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به نام آن كه جان را فكرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

تدوين چارچوب راهنما براي آموزش مهارت 
فني و حرفه اي به دانش آموزان شاخه نظري

نشست ارائه يافته هاي پژوهشي
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من مناسب است؟  مطالعهچه مفهومي براي 
و  سياست وزارت آمـوزش به نظرم، كار من نوعي تفسير

و  فنـي يا شايستگي آموزش مهارت«خصوصپرورش در 
.  است »حرفه اي به دانش آموزان شاخه نظري

مقدمه

Expanding TVET at the 

Secondary Education Level

vocationalsation policy

سياست آموزش و پرورش
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 سياست آپ چه اهميتي دارد؟آيـا ايـن كـار شـأن پژوهشـي دارد؟تفسير 
وان آن را شايد بت .نيستتيپيكال  روشن است كه اين يك پژوهش

 حاصـل ايـن مطالعـه،. گامي در راستاي برنامه ريـزي تلقـي كـرد
راهنماي عملي آموزش مهـارت فنـي و حرفـه اي بـه "چارچوب يا 

.است "دانش آموزان شاخه نظري

مقدمه

  چرا وزارت آموزش و پرورش اين سياست را اتخاذ كرده است؟
شـته و اجماالً مي توان گفت كه اين سياست با توجه به تجارب گذ

 .مجموعه شرايط حاكم اتخاذ شده است
 تجارب گذشته چه بوده و شرايط حاكم چيست؟

مقدمه
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مقدمه 

ار در طول نزديك به نيم قرن گذشته، نظام آموزشـي سـه بـ
چرايـي ). 1390و  1372، 1345درسـالهاي(تغيير يافته است

ت انحراف نظام آموزشي از تربيـ«تغيير نظام  در هر سه مورد 
وي نيروي انساني آشنا با محيط كار و جهت گيري صرف بسـ

لفيق هدف اصلي اين تغييرنظام ، ت.اعالم شده است »دانشگاه
كار و آموزش و همراه كـردن آمـوزش عملـي و نظـري و در 

 .نهايت سوق دادن دانش آموزان بسوي بازار كار بوده است

مقدمه 
 شيآموز انقالب ارزيابي كنفرانس پنجمين به خود گزارش در عالي آموزش و علوم وزارت

   :كه بود كرده تاكيد ،1351 سال در
ل قسمت اعظم تحصيالت متوسطه صورتي داردكه مي توان پنداشت هدفي جزگسي«

ن براي آينده راهي جز اين وجود نداردكه اي. داشتن محصالن به نظام آموزش عالي ندارد
 اي مالحظهوضع در نظام جديدآموزش دگرگون شود و در پايان دوره متوسطه، سهم قابل

.  »راه يابند از فارغ التحصيالن به اتكاي مهارت ها و توانائي هايي كه كسب كرده اند به بازاركار
)1378به نقل از گويا،  (

 به يافتن راه كشاورزي و حرفه اي و فني رشته در حتي متوسطه دوره عمده هدف«
 زج هدفي اصال كه اقتصاد و ادب و فرهنگ رياضي، تجربي، رشته هاي .است دانشگاه
 دوره طي از بعد آموخته ها كاربرد هدف چند هر هم ديگر رشته هاي در و ندارند دانشگاه

 ي دهد،نم شايسته و مناسب ارزش كار به ما جامعه فرهنگ كه آنجا از ولي است دبيرستان
 در همواره رشته اي به ورود هنگام و نمي شود رشته اين وارد رغبت روي از آموز دانش
.»است دانشگاه به رفتن انديشه

)25، ص 1367(كتاب كليات نظام آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ايران ( 



2018-09-05

5

مقدمه 

ه اين مشكل يا انحراف هنوز مشهود است و اين سئوال مطرح شده كـ
چه بايد كرد؟وزارت آموزش و پرورش سياست مهـارت آمـوزي را بـه 

يعنـي، آمـوزش يـك . دانش آموزان شاخه نظري تجويز كـرده اسـت
 شايستگي فني و حرفه اي به دانش آموزان شـاخه نظـري  بـه/مهارت

. در نظام  آموزش و  پرورش تلقـي مي شـودخط مشي ملي عنوان يك 
يازمنـد اما، تفسير و تعريف عملياتي اين سياست بسيار مهم بوده و ن

نهاده شدانجام اين مطالعه به عهده  اينجانب .مطالعه است
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 1منطق و چرايي

.  الزام اسناد باالدستي) 1
بديلي براي مديريت گرايش ها و كمك به هدايت تحصيلي) 2
 به اصـالح راهي براي حرفه اي سازي آموزش متوسطه و پيوند آن) 3 

  .كل نظام آموزش و پرورش

  :باالدستي اسناد الزام)1
 به دادن تنوع و ،گسترش)1-6 راهكار(پرورش و آموزش بنيادين تحول سند در

 همه در آن شده برنامه ريزي و متناسب تعليم و جامعه موردنياز مهارت هاي و حِرَف
  ارراهك در .است گرفته قرار تأكيد مورد دانش آموزان همه براي و تحصيلي دوره هاي

 دوره هاي تمام براي مهارت آموزي و كارآفريني جامع برنامه اجراي و تنظيم ،5-6
 شده طرحم توسعه، پنجم برنامه پايان تا متوسطه دوره دانش آموزان به ويژه تحصيلي

 يتترب پرورش :است آمده تحول سند در عملياتي هدف هاي از يكي عنوان به .است
 باشند، حالل معاش تأمين براي مفيد مهارت يك حداقل داراي كه يافتگاني
 اناييتو مرحله، هر در رسمي تربيت و تعليم نظام از جدايي صورت در كه به گونه اي

 .باشند داشته را خانواده اداره و خود زندگي تأمين

2منطق و چرايي
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  :باالدستي اسناد الزام)1
 رييادگي و تربيت يازده گانه حوزه هاي از يكي عنوان به فناوري و كار حوزه ملي درسي برنامه در

 بكس و بهره ور و كارآمد زندگي براي عملي مهارت هاي كسب شامل حوزه اين .است شده تفكيك
 ربيتت جهت ارتباطات، و اطالعات فناوري به ويژه وابسته، علوم و فنّاوري با مرتبط شايستگي هاي

 فمختل بخش هاي در شغل و حرفه به ورود آمادگي نيز و مجازي فضاي در سالم زندگي و فناورانه
 ه ايبه گون بايد نظري متوسطه دوره دانش آموزان درسي برنامه...است اجتماعي زندگي و اقتصادي
 حرفه اي و فني فعاليت هاي از دريكي دوم، متوسطه دوره پايان در دانش آموز هر كه شود طراحي
 ابيارزشي در امر اين و باشد كرده كسب را عملي كافي مهارت خود عاليق و نيازها با متناسب ساده

  .گردد لحاظ معيار يك عنوان به تحصيلي پيشرفت
 ايبر مناسب بسترسازي« به پرورش و آموزش		توسعه، پنجم برنامه قانون 19 ماده الف بند اساسبر

 تمامي براي برنامه پايان تا كار بازار نياز به توجه با مهارت و شايستگي يك حداقل كسب
.است شده موظف »نظري متوسطه دوره دانش آموزان

3منطق و چرايي

4منطق و چرايي
بديلي براي مديريت گرايش ها و كمك به هدايت تحصيلي) 2

 با توجه به موانع موجود بر سر راه روش سنتي توسعه آمـوزش فنـي و حرفـه اي و
زم گرايش شديد دانش آموزان به رشته هاي نظري، به ويژه رشته علـوم تجربـي، ال
و  است از روش هاي بديل استفاده شود چرا كه تالش  براي گسترش آمـوزش فنـي

در سـال . حرفه اي سنّتي و توسعه متـوازن رشـته ها، موفقيـت آميز نبـوده اسـت
از دانش آموزان پايه سوم شاخه نظري ) درصد 24(نفر 130000تحصيلي جاري حدود 

رف در دوره پيش دانشگاهي شركت نكرده و در نتيجه از رفتن بـه دانشـگاه منصـ
ايد آموزش يك مهارت فني و حرفه اي به اين افراد مي تواند روزنه اي بگش. شده اند 

. شغلي آنان تأثير گذار باشد -و در هويت تحصيلي
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5منطق و چرايي

TVETراهي براي حرفه اي سازي آموزش متوسطه و گسترش ) 3

م حرفه اي سازي آموزش متوسطه عبارت است از فراهم ساختن فرصت كسب فهـ
آمـوزش . و درك اوليه از شغل و دنياي كار براي دانش آمـوزان متوسـطه نظـري

ود متوسطه حرفه اي سازي شده مي تواند به عنوان آموزش پيش حرفه اي ديده ش
دن كه مفروضه آن انتقال مستقيم به بازار كار نيست بلكـه هـدف آن آمـاده كـر

 حرفه ايدر واقع،. دانش آموزان براي آموزش حرفه اي فشرده در مرحله بعدي است
سازي آموزش متوسطه به منظور ايجاد شـالوده هاي مـورد نيـاز و آمـاده سـازي 

.دانش آموزان براي ورود به دنياي كار انجام مي شود

:حرفه اي سازي آموزش متوسطه
Lauglo)2005 (برنامه درسي كـه در "آموزش متوسطه حرفه اي شده را به عنوان

طبيعت اش ويژگي عمومي يـا علمـي را به شـدت حفـظ مي كنـد و در عـين حـال 
موضوعات درسي حرفـه اي و كـارعملي را بـه عنـوان بخـش كـوچكي از جـدول 

. ، تعريـف مي كنـد»زمان بندي دانش آموز در طول دوره مدرسه متوسطه دربـر دارد
شـغلي،  برنامه درسي متنوع، جهت يـابي: نزديكترين اصطالحات مرتبط عبارتند از

هـدف ايـن . دروس عملي در مدارس متوسطه و آموزش و پرورش پـيش حرفـه اي
رويكرد قراردادن تعداد بيشتري از دانش آموزان در معرض آموزش حرفـه اي اسـت 

تناسـب اقتصـادي آمـوزش و «يكي از مهمترين اهداف حرفـه اي سـازي، افـزايش
..است» پرورش

6منطق و چرايي
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:آموزش پيش حرفه اي
 وقتي با هدف كسب آمادگي كلي براي اشـتغال، در برنامـه مـدارس متوسـطه

با . ددروس عملي گنجانده مي شود، مفهوم آموزش پيش حرفه اي معنا پيدا مي كن
وري توجه به مفهوم حرفه اي سازي، رويكرد سنتي اين است كه برنامه درسي ط

. اصالح شود كه مؤلفه هاي آموزش عمومي و حرفه اي،هر دو، را دربر داشته باشد
ان آموزش حرفه اي گشته مي توانـد بـه عنـو چنانكه قبالً اشاره شد، در نتيجه،

كـار  ديده شود كه مفروضه آن انتقال مستقيم به بازار» پيش حرفه اي«آموزش 
ر نيست بلكه هدف آن آماده كردن دانش آموزان براي آموزش حرفه اي فشرده د

. مرحله بعدي است

7منطق و چرايي

ر آيا  حرفه اي سازي آموزش متوسطه،در كل، يك خط مشي روا و معتب
است؟ صداهاي حاوي اين اسـتدالل شـنيده مي شـود كـه آمـوزش 
مهارت هاي حرفه اي در مدارس متوسـطه در دام همـان چالش هـايي 
مي افتد كه مؤسسات آموزش فني و حرفه اي رسمي بـا آنهـا مواجـه 
 هستند؛ فقدان منابع مـالي كـافي، كمبـود تربيـت معلـم حرفـه اي

متخصص و روش هاي سنجش، ممكن است دوره هاي آموزش حرفه اي 
.را به سطح آموزش نظري تنزل دهد

UNESCO(2013) Expanding TVET at the Secondary Education Level

8منطق و چرايي
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فه اي رويكرد حر«مهمترين عوامل مؤثر بر عملكرد .مطلوبيت رويكرد حرفه اي سازي مشروط است
اشـد چيست؟ اگر هدف اصلي حرفه اي سازي انتقال موفقيت آميز از مدرسه به دنياي كار ب» سازي

:آنگاه سه عامل  ممكن است ذكر شود
زان بدون وجود تقاضاي كافي بازار كار، هيچ نوع آموزش حرفه اي به دانش آمـو: شرايط بازار كار)1 

. براي يافتن مشاغل كمك نخواهد كرد
در صـورتي كـه دانش آمـوزان در كسـب  :سطوح مهارت كسب شده از طريق حرفه اي سـازي) 2

. مهارت هاي تا سطح مورد نياز بازار كار شكست بخورند نمي توانند اشتغال پيدا كنند
زي يـا در ارزيابي حرفه اي سازي بايد توجه داشـت كـه بلنـدپروا: انتظار بيش از حد يا بي تابي) 3

الش هـاي ت. بي تابي براي رسيدن به يك نظام زنده و پايدار در يك زمان خيلي كوتاه ممكن نيست
ق منـابع موفقيت آميز در مرحله مقدماتي، به هنگام تعميم برنامه در مقياس ملي، در اثر توزيع رقي

)Wison ،2005(محدود به همة مدارس، در كسب نتايج موردنظر شكست مي خورند

9منطق و چرايي

شايستگيمفهوم آموزش مهارت شايستگي/مفهوم آموزش مهارت
 آموزش مهارت فني و حرفه اي به دانش آموزان شاخه نظري را مي توان به عنوان يكـي از

از مراحـل »  آموزش پيش حرفه اي«مرحلهو  »حرفه اي سازي آموزش متوسطه«رويكردهاي
» رشتناسب اقتصادي آمـوزش و پـرو«افزايشتربيت حرفه اي تلقي كرد كه هدف اصلي آن 

سه مهارت هاي حرفه اي، دانش آموزان بعد از ترك مدركسب بدين معني كه به وسيله . است
رفـه اي الحاق موضوعات ح. وارد دنياي كار شوندبا آمادگي بيشتر ودشواري كمتر مي توانند 

رك در برنامه درسي آموزش عمومي مي تواند به عنوان فراهم ساختن فرصت كسب فهم و د
. وداوليه از شغل و توسعه حرفه اي براي تعداد بزرگي از دانش آموزان دوره متوسطه ديده شـ

بنابراين، حتي اگر همه دانش آموزان نظام حرفه اي شـده وارد بـازار كـار نشـوند، آمـوزش 
زار عمومي حرفه اي سازي شده در باال بردن سطح آگاهي ها و آمادگي اكثر دانش آموزان از با

.  كار مفيد تلقي مي شود
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اهداف
و تقويت ساحت اقتصادي »تناسب اقتصادي آموزش و پرورش«افزايش)1
.فراهم ساختن فرصت كسب تجربه، فهم و درك اوليه از شغل و دنياي كار)2
.تقويت روحيه كار، تالش، مسئوليت پذيري و خود كارآمدي در دانش آموزان)3
ايجاد زمينة آشنايي و كسب مهارت در خصوص فعاليت ها و حِـرَف مـورد عالقـه )4

).به ويژه براي افراد بازمانده از آموزش عالي(دانش آموزان
 ايجاد فرصت براي توسعه ظرفيت  شخصي، خودآگاهي و كشـف توانمنـدي ها  و)5 

.عاليق دانش آموزان
.مدايجاد زمينه براي ارتباط ميان مدرسه و محيط كار و آمادگي براي كسب درآ) 6

اصول حاكم بر برنامه

.واقع گرايي در طراحي و اجراي برنامه و پرهيز از بلند پروازي )1
)اقتصادي حاكم -مالحظات مربوط به بافت فرهنگي(نگاه همه جانبه در طراحي و اجراي طرح) 2

.و پرهيز از تحميل) داوطلبانه بودن(بر تقاضاي اجتماعي بودن
...).  در محتوا، روش، ارزشيابي، مجري، مكان، زمان و(انعطاف پذيري) 3
...).اوليا، بنگاه هاي توليدي و خدماتي و(مشاركت و همكاري گروه هاي ذي ربط و ذي نفع )4
.رنيازهاي عمومي  دنياي كار از طريق برقراري ارتباط دو طرفه ميان مدرسه و محيط كا ربمبتني بودن  )5
ايجاد فرصت هاي يادگيري عملي و پرهيز از مدرك گرايي)6
. اجراي گام به گام و گسترش تدريجي با چشمداشت به فراگير ساختن اجراي برنامه )7
).در راستاي حق تعليم و تربيت(تأمين منابع مالي، سخت افزاري و نرم افزاري اجراي طرح توسط دولت)8
. مبتني بودن بر اصل بهره وري و پرهيز از ايجاد ساختار وتشكيالت جديد )9
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اي محتواي آموزشي تجويز شده قطعاً  فني و حرفه اي است كه از محتـو

ي، يعن. آموزشي شاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانش قابل انتخاب است

ــي ــوا م ــاردانش محت ــاخه ك ــارت در ش ــتانداردهاي مه ــد از اس توان

ايط استانداردهاي كوتاه مدت و تعديل و تطبيق شده متناسب بـا شـر(

انتخاب شده يا با اسـتفاده از روشـهاي تـدوين محتـوا در ) گروه هدف

.  اي تدوين گردد آموزش فني و حرفه

 
قلمرو و جهت گيري محتوا

 هاي برنامه ريزان و مجريان برنامه به اصول حاكم بر فراهم كردن فرصـت

يــادگيري بــراي پــرورش  -يــادگيري و انتخــاب راهبردهــاي آمــوزش

رد بنـابراين، بركـارب. شايستگي هاي فني  حرفه اي متعهد خواهنـد مانـد

آموزش گروهـي، تلفيقـي، تمـرين عملـي در موقعيـت (روش هاي فعال

  .و يادگيري عميق تر تأكيد مي شود)واقعي، شاگردمحور، پروژه محور

تربيتي  -روش هاي آموزشي 
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گروه بندي دانش آموزان تابع نوع، مكان، زمان و مجري آموزش خواهـد 

زمان در صورتي كه آموزش در هنرستان يا گارگاه هاي وابسته به سـا. بود

آموزش فني و حرفه اي وابسته بـه وزارت كـار ارائـه شـود، گروه بنـدي 

. مقرون به صرفه خواهد بود) نفر 20تا  15هرگروه (فراگيران

گروه بندي دانش آموزان 

مواد آموزشي و منابع يادگيريمواد آموزشي و منابع يادگيري
وع و انتخاب يا توليد بسته هاي آموزشي و منـابع يـادگيري تـابع نـ 

شبيه استانداردهاي آموزشـي شـاخه (استانداردهاي آموزش مهارت
و  اهتمام به توليد بسته هاي آموزشـي متنـوع.  خواهد بود) كاردانش

ايـن بسـته هاي آموزشـي از طريـق . چندرسانه اي مورد تأكيد است
 تعديل و متناسب سازي استانداردهاي مهارت با شرايط گروه هـدف

. تدوين خواهد شد



2018-09-05

14

هدف ارزشيابي در اين برنامه اطمينـان از دسـتيابي بـه هـدف هاي 

اشد كـه برنامه است، لذا بايد تالش شود شيوه ارزشيابي به گونه اي ب

م از مدرك گرايي اجتناب شده و فعاليت مهارت آموزي بخوبي انجـا

ش به  همين دليل، ارزشـيابي پيشـرفت تحصـيلي، بـر سـنج. شود

. مبتني خواهد بود) مطابق استاندارد مهارت(شايستگي محور

ارزشيابي پيشرفت تحصيلي وتربيتي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي وتربيتي 

منابع و امكاناتمنابع و امكانات

زمان آموزش)1
مكان آموزش)2
منابع مالي)3
.منابع انساني)4
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براي آموزش يك مهارت مـورد نيـاز ساعت  300تا  200حدود 

، درنوبت دوم يا روزهـاي )ساعت 100هرسال (اين زمان . است

ائـه ار.پنجشنبه و يا در طول تابستان، قابـل تخصـيص اسـت

. خواهد بود) 12تا  10پايه هاي (آموزش در دوره دوم متوسطه

 
زمان آموزش) الف

مكان و محيط آموزش ) ب 

:آموزش مهارت به دانش آموزان شاخه نظري در مكان هاي زير امكان پذير است
)شامل كارگاه هاي داخل مدرسه(فضاي درون مدرسه  )1
كارگاه هاي آموزشي متمركز در دبيرستان هاي محوري  )2

.مراكز آموزش فني و حرفه اي وابسته به وزارت كار
شامل كارگاه آموزشـي  در مـدارس فنـي و حرفـه اي و (فضاي برون مدرسه  )3

كاردانش يا سازمان فني و حرفه اي
...).ارشاد، كشاورزي، صنايع و(مراكز آموزشي وابسته به ساير وزارتخانه ها)4
بخش خصوصي وابسته به كارگاه هاي واحدهاي اقتصادي )5
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منابع مالي ) ج 

ولـت منابع مالي مورد نياز آن بايد با تصويب مجلس توسـط د
پيش بيني مي شـود بـه شـرط وجـود فضـا و . تأمين شود

 600تـا  400نفره ، حـدود  20تجهيزات و با فرض گروه بندي 
هزار تومان براي آموزش مهارت به هر دانش آموز مورد نيـاز 

.است

منابع انساني) د 

مربيان و هنرآموزان شاغل در هنرستانهاي فني و حرفه اي وكاردانش )1
مربيان شاغل در سازمان آموزش فني و حرفه اي )2
دبيران فني آزاد بصورت پاره وقت )3
.  صاحبان كسب و كار در بخش خصوصي)4
اجـراي  در بلند مدت و با فراگير شدن طرح، تربيت دبيران فني براي )5

طرح آموزش يك مهارت 
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مجري و تشكيالت اجرايي

طرح آموزش مهارت به دانش آموزان شاخه نظري بايد بـا بضـاعت نـرم 
در شـرايط حاضـر امكـان . افزاري و سخت افزاري دولت سازگار باشـد

بنـابراين، اسـتفاده از ظرفيـت . ايجاد تشكيالت جديـد وجـود نـدارد
در سـطح وزارت، . تشكيالت موجود هم  ممكـن اسـت و هـم مطلـوب

م معاونت آموزش متوسطه و مديريت آموزش نظري مسـئوليت مسـتقي
 اجراي طرح را برعهده خواهد داشت و در سطوح استان و شهرستان نيز

. معاون و كارشناس آموزش متوسطه مسئول اجراي برنامه خواهند بود

)الزامات اجرايي(استلزامات برنامه

).و نيروي انساني فضا و تجهيزات( تأمين منابع)1
ه جلب پشتيباني و حمايت جامعه و اوليا دانش آموزان از طريق اطـالع رسـاني و توجيـ )2

اوليا و دانش آموزان
جلب پشتيباني و حمايت موسسات آموزشي فني و حرفه اي دولتي و خصوصي)3
پشتيباني و حمايت حقوقي با تصويب قوانين مورد نياز)4
پشتيباني علمي و پژوهشي از طريق پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)5
ذينفع  پشتيباني سازماني با ايجاد كميته هايي با مشاركت نهادها و سازمانهاي ذيربط و)6
  ).ستاد و صف(توجيه و متعهد ساختن عوامل اجرايي)7
)شبرآورد امكانات و منابع براي اتخاذ تصميم در خصوص شيب گستر(امكان سنجي)8
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نتيجه گيري

 اي به دانش آمـوزانتعيين اصول براي طراحي و اجراي برنامه درسي آموزش يك مهارت فني و حرفه
ام ريـزي و اقـدشاخه نظري از آنجا ضرورت مي يابد كه اوالً برنامه ريزان و مجريان را براي فهم، برنامه

مي  ثانياً، هماهنگي الزم را در برنامه ريزي و اجرا فراهم. كندمتناسب با چالش هاي پيش رو آماده مي
در اين راهنما، رعايت اصول نه گانه ضروري ديده شده است كه مهمتـرين آنهـا واقـع گرايـي، . سازد

نابع انعطاف پذيري، جلب مشاركت و همكاري گروه هاي ذي ربط و ذي نفع، اجراي گام به گام و تأمين م
مدارس  نظير طرح كاد و(شايد بتوان گفت يكي از عوامل شكست سياست ها و طرح هاي پيشين. است

ه به بيان اهداف آرماني آميخت. ، آرمان گرايي و غفلت از واقعيت هاي موجود جامعه بوده است)تجربي
عقول است شعارهاي پوپوليستي آسان است ولي، پذيرفتن تعهد نسبت به تحقق اهداف تنها زماني م

راحي و لذا در ط. كه اهداف برنامه متناسب با بضاعت و منابع نرم افزاري و سخت افزاري تعيين شوند
 -هنگـيتدوين برنامه اجرايي بايد ابتدا واقعيت هاي موجود جامعه اعم از مناسبات اقتصادي، بافت فر

.اجتماعي و سياسي، را شناسايي و درنظر گرفت


