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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(


