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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
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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 



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

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(؛ 
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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
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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
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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 
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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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به قديمي ترين هنرستان فني ايران«، 
 ، نشرية ادواري شوراي مجلة هماهنگ ، نشرية ادواري شوراي مجلة هماهنگ ، نشرية ادواري شوراي 
عالي هماهنگي آموزش فني وحرفه اي. 

ش 14.
كرانكيلتون،  و  فينــچ، كرتيــس   .6
جان )1390(. برنامه ريزي درسي در 
آموزش فني وحرفــه اي: برنامه ريزي، 
محتــوا و اجــرا . ترجمــة علي اصغر 
خالقي، كوروش فتحــي واجارگاه و 
محمد شــمس موركاني. انتشــارات 

مدرسه. تهران. 
بهناز )1373(. ســير  7. مرجانــي، 
تكوين آموزش فني وحرفه اي در ايران. 
معاونت آموزش فني وحرفه اي، وزارت 

آموزش و پرورش. تهران. 
8. نامي، شمسي )1387(. »پژوهش 
در آموزش  و پرورش جمهوري اسالمي 
ايران؛ دو دهه تالش خستگي ناپذير«. 
)شماره هاي  آموزشــي.  پژوهش نامة 

106 و 107. بهمن و اسفند(. 
9. نويدي، احــد و خالقي، علي اصغر 
)1393(. آمــوزش فني وحرفه اي در 
ايران: مبانــي نظري و تجارب عملي. 

انتشارات مدرسه. تهران.
10. نويدي، احــد؛ متين، نعمت اهللا؛ 
ثقفــي،  مجيــد )1397(. چكيــدة 
تحقيقات آموزش فني وحرفه اي )ج6(. 
گروه پژوهشي آموزش فني وحرفه اي. 

انتشارات مدرسه. تهران. 


