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چکیده 
ن را هاي پاییبرنامه درسي نامطلوب، زمینه پرورش افراد با صالحیت

توان در قالب مفهوم ضایعات برنامه آورد. این نتیجه را ميفراهم مي
وان نتیجه تنمود. به عبارتي ضایعات برنامه درسي را ميدرسي تبیین 

اجراي نامطلوب یکي از مراحل طراحي، اجرا و ارزشیابي در برنامه 
شود. پژوهش درسي دانست که منجر به هدررفت سرمایه آموزش مي

هاي حاضر با هدف ارائه مدل کاهش ضایعات برنامه درسي در آموزش
 منظور مبتني بر رویکرد پژوهشبدیناي انجام شده است. فني و حرفه

هاي مورد نیاز گردآوري کیفي و روش پدیدارشناسي توصیفي، داده
گردید. میدان پژوهش شامل تمامي متخصصان و خبرگان حوزه 

ریزي درسي اي و متخصصان حوزه برنامههاي فني و حرفهآموزش
. دگیري هدفمند از نوع مالکي، انتخاب شدنبود که به روش نمونه

ساختارمند گردآوري گردید. گردآوري نیمه ها با استفاده از مصاحبهداده
و در  ،ها منتجیکمین مصاحبه به اشباع نظري داده و ها در بیستداده

اه ها بر اساس دیدگها متوقف گردید. تحلیل دادههمین مرحله مصاحبه
 تایج( به روش تحلیل مضمون انجام شد. ن2008آترائید و استرلینگ )

 9 دهنده ومضمون سازمان 81مضمون پایه،  841به شناسایي 
مضمون فراگیر شامل ماهیت غیرمنعطف، نیازسنجي معیوب، انقباض 

هاي بازگشت، نیروي انساني ناکارآمد و محیط در روش، هزینه
نامناسب یادگیري، منتج گردید.

 هاي فني و ضایعات برنامه درسي، آموزش هاي كلیدي:واژه

اي، نیازسنجي معیوب، نیروي انساني ناکارآمد، محیط نامناسب حرفه
یادگیري

Abstract 
The undesirable curriculum provides a field for the 
development of low-qualified individuals. This 

result can be explained in the context of the concept 
of curriculum waste. In other words, the waste of the 
curriculum can be considered as the result of an 
unsatisfactory implementation of one of the design, 

implementation, and evaluation phases of the 
curriculum, which led to the loss of investment 
capital. The purpose of this study was to 
Presentation of a Pattern for Reducing Curriculum 

Waste in technical and vocational training. To this 
end, the required data were collected based on the 
qualitative research approach and descriptive 

phenomenological method. The research field was 
comprised of all experts and experts in the field of 
technical and vocational education and curriculum 
specialists who were selected by targeted sampling 

method. The research tool was a semi-structured 
interview and for analysis of data, thematic network 
analysis was used. The data collection in the twenty-
first interview resulted in a theoretical saturation of 

the data, and during this phase the interviews were 
stopped. Data analysis was carried out according to 
Atrade and Sterling (2001). The results resulted in 

identifying 147 basic themes, 19 organizing themes 
and 6  inclusive themes including non-specific 
nature, defective measurement and contraction in the 
method, return costs, inefficient manpower and 

inadequate learning environment. 
Key Words: curriculum Waste, technical and 

vocational training, defective needs assessment, 
inefficient manpower and inadequate learning 

environment 
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 مقدمه
ست که باید اترین تالشي دهسال عین حا، و در ترین، حداقلشغلم نجااي ابرزم الرت مهاو نش دابه ن نسااستیابي د
زد. ساآورده بر -ستدي اماز که نیا -د را خوي هازقل نیااحدزم، مد الدر آکسب و شغل م نجااند با اهد تا بتوم دنجاا

ساله  انداز بیستنقش نظام آموزشي در این عرصه کامال مشهود است. چنانکه در اسناد باالدستي همچون سند چشم
هاي علمي و اجرایي کشور و تحکیم کشور در حوزه آموزش عالي بر تربیت نیروي متخصص براي احراز مسئولیت

( و یا در 8314ت )سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمي ایران، پیوند بین دانشگاه و صنعت تاکید شده اس
اي بر حوزه کار و فنآوري، شامل کسب تاکید ویژه -در بخش آموزش متوسطه-سند برنامه درسي ملي ایران 

 هاي مرتبط با فناوري و علوم وابسته جهت آمادگيور و کسب شایستگيهاي عملي براي زندگي کارآمد و بهرهمهارت
(. 8318هاي مختلف اقتصادي و زندگي اجتماعي شده است )سند برنامه درسي ملي، ورود به حرفه و شغل در بخش

قانون کار جمهوري اسالمي ایران بر ایجاد مراکـز آموزش کـارآموزي پایـه بـراي آمـوزش  801همچنین در ماده 
براي بازآموزي، ارتقاء مهارت و آموزش  هاي مورديکـارگران و کارجویان غیرماهر و تکمیل مهارت و تخصص

اي تاکید شده است )قانون هاي پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر، ماهر و مربیان آموزش حرفهتخصص
شرایط  که نمود توجه باید مهارتي هايآموزش واقعي جایگاه درك (. امروزه براي8314کار جهموري اسالمي ایران، 

 و فناوري پیوسته تغییرات دانش، توسعه مختلف، هايحوزه در شدن جهاني مانند کلي هايروند با امروز جهان
 بازار کار همواره و شودمي جدید تولد مشاغل و هامهارت تغییر موجب که است رو رو به تولید دانش در مهم نقش

هاي آموزش یونسکو، تعریف بر (. بنا2001دارد )استنسروم،  نیاز تکمیلي یا جدید هايمهارت انساني با نیروي به
 آن، به مربوط علوم و مطالعه فناوري شامل آموزشي، فرایند سطوح و اشکال تمام دانش عمومي بر عالوه مهارتي

 مختلف هايدر بخش را اشتغال با مرتبط مسائل و گیرددربر مي را نگرش توانایي و عملي، هايمهارت کسب

(. جامعه نیز براي دستیابي به موفقیت و پیشرفت به نیروي 2002دارد )تاپین،  برعهده زندگي اجتماعي و اقتصادي
اي در ایجاد اشتغال مولد، تولید ثروت و تربیت نیروي کار ماهر هاي فني و حرفهکار ماهر نیاز دارد و نقش آموزش

 اي، تدوینحرفه هاي فني وطوري که دغدغه همه دست اندرکاران آموزشبر هیچ صاحب نظري پوشیده نیست، به
اي که کارآموزان در یک محیط آموزشي پویا به کسب هاي آموزشي نوین در این زمینه است، به گونهو توسعه روش

ا هترین نوع آموزشاي به عنوان یکي از گرانهاي فني و حرفه(. بنابراین، در آموزش39، 8310مهارت بپردازند )خنیفر،
اي درسي همداوم در حال پیشرفت و تغییر و تحول است، دیگر جایي براي برنامهدر موقعیت کنوني که جهان به طور 

در  روزي که اساسا جایگاهيهاي بهشده و محتوایي که به روز نیست، و یا سرفصلهاي از پیش تعیینبا سرفصل
معه و حتي دنیا منطبق ها باید خود را با نیازهاي جابخش اجرا و کاربرد ندارند، وجود ندارد. پس این نوع از آموزش

هاي درسي ناکارآمد و غیرموثري باشند که منجر به خروجي نمایند و همواره در حال اصالح و بازنگري و حذف برنامه
اي به عنوان یکي از زیرنظام هاي آموزش غیررسمي و هاي فني و حرفهآموزش شوند.نامطلوب برنامه درسي مي

سي معادل انگلی شود.اي معین تعریف ميیاز کارآموزان براي انجام شغل یا حرفههاي مورد نعنوان کارآموزي مهارتبه
است که در زبان فارسي گاه به تربیت نیز تعبیر شده است، حال آنکه منظور از کارآموزي،   Trainingاین اصطالح

(. 314، ص8312یف، سالهاي گوناگون است )سها و فنون موردنیاز حرفهها، مهارتآموزان با روشساختن کار مجهز
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، یا آموزش مهارت و یادگیري آن براي 8اي معموالً به عنوان آمادگي براي شغلبه عبارت دیگر، آموزش فني و حرفه
شود. بنابراین، این نوع آموزش اغلب اقتصادمحور یا بازار محور است و در پایان کسب یک شغل یا حرفه تعریف مي

اي غیررسمي، پاسخگو بودن و شود. لذا مزیت آموزش فني و حرفهایستگي ميهاي ش 2نامهمنجر به ارائه گواهي
 (.8315گیرد )آزاد، تري از مخاطبان را در بر ميتر بودن آن است. در نتیجه این آموزش طیف وسیعمنعطف

ین قاعده اي نیز از اهاي فني و حرفهدهي شوند که آموزشها باید حول چهار نوع یادگیري سازمانآموزش       
مستثني نیست. یادگیري براي دانستن؛ یادگیري براي انجام دادن؛ یادگیري براي زندگي کردن با یکدیگر؛ و یادگیري 

دهند، زیرا نقاط تماس، اشتراك و تبادل زیادي بین آنها وجود براي شدن. این چهار شیوه همه یک کل را تشکیل مي
موزشي ترین مولفه نظام آترین و شاید اساسيتردید مهمرنامه درسي بيدارد. براي رسیدن به یادگیري همه جانبه، ب

 هاي تدریس ودهي محتوا، استراتژياست. بنابراین، برنامه درسي با توجه به عناصر چهارگانه خود )هدف، سازمان
د )انتظاري و رارزشیابي( نقش بسیار مهم، تعیین کننده و غیرقابل انکاري در تحقق اهداف کمي و کیفي یک نظام دا

توان به عنوان ترکیبي از آموزش تئوري و کارآموزي در اي را ميهاي درسي فني و حرفه(. برنامه21، 8314ملکي، 
(. در این پژوهش نگاه پژوهشگران به برنامه 8315یا آموزش عملي مطابق با محیط کار دانست )آزاد،  3حین کار

(، 8310لي است. همچنانکه سیلور و آلکساندر )به نقل از خوي نژاد، درسي، نگاهي کالن و یک طراحي نظام یافته ک
هاي یادگیري را براي افراد تحت تعلیم اي از فرصتبرنامه درسي را به یک طراحي نظام یافته کلي که مجموعه

مهندسي  ریزي درسي یا( نیز که نظام برنامه8315کنند. بوشامپ )به نقل از مهرمحمدي، کند، قلمداد ميفراهم مي
( معتقد 8315داند. همچنین مهرمحمدي )گانه تولید یا تدوین، اجرا و ارزشیابي از برنامه ميبرنامه را شامل اجزاي سه

در مقام –هاي از پیش تعیین شده. چرا که نتایج است برنامه درسي با نتایج یادگیري سر و کار دارد و نه تنها با هدف
ها و نتایج قصد شده باشد و افراد مختلف ممکن است به مواردي به جز هدف توانند در برگیرندهمي –ارزشیابي

شده قرار گیرند. از این رو، در این پژوهش برنامه درسي هاي مختلف تحت تاثیر مجموعه تدابیر از پیش تعیینشکل
ه مولفه است. از جمل هم به مثابه کلیتي نظام یافته و هم به عنوان محتوا و تجارب انتقال یافته یادگیري موردنظر

کند ( تعریفي را از انتقال یادگیري مطرح مي2001هاي کاربردي در حوزه روانشناختي، مقوله یادگیري است. هالتون)
ن کارآمدي کنند. او سیستم انتقال را به عنواکه از آن تحت عناویني چون الگوي انتقال و یا سیستم انتقال نیز یاد مي

تعریف  هاي به دست آمده از آموزش به وسیله کارآموزان یا یادگیرندگانارت و نگرشدانش، مه و تداوم کاربرد
رخ داده و یا رفتار، یادگرفته شده، که آنچه  توانیم بگوییم که فرایند آمــوزشکند. هالتون معتقد است زماني ميمي

عمومیت یابد و توسط یادگیرندگان به دوره زماني مشخص به زمینه کار  را که توسط یادگیرنده آموخته شده، در یک
دا ، جنبه عملي و کاربردي پییابد اما در شغل و حرفهاز طرفي نوعي از یادگیري که با موفقیت انتقال مي. کار رود

(. یعني مقدار 2001شود )بورك، معرفي مي 4هاي گزافي به همراه دارد، تحت عنوان یادگیري زائدکند و هزینهنمي
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2 . Certificate 

3. On-the-job training 
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(. به عبارت دیگر، 2088رود )متاکس، یري و قابل توجهي از یادگیري که پس از آموزش از  بین ميگقابل اندازه
؛ متاکس، 2083شود ولي بیشتر این آموزش غیرقابل استفاده خواهد بود )کاتا، آموزشي به یادگیرندگان داده مي

( یادگیري زاید آموزشي است که 2082( و جي آر و ریلي )2082(، پاسکال )2083(، و یا به عقیده اگلستون )2080
به هدر رفته، در شغل مورد نظر به کار گرفته نشده و براي بهبود عملکرد، مورد استفاده قرار نگرفته است. کینگ 

، در واقع شده هاي تخصصي فرا گرفته( نیز معتقد است ناتواني در انتقال و کاربرد عملي آنچه که در آموزش2085)
. او معتقد است که شواهد کافي وجود دارد مبني بر اینکه وجود یک فرایند یادگیري زائد است اتالف وقت هزینه و

مندي تواند نتایج را بهبود بخشد، یادگیري زائد را کاهش دهد و میزان بهرهها ميرسمي براي مدیریت انتقال آموخته
هاي آموخته شده در شغل به کار از یادگیري درصد 90( دریافت که 2083ها را افزاش دهد. کاتا )فراگیر از آموخته

ها یادگیري زاید هستند و هرگز درصد آموزش 10تا  55دارد که در حدود ( نیز بیان مي2082شوند. پاسکال )برده نمي
درصد از کارکنان خیلي سریع آموزش را به جهان واقعي  92( نیز دریافت که 2080شوند. متاکس )کاربردي نمي

درصد  59و  31دهند و این یعني نرخ یادگیري زاید به ترتیب ماه انتقال مي 9درصد بعد از  44د و کننمنتقل مي
شود، در شغل درصد از آنچه در برنامه آموزشي آموخته مي 95( نیز اشاره دارند که 2082باشد. جي آر و ریلي )مي
درصد  90دهد که حدود ام داده نیز نشان مي( انج2085شود. مطالعه اي که کینگ )طور بهینه به کار گرفته نميبه

امکانات  8ماتریکس ماتر CEBاند. شرکت هاي سازماني در ایاالت متحده با این وضعیت مواجه بودهآموزش
گیرد تا میزان یادگیري زائد را زیر نظر گرفته و محاسبه کند. ماتر به کار مي افزار ماتریکسمعیارسنجي خود را در نرم

هوم کند، در قالب مفاي جنبه عملي پیدا نمياي در حرفهر نوع دانشي را که ظرف یک دوره شش هفتهاین شرکت ه
درصد است. با  45طور متوسط یابند که میزان یادگیري زائد بهگذارد. در انتها آنها در ميیادگیري زائد کنار هم مي

هیم بیان کنیم، در خواهیم یافت که در بودجه یک اي یادگیري زائد بخوااین رویکرد اگر مثالي از تأثیرات بودجه
شود و این درصد از آن صرف یادگیري زائد مي 45شود ،حدود میلیون دالري که براي آموزش در نظر گرفته مي

توان اذغان کرد که تمامي (. از این رو، مي2085شود )کینگ، هزار دالر صرف آموزش هاي زائد مي 450یعني 
ي اند، نه به زاید بودن فها با شغل و محیط کار تعریف کردهي زاید را به عدم تناسب آموختهمحققان فوق یادگیر

هاي درسي کند که اساسا کهنگي برنامه( بیان مي8310فتحي ) نفسه یادگیري در یک حوزه دانشي خاص. از طرفي
دهد و اي از ابهام قرار ميرا در هاله هاي دانشگاهيها و رشتهتدریج اثربخشي دورهسازي آنها بهو عدم نوسازي و به

را در کنار سایر  "((Scrap Curriculumیا قراضه  ، زائدفایدهبرنامه درسي بي"اي تحت عنوان پدیده
ایده و فمفهوم برنامه درسي بيسازد. دستاوردهاي مفهومي برنامه درسي که شایسته توجه و تبیین است،  مطرح مي

ه هایي را ارائهاي دانشگاهي دروس و برنامهها و رشتهکند که دورهضعیتي اشاره ميغیر اثربخش از یک سو به و
دهند که عمال منسوخ، قدیمي و یا از رده خارج، و در برخي موارد غیرمتناسب با نیاز بازار کار و دنیاي اقتصاد مي

تند، سي نیز اشاره دارد که قدیمي نیسهاي درفایده یا قراضه به آن نوع برنامهاز سوي دیگر برنامه درسي بي هستند،
از این رو، ضرورت دارد دستاوردهاي جدیدي جایگزین آن شوند. نتیجه  بلکه زمینه کاربرد آنها در جامعه وجود ندارد.

با شغل و  هایشانصالحیت و یا کم صالحیتي است که تناسبي میان آموختهفایده، وجود افراد بيبرنامه درسي بي
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تبیین نمود. به عبارتي ضایعات  8توان در قالب مفهوم ضایعات برنامه درسيندارد. این مقوله را ميمحیط کار وجود 
بر قبل  تبایسفایده خواهد بود. براي کاهش ضایعات برنامه درسي ميبرنامه درسي خروجي و نتیجه برنامه درسي بي

ه شیوه ارزشیابي در برنامه درسي تمرکز نمود. این )نیازسنجي( و یا بعد از طراحي برنامه درسي )اجرا(، و به تبع آن ب
دف هاي هستیم. بنابراین، هاي فني و حرفهاي است که در این پژوهش درصدد تبیین آن در آموزشموضوع، مساله

اي است. از این هاي فني و حرفهاز این پژوهش مفهوم سازي و ارائه الگوي کاهش ضایعات برنامه درسي در آموزش
هایي که در اثربخش بودن نتایج یادگیري از یک سو و کاهش ضایعات برنامه درسي در این نوع از لفهرو، به مو

 شود. ها اشاره دارد، پرداخته ميآموزش
کاهش کیفیت آموزش، نبود محیط مناسب براي انتقال یادگیري، کاهش انگیزه براي یادگیري، عدم انطباق       

توان در قالب میان تعداد کارآموختگان و نیاز واقعي بازار کار و در نهایت هدر رفت سرمایه گذاري در آموزش را مي
(. باید در نظر داشت که  تربیت کارگراني 2081خان، مفهوم ضایعات برنامه درسي تبیین نمود )صفائي موحد و طر
کردن نیروي انساني الزم جهت فراهم منطبق نمایند و که بتوانند خود را با شرایط متغیر صنعتي و استخدامي جامعه

 اي است )سایت رسمي سازمانپیشبرد اهداف اقتصادي و صنعتي کشور؛ از مهمترین اهداف آموزش هاي فني و حرفه
(، بنابراین اگر چنین امري محقق نشود و مهارت آموختگان انگیزه کافي براي 8319اي کشور، فني و حرفهآموزش 

هاي آموخته شده را به محیط واقعي کار انتقال دهند و یا تعداد یادگیري نداشته باشند و همینطور نتوانند توانایي
این صورت اشتغال افراد نیز متاثر از برنامه درسي  هاي اشتغال تناسب نداشته باشند، درمهارت آموختگان با فرصت

صالحیت و یا در برخي موارد افراد باصالحیت، فایده خواهد بود و نتیجه این برنامه درسي غیر اثربخش، افراد بيبي
اي جز هدر دادن سرمایه آموزش نخواهد داشت. این مساله اما بدون فرصت شغلي است که در هر دو صورت نتیجه

توان در قالب مفهوم ضایعات برنامه درسي تبیین نمود. بنابراین، همت گماشتن و انجام پژوهش در جهت رفع را مي
اي منجر به باالرفتن انگیزه، یادگیري اثربخش، کارآمدي هاي فني و حرفهو کاهش ضایعات برنامه درسي در آموزش

شد. این در حالي است که بر اساس گزارش ها نظام آموزشي و داشتن مهارت آموختگاني سرآمد و شایسته خواهد 
شوند که درصد مهارت آموختگان لزوما مشغول به کاري مي 30ها کمتر  از رغم گران بودن این نوع از آموزشعلي

(، حال آنکه درصد آنچه به 8319اند )گزارش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور، دوره آموزشي آن را طي نموده
روزي که در دنیاي واقعي کاربرد ندارد، صورت محتواي منسوخ و یا حتي محتواي بهشود، بهياصطالح آموخته م

بیش از حد انتظار است. در چنین شرایطي، خروجي نظام آموزشي، آن طور که باید و شاید، سازگار با محیط در حال 
مواجه خواهد شد. همچنانکه حکیم  تغییر جامعه نخواهد بود و در نتیجه اشتغال پذیري مهارت آموختگان با اشکال

 اقتصادي گانهسه نیازهاي بخش با اي ایرانو حرفه فني آموزش هاي( دریافتند که برنامه8312زاده و همکاران )

 اقتضائات و امکانات به نیازها، محتوا تدوین و آموزشي واحدهاي و ا رشته و گسترش ایجاد در و ندارد کافي انطباق

 فناوري هايپیشرفت و نیازها با شده نیز عموماً  ارائه هايآموزش و شودنمي توجه کافي کشور مختلف مناطق

 موجب باالرفتن باید که ايفني وحرفه هاي( نیز در پژوهشي دریافت که آموزش8310نیستند. محمدعلي ) هماهنگ

 مردم زندگي کیفیت و بهبود جهت در اشتغال و رشد اقتصادي به کمک براي انساني نیروي کارآفریني و کارایي
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 کارایي کار، بازار تغییر حال در نیازهاي مستلزم شناخت هدف این است و تحقق نشده منجر مطلوب نتیجه شود، به

رغم اینکه فراگیران زمان زیادي را صرف فرایند توان گفت که علياست. در واقع مي آموزشي پذیري نظامانعطاف و
کنند؛ اما دانشِ آموخته شده هاي زیادي را صرف آموزش ميمراکز آموزشي نیز هزینهنمایند و همچنین یادگیري مي

 توانند در محیط کار از دانش خود استفاده نمایند.کنند و نميفاقد کاربرد بوده و فراگیران از آن احساس رضایت نمي
مدي کاهش یادگیري اثربخش و ناکارآ تواند موجبآید، بلکه این پدیده ميدر نهایت نه تنها انگیزه افراد پایین مي
( نیز معتقدند که یادگیري 2088( و کینگ )2088(. همچنانکه متاکس )8319نظام آموزشي شود )صفائي و طرخان، 

 گردد.زائد منجر به کاهش انگیزه و انتقال یادگیري مي
ت جام شده است، همچنین پدیده ضایعاتحقیقات بسیار اندکي در مورد یادگیري زائد در ایران و خارج از کشور ان       

برنامه درسي در ایران و در خارج از ایران مغفول مانده و تحقیقات منسجمي به جز یک سر مقاله که با عنوان برنامه 
اي که در سطح دکتري به تببین مفهوم برنامه درسي (، و رساله8310درسي زاید! دور ریختني! مطرح شده )فتحي، 

( بوده، پژوهش دیگري در این خصوص صورت نگرفته است. اما این 8314ني لرگاني و همکارن، زائد پرداخته )حسی
وان تکند. با نگاهي به همین اندك تحقیقات انجام شده و مستندات موجود ميمسئله چیزي از اهمیت آن کم نمي

بحران جدي روبه روست )خیل طور اعم با چه طور اخص، و آموزش در ایران بهاي بهدریافت که آموزش فني و حرفه
عظیم بیکاران، گواهي بر این ادعاست(. براي تبیین این موضوع باید توجه داشت که میزان مهارت آموختگان در 

هزار نفر در سال است و بر اساس گزارش رسمي این  122اي کشور بالغ بر مراکز دولتي سازمان آموزش فني و حرفه
باشد )سایت درصد مي 20ان با شغلي که در حال حاضر به آن مشغولند، کمتر از سازمان میزان تطابق مهارت آموختگ
(. پرسشي که براي پژوهشگران مطرح است این است که چرا 8315اي کشور، رسمي سازمان آموزش فني و حرفه

ي و نهاي فبا گذراندن دوره هاي تخصصي، مبتني بر شایستگي، مهارت محور و البته بسیار گراني چون آموزش
ها با مهارت آموختگاني بیکار و در برخي از موارد غیر ماهر مواجه هستیم؟. از سوي دیگر، بر اي، در اکثر حرفهحرفه

بین  14و ظرفیت نوآوري در رده  844هاي جهاني ایران در شاخص کیفیت سیستم آموزشي در رده اساس گزارش
کشور  59(، و یا در مسابقات جهاني مهارت از میان 2084 ،8کشورهاي جهان قرار دارد )گزارش انجمن جهاني اقتصاد

سال از عمر نظام  50(. لذا پس از گذشت بیش از 2081، 2رسیده است )گزارش مسابقات جهاني مهارت 31به مقام 
اي در ایران؛ ایراد در کدام بخش از طراحي، اجرا و ارزشیابي است؟ بنابراین، پژوهش حاضر آموزش فني و حرفه

اي ایران است. لذا با نگاهي آسیب شناسانه سازي ضایعات برنامه درسي در نظام آموزش فني و حرفهمفهومدرصدد 
اي هدر پي یافتن پاسخ این سوال است که الگوي کارآمدي که منجر به کاهش ضایعات برنامه درسي در آموزش

؟. براي این منظور، ابتدا عوامل موثري که ها و شاخص هایي برخوردار استاي گردد، از چه ابعاد، مولفهفني و حرفه
اند را شناسایي، و سپس در قالب پاسخ به چرایي بروز این نتیجه درصدد ارائه منجر به بروز نتیجه  فعلي گشته

 راهکارهایي براي کاهش و رفع ضایعات برنامه درسي برخواهیم آمد.
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 روش 
ها کیفي، و از نظر اي است. از لحاظ نحوه گردآوري دادهروش این پژوهش به لحاظ هدف، هم کاربردي و هم توسعه

ایم. جامعه آماري شامل متخصصان و خبرگان ماهیت و نوع مطالعه نیز از روش پدیدارشناسي توصیفي بهره برده
یري گباشند که به روش نمونهریزي درسي مياي و همینطور متخصصان حوزه برنامههاي فني و حرفهحوزه آموزش

ها ادامه داشت. ابزار پژوهش در این مرحله نفر انتخاب شدند. انتخاب افراد تا مرحله اشباع داده 28تعداد هدفمند 
( از 2008) 8دست آمده بر اساس دیدگاه آترائید و استرلینگهاي بهمصاحبه نیمه ساختارمند بود و براي تحلیل داده

مي کند نقشه اي شبیه تارنما به مثابه اصل سازمان آنچه شبکه مضامین عرضه  .تحلیل شبکه مضامین استفاده شد
دهنده و روش نمایش است. شبکه مضامین، بر اساس روندي مشخص، مضامین پایه )کدها و نکات کلیدي متن(، 
مضامین سازمان دهنده )مضامین به دست آمده از ترکیب و تلخیص مضامین پایه( و مضامین فراگیر )مضامین عالي 

اي شبکه هکند؛ سپس این مضامین به صورت نقشهمند مياکم بر متن به مثابه کل( را نظامدربرگیرنده اصول ح
که شود. تحلیل شبتارنما، رسم و مضامین برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده مي

کپارچه م اکتشاف متن و سوم یطور کلي به سه بخش اصلي تقسیم نمود: اول تجزیه متن، دوتوان بهمضموني را مي
ها با مطالعه ها، عالوه بر اینکه دادهبراي تعیین اعتبار دروني یافته .(2008ها )آترائید و استرلینگ، کردن اکتشاف

مباني نظري، پیشینه تحقیق، منابع، مصاحبه با افراد کانوني انتخاب و تأیید شدند، نظرات و رهنمودهاي گروهي از 
شد و قبل از کدگذاري، جرح و تعدیل نهایي به عمل آمد. جهت تعیین اعتبار بیروني )انتقال پذیري(  خبرگان نیز لحاظ

ا و ههاي ویژه کدگذاري و تحلیل نمادها و نشانههاي حصول اشباع نظري، استفاده از رویهها نیز از تکنیکیافته
آوري معها در این بخش از سه تکنیکِ ج( یافتهها، بهره گرفته شد. جهت تعیین روایي )تأییدپذیريتوصیف غني داده

ها از منابع متعدد، تحلیل موارد منفي و انعطاف روش استفاده شد که همگي بیانگر اعتبار و روایي مناسب یافته داده
اي از هاي فني و حرفهاند. سواالت محوري که با موضوع کاهش ضایعات برنامه درسي آموزشهاي پژوهش بوده

ریزي درسي در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته پرسیده شد، اي و متخصصان برنامههاي فني و حرفهوزشخبرگان آم
 شامل موارد زیر بوده است:

 هاي فراگرفته شده در کار یا حرفه فرد کاربرد ندارد؟چرا مهارت

 فراگیران چه موقع مهارت آموخته شده را به کار خواهند گرفت؟

 ت فراگرفته شده در کار چیست؟موانع اصلي کاربرد مهار

هاي آموزشي و درسي با برنامه نفعان )مهارت آموختگان و کارفرمایان( انتظارات و توقعات خود را از برنامهآیا ذي
 گذارند؟ریزان در میان مي

 آیا منابع کافي براي کاربرد مهارت آموخته شده در اختیار فراگیران قرار دارد؟

 با نیازهاي جامعه و بازار کار همخواني دارد؟آیا مهارت یادگرفته شده 

 هاي نوین امروزي تناسبي دارد؟آیا مهارت فراگرفته شده با دانش و فناوري
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 هايافته
کد مفهومي پایه است که حاکي از  841هاي حاصل از روش تحلیل مضمون بعد از حذف کدهاي مشترك، یافته
المللي و مصاحبه با خبرگان و متخصصان با محوریت مفاهیم لي و بیندست آمده از مطالعه اسناد علمي مهاي بهداده

اي است. سپس در مرحله دوم و سوم هاي فني و حرفهمرتبط با موارد موثر در کاهش ضایعات برنامه درسي آموزش
ه ب این مفاهیم تحت دو عنوان کلي، مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر نیز به شرح زیر شناسایي شدند که

دهنده ذیل آن به توضیح و بسط مضمون شناسایي شده خواهیم تفکیک هر یک از مضامین فراگیر و مضامین سازمان
 پرداخت.

 

 دهنده و فراگیر. استخراج مضامین پايه، سازمان1جدول 

مضامین 

 فراگیر

مضامین 

سازمان 

 دهنده

 مضامین پايه

 فراواني

ماهیت غیر 

 منعطف

 روابط نامتوازن 

 1 هاي برنامه درسيارتباط میان خرده سیستمعدم 

 88 هاي آموزش مهارتيهاي برنامه درسي با کالن سیستمعدم ارتباط میان خرده سیستم

 88 عدم ارتباط میان کالن سیستم نظام آموزشي مهارتي با دیگر نظامات آموزشي

 82 نظامات ساختاري کشورعدم ارتباط میان کالن سیستم نظام آموزش مهارتي با دیگر 

 1 هاي برنامه درسيهماهنگي پایین میان خرده سیستم

 1 ها با کالن سیستم هماهنگي پایین خرده سیستم

 5 هماهنگي پایین میان کالن سیستم نظام آموزشي با دیگر نظامات ساختاري

 84 عدم ارتباط میان نیازهاي شغلي و دوره آموزشي ارائه شده در مرکز

 1 هامقاومت خرده سیستم براي اصالح و ارتباط با دیگر سیستم

 83 عدم ارتباط میان مراکز آموزشي مهارتي و مراکز صنعتي

 1 عدم تناسب میان بودجه و برنامه درسي

ساختار 
 رشدنیافته  

 1 رویکرد سیستمي ناقص

 1 هاي درسيعدم رعایت اصول طراحي سیستم در برنامه

 1 هاي درسيهاي اجرایي ناکارآمد براي برنامهتعریف دستورالعمل

 9 هاي اجرایي ناکارآمد متناسب با شرح وظایف شغليتعریف کارراهه

 88 هاعدم وجود معیارهاي مناسب براي سنجش اثربخشي برنامه

 1 هاي مهارتيفقدان رویکرد فلسفي مشخص در آموزش

 1 هاي مهارتيریزي درسي در آموزشبرنامهروشن نبودن رویکرد 

 1 انشقاق میان اهداف و عملکرد

 81 هاي اشتغالعدم تناسب میان تعداد مهارت آموختگان با فرصت

 1 هاي درسيعدم توجه به سنجش اثربخش برنامه

 9 هاي درسيریزي عملیاتي متناسب با عملکرد برنامهعدم توجه به بودجه

 1 هاي نارس و غیر منعطفسیستمطراحي 
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اثرات مخرب 
 فراسیستم  

هاي اساسي منطقه مانند جمعیت فعال ساخت مراکز آموزش بدون در نظر گرفتن مولفه
 اقتصادي، نرخ ورود صنعت و خدمات به منطقه و ...

82 

 1 عدم توجه به اصالح ساختار سیستم

اي هآموزش بر تنظیم برنامه ها و روش تاثیر منفي رویکرد انعظاف ناپذیر نظام حاکم
 اجراي برنامه

80 

 1 ها در جلوگیري از اصالح ساختارتاثیر قدرت کالن سیستم

 1 هاي مهارتيعدم توجه مدیران باالدست به آموزش

 1 تمرکزگرایي در طراحي ساختار برنامه درسي

اي مباني پایه
 تاثیر بي

براي سنجش افراد، با هدف ورود به سیستم آموزش وجود معیار و شاخص نامناسب 
 مهارتي )کارآموزان(

83 

 88 وجود قوانین غیرموثر

 84 نبود قوانین موثر و حمایت کننده

 1 وجود قوانین غیرمنعطف و صلب

 80 کپي ناقص از ساختارهاي آموزشي دیگر کشورها

 88 هاي نظارتي کارآمدفقدان سیستم

 85 هاي مهارتينبودن آموزشهدفمند 

 
 
 

مضامین 

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین پايه

 فراواني

نیازسنجي 
 معیوب

منابع نامشخص تعیین 
 نیاز  

 82 روشن نبودن اهداف نیازسنجي

 1 نبود سیستم طبقه بندي اطالعات مورد نیاز براي نیازسنجي

 1 )هر حرفه آموزشي به تفکیک(فقدان اطالعات مربوط به موضوع مورد توجه 

عدم توجه در تنوع نیاز مخاطبین آموزش اعم از جنسیت، مقطع تحصیلي، 
 سن و ...

80 

 1 عدم توجه به منابع سنجش نیاز 

 1 هاي شغليعدم توجه به نیازسنجي مبتني بر شایستگي

 89 عدم توجه به نیازهاي واقعي بازار کار

 88 هاي بافت و منطقهدر نظر گرفتن ظرفیت انجام نیازسنجي بدون

 88 هاي جدیدعدم توجه به تکنولوژي

 83 هاي بعديگیري از نتایج به دست آمده در نیازسنجيعدم بهره

 84 نفعان آموزش در فرایند نیازسنجيعدم توجه به ذي

 نیاز نامفهوم   

 80 هاي مهارتيآموزشفقدان برآورد مناسب از نیازهاي آینده کشور به 

 88 هاي متفاوت از نیاز و نیازسنجي )فقدان یک تعریف مشترك(وجود تعریف

 1 طراحي اهداف غیرواقعي

تعیین محتواي آموزشي ناکارآمد، قدیمي و غیرمعتبر بدون در نظر گرفتن 
 نتایج نیازسنجي

88 

 80 تعیین نیازهاي غیرمرتبط
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 نگري    سطحي

 83 بیني سازوکارهاي مناسب براي نیازسنجيعدم پیش

 83 هاي سنجش نیازعدم تغییرپذیري در روش

 81 عدم تامین بودجه مناسب براي انجام نیازسنجي

 مندي از نتایج به دستفقدان یک سیستم پویا براي بازخوردگیري و بهره
 هاي دیگرآمده در نیازسنجي

84 

 81 مرحله نیازسنجيوجود نگاه ناقص و نمایشي به 

 1 نبود سیستم نظارتي مناسب براي ارزیابي از فرایند نیازسنجي

 88 نیازسنجي غیرروشمند

 1 هاروزرساني نیازسنجيعدم به

 1 عدم توجه به نیازسنجي مداوم و پیوسته

 85 مندي از نیروي غیر متخصص در انجام نیازسنجيبهره

 89 توجهي ناشي از نگاه سیاسي به مقوله نیازسنجي بي

 80 عدم توجه به نیازسنجي حین اجراي آموزش

 نتایج نامعتبر   

 89 نبود ضمانت اجرا براي نیازسنجي

 81 مندي از نتایج نیازسنجينبود ضمانت بهره

 82 هگذاري شدهاي هدفعدم تناسب میان نیروي انساني جذب شده با فعالیت

 82 فاصله میان نیاز واقعي و شرایط و امکانات 

 83 عدم اطمینان به نتایج نیازسنجي

 اجراي نافرجام 

 80 تمرکز صرف بر یک زمان و مکان براي سنجش نیاز 

 1 عدم تامین تجهیزات مناسب نرم افزاري و سخت افزاري برنامه نیازسنجي

 1 هاي طراحي شدهبراي برنامهعدم توجه به نیروي انساني مورد نیاز 

 1 عدم توجه به تربیت نیروي انساني موجود براي نیازسنجي مداوم و پیوسته

 83 عدم انتقال نتایج نیازسنجي به مرحله تدوین برنامه و اجرا

 
 
 

مضامین 

 فراگیر

مضامین سازمان 

 دهنده
 مضامین پايه

 فراواني

انقباض 
 در روش

 عدم تنوع در روش

 82 هاي مهارتيهاي اجرا در برنامه درسي آموزشتوجه به تنوع در روشعدم 

 80 هاي مهارتيهاي ارزشیابي در برنامه درسي آموزشعدم توجه به تنوع در روش

 80 هاي مهارتيهاي طراحي در برنامه درسي آموزشعدم توجه به تنوع در روش

 84 آموزشيهاي تدوین استانداردهاي عدم توجه به روش

 88 هاي سنجش اثربخشي برنامه درسيعدم توجه به تنوع در روش

-هاي آموزشي ویژه آموزشهاي تدریس با توجه به تنوع دورهعدم توجه در روش

هاي مهارتي )صنعت، خدمات، کشاورزي، فرهنگ و هنر( توسط تصمیم 
 هاي مهارتيگیرندگان حوزه آموزش

80 

هاي تنوع مندي از روشآموزش )به ویژه مربیان( به بهرهعدم توجه مجریان 
 تدریس

80 

 هاي غیراثربخشروش
 1 هاي درسيعدم توجه به ساختار اثربخش اجراي برنامه

 1 هاي درسيعدم توجه به رویکردهاي آموزش اثربخش در برنامه
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اثربخش برنامه هاي طراحي، اجرا و ارزشیابي عدم توجه به مولفه تغییر در روش
 درسي

1 

هاي هاي درسي ویژه آموزشهاي اثربخش تنظیم برنامهعدم توجه به روش
 مهارتي

1 

ي هاهاي اثربخش شناسایي و تعیین اهداف آموزشي در برنامهعدم توجه به روش
 هاي مهارتيدرسي آموزش

1 

 83 هاي اثربخش برآورد بودجه مورد نیاز برنامهعدم توجه به روش

 85 هاي تدریس اثربخشعدم توجه به روش

 1 هاي درسي مهارتيها( در برنامهعدم توجه به مقوله انتقال آموزش )آموخته

هزینه 
هاي 

 بازگشت

تصمیمات مدیریتي 
 ناکارآمد

 89 هاي درسيتصمیمات نامناسب مدیران در اجراي برنامه

 83 طور نادرستاجراي قوانین مناسب به

مراکز آموزش مهارتي بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعي، اقتصادي و ایجاد 
 هاهاي باالي این نوع از آموزشسیاسي ناشي از هزینه

80 

ایجاد مراکز آموزش مهارتي بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعي، اقتصادي و 
 ايسیاسي ناشي از عدم توجه به نیازهاي منطقه

84 

مهارتي بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعي، اقتصادي و ایجاد مراکز آموزش 
سیاسي ناشي از عدم توجه به اسناد و قوانین باالدستي؛ همچون سند برنامه 

 اي کشور، منطقه، شهرستان و مطالعات صورت گرفتهتوسعه

83 

نگاه غیرتخصصي 
 مدیریت

مجریان  ارزشمند و خوب جلوه دادن نتایج اجراي برنامه درسي، توسط مدیران و
 به دلیل اثربخش جلوه دادن نوع مدیریت خود

84 

 هايهاي آموزشتوجه نمایشي و سیاسي به وجود مراکز آموزشي و اساسا برنامه
 اي در کشورفني و حرفه

85 

هاي کم توجهي مدیران به گزارشات پژوهشي مبني بر عدم اثربخشي برنامه
 مهارتي

83 

 82 هاي اجرایيگذاري در بازطراحي برنامهعدم توجه مدیران به سرمایه 

 80 هاي درسي مهارتيعدم توجه مدیران به نیاز به اصالح ساختار در برنامه

هاي درسي تدوین شده ناشي از دیر بازده بودن این بي اعتمادي مدیران به برنامه
 برنامه ها

83 

 84 هاي درسيعدم توجه تصمیم گیرندگان به نتایج برنامه

 84 عدم توجه مدیران به هزینه هاي ایجاد شده برنامه درسي ناکارآمد

نبود ساختار مناسب در ارائه نتایج به دست آمده به مدیران براي گرفتن دیگر 
 تصمیمات

82 

 83 مقاومت مدیران در مقابل نتایج به دست آمده

 82 نیاز اجراي برنامه هاي موردریزي متناسب با هزینهعدم توجه مدیران به برنامه

 80 هاي مهارتيبر بودن آموزشعدم توجه مدیران به گران بودن و هزینه

 84 هاي آموزشينبود نگاه آموزشي به سیستم

 1 بي توجهي مدیران به رعایت ساختار طراحي، اجرا و ارزشیابي برنامه درسي
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مضامین 

 فراگیر

-مضامین سازمان

 دهنده
 مضامین پايه

 فراواني

نیروي 

انساني 

 ناكارآمد

طراح، مجري و 

 صالحیتارزياب بي

 84 هاي مهارتيهاي مورد نیاز طراحان برنامه درسي آموزشعدم شناسایي صالحیت

 89 هاي مهارتيهاي مورد نیاز مجریان برنامه درسي آموزشعدم شناسایي صالحیت

 83 هاي مهارتيبرنامه درسي آموزشهاي مورد نیاز ارزیابان عدم شناسایي صالحیت

 84 هاي مهارتيهاي مورد نیاز طراحان برنامه درسي آموزشعدم ارزیابي از صالحیت

هاي مهارتي )اعم هاي مورد نیاز مجریان برنامه درسي آموزشعدم ارزیابي از صالحیت
 از کارکنان، مربیان و مدیران(

82 

 83 هاي مهارتينیاز ارزیابان برنامه درسي آموزشعدم ارزیابي از صالحیت هاي مورد 

اي براي طراحي اجرا و هاي درسي فني و حرفهمندي از متخصصان برنامهعدم بهره
 ارزیابي

85 

 85 هاي مهارتيانتخاب افراد غیرمتخصص براي مدیریت آموزش

 89 هاي مهارتي جذب نیروي انساني بي صالحیت، در آموزش

 84 هاي تخصصيتناسب میان تخصص افراد و فعالیتعدم 

 فقدان برنامه

هاي طراحان، مجریان و عدم وجود برنامه و سازوکارهاي الزم براي سنجش صالحیت
 هاي درسي آموزش مهارتيارزیابان برنامه

84 

 82 فقدان برنامه در ارزیابي و اثربخشي نیروي انساني فعال در نظام آموزش مهارتي

 82 روزآوري و ارتقاء نیروي انساني فعال در نظام آموزش مهارتي فقدان برنامه در به

 83 ویژه مربیان در نظام آموزش مهارتينبود سازوکارهاي انگیزاننده براي نیروي انساني به

-داشت نیروي انساني به ویژه مربیان آموزشفقدان سازوکارهاي معتبر براي جذب و نگه

 هاي مهارتي

89 

فاصله غیرمعنادار 

 هاي برنامهبخش

 81 هاي مهارتيهاي درسي آموزشوجود فاصله میان طراحان، مجریان و ارزیابان برنامه

هاي هاي درسي آموزشهاي طراحي، اجرا و ارزیابي برنامهوجود فاصله میان بخش
 مهارتي

81 

 84 فاصله میان قوانین حمایت کننده و برنامه طرحي شده

 89 هاي اجرا و ارزیابي برنامه و بالعکسعدم اطالع و شناخت طراحان برنامه از واقعیت

 81 هاي مهارتي غیررسميعدم شناخت نسبت به آموزش

 كفايتي ادراک شدهبي

هاي هاي آموزشانگیزه بودن نیروهاي سازماني به ویژه در بخش اجراي برنامهبي
 مهارتي

84 

 84 نیروي انساني از حضور در فرایند اجراي برنامهادراك غیرسودمند 

حاکم شدن احساس تقابل منافع در نیروي انساني فعال در سازمان و اهداف آموزشي 
 برنامه درسي

88 

هاي بازآموزي و ارتقاء ارائه محتواي آموزشي غیرمفید، قدیمي و ناکارآمد در دوره
 مهارتيمجریان )به ویژه مربیان( نظام آموزش 

84 
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 مضامین فراگیر
 مضامین

 دهنده سازمان 
 مضامین پايه

 فراواني

محیط نامناسب 
 یادگیري

شرایط فیزیکي 
 نامناسب

 82 روز آموزشيعدم وجود تجهیزات و وسایل به

 82 عدم وجود مواد مصرفي وسایل کمک آموزشي

، کاهش آالیندگيعدم وجود عوامل تامین کننده ایمني محیط کار از قبیل تجهیزات 
 لباس کار و ...

80 

 80 عدم وجود عوامل تامین کننده بهداشت محیط کار نور کافي، دماي مناسب و ...

 1 معماري نامناسب محیط آموزشي

 1 طراحي نامناسب فضاي کالس و لي آت کارگاهي

 جو آموزشي نامناسب

 83 )مانند عیب یابي(عدم وجود تکالیف شبیه سازي شده با محیط واقعي کار 

 83 عدم توجه مربیان به دادن آزادي عمل و مشارکت کارآموزان در حین اجراي آموزش

 84 هاي مهارت محورهاي نمره مدار به جاي ارزشیابيمندي از ارزشیابيبهره

 84 هاي آموزشي در محیط واقعي کارمندي از اجراي دورهعدم بهره

 80 کارآموزعدم تناسب استاد به 

 88 روزمندي از محتواي آموزشي استاندارد و بهعدم بهره

 1 هاي مقتدارنهگیرانه به جاي روشهاي تدریس سهل و یا سختمندي از روشبهره

 83 هاي تدریس مبتني بر مشارکت و حل مسالهمندي از روشعدم بهره

 88 واقعي کار، توسط کارآموزهاي یادگرفته شده به محیط عدم انتقال مهارت

 



 ، سال هشتم2پژوهشي، شماره  -هاي کاربردي روانشناختي، علمينامه پژوهشفصل

852 

 

 
 

 ايهاي فني و حرفه. ترسیم شبکه مضموني عوامل موثر در ضايعات برنامه درسي آموزش1نمودار 
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 نتیجه
تحلیل شبکه موجود در این پژوهش توضیح دهنده ساختار و منطق کلي نتیجه به دست آمده در این پژوهش است 

 اي بوده است.هاي فني و حرفهبراي ضایعات برنامه درسي در آموزشکه بیانگر شش گزاره اصلي و فراگیر 

این مفهوم متناظر بر نگاه ناقص به رویکرد سیستمي است : ماهیت غیرمنعطف؛ و مقابل آن ماهیت منعطف
که یکي از مهمترین دالیل آن کپي ناقص از ساختارهاي آموزشي دیگر کشورهاست. وجود این رویکرد ناقص منجر 

یرا ز) توان آن را از بین بردطوري که نه ميبه ،هاي نارس، انعطاف ناپذیر و ناکارآمد خواهد شدي سیستمبه طراح
ي که اتوان نتیجه ملموسي از آن انتظار داشت. مباني پایه؛ و نه مي(اصول اولیه طراحي سیستم در آن رعایت شده

ارآمد( نیز هاي نظارتي کشوند )مانند قوانین و یا سیستمها نیز در نظر گرفته ميبراي ایجاد و کنترل این سیستم
اي وجود ندارد و یا در صورت وجود قوانین، غیرموثرند. سیستم زیرا یا قوانین موثر و حمایت کننده ،تاثیرندعموما بي

یان خرده توازن مها وجود روابط نامنظارتي نیز توان مقابله با انحراف ایجاد شده را ندارد. نتیجه این دسته از سیستم
ها و یا مقاومت خرده سیستم براي اصالح و ارتباط با ها با کالن سیستمها با خود و همچنین خرده سیستمسیستم

متاسفانه میان مراکز آموزش مهارتي و  ،(8312بر مطالعه حکیم زاده و همکاران ) هاست. همچنانکه بنادیگر سیستم
یک مرکز آموزش فني و  ،عنوان مثالندارد. به کافي وجود ارتباط قتصاديا گانهسه مراکز صنعتي و نیازهاي بخش

هاي اساسي منطقه مانند جمعیت فعال بدون درنظرگرفتن معیارهاي توسعه و مولفه ،اي ساخته خواهد شدحرفه
ها ستمیها. این گونه از ساقتصادي، نرخ ورود صنعت و خدمات به منطقه و معیارهایي براي سنجش اثربخشي برنامه

قدرت  ند. به عبارتيهست اي چون اصالح ساختار نیز بیگانهبه دلیل وجود ساختار غیرمنعطف متاسفانه با مقوله
و در برخي از مواقع نیز با تهدید مواجه خواهد کرد.  برنمي تابداي است که هر گونه انعطاف را فراسیستم به اندازه

طراحي مجدد را داشت  توان انتظار اصالح و بازها ميبر سیستمحال آنکه در صورت حاکم شدن ساختاري منعطف 
هاي طراحي اولیه گردد. در این مولفه رویکرد مدیران کالن نظام آموزشي بسیار حائز اهمیت تا منجر به کاهش هزینه

 بدتر از اي به مراتبهاي مهارتي قطعا منجر به نتیجهزیرا عدم توجه و اعتقاد مدیران باالدست به آموزش ،است
مندي از یک ماهیت ساختاري رشدیافته و منعطف که توان برقراري ارتباط بین هشرایط کنوني خواهد شد. لذا بهر

ي ابند باشد، مباني پایهروزآوري خود پايههاي اجتماعي را دارا باشد، به اصالح و بهاي خود و دیگر بخشزیربخش
یز در و مخرب فراسیستم ن ا کاهش دهد، و همینطور از نظام بروکراتیکتاثیري مانند قوانین غیرموثر را رفع و یبي

 توان انتظار کاهش ضایعات برنامه درسي را داشت. امان باشد، قطعا مي

اولین گام در طراحي هر برنامه، شناسایي نیازهاست. : نیازسنجي معیوب؛ و مقابل آن نیازسنجي مطلوب
ا و هظیم درست اهداف برنامه، تخصیص منابع الزم و ارائه دیدگاهبدون انجام یک نیازسنجي درست، امکان تن

شود که مشکل در کجاست و کدام هاي مناسب براي رفع این نیازها وجود ندارد. با نیازسنجي مشخص ميروش
 م اذعانرغي سطحي نگرانه به مقوله نیازسنجي که عليهابخش از مشکل نیاز به کدام نوع مداخله دارد. اما رویکرد

هاي مهارتي را با فقدان یک سیستم پویا براي سنجش نیاز، آموزش، تصمیم گیرندگان به اهمیت فوق العاده آن
زیرا اساسا نگاهي نمایشي به روبرو ساخته است.  ،برآورد مناسب، دادن بازخورد و طراحي یک برنامه درسي منسجم

نیز عموما غیرروشمند و یا نهایتا براي همه عمده نیازسنجي هاي صورت گرفته مقوله نیازسنجي وجود دارد و 
از یک روش ثابت نیازسنجي ( با هر تنوعي از جامعه مخاطبین)هاي آموزشي اعم از صنعت، خدمات و کشاورزي حرفه
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متاسفانه مشخص نبودن منابع اصلي بررسي نیاز و نبود سیستمي که طبقه بندي اطالعات مورد نیاز  گرفته شد. بهره
اي است. این موضوع منجر به هاي فني و حرفهدیگر مشکالت نیازسنجي آموزش ، ازي را مهیا سازدبراي نیازسنج

هاي مهارتي و تبع آن عدم طراحي یک برنامه همه جانبه و عدم برآورد مناسب از نیازهاي آینده کشور به آموزش
ندك گردد. اهاي بالقوه ميرفیتمنسجم و در نهایت عدم تشخیص فاصله میان نیاز واقعي، شرایط و امکانات و ظ

 گیرد و اساسا ضمانتيمهري دست اندرکاران قرار ميپذیرد نیز عمدتا مورد بيهاي نیازسنجي که صورت ميپروژه
چرا که هم خود به عدم توانایي نیروي انساني موجود براي نیازسنجي مداوم  ،مندي از نتایج آن وجود نداردبراي بهره

ي نیز بر هاي نیازسنجمتاسفانه درصدد تامین تجهیزات مناسب نرم افزاري و سخت افزاري برنامهو پیوسته واقفند و 
و هم اساسا سیستم نظارتي مناسب براي ارزیابي از فرایند نیازسنجي وجود ندارد تا به بررسي اعتبار نتایج  ،آیندنمي

ي این شرایط تواند در پعکس العملي است که ميبه دست آمده بپردازد. لذا عدم اطمینان به نتایج نیازسنجي کمترین 
ترك هاي مورد نظر، لزوم استفاده از زبان مشاتفاق بیافتد. دشواري دسترسي به جمعیت هدف، سختي دستیابي به داده

بین مراکز آموزشي و مراکز صنعتي، ایجاد تعهد و انگیزه براي کار تیمي، درگیر کردن سطوح باالتر در تمام مراحل 
هایي توان از جمله مهمترین چالشهاي حاصل از نیازسنجي به  اقدام اثربخش را مينجي و دشواري تبدیل یافتهنیازس

لوب مندي از یک نیازسنجي مطبا بهره ،اي با آنها روبروست. بنابراینهاي فني و حرفهدانست که نیازسنجي آموزش
مندي از یک سیستم روشمند و ضمانت الزم، بهرههاي الزم اعم از نیروي متخصص، بودجه که همه پیش بایسته

برداري از نتایج به دست آمده را دارا باشد و در قالب یک پروژه مداوم و  طولي که حتي توسط خود آموزش بهره
به طوري ؛ در هر زمان اتفاق بیافتد (اعم از آموزش گیرندگان و صاحبان مشاغل)آموزش  ذینفعان و دهنده از خود

ار مي توان انتظ؛ ایج نیازسنجي را در کمترین زمان ممکن در سطح اجراي برنامه درسي مشاهده کردکه بتوان نت
 کاهش ضایعات برنامه درسي را داشت.

این مولفه متناظر بر همه فرآیندهاي مرتبط با روش در : انقباض در روش؛ و مقايل آن انبساط در روش
هاي موثر در یاددهي و یادگیري(، ارزشیابي اجرا )به ویژه مولفههاي نیازسنجي، برنامه درسي است که اعم از روش

هاي مهارتي غیررسمي، رغم تنوع مخاطبین در آموزشعلي ،طور مثالههاي تنظیم برنامه است. بو اساسا روش
هاي آموزشي به یک صورت است. در بخش هاي طراحي برنامه درسي براي همه مخاطبین و براي همه حرفهشیوه
ها اعم از خدماتي، صنعتي و کشاورزي با هر تنوعي از مخاطبین به یک شیوه  ، روش تدریس در همه حرفهنیز اجرا

اي متاثر از رویکرد انعطاف ناپذیر حاکم بر نظام آموزشي از قابلیت هاي فني و حرفهاست. متاسفانه مجریان آموزش
ثال یک مربي آموزشي سالها از یک روش آشنا )براي م برايهاي اجرایي برنامه کمتر برخوردارند. تغیییر در روش

اي هاي فني و حرفههاي تدریس مختص به آموزشخود( به عنوان روش تدریس بهره خواهد برد. حال آنکه روش
-هایي چون کارآموزي در محیط کار که بخشي از شایستگي و توانایياي برخوردار است. روشاز تنوع قابل مالحظه

تري از مختصات واقعي محیط کار محیط واقعي کار اجرا خواهد شد و کارآموزان درك عمیقهاي یک حرفه در 
صورت جدي به این روش پرداخته شده هاي صورت گرفته اخیرا و نه بهخواهند داشت )که البته بر اساس پیگیري

توان يشوند. یا ماده ميمندي از سیستم آموزشي دوگانه که در کشورهایي چون اتریش و آلمان استفاست(. یا بهره
نانکه تناسبي چ .هاي درسي و آموزشي نیز اشاره کرد که از این قاعده مستنثني نیستبندي و تنظیم برنامهبه بودجه

هاي مورد استفاده در ها وجود ندارد. اساسا صلب بودن و انقباض در روشمیان برنامه آموزشي و بودجه استان
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اي ههاي موثر در ضایعات برنامهعنوان یکي از مولفهاي بههاي فني و حرفهوزشهاي مختلف برنامه درسي آمبخش
مندي از رویکردهاي ها و بهرهروز رساني، بسط و تنوع در روشدر صورت به ،درسي شناسایي شده است. از این رو

رنامه نتظار کاهش ضایعات بتوان اهاي درسي ميآموزش اثربخش مانند انتقال یادگیري و یا آموزش انتقالي در برنامه
 درسي را داشت.

در بسیاري از موارد سردمداران نظام آموزشي : هاي بازگشت؛ و مقابل آن سرمايه گزاري در بازگشتهزينه

پي به ناصواب بودن مسیر طي شده در خصوص برنامه درسي طراحي شده و تصمیمات بد مدیریتي خود که عمدتا 
ر اي در کشوهاي فني و حرفههاي آموزشه وجود مراکز آموزشي و اساسا برنامهناشي از توجه نمایشي و سیاسي ب

است، خواهند برد و حتي در برخي مواقع اقدام به ارزشمند جلوه دادن نتایج اجراي برنامه درسي مبتني بر نوع مدیریت 
هاي یرند. این مساله در آموزشنمایند، اما عوامل بسیاري منجر خواهند شد تا تصمیم الزم براي بازگشت را نگخود مي

هاي بسیار براي طراحي و شود. صرف نمودن هزینهها بسیار مشاهده مياي به دلیل گران بودن آموزشفني و حرفه
اي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري بدون توجه به اسناد و قوانین باالدستي؛ ایجاد یک مرکز آموزش فني و حرفه

اي و کم توجهي مدیران به گزارشات اي کشور، منطقه، عدم توجه به نیازهاي منطقههمچون سند برنامه توسعه
ست توان از این دهاي مهارتي و آثار اجتماعي، اقتصادي و سیاسي آن را ميپژوهشي مبني بر عدم اثربخشي برنامه

تصمیم  ت. گرفتن اینهاي بسیاري را گرفدر رفت سرمایههتوان با یک تصمیم مناسب جلوي برشمرد. حال آنکه مي
تواند منجر به سرمایه گذاري براي اصالح و یا بازطراحي یک برنامه دیگر شود. لذا وجود نگاه تخصصي به مقوله مي

ات توان انتظار کاهش ضایعطور درست، ميهمندي از نیروي متخصص در اجراي قوانین مناسب ببرنامه درسي و بهره
 برنامه درسي را داشت.

الب توان در قریزي درسي را ميهمه برنامه: ي ناكارآمد؛ و مقابل آن نیروي انساني كارآمدنیروي انسان

هاي هاي طراح، مجري و ارزیاب برنامهسه بخش طراحي، اجرا و ارزشیابي خالصه کرد. حال آنکه آیا صالحیت
 تواند کاهش دهندهمي مندي از افراد متخصصاي است. قطعا بهرهدرسي تعیین و سنجیده شده است، خود مساله

هاي طراحي، اجرا و ارزشیابي را نباید از نظر دور داشت. از جمله ضایعات برنامه درسي باشد. هر چند دیگر مولفه
راح ط ،طوري کههاي درسي اشاره کرد که بسیار زیاد است. بهتوان به فاصله میان طراح، مجري و ارزیاب برنامهمي

دي هاي زیاجرا و ارزیابي اطالعي ندارد و همینطور بالعکس. همچنانکه نتیجه پژوهشهاي ابرنامه درسي از واقعیت
( 8312(، حکیم زاده و همکاران )8310هاي مهارتي در کشور است، محمد علي )عدم اثربخشي آموزش تائید کننده

ناسب، اجراي نامناسب توان آن را نتیجه یکي از حاالت طراحي نام( که به سادگي مي8319) و صفائي موحد و طرخان
ي که بتوان اها دانست. متاسفانه سازوکارهاي انگیزانندهو یا ارزیابي نامناسب برنامه درسي و یا فاصله میان این بخش

نیز وجود ندارد و حتي در برخي از مواقع احساس تقابل منافع در نیروي  ،نیروي انساني به ویژه مربیان را برانگیزد
. گردداندرکار ميکفایتي مربیان و مجریان دستشود که منجر به ادراك بيي حاکم ميانساني و اهداف آموزش

امه هاي مختلف برنعدم تناسب میان افراد متخصص و فعالیت تخصصي و همینطور فاصله میان بخش نهمچنی
 هاي فنير آموزشهاي ضایعات برنامه درسي دتوان از مهمترین مولفهریزي درسي )طراحي، اجرا و ارزشیابي( را مي

توان به ضعف در ساختار و سیستم آموزش مرتبط ها را مياي برشمرد. هر چند مقوله فاصله میان بخشو حرفه
ند. حداقل کم و یا زیاد کزه ايتواند این نقیصه را تا اندامندي از نیروي انساني کارآمد و یا ناکارآمد مياما بهره ،دانست
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مندي از افراد متخصص و با صالحیت بتوان زودتر نقص در ساختار را مرتفع نمود. لذا بهرهتوان امیدوار بود که با مي
هاي اساسي هر یک از این افراد، سنجش آنها تا رسیدن به افراد متخصص و طراحي با شناسایي صالحیت

جاد نماید اي ایني و حرفههاي فسازوکارهاي انگیزاننده که باکفایت الزم را در نیروي انساني مورد استفاده در آموزش
توان انتظار کاهش ضایعات برنامه هاي مختلف طراحي، اجرا و ارزشیابي ميو همینطور کاهش فاصله میان بخش

 اي را داشت.هاي فني و حرفهدرسي در آموزش

نامه ترین عوامل توسعه بریکي از مهم :محیط نامناسب يادگیري؛ و مقابل آن محیط مناسب يادگیري

آمیز، محیط یادگیري است. محیط یادگیري مثبت و اثربخش منجر به ایجاد یکپارچگي و پیشرفت موفقیتدرسي 
ه کند. برخي پژوهشگران بر این باورند کشود. فقدان این محیط، رسیدن به این اهداف را سخت ميتحصیلي باال مي

عامل آورد و تبراي یادگیري فراهم مي بخشد، شرایط بهتري رامحیط یادگیري غني، تدریس مدرسان را بهبود مي
محیط ممکن است فیزیکى باشد، مانند  .(2001کند )کوهن، هاي یادگیري را تقویت ميیادگیرندگان، مربیان و محیط

یا اینکه ممکن است ناشي از جو آموزشي تعریف شود. با  ،نور، هوا، تجهیزات و امکانات آموزشي و کمک آموزشي
هاي تاثیرگذار در کاهش و یا افزایش ضایعات برنامه درسي محیط یادگیري است. مترین مولفهاین اوصاف یکي از مه

ناگزیر تجهیزات و مواد مصرفي  ،واسطه برخورداري از ماهیت مهارتي و عمليبه ايهاي فني و حرفهدر آموزش
از چیدمان تجهیزات مندي شوند. همچنین بهرههاي بسیار مهم محسوب ميآموزشي و کمک آموزشي از مولفه

وز رهمناسب و طراحي فضاي فیزیکي از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است. لذا عدم وجود تجهیزات و وسایل ب
آموزشي، عدم وجود مواد مصرفي وسایل کمک آموزشي، عدم وجود عوامل تامین کننده ایمني محیط کار از قبیل 

ود عوامل تامین کننده بهداشت محیط کار نور کافي، دماي و ...، عدم وج تجهیزات کاهش آالیندگي، لباس کار
اي کالس و لي آت یا چیدمان تجهیزات کارگاهي ضمناسب و ...، معماري نامناسب محیط آموزشي، طراحي نامناسب ف

شود. حال اگر به این مقوالت مواردي چون عدم هاي درسي قلمداد ميهاي افزایش ضایعات برنامهاز مهمترین مولفه
ود تکالیف شبیه سازي شده با محیط واقعي کار )مانند عیب یابي(، عدم توجه مربیان به دادن آزادي عمل و وج

هاي مهارت هاي نمره مدار به جاي ارزشیابيمندي از ارزشیابيمشارکت کارآموزان در حین اجراي آموزش، بهره
 مندير، عدم تناسب استاد به کارآموز، عدم، بهرههاي آموزشي در محیط واقعي کامندي از اجراي دورهمحور، عدم بهره

هاي یادگرفته شده به محیط واقعي کار، توسط کارآموز، روز، عدم انتقال مهارتاز محتواي آموزشي استاندارد و به
هاي تدریس سهل و یا مندي از روشبهره و هاي تدریس مبتني بر مشارکت و حل مسالهمندي از روشعدم بهره

این ضایعات به باالترین سطح خود خواهد رسید. ضایعات برنامه  ،هاي مقتدارنه را بیافزایمبه جاي روشسختگیرانه 
اسي بلکه در حوزه آسیب شن ،عنوان یک نظریهتواند نه بهدرسي به عنوان یک مفهوم جدید در حوزه برنامه درسي مي

 ،ردندگین پس در حوزه برنامه درسي ارائه و اجرا ميکار برده شده و نظریات و الگوهاي که از انظریات و الگوهاي به
ر برده شده کاتواند چارچوبي را براي اعتبارسنجي دیگر نظریات و الگوهاي بهمورد استفاده قرار گیرد. این مفهوم مي

ه در یي شدمندي از یک یا دو بعد از ابعاد شناسابا بهره ،عنوان محتوادر حوزه برنامه درسي )اعم از برنامه درسي به
درصدد برآمدیم تا ضمن ارائه  ،این پژوهش؛ و یا برنامه درسي به عنوان یک طرح کلي( ارائه دهد. در این پژوهش

مفهوم ضایعات برنامه درسي به عنوان یکي از مفاهیم زیر شاخه برنامه درسي، با رویکردي آسیب شناسانه به شناسایي 
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 ،هاي فني و حرفه اي بپردازیم و متناظر با هر یکرنامه درسي آموزشهاي کالن و موثر در افزایش ضایعات بمولفه
 راهکاري را براي کاهش آن معرفي نماییم.
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