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 آموزانمهارت به دانش کیعملكرد آموزش  يبررس

 (اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش( قانون 6ماده ) موضوع)

 و وظایف وزارت آموزش و پرورش اهداف

 
 

 

 

 

 

 چكیده

مورد نیاز  مهارت کی( آموزش 1366وزارت آموزش و پرورش )مصوب  فیقانون اهداف و وظا (6)ماده 

 نییدستگاه تع نیا فهیرا وظای و شرایط بومی های منطقهبا رعایت اولویت یآموزان نظربه دانش جامعه

( «6» ءجز «الف»قانون برنامه پنجم )بند  (19)در ماده ، مصوبه نیا ی. با توجه به عدم اجراکرده است

 نیادیآموزان در سند تحول بندانش یتمام یآموزمهارت تیشد و درنها دیکأت فهیوظ نیا یبر اجرا داًمجد

 .   دیآموزش و پرورش مقرر گرد

مانند  ییهاتیفعال یآموزمهارت یدهد که تاکنون در راستایدستگاه نشان م نیعملکرد ا یبررس

مهارت رانی، برنامه بوم و طرح ادیو تول ینیو درس کارآفر یدرس کار و فناور ،ییطرح کاد، طرح خوداتکا

که قبل از  ادطرح ک انیم نیرا محقق نکرده است. در ا (6ماده )کدام هدف چیاما ه ،انجام شده است

 نیشتریآن متوقف شد ب یهم اجرا 1371( و در سال 1361سال از ) شدیقانون اجرا م نیا بیتصو

 دهد.  ینشان م قانون نیقرابت را با اهداف ا

آموز متوسطه هزار دانش 700و  ونیلیم کیآموزش حدود  یبرا (6)به هدف ماده  یابیدست یبرا

و  دینما افتیشغل را در کی یساعت آموزش الزم برا 300آموز حداقل که هر دانش یدر صورت ینظر

 هیپاهر  یتومان اعتبار برامیلیارد  600تومان، حداقل  3000ساعت  ـ هر نفر نهیهز نیانگیبه متوجه  با

مهم  یازهاین زیمد نآکار تیری، مدیو مواد مصرف زاتیتوانمند، تجه یانسان یرویاست. البته ن ازیمورد ن

 حوزه هستند.  نیدر ا گرید

 طیاعتبارات و امکانات و شرا ثیاز ح وزارت آموزش و پرورش با توجه به وضع موجود نیابنابر

 : شودیم شنهادیپ فهیوظ نیا یاجرا یموجود کشور برا

هدف  نیخود در جهت رفع موانع تحقق ا یبا استفاده از نقش نظارت یاسالم یمجلس شورا. 1

 عمل آورد.اقدامات الزم را به

قانون اهداف و با توجه به قانون  (6ماده ) یاجرا تیآموزان با محوردانش یآموزسند جامع مهارت .2

 شود. نیدر وزارت آموزش و پرورش تدو یو مهارت یاو حرفه یفن تینظام جامع آموزش و ترب

 .ردیقرار گ یمهارت محور اصل کی یو اجرا عیراستا تجم نیبرنامه در ا و فوق یمواز یهاتیفعال .3

 یطرح کاد با رفع نواقص آن و در قالب یاجرا نهیهز نیراه حل با کمتر نیرسد بهترینظر مبه .4
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 است.   نیادیسند تحول بن یمتناسب با اهداف و راهکارها دیجد

و نقد قرار  زبینیراهکارهای سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی از حیث امکان اجرا مورد با .5

ر ها در نظاجرای آن هایی که امکان اجرا ندارند مشخص شوند و راهکارهای دیگری برایگیرد تا برنامه

 گرفته شود.

د در برنامه درسی قانون اهداف و وظایف ارائه خواهد شد بای (6)هایی که در راستای تحقق ماده برنامه. 6

ر کارنامه پایی از آن د ردرسمی دوره متوسطه نظری قرار گیرد و های ملی لحاظ شود و در زمره برنامه

 ر گرفت.آموزان وجود داشته باشد و از این طریق بتوان ضمانتی برای اجرای آنها در نظلی دانشتحصی

 

 مقدمه

فراهم آوردن امکان اشتغال برای عموم افراد جامعه را وظیفه دولت وهشتم بیستقانون اساسی در اصل 

ترین جا که فقدان مهارت یکی از مهممشاغل به مهارت و از آندلیل نیاز تعیین کرده است. ازسوی دیگر به

های کلی نظام و قوانین آمره موضوعات مهمی مانند عوامل عدم دسترسی به شغل است، در سیاست

و همچنین  «ایوحرفههای فنیسازی جمعیت در سن کار با آموزشتوانمند»، «آموزش یک مهارت»

کید قرار گرفته است. یکی أو... مورد ت« و پژوهشی با نیازهای بازار کارایجاد تناسب میان مراکز آموزشی »

( است. 1366مصوب ف و وظایف وزارت آموزش و پرورش )از قوانین حاکم بر نظام آموزشی قانون اهدا

 «عملیـ  علمیهای آموزش»و « های علمیآموزش»درون این نظام شامل های براساس این قانون آموزش

. ای و متوسطه کاردانش ایجاد شده استوحرفهسه شاخه متوسطه نظری، متوسطه فنیباشد، لذا می

حدود در حال حاضر آموزان دانش اما این ،م هستندأبا مهارت تو ای و کاردانش ذاتاًوحرفهفنیهای آموزش

زان موآر گذشته نیز سهم آنها از کل دانششوند و دمی متوسطه دوم را شاملآموزان دانش درصد 34

این قانون  (6)ماده  ،آموزان شاخه نظریآموزی دانشاین برای مهارتمتوسطه سهم کمتری بود، بنابر

 نحوی اجرا شود کهنظری باید بههای این مضمون که آموزش اب ،راهکار دیگری را در نظر گرفته است

ای حداقل یک منطقههای متناسب با سن و جنس و رشته تحصیلی و با رعایت اولویتآموزان دانش

ذکر است که قبل از تصویب این قانون وزارت آموزش و  شایانمهارت مورد نیاز جامعه را کسب نمایند. 

 کرد. می طرح کاد را اجرا 70و اوایل دهه  60نظری در دهه آموزان دانش آموزیپرورش در راستای مهارت

کید قرار گرفت. نظر به أمورد ت ه مجدداًقانون برنامه پنجم توسع( 19ماده )آموزش یک مهارت در 

ته است نیز مقرر داش( 1در هدف عملیاتی )اهمیت این موضوع  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

تأمین  ای تربیت کند که دارای حداقل یک مهارت مفید برایگونهآموزان را بهکه نظام آموزشی باید دانش

( یی از نظام تعلیم و تربیت رسمی )پایان متوسطهدر صورت جدانحوی که آن هم به ،معاش حالل باشند
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( قانون (6ماده )توانایی اداره خود و خانواده را داشته باشند. هرچند که گستره هدف )، در هر مرحله

توان گفت که اجرای قانون اما می ،ادین بسیار متفاوت هستنداهداف و وظایف و مقرره سند تحول بنی

 توانست بسترسازی اجرای این هدف در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باشد. می اهداف و وظایف

انون ق (6)ال است که آیا آموزش و پرورش به تکلیف ماده ؤاین گزارش در صدد پاسخگویی به این س

جام شده هایی در این راستا انر صورت مثبت بودن پاسخ چه فعالیت؟ داهداف و وظایف عمل کرده است

؟ آیا این مشابهی به استناد سایر اسناد باالدستی در این حوزه در حال اجراستهای عالیت؟ چه فاست

ی حل راراهکارهای پیشنهادی ب وضع مطلوب ونماید؟ می کمکی به اجرای آموزش یک مهارتها برنامه

 ؟ موانع و اجرای قانون چیست

 

 استناد اسناد باالدستي آموزي به تكالیف وزارت آموزش و پرورش در حوزه مهارت الف(

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و  (6)برای بررسی عملکرد اجرای آموزش یک مهارت موضوع ماده 

های اجرایی مرتبط، اسناد و قوانین پیرامون این موضوع پرورش، ابتدا و پیش از ورود به بررسی برنامه

بتوان دریافت که چه رویکردهایی طی چهار دهه شود تا احصا شده و به تحلیل و بررسی آنها پرداخته می

اخیر درخصوص موضوع آموزش یک مهارت وجود داشته و چه تکالیفی را در این خصوص برعهده وزارت 

 اند: آموزش و پرورش گذاشته

 

 يدر اسناد باالدست يآموزحوزه مهارت يقانون فیتكال .1 جدول

 مفاد عنوان ردیف

 (1358اساسی )مصوب آبان  قانون 1

است و  لیرا که بدان ما یکس حق دارد شغلهرـ   (28)اصل

 .ندیبرگز ستین گرانیو حقوق د یمخالف اسالم و مصالح عموم

جامعه به مشاغل گوناگون،  ازین تیدولت موظف است با رعا

 یرارا ب یمساو طیهمه افراد امکان اشتغال به کار و شرا یبرا

 .دینما جادیاحراز مشاغل ا

2 
 و آموزش وزارت وظایف و اهداف قانون

 (1366پرورش )مصوب بهمن 

 اجرا و ریزیبرنامه نحویبه باید نظری هایآموزش ـ (6) ماده

 تجربی و عملی کارهای ضمن ممارست، آموزاندانش که شود

رعایت  با تحصیلی رشته و جنس و سن با متناسب

 مهارت یک حداقل بومي شرایط و ايمنطقه هاياولویت

 .نمایند کسب را جامعه نیاز مورد

3 
ماه دی توسعه )مصوب پنجم برنامه قانون

1389) 

 یمناسب برا یبسترساز ـ «6» ء، جز«ـالف» بند (19)ماده 

 ازیو مهارت با توجه به ن يستگیشا کیكسب حداقل 

آموزان دوره دانش یتمام یبرنامه برا انیتا پا بازار كار

 یمتوسطه نظر
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 مفاد عنوان ردیف

4 
تیرماه   ابالغی) اشتغال کلی هایسیاست

1390) 

متخصص، ماهر و کارآمد  یانسان یرویآموزش ن ـ «2» بند

ن توا ی( و ارتقایو آت یبازار کار )فعل یازهایمتناسب با ن

، کشور )آموزش و پرورش ینظام آموزش تیولئبا مس ینیکارآفر

( و توأم کردن آموزش و یو آموزش عال یاوحرفهیآموزش فن

جهت استفاده از  یاقتصاد یهابنگاه یهمکارمهارت و جلب 

 آنها تیرفظ

5 
 پرورش و آموزش بنیادین تحول سند

 (1390 ماهذرآ )مصوب

 یافتگانی که: پرورش تربیت ـ یک عملیاتی ششم هدف فصل 

 حالل معاش مینأت براي مفید مهارت یک حداقل دارای

 تربیت و تعلیم نظام از جدایی صورت در که ایگونهبه باشند

 وادهخان اداره و خود زندگی مینأت توانایی، مرحله هر در رسمی

 . باشند داشته را

 درصد 20 حداکثر و درصد 10 حداقل : اختصاص5-5راهکار 

 شرایط به توجه با هاحرفه معرفی به آموزشی هایبرنامه از

 و روستایی مناطق ویژهبه هااستان جغرافیایی و اقلیمی

  عشایری

 و کارآفرینی جامع برنامه اجرای و : تنظیم6-5راهکار 

 آموزاندانش ویژهبه تحصیلی هایدوره تمام برای آموزیمهارت

 و درسی برنامه در توسعه پنجم برنامه پایان تا متوسطه دوره

  آموزشی

 (1391برنامه درسی ملی )مصوب  6

 ایگونهبه باید نظری متوسطه دوره آموزانبرنامه درسی دانش

 در دوم، متوسطه دوره پایان در آموزدانش هر که شود طراحی

 و نیازها با متناسب ساده ایوحرفهفنی هایفعالیت از یکی

 .باشد کرده کسب را عملی کافی مهارت خود عالیق

7 
 سرمایه و کار از حمایت کلی هایسیاست

 (1391 ماهبهمن ابالغی) ایرانی

 با کار نیروی وریبهره ارتقای و توانمندسازی ـ «12»بند 

 و آموزشی مراکز بین تناسب ایجاد ... و مهارت ... افزایش

 كار بازار نیازهاي با پژوهشی

8 
 جمعیت کلی هایسیاست

 (1393 ماهاردیبهشتابالغی )

 سازیفرهنگ با کار سن در جمعیت توانمندسازی ـ «8» بند

 هایآموزش و تربیتی نظامات کردن سازگار و تقویت اصالح، و

 نیازهاي با تخصصی و ایحرفه ـ فنی کارآفرینی، عمومی،

 ثرمؤ اشتغال ایجاد جهت در آنان عالیق و استعدادها و جامعه

 مولّد و

9 
 توسعه ششم برنامه قانون

 (1395 ماهمصوب اسفند)

 کار نیروی تخصص و مهارت افزایش ـ «ت» بند ـ (4) ماده

 ئهارا ها ... باهنرستان ها،دبیرستان التحصیالنفارغ ویژهبه

   ایوحرفهفنی و تخصصی مهارتی، هایآموزش
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 که: دهدمی تحلیل و بررسی جدول باال نشان

بخشی از عنوان به دولت باید امکان اشتغال همه افراد جامعه را فراهم نماید و نظام آموزشی نیزـ 

دارد،  یابی به شغل برعهدهفرض دستپیشعنوان به راآموزی  مهارتدولت وظیفه ارائه آموزش خصوصاً

مواره یکی از هبنابراین دستیابی آحاد جامعه به مهارت مورد نیاز جهت تصدی شغل و ورود به بازار کار 

 .شودمی دیده خوبیبه مرتبط اسناد و قوانین در امر این که بوده سیاستگذاران و قانونگذاران هایدغدغه

تخصصی دستگاه متولی حوزه آموزش و پرورش عمومی و نیمهعنوان به پرورشـ وزارت آموزش و 

موزش مهارت ( مکلف به آ1366ویژه قانون اهداف و وظایف آن وزارتخانه )مصوب اساس قوانین مرتبط بهبر

 ن که در ارائهمشروط بر ای جهت ورود به بازار کار شده است. شاخه نظری آموزانبه دانشجامعه مورد نیاز 

 ند. ای و شرایط بومی و همچنین نیازهای جامعه مدنظر واقع شوهای منطقهها رعایت اولویتآموزش

 3و  2الزم را در سطوح های مهارت، ایوحرفهکاردانش و فنیهای دوره دوم متوسطه در شاخهـ 

( 1396مصوب ای و مهارتی وحرفهقانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی (8)ماده ای )صالحیت حرفه

 درخصوص .نمایندمی دهند و زمینه توانمندی و مهارت را برای آنان فراهممی ارائهآموزان دانش به

موزش قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش وظیفه آ (6)شاخه نظری هم ماده آموزان دانش

را برعهده نظام  ایمنطقهمتناسب با نیازهای و مورد نیاز جامعه ( ایصالحیت حرفه 2سطح ) یک مهارت

ه در جزء اجرای این قانون این وظیف توفیق درعدم نظر به اهمیت موضوع و  .آموزشی قرار داده است

شم توسعه نیز شقانون برنامه پنجم توسعه و به اشکال دیگر در قانون برنامه  (19)ماده  «الف»بند  «6»

 کید قرار گرفته است. أمورد ت

های موزشنیز موضوع افزایش مهارت نیروی کار، تقویت نظامات تربیتی و آ های کلی کشورسیاستـ 

کید أا مورد تآموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر، کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار رعمومی و نیز 

موزش و پرورش آتر آنکه مسئولیت این حوزه را برعهده نظام آموزشی کشور از جمله نظام قرار داده و مهم

 گذاشته است. 

و در سال  داف و وظایف وزارت آموزش و پرورشقانون اه در 1366سال  درآموزش یک مهارت ـ 

بعد از آن نیز البته با  ودر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )موضوع هدف عملیاتی یک(  1390

نهاد قانونگذاری و سیاستگذاری  تأکیدقانون برنامه ششم مورد  (4)ادبیاتی متفاوت و غیرمستقیم در ماده 

آموزش یک مهارت در سه  و اهمیت جایگاهدهنده ثبات ایده سو نشانقرار گرفته است. این روند از یک

صرف بر  تأکیداما ازسوی دیگر، همین ادبیات موضوعی واحد و  ،دهه اخیر بوده که امری خوشایند است

زیرا در صورت  ،مل استأافتاده بسیار قابل ت آموزش یک مهارت بدون نگاه به آنچه در عمل اتفاق

صورت منطقی باید ادبیات شناسی و ارزیابی میزان تحقق این هدف طی سه دهه اخیر، بهآسیب

قانون برنامه ششم قدری متفاوت از ادبیات هدفگذاری قانون اهداف و سند تحول بنیادین و هدفگذاری 

 باشد. 1366وظایف مصوب سال 
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الدستی وزارت نمود اجرایی سند تحول بنیادین و یا حتی سایر اسناد باعنوان به ملیبرنامه درسی ـ 

ین نهاد در ریزی کند که منجربه تحقق وظایف انحوی مسیر اجرا را برنامهسته بهآموزش و پرورش نتوان

یک  وزشمآ و و ظایف، قانون اهدافکه توان گفت با وجود آنمثال میعنوان به آموزی شود.حوزه مهارت

یادین ارائه یا سند تحول بنای و نیاز جامعه را مدنظر قرار داده است مهارت با رعایت اولویت منطقه

 ،ده استرا تکلیف کرمعاش حالل نماید تأمین  آموز بتواندهای مهارتی مفید به نحوی که دانشآموزش

کید أتموز آنشبا نیاز و عالقه دااده متناسب ای سوحرفهی به آموزش یک فعالیت فنیاما برنامه درسی مل

  کرده است.

در ، 1366نظری از سال آموزان دانش به تکلیف آموزش و پرورش به آموزش یک مهارت به هتوج با

حلیل آنها ارائه شده توسط دستگاه در راستای تحقق این قانون به تهای بخش بعدی ضمن بررسی برنامه

 شود. پرداخته می

 

 آموزي هاي ارائه شده توسط آموزش و پرورش در راستاي مهارتبرنامهب( بررسي 

در ساعت آموزش عملی  300حداقل  شاملبه شغل یابی دست مسیرالمللی از منظر استانداردهای بین

 یابی به شغلکه کمترین میزان آموزش برای دستساعت آموزش در هر روز است  8هفته متوالی و  37

شایستگی است که برای هر شایستگی  10یابی به شغل شامل است. یک سطح از صالحیت برای دست

ای تا حرفه ـی تحصیلی هااین ساعات آموزشی در برخی رشته .ساعت آموزش ضروری است 30حداقل 

 ساعت نیز تعیین شده است. 1800

سند تحول بنیادین آموزش و آموزش و پرورش و یا وزارت این وقتی قانون اهداف و وظایف بنابر

ها و ریزیبرنامه د بایدکنمی را مطرحپرورش آموزش یک مهارت در حد دستیابی به یک شغل 

ای باشد که ضمن توجه به گونهات ذیل این احکام قانونی بههای اجرایی و اسناد و اقدامدستورالعمل

  ند.کاستانداردهای الزم، رسیدن به هدف معین آموزش یک مهارت متناسب با نیازهای جامعه را تضمین 

آموزی در نظام آموزشی ارائه شده هایی که در راستای مهارتبرنامه در این بخش ابتدا مجموعه

اهداف و وظایف وزارت آموزش و  قانون (6)شود و سپس تحقق و یا عدم تحقق ماده می است بررسی

 پرورش تبیین و تحلیل خواهد شد.  

 

 . طرح كاد1

ماده  10این طرح در  است.معنای فرد عالقمند و تالشگر هیا ب «کار و دانش»طرح کاد تلخیص شده از 

و سه تبصره به ضمیمه سازمان و تشکیالت اجرایی آن در شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش 
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به تصویب رسید و سپس در همین تاریخ در نوزدهمین جلسه شورای عالی آموزش  5/2/1361تاریخ در 

هرچند که این طرح قبل از تصویب قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و . و پرورش نیز تصویب شد

 پنج اما در هر حال حدود ،قانون بوده است (6)پرورش اجرا شده و شاید بتوان گفت مبنای تصویب ماده 

دار بودن اجرای این توان گفت ادامهمی عبارت دیگربه .سال بعد از تصویب قانون هم در جریان بوده است

 ی صحه گذاشتن به همراستایی طرح با قانون بوده است. امعنطرح شاید به

ارتباطات  با محیط کار وآموزان دانش ، آشناییپرورش روحیه عالقه به کار اهداف این طرح شامل:

منظور خدماتی و عمرانی به، با کارهای صنعتی، کشاورزیآموزان دانش آشنایی اجتماعی محیط کار،

 یادگیری مهارت و باالرفتن سطح تولید در جهت خودکفایی بود. 

یا یک  روزدوره متوسطه نظری سه نیمآموزان دانش پرورش مقرر کرد کلیه شورای عالی آموزش و

جموع  ساعات ساعت از م 6ساعت( در محیط کار حاضر شوند و به این منظور  10تا  8ه )روز تمام در هفت

و هدایت  و نظارت مستمر او با مشاوره و صالحدید ولیآموزان دانش تحصیلی کاسته شود. در این طرح

ی که استادکار .شدندمی کاری را در محیط زندگی خود انتخاب کرده و نزد استادکار حاضر ،مدرسه

 آموز رسیده و به تصویب مسئول مدرسه برسد.ت اخالقی و عملی وی به تأیید ولی دانشصالحی

 ای مادر از هنر و فن یریادگی ،نبود ایکار مه طیموزان دختر که امکان حضور در محآدرخصوص دانش

طرح کاد  یجراارائه آموزش توسط مدرسه راهکار ا ایبستگان مورد اعتماد و ارائه محصول کار به مدرسه 

که در تاریخ  1361 ماهاردیبهشت 5)مصوبه شورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش در تاریخ  بود.

  .(به امضای وزیر آموزش و پرورش و رئیس شورای عالی آموزش و پرورش رسید 1361 ماهخرداد 5

 نگرفت که در آساعت تحت عنوان کارآموزی قرار می آموز هم دودر برنامه هفتگی هر دانش

ای تحت عنوان هم مادهآموزان دانش شد. در کارنامهمی ارائه و خواندهآموزان دانش «رگزارش کا»

مدرسه به  مربی کارآموزیآموز و نمره ه آن شامل نمره استادکار به دانششد که نمرمی کارآموزی درج

آموزان انشد هفتگی و میزان مطالعه و ابتکار و عالقه او به موضوع بود.های اساس گزارشآموز بردانش

اس کسب حداقل ها باید براسریزی و اجرای کارآموزیروز کارآموزی داشتند و برنامه 36انه یطرح کاد سال

ارآموزی کروز  30شد. کارآموزانی که کمتر از می سال دوره متوسطه انجام 4یک مهارت شغلی در طول 

ان سال بگذرانند ال داشتند کار آموزی آنان ناتمام و باید کسری روزهای کارآموزی را در تابستان همدر س

ه کمتر از آموز در ازای هریک نمردانش ،شدمی 10آموزی کمتر از کارآموزی دانشو در صورتی که نمره 

در  یطرح کاد طرح، )وزارت آموزش و پرورشکرد. می باید حداقل سه روز در تابستان کارآموزی 10

  ( 1361 ماهبهشتیارد، نظام آموزش و پرورش رییجهت تغ

 یاوحرفهینآموزش ف یهماهنگ یعال یشورا هم امر نیا در یاستگذاریس و یزیربرنامه در یهماهنگ مرجع

 مستقر بود.  شدیم لیتشک یعال یشورا رخانهیدب در که یتخصص ونیسیکم در البته که بود کشور

ای از مشکالت در معرض انحالل قرار گرفت. دلیل پارهاما به ،ادامه داشت 1371تا سال این طرح 
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-3-5به  4-3-5تبدیل )این وضعیت مصادف شد با تغییر نظام آموزشی قدیم به نظام آموزشی جدید 

موجب  شد که این تغییر ساختار و حذف پایه چهارم متوسطهمیچنین متبادر درنتیجه به ذهن  ( و3-1

 های قبل فراهم شده بود.این انحالل از سالهای که زمینه شدن طرح کاد است در حالی ملغی

 .دهم ایجاد ششاخه کاردانش  ،ایوحرفهبر دو شاخه نظری و فنیدر نظام جدید آموزشی عالوه

 گردید. موکول بعدی )طرح خوداتکایی( های آموزان نظری نیز به برنامهآموزی دانشمهارت

در  ،شدیطور متوالی اجرا مبا توجه به اینکه برای سه سال دوره متوسطه به های طرح کادخروجی

 از نظام آموزشی خارج شدند.  1374سال 

 :مانند کارشناسان و متخصصان نظام آموزشی با وجود دستاوردهای بسیار خوب طرح کاد

  ،مشارکت مردمغیردولتی و جلب های استفاده از امکانات بخش ـ

ای ورت تجربهصایفای نقش آموزشی واحدهای تولیدی خصوصی در نظام تحصیالت رسمی بهـ 

  ،المللیهمتا در سطح بینبی

  ،اعتبار و احترام به یادگیری آزاد در میان نوجوانانـ 

 ،طرح کادهای یموزآکاریید عملی بر نتیجه تلفیق کار و درس با أتـ 

  ،ایصورت غیرمدرسهـ آموزش مهارت به

آموزش  شاگردی( واستادکار ) بردرس نسبت به آموزش مبتنیمزیت آموزش به طریق تلفیق کار و ـ 

  .باط آموزشی بر یکدیگرضگذاری این دو انموزش کالسی( و اثرآبر درس )مبتنی

 :ی ماننددلیل مشکالتبهاما 

 رایاجتماعی و ایجاد مشکالت اخالقی بهای متنوع با محیطآموزان دانش رد زودهنگامبرخوـ 

  ،آموزاندانش

 ،هاآالت در کارگاههراس تخریب ماشین ـ

  ،طرح کادآموزان دانش دست آوردن شغل توسطیابی به مهارت کامل در بهـ عدم دست

  ،نبودن امکانات مالی و مواد اولیه ـ

  ،عدم تجربه برخی از مربیان کارآموزیـ 

   .معه با این آموزش غیرمرسومنوس بودن جاأنامـ 

  1.تصمیم به حذف این طرح گرفتنددرنهایت 

با تصویب قانون  1371تا  1361های هرچند که در طول اجرای این طرح  در فاصله زمانی سال

یک مهارت برای شاخه نظری وظیفه این دستگاه  آموزش( 1366اهداف و وظایف آموزش و پرورش )سال 

ساز توانست زمینهمی بلکه طرح کاد که ،تنها زمینه اجرای این وظیفه فراهم نشداما در عمل نه ،تعیین شد

                                                 
 .201تا  167، تلخیص از صفحات 1365که باید، که هست و چنانابوترابیان، آموزش به طریق کاد چنانمحمدرضا . 1
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 . طور کلی حذف شدبه این تکلیف باشد

 

 خوداتكایيطرح . 2

 تسلط آموزان،دانش در یخودباور و نفساعتمادبه جادیا منظوربه 1379 -1380 یلیطرح در سال تحص نیا

در  یریپذتیکار، تالش، تعاون و مسئول هیروح تیقوتاز مشاغل و حرف مورد عالقه آنان،  یکی در ینسب

استفاده  ،آموزانرف مورد عالقه دانشو حِ هاتیکسب مهارت درخصوص فعال نهیزم جادیو ا ییآشنا ،آموزاندانش

با توجه به امکانات مدارس شبانه یزندگ یازهاین رفع ،آموزانبالقوه دانش یاز اوقات فراغت و پرورش استعدادها

  1.و اجرا شد نیتدو منطقه یو بوم یدست عیرف و صناحِ ،یمیاقل یهایژگیمتناسب با و ،یروز

هایی را در برنامه روزی ظرفیت اجرای چنین فوقذکر است که اساسنامه مدارس شبانه شایان

 ساعت 6 سقف تا مصوبهای برنامه برعالوه توانندمی روزیشبانه مدارس»روزی دیده است: مدارس شبانه

ساسنامه ا، (3))تبصره ماده . «نمایند اجرا برنامه فوق هایکالس محلی نیازهای با متناسب هفته در

 (19/01/1378 روزی، مصوبمدارس شبانه

ت رسمی و در جههای هایی است که در راستای برنامهفوق برنامه مجموعه فعالیتهای فعالیت

شامل  و گرددمختلفی ارائه میهای رسمی در زمینههای بر آموزشو ارتقای کیفیت، عالوهتقویت 

آموزی مربوط به مهارتهای کالسو مهارتی است های جبرانی، تقویتی و آموزش، پرورشیهای فعالیت

 روزی برگزار خواهد شد. کارگاه خوداتکایی در جوار مدارس شبانه

ش ساعت برای آموز 120مدت سه روز در هفته و درمجموع به میزان بهها برنامه این آموزش

 .است شغلی یک حرفههای مهارت

ر دآموز هزار دانش 350بیش از با  روزیواحد مدرسه متوسطه نظری شبانه 1178تعداد اکنون هم

ها در رحاین طترین عناوین مهم اند.در این طرح شرکت کرده نفر از آنها 89601 کهحال فعالیت است 

سازی، معرق، بافی، نمددوزی، گلی، خیاطی، گیوهدوز، چرمبافی: فرشعبارتند از 1398-1399سال 

درمجموع  که ، تعمیر لوازم خانگی، پرورش قارچ، کاشت زعفران و...جوشکاری، تابلو مس، کاشت بادام

 شود. می رشته را شامل 86

سه مدر 860واحد است که در سال جاری در  1142روزی دوره اول متوسطه تعداد مدارس شبانه

توسطه اول م ارائه شده در این طرح در دورههای بسیاری از رشته .آموز اجرا شده استدانش 45290برای 

 )نامه شماره. دشواین مدارس ارائه میدر این دوره تحصیلی  رشته در 57و شبیه متوسطه دوم است 

 معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش(  19/11/1398مورخ  215237/400

 کمک به ایجاد زمینه توان کمک به احیای هنرها و صنایع بومی و محلی،می از آثار و نتایج این طرح

                                                 
 .فوق برنامه یهاتیفصل ششم، فعال ،1385 م،یرا بهتر بشناس یروزشبانه مدارس. شورای نویسندگان، 1
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را آموزی( تئوری و عملی )مهارتهای اشتغال و تلفیق آموزش با پرورش و برقراری ارتباط میان آموزش

 .نام برد

 عبارتند از: طرحن ای مشکالت

 ،روزیت اجرای طرح در مدارس شبانهفقدان و کمبود فضای کافی و مناسب جهـ 

 لحاظ اهداف طرح و چگونگیبهها عدم توجیه مدیران مدارس و مسئوالن مناطق مجری طرحـ 

 ،اجرای آن

کاره ماندن نیمه لحاظ عملی بودن اجرای آنها و درنتیجه توقف یاها بهعدم کارشناسی دقیق طرحـ 

 ، هابرخی از طرح

های نوین آموزش در دسترسی مجریان به الگوها و شیوه فقدان امکانات و ارتباطات الزم جهتـ 

 ، هاراستای اجرای طرح

 ،و امکانات مورد نیاز طرح موقع تجهیزات و مواد مصرفیبهتأمین  عدم ـ

 کمبود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، ـ

آموزان به دانشعدم الزام و به اجرای طرح مدارس  تکلیف برنامه بودن طرح و درنتیجه عدم فوقـ 

   ،ییاتکاآموزی و دستیابی به اهداف طرح خودیک مانع جدی در مسیر مهارتعنوان به طرح شرکت در

 . هایافته به طرحدن اعتبار تخصیصناکافی بو ـ

بینی انی پیشاید در قالب اعتبارات استذکر است که اعتبارات مربوط به این برنامه ب شایانالبته 

 ، درنانزمرکز مشارکت  برخی نهادهای دیگر مانندهرچند که  .کندکه از قاعده خاصی تبعیت نمید شو

 اند. این اعتبارات نقش داشتهتأمین 

اند که شتهارتقای کیفیت اجرای طرح دای برای بهبود و یاهبرخی از کارشناسان این حوزه پیشنهاد

 شود: می به برخی از آنها اشاره

روزی خوداتکایی در سایر مدارس شبانههای ریزی منسجم و هدفمند جهت اجرا و توسعه طرحبرنامه

جدید در های بینی اعتبارات الزم جهت توسعه و اجرای طرحپیش و در صورت امکان مدارس روزانه،

، هاها جهت رفع مشکالت و موانع ارتقای کیفیت طرح، نظارت و ارزیابی مستمر از طرحهابودجه استان

 ،خوداتکاییهای ها جهت توسعه و تقویت هرچه بیشتر طرحوزارتخانهها و زمانسا، رایزنی با سایر نهادها

ت به بازار دیده و دارای مهارآموزان آموزشالزم جهت اشتغال و جذب دانشهای بررسی و تمهید زمینه

بررسی دقیق  ،آموزاندانش وری درآنظری و توجه به پرورش خالقیت و نو صرفاًهای کار، پرهیز از آموزش

، آموزانر میزان موفقیت و امکان اجرای آنها با توجه به استعدادهای دانشها از نظدر انتخاب نوع طرح

 ( ورفیت مدرسه )از نظر فضا و تجهیزاتظ، هان اعتبار طرحمیزا، صنایع بومی و محلی منطقه، امکانات
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 1.نیروی متخصصتأمین 

اما  ،دیمتوسطه اول و دوم بنماآموزان دانش یآموزبه مهارت یتواند کمکمی طرح نیهرچند که ا

ره داشت؛ نخست قانون اهداف و وظایف باید به مواردی اشا (6)خصوص ارتباط این برنامه با تحقق ماده در

جرا درآمد، ابه  وسال بعد از تصویب قانون اهداف و وظایف تدوین  14آنکه این برنامه با فاصله حدود 

رخصوص دبنابراین فراگیری الزم  ،بوده روزیدوم آنکه طرح خوداتکایی فقط منحصر به مدارس شبانه

 سقف آنکه سوم است، نداشته بر در را نظری رشته آموزانهمه مناطق و نواحی آموزشی و همه دانش

ت الزم با حداقل ساعا عاتسا تعداد این که بوده ساعت 120 طرح این در برنامه فوق آموزش ساعات

ق برنامه ساعت فاصله بسیار دارد، چهارم آنکه طرح مذکور فو 300برای آموزش عملی ویژه شغل یعنی 

نگرفته است.  آن در نظر یبرا یگاهیجا زین یمل یندارد و برنامه درس میاست و برنامه مدون و قابل تعم

 بخش آموزش یک مهارت باشد. قتواند تحقتوان گفت که طرح خوداتکایی نمیمیبنابراین 

 

 درس كار و فناوري و درس كارگاه كارآفریني و تولید. 3

آموزی برای تمام تنظیم و اجرای برنامه جامع کارآفرینی و مهارت» 6-5 سند تحول بنیادین در راهکار

برنامه درسی و دوره متوسطه تا پایان برنامه پنجم توسعه در آموزان دانش ویژهتحصیلی بههای دوره

برنامه درسی ملی نیز برای تحقق این هدف در . را وظیفه آموزش و پرورش تعیین کرده است «آموزشی

صورت مقرر داشته است که در پایه اول تا سوم دبستان به 2«کار و فناوری»حوزه تربیت و یادگیری 

الزم و مرتبط در های ول مهارتدر پایه چهارم تا ششم و متوسطه ا، یادگیریهای تلفیقی با سایر حوزه

دهی محتوی در قالب پروژه در برنامه درس کار و فناوری ارائه شود. همچنین مقرر شده است  که سامان

ای ساده وحرفهفنیهای در یکی از فعالیتآموزان دانش نحوی باشد کهدوره دوم متوسطه نظری به

 .وانند با آن جذب دنیای کار شوندند که در صورت نیاز بتمتناسب با نیاز و عالقه مهارت کافی داشته باش

 (30)برنامه درسی ملی، ص 

آغاز شد و سال  4برای پایه ششم 9113-9213از سال  3در مقطع ابتدایی درس کار و فناوری

                                                 
 .فوق برنامه یهاتیفصل ششم، فعال ،1385 م،یرا بهتر بشناس یروزمدارس شبانه، . شورای نویسندگان1

و عربی،  نآحکمت و معارف اسالمی، قر»حوزه  11های تربیت و یادگیری را شامل حوزه 20. برنامه درسی ملی در صفحه 2

فناوری، علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، ریاضیات،  زبان و ادبیات فارسی، فرهنگ و هنر، سالمت و تربیت بدنی، کار و
 تعیین کرده است.  «های زندگی و بنیان خانوادههای خارجی، آداب و مهارتعلوم تجربی، زبان

 صالحیت یک کسبی، اوحرفهفنی سوادی، احرفه هویت، تالش و کار فرهنگ ارتقای شامل: فناوری و کار . اهداف درس3

 باشد. می درسی برنامه یک یا و منطقه نیاز با متناسب

 پروژه انجام و غذا تهیه، فلز و چوب با کار، دستی هنرهای، رایانه با آشنایی شامل ششم پایه فناوری و کار درسی . کتاب4

 .باشدمی
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و  3و نهم 2هشتمهای بعد برای پایههای آغاز و به همین ترتیب در سال 1برای پایه هفتم 9213-9313

 پایه پنجم دبستان ارائه گردید. 

 ساعت به 30 ای یک ساعت و درمجموع در یک سال تقریباًدر سال پنجم و ششم دبستان هفته

 شود.می این درس اختصاص داده

رمجموع ساعت و د 60  در هر سال تقریباً، دو ساعت یاهفته «متوسطه اول»در سال اول تا سوم 

امه در راستای تحقق سند تحول بنیادین و برنآموزان دانش ساعت آموزش مهارتی به 180سه سال 

 شود. می درسی ملی ارائه

وقوع پیوسته است. در پایه همل اتفاقی است که در دوره دوم متوسطه بأاما موضوع مهم و قابل ت

ای و تفکر و سواد رسانه 4کارگاه کارآفرینی و تولید، سه درس هنرتوانند از میآموزان دانش و یازدهمدهم 

انتخاب کنند. بنابراین در متوسطه نظری فقط در  ،دو درس را که مدرسه امکان ارائه آن را داشته باشد

ساعت( در صورتی که مدرسه امکانات ارائه این درس را  60 یک سالهفته دو ساعت )در در  ،یک پایه

محتوای این  نحوه ارائه این برنامه وبر ارائه خواهد شد. کارگاه کارآفرینی و تولید س در ،داشته باشد

 وارد است: به شرح ذیل درس اشکاالتی 

رفی و... را در صورتی که مدرسه شرایط الزم اعم از نیروی انسانی، کارگاه و تجهیزات، مواد مصـ 

و  شده نخواهد این درس ارائ ،درس به حد نصاب نرسدآموزان برای ارائه این نداشته باشد یا تعداد دانش

 آموزان متوسطه نظری در عمل هیچ آموزش مهارتی را دریافت نخواهند کرد. دانش

 درس نیا در شده ارائه یهاآموزش که دهدیم نشان دیتول و ینیکارآفر کارگاه کتاب یهاسرفصل ـ

 شغل هب یابیدست به نجرم و است ندهیآ در وکارکسب یفضا به ورود جهت فرد یسازآماده یبرا واقعدر

 آموزنشدا جذب امکان را یدوره متوسطه نظر یآموزمهارتهدف  یمل یبرنامه درس که یحال در .شودینم

 قرابت اول همتوسط دوره یفناور و کار کتاب یهاسرفصل گفت توانیم یحتکرده است.  نییدر بازار کار تع

 . دهدیم نشان ینظر متوسطه دوره یبرا یمل یدرس برنامه اهداف با یشتریب

و ظایف وقانون اهداف و  (6)این درس منجر به تحقق اهداف سند تحول بنیادین و ماده ارائه ـ 

 . شودنمیآموزی برنامه درسی ملی در حوزه مهارت

در اکثر مدارس  ،، تجهیزات و کارگاهایحرفه وجود نیروی انسانی دارای صالحیت با توجه به عدمـ 

                                                 
 گیاهان، نگهداری چوب، با کار وکار،کسب، کشینقشه، ارتباطات و اطالعات فناوری( اول متوسطه از اول پایه) هفتم پایه . در1

 .شودمی داده آموزش خوراک و پوشاک

 و معماری، حیوانات از نگهداری و پرورش، دستی صنایع، الکترونیک، فلز با کار( اول متوسطه از دوم پایه) هشتم پایه . در2

 .شودمی ارائه مالی و اداری امور و سازه

 سیساتأت، برق، ایرایانه بازی، حرکتی سازوکارهای، رایانه با ترسیم الگوریتم،( اول متوسطه از سوم پایه) نهم پایه . در3

 .هستندها سرفصل ترینمهم ایحرفه ـ تحصیلی هدایت، دستی صنایع، کودک رشد پایش، خودرو، عمران، مکانیکی

 ز:ا عبارتند هاسرفصل ترینمهم کارآفرینیکارگاه  کتاب در .4

 سنجش وری،آنو پردازی،ایده و فرصت تشخیص خالقیت، توسعه خالق، تفکر شغلی، مسیر طراحی مسئله، حل تیمی، کار
 .وکارکسب طرح و وکارکسب مدل، وکارکسب نوع تعیین، فرینیآکار
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 .شوداین درس ارائه نمی

عنی نتیجه آنکه اگرچه براساس سند برنامه درسی ملی، درخصوص گروه سوم از متوسطه دوم، ی

 هایفعالیت از یکی در آموزمتوسطه نظری باید برنامه درسی آنها طوری طراحی شود که هر دانش

حوی که نبه  باشد کرده کسب را عملی کافی مهارت خود عالیق و نیازها با متناسب ساده ایوحرفهفنی

وری نشان تربیت و یادگیری کار و فنا حوزه برای شده لیفأت دروس اما ،بتواند جذب دنیای کار شود

 و کارآفرینی کارگاه درسی کتاب فقط آموزیمهارت درخصوص نظری متوسطه دوره برای که دهدمی

 اختیاری یادگیری، و تربیت هایحوزه سایر از دیگر درس دو همراهبه اوالً که است شده لیفأت تولید

که م آنسومورد  و شودارائه می (وسطه دوممت)سال اول  دهم پایه در تنها درس این آنکه دوم ،است

 هاي مورد نیاززیرساخت ،آموزی نیستند و نکته چهارمهای آموزشی مرتبط با مهارتمحتوای سرفصل

ات خاص شوند که به امکانو درنتیجه دو درس دیگر ارائه میبرای ارائه همین درس هم وجود ندارد 

  ندارند.نیازی 

تواند نامه درسی ملی به شکل فعلی، نمیبر سندریزی درسی ریزی و برنامهطرح بنابراین

ت آموزش وظایف وزار ( قانون اهداف و6آموزان دوره متوسطه نظری موضوع ماده )آموزی به دانشمهارت

ورد مو پرورش و هدف عملیاتی سند تحول بنیادین را تحقق بخشد و با حداقل ساعات آموزش عملی 

 فاصله دارد. بسیار نیاز برای کسب شغل 

 

 ( . برنامه ویژه مدارس )بوم4

های دوره را به تمام یآموزگستره مهارت نیادیسند تحول بن 6-5داده شد راهکار  حیگونه که توضهمان

ها مطرح زشار هیانیب «30»در بند  تیو ترب میتعلهای توجه متوازن به ساحت، داده است میتعم یلیتحص

 و میتعلهای فرصت زا یو بسط عدالت در برخوردارتأمین  که موضوع 5 یاتیشده است و در هدف عمل

های از برنامه درصد 20تا  10از  یبرداربهرهاجازه ها به استان  5-5است در راهکار  یمورد بررس تیترب

 مصوبه در بوم عنوان با ایموضوع در برنامه نیهنرها و... داده شده است. ا، هاحرفه یمعرف یبرا یآموزش

 ابالغ  شده است. 10/12/1394 خیآموزش و پرورش در تار یعال شورای 962

 حوزه مهارت ،نمایند اتوانند برای آن تولید محتومی هایی که مدارسبرنامه یکی از حوزه ناساس ایبر

 : تحقق این هدف راهکارهایی مانند برای 1راهنمای عمل برنامه بوم کتاب درو معرفی مشاغل است. 

  ،محله در حرفه و کسب واقعی تجربه و شنبهپنج در روزهای استادشاگردی کوتاههای دورهـ 

 2.است شده بینیپیش رشته 15 حداکثر و رشته 5 حداقلبرای  صنوف و مشاغل معرفیـ 

                                                 
ریزی ، سازمان پژوهش و برنامهش)بوم(، وزارت آموزش و پرور مدارس، راهنمای عمل برنامه ویژه کندمدرسه ما تقدیم می .1

 .1397، های درسی عمومی و متوسطه نظریلیف کتابأ، دفتر تآموزشی

 .165و  164همان، صفحات  .2
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دوم  ساعت و متوسطه 30برنامه درسی ملی ساعات موظف آموزشی دوره متوسطه اول را در هفته 

 6اکثر و حد 3در دوره متوسطه اول حداقل بنابراین  .ساعت تعیین کرده است 35 نظری را در هفته

تواند به برنامه بوم در هر هفته میساعت  7ساعت و حداکثر  5/3 لساعت و در دوره متوسطه دوم حداق

از سهم  یدمهارتی یا معرفی مشاغل است اختصاص یابد. البته این ظرفیت باهای که بخشی از آن آموزش

ده است که شدر راهنمای عمل بوم این اختیار به مدرسه داده ایجاد شود. از زمان آموزش تمامی دروس 

و چنانچه  (تساع 60 طور متوسطکند )بهتأمین  رسمیرا از ساعات  مورد نیاز این برنامه بخشی از ساعات

جمعه و  شنبه وپنجساعات غیررسمی مثل  ازبخشی از آن  ،دنداشته باش نیاز بیشتریزمان ها برنامه

  شود. تأمین  ساعت 100حتی تعطیالت تا سقف 

 : قابل تذکر است نامه چند نکته مهمدر ارتباط با ارائه این بر

رنامه ب درصد از زمان رسمی آموزش برای برنامه بوم عمالً 20تا  10بینی رغم پیشعلی ـ نخست

 گیرد. می نحوی تنظیم شده است که تمامی ساعات هفته را در بردرسی هفتگی مدارس به

 .کنداز یک الگوی یکسانی تبعیت نمیـ  دوم

 ندارد.ثیری أدر ارزشیابی تحصیلی ت ـ سوم

 دیگری مانند هفته معرفی مشاغل همپوشانی دارد.های با برنامه ـ چهارم

های رسد تعدد برنامهمی نظربه. کندمی ضعیف بسیار راها برنامه اثربخشی تکثر و تنوع این ـ پنجم

صلی و اتکثر موضوعات مطروحه موجب آشفتگی نظام آموزشی و دور ماندن آن از اهداف  ارائه شده و

را رورش پقانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و  (6ماده )و همه این موارد امکان تحقق کلیدی است 

 .ندکشدت تضعیف یا ناچیز میبه مبو هاز طریق برنام

 

 مهارت . طرح ایران5

 ،آموزی در حال اجراستوزارت آموزش و پرورش با موضوع عام مهارت دیگری که درهای ازجمله برنامه

وزارت آموزش به امضای معاون آموزش متوسطه  17/7/9613این طرح در تاریخ  1.مهارت استطرح ایران

 1-6راهکار  ای کشور رسیده است. مبنای اجرای آن نیزوحرفهو رئیس سازمان آموزش فنیو پرورش 

است. براساس  یمل یبرنامه درس یکار و فناور یریادگیو  تیحوزه ترب «6»و بند  نیادیسند تحول بن

مکلف به تدوین استانداردهای آموزشی مورد  (آزادهای ای )آموزشگاهوحرفهاین طرح سازمان آموزش فنی

سازی الزم موظف به فرهنگاست و وزارت آموزش و پرورش شغلی های نیاز مدارس براساس شایستگی

ای و کاردانش دولتی و وحرفهفنیهای برای ورود مدارس به این برنامه و تمهید مشارکت هنرستان

                                                 
 امور اداری، ،چاپ برق، تأسیسات، چوب، صنایع خودروسازی، شامل: صنایع شوندمی ارائه طرح این در که هاییآموزش .1

 زیست است. محیط و فناوری، ماکیان و دام امور پوشاک، صنایع زراعی، امور ایمنی، و بهداشت
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توان به داوطلبانه بودن شرکت در این می . از نکات مهم این دستورالعملاست غیردولتی در اجرای طرح

 دوره اول متوسطهآموزان دانش در این طرح. اشاره کردطرح و در عین حال توسعه و فراگیرسازی آن 

فوق برنامه های ساعت مهارت را در قالب فعالیت 60بر ساعات برنامه درسی تا سقف توانند عالوهمی

ساعت در هر پایه  20صورت تراکمی در یک پایه یا تواند بهمی ساعت 60انتخاب و آموزش ببینند. این 

 کات ذیل اشاره کرد: نتوان به می الت اجرای این طرحاز اشکا. از متوسطه اول ارائه شود

آموزی را تواند اهداف واقعی مهارتوجه نمیهیچآموزی در سه پایه تحصیلی بهساعت مهارت 60

 تیمهار فقط گواهی حضور هستند و در پایان دوره ارزشیابی ،شدهصادر های گواهینامه. محقق نماید

یا کارگاه  مهارت با درس کار و فناوریارائه شده در طرح ایرانهای سرفصلشود. بسیاری از انجام نمی

رح  نیز مشترک است و هدف از ارائه آن مشخص نیست. اعتبارات اجرای این طآموزان دانش خوداتکایی

 متوسطه دوره آموزانمهارت ویژه دانشتر آنکه طرح ایراننکته مهمشود. میها تأمین از طریق خانواده

 یعنی ش،پرور و آموزش وزارت وظایف و اهداف قانون (6ماده ) هدف گروه با و استو داوطلبانه  اول

 .ندارد ارتباط نظری متوسطه شاخه

 

 گیري نتیجه

کدام از آنها هیچ دهد که عمالًمی اجرا شده توسط وزارت آموزش و پرورش نشانهای بررسی برنامه .1

قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش یعنی آموزش یک مهارت  (6)تحقق بخش اهداف ماده 

حتی طرح کاد هم که از حیث استاندارد دستیابی به شغل و  ،باشندمتوسطه نظری نمیآموزان دانش به

دلیل آنکه  متوسطه نظری بیشترین قرابت را با این قانون داشته است بهآموزان دانش از حیث آموزش

است  شده متوقف قانون تصویب از بعد سال پنج ثانیاً اجرای آن قبل از تصویب قانون شروع شده و اوالً

 فعالیتی در راستای اجرای این قانون محسوب شود. عنوان به تواندنمی

وظایف وزارت یکی از عنوان به آموزی به تکرارامر مهارتبررسی اسناد باالدستی نیز حاکی از آن است که  .2

کنونی از توان این دستگاه خارج است و  شده است که اجرای همه آنها در شرایط تعیینآموزش و پرورش 

 شود.می نیزها کاری و آشفتگی در برنامهموازی، همپوشانی، عالوه موجب تهیه اسناد گوناگون برای اجرابه

وزارت آموزش و پرورش مقرر شده است و آموزی که در قانون اهداف و وظایف هدف اصلی از مهارت .3

آموزان دانش حتی اهداف مذکور در حوزه یادگیری کار و فناوری برنامه درسی ملی، بیشتر معطوف به

سفانه در مرحله اجرای سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی أکه مت حالی متوسطه نظری است در

 به حاشیه رفته است.  کامالً

برنامه بوم ، مهارتطرح ایران، طرح خوداتکایی ،«کار و فناوری»یا  «کارآفرینی و تولیدکارگاه »دروس  .4

 6-5قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش و راهکار  (6)بخش هدف ماده کدام تحققو... هیچ
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نظری ان آموزدانش بر آموزش یک مهارت بهبرنامه درسی ملی مبنی 13-2سند تحول بنیادین و راهکار 

مهارت یا کارگاه خوداتکایی جنبه فوق برنامه دارند و ها مانند طرح ایرانند. برخی از این فعالیتستنی

 شوند.محسوب نمی و تکلیفیبرنامه رسمی 

ده است گیرندگان در این زمینه باعث شاجرا شده یا در دست اجرا و تصمیمهای تعدد و تنوع طرح .5

در دست های جای اصالح طرحانجام نشود و درنتیجه بهها دقیقی از این طرحکه ارزیابی علمی و عملی 

مثال در عنوان به جدید جایگزین آن شده و نتیجه مطلوب عاید نگردد.های صورت مداوم طرحاجرا به

یک  توانست ظرفیت بسیار مناسبی جهت اجرایمی ،شدصورتی که اشکاالت اجرای طرح کاد برطرف می

رس کار مشترک زیادی با دهای مهارت که سرفصلیا طرح ایران ،رای دوره متوسطه نظری باشدمهارت ب

 و فناوری دارد و علت ارائه آن معلوم نیست.  

 

 مطلوب وضع

یرنظام ز 6الزم در هر های متوسطه نظری باید زیرساختآموزان دانش در راستای اجرای یک مهارت به

ص منابع و تخصیتأمین  تربیت معلم و نیروی انسانی، راهبری و مدیریت،برنامه درسی ملی، آموزشی )

 پژوهش و ارزشیابی( فراهم شود.نیز فضا و تجهیزات و فناوری و تأمین  مالی،

ش ساعت آموز 300نظری باید حداقل آموزان دانش در ترسیم شرایط مطلوب باید گفت که کلیه

مورد نیاز های الزم در رشتههای باشند و به شایستگییابی به یک شغل داشته مهارتی الزم برای دست

امل عالقه و دست یابند. البته توجه به دو ع یخدمات و امور تولیدی و کشاورزی، صنعتجامعه از قبیل 

ها نیز رشته در ارائهای و بومی )آمایش سرزمینی( های منطقهو اولویتو نیاز جامعه  آموزدانش استعداد

 شود. می موجب هدررفت نیروی انسانی و منابع مالی ،لفه توجه نشودؤبه این دو ممهم است و اگر 

ایه آموز در شاخه متوسطه نظری، در هر پدانشو هفتصد هزار  ونیلیمدر حال حاضر حدود یک 

در آموزان دانش القاعده به جهت درگیر بودنمشغول به تحصیل هستند. علی آموزدانشهزار  600 تقریباً

ساعت  150ل هر سال حداقیازدهم، و  دهمپایه  دودر ها دوازدهم با موضوع کنکور بهتر است آموزشپایه 

صورت بهانش سپاری شاخه کاردساعت ارائه شود. تجربه برون 300یا در یکی از این دو پایه در یک سال 

رتیب تاست که بدین هزار تومان منابع مالی الزم  3آموز حداقل دهد برای هر دانشمی محدود نشان

بار میلیارد تومان اعت 600برای هر پایه حداقل  (تومان 3000* ساعت 300* آموزدانش 600000)

ط یک برآورد الزم است. البته این فق (آموزاندانش مورد نیاز جامعه و عالقههای )بدون توجه به رشته

الزم ازجمله های پرورش زیرساخت وزارت آموزش واولیه از جهت اعتبارات است و مشخص نیست که آیا 

در صورت  و؟ ا خیرنیروی انسانی، فضا و تجهیزات، مدیریت و راهبری را برای اجرا در اختیار دارد ی

 دارد؟  سپاری وجودتربیتی الزم برای برون و های فنی، اجراییسپاری آیا زیرساختتصمیم به برون
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با  آموزش و پرورش وزارت ،ای و کاردانشوحرفهدهد که حتی در شاخه فنیمی وضع موجود نشان

امکانات و  با نهاد این لذا ،مواجه است یآموزش یمنابع مالی و تجهیزات و فضا، کمبود نیروی انسانی

توان در ا میآنکه راهکارهای ذیل رنتیجه . منابع مالی موجود قادر به اجرای این وظیفه قانونی نیست

  :گرفتراستای تحقق این امر در نظر 

وزارت صمت، ، ایوحرفهسازمان آموزش فنیها ازجمله سپاری با همکاری سایر دستگاهبرون. 1

اونت علمی ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، معرت فرهنگ و ارشاد اسالمیاوز، وزارت جهاد کشاورزی

ضعفان و تابعه، بنیاد مست هایهای علم و فناوری و شرکتها، پارکجمهوری، دانشگاهو فناوری ریاست

 و... دولتیهای ستاد اجرایی فرمان امام و شرکت

یروی نهای الزم در وزارت آموزش و پرورش از قبیل مین اعتبار و فراهم ساختن زیرساختأت. 2

 انسانی، منابع مالی، مدیریت و راهبری، فضا و تجهیزات و...

 هنرآموزان( ی انسانی )فضا و امکانات و نیرو همراه استفاده ازها بهاستفاده از تعطیالت تابستانی هنرستان. 3

 

 اهپیشنهاد

عمال اقانون اهداف و وظایف  (6)مجلس شورای اسالمی نقش نظارتی خود را نسبت به اجرای ماده  .1

رائه نماید اند و آموزش و پرورش علل عدم اجرای قانون را )در مسیر رفع موانع و مشکالت( به مجلس ک

 تا با همکاری این دو نهاد موانع اجرایی مرتفع شود. 

ارت آموزش آموزی در دوره متوسطه دوم نظری که با برنامه فعلی وزموضوع مهارت ضروری است اکیداً .2

مخالف  الًمورد بازنگری قرار گیرد. وضعیت کنونی کام ،شده استتبدیل ای و پرورش به یک امر حاشیه

ه یادگیری سند تحول و اهداف برنامه درسی ملی در حوز 6-5راهکار ، قانون اهداف و وظایف (6)ماده 

 صدد در پرورش و آموزش وزارت اکنونهم که آموزیمهارت جامع نظام است بهتر. کار و فناوری است

 آموزش امعج نظام قانون به توجه با و ملی درسی و برنامه بنیادین تحول سند با منطبق است آن تهیه

 یکی ندس این در و شود تدوین ای و قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورشوحرفهفنی تربیت و

 . ستا مانده معطل سال 30 از بیش که باشد وظایف و اهداف قانون (6) ماده اجرایها اولویت از

 ،و وظایف قانون اهداف (6)در جهت تجمیع توان و پتانسیل وزارت آموزش و پرورش برای اجرای ماده  .3

( ملغی شوند. مهارتغیرمؤثر )مانند طرح ایرانهای موازی فوق برنامه تجمیع و برنامههای کلیه فعالیت

  آموزی شود.در حوزه مهارتموظف و رسمی های صرف برنامهبهتر است که امکانات و توان این دستگاه 

الی بهترین مطرح کاد حاکی از آن است که با توجه به شرایط کشور و مواجهه با کمبود منابع  تجربه .4

بع مالی و که نیاز چندانی به منا)راهکار، حل مشکالت و نقاط ضعف طرح کاد و استفاده از این روش 

 . است (نیروی انسانی ندارد

از حیث  برنامه درسی ملی در حوزه تربیت و یادگیری کار و فناوریو راهکارهای سند تحول بنیادین  .5
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نیروی انسانی و فضا و تجهیزات ، هایی که با منابع مالیزبینی و نقد قرار گیرد تا برنامهامکان اجرا مورد با

اجرای آنها در نظر  ی برایمشخص شوند و راهکارهای دیگر ،موجود آموزش و پرورش امکان اجرا ندارند

 گرفته شود.

قانون  (6)هایی که وزارت آموزش و پرورش بخواهد در راستای تحقق ماده رکدام از طرحموفقیت در ه .6

ر زمره ی ملی لحاظ شود و ددر برنامه درس اهداف و وظایف اجرا نماید نیازمند آن است که حتماً

آموزان وجود پایی از آن در کارنامه تحصیلی دانش گیرد و رد های رسمی دوره متوسطه نظری قراربرنامه

 د بحث یافت.ورداشته باشد تا بتوان از این طریق ضمانت اجرایی برای موضوع م

 

 منابع و مآخذ

  .1390مصوب  ،سند تحول بنیادین آموزش و پرورش .1

 .1391 ،برنامه درسی ملی .2

 .1393 ،کلی جمعیتهای سیاست .3

 .1390 ،کلی اشتغالهای سیاست .4

 .1391 ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی، کلی تولیدهای سیاست .5

 .1358 ،قانون اساسی .6

 .1366 ،آموزش و پرورش وزارتقانون اهداف و وظایف  .7

 ریزیبرنامه واحد ،عمومی پرورش و آموزش معاونت ،پرورش و آموزش وزارت ،بشناسیم بهتر را روزیشبانه مدارس .8

  .1385 ،نویسندگان شورای لیفأت ،دولتی نمونه و روزیشبانه مدارس

دوره اول آموزان دانش ( ویژهتمهارمدت )ایرانمهارتی کوتاههای دستورالعمل اجرایی طرح آموزش حرفه .9

 .1397ـ  1398متوسطه تحصیلی 

 .1389مصوب  ،قانون برنامه پنجم توسعه .10

 .1395 ،قانون برنامه ششم توسعه مصوب .11

، ای کشوروحرفهدبیرخانه شورای عالی هماهنگی آموزش فنی، آموزش به طریق کادابوترابیان، محمدرضا.  .12

 .1365 ماهخرداد

  .مهارتی درباره آموزش به طریق کادهای اظهارنظر دفتر آموزش کاد و آموزش، نقد و بررسی تحقیقات مربوط به کاد .13

، 1361 ماهاردیبهشت، وزارت آموزش و پرورش، رشطرح کاد طرحی در جهت تغییر نظام آموزش و پرو .14

  .ای کشوروحرفهشورای تغییر بنیادی نظام آموزش و پرورش و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی

  .(1396ای و مهارتی )مصوب وحرفهقانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی .15

 .1378،01،19 پرورش، مورخروزی، مصوب شورای عالی آموزش و اساسنامه مدارس شبانه .16

 .معاونت متوسطه وزارت آموزش و پرورش 19/11/1398مورخ  215237/400 نامه شماره .17

)بوم(، وزارت آموزش و پرورش، سازمان پژوهش  کند، راهنمای عمل برنامه ویژه مدارسمدرسه ما تقدیم می .18

  .1397نظری، درسی عمومی و متوسطه های لیف کتابأریزی آموزشی، دفتر تو برنامه
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 17099 :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش
( قانون اهداف 6موضوع ماده ))آموزان مهارت به دانش کیعملکرد آموزش  یبررس عنوان گزارش:

 (وزارت آموزش و پرورشو وظایف 

 

 

 

 (ایوحرفهآموزش و پرورش و فنی)گروه آموزش و فرهنگ مطالعات  :نام دفتر

 موسی بیاتمطالعه:  مدیر

 محبوبه محمدعلی تهیه و تدوین:

 فرد، سینا کلهرصادق ستاری علمي: انناظر

 ـــ ویراستار تخصصي:

 ـــویراستار ادبي: 

 

 

 

 :هاي كلیديواژه

 آموزی. مهارت1

 ای وحرفه. فنی2

 . آموزش یک مهارت3

 ( قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش6. ماده )4
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