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 طرح کاد

 18/4/1398تاریخ پذیرش و انتشار:                                                                    14/12/1397تاریخ دریافت: 

 

 1عباس صدری 

 مقدمه

ی نقش نهادهای مهمچنین در کنار  ،شودها اعمال میاز طریق مدارس و دانشگاهرسمی آموزش  ازآنجاکه

 بدیل است.ای بیاقتصادی و حرفهتربیت ساحت یادگیری خارج از مدرسه و دانشگاه را در نواده، خا رسانه،

های آموزشی در جهت درک نیازها و تربیت فرد مناسب برای برقراری ارتباط بین نیازهای بازار کار و محیط

توان به مواردی یو م از اولویت خاصی برخوردار نیست گذاری آموزشدر بخش سیاست عموماًشغل مناسب 

های معطوف به بازار کار جایگاهی قائل نیستند و به ریزی آموزشی و درسی برای آموزشاشاره کرد که برنامه

این امر بخش مغفول برنامه درسی است. دولت جمهوری اسالمی  رسد که در بسیاری از کشورهانظر می

های درسی و های برنامهحوزهربتی این کژتابی صورت ضقرار بود به "طرح کاد"اندازی ایران از طریق راه

آموزان را حسب نیازهای بازار کار در زمینه حضور دانشهای غیرمتمرکز آموزشی را از طریق اجرای برنامه

نقش  بر یمبتنوتربیت های دستگاه تعلیمبخشی مجددی به رسالتو مفهومهای کاری فراهم کند محیط

 اط بین کار و آموزش داشته باشد.ارتبوپرورش در برقراری آموزش

نوشتار، ارزیابی کلی از طراحی و اجرای این این طرح با اهداف مختلفی طراحی و اجرا شد که در این 

  ط مثبت و منفی آن خواهیم داشت.ابرنامه و نق

 ی برنامه درسی جدید در مقایسه با برنامه درسی قبلیهایویژگ -توصیف ابعاد تغییر

 کاربردی و تنهاغیر توصیفی، یاگونهبه هاشتوسطه نظری قبل از انقالب اسالمی، آموزدر نظام آموزش م

ساز تواند زمینهکه می هاییشآموزعنوان به تنهاو  شدتعریف می مدرسه های داخلچارچوب آموزشدر 

                                                           
، دکتر شهناز جبل عاملی و دکتر پریا یجعفرآبادحسن رئیس  موسسه آیسسکو، این مقاله با مشارکت دکتر محمود مشایخی، دکتر م. 1

  .شودیمن تشکر و قدردانی او از ایش شدهنوشتهالوند 
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ژه یودرسه بهدنیای خارج از م درکی ازان بدون آموزدانش شد وباشد، تلقی می دانشگاه به ورود دانشجویان

  پرداختند.به آموزش میو معاش  وکارکسبدنیای 

، مطالعات و تحقیقات وپرورشآموزشمشکالت وزارت  ٔ  نهیدرزمپس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، 

های اهداف، ساختار و محتوای آموزشی پیشنهاد های اصالحی متعددی در زمینهآغاز شد و طرح ایهگسترد

 قرار گرفت. موردتوجهغییر نظام آموزشی گردید و ضرورت ت

ی اندیشیده شود تا زمینه آشنایی اتمقرر شد تمهید وپرورشآموزشاولین گام تغییر نظام در  عنوانبه

لذا در راستای تحول نظام آموزش  .شودفراهم ان با دنیای بیرون مدرسه یعنی دنیای واقعی کار آموزدانش

اولین طرح خود را به نام  1360بنیادی آموزش تشکیل شد و در سال  کشور شورایی به نام شورای تغییر

آموزی حرفه آموزش از طریق و نظری بادانشپیوند کار عملی  باهدف ر و دانشکه تلفیق کاطرح کاد 

 تهیه نمود. بود، ان آموزدانش

 علمی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، قانونی –های محرک تغییر ها و زمینهانگیزه

، 1374تعداد جویندگان کار در سال  ار و امور اجتماعی،کرفاه، وزارت  شده از سویق آماری ارائهطب

و از این تعداد  دهدافزایش را نشان می 1373درصد نسبت به سال  11است که  شدهاعالمنفر  200/327

دیده نشده  هاآن مهارت خاصی برای انجام کاری در گونهچیهکه مهارت نداشته و افرادی هستند درصد  72

ر کشور با توجه به بازار کا ازیموردنهای ان در رشتهآموزدانشتوزیع  از طرف دیگر. (1376ریز، ه)نشاست بود

فاده از استبا  ایهی فنی و حرفهاشبه تعمیم آموز دتوان از ضرورت اجرای طرح کامی هماهنگ نبوده و

گرایی و باال بردن ان و شکستن جو مدرکآموزدانشه جامعه در جهت آموزش فنون و حرف بموجود امکانات 

العلم  تزکاحدیث ) ستعلم مشترک بر اساگسترش فرهنگ تعلیم و  حالنیدرعارزش کار اشاره نمود. 

 یاربس ایهفرزندانشان انگیز وپرورشآموزشنشره( در اجتماع و ایجاد زمینه همکاری و مشارکت مردم در امر 

از جامعه و محیط کاری مشکالت  هاآنبودن ان با مشاغل و جدا آموزدانشم آشنایی قوی بوده است، زیرا عد

 رسید. بدیهی به نظر می کامالًناشی از این امر بعد از دیپلم 

به توان آموزشی محیط خارج از مدرسه بود و این تجربه به دلیل  بها دادنطرح کاد اولین قدم در جهت 

 –گوناگون ارتباط )مدرسه  یهاوهیششد و ادامه یافت انبوهی از  بدون برنامه و نظم خاص آغاز کهنیا

 .(1365، انیابو تراب) از )کار آموختن( و )آموختن از کار( به همراه داشت یامالحظهقابل ب( و تجارجامعه

  توان موارد زیر را نام برد:از اهداف عمده طرح کاد پسران می 

 انآموزدانشادهای پرورش استعد پرورش روحیه عالقه به کار و  
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  ان با محیط کار و ارتباطات اجتماعی آموزدانشآشنایی 

  یریگیاد منظوربهکشاورزی و عمرانی  ،صنعتی هایحرفهان با آموزدانشآشنایی 

  کفاییخودباال رفتن سطح تولید و 

  ان برای انجام کار به وجهی که شخصیت خویش را در کار متجلی سازندآموزدانشآماده ساختن 

 ان در حین انجام کار آموزدانشی هایشناخت استعدادها و توانمند 

  ان آموزدانشگروهی و تقویت روحیه تعاون در  یباکارهاآشنایی 

 انی که به دالیلی گوناگون وارد دانشگاه آموزدانشخصوص برای ها بها و مهارتمندی از آموختهرهبه

 وندشمین

 یق آشنایی با مشاغلدار رشته دانشگاهی از طرانتخاب معنی 

  اعتالی بینش فرهنگی در محیط کار خارج از مدرسه 

 توان اشاره نمود:به موارد زیر میکاد دختران طرح  عمدهو از اهداف 

   آینده آنان در خانواده  یوزندگهای مفیدی که با عواطف و هنر باکارآشنایی عملی و علمی دختران

 باشد. ازیموردنو جامعه سازگار و 

 ود انجام شمیرش روحیه عالقه به کار و خدمت و پرورش ذوق و استعداد آنان در عمل که باعث پرو

 .خود ندانند شأنکار در خانواده و جامعه را دور از 

 در جهت بهسازی محیط خانه و مدرسه  آموزدانشمندی از نیروی فعال دختران بهره 

 ان و استفاده بهینه از امکانات آموزدانش ها و تجارب مادرانمندی بیشتر از هنرها، مهارتبهره

 موجود در خانواده.
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 بندی اجرای تغییر:برنامه زمان

 5/2/1361و در تاریخ  وپرورشآموزشدر جلسه شورای تغییر بنیادی نظام  5/3/1361این طرح در تاریخ 

تاریخ کشور تصویب شد و در  ایهدر نوزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرف

به تصویب  رانیوزئتیهی دولتی در هاناها و سازمهمکاری کلیه وزارتخانه العملدستور طرح ،29/2/1361

 ابالغ گردید. وپرورشآموزشوزارت  ایهرسید و طرح جهت اجرا به معاونت آموزش فنی و حرف

نفر  132.759عداد ت با ینظراولان پسر سال آموزدانشطرح کاد برای کلیه  1361-62در سال تحصیلی 

و استقبال مراکز  این طرح میهای مردو با توجه به جنبه درآمدکالس به اجرا  4.172دبیرستان و  1531در 

ی دولتی و انقالبی در واحدهای کاری بیش از هاناو سازم هاناها و ارگخصوصی و نیز همکاری وزارتخانه

ان تا سه سال بعد افزایش آموزدانشافزایش جمعیت رشته شغلی جذب شدند و این تعداد با توجه به  500

 .(1363دفتر معاونت آموزش متوسطه، ) یافت

 نفر 643.258از تعداد  1362-63در سال تحصیلی دهد، نشان می 1گونه که نمودار شماره همان

درصد جذب  92/3درصد جذب مشاغل پزشکی و  33/15درصد جذب مشاغل فنی و  41/73پسر  آموزدانش

با  اما. (1363دفتر معاونت آموزش متوسطه، ) اندی شدهدرصد جذب مشاغل خدمات 3/7غل کشاورزی و مشا

از سوی شورای عالی  24/9/73رای صادره در تاریخ  موجببهشدن تغییر نظام متوسطه مطرح

ده . رای صادره به شرح زیر بو(1383)صفوی،  این طرح از برنامه دوره متوسطه حذف شد وپرورشآموزش

 است:

آموزش طرح کاد از طریق شاخه  موردنظرچون در نظام جدید آموزش متوسطه اهداف 

آموزش کاد  1374-75ود از تابستان شمی نیتأم ییخوداتکاکار و دانش و درس کارگاه 

 ان متوسطه اجرا نخواهد شد.آموزدانشبرای 
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در سال  ها و نهادهای آموزشیصیل در طرح کاد زیر نظر وزاتخانهآموزان شاغل به تح: دانش1نمودار 

 63-62تحصیلی 

 (1363 وپرورشآموزش)گزارش اجمالی از اجرای طرح کاد در معاونت متوسطه 

 

 ساز برای شروع تغییر یا قبل از اجرای برنامه درسی:اقدامات زمینه

ان با محیط کار و برقراری آموزدانشا سازی بعد از پیروزی انقالب اسالمی ایران توجه بسیاری به آشن

یی نیز هاشو در این زمینه تال گردیدارتباط میان صنعت و آموزش از طرف مسئوالن نظام آموزشی مبذول 

دفتر مطالعات اجتماعی ) توان از اجرای طرح کاد در دوره متوسطه نام بردانجام شد که برای مثال می

 . (1388مجلس شورای اسالمی، 

 صورتبه وپرورشآموزشفاده از افراد شاغل در استاین رابطه ستاد مرکزی اجرایی طرح کاد با در 

تکثیر  تدوین و هاقدام ب هاناان، استآموزدانشمامور تشکیل شد و در رابطه با باال بردن سطح آموزش 

دفتر ) تهیه شد هجزو 300ان نمودند که متجاوز از آموزدانش اجیمورداحتجزواتی در رابطه با مشاغل موجود 

 .(1363ش، ای وزارت آموزش و پرومعاونت آموزش فنی و حرفه



 

6 

 

در دوره راهنمایی توجه خاصی  وفنحرفهبرای فراهم ساختن زمینه مناسب اجرای طرح کاد، به آموزش 

 مجموع از ساعت 6 ان،آموزدانش سقف ساعات در برنامه هفتگی حجم رعایت منظوربه و دیگردمبذول 

 .شد کاسته آنان کالس و تحصیلی اتساع

 

 :حین اجرای برنامه درسی جدید اقدامات پشتیبانی حین تغییر یا

ها، مراکز صنعتی، کشاورزی، علمی، خدماتی و کارخانه ،هاکلیه نهادهای انقالب اسالمی، وزارتخانه

ات الزم را در زمینه ملزم گردیدند اطالع ربطیذعمرانی اعم از دولتی و تعاونی و خصوصی و سایر مراکز 

آموز امکانات خود را در جهت پذیرش کارقرار دهند و  وپرورشآموزشمعرفی محیط کار در اختیار وزارت 

 5/2/61 تاریخ در ایهآموزش فنی و حرفطرح کاد در نوزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی . بسیج نمایند

تور همکاری داده شد و نمودار پیوست مربوط به ی دولتی دسهاناها و سازمتصویب و به کلیه وزارتخانه

 .(2)نمودار  است هاناو ارگ هاان در وزارتخانهآموزدانشمیزان درصد جذب 

آموزی، بنیاد مستضعفان، بهزیستی، کمیته امداد نهضت سواد ،احمرهالل مراکزدر طرح کاد خواهران 

درصد به مراکز  87/59ی نمودند و در طرح کاد برادران امام، بسیج اقتصادی و ستاد امداد و پشتیبانی همکار

های ها و کارگاههمچنین مدارس به آزمایشگاه درصد به مراکز دولتی جذب شدند. 13/40خصوصی و 

نفر کارکنان ستادی به  509معاون و  959مربی و  3036طرح کاد تجهیز و در رابطه با مجریان و  ازیموردن

 .(1363ای وزارت آموزش و پروش، معاونت آموزش فنی و حرفه دفتر) خدمت اشتغال داشتند
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 1361سال  های مختلف تحصیلیآموزان در طرح کاد در رشته: درصد جذب دانش2نمودار شمار 

 (1363 وپرورشآموزش)گزارش اجمالی از اجرای طرح کاد در معاونت متوسطه 

 

 ها:مقاومت و هاشچال

 در بسیاری از مناطق و مجرب متناسب با اجرای این طرح  کارآزمودهفقدان مربیان  .1

 برخوردار ریغدورافتاده یا مناطق  ژهیوبهی از مناطق ارخدماتی در بسی های تولیدی وکارگاه کمبود .2

 ن پشتیبانی و قانونیادولتی و خصوصی به دلیل فقد مؤسساتو  هاناعدم همکاری برخی از سازم  .3

 ان آموزدانشیت دقیق شغلی عدم هدا .4

 عدم مشاوره شغلی  .5

 در مناطق محروم ژهیوبهی شغلی هانامحدود بودن مک .6

 ها شمردن کار توسط برخی از خانواده ارزشکم .7

 ان آموزدانشاثرات اخالقی و روانی محیط کار روی  .8

 قه تا حد مهارت کنونی و آینده هر منط ازیموردنای هانات کافی جامعه برای تعلیم رشتهنبودن امک .9

 به استاندارد در مهارت مشاغل  با توجههای مختلف متفاوت بودن امکانات کارگاه .10

 در مناطق محروم ژهیوبهگذاری بیشتر احتیاج به سرمایه .11

  عدم هماهنگی آموزش در مراکز دولتی و خصوصی .12

 مدرسه از خارج کار هایمحیط به نسبت هاخانواده برخی اعتماد عدم .13

 

 :میزان تحقق اهداف برنامه ها ومقاومت ها وبر چالش دیتأکیابی با نتایج ارزش

به عمل آمد و با توجه  طرح کاد نظرسنجی یمورداجراان در آموزدانشاز کلیه  1362در اردیبهشت سال 

هایی از ابتکارات آمیز بوده و همچنین نمایشگاهفقیتان به محیط کار نتایج موآموزدانشبه جذب کلیه 

توان به که تا حد زیادی می شدهلیتشک هاناو اغلب مناطق و دبیرست هاناان در مراکز استموزآدانش

 موفقیت این طرح و استقبال مردم از آن پی برد. 

و همچنین  هاناان و مردم جهت اجرای طرح کاد و اقبال کلیه نهادها و ارگآموزدانشهمکاری اولیاء 

به  ن طرح تقریباًای هن است کای هدهندوزان در واحدهای خود نشانش کارآماستقبال استادکاران در پذیر

 گردیده بود. نائلهدف اول خود 



 

8 

 

توان ربه میهایی که از این تجو درس دالیل ناکامی ،هاناکامی ،هاموفقیتارزیابی نهایی )

 (:آموخت

تبارات مالی، ضعف و همچنین کمبود اع ذکرشدهاندرکاران و مجریان طرح کاد به دلیل مشکالت دست

صاحبان حرف و مشاغل در به ثمر رساندن اهداف طرح، کمبود  ژهیوبههمکاری و مشارکت بخش خصوصی 

ان را سرپرستی و هدایت کنند آموزدانش ایهراهنمایان، مدرسان و استادکارانی که جریان کار تعلیمات حرف

خود را از طریق  نه نتوانستند اهداف اولیهرتخاهای ذینفع و وزای الزم بین نهادهایو سرانجام فقدان همکار

ه ن طرح از برنامه دوره متوسطای هشدن تغییر نظام آموزش متوسطاجرای این طرح محقق سازند و با مطرح

انجام  یکرد سنتیوهمه اقدامات بدون مشارکت جدی و تعامل با بخش صنعت و با ر ازآنجاکهحذف شد و 

 .(1388اسالمی،  شورای مجلس اجتماعی مطالعات تردف) شد توفیق زیادی حاصل نشد

ی متوسطه فقط حاکی از این است که آموزش مبتنی بر صنعت در دوره گرفتهانجامی هاشهوپژ ضمناً

برای تنظیم  دقیق یسازوکارهاانجام  ،های موفقیتدر شرایط خاصی از کارآمدی برخوردار است و یکی از راه

 ای اشتغال این گروه از افراد است.مدت و مهیا نمودن فرصتی برها در کوتاهتمهارحجم بازار کار و ترکیب 
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