارغ التحصیلــی و حتــی پس از آن باشــد. آنان به 
توصیه هــا و آموزش های هنرآموزان و اســتادکاران 
خود باور و ایمان قلبــی دارند و آن ها را به خوبی به 

کار می بندند.
یکی از اصول مهمی که در کارگاه ها به هنرجویان 
آموزش داده می شــود، این اســت که در پایان کار 
فضای کارگاه را مرتب کنند. هر هنرجو موظف است، 
در پاکیزگی و بهداشــت کارگاه با دیگران همکاری 
کند؛ همان گونه که در مــدارس ژاپن دانش آموزان 
وظیفــه دارنــد در تمیز  کــردن کالس های درس 

مشارکت کنند.
از ســوی دیگر، ریســک پذیری، تجربة شکست و 
پیروزی، و تلخ و شــیرین های مراحــل انجام کار و 
پروژه، و درک مفهوم همکاری و تعاون، و مشــارکت 
در کار، هنرجویــان را بــرای زندگــی فــردا آماده 
می سازد. در یک مقایســة کلی می توان گفت: اکثر 
فارغ التحصیالن هنرســتان ها جوانانی موفق، بااراده 
و خودســاخته تربیت می شــوند. اگــر زندگی نامة 
برخی از صنعــت کاران موفق و کارآفرینان جامعه را 
بررسی کنیم، درمی یابیم اغلب آنان فارغ التحصیالن 

محیط های فنی و هنرستان ها بوده اند.

é سؤال آخر اینکه در شرایط شیوع بیماری 
کرونا و آموزش مجازی، شــما چه تمهیداتی 
را اندیشــیده اید و محتوای عملي کتاب ها را 

چگونه اجرا می کنید؟
è از اوایل اســفندماه 1398 و با شــیوع بیماری 
»کووید ۱۹« در کشــور، برنامه ریزی برای آموزش 
مجــازی در دســتور کار قــرار گرفــت و با همت 
هنرآموزان رشتة رایانه، طی جلساتی توفیق یافتیم، 
به عنوان اولین واحد آموزشــی در ســطح ناحیه و 
حتی اســتان، کالس های آموزش مجازی را در تمام 
درس ها، با شــعار »مدارس تعطیل اند، اما آموزش و 
یادگیری تعطیل نیســت«، در کمترین فرصت و با 

تعداد باالی آمار دانش آموزی برگزار کنیم.
در ســال جدید نیز، با بهره گیــری از تجربه های 
ســال قبل و آسیب شناسی ها، به حول و قوة الهی و 
متکــی بر منابع موجود و توانمنــدی همکاران، و با 
اســتفاده از بهترین روش ها، از جمله برنامة »شاد«، 
»آدوب کانکت« و برگــزاری »وبینار«، برای آموزش 
مجــازی برنامه ریزی کردیم. همچنیــن، به تجهیز 

ســخت افزاری مانند نصب تابلوی هوشمند و ارتقای 
سرعت اینترنت پرداختیم. حتی یک سرور مجزا برای 
هنرســتان تهیه کردیم که به وسیلة آن می توان در 
ناحیه و استان نیز به آموزش بقیة مراکز کمک کرد. 
هم زمان نیز به هنرجویان طرز استفاده از اینترنت را 

طبق برنامه ای مدون آموزش دادیم.
 گرچه هنرستان تعطیل شــد، اما فرایند آموزش 
و یادگیری همچنان جاری اســت. برنامه ریزی  شده 
اســت که با توجه به تعطیلی کارگاه های عملی، از 
راهکارهای »هنرجو محور« و »پروژه محور« استفاده 
شــود. بدین ترتیب که هنرآموزان بــه هر گروه از 
هنرجویان پروژه هایی بدهنــد و آن ها را برای انجام 
ایــن پــروژه راهنمایی کنند. یعنــی هنرجویان در 
منزل نیز با کارهای عملی آشــنا می شوند. ارتباط با 
اولیا و مشــارکت آنان در جلسه های غیرحضوری و 
تعامل دوسویه با آنان، دلجویی از هنرجویانی که به 
دلیــل کرونا پدر یا مادر خود را از دســت داده اند و 
دچار استرس شــده اند، برقراری ارتباط مشاوره ای و 
ارائة راهکارهــای کاهش اضطراب، از جمله اقدامات 
هنرســتان در این دوران بوده است. عالوه بر این، با 
شناسایی هنرجویانی که به علت مشکالت اقتصادی 
خانواده نتوانسته بودند گوشی تهیه کنند، هنرستان 

به آنان کمک هایی ارائه کرد.
 با توجه به اینکه این هنرستان در استان اصفهان 
یکی از ســه واحد آموزشی است که دارای بیشترین 
شــهدای دانش آموزی اســت، طبق برنامه ریزی هر 
ساله، امســال نیز متفاوت از ســال های قبل آیین 
بزرگداشت و تجلیل از خانوادة معزز شهدا، با استفاده 
از فضــای وبینار و با حضور مجازی خانوادة شــهدا 

برگزار شد.
 در پایان متذکر می شــود، بسیاری از چالش هایی 
که  هم اکنون کشــور با آن ها دست به گریبان است 
)مسائل اشــتغال، مدرک گرایی، فقدان مهارت های 
زندگــی، مشــکالت ازدواج و ...( را می تــوان بــا 
آموزش هــای فنی وحرفــه ای برطــرف یــا حداقل 
کمرنگ تــر کــرد. بنابراین، مانند همة  کشــورهای 
صنعتی که آموزش های فنی وحرفه ای را ســرلوحة 
آموزش های خود قرار داده اند، ما نیز برای موفقیت هر 
چه بیشتر باید آموزش های فنی وحرفه ای را سرلوحة 
آموزش های خود قرار دهیم. به امید موفقیت هر چه 
بیشتر برای کشورمان در جهان اقتصاد و در جهانی 

هرچه سالم تر. 
ان شاءاهلل.

رشد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش  28


