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چکیده
تربیت تکنیسین از زمان شکلگیری آن تاکنون مسیرهای مختلفی را طی نموده و تغییراتی در شیوهها و چگونگی ارائهه آن در طهی سهالیان
مشاهده شده است .در ایران این گونه آموزشها در مقاطع مختلف زمانی دچار تحوالت گونهاگون گردیهده و در هنرسهتانهها ،انسهتیتوهای
تکنولوژی فنی و حرفهای و آموزشکدههای فنی و حرفهای با هدف تربیت تکنیسین درجه  4و  2و بهجههت پرکهردن هی بهین مهنهدس و
کارگر اجرا شده است و در هر مقطعی براساس بر ی از روندها مبتنی بر نیازهای واقعی یا با رویکرد عرضهمحوری تغییراتی در نظام توسهعه
این آموزشها ایجاد گردیده است.
در این مقاله سعی شده است در دو برهه از زمان ،قبل و بعد از انقالب اسالمی ،نگاهی به تحوالت تربیت تکنیسین فنی و حرفههای و ابعهاد
گسترده آن در ایران براساس رویدادهای تاریخی به تصویر درآید تا برنامهریزان و مدیران اجرایی با بررسی پیشینهی این آموزشها ،و آنچهه
را که نظام آموزشهای فنی و حرفهای در ایران از آن رنج برده است ،به آینده این آموزشها بنگرند و با نگاهی واقعبینانه به آنچه که بر سر
این آموزشها آمده است ،با نگاه مثبت و منفی و ابعاد ناشنا تهی این آموزشها آینده را رقم بزنند.
واژههای کلیدی
آموزش فنی و حرفهای ،تکنیسین ،صنایع و کاردان.

* نویسنده مسوول مکاتباتabsadri@yahoo.com :
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 .1مقدمه

 .2روش بررسی و جمعآوری دادهها

تدوین برنامههههای توسهعهی بلندمهدت و تغییهرات بنیهادین در

در این مقاله با توجه به محدودیتهایی مانند کمبود اسناد و عدم

آموزشهای فنی و حرفهای و تربیت تکنیسین بدون پشهتوانهی

دسترسی به آنها و همچنین کمبود اطالعات مکتوب و پهوه ،

فکری ،مبانی نظری و دسترسی و تحلیهل اطالعهات موجهود در

برای تحلیل عملکردها از روشهای گوناگونی بهرای جمهعآوری

زمینهههی اقههدامات انجههامگرفتههه و نگههاه بههه تجربیههات گذشههته

دادههای مورد نیاز استفاده شده است:

امکانپذیر نمیباشد .در ایران مهارتآموزی به شهیوهی اسهتاد ه

برای استفاده از مقاالت ،پهوه ها و اسهناد مهدارک موجهود ،از

شاگردی سابقهای طوالنی دارد و از اههداف اساسهی آن تربیهت

مطالعه میدانی و کتابخانهای اسهتفاده شهده اسهت .بها  6نفهر از

افراد برای زندگی ،داد و ستد مورد نیاز جامعه و زمان بوده است.

مدیران و کارشناسان حوزهی آموزش فنهی و حرفههای مصهاحبه

فعالیتهای صورتگرفته در این زمینه ،بهصورت غیررسمی بوده

عمیق صورت گرفته است .همچنین در این پهوه

از تجربههی

و تهها انقههالب مشههروطه ،ایههن آمههوزشههها شههکل رسههمی و

زیسته نگارندگان مقاله در بخ های گونهاگون آمهوزش فنهی و

سا تاریافتهای نداشتهانهد .پها از انقهالب مشهروطه ،نهوعی از

حرفهای بهره برده است.

تربیت فنی و حرفههای کهه توسه کشهورهای دیگهر در ایهران
برنامهریزی شد ،بههعنهوان نخسهتین شهکل از آمهوزش فنهی و

 .3تحقیقات تجربی پیشین

حرفهای در ایران اجرا گردید .تجربیات این دوره با قهوامبخشهی

نتیجهی بررسیها نشان میدهد که هیچگونه سندی تا پهی

به این آموزشها و تربیت استادکار ماهر همهراه بهود .ایهنگونهه

انقالب فرهنگی مبنهی بهر تحقیهق و بررسهی وضهعیت تربیهت

استادکاران تا مهدتهها شهاکلهی نیهروی انسهانی حهوزه فنهی و

تکنیسین در ایران وجود ندارد.

حرفهای بهشمار میرفتند.

برائمی و فضیلتی ( )4939در بررسی رابطهی آموزشهای فنهی

در دههی  4919و همزمان با تحوالت اقتصادی که با افهزای

و حرفه ای با اشتغال آنان در آموزشکده فنهی و حرفههای شههید

شدید و ناگهانی قیمت نفت در بازار جهانی بهوجود آمد ،توسعهی

صدوقی یزد ،ارتباط بسیار قوی بین آموزش تربیهت تکنیسهین و

مراکز تربیت تکنیسین در کشور گسترش یافت .پا از پیهروزی

اشتغال بیان کردهاند.

انقالب اسالمی تغییرات بسیاری در سطح برنامهریزی دستگاهها

آموزشکده فنی و حرفهای در یک نگاه ،دفتر امور مدارس عهالی

بخ های مختلف اقتصادی در حوزهی

( )4939و معاونههت آمههو زش متوسههطه آمههاری از توسههعهی

آموزشهای فنی و حرفهای صورت گرفت .ولی آنچه مسلم است

آموزشکدههای فنی و حرفه ای را در برههای از زمان بیان نموده

نظام آموزش فنی و حرفههای و تربیهت تکنیسهین در ایهران بهه

است که بهه نقه

گسهترده آموزشهکدهههای فنهی و کهارایی و

درستی و متناسب با نیازهای بازار کار شکل نگرفت .عدم وجهود

اثربخشی ایهن مراکهز آموزشهی در حهد بهاالیی در آن زمهان در

سهها تاری مناسههب ،کمبههود پهههوه هههای نههاهر بههه تههدوین

توسعهی آموزشهای تکنیسین اشاره داشته بوده است.

سیاستهای این حوزه و عهدم تبیهین سها تاری مناسهب بهرای

فخررحیمههی ( ،)4933در بررسههی و ارزشههیابی فههار التحصههیالن

ارائهی این آموزشها و افتادن در یک حلقه تکرار باعه اتهالف

آموزشکدهههای فنهی و حرفههای وابسهته بهه وزارت آمهوزش و

وقت ،منابع ،نیروی انسانی و از دست رفتن فرصتها گردید.

پرورش در استان سیستان و بلوچستان ،نبودن شغل متناسهب بها

هههدف از نگههارش ایههن مقالههه ،بیههان و تحلیههل مختصههری از

رشته تحصیلی در محل ،عهدم کسهب مههارتههای الزم بهرای

رویدادهای تاریخی آموزش فنی و حرفهای با تأکید بهر آمهوزش

انجام شغل مرتب و بیعالقگی به رشتهی تحصیلی را از عوامل

تکنیسین است .مهمترین ضرورت انجهام ایهن مطالعهه ،کمبهود

مؤثر بر اشتغال نامناسب دانسته است.

اسناد ،مدارک ،پهوه های علمی و کتابهای معتبر منتشر شده

نوحی ( ،)4963در بررسی مسائل اشتغال فار التحصیالن د تهر

در این زمینه میباشد.

هنرستان و آموزشکدههای فنی و حرفهای ،به این نتیجهه دسهت

با تأکید بر افزای

نق

یافت که در بخ
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اشتغال زنان بسیار ناچیز است و نسبت اشتغال فهار التحصهیالن

آموزشهایی که به مدرک تحصیلی منتهی نمیشود و اصطالحاً

کاردانی از دیپلمههای فنی و حرفهای بیشتر است.

آمهوزش غیررسهمی نامیهده مهیشهود (دبیر انهه شهورای عههالی

نظام پیگیرانهی عملکرد نظام تربیت تکنیسین آموزشهکدهههای

هماهنگی آموزش فنی و حرفهای کشور)4932 ،

فنی و حرفهای ایران ،نشان میدهد که کارایی و اثربخشی ایهن

تعریف تکنیسین :اساسهاً بهه عنهوان شخصهی در نظهر گرفتهه

آموزشها از منظر اشتغال قابل قبول بوده است و میهزان جهذب

مههیشههود کههه در بنگههاه اقتصههادی بههه حههل مسههائل روزانههه در

فار التحصیالن در گسهتره جغرافیهایی ایهران تفهاوت معنهاداری

بخ های تولید ،سا تمان ،طراحی ،تسهت ،تعمیهر و نگههداری

نداشته است (صدری و زاهدی.)4911 ،

گمارده شود .یک تکنیسین در اجرای وهایف هوی  ،دانه

نویدی و برزگر در ارزشیابی دورههای کهاردانی آمهوزش فنهی و
حرفهای ( ،)4934اذعان داشتهانهد کهه بهر الف اههداف اصهلی

مهارتهای گوناگون را بهکار میگیرد و آنها را بههمنظهور مهورد
استفاده قراردادن در کارهای عملی ،هماهنگ مهیکنهد (قاسهمی

دورهی کاردانی در صوص تربیت تکنیسهین ،دانه آمو تگهان

پویا.)21:4934 ،

این دوره بر ادامههی تحصهیل اصهرار دارنهد و وضهعیت اشهتغال

بهطور کلی ،تکنیسین یا کاردان در صنایع بهه بخشهی از نیهروی

فار التحصیالن آموزشکدهها مناسب ارزیابی نمیشود.

کار سطح میانی گفته میشهود کهه در سهطو مهابین کهارگران

مرجانی ( )4939در کتهاب سهیر تکهوینی آمهوزشههای فنهی و
حرفهای تاریخچهای از تأسیا دارالفنون تا زمهان پهلهوی ارائهه

ماهر 4یا استادکاران 2و مهندسین قرار دارند .تها قبهل از انقهالب
فرهنگی به آنها عنوان تکنیسین درجهی  4و  2اطال میشود و

داده و سیر تحوالت را مورد بررسی قرار داده است.

بعد از انقالب فرهنگی عنوان کاردان به آنها اطال میشد.

 .4تعاریف مفهومی

 .5تاریخچه و شکلگیری آموزشهای فنی و حرفهای

تعاریف متعددی از آموزش فنی و حرفههای و تربیهت تکنیسهین

در جهان

ارائه شده است:

در سدهی هجدهم و نوزدهم میالدی سهه جریهان مههم باعه

آموزشهای فنی و حرفهای ،فعالیتهایی است که میتواند فهرد

دگرگونی عظیم مدارس و تحول آنها بههصهورت امهروزی شهده

را برای احراز شغل ،حرفه و کسب و کار آماده کند یها کهارایی و

است که عبارتند از:

توانایی وی را در انجام دادن آن افهزای

و

دههد و موضهوعاتی از

5ـ .1ظهور جان الک و تأثیر عقاید او :نظریهی تربیتی الک

قبیل کارآموزی ،آموزش حرفهای ،آموزش فنی ،آمهوزش شهغلی،

بر چهار اصل سودمندی ،عقالنی بودن ،تمرین و تجربه مستقیم

آموزش نیروی کار و آموزش مههارتههای الزم را در ارتبهاط بها

استوار است .الک کسب مهارتهای دستی و حرفهای را تنهها از

محل کار دربرمهیگیهرد .ایهن آمهوزشهها کسهب مههارت را در

طریق بهکار بردن وسایل و ابزار و شرکت در آن حرفه میدانهد.

صوص تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانه ههای هاص

عقاید جان الک سرآغاز عصر روشنایی بود و تحوالت مهمهی را

مربوط به شغل و در بخ های مختلهف اقتصهادی ،اجتمهاعی و

در طههرز فکههر و آمههوزش و پههرورش مههردم اروپهها ایجههاد نمههود

فرهنگی ارائه میدهد (یونسکو.)4963 ،

(فاطمیعقداء.)4939 ،

در تعریفی دیگر آموزش فنی و حرفهای به فعالیتههایی اطهال

5ـ .2ظهـور ژان ژاک روسـو و تـأثیر عقایـد او :روسهو از

میشود که فرد را برای احراز شغل و حرفه آمهاده مهیسهازد یها

نخستین کسانی بود که از حقو فرد در تعلهیم و تربیهت سهخن

کههارایی و توانههایی صههاحبان مشههاغل و حهرّف را در انجههام کههار

را تعیهین

افزای

گفت .از نظر روسو انسان باید ود سرنوشهت هوی

کند و تحقق صلتهای اجتماعی ود را عهدهدار شود .از نظهر

میدهد .این آموزشها دو نوع است:

آموزشهایی که به مدرک تحصیلی (دیپلم یها کهاردانی) منتههی

اجتماعی عقیده روسو دربارهی آمو تن هنر و کاردستی به افهراد

میشود و اصطالحاً آموزش رسمی نامیده میشود.

بهمنظور مستقل شدن آنها در زندگی ،منشأ تربیت حرفهای قهرار
گرفت و نظریات و انتقادات او موجب بیداری جامعه آن زمان شد
(همان).
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5ـ .3انقالب صنعتی :منشأ سهومین جریهان مهؤثر در تعلهیم و

داروسازی و کانشناسی مواد اساسهی تعلیمهات متوسهطه چهون

تربیت سده هجدهم ،انقهالب صهنعتی بهود کهه از حهدود 4319

زبان ارجه ،علوم طبیعی و ریاضی ،تاریخ ،جغرافیها و نقاشهی در

میالدی آغهاز شهد ،پها از انقهالب صهنعتی بها پیچیهده شهدن

تمام شعب تعلیم می شد.

تخصصها ،حرفهآمهوزی کهه از روزگهاران کههن جهزو وههایف

بنابراین مدرسه شامل دروسی از دبیرستان و مهوادی از مهدارس

اصناف و انوادهها بود و در کارگاههها و کار انههههای کوچهک

فنی و حرفهای بود ،در حقیقت دارالفنون اولین مدرسهی جدیدی

صورت میگرفت به مدارس واگهذار شهد و بههتهدریج بها ایجهاد

است که به دست دولت و از زانههی عمهومی تأسهیا شهده و

گسترش مدارس فنی و حرفهای ،آموزش و پهرورش در هدمت

باع اشاعهی علوم و فنون جدید شد (الماسی.)191 :4934،

صنعت و اقتصاد جوامع درآمد (همان).

بهدنبال تأسیا دارالفنون بهتدریج مدارس تخصصی دیگهری در

قبل از انقالب صنعتی ،مدارس اروپا هیچگونه نقشی در ارائههی

تهران و شهرستانها توس دولت دایر شد .بر اثر وقهوع انقهالب

آموزشهای فنی و حرفهای نداشتند تا آن زمان آمهوزش فنهی و

مشروطیت ایران ،تحول مهمی در نظام آموزش و پرورش کشور

حرفهای صرفاً از انتقال و مهارت از پدر به پسر و یا از اسهتاد بهه

بهوجود آمد و همهی مدارس زیرنظر وزارت نوپای علوم و معارف

شاگرد انجام میگرفت.

قرار گرفتند و در سال ( 4216ه.ش) نظام رسهمی آمهوزشههای

انقالب صنعتی که توسعهی صنایع و کار انهها بها بههکهارگیری

فنی و حرفهای ایهران بها احهداد مدرسهه ایهران و آلمهان در دو

ماشینها را بهدنبال داشت ،موجب ایجاد مشاغل و تخصصهای

رشتهی فلزکاری و درودگری در تهران آغاز بهکار نمهود .شهروع

جدید شد .فراگیری مهارتهای مربوط به این مشاغل از طریهق

جنگ جهانی اول در سال ( 4236ه.ش) موجب شد فعالیت ایهن

نظام استاد ه شهاگردی و در آن شهرای و کارگهاهههای کوچهک

واحد آموزشی متوقف شود .ولی در سال ( 4994ه.ش) بار دیگهر

مقدور نبود .بنابراین شیوهی انتقال مههارت از طریهق آمهوزش و

زمینهی فعالیت آموزشهای فنی و حرفهای فراهم شد و مدرسه

پرورش رایج گردید .تجلی این فکر اروپاییهان را واداشهت تها در

ایران و آلمان بهنام هنرسهتان صهنعتی ایهران و آلمهان در سهال

برنامههای آموزشهی مهدارس هود تجدیهدنظر نماینهد و طهولی

 4991بازگشایی و به تدریج هنرسهتانههای دیگهری در سراسهر

نکشید که آموزشههای فنهی و حرفههای بهه مراکهز و مهدارس

ایران تأسیا شد.

آموزشی راه یافتنهد .بههطهور کلهی در اواسه سهدهی نهوزدهم،

سال  4991با هدف ایجهاد زمینههههای الزم بهرای تحصهیالت

آموزشهای فنی و حرفهای در اروپا کامالً رواج پیدا کرد.

دورهی عالی فنی و حرفهای ،هنرسهرای عهالی نارمهک تأسهیا

دیرین آموزش و پرورش را دگرگهون کهرد و

شد .این هنرسراتا سال  4929فعالیت داشته است .طول تحصیل

این تحوالت ،نق

در روشهای تعلیم و تربیت برنامهها و محتوای درسی تغییهرات

در این مؤسسه  9سهال بهود کهه بهه فهار التحصهیالن مهدرک

اساسی ایجاد نمود که از آن جمله میتوان به د الت دولتها در

مهندس عملی یها دبیهر فنهی داده مهیشهد .بههعنهوان انسهتیتو

تعلیم و تربیت ،همگانی شدن آموزش و پرورش ،اهمیهت یهافتن

تکنولوژی تهران و سپا از سال  4911با تغییهر اساسهنامه و بها

علوم ریاضی و طبیعهی ،طهوالنی شهدن مهدت تحصهیل ،ایجهاد

نام هنرسرای عالی نارمک و هنرستان صنعتی نمونه بهه فعالیهت
ود ادامه داد.

رشتههای تحصیلی مختلف و از همه مهمتر ورود علهوم فنهی و

انستیتو تکنولوژی تهران به منظور تربیت تکنیسهین درجهه یهک

حرفهای در مدارس اشاره نمود (مرجانی.)4939،

(کمههک مهنههدس) در سههال  4911تحههت نظههر هیمههت امنههای
 .6روند توسعه تربیت تکنیسین در ایران

پلیتکنیک تهران تأسهیا شهد و دارای دو دوره دوسهاله بهود و

در زمان ناصرالدین شاه ،امیرکبیر وسهایل تأسهیا دارالفنهون را

به ترتیب مدرک فو دیپلم و لیسانا اعطها مهیکهرد .در سهال

فههراهم کههرده بههود و در پههنجم ربیههعاالول  4261شههاه ،شخصهاً

 4911مدت تحصیل در این دورهها منحصر به دوره دوساله اول

دارالفنون را با  3نفر معلم اتریشی و چند مترجم و حدود  419نفر

در رشتههای بر  ،مکانیک ،رنگرزی ،سا تمان و یاطی شد که

محصل  41تا  46ساله افتتا کرد .رشتههای تحصهیلی عبهارت

در چهار مرکز انستیتو تکنولوژی بر و مکانیک تهران ،انسهتیتو

بود از پیادهنظام ،سوارهنظام ،توپخانه ،مهندسهی ،طهب ،جراحهی،

تکنولوژی رنگرزی ،هنرسرای مقدماتی بهبهانی و تربیهت معلهم
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حرفهای د تران تهران آموزش میدادند .تها سهال  4919تعهذاذ

کارشناسی ناپیوسته در رشتههای محدودی طراحی شد و به اجهرا

این مراکز به  23واحد و تعداد رشتهها به  21رشهته رسهید و تها

درآمد .سال  4913دانشکدهها ،آموزشکدههای فنهی و حرفههای و

سال  4913تعداد  11واحد از این مراکز در سراسر کشور با هدف

مراکز تربیت معلم فنی و حرفهای ،تحت عنوان مجتمهع آمهوزش

پر کردن هی بهین مهندسهین و کهارگران مهاهر تأسهیا شهد

عالی پیامبر اعظهم (ص) بهه فعالیهت ادامهه دادنهد و سهال 4939

(مرجانی.)4939 ،

کلیهی آموزشکدههای فنی و حرفهای از وزارت آموزش و پرورش

در سال تحصیلی  ،4919-11سا تار شها هی فنهی و حرفههای

منتزع و بهه وزارت علهوم ،تحقیقهات و فنهاوری محهول گردیهد و

صهنعت ،هدمات و

مطابق اساسنامهای ،دانشگاه فنی و حرفهای متولی آمهوزشههای

وزارت آموزش و پرورش شامل سهه بخه
کشاورزی با رشتههای متعدد در بخ

تربیت تکنیسین فنی و حرفهای دوره عالی شد.

بود .دورهی زمانی در هر

یک از این شا هها چهار سال بود ،دان آموزان دورهی متوسطه
معموالً سال اول متوسطه را در شها هههای تحصهیلی ذکرشهده

 .7تحلیل عملکرد تربیت تکنیسین در ایران

میگذراندند و پا از سال اول در یکی از رشهتهههای تحصهیلی

با قدرت گرفتن دولت عثمانی ه که سدی میان ایران و اروپا بهود هه

بهمدت سه سال تحصیل میکردنهد (صهافی .)421 ،4939 ،بهه

ایرانیان احساس کردند برای تقویت نیروی نظامی هود الزم اسهت

فههار التحصههیالن دورهی چهارسههاله ،دیههپلم کامههل بهها عنههوان

با اروپاییان پیوندهایی برقرار کنند .کشورهایی که بها ایهران ارتبهاط

تکنیسین درجه  2اعطا میشد.

برقرار کردند ،پرتقال ،فرانسه ،روسیه ،هند و بریتانیها بهود .سهفر بهه

در فروردین  ،4913بهدنبهال آغهاز انقهالب فرهنگهی و تعطیلهی

کشورها به ایران فرصت میداد تا پیشرفتههای حاصهل از جنهب

مراکز آمهوزش عهالی ،انسهتیتوهای تکنولهوژی فعالیهت هود را

رنسانا و اصالحات انجام گرفته در اروپا را از نزدیک مشاهده کنهد

متوقف نمودند و در این فرصت دفتر امور مدارس عهالی تهیهه و

و مزایای آن را به دولت سفارش نماید (قاسمیپویا.)32 :4933 ،

تههدوین برنامههههههای دورهی بازگشههایی را بهههعهههده گرفههت .در

گسترش رواب ایران و اروپا در دورهی صفویه و نفوذ تجهاری و

اردیبهشههت  4964بازگشههایی مرحلهههی اول کههه منحصههراً بههه

سرمایهداری اروپا در ایران که بهنوعی گرای

به علهوم و فنهون

دانشجویان پسر ا تصهاص داشهت و در آبهان  4964بازگشهایی

جدیههد را نیههز در پههی داشههت ،زمینهههای بههرای انتقههال کسههب

مرحلهی دوم انستیتوهای تکنولوژی انجام گرفت و با توجهه بهه

مهارتهای نوین و انتقال و آموزش آنها به دیگران گردید.

تعداد اندک د تران صرفاً یک مرکز به د تران ا تصاص یافهت

در دورهی قاجار بهتدریج با اعزام افراد به کشهورهای هارج کهه

(جبلعاملی.)92 :4911 ،

بیشتر از درباریان و اشراف بودند بهتدریج علوم و فنون غربی در

در بهمن  4962با نوگشایی مراکز آموزش عالی ،اولهین پهذیرش

ایران رواج یافت .در پیدایی اندیشهی تأسیا دارالفنون دو عامل

دانشجو در دورههای فو دیپلم فنی و حرفههای انجهام شهد و از

عمده تأثیر داشت ،یکی عامل دا لی که همان احساس نیهاز بهه

سال  4969انستیتوهای تکنولوژی با عنوان مجتمع آموزش فنی

این نوع مدارس و ضرورتهای زمانه بود و عامهل دیگهر عامهل

و حرفهای به فعالیت ود ادامه دادند و از سال  4939عنوان این

ارجی که همان پدیدههای نوی تمدن غرب و همچنهین اقهدام

مراکز به آموزشکده تغییر یافت.

دولت عثمانی در تأسیا دارالفنون استانبول محسوب میشد که

با تغییر نظام متوسطه آموزش و پرورش ،جهت تربیت کاردان فنی

بزرگترین مشو در این امر بوده است .هدف تأسیا آن داشتن

و حرفهای (تکنیسین) برنامه پنج سهاله شهامل دورهی سهه سهاله

مدرسه ای فنی ،نظامی و صنعتی برای رفع حوائج نظامی و فنهی

هنرسههتان و دورهی دو سههاله کههاردانی طراحههی گردیههد و اجههرای

کشور بهود (درانهی .)414 :4911 ،در طهی سهالههای  4231تها

آزمایشی این طر از مهر ماه  4939در مناطق مختلف کشور آغاز

( 4214ه.ش) همزمان با گسترش دبیرستانهای نظری ،تأسیا

شد و اولین گروه دانشجویان دورهی دو ساله کهاردانی پیوسهته در

مههدارس متوسههطه فنههی و حرفهههای مههورد توجههه قههرار گرفههت

مهر ماه  4931با همکاری سازمان سنج

(مشایخی.)496 :4913 ،

و آموزش کشهور و از

طریق آزمون سراسری پذیرفته شدند .سال  4933بهرای ادامههی

پا از فروپاشی حکومهت و سلسهله قاجهار ،کشهور در مرحلههی

تحصیل دان آمو تگان دورهههای کهاردانی پیوسهته ،دورهههای

نوسازی فعالیتهای آموزشهی قهرار گرفهت و بهه سهمت انتقهال
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الگوها و تجارب کشورهای صنعتی ابتهدا اروپها و سهپا امریکها

شتابزدهی مؤسسات فنی و حرفهای شد .ایهن افهزای

حرکت نمود و توسعهی آموزشههای فنهی و حرفههای در کنهار

مشکالت و نارساییههای فراوانهی را در زمینههی تهأمین معلهم،

سیاستهای توسعهی صهنعتی از وجهوه بهارز ایهن تحهول بهود،

تهیهی سا تمانهای مناسب ،تجهیزات کافی و استانداردشده در

همگام با طراحی و تصویب برنامه ههای توسهعه ،اهمیهت نقه

پی داشت و ایهن عوامهل سهبب شهد بههرغهم توسهعهی کمهی،

آموزشهای فنی و حرفهای و ضرورت توجه به آن بهعنوان یک

روزبهروز بر تعداد کارگران ،تکنیسینها و کارشناسان هارجی در

شا ه با زیربخ
پی

مستقل از کل نظام آموزشی کشور نیز بی

از

سهریع،

کشور افزوده شود (همان).
با هدف ایجاد زمینههای الزم برای تحصیالت دورهی عالی فنی

نمایان شد.

نظام رسمی آموزش فنی و حرفهای ایران بها احهداد مدرسههی

و حرفهای در سال ( 4991ه.ش) هنرسرای عالی تأسیا گردید

ایران و آلمان در سال ( 4216ه.ش) در تهران آغهاز شهد ،شهروع

و تا سال  4929فعالیهت داشهته اسهت .طهول تحصهیل در ایهن

جنگ جهانی اول موجب شد که این فعالیت برای مدتی متوقهف

مؤسسه  9سال بوده که به دانه آمو تگهان مهدرک مهندسهی

شود .آموزش فنی و حرفهای از آغاز حکومت رضا ان تها جنهگ

عملی یا دبیر فنی داده میشد .محل آن ابتهدا یابهان سهی تیهر

جهانی دوم در سا تار اقتصهادی ،فنهی و صهنعتی کشهور تغییهر

(قوامالسلطنه سهابق) بهود و از سهال  4929تها سهال  4996بهه

محسوسی ایجاد نکرد .حدود  39درصهد نیهروی کهار در بخه

انسهههتیتو تکنولهههوژی تههههران ) (TITتغییهههر نهههام داد و بهههه

تجهارت،

دان آمو تگان مدرک فو دیپلم داده میشد ولی پها از آن در

کشاورزی و صنایع دستی و روستایی و بقیه در بخه

دمات دولتی و غیردولتهی و صهنایع شههری اسهتقبال داشهتند.

سال  4996بعد از اعمال تغییراتی به محل فعلی دانشگاه صنعتی

قرارداد ( 4942ه.ش) موجب تثبیت درآمدهای نفتی ایران و رشد

امیرکبیر انتقال یافت ،در سال  4914بهعنوان سهازمان نمونههی

در جهههت احههداد

تعلیم و تربیت حرفه ای کشور را به ود گرفت و در همین سال،

کار انههای بزرگ و استفاده از فنهاوری وارداتهی بههوجهود آمهد

مصوبهی اساسنامهی تربیت معلم فنهی و حرفههای بهه تصهویب

(فاطمیعقداء)4939 ،

شورای عالی فرهنگ رسید و براسهاس ایهن مصهوبه ،بههمنظهور

بهها شههروع جنههگ جهههانی دوم و روشههن شههدن سیاسههتهههای

تربیت دبیران در رشتههای مختلف جهت تدریا در هنرستانها

اورمیانههای ،دسههتگاههههای آموزشهی و بسههیاری از مههدارس در

در سال  4919دانشسرای عالی صهنعتی تأسهیا شهد (صهافی،

تههدریجی آن شههد .در ایههن زمههان گههرای

سطو مختلف تعطیل شدند و مدارس فنی و حرفهای بها هروج

.)92 :4934

آلمههانههها دچههار ا ههتالل شههد .تهها سههال  4941هنرسههتانههها و

انستیتوهای تکنولوژی به منظهور تربیهت تکنیسهین درجهه یهک

آموزشگاههای متعدد فنهی ،کشهاورزی ،بازرگهانی و حرفههای در

(کمک مهندس و مهنهدس عملهی) در سهال  4911تحهت نظهر

مجموعه نظام رسمی آموزش فنی و حرفهای ایران قرار گرفهت.

هیأت امنای پلیتکنیک تهران تأسیا شد کهه دارای دو دوره 2

هنرستانهای فنی و صنعتی تا دههی  4929بیشتر تابع تقاضای

ساله بود و بهترتیب مدرک کاردانی و کارشناسی میداد .در سال

اجتماعی و مراجعه دان آموزان بود ،لکن با تدوین برنامههههای

 4911مدت تحصیل در این دورهها منحصر به دوره  2ساله اول

مراکههز صههنعتی و تولیههدی ،ایههن

در رشتههای بر  ،مکانیک ،رنگرزی ،سا تمان و یاطی شد که

هنرستانها هاهراً با توجه به نوع احتیاج کشور به نیروی انسانی

در چهار مرکز انستیتو تکنولوژی بر و مکانیک تهران ،انسهتیتو

ماهر که از سوی سازمان برنامه و بودجهه بهرآورد مهیشهد دایهر

تکنولوژی رنگرزی ،هنرسرای مقدماتی بهبهانی و تربیهت معلهم

عمرانههی کشههور و افههزای

میشدند .بهدنبال افهزای

عوایهد نفهت در آغهاز برنامهه پهنجم

عمرانی کشور ،هزینههای دولت در زمینه آموزش و بخ
حرفهای افزای

فنی و

تحوالت اقتصادی دههی  4919که با افزای

شدید قیمت نفت

یافهت و گسهترش صهنعت مونتهاژ در کشهور و

در بازارهای جهانی آغاز شد تأثیر بسیاری بهر بهاال رفهتن توجهه

از

درآمهد

سرمایهگذاریهای ارجی نیاز به نیروی انسانی ماهر را بهی
پی

حرفهای د تران تهران آموزش میدادند.

دولت به آموزشهای فنی و حرفههای گذاشهت ،افهزای

محسوس نمود ،اما با توجه به تأمین نیروی انسهانی مهورد

نیاز صنایع و نیز بخ

حاصل از فروش نفت ،باع افزای

دمات منجر به گسهترش بهیحسهاب و

تقاضا برای رید کاالههای

سرمایهای از ارج و تأسهیا کار انههههای مختلهف در دا هل
649
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کشور شد ،توسعهی کار انهها نیاز بهه نیهروی انسهانی مهاهر در

امور اجتماعی ،بهداشت درمهان و آمهوزش پزشهکی ،کشهاورزی،

عمدهای از ایهن تقاضها از

فرهنههگ و آمههوزش عههالی ،سههازمان برنامههه و بودجههه و یههک

طریق متخصصان و کهارگزاران هارج پاسهخ داده شهد و بهرای

کارشناس از هر یک از دستگاههای فو بود و اهداف آن شهامل

دیگهر ،مهدارس فنهی و حرفههای در سهطح کشهور

بررسی مشکالت و مسایل آموزش فنی و حرفهای کشور ،ایجهاد

گسترش یافت ولی بهرغم رشد مزبور ،تعاملی میان آموزشههای

هماهنگی الزم در برنامهها ،استفاده کامهل از امکانهات و تعیهین

بازار کار را بهشدت افزای
تأمین بخ

فنی و حرفه ای با بخ

داد ،بخ

طوط اصلی و سیاستهای آموزش فنی و حرفهای کشور بود.

صنعت ایجاد نشد و محتهوای آموزشهی

با نیازهای صنعت منطبق نگردید ،از این رو نظهام آمهوزشههای

براساس مصهوبه  13جلسهه  61/42/49شهورای عهالی انقهالب

فنی و حرفه ای چه از لحاظ کمی و چهه از نظهر کیفهی توانهایی

فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش سهتاد تغییهر بنیهادی نظهام

صههنعت ،ههدمات و

آموزش و پرورش تشکیل شد که این ستاد برنامه کار ود را بها

کشاورزی را بهدست نیهاورد (دفتهر مطالعهات پهوهشهی مجلها

پردا تن به اهداف کلهی ،مبهانی و اصهول حهاکم بهر آمهوزش و

شورای اسالمی.)4911 ،

پرورش آغاز کرد و با توجهه بهه مقتضهیات و امکانهات جامعهه و

پا از پیروزی انقالب اسالمی ،عدم وجود آمارههای صهحیح از

ضرورتهایی که از اهداف و اصول نشأت گرفتهه شهده ،سها تار

پاسههخگویی بههه نیازهههای کشههور در بخه

نیازهای آموزشی و صنعتی کشور ،رکود اقتصادی و کاه

آموزش و پرورش را مورد بررسی قرار داد.

سطح

تولید در صنایع ،رشهد سهریع جمعیهت در ایهن مهدت ،مههاجرت

طر کلیات نظام آموزش و پرورش جمهوری اسهالمی ایهران در

مقطعی کمی این

سال  4963که به تصویب شورای تغییر نظام آموزش و پهرورش

آموزشها شد و از آنجا کهه یکهی از اههداف انقهالب اسهالمی،

رسیده بود در شورای عالی مصوب اعالم شد (معاونهت آمهوزش

تربیت نیهروی انسهانی متخصهص و مهاهر جههت دسهتیابی بهه

متوسطه وزارت آمهوزش و پهرورش )23 ،4931 ،ضهمن بررسهی

استقالل و ودکفایی بود مسملهی آموزشهای فنهی و حرفههای

بهعمل آمده مشخص شد که برنامهی درسی هنرجویهان فنهی و

مورد توجه قرار گرفت.

حرفهای در سطح متوسهطه اسهتاندارد مههارت اصهی را دنبهال

در اسههفند مههاه  4913معاونههت آمههوزش فنههی و حرفهههای وزارت

نمهههیکهههرد و اصهههطالحات تکنیسهههین درجهههه  2کهههه بهههرای

آموزش و پرورش به سازمان آموزش فنی و حرفهای تغییر کهرد.

دان آمو تگان هنرستان و تکنیسین درجهه  4بهرای دارنهدگان

امهها در شههروع سههال تحصههیلی  4911-4913سهها تار سههازمانی

درجه فو دیپلم بهکار می رفت ولی در محی واقعی کهار مهورد

آموزش فنی و حرفهای مشابه گذشته با تشکیل معاونت آمهوزش

استفاده قرار نمهی گرفهت و عمهالً دیهپلمههای مهدارس فنهی و

فنی و حرفهای و با تغییر مختصری بههکهار هود ادامهه داد کهه

حرفهههای در طیههف وسههیعی از مشههاغل کههارگری ،سرپرسههتی و

حاصل آن فعالیت مجدد آموزش کشاورزی در وزارت آمهوزش و

تکنیسینی اشتغال مهییافتنهد و بها توجهه بهه ایهن کهه پهذیرش

پرورش بود.

دانشجوی دورهی دو ساله از بین دیپلمههای ریاضهی فیزیهک و

در سال  4911در زمینهی مشکالت وزارت آمهوزش و پهرورش

هنرستانی انجام میشد و تبعاً زیربنای علمی و تجربی آنها نیز با

مطالعات و تحقیقات گستردهای آغاز شد و طهر ههای اصهالحی

یکدیگر متفاوت بود .از این رو در طر جدیهد آمهوزش کهاردانی

متعههددی در زمینههههههای اهههداف ،سهها تار و محتههوای آموزشههی

فنی و حرفهای (تربیت تکنیسین) بهطهور پیوسهته و در طهول 1

پیشنهاد گردید (آقازاده.)19 :4913 ،

سال پی بینی شد که شهامل دو دورهی متوسهطه هنرسهتانی و

در تاریخ  13/9/29امام مینی (ره) فرمهانی مبنهی بهر تشهکیل

کاردانی میگردید.

ستاد انقالب فرهنگی صهادر کردنهد و بهر ایهن اسهاس سهتاد از

از آنجا که ایجاد هماهنگی در برنامهههها و تناسهب کیفهی بهین

صاحبنظران مختلف دعوت به همکاری کهرد و در اولهین گهام

آمههوزشهههای فنههی و حرفهههای در مقههاطع مختلههف بهههمنظههور

تشکیل شورای عالی هماهنگی آموزش فنهی و حرفههای کشهور

استفادهی بهینه از امکانات و اصال برنامههای آموزشی با تأکید

براساس مصوبه ی شورای انقالب فرهنگی بود .اعضهای دائمهی

بیشتر بر جنبههای کاربردی احساس میشد ،اقهداماتی از طهرف

شورا متشکل از وزرای وزارتخانههای آموزش و پهرورش ،کهار و

معاونت آموزش فنی و حرفه ای آموزش و پهرورش بها همکهاری

بیرویه و باال ره جنگ تحمیلی باع کاه
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وزارت فرهنگ و آموزش عالی انجام گرفت و منجر به ایهن امهر

و ارتباط بسیار قوی بین آموزشهای فنی و حرفههای و اشهتغال

شد که در سال  4963گروه علمی ه کهاربردی بههعنهوان گهروه

وجهههود دارد (برائمهههی و فضهههیلتی .)4939 ،تعهههداد  63درصهههد

هشتم شورای عالی برنامهریزی وزارت فرهنگ و آموزش عهالی

فار التحصیالن آموزشکده فنی و حرفهای سیستان و بلوچسهتان

بهمنظور تعیین سیاست و تدوین برنامههای دوره آموزشی علمی

دارای شغل غیرمرتب و تنها  29درصد دارای مشاغل مرتب بها

ه کاربردی تشکیل شد و هدف آن تربیت نیروههای متخصهص

تحصهیالت ههود هسههتند (فخررحیمهی .)4933 ،آسههیبشناسههی

مورد نیاز برای بخ های مختلف اعهم از صهنعت ،کشهاورزی و

دورههای کاردانی حاکی از آن است که اثربخشی این آموزشهها

دمات بود و متعاقب آن شهورای عهالی آمهوزشههای علمهی ه

نیسهت

با توجه به ایجاد واحهدهای وداشهتغالی رضهایتبخه

کاربردی تشکیل شد (جبلعاملی )4911 ،و بهدنبال آن تشهکیل

(صدری.)4939 ،

دانشگاه علمی ه کاربردی در سهال  4934بههمنظهور هماهنهگ

یافته های مطالعهه و سهایر شهواهد پهوهشهی بهر وجهود ابههام و

کههردن آمههوزشهههای تخصصههی مراکههز آموزشههی وابسههته بههه

تعارض های متعدد دربهاره ی مبهانی نظهری دورهههای کهاردانی

وزارتخانهها و سازمانهای دولتی از اقدامات مهم بوده است.

آموزش فنی و حرفهای ،جایگاه قهانونی آموزشهکدهههای فنهی و

سال  4931با تغییر سا تار وزارت آمهوزش و پهرورش ،معاونهت

حرفهای ،پیوستگی یا گسستگی دورههای کاردانی ،کیفیت جذب

آموزش فنی و حرفهای حذف و معاونت آموزش متوسطه تشکیل

و استخدام نیروی انسانی ،منابع مالی ،فضا و تجهیزات و تولیهت

شد که براساس صحبت صاحبنظران این امر بههتهدریج باعه

آموزشکدهها و ارتباط آن با وزارتخانههای آمهوزش و پهرورش و

رکود آموزش فنی و حرفهای و عهدم اسهتقالل آن شهد .اجهرای

علههوم ،تحقیقههات و فنههاوری داللههت دارد و مشههکل اصههلی

دورهی دو سالهی کاردانی پیوسته در رشتههای فنی و حرفههای

آموزشهای فنهی و حرفههای از مجموعههی شهرای اجتمهاعی،

از مهر ماه  31-31در کلیهی آموزشهکدهههای فنهی و حرفههای

اقتصادی و فرهنگی حاکم بر کشهور بر اسهته اسهت و حهل آن

کشور به اجرا درآمد ،تعداد آموزشکدهههای فنهی و حرفههای بهه

مستلزم اتخاذ سیاستها و راهبردهای مناسهب در سهطح کهالن

سرعت افزای

واهد بود (نویدی و برزگر.)4934 ،

گسترش یافت و روزبهروز بهر تعهداد رشهتههها و

تعداد دانشجویان نیز افزوده شد .این نحوهی گسترش بهاال ص
توسههعهی آمههوزش فنههی و حرفهههای د تههران باع ه اسههتقبال

 .8تحلیل مصاحبهها و نتیجهگیری

دان آموزان به رشتههای فنهی و حرفههای شهد بههطهوری کهه

ضمن مصاحبه با صاحبنظران آموزش تربیت تکنیسهین ،ماننهد

پذیرش هنرجو در هنرستان در بر ی از رشتهها با آزمون ورودی

آقایان :مهندس برنجچی ،مهنهدس هادمی ،مهنهدس صهفایی،

انجام میگرفت.

مهندس وشینی و ...موارد زیر در دو دوره جمعبندی شده است:

این افزای

و توسعهی مراکز تربیت تکنیسین مشکالتی از قبیل

کمبود مالی و میزان اعتبارات در مقایسه با آموزشهای مشابه در

8ـ .1قبل از انقالب فرهنگی

وزارت علوم ،کمبود نیروی انسانی ،پایین بهودن سهطح اسهتعداد

از آنجهها کههه شههروع فعالیههت تربیههت تکنیسههین پهها از انقههالب

تحصیلی و ضعف آمو تههای دورهی متوسطه ،ضعف در دروس

مشروطه ،با همکاری کشورهای دیگر از قبیهل :آلمهان ،فرانسهه،

کامالً مشهود بود از طرفهی

اتری  ،بلهیک ،ژاپن و توس سازمانها و نهادههای وابسهته بهه

انباشت فار التحصیالن در بعضی از رشتهها و انتظار آنان جههت

دولت وارد کشور شد ،از اعتبار و کیفیت بههاهر باالیی بر وردار

ادامه تحصیل منجر بهه تأسهیا دورهههای کارشناسهی پیوسهته

بود و براساس تقاضای اجتماعی و مراجعههی افهراد گسهترش و

پایه مخصوصاً دیپلمههای کار دان

آموزانی که به آموزش فنهی و حرفههای

گردید.

توسعه یافت ،زیرا دان

در تحقیقاتی که در مورد دورههای مذکور شده است ،به بر ی از

روی میآوردند اکثراً شغل پهدر را انتخهاب مهی کردنهد و بهرای

نتایج اشاره میشود:

دستیابی هرچه زودتر به شغل و درآمد و با عالقهمندی و تشویق

تعداد  39درصد فار التحصیالن آموزشکده فنی و حرفهای شهید

انواده نسبت به رشتههای فنی و حرفهای اقبال نشان میدادنهد

صدوقی یزد جذب مشاغل منطبق با رشته تحصیلی ود شدهاند

و استقبال به انهدازهای بهود کهه بههمنظهور اسهتفادهی بهینهه از
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تجهیزات و سرمایهگذاریها ،دورهی نوبت دوم هم تأسیا شهد،

طر کاد برای آشنا کردن دان آموزان به آمهوزشههای فنهی و

هههر چنههد گههذر زمههان و حههوادد سیاسههی و اجتمههاعی ،فههراز و

حرفه ای و ایجاد انگیزه در آنان با موفقیت چندانی دنبال نشهد و

نشیبهای بسیاری را رقم زد ،ولی بزرگانی مانند مهندس نفیا

هر یک از بخ های صنعتی ،دماتی و کشاورزی هم بههطهور

و مهندس شیخ و ...توانستند در توسعهی این گونهه آمهوزشهها

جداگانه نیروی انسانی ود را تربیهت مهی کردنهد ،و پراکنهدگی

نق

آمههوزش تربیههت تکنیسههین توس ه نهادهههای مختلههف و عههدم

مهمی را ایفا کنند.

آموزشگاههای حرفهای د تران و پسران جهت تربیت کارگر فنی

هماهنگی آنها از معضالت بود.

و متخصص حرَف مختلف و آموزشگاههای حرف روستایی جهت

تشکیل شورای عالی هماهنگی آمهوزشههای فنهی و حرفههای،

تربیت دان آمهوزان روسهتایی در رشهتهههای فنهی و حرفههای

شورای عالی آموزشهای علمی کاربردی و نهایتاً ادغام این دو با

تشکیل شد ،هنرسهتانهها متهولی تربیهت تکنیسهین درجهه  2و

هم برای تمرکز امور سیاستگذاری و برنامهریهزی آمهوزشههای

انستیتوهای تکنولوژی عهدهدار تربیت تکنیسین درجه  4بودند و

فنی و حرفهای قدمی در راه توسعه و هماهنگی بود کهه تهاکنون

به اذعان افراد مصاحبهشونده همگی جذب بازارکار میشدند.

موفقیت صد در صدی نداشته است.

اکثر انستیتوهای تکنولوژی در نوبت دوم و در جوار هنرستانها و

با تغییر نظام آموزش متوسطه تحول عظیمی در تربیت تکنیسین

در طول  2سال برنامه را اجرا میکردند و دانشجویان درطول روز

بهوجود آمد ،استقبال دان آموزان به هنرستانها بسیار باال رفت،

بهکار اشتغال داشتند ،دیسیپلین و انضباط حاکم بهر برنامهههها و

شا هی کاردان

مسیر مناسبی بود که ارتباط بین آموزشههای

باالبودن ساعات کارگاهی باع میشد روحیهی کاری در افهراد

رسمی و غیررسهمی را بههوجهود مهی آورد و بهرای افهرادی کهه

تقویت شود .بهتدریج با تغییهر در سها تار و برنامههههای تربیهت

واهان دسترسی زودتر بهکار و درآمد بودند ایدهآل بهنظر میآمد

تکنیسین مشکالتی را بهوجود آمد کهه یکهی از آنهها ،پهذیرش

لکن بعد از چند سال سهم دانه آمهوزی در رشهتهههای فنهی و

دانشجو از بین دیپلمهای هنرستانی ،ریاضی و طبیعهی بهود کهه

حرفهای ،سیر نزولی داشت.

کیفیهت آن

در دورهی کاردانی پذیرش دانشجو رشد  999درصدی را داشهته

این امر موجب نابسامانی در اجرای برنامه و کهاه

شده بود بهطوری که در سالهای بعد در انستیتوها برنامههههای

است و سیاست اتخاذ شده برای پذیرش دانشجو بههنحهوی بهود

متفاوت ،به طور سلیقهای اجرا میگردیهد ،مسهمله دیگهر رشهد و

که اغلب دانشجویان در محلههای بهومی هود ادامهه تحصهیل

توسعه و فعالیتهای آموزش فنی و حرفهای به درستی متناسهب

میدادند و در بر ی از استانها از کارایی ارجی باالیی بر وردار

بهها بازارکههار شههکل نگرفههت و در سیاسههتگذاری کههالن نههوعی

بودند ،رشد باورنکردنی آمهوزشههای فنهی و حرفههای د تهران

پراکندهکاری و نابسامانی و اتالف منابع عمومی دیده میشد.

بهنحو چشمگیری انجام شد بهطوری که در ههر اسهتان حهداقل

با وجود کارشناسان هارجی در دفهاتر برنامههریهزی ههیچ گونهه

یک یا دو مرکز آموزشکده د تران تأسیا گردید .این اقهدامات

نشریهی علمی و تخصصی یا فعالیت پهوهشی وجهود نداشهت و

را باید مرههون تهالشههای بهیوقفهه مرحهوم آقهای مهنهدس

بخ های صنعتی هم منتزع از نظام آموزشی به تربیهت نیهروی

عالقهمندان و آقای دکتر صدری دانست.

انسانی مورد نیاز ود همت گماشت.

متأسفانه روی آوردن به این گونه آموزشها که انتظار مهیرفهت
منجر به رشد اقتصادی و اشتغال در جهت بهبود و کیفیت زندگی

8ـ .2بعد از انقالب فرهنگی

افراد بشود به نتیجههی مطلهوب نرسهید و بههعلهت ارزشههای

پا از انقالب اسالمی ایران ،مههاجرت بهیرویهه و روی آوردن

فرهنگی و اجتمهاعی ،فهار التحصهیالن دورهههای کهاردانی بهه

مردم از روستا به شهر ،جنهگ تحمیلهی ،رشهد سهریع جمعیهت،

دورههای کارشناسی هجوم آوردند.

کاه

کاه

سطح تولید باع شد کهه در تربیهت تکنیسهین وقفههای

ساعات عملی در دورهی هنرستانی موجب ضعف مهارت

ایجاد شود ،تعطیلی هنرستانههای نوبهت دوم و هنرسهتانههای

و همچنین کاه

حرفه ای و حرف روستایی از اقداماتی بود که استقبال کم شهد و

ورورد به دورههای کاردانی و باالتر شده بود.

بیشتر روستاییان و انوادههای آنان به شهر روی آوردند.
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بهتدریج آموزشهای فنی و حرفهای موجود نتوانسهت پتانسهیل
فرد را برای جذب در بازارکار افهزای

دههد و ایهن امهر کهاه

داوطلب ورود به هنرستان را دربرداشت.
انحالل معاونت آموزش فنی و حرفهای موجب کاه

اسهتقالل

آموزشهای فنی و حرفه ای در آموزش و پرورش شهد و واگهذار
کردن مراکز تربیت تکنیسین به وزارت علوم ،تحققات و فناوری
هم نتوانسته است تاکنون مشکلی را حل کند.
 .9ارائهی پیشنهادها
ه اهتمام کامل به استقرار ابعاد  Generic skillsدر مجموعههی
ارکان و عناصر آموزش فنی و حرفهای و تربیت تکنیسین؛
ه استفاده از یافتههای حاصل از تجربیات کشورهای مختلهف بها
در نظر گرفتن مدل آشوب و پیچیدگی در طراحهی برنامههههای
درسی؛
ههه بررسههی وضههعیت گذشههته در زمینههه تربیههت تکنیسههین و
آسیبشناسی آن در ایران ()Lesson to be learned؛
ه طراحی معماری کالن برنامههی درسهی نهاهر بههکهارورزی و
کارآموزی؛
هه اسهتقرار چهارچوبههای  Triple helixبهین ذینفعهان ایهن
آموزشها؛
ه تحلیل سا تار شغلی با توجه به فناوری جدید و پاسهخگوبودن
به تغییرات تکنولوژی؛
ه ارتباط مستمر بها نهادههای بهینالمللهی آمهوزشههای فنهی و
حرفهای؛
ه انجام پهوه های تطبیقی و مقایسهای عمیق در نظام آموزش
فنی و حرفهای کشورها؛
ه طراحهی و تهدوین فرآینهد نیازسهنجی آموزشهی بهرای اجهرا و
توسعهی رشتهها؛
ه تعیین شا صهای کیفیت و شا ص کالن آموزش؛
ههه طراحههی چههارچوبهههای تربیههت تکنیسههین بهها محوریههت
تکنولوژیهای نوین از قبیل نانو ،بایو ،فضایی و انرژی.
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پینوشتها

 .43مرزوقی ،رحمتاهلل (« ،)4931تعلیم و تربیـت غیررسـمی در ایـران و

جهان» ،تهران ،انتشارات آوای نور.

1. Skill workers

 .41مشههایخی ،محمههد (« ،)4913آمــوزش و پــرورش تطبیقــی» ،تهههران،

2. Craftsman

دانشگاه تربیت معلم.

منابع

 .43معاونههت آمههوزش متوسههطه (« ،)4931کلیــات نمــام جدیــد آمــوزش

 .4آقهازاده ،احمهد (« ،)4913تـاریخ آمـوزش و پـرورش ایـران» ،تههران،

متوسطه» ،وزارت آموزش و پرورش.

انتشارات ارسباران.

 .29نوحی ،مهری (« ،)4933بررسی مسایل اشتغال فار التحصیالن دختر

 .2الماسی ،علیمحمد (« ،)4934تاریخ آموزش و پرورش اسالم و ایران»،

هنرستانها و آموزشکدههای فنی و حرفـهای» (گهزارش تحقیهق) ،وزارت

تهران مؤسسه انتشارات امیرکبیر.

آموزش و پرورش.

 .9برائمی ،علیرضا و فضیلتی ،محمد (« ،)4939بررسی رابطه آموزش فنـی

 .24نویدی ،احد و برزگر ،محسن (« ،)4934ارزشـیابی دورههـای کـاردانی

و حرفهای با اشتغال آنان»( ،گزارش تحقیق) ،اداره کل آمهوزش و پهرورش

آموزش فنی و حرفهای».

استان یزد.

 .22وزارت آموزش و پرورش« ،)4933( ،آموزشکدههای فنی و حرفـهای در

 .1پورطایی ،علی و همکهاران (« ،)4911آموزش عالی در ایـران» ،سهازمان
سنج

یک نگاه» ،دفتر امور مدارس عالی فنی و حرفهای ،انتشارات برب ونوس.

آموزش کشور.

 .29یوسفینهاد ،صدیقه (« ،)4933بررسی مسـایل و مشـکالت آموزشـی،

 .1جبلعاملی ،شهناز (« ،)4911آموزش عـالی فنـی و حرفـه ای» ،نشهریه

اداری مالی ،تربیتـی ،عـاففی و شـبانهروزی آموزشـکدههـای فنـی و

کارافن ،شماره  6دانشگاه فنی و حرفهای.

حرفهای استان هرمزگان» (گزارش تحقیق) ،تهران ،مرکز آموزش مهدیریت

 .6دبیر انه شورای عالی هماهنگی آموزش فنهی و حرفههای کشهور (،)4932

دولتی.
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 .7درّانی ،کمهال (« ،)4939تـاریخ آمـوزش و پـرورش ایـران» ،تههران،
انتشارات سمت.
 .1صافی ،احمد (« ،)4939آموزش و پرورش ابتدایی ،راهنمایی تحصـیلی

و متوسطه» ،تهران ،انتشارات سمت.
 .3صههدری ،عبههاس و زاهههدی ،انسههیه (« ،)4911عملکــرد نمــام تربیــت

تکنیسین آموزشـکدههـای فنـی و حرفـهای ایـران» ،مجلهه پههوه

و

برنامهریزی در آموزش عالی ،شماره .11
 .49فاطمیعقداء ،مهناز (« ،)4939برنامهریزی آموزش فنـی و حرفـهای»

(گزارش تحقیق) ،دانشگاه پیام نور.
 .44فخررحیمی ،محمدعلی (« ،)4933بررسـی و ارزشـیابی فـار التحصـیالن

آموزشکدههای فنی و حرفهای» (گزارش تحقیق) ،اداره کل آموزش و پهرورش
استان زاهدان.
 .42فرزانجو ،محمد (« ،)4931بررسی عوامل مؤثر بر کـارایی مدرسـین و

کارکنان آموزشکدههای فنی و حرفهای جنوب شـر کشـور» (گهزارش
تحقیق) ،اداره کل آموزش و پرورش استان سیستان و بلوچستان.
 .49قاسمیپویا ،اقبال (« ،)4934آموزش تکنیسین» ،تههران ،وزارت صهنایع
سنگین.
 .41مجلا شورای اسالمی (« ،)4911وضعیت موجود آموزشهای فنـی و

حرفهای در ایران و برخی کشـورهـای توسـعهیافتـه» ،دفتهر مطالعهات
اجتماعی.
 .41محمدیان ،فاطمه و دلیلی ،مریم (« ،)4931بررسـی وضـعیت اشـتغال

فار التحصیالن آموزشکده سمیه اصفهان» (گزارش تحقیهق) ،آموزشهکده
سمیه اصفهان.
 .46مرجانی ،بهناز (« ،)4939سیر تکـوینی آمـوزش فنـی و حرفـهای در

ایران» ،معاونت آموزش متوسطه فنی و حرفهای ،وزارت آموزش و پرورش.
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