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چكيدهچكيده
 هـدف از انجـام اين پژوهش ارائـة الگويى نظرى در برنامه درسـى آمـوزش حرفه اى 
براسـاس فلسفه تعليم و تربيت جمهورى اسالمى ايران اسـت. روش پژوهش كيفى از نوع 
تحليلى – استنتاجى است؛ بدين معنا كه براساس الگوى استنتاجى فرانكنا از قرار گرفتن 
اهداف و مبانى در كنار هم اصولى استخراج شده است. ابزار جمع آورى داده ها فيش بردارى 
است. جامعه تحليلى اين پژوهش فلسفه تعليم و تربيت جمهورى اسالمى در ايران و كليه 
منابـع موجود در زمينه آموزش حرفه اى اسـت، نمونه گيرى از ايـن جامعه به طور هدفمند 
براسـاس عناصر برنامه درسـى آموزش حرفه اى صورت گرفته اسـت. روش تحليل داده ها 
دسته بندى، كدگذارى و تفسير بوده كه به طور مستمر و همزمان با جمع آورى داده ها انجام 
شده است. يافته هاى حاصله حاكى از اين است كه اهداف آموزش حرفه اي عبارتند از: پاكى، 
سـالمت، قوت جسـمانى، دانِش كسب مهارت و بينش نسـبت به حرفه ها و ارتقاى روحية 
مشـاركت پذيرى در حين آمـوزش حرفه اى. عالوه بر اين برخي اصول مسـتخرج از الگوي 
نظري در بخش «محتوا» عبارتند از ارتقاى درك و فهم در مورد اصول ايمنى در كار و حرفه، 
ارتبـاط محتوا با موضوع مورد مطالعه، توأم كردن شـواهد و داليل حاكى از مطابقت علم با 
عالم واقع در باب علوم زمينه اي حرفه ها، كاوش در ابعاد تاريخى و اجتماعى حرفه ها، ارتباط 
محتوا با نيازهاى حرفه اى آيندة شـاگردان، لحاظ كردن جنبه هاى دانش، مهارت و باالخره 
بينش نسبت به كار و حرفه. در بخش «يادگيرى» نيز اين اصول عبارتند از: ايجاد زمينه هاي 
فرضيه پـروري، تعامل يادگيرندگان با يكديگر و دارا بودن فضل در كمك به همسـاالن. در 
بخـش «ياددهى» اين اصول عبارتند از: پيدايش عمل ماهرانه و تحول در بينش نسـبت به 
حرفه، تذكر مضامين اسالمى در زمينة كار و حرفه، ايجاد زمينه هاى مناسب در حين آموزش 
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براى پرورش روحيه مشـاركت پذيرى، داشـتن ديد جامع نگر در فرآيند ياددهى، برقرارى 
عدالـت تربيتى در حين آموزش حرفه اى، تناسـب تكليف در زمينـة كار و حرفه با توان و 
ظرفيت يادگيرندگان؛ و نهايتاً در بخش  «ارزشـيابي » اين اصول عبارتند      از : ارتقاى احساس 
مسـئوليت شاگردان نسبت به ارزيابى دانش، مهارت و بينش خود نسبت به حرفه ها، لحاظ 
كردن سطوح دانش، مهارت و بينش نسبت به حرفه ها در امر ارزشيابى، توجه به ظرفيت و 

توانايى يادگيرندگان در امر ارزشيابى.

واژگان كليدى:واژگان كليدى: آموزش حرفه اى، الگوى نظرى، برنامه درسى، فلسفه تعليم و تربيت جمهورى 
اسالمى ايران

مقدمه
كار، تالش انسان جهت حصول به هدفى معين است. از هنگامى كه آدمى پا به عرصة 
ــش و تالش بود، زيرا مايحتاج  ــت، براى رفع نيازهاى خود نيازمند كوش ــتى گذاش هس
زندگى او به صورت آماده و كامل وجود نداشت و او بايستى از راه دخل و تصرف در 
طبيعت احتياجات خود را فراهم مى ساخت، كار از اركان رشد و توسعه اجتماعى است 

(رضايى، 1387: 11؛ توسلي، 1379؛ الند1 و همكاران، 1971).
ــرى ديدگاه هاى خاصى دربارة كار ابراز داشته اند. در  هريك از مكاتب گوناگون بش
ــتان از آن جا كه كار به بردگان اختصاص داشت، فعاليتى پست به  ــة يونانيان باس انديش
ــتان كار و فعاليت براى زنده ماندن، از وجوه  ــاب مى آمد. در آثار فالسفة يونان باس حس
ــان بود ولى آنان شأن انسان را در زندگى سياسى، معنوى و تفكر  ــترك حيوان و انس مش
مى دانستند. در قرون وسطى و حاكميت كليسا بر اروپا، تشويق به انجام كار براى كسب 
ــادآور بودن بى كارى، مردم به كار اخالقى  ــت و حتى گاه به علت فس در آمد وجود داش
سفارش مى شدند. پيدايش دوران رنسانس و شكل گيرى عقايد جديد دربارة انسان، دين 
و دنيا باعث شد تا تالش و كار جايگاه و اصالتى خاص يابد (غنى نژاد اهرى، 1376: 72، 

به نقل از رضايى، 1387).
كار از منظر اسالم داراى جايگاه ويژه است و آثار مفيدى بر آن مترتب است؛ از آن 
ــخصيت يافتن فرد، رشد عقالنى، كسب آرامش  ــب درآمد حالل، عزت و ش جمله كس

1. Lund
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روحى، سالمت جسم، نشاط روحى، تأمين نيازهاى اجتماعى، رفع فقر و تأمين اجتماعى 
نيازمندان، گسترش اخالق اجتماعى و كاهش مفاسد، بخشش گناهان، حفظ و يارى دين 

فرد، و نيز برخوردارى از ثواب و محبت الهى (جوادى آملى، 85:1391).
در آموزش و پرورش جايگاه كار و حرفه همواره با تغييراتى رو  به  رو بوده است   به ويژه، 
ــدن جوامع بشري، حرفه ها و تخصص هايي گوناگون به وجود آمد و به  براثر صنعتي ش
ــتعداد، مهارت و لياقت افراد  ــب و طبقة اجتماعي، ميزان توانمندي، اس جاي اصل و نس
مالك اشتغال در مركز كار و حرفه گرديد و تالش براي تعالي اجتماعي زياد شد. انتظار 
ــه و آماده كردن يادگيرندگان  ــخگويي به نيازهاي جامع از آموزش و پرورش براي پاس
ــتغال در مشاغل و حرفه هاي گوناگون، منجر به توجه بيشتر به دانش كاربردي  براي اش
ــكل گيري آموزش حرفه اي در نظام هاي آموزشي شد. از سوي ديگر، نياز جامعه به  و ش
ــلط در حرفه هاي گوناگون ارتباط بين بازار كار و نهاد آموزش و  نيروهاي كارآمد و تس
پرورش را بيش از پيش به هم نزديك كرد و تربيت نيروهاي ماهر و نيمه ماهر، به عنوان 
اهدافي براى نظام هاي آموزش و پرورش در سطح جهان مطرح شد (ويپس1، 2٠٠8). 

يكي از مهم ترين بخش هاي نظام آموزش هر كشور نظام آموزش فني و حرفه اي است 
و توجه به آن از جمله خط  مشي هاي اساسي كشورها براي تربيت نيروي انساني كارآمد، 
در سطح پيش از دانشگاه به شمار مي آيد (كازامياس2 و روساكيس3، 2٠٠3). پيچيدگي 
ــتردة علم و فناوري، ارزش آموزش هاي  ــرفت گس جامعة صنعتي معاصر، همراه با پيش
ــمي افراد را براي ورود به دنياي كار كاهش داده و آموزش هاى حرفه اي رسمي  غيررس
و بازآموزي، زير نظر سازمان هاي معتبر به امري اساسي تبديل شده است. در اين ميان، 
مدارس و به ويژه مدارس فني و حرفه اي سهم عمده اي در آماده كردن افراد براي ورود 

به دنياي كار به عهده دارند (شريعتمداري، 1384). 
ــى  ــت كه بايد برنامه هاى آموزش حرفه اى و مطالب درس ايوان4 (2٠٠9) معتقد اس
ــورد توجه قرار گيرد و  ــاى تحصيلى مدارس به صورت تلفيقى م ــب برنامه ه آن در قال
ــود (به نقل از صدرى، 1388: 85). در  ــد و شكوفايى استعداد جوانان ش ــاز رش زمينه س

1. Whipps
2. Kazamias
3.  Roussakis
4. Ivan
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ــورهاى گوناگون، اگراوال1 (2٠٠9) گزارش داد كه در  ــى نظام هاى آموزشى كش بررس
ــتان هاى دولتى عالوه بر يادگيرى دروس معمول آموزشى،  اياالت متحده آمريكا، دبيرس
نوعى كسب و كار را نيز براى يادگيرى ارائه مى دهند كه به نحوى تأكيد بر آموزش هاى 
حرفه اى مبتنى بر مدرسه است. در برخى از كشورها برنامه هاى اولية آموزش حرفه اى، در 
كنار رشته هاى عمومى دبيرستانى در مدارس به صورت تركيبى ارائه مى شوند. اين شيوه 
ــتان هاى جامع در مناطق خاصى از ژاپن نيز ارائه  ــه و يا دبيرس در برخى از مناطق فرانس
ــود. در سوئد نمونة كاملى از دبيرستان هاى جامع ديده مى شود. آموزش مهارت ها  مى ش
ــتر به صورت حضور در كالس ها و كارگاه هاى مدرسه است.  ــتان ها بيش در اين دبيرس
گاهى هم دوره هايى براى كار در مركز كار و حرفه نظير شركت ها است. بخش هايى از 
ــل از صدرى، 1388: 86). پس  ــت (به نق آموزش نيز به صورت آموزش از راه دور اس
ــؤال مطرح است كه  ــر دنيا، اين س مى توان گفت، در نظام هاى آموزش و پرورش سراس
نظام آموزشى موجود چگونه مى تواند در دوران تحصيالت مدرسه اى، تمهيداتى را براى 

كار و حرفة آينده يادگيرندگان فراهم نمايد؟
ــاس نياز، عالقه و استعدادي  ــي، يادگيرندگان براس ــياري از نظام هاي آموزش در بس
ــاخه هاي تحصيلي در دورة متوسطه هدايت مي شوند. از  ــوي انتخاب ش كه دارند به س
ــاخه هاى نظرى و فنى و حرفه اى است (دبيري اصفهاني، 1376:  جمله اين شاخه ها، ش
61). از ديدگاه برخي صاحب نظران، بايد از همان دوران تحصيل هدايت و تقسيم بندي 
يادگيرندگان براي رشتة تحصيلي و شغل آينده براساس عالئق، استعداد ها و توانايي هاي 
آن ها و نيازهاي اجتماعي صورت گيرد (گال2، ترجمه كاردان، 1382). در نظام جمهورى 
اسالمى ايران، اهداف حرفه اى و شغلى، به ويژه در دورة آموزش متوسطه مطرح است؛ 
ــاى تخصصي در  ــي و غيرتخصصي به آموزش ه ــال از آموزش عموم ــى دورة انتق يعن
ــت  ــاس اس ــي به محيط كار و زندگي. بر اين اس ــگاه ها و انتقال از محيط آموزش دانش
ــتان تعبيه  ــاخه هاى تحصيلى نظرى، فنى و حرفه اى و كار - دانش در دوره دبيرس كه ش
ــتعدادها، توانايى و نيازهاى اجتماعى  ــت. از سويى، براى تشخيص عالئق، اس شده اس
ــطه اول»  ــه امروزه به دوره تحصيلى «متوس ــى تحصيلى ك ــدگان، دورة راهنماي يادگيرن

1. Agrawal
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معروف است نيز طراحى گرديد تا آن ها انتخابى مناسب را در مسير رشته هاى تحصيلى 
و حرفه داشته باشند (شوراي عالي آموزش و پرورش، 139٠). 

نظام آموزش و پرورش بايد جهت موفقيت در زمينه آموزش فني و حرفه اي الگوي 
منظم و مدوني را در اين زمينه تدوين نمايد. مفهوم «الگو» در آموزش و پرورش داراى 
سطوح مختلفى است. در باالترين سطح، الگو انتزاعي است و نقش ساماندهى به آموزش 
ــفه تعليم و تربيت دانست،  و پرورش را دارد. در اين حالت، الگو را مى توان معادل فلس
ــامان دهنده همه افكار و  ــفي در باب ماهيت تعليم و تربيت، به نحوي س زيرا تفكر فلس
فعاليت هاى تربيتى است كه در سطوح پايين تر مطرح مى شوند. در سطح مياني و پايين تر 
از سطح فلسفه تعليم و تربيت، مى توان الگو را انتزاعي دانست كه براى تنظيم برنامه هاي 
ــي آموزش و پرورش به كار مى رود. در سطح عملي الگو روابط عملي  ــي و درس آموزش
ــامان دهي آموزش  ــاگرد را مطرح مى كند و به عبارت ديگر، به نحوة س ميان معلم و ش
ــود (باقري،  ــاگرد مربوط مي ش و پرورش از ناحيه معلم، يادگيري و تحول در جانب ش
1389ب: 1٠). در تحقيق حاضر دومين سطح ذكر شده از الگو مورد مطالعه قرار گرفته 

است.
باقرى (1387) معتقد است  كه فلسفه تعليم و تربيت جمهورى اسالمى ايران، مبانى 
ــناختى و  ــناختى، معرفت ش ــفى آموزش و پرورش اعم از مبانى انسان ش و اهداف فلس
ــى جمهورى اسالمى ايران تدوين گرديده و سپس  ارزش شناختى براساس قانون اساس
ــفه برنامه  ــت. باقرى ( 1389ب) فلس ــده اس اصولى براى آموزش و پرورش تدوين  ش
درسى را، براى سه درس تاريخ، علوم تجربى و رياضى به مثابة الگوى نظرى در برنامه 
درسى ارائه نمود؛ بدين معنا كه ذيل اهداف واسطى با توجه به مبانى فلسفى و با توجه 
ــاس  ــيابى اصولي ارائه نمود. در حال حاضر براس ــه محتوا، ياددهى، يادگيرى و ارزش ب
ساختار فلسفى مذكور الگويى براى برنامه درسى آموزش حرفه اى صورت نگرفته است. 
ــتفاده كرده تا  ــه دارد از مبانى پژوهش مذكور اس ــر با توجه به هدفى ك ــش حاض پژوه
ــى آن را توسعه دهد و به يكى از مهم ترين ابعاد برنامه  الگوپردازى در زمينة برنامه درس

درسى كه همان آموزش حرفه اى است بپردازد. 
در جدول 1 مبانى فلسفى  تعليم و تربيت جمهورى اسالمى ايران براساس پژوهش 

باقرى (1387)، گزارش شده است.
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جدول1. مبانى فلسفى تعليم و تربيت جمهورى اسالمى ايران
مبانىمبانى فلسفى

ــان ـ فطرت ـ محدوديت هاى آدمى ـ مبانى انسان شناسى در هم تنيدگى نفس و بدن ـ اراده و اختيار انس
هويت جمعى ـ عقل

مبانى معرفت شناسى
ــافى بودن علم ـ مطابقت علم با واقع ـ پويايى علم ـ تناظر علم با نيازهاى آدمى ـ   اكتش
ــام حقيقى علم ـ ابداعى بودن علم ـ قسم يا اقسام  ــطوح مختلف علم ـ قسم يا اقس س

اعتبارى علم

ــان ـ آزادى ـ عدالت ـ زيبايى ـ كرامت ـ اعتبارى مبانى ارزش شناسى ــزارى طبيعت ـ رأفت و احس ارزش اب
بودن ارزش  ها و ناظر بودن آن ها به واقعيت ـ ثبات و تغيير در ارزش ها

بررسى مباني فلسفي از اين نظر داراى ضرورت و حائز اهميت است كه فهم واضح 
ما از آن مى تواند قضاوت هايمان را در مورد برنامه درسي مورد نظر بهبود بخشد. نتيجة 
ــي  خواهد بود كه داراي انسجام منطقي و  ــتن برنامه درس آگاهي از چنين ارتباطي، داش
توجيه عقالني است (يارمحمديان، 139٠). براي آنكه تصميم ها و فعاليت هاي مرتبط با 
برنامه درسي، آگاهانه، منطقي و عملي باشند، بايد براساس اصول، معيارها و ضابطه هاي 
معتبري استوار باشند. اين اصول و معيارها را مى توان از نتايج و يافته هاي پژوهش هاي 
انجام شده در زمينه ها و رشته هاي مختلفي مثل فلسفه و فلسفة تعليم و تربيت به دست 
ــي ايجاد كنند. اين زمينه همان مباني  ــاس و بنيادي عقالني براي برنامه درس آورد تا اس
ــتاين و هانكينز1، 1993). پژوهش حاضر به طور ويژه  فلسفي برنامه درسي است (ارنش
به مبانى فلسفى برنامه درسى و اهداف آموزش حرفه اى و اصول مبتنى بر مبانى مذكور 
ــيابى مى پردازد و به نوعى بر اهميت  براى مؤلفه هاى محتوا، ياددهى و يادگيرى و ارزش

رابطة فلسفه و برنامه درسى استوار است.
سابقه آموزش هاى فني و حرفه اي در آموزش و پرورش ايران به دهه 134٠، مربوط 
ــتعدادها و رغبت هاى فردى يادگيرندگان در رشته هاى نظرى،  مى شود  كه تشخيص اس
فنى - حرفه اى، بر حسب استعداد و مرتبط با احتياجات كشور صورت مى گرفت. براى 
ــناخت حرفه و فن» در برنامه درسى اين دوره وارد و مشاور  تحقق اين هدف درس «ش
ــاغل به اجرا  ــد و برنامه معرفى مش ــى براى مدارس راهنمايى در نظر گرفته ش تحصيل

1. Ornstein & Hunkins
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درآمد. با آنكه هدف همة اين برنامه ها كمك به هدايت تحصيلى و شغلى يادگيرندگان 
بود. اما درس حرفه و فن به ارائة معلوماتى راجع به حرفه هاى مختلف محدود گرديد و 
مشاوران تحصيلى نيز تمام تالش خود را صرف حل مشكالت رفتارى شاگردان نمودند. 
لذا بر نامة معرفى مشاغل نتوانست همه  يادگيرندگان را تحت پوشش قرار دهد و آن ها 
را با مشاغل مختلف جامعه آشنا نمايد. عمده ترين عاملى كه مانع دستيابى به هدف هاى 
هر يك از برنامه هاى هدايت تحصيلى و شغلى در آن دوره  شد، فقر امكانات بود. براى 
اجراى برنامه هاى مذكور نيروى انسانى واجد تجربه و تحصيل الزم موجود نبود و ابزار 
ــايل مورد نياز هم فراهم نگرديد. از اين رو جهت موفقيت در اين مهم، الزم بود  و وس
برنامه هدايت تحصيلى و شغلى در چارچوب برنامه ريزى هاى توسعه ملى مطرح گردد 
ــايل هدايت تحصيلى به عنوان يك  ــانى و تدارك ابزار و وس و ضمن تربيت نيروى انس

جريان، سراسر تحصيل فرد را در برگيرد (موسى پور، 1377). 
باقرى (1384) آموزش حرفه اى را براساس «نظرية انسان عامل» در اسالم تبيين كرده 
ــاس اين نظريه حرفه به مثابه عمل تلقى مى شود و با مهارت آموزى تفاوت  ــت. براس اس
دارد. مهارت مفهوم اش رفتارگرايانه است و نحوة انجام كار را در بر دارد حال آنكه عمل 
ــالمِى عامليت انسان، بر مبادى معرفتى، ميلى و ارادى استوار است. بر اين  در نظرية اس
اساس، تربيت حرفه اى با مهارت آموزى يكسان نيست. طبق نظر شوراي عالي آموزش 
ــرورش(139٠)، براى آموزش و  ــند تحول بنيادين آموزش و پ و پرورش در تدوين س
ــش گانه اي تدوين شده است كه  ــور نيز ساحت هاى ش ــمى و عمومى كش پرورش رس
ــن1 (2004) يادآور شد  ــاحت اقتصادى و حرفه اى يكى از اين ساحت هاست. گاندرس س
ــتر آموزش و پرورش عمومى موجب موفقيت تحصيلى بيشتر  آموزش حرفه اى در بس
ــدند دركشورهاى توسعه  ــت. عزتى و همكاران (139٠) يادآور ش يادگيرندگان بوده اس
يافتة آمريكا و كانادا دروس فنى و حرفه اى از دورة دبستان براساس نياز به مهارت هاى 
ــدف توانايى بهره مندى از فناورى و ارزيابى  ــواد فناورانه، با ه يادگيرى مادام العمر و س
اثرات آن آموزش داده مى شود و سنجش نظرى و عملى يادگيرندگان در اين دروس نيز 
به صورت در هم تنيده است. در دو كشور در حال توسعة پاكستان و مراكش اين دروس 
ــى برنامه طرح ريزى  ــاس نيازهاى ملى و قابليت اجراي ــاى ميانى (9-6) براس در پايه ه
1. Gunderson
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ــده است. اين دروس در حوزة اهداف و محتوا بركسب دانش و مهارت هاى فناورى  ش
اطالعات، اقتصاد خانه، كسب و كار و در حوزة روش تدريس بر تدريس فعال متمركز 

مى باشند و ارزشيابى تحصيلى نيز به صورت سنجش نظرى و عملى انجام مى شود. 
ــت كه الگوى نظرى در برنامه درسى آموزش  ــؤالى كه اينك مطرح است اين اس س
ــطه  ــى كار و فناورى در نظام جديد دوره متوس حرفه اى كه مى تواند بابى را براى بررس

اول بگشايد چيست؟ 

روش پژوهش
ــت. در اين روش از الگوى بازسازى شده فرانكنا1 (1969)  روش پژوهش كيفى اس
استفاده شده است. سابقه بحث از اين روش به ارسطو برمى گردد. الگوى بازسازى شده 
ــا دو نوع گزاره را جهت تحليل مباحث تعليم و تربيت مطرح مى كند: گزاره هاى  فرانكن
ــبات  ــزى دارند و گزاره هاى واقع نگر، كه بر روابط و مناس ــن، كه ماهيت تجوي هنجاري
ــر فرانكنا، گزاره هاى هنجارى كه  ــت كه از نظ ــى ميان امور ناظرند. الزم به ذكر اس واقع
داراى ماهيت تجويزى  هستند سه گونه اند؛ گزاره هاى مربوط به اهداف تربيتى، گزاره هاى 
مربوط به اصول و گزاره هاى مربوط به روش هاى عملى، كه بايد درتعليم و تربيت به كار 
ــبات واقعى ميان  رود. گزاره هاى واقع نگر، داراى ماهيت توصيفى اند و به روابط و مناس
امور ناظرند. اين گزاره ها خود بر دو نوع اند: گزاره هاى مربوط به آن كه براى نايل شدن 
به اهداف يا برخى از اصول، چه دانش ها، مهارت ها و نگرش هايى الزم يا مناسب است. 
فرانكنا در معرفى الگوى خود، شيوه اي پس رونده2 را معرفى مى كند. اما الگوى وى را نيز 
به صورت پيش رونده3 مى توان مورد استفاده قرار داد. در اين شيوه، حركت از مقدمات 

به سوى نتايج است. 
ــازى شده فرانكنا، از قرار گرفتن اهداف و مبانى در كنار هم اصولى  در الگوى بازس
ــتنتاجى است. در الگوى  ــتخراج، خود براساس الگوى اس ــتخراج مي شود و اين اس اس
بازسازى شده فرانكنا گزاره هاى واقع نگِر حاوِى « است» در كنار گزاره هاى هنجارين كه 
مى توانند هدف باشند قرار مى گيرند و در نهايت اصل يا اصول به عنوان نتيجه از آن ها 

1. Frankena
2. Inferior
3. Transcendent
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ــتنتاج مى شود. قابل ذكر است كه در اين پژوهش گزاره هاى واقع نگر با اصطالِح مبنا  اس
مورد مطالعه قرار گرفته اند (باقرى، 1389ب).

ــتورالعمل هاى كلى است كه قاعده هايى براى فراهم آوردن  مراد از اصول تربيتى دس
دگرگونى هاى مطلوب در افراد آدمى به دست مى دهند (باقرى، 1389ب). براى استنتاج 
اصول تربيتى بايد از اهداف تربيتى و گزاره هاى واقع نگر فلسفى، الهياتى، علمى به منزلة 
ــت كه نتيجه آن اصلى از اصول تعليم و تربيت  ــتدالل قياسى بهره جس مقدمات يك اس

خواهد بود. نحوه تركيب اين گزاره ها در جدول 2 آمده است. 

جدول   2. تركيب اصول از گزاره هاي توصيفي و گزاره هاي هنجارين
گزاره ها (هنجارين)گزاره هاى (واقع نگر)

اصول
+ گزاره هاى هنجارين حاوى   « بايد»گزاره هاى توصيفى حاوى  « است»

در اين پژوهش جامعة تحليلى، فلسفه تعليم و تربيت جمهورى اسالمى ايران (باقري، 
ــف، 1389ب) و نيز ادبيات داخلى و خارجى در زمينة آموزش حرفه اى  1387، 1389ال
است. از اين جامعه تحليلى، مواردى كه مقوالت پژوهش، يعنى اصول آموزش حرفه اي 
ــيابى، را  ــى از قبيل محتوا، يادگيرى، ياددهى و ارزش در حوزه عناصر اصلى برنامه درس
ــت. ابزار جمع آوري  ــش داده، به طور هدفمند و عميق مورد مطالعه قرار گرفته اس پوش
ــاس مقوالت پژوهش است كه همزمان با فيش برداري  اطالعات فرم فيش برداري براس

داده هاى حاصله به طور مستمر مورد تجزيه، تحليل و تفسير قرار گرفت. 

يافته ها
ــت. يك بخش پيرامون اهداف  ــده اس يافته هاى اين پژوهش در دو بخش مطرح ش
ــى آموزش حرفه اى و بخش ديگر پيرامون ارائه الگوى نظرى پيرامون برنامه  برنامه درس

درسى آموزش حرفه اى است كه به ترتيب اين دو بخش مطرح شده است.
الف. اهداف برنامه درسى آموزش حرفه اى

ــالمى ايران، اهداف برنامه  ــفة آموزش و پرورش جمهورى اس ــاس مبانى فلس براس
درسى آموزش حرفه اى در جدول 3 گزارش شده است. 



فصلنامه مسائل كاربردى تعليم و تربيت اسالمى

84

 ë سال يكم
 ë 2 شمارة
ë 2 :شمارة پياپى
ë 1395 بهار

 جدول   3. اهداف برنامه درسى آموزش حرفه اى (اهداف واسطه اي)
اهداف

حفظ پاكى و سالمت و قوت جسمانى در آموزش حرفه اى

كسب دانش، مهارت و بينش نسبت به حرفه ها كه اين بينش آفرينى در دو سطح مطرح است:
1. بينش آفرينى در سطح عمومى آموزش حرفه اى 
2. بينش آفرينى در سطح تخصصى آموزش حرفه اى

ارتقاى روحية مشاركت پذيرى در حين آموزش حرفه اى

آمادگى براى كار و حرفة آينده

براساس داده هاى جدول 3، برگرفته از فلسفة آموزش و پرورش جمهورى اسالمى 
ــى آموزش حرفه اى در  ايران (باقري، 1387، 1389الف، 1389ب)، اهداف برنامه درس

چهار دسته قابل طبقه بندى است. 
ــالمت و قوت جسمانى مى توان هدف پاكى، سالمت  در خصوص هدف پاكى، س
ــمانى در آموزش حرفه اى را در نظر گرفت. در جوامع امروز، نه تنها در  و قوت جس
ــتقيمًا با كار دستى و بدنى سروكار دارند بلكه در كارهايى نظير كار  حرفه هايى كه مس
ــالمتى  ــتى براى حفظ س ــا كامپيوتر نيز توصيه به رعايت اصول بهداش ادارى و كار ب

جسمانى شده است. 
ــبت به حرفه ها، الزم به ذكر  ــب دانش، مهارت و بينش نس در خصوص هدف كس
ــوزى صرف تقليل داد.  ــوزش حرفه اى را به مهارت آم ــت كه هيچگاه نمى توان آم اس
ــت كه در حيطه  هر نوع حرفه اى مى توان از انواع دانش ها سخن راند. براى  ــلم اس مس
ــخن به ميان آورد و  مثال در كار با چوب مى توان از علوم طبيعى، فيزيك و رياضى س
ــتفاده از ابزارها و غيره نمى شود.  كار با چوب تنها محدود به مهارت هاى مربوط به اس

در ضمن بينش آفرينى را مى توان به دو سطح عمومي و تخصصي تقسيم نمود: 
بينش آفرينى در سطح عمومى آموزش حرفه اى: چنين سطحى به طور اختصاصى 

بينش يادگيرندگان را نسبت به كار و حرفه در بر مى گيرد. 
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ــت كه هر نوع  ــلم اس ــى در ســطح تخصصى آموزش حرفه اى: مس بينش آفرين
حرفه اى در جهان هستى و در زندگى بشر جايگاهى دارد كه در آموزش حرفه اى بايد 
ــود. براى مثال در كار با چوب، يادگيرندگان از چوب به  ــبت به آن بينش آفرينى ش نس
ــد. آن ها نه تنها بايد در مورد  ــتفاده مى كنن ــوان محصولى از طبيعت در كار خود اس عن
ــه بايد در مورد جايگاه  ــوالت چوبى در زندگى خود بينش پيدا كنند بلك ــش محص نق
ــبت به تخريب طبيعت  ــوب در طبيعت نيز بينش پيدا كنند طورى كه در نهايت نس چ
ــراى توليد محصوالت  ــان داده و تالش كنند در مصرف چوب ب ــواره واكنش نش هم
ــاركت پذيرى  چوبى راه اعتدال در پيش بگيرند. در خصوص هدف ارتقاء روحية مش
در حين آموزش حرفه اى، الزم به ذكر است كه كار گروهى و مشاركت پذيرى در كار 
و حرفه اهميت دارد. براى مثال در حرفة آشپزى با تقسيم كار، كار دقيق تر و سريع تر 
صورت مى گيرد. در خصوص هدف آمادگى براى كار و حرفة آينده، الزم به ذكر است 
كه در دوران دوازده سالة آموزش و پرورش عمومى گرايش به تخصص، كار و حرفه 
ــاز براى كار  ــت. ولى اين دوران مى تواند زمينه س نوعى تخصص گرايى زود هنگام اس
ــويى از آنجا كه از ديدگاه اسالم كار و حرفه  ــد (آدلر،1 1982). از س و حرفة آينده باش
جايگاه ويژه اي در زندگى انسان دارد پس مى توان گفت كه آماده سازى شاگردان براى 
ــنايى با حرفه ها و آشنايى با اصول اولية  ــى دارد. آش كار و حرفة آينده آنان نقش اساس
ــت كه يادگيرندگان مى توانند در طى گذراندن  ــتين گام هايى اس حرف گوناگون نخس

درس هاى كار و فناورى بردارند. 
ب. ارائة الگوى نظرى براى برنامه درسى آموزش حرفه اى

ــاس آنچه كه در بخش روش پژوهش آمده است، الگوى نظرى برنامه درسى  براس
ــول در چهار حوزه (محتوا، يادگيرى،  ــوزش حرفه اى مبتنى بر اهداف، مبانى و اص آم
ياددهى و ارزشيابى) برنامه درسي آموزش حرفه اي تدوين شده و در جداول 4، 5، 6 

و 7 گزارش شده است. 

1. Adler
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1. اهداف، مبنا و اصول «محتواى» برنامه درسى آموزش حرفه اى 
ــتخرج از اهداف و مبانى برنامه درسى براساس الگوى بازسازى شده فرانكنا در  اصول مس

جدول 4 گزارش شده است. 

جدول  4. اهداف، مبنا، اصول و «محتوا» در برنامه درسى آموزش حرفه اى
اصولمبنااهداف

كسب دانش، مهارت 
ارتباط محتوا با موضوعاكتشافى بودن علمو بينش نسبت به حرفه ها

كسب دانش، مهارت 
مطابقت علم با واقعو بينش نسبت به حرفه ها

توأم كردن شواهد و داليل 
حاكى از مطابقت علم با عالم واقع در باب 

علوم زمينه اي حرفه ها

كسب دانش، مهارت 
كاوش در ابعاد تاريخىپويايى علمو بينش نسبت به حرفه ها

 و اجتماعى حرفه ها

كسب دانش، مهارت 
ارزش ابزارى طبيعتو بينش نسبت به حرفه ها

ارتقاى دانش، مهارت 
و بينش شاگردان در 

تعامل صحيح با محيط زيست

آمادگى براى كار 
و حرفة آينده

تناظر علم با 
نيازهاى آدمى

ارتباط محتوا با نيازهاى
 حرفه اى آيندة شاگردان

كسب بينش نسبت به 
لحاظ كردن جنبه هاى دانش، مهارت و سطوح مختلف علمكار و حرفه

بينش نسبت به كار و حرفه

حفظ پاكى، سالمت و 
قوت جسمانى در آموزش حرفه اى

درهم تنيدگى 
نفس و بدن

ارتقاى درك و فهم در مورد
 اصول ايمنى در كار و حرفه

ــب دانش، مهارت و بينش  ــت كه، زماني كه كس داده هاى جدول 4 حاكى از اين اس
نسبت به حرفه، با مبناى اكتشافى بودن علم در كنار هم قرار گيرند (باقرى، 1387) «اصل 
ارتباط محتوا با موضوع» استنتاج مى شود. از اين رو زمينه هايى بايد فراهم شودكه هر نوع 
اطالعاتى كه در مورد دانش، مهارت و بينش به شاگردان ارائه مى شود مرتبط با جنبه هاى 

مختلف كار و حرفه مورد نظر باشد.
ــبت به حرفه با مبناى مطابقت علم با  ــب دانش، مهارت و بينش نس زماني كه كس
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ــواهد و داليل با عالم  واقع در كنار هم قرار  گيرند(باقرى، 1387) «اصل توأم كردن ش
واقع» استنتاج مي شود. الزم به ذكر است اگر در محتوا فقط به تكرار علم توجه شود، 
علم آموزى رخ نداده است بلكه تنها انتقال اطالعات اتفاق افتاده است. براساس چنين 
ــواهد نيز  ــتد علوم در آموزش حرفه اى بايد به ارائة ش اصلى در محتوا و در داد و س

پرداخته شود.
زماني كه كسب دانش، مهارت و بينش نسبت به حرفه با مبناى پويايى علم در كنار 
ــل كاوش در ابعاد تاريخي و اجتماعي حرفه» قابل  ــم قرار گيرند (باقرى، 1387) «  اص ه

استنتاج است. 
زماني كه كسب دانش، مهارت و بينش نسبت به حرفه با مبناى سطوح مختلف علم 
ــار هم قرار گيرند (باقرى، 1387: 173) «اصل لحاظ كردن دانش، مهارت و بينش  در كن
ــود. پس با توجه به آنكه براى علم سطوحى را مى توان  ــبت به حرفه» استنتاج مي ش نس
ــت بايد شاگردان را به كسب بينش الزم نسبت به كار و حرفه  ــلم اس در نظر گرفت مس

فراخواند. 
ــراي كار و حرفة آينده با مبناى تناظر علم با نيازهاى آدمى در  ــي كه آمادگي ب زمان
ــار هم قرار گيرد (باقرى،1387: 182) «اصل ارتباط محتوا با نيازهاي حرفه اي آينده  كن
ــخ به نيازهاى انسان  ــتنتاج مى شود. يكى از ويژگى هاى علم پاس ــاگردان» از آن اس ش
است. نياز مى تواند به مفهوم عام شامل نيازهاى كنجكاوانه و حوايج معمول آدمى در 
نظر گرفته شود. زماني كه كسب دانش، مهارت و بينش نسبت به حرفه با مبناى ارزش 
ــد، «اصل ارتقاى دانش،  ــرى، 1387: 212) در كنار هم قرار گيرن ــزارى طبيعت (باق اب

مهارت و بينش شاگردان در تعامل صحيح با محيط زيست استنتاج مي شود». 
ــالمت در آموزش حرفه اي و مبناي درهم تنيدگى  زمانى كه هدف حفظ پاكي و س
ــرار گيرند (باقرى، 1387)، «اصل ارتقاي  ــالمى در كنار هم ق نفس و بدن در متون اس
ــت. امروزه شعار  ــتنتاج اس درك و فهم در مورد اصول ايمني در كار و حرفه» قابل اس
ــگيرى بهتر از درمان» و يا «ايمنى به هنگام كار» از اهميت زيادى در زندگى بشر  «پيش
ــت كه بايد ابعاد آن در قالب شناخت و بينش به يادگيرندگان ارائه شود.  برخوردار اس
ــگيرى و ايمنى به هنگام كار مسلمًا نتيجه اي مطلوب تر  زيرا در نظر گرفتن نكات پيش

براى افراد جامعه از لحاظ فردى و اجتماعى و اقتصادى دارد (باقرى،1387: 133) .
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2. اهداف، مبنا و اصول «ياددهى» در برنامه درسى آموزش حرفه اى 
ــتخرج از اهداف و مبانى برنامه درسى در بخش ياددهى، براساس الگوى  اصول مس

بازسازى شده فرانكنا، در جدول 5 گزارش شده است. 

جدول   5. اهداف، مبنا و اصول «ياددهى» در بر نامة درسى آموزش حرفه اى
اصولمبناهدف

ارتقاى روحية مشاركت پذيرى 
هويت جمعىدر حين آموزش حرفه اى

ايجاد زمينه هاى مناسب در حين 
آموزش براى پرورش روحية 

مشاركت پذيرى در يادگيرندگان 

كسب دانش، مهارت و بينش 
برقرارى عدالت تربيتى عدالتنسبت به حرفه ها

در حين آموزش حرفه اى

كسب دانش، مهارت و بينش 
اعتالى ذائقة زيبايى زيبايىنسبت به حرفه ها

در كار و حرفه

كسب دانش، مهارت و بينش
حفظ و ارتقاى كرامت كرامت نسبت به حرفه ها

در سير آموزش حرفه

كسب دانش، مهارت و بينش
 نسبت به حرفه ها

در هم تنيدگى نفس و 
بدن

پيدايش عمل ماهرانه و تحول 
در بينش نسبت به حرفه

كسب دانش، مهارت و بينش 
تذكر مضامين اسالمى فطرتنسبت به حرفه ها

در زمينة كار و حرفه

كسب دانش، مهارت و بينش
ايجاد زمينه هاى عقل ورزى عقلنسبت به حرفه ها

در كار و حرفه

ــاى روحيه  ــه هدف ارتق ــه: زماني ك ــت ك ــى از اين اس ــدول 5 حاك ــاى ج داده ه
مشاركت پذيرى در حين آموزش حرفه اى با مبناى هويت جمعى در كنار هم قرار گيرند 
ــاركت پذيري» استنتاج مي شود. انتظار مى رود  (باقرى،1387) «اصل پرورش روحيه مش
در بستر آموزش حرفه اى تالش شود كه يادگيرندگان به كار گروهى انس بگيرند تا هر 

كدام در كنار هم به خأل هاى كار خود پى ببرند و به رفع آن بپردازند. 
زماني كه هدف كسب دانش، مهارت و بينش نسبت به حرفه ها با مبناى عدالت در 
ــتنتاج مي شود. مسلم است  كنار هم قرار گيرند (باقرى، 1387) «اصل عدالت تربيتي» اس
كه در آموزش حرفه اى يادگيرندگان از اقشار مختلف اجتماعى و با عالئق و استعداد هاى 
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گوناگون حضور دارند و معلمان نيز بايد دانش، مهارت و بينش حرفه اى خود را به طور 
برابر به يادگيرندگان انتقال دهند. 

ــب دانش، مهارت و بينش نسبت به حرفه ها با مبناى زيبايى در  زماني كه هدف كس
ــتنتاج  كنار هم قرار گيرند (باقرى،1387) «اصل اعتالي ذائقه زيبايي در كار و حرفه» اس
ــيابى موازين زيبايى شناختى در يادگيرندگان اهميت  ــد. شكل دهى توان ارزش خواهد ش
ــىء از لحاظ ظاهرى در سطح زيبايى كمترى واقع باشد ولى  ــت يك ش دارد. ممكن اس
ــتفاده شود. از سويى، در جريان ياددهى معلم بايد مراقب باشد  در جهت خير بتواند اس
ــخيص امور زشت از زيبا دچار انحراف نشوند و با فعاليت ذهنى  تا يادگيرندگان در تش

امرى زشت را زيبا تلقى نكنند و بالعكس (باقرى،1387: 231). 
ــبت به حرفه ها با مبناى كرامت  ــب دانش، مهارت و بينش نس زماني كه هدف كس
در كنار هم قرار گيرند (باقرى،1387) «اصل ارتقاي كرامت در سير آموزش حرفه اي» 
ــد. در امر ياددهى حرفه بايد حرمت و كرامت يادگيرندگان حفظ  ــتنتاج خواهد ش اس
ــود كه از لحاظ حرمت، احترام و كرامت بين يادگيرندگان دوره هاى  ــود و تالش ش ش
ــى به وجود نيايد  ــه اى و كار و دانش تفاوت ــتان و دوره هاى فنى و حرف ــرى دبيرس نظ

(دبيرى اصفهانى، 1376). 
ــا با مبناي درهم  ــبت به حرفه ه ــب دانش، مهارت و بينش نس زماني كه هدف كس
ــى نفس و بدن در آموزش حرفه اى در كنار هم قرار گيرند (باقرى، 1387) «اصل  تنيدگ
پيدايش عمل ماهرانه و تحول در بينش نسبت به حرفه» استنتاج مى شود. بر اين اساس 
معلم نه تنها بايد زمينه هاى مساعد را جهت تحكيم مهارت ها در يادگيرندگان فراهم آورد 
ــبت به كار و حرفة مورد نظر در يادگيرنده  بلكه بايد تالش كند تا بينش و فهم الزم نس

به وجود آيد. 
ــب دانش، مهارت و بينش نسبت به حرفه ها با مبناى فطرت در  زماني كه هدف كس
كنار هم قرار گيرند (باقرى، 1387) «اصل تذكر مضامين اسالمي در زمينه كار و حرفه» 
ــود. در تعليم و تربيت اسالمي بر كار فوايد زيادي مترتب است(رضايى،  ــتنتاج مي ش اس
1387). به اين ترتيب، بيدار كردن فطرت يادگيرندگان مى تواند در دروس كار و حرفه و 
يا به موازات آن صورت گيرد و معلم در جهت احياى پيوند قدسى مى تواند فعال باشد. 
زماني كه هدف كسب دانش، مهارت و بينش نسبت به حرفه ها با مبناى عقل در كنار 
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ــود. در آموزش  ــتنتاج مي ش هم قرار گيرند (باقرى، 1387: 162). «اصل عقل ورزى» اس
ــب معيشت پرورش يابد بلكه معلم بايد تالش  حرفه اى عقل ورزى نبايد تنها براى كس
كند كه از فعاليت عقلى يادگيرندگان جهت شناخت حقايق جهان نيز استفاده كند و عمل 
يادگيرندگان را در تمرينات كار و حرفه به شناخت آن ها نسبت به جهان معطوف كند. 
براى مثال در كار با چوب، معلم بايد تالش كند تا عالوه بر آموزش مهارت هاى عملى 

به يادگيرندگان، دانش هاى زير بنايى مهارت هاى عملى را نيز به يادگيرندگان بياموزد. 
3. اهداف، مبنا و اصول «يادگيرى» در برنامه درسى آموزش حرفه اى 

اصول مستخرج از اهداف و مبانى برنامه درسى آموزش حرفه اي در بخش يادگيرى 
براساس الگوى بازسازى شده فرانكنا در جدول 6 گزارش شده است. 

جدول   6 . اهداف، مبنا، اصول «يادگيرى» در برنامه درسى آموزش حرفه اى
اصولمبناهدف

كسب دانش، مهارت و بينش 
ايجاد زمينه هاى فرضيه پرورى در بعد ابداعى بودن علمنسبت به حرفه ها

دانشى حرفه ها

كسب دانش، مهارت و بينش 
ايجاد زمينه هاى مناسب براى تعامل هويت جمعىنسبت به حرفه ها

يادگيرندگان با يكديگر

كسب دانش، مهارت و بينش 
دارا بودن فضل در امر كمك به رأفت و احساننسبت به حرفه ها

همكالسان

ــب دانش، مهارت  ــت كه زمانى كه هدف كس ــاى جدول 6 حاكى از اين اس داده ه
ــم در كنار هم قرار  گيرند (باقرى،  ــبت به حرفه ها، با مبناى ابداعى بودن عل و بينش نس
ــود. از اين رو الزم  ــتنتاج مي ش 1387)، «اصل فرضيه پروري در بعد دانش حرفه اي» اس
ــب با درس ترتيب داده شود و براى  ــت براى آموزش هاى نظرى كالس هايى متناس اس
ــگاه ها، كارگاه ها و محيط كار واقعى  ــاى عملى از محيط هايى از قبيل آزمايش آموزش ه

استفاده شود. 
ــبت به حرفه ها، زماني كه با مبناى هويت جمعى  ــب دانش، مهارت و بينش نس كس
در كنار هم قرار گيرند (باقرى، 1387)، از آن «اصل ايجاد زمينه هاى مناسب براى تعامل 
يادگيرندگان با يكديگر» استنتاج مي شود. انسان موجوديتى دو بعدى دارد. بعد فردى او 
ــدن در جمع مانع مى شود و بعد اجتماعى او را در جريان پيوند و داد  ــتحيل ش را از مس
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ــتد نيز اراده از وى  ــتد و هم هويتى با ديگران قرار مى دهد و در جريان اين داد و س و س
سلب نمى شود (باقرى، 1387، 158) 

نهايتاً زماني كه كسب دانش، مهارت و بينش نسبت به حرفه  با مبناى رأفت و احسان، 
در كنار هم قرار گيرند (باقرى، 1387) «اصل دارا بودن فضل در امر كمك به همكالسان» 
استنتاج مي شود. رأفت و احسان نقش مهمى در استوارى بنياد جامعه و روابط اجتماعى 

دارد.
4. اهداف، مبنا و اصول «ارزشيابى» در برنامه درسى آموزش حرفه اى

اصول مستخرج از اهداف و مبانى برنامه درسى در بخش ارزشيابى، براساس الگوى 
بازسازى شده فرانكنا، در جدول 7 گزارش شده است. 

جدول   7. اهداف، مبنا، اصول «ارزشيابى» در برنامه درسى آموزش حرفه اى
اصولمبناهدف

كسب دانش، مهارت و بينش
اراده و اختيار انسان نسبت به حرفه ها

ارتقاى احساس مسئوليت شاگردان 
نسبت به ارزيابى دانش، مهارت و 

بينش خود نسبت به حرفه ها

كسب دانش، مهارت و بينش
سطوح مختلف علم نسبت به حرفه ها

لحاظ كردن سطوح دانش، مهارت و 
بينش نسبت به حرفه ها 

در امر ارزشيابى

كسب دانش، مهارت و بينش
توجه به ظرفيت و توانايى يادگيرندگان محدوديت هاى آدمى نسبت به حرفه ها

در امر ارزشيابى

ــب دانش،  ــت كه: زماني كه هدف كس داده هاى حاصل از جدول7 حاكى از اين اس
مهارت و بينش نسبت به حرفه ها با مبناي اراده و اختيار (باقرى، 1387) در كنار هم قرار 
ــئوليت در شاگردان نسبت به حرفه» استنتاج مى شود.  گيرند «اصل ارتقاي احساس مس
در اين اصل يادگيرنده موظف است اهداف فعاليت ها و اعمال خود را در سير آموزش 
و همين طور راه ها و وسايلى را كه در اين مسير در اختيار او قرار گرفته است به خوبى 
ــايى كند و در زمينة معيار هاى داورى كار خود با معلم تعامل برقرار نمايد. به اين  شناس
ترتيب، همواره يادگيرنده زمينة كافى را در دسترس دارد كه بتواند كار هاى خود را مورد 
ــد. در واقع يادگيرنده از همان دورة آموزش حرفه اى عادت مى كند كه  ارزيابى قرار ده
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مسئوليت كار خود را بپذيرد. 
ــطوح  ــبت به حرفه ها با مبناي س ــب دانش، مهارت و بينش نس زماني كه هدف كس
ــطوح دانش،  مختلف علم در كنار هم قرار گيرند (باقرى، 1387) «اصل لحاظ كردن س
ــود. آموزش حرفه اى تلفيقى از دانش، بينش و  ــيابي» استنتاج مى ش مهارت در امر ارزش
ــلط يابند. در واقع، ارزشيابى بايد  ــت و يادگيرندگان بايد در هر سه بعد تس مهارت اس
متناسب با محتوا و فرآيند ياددهى - يادگيرى باشد. چون در محتوا و فرآيند ياددهى - 

يادگيرى به سطوح مختلف علم توجه شده است (وينچ1، 2٠1٠). 
زماني كه هدف كسب دانش، مهارت و بينش نسبت به حرفه ها با مبناي محدوديت 
آدمى در كنار هم قرار گيرد(باقرى، 1387) «اصل توجه به ظرفيت و توانايى يادگيرندگان 
ــت در آموزش حرفه اى هر يك از  ــلم اس ــود. آنچه مس ــيابي» نتيجه مي ش در امر ارزش
ــتند (بك2، 199٠الف). پس بايد  يادگيرندگان داراى ظرفيت و توانايى خاص خود هس
ــه از زندگى داراى محدوديت هايى بالقوه و  ــت كه يادگيرندگان در هر مرحل توجه داش

بالفعل هستند و در ارزشيابى بايد به اين گونه محدوديت ها توجه داشت. 

بحث و نتيجه گيرى
ــى آموزش  ــوى نظرى در زمينه برنامه درس ــن پژوهش ارائه الگ ــدف از انجام اي ه
ــت. يافته هاى حاصل حاكى از اين است كه، «اهداف برنامه درسى آموزش  حرفه اى اس
حرفه اى» عبارت است از پاكى، سالمت و قوت جسمانى، دانش كسب مهارت و بينش 
ــاركت پذيرى در حين آموزش حرفه اى. اهداف  ــبت به حرفه ها و ارتقاى روحية مش نس
فوق حاكى از اين است كه هيچگاه نمى توان آموزش حرفه اى را به مهارت آموزى صرف 
ــاركت پذيرى در كار و حرفه اهميت دارد. از ديدگاه برخى  تقليل داد. كار گروهى و مش
ــالة آموزش و پرورش عمومى  صاحب نظران همچون آدلر (1982) در دوران دوازده س
گرايش به تخصص، كار و حرفه نوعى تخصص گرايى زود هنگام است. ولى اين دوران 
مى تواند زمينه ساز براى كار و حرفة آينده باشد. از سويى از آنجا كه از ديدگاه اسالم كار 
ــان دارد پس مى توان گفت كه آماده سازى امروز  و حرفه جايگاه ويژه اي در زندگى انس

1. Winch
2. Beck
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ــى دارد. آشنايى با حرفه ها و آشنايى با  ــاگردان در كار و حرفة آينده آنان نقش اساس ش
اصول اولية حرف گوناگون از نخستين گام هايى است كه يادگيرندگان مى توانند در طى 

گذراندن درس هاى كار و فناورى بردارند. 
ــى آموزش  ــتخراج اصول عناصر برنامه درس ــر يافته اين پژوهش مربوط به اس ديگ
حرفه اى از جمله محتوا، ياددهي، يادگيري و ارزشيابي است. يافته ها حاكى از اين است 
ــتنتاج شده در حوزه عنصر «محتوا برنامه درسى آموزش حرفه اى»، ارتقاى  كه اصول اس
ــواهد و داليل حاكى  ــورد اصول ايمنى در كار و حرفه، توأم كردن ش ــم در م درك و فه
ــت علم با عالم واقع در باب علوم زمينه اي حرفه ها، كاوش در ابعاد تاريخى و  از مطابق
ــاگردان در تعامل صحيح با محيط  ــى حرفه ها، ارتقاى دانش، مهارت و بينش ش اجتماع
ــت، ارتباط محتوا با نيازهاى حرفه اى آيندة شاگردان، لحاظ كردن جنبه هاى دانش،  زيس
ــاس اصول استنتاج شده، محتوا  ــد. براس ــبت به كار و حرفه مى باش مهارت و بينش نس
ــب با تجربيات آن ها در  ــود كه براى يادگيرندگان ملموس و متناس بايد چنان انتخاب ش
ــان باشد. طبق نظريات صاحب نظرانى همچون آزوبل1 (1968) و نلر (ترجمه  زندگى ش
بازرگان ،139٠) پيوند محتوا با تجربيات قبلى و مطابقت با واقع در فهم بهتر و عميق تر 
ــود. از نكاتى كه بايد در  مطالب در يادگيرندگان كمك مى كند و يادگيرى معنادار مى ش
ــود آن است كه تالش شود زمينة تاريخى و اجتماعى  آموزش حرفه اى در نظر گرفته ش
ــوتان در محتواى آموزشى گنجانده شود  نوآورى ها و اختراعات در كار و حرفة پيشكس
ــرى، 1387). آموزش حرفه اى عالوه بر آنكه مى تواند در تحكيم فهم دروس نظرى  (باق
به يادگيرندگان كمك كند، مى تواند زمينه ساز آمادگى در زمينة كار و حرفة يادگيرندگان 
ــاس مبناى ارزش ابزارى طبيعت در آموزش حرفه اى در كنار آموختن  ــد. براس نيز باش
مهارت ها بايد به جايگاه طبيعت، نحوة درست تسخير آن و پيشگيرى از تخريب توجه 
ــود آن  كرد (باقرى،1387: 212). از نكاتى كه بايد در آموزش حرفه اى در نظر گرفته ش
ــت كه تالش شود زمينة تاريخى و اجتماعى نوآورى ها و اختراعات در كار و حرفة  اس
پيشكسوتان در محتواى آموزشى گنجانده شود. ساخت فيلم هاى آموزشى در اين زمينه 
و كتاب هايى در قالب سرگذشت افراد مخترع و يا تبيين سير تاريخى و اجتماعى حرفه ها 
ــيدن به اشكال امروزى خود سير تاريخى و  ــد كه حرفه ها تا رس مى تواند بيانگر اين باش
1. Ausubel
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اجتماعى پر فراز و نشيبى را طى كرده اند و به بيانى به صورت دفعى و ناگهانى در جوامع 
بشرى به وجود نيامده اند. 

ديگر يافته اين پژوهش مربوط به اصول استنتاج شده در زمينه عنصر «ياددهى برنامه 
ــت كه عبارتند از: پيدايش عمل ماهرانه و تحول در بينش  ــى آموزش حرفه اى» اس درس
ــالمى در زمينة كار و حرفه، ايجاد زمينه هاى مناسب  ــبت به حرفه، تذكر مضامين اس نس
در حين آموزش براى پرورش روحيه مشاركت پذيرى در يادگيرندگان، برقرارى عدالت 
تربيتى در حين آموزش حرفه اى، تناسب تكليف در زمينة كار و حرفه با توان و ظرفيت 
ــه، حفظ و باالخره ارتقاى كرامت در  ــدگان، اعتالى ذائقة زيبايى در كار و حرف يادگيرن
ــتخرج در اين بخش (ياددهي) معلمان نه تنها  ــير آموزش حرفه. براساس اصول مس س
ــم آورند بلكه بايد تالش كنند  ــاعد را جهت آموزش مهارت ها فراه بايد زمينه هاى مس
ــر در يادگيرندگان به وجود آيد (باقرى،  ــبت به كار و حرفة مورد نظ تا بينش و فهم نس
1387: 162). در آموزش حرفه اى معلم بايد تالش كند كه از فعاليت عقلى يادگيرندگان 
جهت شناخت حقايق جهان استفاده كند و عمل يادگيرندگان را در تمرينات كار و حرفه 
ــبت به جهان معطوف نمايد. عالوه بر اين زمينه هاى مناسب براى  ــناخت آن ها نس به ش
ــاركت پذيرى آنان را در فرآيند آموزش حرفه اى فراهم نمايد تا هر كدام در كنار هم  مش
ــاركت و همين طور رعايت  بتوانند خأل هاى كار خود برطرف كنند. بنابر اين تعامل، مش
ظرفيت در امر يادگيري مى تواند در به ثمر رساندن اهداف آموزش حرفه اى  مؤثر واقع 

شود. 
ــده در زمينه عنصر «يادگيرى  ــتنتاج ش ــر يافتة اين پژوهش مربوط به اصول اس ديگ
ــت. اين اصول عبارتند از درك روابط اصول ايمنى  ــى آموزش حرفه اى» اس برنامه درس
ــه، ارتباط دانش، مهارت و بينش با  ــا موقعيت هاى موجود در حين كار و حرف در كار ب
امر مطالعه در زمينة كار و حرفه، ايجاد زمينه هاى فرضيه پرورى در بعد دانشى حرفه ها، 
ــب براى تعامل يادگيرندگان با يكديگر. از اين رو مى توان توصيه  ايجاد زمينه هاى مناس
ــه بايد از روش هاى به كار رفته در علوم تجربى براى آموزش دانش هاى زمينه اى  كرد ك
در آموزش حرفه اى استفاده كرد. اين يافته همسو با يافته بيلت1 (2٠11) است كه اعتقاد 
داشت براساس مبناى ابداعى بودن بخشى از آموزش حرفه اى، انتظار مى رود كه معلمان 
1. Billet
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به تجربيات قبلى يادگيرندگان توجه كنند و در بازسازى تجربيات آنان تالش ورزند. به 
ــه اى كه يادگيرندگان بتوانند در يادگيرى مهارت ها از خودمحورى بيرون آمده و به  گون

نوعى به دنياى ديگران وارد شوند و بر دانش، مهارت و بينش هاى خود بيافزايند.
بر طبق تحقيقات هرست1 (1974) تكنولوژى و فناورى مجموعه اي در هم تنيده از 
ــكال دانش است. از آنجا كه بخشى از يادگيرى يادگيرندگان توسط مشاهده و تقليد  اش
ــرايطى را  از مهارت هاى حرفه اى معلم صورت مى گيرد، معلم بايد در حين آموزش ش
ــان به طور  ــبى روى كار و حرفه، خودش ــلط نس فراهم آورد كه يادگيرندگان پس از تس
مستقل به كار و حرفه بپردازند (وينچ، 2٠٠٠). در اين زمينه مى توان به اجراى دوره هاى 
كارورزى در آموزش حرفه اى اشاره كرد (بك، 199٠ب). ممكن است در حين آموزش 
حرفه اى برخى يادگيرندگان تالش بيشترى از خود نشان دهند و معلم زمينه هاى بيشترى 
از آموزش را در اختيار آن ها بگذارد در اين صورت اين نابرابرى  با عدالت تناقض ندارد. 
توصيه مى شود كه معلمان درس كار و فناورى تمرين هايى را براى يادگيرندگان سخت 

كوش و عالقه مند تر مهيا كنند تا پاسخى به تالش مضاعف آن ها باشد. 
ــدگان داراى توانايى هاى متفاوتى  ــاس اصل كرامت، با توجه به آن كه يادگيرن براس
هستند و از سويى معلمان نيز از زمينه هاى تحصيلى و حرفه اى گوناگونى برخوردارند، 
يادگيرندگان بايد در يادگيرى كار و حرفه تشويق شوند كه به كمك هم بپردازند. بايد در 
نظر داشت كه يادگيرندگان براساس عالقه و استعداد تحصيلى خود به رشته هاى متنوع 
ــطه گرايش پيدا كرده اند و از لحاظ كرامت انسانى با هم تفاوتى ندارند.  در مقطع متوس
ــطه نيز در درس كار و فناورى بايد تالش كرد كه در دروس مختلف  در پايه اول متوس
ــانى را كه در اين  ــد كار با چوب و خوراك و دوخت و غيره كرامت و حرمت كس مانن
حرفه ها مشغول كار هستند نگه داشت. در معرفى مشاغل، هنگامى كه از استادكاران اين 
ــاغل در مدارس دعوت مى شود بايد با حفظ حرمت و كرامت آن ها، به طور مناسب  مش

با ايشان برخورد شود. 
ــيابى برنامه  ــتنتاج اصول در زمينه عنصر «ارزش ديگر يافته اين پژوهش مربوط به اس
درسى آموزش حرفه اى» است. اين اصول عبارتند از: ارتقاى احساس مسئوليت شاگردان 
ــبت به حرفه ها، لحاظ كردن سطوح  ــبت به ارزيابى دانش، مهارت و بينش خود نس نس
1. Hirst
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ــيابى، توجه به ظرفيت و توانايى  ــبت به حرفه ها در امر ارزش دانش، مهارت و بينش نس
يادگيرندگان در امر ارزشيابى. براساس يافته هاى حاصل در زمينه ارزشيابى، ارزشيابى را 
نبايد محدود به سطح دانشى در يادگيرندگان نمود، بلكه بايد در سطح مهارتى و بينشى 
نيز آن را انجام داد. براساس مبناى سطوح مختلف علم، در آموزش حرفه اى به كارگيرى 
ــكال گوناگون ارزشيابى اهميت دارد زيرا حرفه ها جنبه هاى گوناگونى دارند (وينچ،  اش
ــت كه تا حد ممكن از  ــيابى مهارت هاي فني و حرفه اي نياز اس 2٠1٠). پس براى ارزش
ــود (وايت،1 1997) براى مثال هنگامى كه مى خواهيم  روش هاى متفاوت بهره برداري ش
ــيابى  ــت، مانند رياضى و فيزيك، ارزش علم پايه يا مبنايى را كه در حرفه به كار رفته اس
كنيم مى توانيم از امتحانات تشريحى بهره بگيريم و زمانى كه مهارت و فن مد نظر است 
كار عملى يادگيرندگان اهميت دارد؛ و يا آنكه اگر اطالعات عمومى در زمينة كار و حرفه 
مورد ارزشيابى قرار مى گيرد نياز است كه از امتحانات تستى يا تشريحى بهره گرفته شود. 
بر اين اساس مى توان گفت كه ارزشيابى نيز بايد به موازات فراگيرى يادگيرندگان يعنى 
ــتمر و تدريجى، صورت پذيرد. ارزشيابى مستمر و تدريجى اين فايده را  به صورت مس
ــر دارد كه مربى حرفه در طول جريان تحصيل يادگيرندگان مى تواند بازخوردهاى  در ب
خود را نسبت به چگونگى يادگيرى يادگيرندگان ارائه دهد و يادگيرندگان نيز در جهت 

رفع خأل كار خود كوشش به عمل آورند. 
به نظر مى رسد كه به دست آوردن الگوى نظرى در برنامه درسى تمامى دروس بتواند 
ــوا، رويكرد ياددهى -  ــه عملكرد بهتر در حوزة تدوين محت ــزان و مربيان را ب برنامه ري
ــود در آموزش حرفه اى، معلمان و  ــوق دهد. لذا پيشنهاد مى ش ــيابى س يادگيرى و ارزش

برنامه ريزان عالوه بر بُعد دانشى و مهارتى به بُعد بينشى كار و حرفه نيز بپردازند.
از محدوديت هاى اين پژوهش اين است كه ارائه الگوى نظرى در اين پژوهش تنها 
ــاير ابعاد آموزش در اين الگوي  ــت و س ــى آموزش  حرفه اى اس معطوف به برنامه درس
ــاير  نظري مورد توجه قرار نگرفته اند. از اين رو اين الگوي نظري از قابليت تعميم به س

دروس برخوردار نيست. 

1. White
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