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  جايگاه آموزش هاي فني مهارتي در بازآرايي سازماني

داد.  صيراه درست را از غلط تشخ توانيمچگونه  شديانديمه انسان با خود ك ديآيمش يپ ياوقات مسائل يبرخ 
ا اگر هر دو درست است يو  غلطدام كاست و  درستدام كن دو نظر مخالف و موافق يه بكد يفهم توانيمچگونه 

از  نظرات اعم يد تماميبا نه باشدين دو گزيه انتخاب باز بياگر نمسلم است  آنچه ارجح است؟ يگريدام بر دك
  د.ررا اتخاذ ك يم درست و منطقيان تصمود تا بتون مطالعه نميشيو قضاوت پ گيريجهت مخالف و موافق را بدون

ها و ختلفي در بازآرايي فرايندها، روشبه منظور استقرار برنامه درسي ملي اقدامات م ه سازمانكدر حال حاضر 
ه هر كاست  يعي. طبشوديم ارائه يسازمان يهاتيمأموردر خصوص  ينظرات متفاوت .است ها صورت دادهبرنامه

ها نسانه اكارا و مؤثر است ك يات زمانين نظريد اينما يخود پافشاردگاه خود به مسائل بنگرد و بر نظر يس از دك
  .بپردازند موردنظربه دفاع از موضوع  سوگيريب و يبدون تخر

و  يفن هايآموزشدارد.  ياديطرف داران و مخالفان ز شده است و برانگيزحساسيت ياز مسائل يكيان ين ميدر ا
در  يانوشتهگذشته  هايظرف روزهمين اظهار نظر هاي كارشناسي   در راستاي .است يدر نظام آموزش مهارتي
در  يرمقام معظم رهب تأكيداتو  يف اسناد بالادستيالكسنده بدون توجه به تيه نوكسازمان قرار گرفت  يتارنما

با  هاآنبه  پرداختن ينوعبهب و يتخر ار هاآموزشن يا ايرحمانهبيبه طرز  مهارتيو  يفن هايآموزشخصوص 
  رد.ك يو آن را نف هدانست يآموزش نظامبهرا ظلم وضعيت موجود 

با  و مختلف آن جوانب و با بررسي شود توجهبه تمام ابعاد آن  يدموضوع با يك نقد يبرا ،نظر نگارنده متنبه 
ن صورت ير ايدر غ باشد شدهارائهبتواند پاسخ گوي نظرات  هكنمود  ارائه يليدلا مطالعه اسناد فرادستي مرتبط با آن

 يدهايدونبايباشده است در خصوص  يش رو سعي. در مبحث پدخواهدبو اعتباريبفاقد ارزش و  نقد مطروحه
قرار  يبرداربهرهاز مورد يط موجود در صورت نيشود تا در شرا ارائهوتاه ك هرچند يمطالبمهارتي و  يآموزش فن

  رد.يگ

ن كنشود مم دهدامناسب به آن  يمطرح است. اگر پاسخ يبزرگ سؤالاتشه يهم يزان آموزشيدر ذهن برنامه ر
  ج مطلوب حاصل نشود.يبه انحراف رفته و نتا يدستفرادر اسناد  شدهمشخصدن به اهداف ير رسيسماست 

د يچگونه با يو عمل ينظر هايآموزشن يتناسب ب يآموزش يهانظام يه در طراحكاست ن يمهم ا سؤالاتاز  يكي
  ؟باشد
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بر  يخ. برشوديمده يز دين طيوتفرافراط يه گاهك ندينمايم ارائهرا  يافراد نظرات متفاوت سؤالن يابه در پاسخ 
 ينهادهارا به  يو مهارت يتخصص هايآموزشرا توسعه دهد و  ينظر هايآموزشد يبا وپرورشآموزشه ك ندن باوريا
  .داننديم نابخشودني يرا گناه يتخصص هايآموزشپرداختن به  روازاينگر واگذارد يد

 هايزشآموپرورش ارائه وآموزش وظيفه نيترياصل ،ندكرد كارايي اجتماعي معتقديبر رو تأكيدبا  يل برخبامقدر 
بر ا ر هاآموزشو اين نوع  قائل شده ياژهيوت ياهم فني و مهارتي هايآموزش يبرا روازاينجامعه است  موردنياز
هر دو  ازيراست  يدرست يپشتوانه و ادله علم فاقد ،هاهيرورات و كتف گونهاين .دهنديم ترجيح كاملاً نظري  آموزش
در نيل به اهداف مشخص  يب جديآس توانديمشنهادها ين پيو عمل به ا شونديمف يتعر ينظرات افراط درباز

  د.يتوسعه وارد نما يهابرنامه شده در

يكي از . دادقرار موردتوجهتمام ابعاد آن را بهتر است  ايحرفهو  يفن هايآموزشق در مورد يدق يبررس يبرا
ن است كه پرداختن به اي يو اسناد بالادست يمقام معظم رهبر تأكيدات شود ياژهيومسائلي كه بايد به آن توجه 

  .كند ترآسانها يريگميتر و تصمروشنمهارتي را  هايآموزشاهميت  توانديم جوانب

برخوردار است  ييت بالاياز درجه اهم ايو حرفه يفن هايآموزش يمقام معظم رهبر تأكيداتانات و يدر ب
  ند.يفرمايان ميب گونهاين كهطوريبه

ام. ها است كه بنده مكرّر روي آن تكيه كردهايوحرفهفّني مسئلهوپرورش مهم است، يكي از چيزهايي كه در آموزش«
مشاغلي كه در جامعه  همهبراي اينكه برود دانشگاه؛ آيا براي  خوانديم، درس شوديمكودك ما دوازده سال، تا جوان 

اند، ميگويند دوازده هزار نوع طور كه به من گزارش دادهوجود دارد، ِسير اين مسير و رفتن به دانشگاه لازم است؟ آن
مسير و رفتن به دانشگاه لازم است؟ و همين  هادرساين دوازده هزار نوع شغل، همين  همهشغل وجود دارد؛ آيا براي 

باشد، كارآمدي باشد براي كارهاي مختلف، براي استعدادهاي گوناگون؛  ييمهارت افزايا نه، بايد آنچه هدف است، 
تند ، نخبه هسعكسبهها ؛ بعضياندشمينماصنعتي دستش بدهي  زيچكيها نخبه هستند در كار هنر، كه [اگر] بعضي

به است در كار فكر و فلسفه، يكي نخبه است در كار مسائل اجتماعي، يكي نخبه است در در كار صنعت؛ يكي نخ
كارهاي خدماتي. ببينيم، پيدا كنيم استعدادها را، شناسايي كنيم و ورز بدهيم اين استعدادها را تا اينكه ورزيده 

ار را چه كسي ، خب ابتكميكنيمابتكار تكيه ما روي  همهنيابشوند، تا اينكه بتوانند كار كنند، تا بتوانند ابتكار كنند. 
ابتكار انجام بدهد، بايستي ورزيده بشود تا بتواند در يك  تواندينماي كه انجام بدهد؟ هر آدم معمولي توانديم

	»)12/2/1395 انيفرهنگ(بيانات مقام معظم رهبري در ديدار معلمان و  .اي ابتكار انجام بدهدزمينه 	
ارائه آن با  يبرا يزيرو برنامه ايو حرفه يفن هايآموزشت يافت اهميتوان دريشات ميفرمان يه از اك طورهمان

 ايگونهبه يدر نظام آموزش ايو حرفه يفن هايآموزش يعنياست  آموزاندانش يق فرديتوجه به استعداد و سلا
  و مطابق استعدادشان منجر شود. موردعلاقهدر حرفه  آموزاندانش يه به زبدگكد ارائه شود يبا
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در  است اين دغدغه گراييمدركنمود حذف  داشتبر يمقام معظم رهبر فرمايشاتتوان از يه مكگر يمسئله د
ع ورود يرتسراه برخورد با آن را  نمودند و ان يب 25/10/70در  وپرورشآموزشن وزارت يدار مسئوليد

  ند.يفرمايه مك ايگونهبه داننديم اركف و مشاغل بازار رَبه حِ  آموزاندانش

واقعاً از جملة كارهاي بسيار خوب، همين قضية مدارس فني و حرفهاي است كه بايد دنبال بشود؛ بچهها واقعاً بيايند 
و زودتر وارد بازار كار بشوند و دنبال آن روش تحميلشدة دروغينِ مدركگرايي نباشند؛ اين هم يكي از آن چيزهاي 

	مهم است (بيانات رهبر انقلاب در ديدار جمعي از مسئولان وزارت آموزشوپرورش 70/10/25)

  

ر كسال قبل تذ 28است را حدود  شدهليتبدار بزرگ يل بسكمش يكه امروزه به كرا  ييگرامدركشان روند يا
  م.يداشت يت بهتريشد وضعيه اگر توجه مكاند داده

را  ايو حرفه يها مرتب مسئله فنر مناسبتيارگران و ساكان و يدر جمع فرهنگ هرساله يمقام معظم رهبر
در  16/6/89شان در يند اينمايم تأكيد ايو حرفه يز آموزش فنكو مرا هاهنرستانو بر توسعه  نمودهوشزد گ

  ند.يفرمايشور مكنان سراسر يارآفركجمع 

 ةتوسعلتي است، ولين دومسئ ةعهدنجا يادداشت كردم كه بر اي	ديگري هم كه حالا من	اييكي از كاره 
ها، ايحرفه- 	فني	اين	كاربردي، -علمي 	هاياين دانشگاه	صنعتي،	و	فني	يهاهنرستاناين . هاستمهارت

كارآمد هم احتياج داريم.  ةپنجاي، بايد توسعه پيدا كند. ما به علم احتياج داريم، اما به حرفه- 	فني	هايآموزشكده
در  ابرهبر انقل بيانات( ميكاركنكشاورزي بايستي 	و	صنعت ةنيزماين است كه در 	نظر من اساسي به	يكي از كارهاي

 )16/6/1389كشور ديدار جمعي از كارآفرينان سراسر 
  

را در شرايط كنوني ها مهارت ةدانند توسعيم ياساس يارهاكاز  يكيرا  هاهنرستان ةشات توسعين فرمايدر ا
  دانند.يم دانشمقدم بر 

توجه  ياو حرفه يفن هايآموزشد به يبا وپرورشآموزشه كافت يتوان دريشان ميشات اير فرمايدر سا با دقت
  اند.گوشزد نموده ن راآ بوجود آمده يهاه در فرصتكدانند يرا اصل مهم م هاآموزشد و توسعه ينما ياژهيو
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واضح  طوربهدر سند تحول  وپرورشآموزش يبرا شدهمشخصف يالكم تينكمراجعه  يچنانچه اسناد بالادست
 يژگين ويا وضوحبه ياتيهدف عمل 5ن بند ياديفصل هشتم سند تحول بن يدر ابتدا كهطوريبهاست  شدهانيب

 نيتأم يد برايمهارت مف يكحداقل  يه داراك افتگانيتيتربپرورش  شدهعنوانه كم ينكيمشاهده م
 ييدر هر مرحله توانا يت رسميم و تربياز نظام تعل ييصورت جداه در ك ايگونهبهمعاش حلال باشند 

دف ردن هك ياتيعمل يبرا شدهارائه ياركن در راهيهمچن خود و اداره خانواده را داشته باشد. ين زندگيأمت
  ند:كيعنوان م گونهاين يكشماره 

آن  شدهريزيبرنامهم متناسب و يجامعه و تعل موردنياز يهاگسترش و تنوع دادن به حرف و مهارت -1-6راهكار 
  .آموزاندانشهمه  يو برا يليتحص يهادر همه دوره

جز  ايو حرفه يفن هايآموزش توجه بهه كتوان گفت ين ميادياز سند تحول بن شدهعنوانبا توجه به مفاد 
  به آن پرداخته شود. يحيد به نحو صحيه باكاست  ينظام آموزش ياهداف بزرگ و متعال

  ست؟يچ شدهريزيبرنامهم متناسب و يه منظور تعلكن است يا سؤالحال 

رجوع شود نظام  وپرورشآموزشدر نظام  ياو حرفه يفن هايآموزشنه يشيد به پيبا سؤالن يپاسخ به ا يبرا
در  يسال تخصص 4از  ياو حرفه يفن هايآموزششد و  يادير بنييدچار تغ 73ران در سال يا يآموزش

با  سالهدوان در نظام ياسناد موجود اشتغال هنرجو بر اساسافت يل يتقل يمه تخصصين دو سال به هاهنرستان
ل يمكاز به تيه نكبود  ييروهايحاضر به جذب ن يمتر واحد صنعتكه ك ايگونهبهمواجه شد  يديبحران شد

 يهاپلميبه د يهنرستان يهاپلميار از دكبازار  موردنياز يروهاير جذب نياند مسداشته يتخصص يهامهارت
، ميان متقاضيان استخدامدر  ارك بازاراز فعالان  ياريتا قبل از آن به اذعان بس كهيدرصورتافت ير ييتغ ياضير
 ير نظام آموزشييافت با تغيادامه  95ن روند تا سال يداشت. ا ادييمشتاقان زهنرستان چهارساله  يهاپلميد

 ناخواهخواهصورت گرفته  يهاين دگرگونيا توجه داشت كهبايد  .شد يدچار دگرگون ايو حرفه يفن هايآموزش
به  يبارانيز تواند عواقبيم بدون مطالعه ميتصم هرگونهدهد و ير قرار ميرا تحت تأث يو اجتماع ينظام اقتصاد
  ند.كل يجامعه تحم

يادگيري برشمرده شده است  يهابستهطراحي كلان نظام آموزشي كه يكي از وظايف معاونت طراحي و توليد در 
ضعف و قوت نقاط  ايگونهبه صورت گيرد يترقيدقبايد مطالعات  ياحرفهفني  هايآموزشبراي طراحي 

در نظام  شدهانجامتغييرات ارزشيابي از  با رجوع به نتايج توانيم شناسايي شود. براي رسيدن به اين مهم
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ابهامات زيادي را  توانديمآورد. اين اطلاعات  به دستاطلاعات مفيد و ارزشمندي را تاكنون  73آموزشي از سال 
منجر به شكست شده جلوگيري  درگذشتهكه  ييهاياستراتژاز تكرار  و در طراحي نظام آموزشي روشن كند

  .كند

  كارشناس ارشد برنامه ريزي درسي-حسن عبداله زاده 

  

  

  


