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هــدف از انجــام ایــن پژوهــش دســتیابی بــه راهنمــای عمــل آمــوزش  مهارت هــای فنــی حرفــه  
ای بــه دانــش  آمــوزان متوســطه نظــری اســت. بــرای تحقق هــدف پژوهــش از روش پژوهشــی 
كیفــی اســتفاده شــد. بــه ایــن منظــور از تبییــن شــرایط اجتماعــي- اقتصــادي كشــور، مــرور 
ادبیــات مربــوط و بررســي تجــارب ایــران و دو كشــور نســبتاً موفق)اســترالیا و ســنگاپور( بهــره 
گیــري شــد. بــراي تدویــن چارچــوب راهنمــاي آمــوزش مهــارت  فنــي حرفــه اي بــه دانــش 
آمــوزان شــاخه نظــري، تعــداد 25 نفــر از صاحــب نظــران، 30 نفــر از مدیــران هنرســتانها و 
دبیرســتانها، 10 نفــر از دبیــران و هنرآمــوزان و 10 نفــر از اولیــاي دانــش آمــوزان در مصاحبــه 
حضــوري شــركت كردنــد. بــراي تحلیــل اطالعــات از روش هــاي ناظــر بــر مطالعــات كیفــي 
اســتفاده شــد و اطالعــات جمــع  آوري شــده، از جنبــه  هــاي مختلــف، مــورد نقــد و بررســي 
قــرار گرفــت تــا دربــارة روایــي آنهــا اطمینــان نســبي حاصــل شــود، ســپس چارچــوب راهنمــا 
بــا اســتفاده از تركیــب ایــده هــا و نظــرات و مالحظــه بافــت و درونــداد مــورد انتظــار پیشــنهاد 
شــد . ایــن چارچــوب مــی  توانــد بــه عنــوان دســتورالعمل كلــي بــراي فراهــم ســاختن فرصــت 
هــاي یادگیــري ناظــر بــر محتــواي فنــي- حرفــه اي، روش هــاي فعــال یادگیــري و كارهــاي 
ــن  ــود. ای ــرار داده ش ــرورش ق ــوزش و پ ــان آم ــزان و مجری ــه ری ــترس برنام ــي، در دس عمل
ــي اســت،  ــه درســي تفصیل ــه برنام ــزي درســي و مقدم ــه ری ــه بخشــي از برنام چارچــوب ك
شــامل 15 مؤلفــه اســت كــه عبارتنــد از: منطــق و چرایــي؛ اصــول حاكــم بــر برنامــه؛ اهــداف؛ 
قلمــرو و جهــت گیــري محتــوا؛ روش هــاي آموزشــي- تربیتــی و فعالیــت هــاي یادگیــري؛ 
گــروه بنــدي دانــش آمــوزان؛ موادآموزشــی و منابــع یادگیــري؛ ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی 
وتربیتــی؛ منابــع مالــي؛ منابــع انســاني؛ مــكان؛ زمــان؛ امكانــات مــورد نیــاز؛ مجــری آمــوزش 
و تشــكیالت؛ اســتلزامات و پشــتیبانی برنامــه. چهارچــوب پیشــنهادي بــر خــط  مشــي»حرفه 
اي ســازي« آمــوزش متوســطه مبتنــي اســت كــه در احــكام  اســناد باالدســتي مســتتر اســت.

كلمات كلیدی: آموزش فنی-حرفه  ای، چارچوب راهنمای آموزش، متوسطه نظری

 1- برای دريافت متن کامل اين پژوهش  با پژوهشگاه تماس حاصل فرمايید

چكيده1
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خالصه مفصل
1- مقدمه                

مطالعــه فعالیت هــا و تغییــرات انجــام شــده در نظــام آموزشــی ایــران بویــژه تغییــرات انجــام شــده در نظــام 
ــژه در  ــوزش متوســطه، بوی ــرات بیشــتر در حــوزه آم ــن تغیی ــه ای آموزشــی در ســال 1372 نشــان می دهــد ك
آمــوزش فنــی و حرفــه  ای رخ داده اســت. یكــی از دغدغــه  هایــی كــه  همــواره در آمــوزش متوســطه و بویــژه 
ــط  ــه و محی ــای جامع ــا نیازه ــوزش ب ــب آم ــدم تناس ــت، ع ــته اس ــود داش ــه  ای وج ــی و حرف ــوزش فن در آم
ــه  ــت، به طوریك ــوده اس ــط كار ب ــرای محی ــوزان ب ــش آم ــازی دان ــاده س ــا و آم ــوزش مهارت ه ــزوم آم كار و ل
طراحــی و اجــرای طــرح هایــی از قبیــل طــرح كاد در آمــوزش متوســطه نظــری و طــرح هنرســتان های جــوار 
ــه  ــی ب ــرای پاســخ گوی ــی، تالشــی ب ــه در آمــوزش فنــی و حرفــه ای و تشــكیل كارگاه هــای خــود اتكای كارخان
ــی  ــه اي جهان ــه دغدغ ــی بلك ــه مل ــک دغدغ ــه ی ــه ن ــن دغدغ ــی، 1369(. ای ــت )خالق ــوده اس ــه ب ــن دغدغ ای
ــه  ــگفتار مجموع ــوك در پیش ــر بانك ــكو در دفت ــر یونس ــو كیم1مدی ــگ ج ــه گوان ــه  ای ك ــه گون ــت ب ــوده اس ب
هفتــم گــزارش یونســكو نوشــته اســت:» توســعه اقتصــادي پایــدار در منطقــه تــا حــد زیــادي بــه نشــان دادن 
ــازار كار ناشــي  ــدارس و ب ــای م ــان خروجی ه ــاط می ــه از ضعــف ارتب ــا بســتگی دارد ك ــدم تناســب مهارت ه ع
ــد«. ــا كن ــدم تناســب ایف ــن ع ــد نقــش مهمــی در نشــان دادن ای ــه اي مي توان ــي و حرف ــوزش فن مي شــود. آم

ایــن واقعیــت را در ایــران اینگونــه می تــوان ارزیابــی كــرد كــه طــی 5 دهــه از دهــه 1350 تــا 1390 شمســی 
3 بــار تغییــر نظــام آموزشــی در ایــران اتفــاق افتــاده اســت و نكتــه قابــل توجــه اینكــه در همــه ایــن تغییــرات 
یكــی از دالیــل اصلــی لــزوم تغییــر نظــام آموزشــی، غفلــت نظــام آموزشــی از توجه بــه مهــارت آمــوزی و نیازهای 
اجتماعــی و اقتصــادی و آمــاده ســازی دانــش آمــوزان بــرای محیــط كار و توجــه افراطــی مربیــان و اولیــاء دانــش 
امــوزان بــه گســیل جوانــان بــه دانشــگاه و معضــل كنكــور بــوده اســت بــه گونــه ای كــه دانــش آموختــگان نظــام 
آموزشــی از هیــچ مهارتــی برخــوردار نیســتند و در بــازار كار تــوان دســتیابی بــه شــغل و انجــام كار معینــی را 
ندارنــد. ایــن واقعیت هــا موجــب شــده كــه در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پرورش)مصــوب شــوراي عالــي 
انقــالب فرهنگــي،1390(، آمــوزش متوســطه در شــاخه نظــری بــرای پاســخگوئی بــه نیازهــای جامعــه و بــازار 
كار و نیازهــای فــردی بســوی تربیــت نیــروی انســانی بــا آمــوزش حداقــل یــک مهــارت  جهــت گیــری شــود.

2- بيان مسئله 

كــم رنــگ شــدن و غفلــت نظــام آموزشــی از توجــه بــه مهــارت آمــوزی و نیازهــای اجتماعــی و اقتصــادی 
و آمــاده ســازی دانــش آمــوزان بــرای محیــط كار بــه ناتوانــي دانش آموختــگان دوره متوســطه در دســتیابی بــه 
شــغل  منجــر شــده كــه بــا اهــداف تعلیــم و تربیــت ســازگار نیســت. نفیســی )1378( در پژوهــش خــود نشــان 
ــد در دوره دوم دبیرســتان   ــه بای ــا 19 ســال ك ــروه ســنی 15 ت ــت گ ــه در ســال 1375 از جمعی داده اســت ك
مشــغول بــه تحصیــل باشــند، 44/4 درصــد آنهــا غیــر محصــل هســتند یعنــی، قبــل از پایــان دوره دبیرســتان 
تــرك تحصیــل كرده انــد و از ایــن تعــداد 34/5 درصــد شــاغل هســتند. در صورتــی كــه پوشــش تحصیلــی در 
ــازار كار می شــوند بــدون اینكــه از مهارتــی برخــوردار باشــند،  دوره متوســطه كامــل نباشــد ایــن تعــداد وارد ب
زیــرا در دوره تحصیلــی از مهارتــی كــه بتوانــد آنهــا را بــرای انجــام شــغل آمــاده كــرده باشــد برخــوردار نشــده اند. 
1 Gwang-Jo Kim, Director UNESCO Bangkok
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بنابرایــن بــا ایــن واقعیــت روبــرو هســتیم كــه دانــش آمــوزان بازمانــده از تحصیــل و دانــش آموختگانــی 
ــا خــود  ــه نشــده اند ی ــق از نظــام آموزشــی شــده اند و در دانشــگاه پذیرفت ــه خــروج موف ــق ب ــه موف ك
اقبالــی بــه ورود بــه دانشــگاه نداشــته اند فاقــد هــر گونــه مهــارت بــرای اشــتغال هســتند و ایــن امــر یكــی 
ــا،  ــه ارزش ه ــن بیانی ــن در تبیی ــان محســوب می شــود. در ســند تحــول بنیادی ــكاری جوان ــل بی از دالی
در بندهــای 23 و 24 بــه موضــوع مهــارت آمــوزی و كارآفرینــی  اشــاره شــده اســت. از طــرف دیگــر بــر 
مســئولیت پذیــری و مشــاركت اجتماعــی و همچنیــن شایســتگی های عــام حرفــه ای تاكیــد شــده اســت. 
ایــن امــر نشــان می دهــد كــه نــگاه ســند تحــول از یكســو بــه آمــوزش مهــارت عمومــی بــه همــه دانــش 
آمــوزان اســت و از ســوی دیگــر بدنبــال فراهــم ســاختن زمینه هــای رســیدن بــه كارافرینــی و اشــتغال 
متناســب بــا نیازهــای جامعــه اســت.در ایــن ســند و اســناد باالدســتي راهبردهایــي بــراي اصــالح نظــام 
آموزشــي پیش بینــي شــده اســت. در ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پرورش)راهــكار 6-1(،گســترش 
و تنــوع دادن بــه ِحــَرف و مهارت هــاي موردنیــاز جامعــه و تعلیــم متناســب و برنامه ریــزي شــده آن در 
همــه دوره هــاي تحصیلــي و بــراي همــه دانش آمــوزان مــورد تأكیــد قــرار گرفتــه اســت. در راهــكار 6-5، 
ــژه  ــي به وی ــراي تمــام دوره هــاي تحصیل تنظیــم و اجــراي برنامــه جامــع كارآفرینــي و مهارت آمــوزي ب
ــن،  ــت. بنابرای ــده اس ــی  ش ــش بین ــعه، پی ــم توس ــه پنج ــان برنام ــا پای ــطه ت ــوزان دوره متوس دانش آم
مســاله اصلــی ایــن پژوهــش،  بــه ناكارآمــدی آمــوزش متوســطه بویــژه در حوزه شــاخه نظــری در مهارت 
آمــوزی و امــاده ســازی دانــش آمــوزان بــرای اشــتغال مربــوط مــی شــود. ســئوال اصلــی ایــن اســت كــه 
چــه ویژگی هــا و شــرایطی را بایــد در آمــوزش متوســطه بــرای آمــوزش یــک مهــارت فراهــم كــرد تــا 
ــا موفقیــت یــک شایســتگی و مهــارت مــورد نیــاز جامعــه را كســب كننــد؟  دانــش آمــوزان  بتواننــد ب

3- اهمیت و ضرورت پژوهش

ــازی  ــه »بسترس ــرورش ب ــعه، آموزش و پ ــه پنجــم توس ــون برنام ــاده 19 قان ــف م ــد ال ــاس بن براس
ــان  ــا پای ــازار كار ت ــاز ب ــه نی ــه ب ــا توج ــارت ب ــتگی و مه ــک شایس ــل ی ــب حداق ــرای كس ــب ب مناس
ــرای تمامــی دانش آمــوزان دوره متوســطه نظــری« موظــف شــده اســت.این وظیفــه براســاس  برنامــه ب
ــه در  ــن وظیف ــه اســت.  به نظــر مي رســد ای ــم یافت ــز تعمی ــه ششــم نی ــن در برنام ســند تحــول بنیادی
ــرار دارد.  ــي نظــري ســند تحــول و ســند ملــي برنامــه درســی و  توصیه هــاي یونســكو ق راســتاي مبان
ــف  ــای مختل ــوزش متوســطه نظــری در دوره ه ــارت در آم ــک مه ــوزش ی ــرای آم ــالش كارشناســی ب ت
ــرای درك علــل  ــوده اســت. ایــن واقعیــت ضــرورت اجــرای پژوهــش ب ــرو ب ــا ناكامی هــای زیــادی روب ب
ایــن ناكامی هــا و كشــف راهكارهایــی كــه بتوانــد اجــرای موفــق آمــوزش یــک مهــارت را فراهــم ســازد 
ــري و  ــاخه هاي نظ ــه ش ــه اي ب ــي و حرف ــوزش فن ــای آم ــم مزیت ه ــع، تعمی ــازد. در واق ــرز می س مح
متوســطه عمومــي از طریــق آمــوزش یــک مهــارت بــه منظورفراهــم كــردن تجــارب یادگیــري معنــادار 
ــع  ــي از مناب ــردن بخش ــت، آزاد ك ــم و تربی ــي تعلی ــداف اصل ــت اه ــوزان در جه ــه دانش آم ــراي هم ب
ــق و  ــف عالی ــراي كش ــتر ب ــت بیش ــاد فرص ــي، ایج ــرورش عموم ــوزش و پ ــت آم ــاي كیفی ــراي ارتق ب
ــب كنكــور، بســیار چشــمگیر  ــي در جهــت فرونشــاندن ت ــت تحصیل ــد هدای ــود فراین اســتعدادها و بهب
و معنــادار اســت. باوجــود ایــن، معلــوم نیســت كــه ایــن شایســتگي یــا مهــارت فنــي و حرفــه اي چــه 
ــرفته(  ــازگار و پیش ــب)واقع بینانه، س ــوب مناس ــود و چهارچ ــي مي ش ــه عملیات ــي دارد و چگون مفهوم
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بــراي پــرورش شایســتگي یــا مهــارت موردنظــر چیســت. پاســخ بــه ایــن ســئوال ها از طریــق مفهوم پــردازي 
ــه اي« ضــروري  ــي و حرف ــرورش شایســتگي فن ــن راهنمــاي عملي»پ ــن، تدوی ــي و همچنی ــف عملیات و تعری
به نظــر مي رســد. درك اهمیــت ایــن اقــدام ضــرورت طراحــي و اجــرای ایــن پژوهــش را روشــن مــی ســازد.

اهمیــت و ضــرورت دیگــر ایــن پژوهــش در ایــن اســت كــه راه را بــراي مجریــان روشــن مي كنــد. اگــر» 
بسترســازی مناســب بــرای كســب حداقــل یــک شایســتگی و مهــارت بــا توجــه بــه نیــاز بــازار كار تــا پایــان 
برنامــه بــرای تمامــی دانش آمــوزان دوره متوســطه نظــری« بــه عنــوان وظیفــه اي اجتنــاب ناپذیــر بــه عهــده 
وزارت آمــوزش و پــرورش نهــاده شــده اســت، ضــرورت دارد تعریفــي روشــن و عملیاتــي از ایــن وظیفــه ارائــه 
ــه  ــراي یــک مداخل ــا انجــام ایــن مطالعــه، راهنمایــي عملــي ب شــود و چگونگــي انجــام آن تصریــح شــود. ب
تربیتــي فراهــم مي شــود و مجریــان مي تواننــد بــا اســتفاده از ایــن راهنمــا بــه برنامه ریــزي درســي و اجــراي 

آن متناســب بــا امكانــات و شــرایط موجــود اقــدام كننــد.

4- هدف هاي پژوهش
تعییــن راه كارهــاي عملــي بــراي آمــوزش حداقــل یــک مهــارت یــا ایجــاد یــک شایســتگي فنــي و ( 1

حرفــه اي در دانــش آمــوزش شــاخه نظــري دوره متوســطه.

تدویــن چارچوبي)راهنمــاي عملــي( بــراي آمــوزش حداقــل یــک مهــارت یــا ایجــاد یــک شایســتگي ( 2
فنــي و حرفــه اي در دانــش آمــوزان شــاخه نظــري دوره متوســطه و اعتباربخشــي صــوري ایــن چارچــوب.

ــه ( 3 ــه اي ب ــي- حرف ــتگي هاي فن ــرورش شایس ــر پ ــر ب ــي ناظ ــه درس ــي برنام ــداف كل ــح اه تصری
نظــري. متوســطه  دانش آمــوزان 

پیشــنهاد رویكردهــا، راهبردهــاي آمــوزش- یادگیــري وشــیوه هاي ارزشــیابي مناســب بــراي پــرورش ( 4
ــري. ــطه نظ ــوزان متوس ــه اي دانش آم ــتگي هاي فني حرف شایس

5- سئوال هاي پژوهش 

ــزاري  ــزاري و ســخت اف ــرم اف ــع ن ــز مناب ــي كشــور و نی ــت فرهنگــي و شــرایط اقتصــادي- اجتماع ــه باف ــا توجــه ب 1( ب
آمــوزش و پــرورش، پــرورش حداقــل یــک شایســتگي فنــي و حرفــه اي چگونــه ممكــن اســت و چــه راهكارهــاي عملــي بــراي 

ــت؟  ــب تر اس ــر مناس ــتگي موردنظ ــرورش شایس پ

2(چه چارچوبي برای پرورش یک شایستگی دانش آموزان متوسطه نظری مناسب است؟ 

1-2-  اهــداف برنامــه درســي ناظــر بــر مجهــز كــردن دانش آمــوزان متوســطه نظــري بــه شایســتگي هاي فنــي و حرفــه اي 
؟  چیست

ــه اي  ــه شایســتگي هاي فنــي و حرف ــراي مجهــز كــردن دانش آمــوزان متوســطه نظــري ب 2-2- مناســب ترین رویكردهــا ب
كدامنــد؟ 

ــي و  ــه شایســتگي هاي فن ــوزان متوســطه نظــري ب ــردن دانش آم ــز ك ــراي مجه ــري ب ــوزش- یادگی ــاي آم 3-2- راهبرده
حرفــه اي چیســت؟ 
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ــتگي هاي  ــه شایس ــري ب ــطه نظ ــوزان متوس ــردن دانش آم ــز ك ــراي مجه ــیابي ب ــیوه هاي ارزش ــب ترین ش 4-2- مناس
ــه اي چیســت؟  فنــي و حرف

ــه اي  ــي و حرف ــتگي هاي فن ــرورش شایس ــراي پ ــي ب ــه چارچوب ــوري، چ ــي ص ــاي اعتباربخش ــه یافته ه ــه  ب ــا توج 3( ب
مناســب اســت؟

6-روش پژوهش

ایــن مطالعــه بیشــتر نوعــی بررســی كارشناســي و برنامه ریــزي اســت و ماهیتــاً  یــک مطالعــه 
كتابخانــه اي و كیفــي اســت كــه از طریــق تبییــن شــرایط اجتماعــي- اقتصــادي كشــور، مــرور ادبیــات 
ــه  ــز مصاحب ــنگاپور( و نی ــترالیا و س ــبتاً موفق)اس ــور نس ــران و دو كش ــارب ای ــي تج ــوط و بررس مرب
ــود،  ــرات موج ــا و نظ ــب ایده ه ــق تركی ــد. از طری ــام ش ــط انج ــاي ذي رب ــان و گروه ه ــا كارشناس ب
ــن  ــایي و چارچــوب آن تدوی ــه اي شناس ــي و حرف ــک شایســتگي فن ــرورش ی ــراي پ ــي ب ــاي عمل راه ه
شــد. ایــن چارچــوب شــامل مؤلفه هــاي مختلــف برنامــه درســي) منطــق، اصــول، اهــداف، رویكردهــا، 
ــاي ورودي  ــه ویژگي ه ــه ب ــا توج ــت و ب ــیابي( اس ــیوهاي ارزش ــري و ش ــاي آموزش-یادگی راهبرده
ــي- حركتــي( دانش آمــوزان متوســطه نظــري تدویــن شــد. بعــد از تدویــن  )شــناختي، عاطفــي و روان
ــي  ــراي اعتباربخش ــان آگاه ب ــران و كارشناس ــا صاحب نظ ــه ب ــي، از مصاحب ــاي عمل ــوب و راهنم چارچ
ــي  ــي عمل ــه، راهنمای ــن مطالع ــام ای ــا انج ــد. ب ــتفاده ش ــده اس ــن ش ــوب تدوی صوري)نظــري( چهارچ
ــا  ــن راهنم ــتفاده از ای ــا اس ــد ب ــان مي توانن ــود و مجری ــم مي ش ــي فراه ــه تربیت ــک مداخل ــراي ی ب
بــه برنامه ریــزي درســي و اجــراي آن متناســب بــا امكانــات و شــرایط موجــود اقــدام كننــد.

7- جامعه آماري

منابــع داده هــاي ایــن پژوهــش را اســناد و مــدارك مكتوب)اســناد كارشناســي، گزارش هــاي تحقیق 
ــرورش شایســتگي ها،  ــر پ ــي ناظــر ب ــة تجــارب جهان ــوب در زمین ــار مكت و شــاخص هاي عملكــرد(، آث
الگوهــاي نظــري وعملــي، متخصصــان علــوم تربیتــي، كارشناســان تعلیــم وتربیــت، مدیــران اجرایــي، 
ــب  ــاي مناس ــه  ه ــاب نمون ــه در انتخ ــد ك ــاب مي كن ــع ایج ــن مناب ــت ای ــد. ماهی ــي دهن ــكیل م تش
ــناد و  ــة اس ــل،  از هم ــن دلی ــه همی ــود. ب ــدول ش ــي ع ــش كّم ــاي پژوه ــب ه ــع از قال ــن مناب از ای
مــدارك موجــود در زمینــة وضــع موجــود آمــوزش عمومــي وآمــوزش فنــي و حرفــه اي كشــور و نیــز 
ــتفاده شــد. انتخــاب صاحــب  ــنگاپور اس ــترالیا و س ــه تجــارب دو كشــور اس ــوط ب ــناد مرب ــة اس از هم
ــي  ــري غیراحتمال ــد انجــام شــد. از روش نمونه گی ــه صــورت هدف من ــط، ب ــاي ذي رب نظــران و گروه ه
گلولــه برفي2اســتفاده شــد و ادامــه نمونه گیــري و انجــام مصاحبــه براســاس قاعــده اشــباع نظــری بــود.

8- حجم نمونه  و شيوه نمونه گيري

تعــداد 25 نفــر از صاحب نظــران، 30 نفــر از مدیــران هنرســتانها و دبیرســتانها،  10 نفــر از دبیــران و 
هنرآمــوزان و 10 نفــر از اولیــاي دانــش آمــوزان در مصاحبــه حضــوري شــركت كردنــد. در ایــن مطالعه از 
نگــرش ســنجي و اســتفاده ازآزمــون هــاي آمــاري بــراي تحلیــل آن نظــرات پرهیــز شــد و بــه جــاي آن، 

2 snowballing sampling
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بیشــتر از روش هــاي ناظــر بر مطالعات كیفي اســتفاده شــد. به عبــارت دیگر، اطالعات جمع  آوري شــده، از 
جنبــه  هــاي مختلــف، مــورد نقــد و بررســي قرار گرفــت تا در بــارة روایــي آنها اطمینان نســبي حاصل شــد.

9- ابزار هاي گرد آوري اطالعات

ــرور  ــود، از م ــل وضــع موج ــف و تحلی ــراي توصی ــدارك ب ــناد و م ــش از اس ــن پژوه ــام ای ــراي انج ب
ــوب  ــن چارچ ــداز و تدوی ــم ان ــاذ چش ــي و اتخ ــارب جهان ــي تج ــالع از برخ ــراي اط ــود ب ــات موج ادبی
ــه  ــب ب ــخ مناس ــه پاس ــراي تهی ــد. ب ــتفاده ش ــه اي اس ــي و حرف ــتگي  فن ــوزش شایس ــراي آم ــا  ب راهنم
ــاي  ــزارش ه ــي و گ ــات پژوهش ــود )ادبی ــدارك موج ــناد وم ــت اس ــش،در گام نخس ــئوال هاي پژوه س
كارشناســي(  مطالعــه شــد وتصویــري از وضــع موجــود آمــوزش فنــي و حرفــه اي ترســیم شــد. 
ــد و در  ــیابي ش ــه وارزش ــوزش مطالع ــوع آم ــق دو ن ــه تلفی ــود در زمین ــات موج ــه دوم، ادبی در مرحل
ــوزان  ــه دانش آم ــه اي ب ــي حرف ــتگي فن ــک شایس ــل ی ــوزش حداق ــراي آم ــي  ب ــوم، راهنمای ــه س مرحل
متوســطه نظــري تدویــن شــد. در مرحلــه چهــارم، راهنمــاي تدویــن شــده اعتباریابــي شــد.

از طریــق تشــكیل گــروه كانونــي تــالش شــد تصویــري نســبتاً واقعــي از وضــع موجــود ارائــه شــود.
بــراي پاســخ بــه ســئوال هاي فرعــي ذیــل ســئوال دوم، عــالوه بــر مطالعــه نظام هــاي آمــوزش و پــرورش 
ــاي  ــناد و گزارش ه ــه اس ــا، از مطالع ــق آنه ــارب موف ــتخراج تج ــنگاپور و اس ــترالیا و س ــور اس دو كش
ــا و  ــاب رویكرده ــداف، انتخ ــول، اه ــازگاري اص ــب و س ــي تناس ــراي بررس ــد. ب ــتفاده ش ــي اس پژوهش
ــان و  ــک كارشناس ــه كم ــد ب ــالش ش ــور  ت ــرایط كش ــت و ش ــا باف ــیابي ب ــوزش و ارزش ــاي آم راهبرده
ــراي  ــده ب ــاد ش ــورهاي ی ــارب كش ــز تج ــوط و نی ــات مرب ــده از ادبی ــب ش ــش كس ــران،  دان صاحب نظ
موقعیــت ویــژه كشــور تطبیــق داده شــود. بــراي تهیــه پاســخ ســئوال ســوم و اعتبــار بخشــي چارچــوب 
تدویــن شــده از مصاحبــه بــا صاحــب نظــران و گروه هــاي ذي ربــط اســتفاده شــد. بدیل هــاي 
ــاي  ــروه ه ــران و گ ــرات صاحــب نظ ــتفاده از نظ ــا اس ــوزش شایســتگي ب ــراي آم ــف ب پیشــنهادي مختل
ذي ربــط، ارزیابــي شــده و چهارچــوب مناســب تر بــراي آمــوزش و پــرورش شایســتگي مورد نظــر 
تدویــن و پــس از ویرایــش و حصــول اطمینــان نســبي از روایــي نظــري و فایــده عملــي، پیشــنهاد شــد. 

9- روش تحليل داده ها

ایــن مطالعــه ماهیتــاً یــک مطالعــه كیفــي اســت. پژوهش هــاي كیفــي مبتنــي بــر پارادایــم تفســیري و 
روش شناســي پدیدار شــناختي اند و بــر درك معنــاي رویدادهــا توســط افــراد تحــت مطالعــه استوارهســتند. 
در ایــن حالــت نــگاه بــه پدیده هــا، كل نگرانــه اســت و دنبــال كــردن ایــن روش ، راهــي اســت بــراي كســب 
ــاي  ــواي داده ه ــي محت ــیر ذهن ــراي تفس ــي ب ــا. روش كیف ــي در پدیده ه ــف معان ــق كش ــي از طری آگاه
مي شــود. انجــام  مضمون  ســازي  و  كد بنــدي،  نظام مندطبقه بنــدي،  فرایندهــاي  طریــق  از  متنــي 

10- يافته های پژوهش

حاصــل مطالعــه حاضــر چارچوبــي براي آموزش شایســتگي فنــي و حرفه اي بــه دانش آموزان شــاخه نظري 
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اســت. ایــن چارچــوب بخشــي از برنامه ریــزي درســي و مقدمــه برنامــه درســي تفصیلــي اســت. چارچــوب 
راهنمــاي آمــوزش مهــارت فنــي و حرفــه اي بــه دانش آمــوزان شــاخه نظــري شــامل 15 مؤلفــه بــه شــرح 
زیــر اســت: منطــق و چرایــي؛ اصــول حاكــم بــر برنامــه؛ اهــداف؛ قلمــرو و جهت گیــري محتــوا؛ روش هــاي 
آموزشــي- تربیتــی وفعالیت هــاي یادگیــري؛ گروه بنــدي دانش آمــوزان؛ موادآموزشــی و منابــع یادگیــري؛ 
ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلــی وتربیتــی؛ منابــع مالــي؛ منابــع انســاني؛ مــكان؛ زمــان؛ امكانــات مــورد نیاز؛ 
مجــری آمــوزش و تشــكیالت؛ اســتلزامات و پشــتیبانی برنامــه. در ادامــه موارد بــه تفضیل بیان می شــوند: 

منطق و چرایي اتخاذ خط مشي - 1
الزام اسناد باالدستي.1 111
بدیلي براي مدیریت گرایش ها و كمک به هدایت تحصیلي. 1 111
تدبیري براي حرفه اي سازي آموزش متوسطه و گسترش آن 1 111
اصول حاکم بر طراحی و اجرای برنامه- 2

2-1- واقع گرایی در طراحی و اجرای برنامه و پرهیز از بلند پروازي

2-2- نگاه همه جانبه در طراحی و اجرای طرح)مالحظات مربوط به بافت فرهنگي- اقتصادي حاكم(

2-3- انعطاف پذیری)در محتوا، روش، ارزشیابي، مجري، مكان، زمان و...(. 

2-4- مشاركت و همكاري گروه های ذیربط و ذینفع )اولیا، بنگاه های تولیدي و خدماتي و...(.

 2-5- توجه به نیازهای عمومي  دنیاي كار از طریق برقراري ارتباط دو طرفه میان مدرسه و محیط كار.

2-6- ایجاد فرصتهای یادگیری عملی و پرهیز از مدرك گرایی

2-7- اجرای گام به گام و گسترش تدریجی با چشم داشت به تعمیم و فراگیر ساختن اجراي برنامه. 

2-8- تأمین منابع مالی، سخت افزاری و نرم افزاری اجرای طرح توسط دولت)در راستاي حق تعلیم و تربیت(.

2-9- مبتني بودن بر اصل بهره وری و پرهیز از ایجاد ساختار وتشكیالت جدید. 

اهداف - 3
3-1- افزایش اهمیت و نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی و اشتغال 

3-2- فراهم ساختن فرصت كسب تجربه، فهم و درك اولیه از دنیاي كار و مشاغل براي دانش آموزان

3-3- تقویت روحیه كار، تالش، مسئولیت پذیری و خودكارآمدی در دانش آموزان

3-4- ایجاد فرصت برای توسعه ظرفیت شخصي، خودآگاهي و كشف توانمندیهاو عالیق دانش آموزان. 

3-5- ایجاد زمینه برای ارتباط میان مدرسه و محیط كار و آمادگی برای كسب درآمد

3-6- زمینه سازی و كمک به توسعه اشتغال و كاهش نرخ بیكاری 

محتوا - 4
ــه اي و  ــواي آموزشــي شــاخه هــاي فنــي و حرف ــه اي اســت كــه از محت ــاً  فنــي و حرف ــز شــده قطع ــواي آموزشــي تجوی محت
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كاردانــش قابــل انتخــاب اســت. یعنــي، محتــوا می توانــد از اســتانداردهاي مهــارت در شــاخه كاردانــش )اســتانداردهای كوتــاه مــدت و 
تعدیــل و تطبیــق شــده متناســب بــا شــرایط گــروه هــدف( انتخــاب شــده یــا بــا اســتفاده از روشــهاي تدویــن محتــوا در آمــوزش فنــي 

و حرفــه  اي تدویــن گــردد. 

روشهاي آموزشي- تربیتی)فعالیتهاي یادگیري( - 5
ــاي  ــري و انتخــاب راهبرده ــاي یادگی ــردن فرصته ــر فراهــم ك ــم ب ــه اصــول حاك ــه ب ــان برنام ــزان و مجری ــه ری برنام
آمــوزش- یادگیــري بــراي پــرورش شایســتگي هــاي فنــي حرفــه اي متعهــد خواهنــد مانــد. بنابرایــن، بركاربــرد روش هــاي 
ــر  ــق ت ــري عمی ــروژه محــور(و یادگی ــي در موقعیــت واقعــي، شــاگردمحور، پ ــن عمل ــوزش گروهــي، تلفیقــي، تمری فعال)آم

تأكیــد میشــود. 

گروه بندي دانش آموزان- 6
ــود. در صورتــي كــه آمــوزش در  ــوع، مــكان، زمــان و مجــري آمــوزش خواهــد ب ــع ن گــروه بنــدي دانــش آمــوزان تاب
هنرســتان یــا گارگاه هــاي وابســته بــه ســازمان آمــوزش فنــي و حرفــه اي وابســته بــه وزارت كار ارائــه شــود، گــروه بنــدي 

فراگیران)هرگــروه 15 تــا 20 نفــر( مقــرون بــه صرفــه خواهــد بــود. 

مواد آموزشی و منابع یادگیري- 7
ــوع و اســتانداردهاي آمــوزش مهارت)شــبیه اســتانداردهاي  ــع ن ــع یادگیــري تاب ــا تولیــد بســته هــاي آموزشــی و مناب انتخــاب ی
آموزشــي شــاخه كاردانــش( خواهــد بــود.  اهتمــام بــه تولیــد بســته هــاي آموزشــي متنــوع و چندرســانه اي مــورد تأكیــد اســت. ایــن 

ــا شــرایط گــروه هــدف تدویــن خواهــد شــد.  بســته هــاي آموزشــي از طریــق تعدیــل و متناســب ســازي اســتانداردهای مهــارت ب

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی وتربیتی - 8
هــدف ارزشــیابی در ایــن برنامــه اطمینــان از دســتیابی بــه هــدف هــای برنامــه اســت، لــذا بایــد تــالش شــود شــیوه 
ارزشــیابی بــه گونــه ای باشــد كــه از مــدرك گرایــی اجتنــاب شــده و فعالیــت مهــارت آمــوزی بخوبــی انجــام شــود. بــه همیــن 

دلیــل، ارزشــیابي پیشــرفت تحصیلــي، بــر ســنجش شایســتگي محور)مطابــق اســتاندارد مهــارت( مبتنــي خواهــد بــود. 

 زمان آموزش- 9
بیــن 200 تــا 300 ســاعت بــراي آمــوزش یــک مهــارت مــورد نیــاز اســت. ایــن زمــان )هرســال 100 ســاعت(، درنوبــت دوم یــا 
روزهــاي پنجشــنبه و یــا در طــول تابســتان، قابــل تخصیــص اســت.ارائه آمــوزش در دوره دوم متوســطه)پایه هــاي 10 تــا 12( خواهــد 

بــود. 

مکان )فضای آموزشی( - 10
10-1- فضای درون مدرسه )شامل كارگاه های داخل مدرسه(

10-2- كارگاه های آموزشی متمركز در دبیرستانهای محوری 

10-3- فضای برون مدرسه ) شامل كارگاه آموزشی  در مدارس فنی و حرفه ای و كاردانش یا سازمان فنی و حرفه ای(

10-4- فضای برون مدرسه در محیط كار )كارگاه های واحدهای اقتصادی در بخش خصوصی و دولتی(

 امکانات مورد نیاز - 11
11111  امكانات كارگاهی مدارس فنی و حرفه ای 
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11111  امكانات فنی و كارگاهی موسسات تولیدی و خدماتی دولتی و خصوصی داوطلب 

11111  امكانات كارگاهی سازمان فنی و حرفه ای كشور 

14111  كارگاه مهارت آموزي در دبیرستان

15111  امكانات و منابع نرم افزاری 

منابع مالی - 12
منابــع مالــی مــورد نیــاز برنامــه بایــد بــا تصویــب مجلــس توســط دولــت تأمیــن شــود. پیــش بینــی مــی شــود بــه شــرط 
وجــود فضــا و تجهیــزات و بــا فــرض گروهبنــدي 20 نفــره ، حــدود 400 تــا 600 هــزار تومــان بــراي آمــوزش مهــارت بــه هــر 

دانــش آمــوز مــورد نیــاز اســت.

منابع انسانی- 13
13-1-  مربیان و هنرآموزان شاغل در هنرستانهاي فني و حرفهاي وكاردانش

13-2-  مربیان شاغل در سازمان آموزش فنی و حرفهای

13-3- دبیران فنی آزاد بصورت پاره وقت

13-4- صاحبان كسب و كار در بخش خصوصي. 

13-5- در بلند مدت و با فراگیر شدن طرح، تربیت دبیران فنی برای اجرای طرح آموزش یک مهارت 

مجری  و تشکیالت اجرایی- 14
 طــرح آمــوزش مهــارت بــه دانــش آمــوزان شــاخه نظــري بایــد بــا بضاعــت نــرم افــزاري و ســخت افــزاري دولــت ســازگار باشــد. 
در شــرایط حاضــر امــكان ایجــاد تشــكیالت جدیــد وجــود نــدارد. بنابرایــن، اســتفاده از ظرفیــت تشــكیالت موجــود هــم  ممكــن اســت 
و هــم مطلــوب. در ســطح وزارت، معاونــت آمــوزش متوســطه و مدیریــت آمــوزش نظــری مســئولیت مســتقیم اجــرای طــرح را برعهــده 

خواهــد داشــت و در ســطوح اســتان و شهرســتان نیــز معــاون و كارشــناس آمــوزش متوســطه مســئول اجــرای برنامــه خواهنــد بــود. 

15-استلزامات و پشتیبانی برنامه

15-1- تأمین منابع مالی، تجهیزاتی و فضای آموزشی

15-2- جلب پشتیبانی و حمایت جامعه و اولیا دانش آموزان از طریق اطالع رساني و توجیه اولیا و دانش آموزان

15-3- جلب پشتیبانی و حمایت موسسات آموزشی فنی و حرفه ای دولتی و خصوصی

15-4- پشتیبانی و حمایت حقوقی با استفاده از قدرت قانون گزاری مجلس و تصویب قوانین مورد نیاز

15-5- پشتیبانی علمی و پژوهشی از طریق پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

15-6- پشتیبانی سازمانی و تشكیالتی با ایجاد كمیته هایي با مشاركت نهادها و سازمان های ذیربط و ذینفع 

15-7- آموزش و توجیه نیروهای اجرایی و گروه هاي ذینفع

15-8- امكان سنجي)برآورد امكانات و منابع براي اتخاذ تصمیم در خصوص شیب گسترش(
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11- پيشنهاد ها
ارزشــیابي شــقوق مختلــف اجــراي چارچــوب ارائــه شــده و گرفتــن بازخــورد و اصــالح روش هــا ضــروري 
اســت. در واقــع،  بــا توجــه بــه اصــل انعطــاف پذیــري، روش هــاي مختلــف بــراي اجــراي برنامه پیشــنهاد 
ــان  ــه شــده در جری ــه نتایــج ارزشــیابي وابســته اســت. چارچــوب ارائ ــودن هــر روش ب شــده و مفیــد ب
ــده پژوهشــگران اســت. ــه عه ــه ب ــن وظیف ــل اصــالح اســت و ای ــق و توســعه قاب ــق تحقی اجــرا از طری

ــول،  ــت اص ــن رعای ــود و ضم ــاز ش ــب آغ ــدارس داوطل ــرح  در م ــن ط ــراي ای ــود اج ــنهاد مي ش پیش
ــود. ــتفاده ش ــده اس ــه ش ــاي ارائ ــه از روش ه ــر منطق ــات ه ــا امكان ــب ب متناس
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گاه مطالعات آموزش و رپورش ژپوهش
نشانی: تهران، خیابان شهیدسپهبد قرنی ،نرسیده به پل کریم خان زند، نبش کوچه شهید باقری قصرالدشتی ، پالک 181 ، 

کد پستی 1584743517، ،تلفن دفتر پژوهشگاه :88843270  نمابر: 88310794  
head@rie.ir : رایانامه رئیس پژوهشگاه

توليد دانش کاربردی،  از:  از ماموريت هاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست  ييك 

نرش و اشاعه يافته هاي پژوهيش برای شناخت بهرت وضعيت موجود نظام آموزش و پرورش و ارتقاء سطح 

تصمیم سازی/تصميم گريي درباره مسايل آموزش و پرورش كشور از رهگذر تسهیل فرایند کاربست یافته های 

پژوهشی پژوهشگاه در راستاي اين ماموریت، اقدام به طراحی و اجرای پژوهش های مورد نياز آموزش 

و پرورش كشور و انتشار یافته هاي پژوهيش مي منايد و کاربران نتايج پژوهش هاي آموزشی و تربیتی كه 

سایر  و  والدین  مدارس،  معلامن  مدیران،  كشور،  پرورش  و  آموزش  مجریان  تصميم گريان،  تصمیم سازان/ 

گروه های ذیربط هستند، بطور مستمر در جريان آخرين يافته های پژوهشی قرارگرفته و امید می رود از 

اين رهگذر، فرایند تصميم گیری و عمل در تعلیم و تربیت، از کیفیت مناسب تری برخوردار شود. از سوی 

دیگر، اشاعه یافته های پژوهشی، به منزله یکی از مولفه های اصلی نظام پژوهشی و راهكار توسعه تربیت 

پژوهش بنیاد، فاصله بني پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمینه گفتگوی موثر بین پژوهشگران و دست 

اندرکاران آموزش و پرورش و دستیابی به فهم مشرتک در مورد پدیدارهای تربیتی را شکل می دهد. 

هدف این نرشیه که با عنوان كارنامه پژوهش منترش می شود معريف يافته هاي پژوهش های مهم و 

مآالً تسهيل مسري تاثري تحقيقات بر تصميم گريي هاي ارکان نظام آموزش و پرورش كشور و اعتالء فرهنگ 

پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در این قالب انتشار می یابد خالصه کاربردی مهمرتین پژوهش هاي 

انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است. لطفاً نظرات ارزشمند خود درباره این نرشیه و 

محتوای آن را برای ما ارسال فرمایید. 


