 -2-3-2-2-12توصيف برنامه درسي شاخه کاردانش در ايران همراه با سير تحول و چالشها
دکتر مهدی شريعت زاده
مقدمه
شاخه كاردانش بهعنوان يك نوآوري در نظام جديد آموزش متوسطه از سال تحصيلي  1371-1372به اجرا درآمد .هدف از تأسيس
اين شاخه ارتباط و نزديكي بيشتر آموزشهاي دوره متوسطه با نيازهاي بازار كار از طريق تربيت نيروي انساني مورد نياز در سطوح
كارگر ماهر ،نيمه ماهر ،استادكار و غيره بود .در اين مطالعه برنامه درسي شاخه كاردانش در ايران مورد بحث و بررسي قرار ميگيرد.
مروری اجمالي بر سير تحوالت آموزشهای کار محور
آموزشهاي كار محور (فني حرفهاي) مدرسه اي ،در ايران ،در حقيقت با تأسيس دارالفنون شكل گرفت و رسميت يافت .تأسيس
دارالفنون ،پاسخي به نياز آموزشي مدرسهاي بود كه در آن نياز اجتماعي ،تعيين كننده رشتههاي مختلف تحصيلي شد .پس از
انقالب مشروطيت در سال ( 1285هـ .ش) و تأسيس سازمانهاي دولتي به شيوه اروپايي و وسعت تشكيالت آنها ،نياز به وجود
افراد تحصيلكرده ،افزايش يافت .لذا هر مؤسسه اي ،درصدد برآمد كه نيروي مورد نياز خود را از طريق تأسيس مدرسه وابسته به
خود تأمين نمايد (محسنپور .)1378 ،ادامه اين روند به توسعه آموزش دوره متوسطه در كشور انجاميد و هدايت دانشآموزان
بهسوي دانشگاهها متمركز گرديد و به دنبال آن به كثرت يقه سفيدان پشت ميزنشين ،بدون توجه به نيازهاي جامعه منجر شد كه
انتقادات زيادي را به روند آموزش متوسطه وارد كرد.
در گزارشي ديگر ،آمده است« :آرزوي اكثر تحصيلكردهها ،كسب مشاغلي است كه دستها به خاك آلوده نگردد .پرداختن به
كارهاي حرفهاي و فنون ،در خور افراد كم استعداد ملحوظ ميشود (گزارش مقدماتي برنامه سوم .»)1341
در سال تحصيلي  1353-1354به دنبال تغيير نظام آموزش و پرورش كشور ،نظام جديد آموزش متوسطه به اجرا گذاشته شد،
اما عليرغم تغييراتي كه در ساختار برنامه آموزش متوسطه بهمنظور گسترش و توسعه آموزشهاي فني و حرفهاي ايجاد گرديد ،در
عمل تأكيد بر آماده كردن دانش آموزان براي ورود به دانشگاه ،تأكيد بر دروس نظري ،كمارزش بودن آموزشهاي فني و حرفهاي و
هدايت دانشآموزان بيعالقه و سرخورده به اين آموزشها ،از جمله مهمترين نارساييهاي عيني و ملموس اجراي اين برنامه جديد
بود .پس از گذشت مدتي از اجراي اين نظام ،مجدداً كارآيي آن مورد ترديد قرار گرفت زيرا فلسفه آموزش متوسطه ،آماده كردن
افراد براي رفتن به دانشگاه بود ،به طوري كه بر جمع ديپلمههاي بيكار روز به روز افزوده ميشد (شريعتمداري1361 ،؛ بهرنگي
.)1373
اين وضعيت تا پس از پيروزي انقالب اسالمي -تا سال  -1361ادامه يافت .در اين سال بهمنظور اصالح بخشي از نارساييهاي
آموزش متوسطه در ارتباط با بازار كار «طرح كاد» با هدف پرورش روحيه عالقه به كار در دانشآموزان و آشنايي آنان با محيط كار
و كارهاي صنعتي ،كشاورزي ،خدماتي به اجرا درآمد .اين طرح در ده ماده و  3تبصره به ضميمه سازمان و تشكيالت اجرايي آن در
شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش مورد بحث و بررسي قرار گرفت و شوراي عالي هماهنگي آموزشهاي فني و حرفهاي
كشور به اتفاق آرا كليات آن را مور د تصويب قرار داد .بر اساس اين طرح كليه دانشآموزان در دوره متوسطه ميبايست  3نيم روز
يا يك روز تمام در هفته بين  10-8ساعت در محيط كار حاضر و به مشاهده و فراگيري و مشاركت و ياري كار بپردازند( .وزارت
آموزش و پرورش  )1361اين طرح در مرحله اجرا با نواقص و نارساييهايي از جمله :نامشخص بودن ،جايگاه طرح كاد در مجموع

آموزشهاي دوره متوسط ،نامشخص بودن محتواي هر حرفه ،موضوعيت نداشتن امر هدايت تحصيلي (پيراينده و ديگران )1372
مواجه گرديد.
تغيير نظام آموزش متوسطه قبل ،به علت عدم پاسخگويي مناسب برنامه آموزشي آن به نيازهاي جامعه و نارساييها و
كاستي هايي مجدداً ،در دستور كار مسئولين فرهنگي كشور (شوراي عالي انقالب فرهنگي) قرار گرفت و پس از چند سال بحث و
بررسي سرانجام نظام جديد آموزش متوسطه از سال تحصيلي  1371 -1372در دبيرستانهاي كشور به اجرا درآمد براي نظام
جديد آموزش متوسط ويژگيهاي متعددي در نظر گرفته شده بود كه از مهمترين آنها تأسيس شاخه كاردانش جهت تقويت
مهارتآموزي دانشآموزان در دوره متوسطه بود .برنامه شاخه كاردانش با همان اهداف تا كنون نيز ادامه يافته است اگرچه اجراي
آن از سال تحصيلي  1396-1395دچار تغييراتي شده و طول مدت آن از  2سال به  3سال افزايش يافته و برنامه كارورزي آن بين
حداقل  120ساعت و حداكثر  240ساعت در نظر گرفته شده است اما ماهيت اجراي آن تغيير چنداني نيافته است و كماكان در
سالهاي اخير نيز اغلب دانشآموزاني كه از نظر پيشينۀ تحصيلي نه چندان قابل توجهي برخوردار هستند ملزم به انتخاب رشته
شاخههاي كاردانش ميشوند .در مواردي نيز دانشآموزان ،با عالقه رشته شاخه كاردانش را انتخاب ميكنند.
توصيف برنامه درسي شاخه کاردانش
در توصيف برنامه درس ي شاخه كاردانش به اهداف و ساختار برنامه درسي ،نحوه ورود به شاخه كاردانش و نحوه ارزشيابي از دروس
نظري و مهارتي اشاره ميشود:
اهداف کلي
هدف كلي شاخه كاردانش تربيت نيروي انساني مورد نياز بخشهاي صنعت ،كشاورزي و خدمات بر اساس نيازهاي توسعه اقتصادي،
اجتماعي ،فرهنگي كشور ميباشد ،به نحوي كه هر يك از افراد شاغل و يا متقاضيان اشتغال در جامعه براي كاري كه انجام ميدهند
يا داوطلب انجام آن هستند ،دانش و مهارت كافي كسب نمايند (كليات نظام جديد آموزش و پرورش .)1375
اهداف جزيي
پرورش ملكات و فضايل اخالقي ،بينش سياسي و اجتماعي ،اعتالي سطح فرهنگ و دانش عمومي و احراز آمادگي نسبي
دانشآموزان براي ادامه تحصيل در رشتههاي خاص علمي ،كاربردي .ساير اهداف شاخه كاردانش عبارتاند از:
الف -کسب مهارتهای فني :توانايي انجام كار در حد استانداردهاي شغلي ارائه شده از سوي دستگاه متولي بخش اشتغال
همراه با رعايت نكات ايمني و بهداشتي
ب -مهارتهای زندگي :گسترش تواناييهاي فكري ،مهارتهاي تصميمگيري ،پرورش روحيه مسئوليتپذيري و غيره در امور
فردي و اجتماعي .اين مهارتها در قالب درسهاي عمومي و تكميل مهارت به دانشآموزان آموزش داده ميشود.
ج -مهارتهای يادگيری :توانايي و مهارت الزم براي ادامه دادن يادگيري بعد از فارغالتحصيلي.
روشهای ياددهي -يادگيری
روش آموزش و تدريس در شاخه كار و دانش ،به شيوه سنتي انجام ميشود .به اين ترتيب كه مفاهيم و مهارتها ابتدا توسط معلم
آموزش داده شده ،سپس به شكل عملي در كارگاه يا آزمايشگاه مدرسه توسط معلم و دانشآموز تمرين ميشود .بديهي است در

اين شيوه به دليل امكانات محدود مدارس و مجهز نبودن كارگاهها ،دانش آموزان محيط واقعي كار را تجربه نكرده؛ بنابراين با
ويژگيها و محدوديتهاي محل كار نيز آشنا نميشوند .البته درسي با عنوان كارآموزي در برنامه آموزشي دوره سه ساله فني و
حرفهاي و كاردانش گنجانده شده است كه دانشآموزان در تابستان سال سوم ،يعني پايان مدت تحصيل ،ملزم به گذراندن آن در
محلهاي واقعي كار ميباشند .ليكن اين دوره كارورزي بر اساس برنامه دقيق و منسجم و با هماهنگي الزم مربيان و كارفرمايان
انجام نميگيرد ،از اين رو كارايي الزم را نداشته و بازخورد آن نيز به برنامههاي درسي باز نميگردد.
ارزشيابي
ارزشيابي از آموختهها در اين شاخه به دو صورت آزمونهاي كتبي و عملي صورت ميپذيرد .آزمونهاي كتبي براي دانش نظري
آموخته شده و آزمونهاي عملي براي سنجش مهارتهاي آموزش داده شده استفاده ميشود.
شيوههاي ارزشيابي در اين شاخه به مانند ساير بخشهاي آموزش و پرورش به صورت سنتي انجام ميشود.
اشتغال فارغالتحصيالن
دانشآموزاني كه كليه واحدهاي درسي رشته مهارتي خود را با موفقيت به پايان برسانند از مزاياي زير برخوردار خواهند شد:
 دريافت مدرك رسمي پايان تحصيالت كامل آموزش متوسطه در رشته مهارتي مربوط از وزارت آموزش و پرورش
 دريافت گواهينامه مهارت شغلي از دستگاه متولي ذيربط
 دريافت گواهينامه كارورزي
با توجه به اينكه هدف اصلي ايجاد شاخه كار و دانش ،ايجاد و توسعه مهارتهايي شغلي در فراگيـران بـه طوريكـه بالفاصـله بعـد از
فارغالتحصيلي از هنرستان بتوانند جذب بازار كار و صنعت شوند ،بوده است ،لذا در صورت تحقق يادگيري حرفهاي ،فارغالتحصيالن
اين شاخه شانس بيشتري نسبت به سايرين براي حضور در بازار كار و صنعت دارند .براي فارغالتحصيالن اين شاخه ،به دليل كار در
كارگاههاي مختلف و آشنايي با دستگاهها و ابزارآالت فني و صنعتي و نحوه استفاده از آنها زمينه كاريابي و اشـتغال بـيش از سـاير
رشتهها ميباشد و اين فارغالتحصيالن ميتوانند در بازار كار و صنعت مشغول به كار شوند.
ساختار برنامه درسي رشتههاي مهارتي كاردانش
برنامه درسي رشتههاي مهارتي از اجزا زير تشكيل ميشود:
دروس عمومي و شايستگيهای غير فني
اين دروس در همه رشتههاي مهارتي شاخه كاردانش مشترك است و جمعاً  42واحد ميباشد .در پايه اول مدارس روزانه  31واحد
و در پايه دوم و سوم  22واحد ارائه ميشود .اين دروس مشتمل بر  19واحد دروس عمومي 6 ،واحد مطالعات اجتماعي 13 ،واحد
انسان و سالمت 4 ،واحد انسان و مهارتهاي زندگي و  9واحد شايستگيهاي غير فني ميباشد.
استانداردهای مهارت يا دروس فني
اين دروس برنامه آموزشي مهارتي هستند و تا سقف  61واحد در هر رشته متغيرند .اين مهارتها محور اصلي آموزش و اشتغال
دانشآموزان ميباشند .دروس فني كه شامل  8واحد دروس پايه فني ،شامل (رياضي ،فيزيك ،شيمي) و  61واحد دروس فني
ميباشد .جمع واحدهاي شاخه كاردانش در دروس عمومي ،دروس پايه فني و دروس فني تا  120واحد بالغ ميگردد.

دروس پيشنياز
بهمنظور ايجاد شايستگي در دانشآموزان براي ورود به آموزش استانداردهاي مهارتي و جبران برخي كمبودهاي آموزشي از ميان
دروس عمومي ،پايه و اختصاصي برخي رشتههاي شاخه فني و حرفهاي ،بعضي از دروس به مجموعه دروس الزامي رشتههاي
مهارتي اضافه شده است.
دروس تكميل مهارت (شايستگيهاي غير فني)
اين دروس دانشآموزان را براي خود اشتغالي آماده ميسازد و عبارتاند از؛

 الزامات محيط كار
 اخالق حرفهاي
 كارگاه نوآوري و كارآفريني.
کارورزی
دانشآموزان پس از فراگيري مهارت و كسب تواناييهاي مربوط به خوداشتغالي بايد بتوانند در محيط واقعي نيز كار كنند؛ بنابراين
برنامه كارورزي تا سقف  120-140ساعت در هر رشته پيشبيني شده است.
امكان يا عدم امكان ارائه كارورزي در هر مهارت در يك منطقه شاخص مناسبي براي تعيين نيازهاي شغلي منطقه و ضرورت توسعه
يا عدم توسعه يك رشته مهارتي ميباشد.
دروس اختياری
درس اختياري بهمنظور انعطاف در آموزشهاي شاخه كاردانش جهت انطباق با شرايط محيطي ،امكانات ،نيازهاي منطقه ،نيروي
انساني منطقه و اشتغال طراحي شدهاند.
واحد آموزشي با شرايط و امكانات خود و نيازهاي منطقهاي عاليق و استعدادهاي دانشآموزان با توجه به جدول دروس اختياري
متناظر با رشتههاي مهارتي ،دروسي را براي پوشش واحدهاي اختياري هر رشته مهارتي به دانشآموزان ارائه مينمايد.
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جمع

رديف

مجموع دروس

واحد /ساعت

1

دروس عمومي

42

2

دروس غيرفني

9

3

دروس پايه فني (رياضي ،فيزيك ،شيمي)

8

4

دروس فني

61
120

رشتههاي مهارتي شاخه كاردانش:
رشتههاي مهارتي رشتههايي هستند كه ساختار اختصاصي برنامه درسي آن تركيبي از استاندارهاي مهارت (دروس فني) دروس
تكميل مهارت و دروس اختياري است و هدف آن آموزش مهارتهاي حرفهاي و تربيت نيروي انساني ماهر براي اشتغال در بازار كار
است.
شاخه كار و دانش مشتمل بر چهار زمينه صنعت ،خدمات و كشاورزي و هنر است؛ كه شرح آن در جدول ذيل ارائه گرديده است:
جدول شماره  -2عناوين رشتههاي تحصيلي شاخه كاردانش بر حسب زمينه ،گروه و زيرگروه دفتر كاردانش 1395
شرح

زمينه

گروه

رشته

رديف
صنعت
1

2

كشاورزي

كشاورزي و غذا

33

خدمات

بهداشت و سالمت
خدمات
بازرگاني و امور اداري

1
7
3

3
4

برق و رايانه
مكانيك
تعمير و نگهداري
مواد و فرآوري
معماري و ساختمان

17
32
1
4
6

هنر

جمع

49
153

نحوه ادامه تحصيل فارغالتحصيالن کاردانش
به منظور ايجاد انگيزه بيشتر در دانشآموزان براي انتخاب و ورود به شاخه كاردانش تمهيداتي براي ادامه تحصيل آنها در نظر
گرفته شده است .زمينههاي ادامه تحصيل شاخه كاردانش در آموزشكده فني و حرفهاي و دانشگاه علمي كاربردي ،دانشگاه پيام نور
و در صورت تغيير رشته در كنكور سراسري امكانپذير ميباشد .از آنجا كه اشتغال فارغالتحصيالن شاخه كاردانش با مدرك ديپلم با
مشكالت زيادي مواجه ميباشد ،بخش عمدهاي از اين فارغالتحصيالن ،عالقهمند به ادامه تحصيل براي كسب مدارك تحصيلي باالتر
و دسترسي به شانس اشتغال بيشتر در بازار كار ميباشند.
چالشهای فراروی برنامه درسي شاخه کاردانش
برنام ه درسي شاخه كاردانش در اجرا و عمل با چالشهاي متعددي روبهرو بوده است و سبب گرديده كارآيي و اثربخشي آن كاهش
يابد .در ذيل به اهم اين چالشها اشاره ميگردد؛
 عدم تناسب برنامه درسي طراحي شده با ويژگيهاي ورودي دانشآموزان :براي ورود به شاخه كاردانش يكي از موارد ضرورينمره  10در درس رياضي ( )1و  14براي رشتههاي فني اين شاخه ميباشد .با توجه به اينكه اغلب دانشآموزان به اين شاخه
وارد ميشوند از سابقه تحصيلي و آموزش ي مناسبي برخوردار نيستند عموماً از كسب نمره مورد نياز درس رياضي در رشتههاي

مختلف شاخه كاردانش ناتوان مي باشند و همين امر سبب طوالني شدن طول مدت تحصيل و بعض ًا ترك تحصيل آنان ميگردد.
از طرف ديگر يادگيري دروس فني كه با دروس پايه (رياضي ،فيزيك و )...به شدت وابسته است ،براي دانشآموزان فوقالذكر با
مشكالت جدي مواجه ميگردد (نفيسي  ،1390شريعت زاده .)1386
 عدم تناسب شرايط آموزشي براي اجراي استانداردهاي مهارتي :استانداردهاي مهارتي در شاخه كاردانش در حكم كليدمهارت آموزي است و اگر هر نوع خللي در اجراي صحيح اين استانداردها به وجود بيايد عمالً فرايند مهارتآموزي با اختالل
جدي مواجه ميگردد .نارساييهايي از جمله كم بود نيروي انساني واجد الشرايط ،به روز نبودن تجهيزات كارگاهي و
آزمايشگاهي ،نامناسب بودن محيط آموزشهاي كارگاهي و غيره ،از جمله مواردي هستند كه آموزشهاي استانداردهاي مهارتي
را در شاخه كاردانش با اختالل مواجه كردهاند .همچنين نحوه ارزشيابي دروس مهارتي در هنرستانها به گونهاي صورت
ميگيرد كه با دستورالعملهاي مربوطه در رابطه با ارزشيابي منطبق نيست و همين امر ميتواند سطح مهارتآموزي در
هنرستانهاي كاردانش را تنزل دهد (نفيسي  ،1390متين  ،1389رضاپور  ،1382برزگر .)1382
 عدم اجراي صحيح برنامه كارورزي :برنامه كارورزي از جمله دروسي است كه دانشآموزان شاغل به تحصيل در شاخه كاردانشبر اساس برنامه پيشبيني شده با گذراندن اين درس ،هم با محيط كار و شرايط حاكم بر آن آشنا ميشوند و هم ميتوانند
مهارتهاي ياد گرفته در محيط مدرسه را به محك تجربه بگذارند .در حال حاضر با توجه به اينكه از نظر زمان انجام اين درس
و ميزان همكاري سازمانها و نهادهاي خارج از آموزش و پرورش مشكالت زيادي وجود دارد ،عموماً اين درس به طور جدي در
صحنه عمل و اجرا مورد توجه قرار نميگيرد و فاقد اثربخشي الزم ميباشد (اكرام نيا  ،1381پيريايي  ،1381عطاريان ،1380
شواخي  ،1387برزگر  1382و شريعت زاده .)1393
 پايين بودن منزلت آموزشهاي فني و حرفهاي و كاردانش در جامعه :نگرش نسبتاً منفي والدين ،فراگيران و بهطور كلي جامعهبه اين آموزشها و هدايت دانشآموزان با نمرات پايين به اين شاخه از سوي مدارس به طوريكه در اذهان بسياري اين متصور
است كه هر كس نتوانست در رشتههاي ديگر ادامه تحصيل دهد ،بايد به رشتههاي كار و دانش وارد شود .هرچند كه در
سالهاي اخير از ميزان اين نگرش منفي نسبت به شاخه كاردانش در بين والدين و فراگيران تا حدي كاهش يافته است.
 اشتغال فارغالتحصيالن شاخه كاردانش :با وجود آنكه شاخه كاردانش با هدف مهارتآموزي به دانشآموزان در جهت ايجاداشتغال در بازار كار برنامهريزي شده است به طوري كه همه استانداردهاي مهارتي اين شاخه توسط صاحبان حِرَف و مشاغل
خارج از آموزش و پرورش طراحي ميگردد و لزوماً انتظار اين ميباشد كه فارغالتحصيالن شاخه كاردانش بعد از فارغ التحصيلي
ميتوانند به سهولت در بازار كار شاغل گرديده و به فعاليت بپردازند ،اما بررسيها و مطالعات نشان دهنده آن است كه اين
انتظار تا كنون به درستي برآورده نشده است و درصد بااليي از اين فارغالتحصيالن نميتوانند در بازار كار به شغل متناسب با
مهارتهاي آموخته شده دست پيدا كنند.
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