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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 twentyfirst 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
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مقدمه
دستیابي انسان به دانش و مهارت ﻻزم براي انجام شﻐل ،حداقلترین ،و در عین حال سادهترین تالشي است که باید
انجام دهد تا بتواند با انجام شﻐل و کسب در آمد ﻻزم ،حداقل نیازهاي خود را  -که نیاز مادي است -برآورده سازد.
نقش نظام آموزشي در این عرصه کامال مشهود است .چنانکه در اسناد باﻻدستي همچون سند چشمانداز بیست ساله
کشور در حوزه آموزش عالي بر تربیت نیروي متخصص براي احراز مسئولیتهاي علمي و اجرایي کشور و تحکیم
پیوند بین دانشگاه و صنعت تاکید شده است (سند چشم انداز بیست ساله جمهوري اسالمي ایران )8314 ،و یا در
سند برنامه درسي ملي ایران -در بخش آموزش متوسطه -تاکید ویژهاي بر حوزه کار و فنآوري ،شامل کسب
مهارتهاي عملي براي زندگي کارآمد و بهرهور و کسب شایستگيهاي مرتبط با فناوري و علوم وابسته جهت آمادگي
ورود به حرفه و شﻐل در بخشهاي مختلف اقتصادي و زندگي اجتماعي شده است (سند برنامه درسي ملي.)8318 ،
همچنین در ماده  801قانون کار جمهوري اسالمي ایران بر ایجاد مراکـز آموزش کـارآموزي پایـه بـراي آمـوزش
کـارگران و کارجویان غیرماهر و تکمیل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي ،ارتقاء مهارت و آموزش
تخصص هاي پیشرفته به کارگران و کارجویان نیمه ماهر ،ماهر و مربیان آموزش حرفهاي تاکید شده است (قانون
کار جهموري اسالمي ایران .)8314 ،امروزه براي درك جایگاه واقعي آموزشهاي مهارتي باید توجه نمود که شرایط
جهان امروز با روندهاي کلي مانند جهاني شدن در حوزههاي مختلف ،توسعه دانش ،تﻐییرات پیوسته فناوري و
نقش مهم دانش در تولید رو به رو است که موجب تﻐییر مهارتها و تولد مشاغل جدید ميشود و همواره بازار کار
به نیروي انساني با مهارتهاي جدید یا تکمیلي نیاز دارد (استنسروم .)2001 ،بنا بر تعریف یونسکو ،آموزشهاي
مهارتي عالوه بر دانش عمومي تمام اشکال و سطوح فرایند آموزشي ،شامل مطالعه فناوري و علوم مربوط به آن،
کسب مهارتهاي عملي ،توانایي و نگرش را دربر ميگیرد و مسائل مرتبط با اشتﻐال را در بخشهاي مختلف
اقتصادي و اجتماعي زندگي برعهده دارد (تاپین .)2002 ،جامعه نیز براي دستیابي به موفقیت و پیشرفت به نیروي
کار ماهر نیاز دارد و نقش آموزشهاي فني و حرفهاي در ایجاد اشتﻐال مولد ،تولید ثروت و تربیت نیروي کار ماهر
بر هیچ صاحب نظري پوشیده نیست ،بهطوري که دغدغه همه دست اندرکاران آموزشهاي فني و حرفهاي ،تدوین
و توسعه روشهاي آموزشي نوین در این زمینه است ،به گونهاي که کارآموزان در یک محیط آموزشي پویا به کسب
مهارت بپردازند (خنیفر .)39 ،8310،بنابراین ،در آموزشهاي فني و حرفهاي به عنوان یکي از گرانترین نوع آموزشها
در موقعیت کنوني که جهان به طور مداوم در حال پیشرفت و تﻐییر و تحول است ،دیگر جایي براي برنامههاي درسي
با سرفصلهاي از پیش تعیینشده و محتوایي که به روز نیست ،و یا سرفصلهاي بهروزي که اساسا جایگاهي در
بخش اجرا و کاربرد ندارند ،وجود ندارد .پس این نوع از آموزشها باید خود را با نیازهاي جامعه و حتي دنیا منطبق
نمایند و همواره در حال اصالح و بازنگري و حذف برنامههاي درسي ناکارآمد و غیرموثري باشند که منجر به خروجي
نامطلوب برنامه درسي ميشوند .آموزشهاي فني و حرفهاي به عنوان یکي از زیرنظام هاي آموزش غیررسمي و
بهعنوان کارآموزي مهارتهاي مورد نیاز کارآموزان براي انجام شﻐل یا حرفهاي معین تعریف ميشود .معادل انگلیسي
این اصطالح  Trainingاست که در زبان فارسي گاه به تربیت نیز تعبیر شده است ،حال آنکه منظور از کارآموزي،
مجهز ساختن کارآموزان با روشها ،مهارتها و فنون موردنیاز حرفههاي گوناگون است (سیف ،سال ،8312ص.)314
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به عبارت دیگر ،آموزش فني و حرفهاي معموﻻً به عنوان آمادگي براي شﻐل ،8یا آموزش مهارت و یادگیري آن براي
کسب یک شﻐل یا حرفه تعریف ميشود .بنابراین ،این نوع آموزش اغلب اقتصادمحور یا بازار محور است و در پایان
منجر به ارائه گواهينامه 2هاي شایستگي ميشود .لذا مزیت آموزش فني و حرفهاي غیررسمي ،پاسخگو بودن و
منعطفتر بودن آن است .در نتیجه این آموزش طیف وسیعتري از مخاطبان را در بر ميگیرد (آزاد.)8315 ،
آموزشها باید حول چهار نوع یادگیري سازماندهي شوند که آموزشهاي فني و حرفهاي نیز از این قاعده
مستثني نیست .یادگیري براي دانستن؛ یادگیري براي انجام دادن؛ یادگیري براي زندگي کردن با یکدیگر؛ و یادگیري
براي شدن .این چهار شیوه همه یک کل را تشکیل ميدهند ،زیرا نقاط تماس ،اشتراك و تبادل زیادي بین آنها وجود
دارد .براي رسیدن به یادگیري همه جانبه ،برنامه درسي بيتردید مهمترین و شاید اساسيترین مولفه نظام آموزشي
است .بنابراین ،برنامه درسي با توجه به عناصر چهارگانه خود (هدف ،سازماندهي محتوا ،استراتژيهاي تدریس و
ارزشیابي) نقش بسیار مهم ،تعیین کننده و غیرقابل انکاري در تحقق اهداف کمي و کیفي یک نظام دارد (انتظاري و
ملکي .)21 ،8314 ،برنامههاي درسي فني و حرفهاي را ميتوان به عنوان ترکیبي از آموزش تئوري و کارآموزي در
حین کار 3یا آموزش عملي مطابق با محیط کار دانست (آزاد .)8315 ،در این پژوهش نگاه پژوهشگران به برنامه
درسي ،نگاهي کالن و یک طراحي نظام یافته کلي است .همچنانکه سیلور و آلکساندر (به نقل از خوي نژاد،)8310 ،
برنامه درسي را به یک طراحي نظام یافته کلي که مجموعهاي از فرصتهاي یادگیري را براي افراد تحت تعلیم
فراهم ميکند ،قلمداد ميکنند .بوشامپ (به نقل از مهرمحمدي )8315 ،نیز که نظام برنامهریزي درسي یا مهندسي
برنامه را شامل اجزاي سهگانه تولید یا تدوین ،اجرا و ارزشیابي از برنامه ميداند .همچنین مهرمحمدي ( )8315معتقد
است برنامه درسي با نتایج یادگیري سر و کار دارد و نه تنها با هدفهاي از پیش تعیین شده .چرا که نتایج –در مقام
ارزشیابي– ميتوانند در برگیرنده مواردي به جز هدفها و نتایج قصد شده باشد و افراد مختلف ممکن است به
شکلهاي مختلف تحت تاثیر مجموعه تدابیر از پیش تعیینشده قرار گیرند .از این رو ،در این پژوهش برنامه درسي
هم به مثابه کلیتي نظام یافته و هم به عنوان محتوا و تجارب انتقال یافته یادگیري موردنظر است .از جمله مولفه
هاي کاربردي در حوزه روانشناختي ،مقوله یادگیري است .هالتون( )2001تعریفي را از انتقال یادگیري مطرح ميکند
که از آن تحت عناویني چون الگوي انتقال و یا سیستم انتقال نیز یاد ميکنند .او سیستم انتقال را به عنوان کارآمدي
و تداوم کاربرد دانش ،مهارت و نگرشهاي به دست آمده از آموزش به وسیله کارآموزان یا یادگیرندگان تعریف
ميکند .هالتون معتقد است زماني ميتوانیم بگوییم که فرایند آمــوزش رخ داده و یا رفتار ،یادگرفته شده ،که آنچه
را که توسط یادگیرنده آموخته شده ،در یک دوره زماني مشخص به زمینه کار عمومیت یابد و توسط یادگیرندگان به
کار رود .از طرفي نوعي از یادگیري که با موفقیت انتقال ميیابد اما در شﻐل و حرفه ،جنبه عملي و کاربردي پیدا
نميکند و هزینههاي گزافي به همراه دارد ،تحت عنوان یادگیري زائد 4معرفي ميشود (بورك .)2001 ،یعني مقدار
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قابل اندازهگیري و قابل توجهي از یادگیري که پس از آموزش از بین ميرود (متاکس .)2088 ،به عبارت دیگر،
آموزشي به یادگیرندگان داده ميشود ولي بیشتر این آموزش غیرقابل استفاده خواهد بود (کاتا2083 ،؛ متاکس،
 ،)2080و یا به عقیده اگلستون ( ،)2083پاسکال ( )2082و جي آر و ریلي ( )2082یادگیري زاید آموزشي است که
به هدر رفته ،در شﻐل مورد نظر به کار گرفته نشده و براي بهبود عملکرد ،مورد استفاده قرار نگرفته است .کینگ
( )2085نیز معتقد است ناتواني در انتقال و کاربرد عملي آنچه که در آموزشهاي تخصصي فرا گرفته شده ،در واقع
اتالف وقت هزینه و یادگیري زائد است .او معتقد است که شواهد کافي وجود دارد مبني بر اینکه وجود یک فرایند
رسمي براي مدیریت انتقال آموختهها ميتواند نتایج را بهبود بخشد ،یادگیري زائد را کاهش دهد و میزان بهرهمندي
فراگیر از آموختهها را افزاش دهد .کاتا ( )2083دریافت که  90درصد از یادگیريهاي آموخته شده در شﻐل به کار
برده نميشوند .پاسکال ( )2082نیز بیان ميدارد که در حدود  55تا  10درصد آموزشها یادگیري زاید هستند و هرگز
کاربردي نميشوند .متاکس ( )2080نیز دریافت که  92درصد از کارکنان خیلي سریع آموزش را به جهان واقعي
منتقل ميکنند و  44درصد بعد از  9ماه انتقال ميدهند و این یعني نرخ یادگیري زاید به ترتیب  31و  59درصد
ميباشد .جي آر و ریلي ( )2082نیز اشاره دارند که  95درصد از آنچه در برنامه آموزشي آموخته ميشود ،در شﻐل
بهطور بهینه به کار گرفته نميشود .مطالعه اي که کینگ ( )2085انجام داده نیز نشان ميدهد که حدود  90درصد
آموزشهاي سازماني در ایاﻻت متحده با این وضعیت مواجه بودهاند .شرکت  CEBماتریکس ماتر 8امکانات
معیارسنجي خود را در نرمافزار ماتریکس ماتر به کار ميگیرد تا میزان یادگیري زائد را زیر نظر گرفته و محاسبه کند.
این شرکت هر نوع دانشي را که ظرف یک دوره شش هفتهاي در حرفهاي جنبه عملي پیدا نميکند ،در قالب مفهوم
یادگیري زائد کنار هم ميگذارد .در انتها آنها در ميیابند که میزان یادگیري زائد بهطور متوسط  45درصد است .با
این رویکرد اگر مثالي از تأثیرات بودجهاي یادگیري زائد بخواهیم بیان کنیم ،در خواهیم یافت که در بودجه یک
میلیون دﻻري که براي آموزش در نظر گرفته ميشود ،حدود  45درصد از آن صرف یادگیري زائد ميشود و این
یعني  450هزار دﻻر صرف آموزش هاي زائد ميشود (کینگ .)2085 ،از این رو ،ميتوان اذغان کرد که تمامي
محققان فوق یادگیري زاید را به عدم تناسب آموختهها با شﻐل و محیط کار تعریف کردهاند ،نه به زاید بودن في
نفسه یادگیري در یک حوزه دانشي خاص .از طرفي فتحي ( )8310بیان ميکند که اساسا کهنگي برنامههاي درسي
و عدم نوسازي و بهسازي آنها بهتدریج اثربخشي دورهها و رشتههاي دانشگاهي را در هالهاي از ابهام قرار ميدهد و
پدیدهاي تحت عنوان "برنامه درسي بيفایده ،زائد یا قراضه ) ")Scrap Curriculumرا در کنار سایر
دستاوردهاي مفهومي برنامه درسي که شایسته توجه و تبیین است ،مطرح ميسازد .مفهوم برنامه درسي بيفایده و
غیر اثربخش از یک سو به وضعیتي اشاره ميکند که دورهها و رشتههاي دانشگاهي دروس و برنامههایي را ارائه
مي دهند که عمال منسوخ ،قدیمي و یا از رده خارج ،و در برخي موارد غیرمتناسب با نیاز بازار کار و دنیاي اقتصاد
هستند ،از سوي دیگر برنامه درسي بيفایده یا قراضه به آن نوع برنامههاي درسي نیز اشاره دارد که قدیمي نیستند،
بلکه زمینه کاربرد آنها در جامعه وجود ندارد .از این رو ،ضرورت دارد دستاوردهاي جدیدي جایگزین آن شوند .نتیجه
برنامه درسي بيفایده ،وجود افراد بيصالحیت و یا کم صالحیتي است که تناسبي میان آموختههایشان با شﻐل و
. CEB Metrics that Matter
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محیط کار وجود ندارد .این مقوله را ميتوان در قالب مفهوم ضایعات برنامه درسي 8تبیین نمود .به عبارتي ضایعات
برنامه درسي خروجي و نتیجه برنامه درسي بيفایده خواهد بود .براي کاهش ضایعات برنامه درسي ميبایست بر قبل
(نیازسنجي) و یا بعد از طراحي برنامه درسي (اجرا) ،و به تبع آن به شیوه ارزشیابي در برنامه درسي تمرکز نمود .این
موضوع ،مسالهاي است که در این پژوهش درصدد تبیین آن در آموزشهاي فني و حرفهاي هستیم .بنابراین ،هدف
از این پژوهش مفهوم سازي و ارائه الگوي کاهش ضایعات برنامه درسي در آموزشهاي فني و حرفهاي است .از این
رو ،به مولفه هایي که در اثربخش بودن نتایج یادگیري از یک سو و کاهش ضایعات برنامه درسي در این نوع از
آموزشها اشاره دارد ،پرداخته ميشود.
کاهش کیفیت آموزش ،نبود محیط مناسب براي انتقال یادگیري ،کاهش انگیزه براي یادگیري ،عدم انطباق
میان تعداد کارآموختگان و نیاز واقعي بازار کار و در نهایت هدر رفت سرمایه گذاري در آموزش را ميتوان در قالب
مفهوم ضایعات برنامه درسي تبیین نمود (صفائي موحد و طرخان .)2081 ،باید در نظر داشت که تربیت کارگراني
که بتوانند خود را با شرایط متﻐیر صنعتي و استخدامي جامعه منطبق نمایند و فراهمکردن نیروي انساني ﻻزم جهت
پیشبرد اهداف اقتصادي و صنعتي کشور؛ از مهمترین اهداف آموزش هاي فني و حرفهاي است (سایت رسمي سازمان
آموزش فني و حرفهاي کشور ،)8319 ،بنابراین اگر چنین امري محقق نشود و مهارت آموختگان انگیزه کافي براي
یادگیري نداشته باشند و همینطور نتوانند توانایي هاي آموخته شده را به محیط واقعي کار انتقال دهند و یا تعداد
مهارت آموختگان با فرصتهاي اشتﻐال تناسب نداشته باشند ،در این صورت اشتﻐال افراد نیز متاثر از برنامه درسي
بيفایده خواهد بود و نتیجه این برنامه درسي غیر اثربخش ،افراد بيصالحیت و یا در برخي موارد افراد باصالحیت،
اما بدون فرصت شﻐلي است که در هر دو صورت نتیجهاي جز هدر دادن سرمایه آموزش نخواهد داشت .این مساله
را ميتوان در قالب مفهوم ضایعات برنامه درسي تبیین نمود .بنابراین ،همت گماشتن و انجام پژوهش در جهت رفع
و کاهش ضایعات برنامه درسي در آموزشهاي فني و حرفهاي منجر به باﻻرفتن انگیزه ،یادگیري اثربخش ،کارآمدي
نظام آموزشي و داشتن مهارت آموختگاني سرآمد و شایسته خواهد شد .این در حالي است که بر اساس گزارش ها
عليرغم گران بودن این نوع از آموزشها کمتر از  30درصد مهارت آموختگان لزوما مشﻐول به کاري ميشوند که
دوره آموزشي آن را طي نمودهاند (گزارش سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور ،)8319 ،حال آنکه درصد آنچه به
اصطالح آموخته ميشود ،بهصورت محتواي منسوخ و یا حتي محتواي بهروزي که در دنیاي واقعي کاربرد ندارد،
بیش از حد انتظار است .در چنین شرایطي ،خروجي نظام آموزشي ،آن طور که باید و شاید ،سازگار با محیط در حال
تﻐییر جامعه نخواهد بود و در نتیجه اشتﻐال پذیري مهارت آموختگان با اشکال مواجه خواهد شد .همچنانکه حکیم
زاده و همکاران ( )8312دریافتند که برنامههاي آموزش فني و حرفهاي ایران با نیازهاي بخش سهگانه اقتصادي
انطباق کافي ندارد و در ایجاد و گسترش رشته ا و واحدهاي آموزشي و تدوین محتوا به نیازها ،امکانات و اقتضائات
مناطق مختلف کشور توجه کافي نميشود و آموزشهاي ارائه شده نیز عموماً با نیازها و پیشرفتهاي فناوري
هماهنگ نیستند .محمدعلي ( )8310نیز در پژوهشي دریافت که آموزشهاي فني وحرفهاي که باید موجب باﻻرفتن
کارایي و کارآفریني نیروي انساني براي کمک به رشد اقتصادي و اشتﻐال در جهت بهبود و کیفیت زندگي مردم
. curriculum waste
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شود ،به نتیجه مطلوب منجر نشده است و تحقق این هدف مستلزم شناخت نیازهاي در حال تﻐییر بازار کار ،کارایي
و انعطافپذیري نظام آموزشي است .در واقع ميتوان گفت که عليرغم اینکه فراگیران زمان زیادي را صرف فرایند
یادگیري مينمایند و همچنین مراکز آموزشي نیز هزینههاي زیادي را صرف آموزش ميکنند؛ اما دانشِ آموخته شده
فاقد کاربرد بوده و فراگیران از آن احساس رضایت نميکنند و نميتوانند در محیط کار از دانش خود استفاده نمایند.
در نهایت نه تنها انگیزه افراد پایین ميآید ،بلکه این پدیده ميتواند موجب کاهش یادگیري اثربخش و ناکارآمدي
نظام آموزشي شود (صفائي و طرخان .)8319 ،همچنانکه متاکس ( )2088و کینگ ( )2088نیز معتقدند که یادگیري
زائد منجر به کاهش انگیزه و انتقال یادگیري ميگردد.
تحقیقات بسیار اندکي در مورد یادگیري زائد در ایران و خارج از کشور انجام شده است ،همچنین پدیده ضایعات
برنامه درسي در ایران و در خارج از ایران مﻐفول مانده و تحقیقات منسجمي به جز یک سر مقاله که با عنوان برنامه
درسي زاید! دور ریختني! مطرح شده (فتحي ،)8310 ،و رسالهاي که در سطح دکتري به تببین مفهوم برنامه درسي
زائد پرداخته (حسیني لرگاني و همکارن )8314 ،بوده ،پژوهش دیگري در این خصوص صورت نگرفته است .اما این
مسئله چیزي از اهمیت آن کم نميکند .با نگاهي به همین اندك تحقیقات انجام شده و مستندات موجود ميتوان
دریافت که آموزش فني و حرفهاي بهطور اخص ،و آموزش در ایران بهطور اعم با چه بحران جدي روبه روست (خیل
عظیم بیکاران ،گواهي بر این ادعاست) .براي تبیین این موضوع باید توجه داشت که میزان مهارت آموختگان در
مراکز دولتي سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور بالغ بر  122هزار نفر در سال است و بر اساس گزارش رسمي این
سازمان میزان تطابق مهارت آموختگان با شﻐلي که در حال حاضر به آن مشﻐولند ،کمتر از  20درصد ميباشد (سایت
رسمي سازمان آموزش فني و حرفهاي کشور .)8315 ،پرسشي که براي پژوهشگران مطرح است این است که چرا
با گذراندن دوره هاي تخصصي ،مبتني بر شایستگي ،مهارت محور و البته بسیار گراني چون آموزشهاي فني و
حرفهاي ،در اکثر حرفه ها با مهارت آموختگاني بیکار و در برخي از موارد غیر ماهر مواجه هستیم؟ .از سوي دیگر ،بر
اساس گزارشهاي جهاني ایران در شاخص کیفیت سیستم آموزشي در رده  844و ظرفیت نوآوري در رده  14بین
کشورهاي جهان قرار دارد (گزارش انجمن جهاني اقتصاد ،)2084 ،8و یا در مسابقات جهاني مهارت از میان  59کشور
به مقام  31رسیده است (گزارش مسابقات جهاني مهارت .)2081 ،2لذا پس از گذشت بیش از  50سال از عمر نظام
آموزش فني و حرفه اي در ایران؛ ایراد در کدام بخش از طراحي ،اجرا و ارزشیابي است؟ بنابراین ،پژوهش حاضر
درصدد مفهومسازي ضایعات برنامه درسي در نظام آموزش فني و حرفهاي ایران است .لذا با نگاهي آسیب شناسانه
در پي یافتن پاسخ این سوال است که الگوي کارآمدي که منجر به کاهش ضایعات برنامه درسي در آموزشهاي
فني و حرفهاي گردد ،از چه ابعاد ،مولفهها و شاخص هایي برخوردار است؟ .براي این منظور ،ابتدا عوامل موثري که
منجر به بروز نتیجه فعلي گشته اند را شناسایي ،و سپس در قالب پاسخ به چرایي بروز این نتیجه درصدد ارائه
راهکارهایي براي کاهش و رفع ضایعات برنامه درسي برخواهیم آمد.

. world economic forum report
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روش
روش این پژوهش به لحاظ هدف ،هم کاربردي و هم توسعهاي است .از لحاظ نحوه گردآوري دادهها کیفي ،و از نظر
ماهیت و نوع مطالعه نیز از روش پدیدارشناسي توصیفي بهره بردهایم .جامعه آماري شامل متخصصان و خبرگان
حوزه آموزشهاي فني و حرفهاي و همینطور متخصصان حوزه برنامهریزي درسي ميباشند که به روش نمونهگیري
هدفمند تعداد  28نفر انتخاب شدند .انتخاب افراد تا مرحله اشباع دادهها ادامه داشت .ابزار پژوهش در این مرحله
مصاحبه نیمه ساختارمند بود و براي تحلیل دادههاي بهدست آمده بر اساس دیدگاه آترائید و استرلینگ )2008( 8از
تحلیل شبکه مضامین استفاده شد .آنچه شبکه مضامین عرضه مي کند نقشه اي شبیه تارنما به مثابه اصل سازمان
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
دربرگیرنده اصول حاکم بر متن به مثابه کل) را نظاممند ميکند؛ سپس این مضامین به صورت نقشههاي شبکه
تارنما ،رسم و مضامین برجسته هر یک از این سه سطح همراه با روابط میان آنها نشان داده ميشود .تحلیل شبکه
مضموني را ميتوان بهطور کلي به سه بخش اصلي تقسیم نمود :اول تجزیه متن ،دوم اکتشاف متن و سوم یکپارچه
کردن اکتشافها (آترائید و استرلینگ .)2008 ،براي تعیین اعتبار دروني یافتهها ،عالوه بر اینکه دادهها با مطالعه
مباني نظري ،پیشینه تحقیق ،منابع ،مصاحبه با افراد کانوني انتخاب و تأیید شدند ،نظرات و رهنمودهاي گروهي از
خبرگان نیز لحاظ شد و قبل از کدگذاري ،جرح و تعدیل نهایي به عمل آمد .جهت تعیین اعتبار بیروني (انتقال پذیري)
یافتهها نیز از تکنیکهاي حصول اشباع نظري ،استفاده از رویههاي ویژه کدگذاري و تحلیل نمادها و نشانهها و
توصیف غني دادهها ،بهره گرفته شد .جهت تعیین روایي (تأییدپذیري) یافتهها در این بخش از سه تکنیکِ جمعآوري
داده ها از منابع متعدد ،تحلیل موارد منفي و انعطاف روش استفاده شد که همگي بیانگر اعتبار و روایي مناسب یافته
هاي پژوهش بودهاند .سواﻻت محوري که با موضوع کاهش ضایعات برنامه درسي آموزشهاي فني و حرفهاي از
خبرگان آموزشهاي فني و حرفهاي و متخصصان برنامهریزي درسي در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته پرسیده شد،
شامل موارد زیر بوده است:
چرا مهارتهاي فراگرفته شده در کار یا حرفه فرد کاربرد ندارد؟
فراگیران چه موقع مهارت آموخته شده را به کار خواهند گرفت؟
موانع اصلي کاربرد مهارت فراگرفته شده در کار چیست؟
آیا ذينفعان (مهارت آموختگان و کارفرمایان) انتظارات و توقعات خود را از برنامههاي آموزشي و درسي با برنامه
ریزان در میان ميگذارند؟
آیا منابع کافي براي کاربرد مهارت آموخته شده در اختیار فراگیران قرار دارد؟
آیا مهارت یادگرفته شده با نیازهاي جامعه و بازار کار همخواني دارد؟
آیا مهارت فراگرفته شده با دانش و فناوريهاي نوین امروزي تناسبي دارد؟

. Attride & Stirling
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يافتهها
یافتههاي حاصل از روش تحلیل مضمون بعد از حذف کدهاي مشترك 841 ،کد مفهومي پایه است که حاکي از
دادههاي بهدست آمده از مطالعه اسناد علمي ملي و بینالمللي و مصاحبه با خبرگان و متخصصان با محوریت مفاهیم
مرتبط با موارد موثر در کاهش ضایعات برنامه درسي آموزشهاي فني و حرفهاي است .سپس در مرحله دوم و سوم
این مفاهیم تحت دو عنوان کلي ،مضامین سازمان دهنده و مضامین فراگیر نیز به شرح زیر شناسایي شدند که به
تفکیک هر یک از مضامین فراگیر و مضامین سازماندهنده ذیل آن به توضیح و بسط مضمون شناسایي شده خواهیم
پرداخت.
جدول  .1استخراج مضامین پايه ،سازماندهنده و فراگیر
مضامین
فراگیر

فراواني

مضامین
مضامین پايه

سازمان
دهنده

عدم ارتباط میان خرده سیستمهاي برنامه درسي
عدم ارتباط میان خرده سیستمهاي برنامه درسي با کالن سیستمهاي آموزش مهارتي

1
88
88

عدم ارتباط میان کالن سیستم نظام آموزش مهارتي با دیگر نظامات ساختاري کشور

82

هماهنگي پایین میان خرده سیستمهاي برنامه درسي

1
1

هماهنگي پایین میان کالن سیستم نظام آموزشي با دیگر نظامات ساختاري

5

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

84

مقاومت خرده سیستم براي اصالح و ارتباط با دیگر سیستمها

1

عدم ارتباط میان مراکز آموزشي مهارتي و مراکز صنعتي

83

عدم تناسب میان بودجه و برنامه درسي

1

رویکرد سیستمي ناقص
عدم رعایت اصول طراحي سیستم در برنامههاي درسي

1
1

تعریف دستورالعملهاي اجرایي ناکارآمد براي برنامههاي درسي

1

تعریف کارراهههاي اجرایي ناکارآمد متناسب با شرح وظایف شﻐلي

9

عدم وجود معیارهاي مناسب براي سنجش اثربخشي برنامهها

88

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

روابط نامتوازن

ماهیت غیر
منعطف

ساختار
رشدنیافته

هماهنگي پایین خرده سیستمها با کالن سیستم

فقدان رویکرد فلسفي مشخص در آموزشهاي مهارتي

1

روشن نبودن رویکرد برنامهریزي درسي در آموزشهاي مهارتي

1

انشقاق میان اهداف و عملکرد

1

عدم تناسب میان تعداد مهارت آموختگان با فرصتهاي اشتﻐال

81

عدم توجه به سنجش اثربخش برنامههاي درسي

1

عدم توجه به بودجهریزي عملیاتي متناسب با عملکرد برنامههاي درسي

9

طراحي سیستمهاي نارس و غیر منعطف

1
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ساخت مراکز آموزش بدون در نظر گرفتن مولفههاي اساسي منطقه مانند جمعیت فعال
اقتصادي ،نرخ ورود صنعت و خدمات به منطقه و ...
اثرات مخرب
فراسیستم

مباني پایهاي
بيتاثیر

مضامین

مضامین سازمان

فراگیر

دهنده

عدم توجه به اصالح ساختار سیستم

1

تاثیر منفي رویکرد انعظاف ناپذیر نظام حاکم آموزش بر تنظیم برنامه ها و روشهاي
اجراي برنامه

80

تاثیر قدرت کالن سیستمها در جلوگیري از اصالح ساختار

1

عدم توجه مدیران باﻻدست به آموزشهاي مهارتي

1

تمرکزگرایي در طراحي ساختار برنامه درسي

1

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

83

وجود قوانین غیرموثر

88

نبود قوانین موثر و حمایت کننده

84

وجود قوانین غیرمنعطف و صلب

1

کپي ناقص از ساختارهاي آموزشي دیگر کشورها
فقدان سیستمهاي نظارتي کارآمد
هدفمند نبودن آموزشهاي مهارتي

80
88
85

مضامین پايه
روشن نبودن اهداف نیازسنجي

منابع نامشخص تعیین
نیاز
نیازسنجي
معیوب

نیاز نامفهوم

82

فراواني
82

نبود سیستم طبقه بندي اطالعات مورد نیاز براي نیازسنجي

1

فقدان اطالعات مربوط به موضوع مورد توجه (هر حرفه آموزشي به تفکیک)
عدم توجه در تنوع نیاز مخاطبین آموزش اعم از جنسیت ،مقطع تحصیلي،
سن و ...
عدم توجه به منابع سنجش نیاز

1

1

عدم توجه به نیازسنجي مبتني بر شایستگيهاي شﻐلي

1

80

عدم توجه به نیازهاي واقعي بازار کار

89

انجام نیازسنجي بدون در نظر گرفتن ظرفیتهاي بافت و منطقه

88

عدم توجه به تکنولوژيهاي جدید

88

عدم بهرهگیري از نتایج به دست آمده در نیازسنجيهاي بعدي

83

عدم توجه به ذينفعان آموزش در فرایند نیازسنجي

84

فقدان برآورد مناسب از نیازهاي آینده کشور به آموزشهاي مهارتي

80

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

88

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

1
88

تعیین نیازهاي غیرمرتبط

80
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عدم پیشبیني سازوکارهاي مناسب براي نیازسنجي

سطحينگري

نتایج نامعتبر

اجراي نافرجام

مضامین

مضامین سازمان

فراگیر

دهنده

انقباض
در روش

عدم تنوع در روش

روشهاي غیراثربخش

83

عدم تﻐییرپذیري در روشهاي سنجش نیاز

83

عدم تامین بودجه مناسب براي انجام نیازسنجي
فقدان یک سیستم پویا براي بازخوردگیري و بهرهمندي از نتایج به دست
آمده در نیازسنجيهاي دیگر

81
84

وجود نگاه ناقص و نمایشي به مرحله نیازسنجي

81

نبود سیستم نظارتي مناسب براي ارزیابي از فرایند نیازسنجي

1

نیازسنجي غیرروشمند

88

عدم بهروزرساني نیازسنجيها

1

عدم توجه به نیازسنجي مداوم و پیوسته

1

بهرهمندي از نیروي غیر متخصص در انجام نیازسنجي

85

بيتوجهي ناشي از نگاه سیاسي به مقوله نیازسنجي

89

عدم توجه به نیازسنجي حین اجراي آموزش

80

نبود ضمانت اجرا براي نیازسنجي

89

نبود ضمانت بهرهمندي از نتایج نیازسنجي

81

عدم تناسب میان نیروي انساني جذب شده با فعالیتهاي هدفگذاري شده

82

فاصله میان نیاز واقعي و شرایط و امکانات

82

عدم اطمینان به نتایج نیازسنجي

83

تمرکز صرف بر یک زمان و مکان براي سنجش نیاز

80

عدم تامین تجهیزات مناسب نرم افزاري و سخت افزاري برنامه نیازسنجي

1

عدم توجه به نیروي انساني مورد نیاز براي برنامههاي طراحي شده

1

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

1

عدم انتقال نتایج نیازسنجي به مرحله تدوین برنامه و اجرا

83

مضامین پايه
عدم توجه به تنوع در روشهاي اجرا در برنامه درسي آموزشهاي مهارتي
عدم توجه به تنوع در روشهاي ارزشیابي در برنامه درسي آموزشهاي مهارتي
عدم توجه به تنوع در روشهاي طراحي در برنامه درسي آموزشهاي مهارتي
عدم توجه به روشهاي تدوین استانداردهاي آموزشي
عدم توجه به تنوع در روشهاي سنجش اثربخشي برنامه درسي
عدم توجه در روشهاي تدریس با توجه به تنوع دورههاي آموزشي ویژه آموزش-
هاي مهارتي (صنعت ،خدمات ،کشاورزي ،فرهنگ و هنر) توسط تصمیم
گیرندگان حوزه آموزشهاي مهارتي
عدم توجه مجریان آموزش (به ویژه مربیان) به بهرهمندي از روشهاي تنوع
تدریس
عدم توجه به ساختار اثربخش اجراي برنامههاي درسي
عدم توجه به رویکردهاي آموزش اثربخش در برنامههاي درسي
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فراواني
82
80
80
84
88
80

80
1
1
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عدم توجه به مولفه تﻐییر در روشهاي طراحي ،اجرا و ارزشیابي اثربخش برنامه
درسي
عدم توجه به روشهاي اثربخش تنظیم برنامههاي درسي ویژه آموزشهاي
مهارتي
عدم توجه به روشهاي اثربخش شناسایي و تعیین اهداف آموزشي در برنامههاي
درسي آموزشهاي مهارتي
عدم توجه به روشهاي اثربخش برآورد بودجه مورد نیاز برنامه
عدم توجه به روشهاي تدریس اثربخش
عدم توجه به مقوله انتقال آموزش (آموختهها) در برنامههاي درسي مهارتي

تصمیمات مدیریتي
ناکارآمد

هزینه
هاي
بازگشت

نگاه غیرتخصصي
مدیریت

تصمیمات نامناسب مدیران در اجراي برنامههاي درسي
اجراي قوانین مناسب بهطور نادرست
ایجاد مراکز آموزش مهارتي بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعي ،اقتصادي و
سیاسي ناشي از هزینههاي باﻻي این نوع از آموزشها
ایجاد مراکز آموزش مهارتي بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعي ،اقتصادي و
سیاسي ناشي از عدم توجه به نیازهاي منطقهاي
ایجاد مراکز آموزش مهارتي بدون در نظر گرفتن آثار اجتماعي ،اقتصادي و
سیاسي ناشي از عدم توجه به اسناد و قوانین باﻻدستي؛ همچون سند برنامه
توسعهاي کشور ،منطقه ،شهرستان و مطالعات صورت گرفته
ارزشمند و خوب جلوه دادن نتایج اجراي برنامه درسي ،توسط مدیران و مجریان
به دلیل اثربخش جلوه دادن نوع مدیریت خود
توجه نمایشي و سیاسي به وجود مراکز آموزشي و اساسا برنامههاي آموزشهاي
فني و حرفهاي در کشور
کم توجهي مدیران به گزارشات پژوهشي مبني بر عدم اثربخشي برنامههاي
مهارتي
عدم توجه مدیران به سرمایه گذاري در بازطراحي برنامههاي اجرایي
عدم توجه مدیران به نیاز به اصالح ساختار در برنامههاي درسي مهارتي
بي اعتمادي مدیران به برنامههاي درسي تدوین شده ناشي از دیر بازده بودن این
برنامه ها
عدم توجه تصمیم گیرندگان به نتایج برنامههاي درسي
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
مقاومت مدیران در مقابل نتایج به دست آمده
عدم توجه مدیران به برنامهریزي متناسب با هزینههاي مورد نیاز اجراي برنامه
عدم توجه مدیران به گران بودن و هزینهبر بودن آموزشهاي مهارتي
نبود نگاه آموزشي به سیستمهاي آموزشي
بي توجهي مدیران به رعایت ساختار طراحي ،اجرا و ارزشیابي برنامه درسي
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مضامین
فراگیر

مضامین سازمان-
دهنده

طراح ،مجري و
ارزياب بيصالحیت

نیروي
انساني
ناكارآمد

فراواني

فقدان برنامه

فاصله غیرمعنادار
بخشهاي برنامه

بيكفايتي ادراک شده

مضامین پايه
عدم شناسایي صالحیتهاي مورد نیاز طراحان برنامه درسي آموزشهاي مهارتي

84

عدم شناسایي صالحیتهاي مورد نیاز مجریان برنامه درسي آموزشهاي مهارتي

89

عدم شناسایي صالحیتهاي مورد نیاز ارزیابان برنامه درسي آموزشهاي مهارتي

83

عدم ارزیابي از صالحیتهاي مورد نیاز طراحان برنامه درسي آموزشهاي مهارتي

84

عدم ارزیابي از صالحیتهاي مورد نیاز مجریان برنامه درسي آموزشهاي مهارتي (اعم
از کارکنان ،مربیان و مدیران)

82

عدم ارزیابي از صالحیت هاي مورد نیاز ارزیابان برنامه درسي آموزشهاي مهارتي

83

عدم بهرهمندي از متخصصان برنامههاي درسي فني و حرفهاي براي طراحي اجرا و
ارزیابي

85

انتخاب افراد غیرمتخصص براي مدیریت آموزشهاي مهارتي

85

جذب نیروي انساني بي صالحیت ،در آموزشهاي مهارتي

89

عدم تناسب میان تخصص افراد و فعالیتهاي تخصصي

84

عدم وجود برنامه و سازوکارهاي ﻻزم براي سنجش صالحیتهاي طراحان ،مجریان و
ارزیابان برنامههاي درسي آموزش مهارتي

84

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

82

فقدان برنامه در بهروزآوري و ارتقاء نیروي انساني فعال در نظام آموزش مهارتي

82

نبود سازوکارهاي انگیزاننده براي نیروي انساني بهویژه مربیان در نظام آموزش مهارتي

83

فقدان سازوکارهاي معتبر براي جذب و نگهداشت نیروي انساني به ویژه مربیان آموزش-
هاي مهارتي

89

وجود فاصله میان طراحان ،مجریان و ارزیابان برنامههاي درسي آموزشهاي مهارتي

81

وجود فاصله میان بخشهاي طراحي ،اجرا و ارزیابي برنامههاي درسي آموزشهاي
مهارتي

81

فاصله میان قوانین حمایت کننده و برنامه طرحي شده

84

عدم اطالع و شناخت طراحان برنامه از واقعیتهاي اجرا و ارزیابي برنامه و بالعکس

89

عدم شناخت نسبت به آموزشهاي مهارتي غیررسمي

81

بيانگیزه بودن نیروهاي سازماني به ویژه در بخش اجراي برنامههاي آموزشهاي
مهارتي

84

ادراك غیرسودمند نیروي انساني از حضور در فرایند اجراي برنامه

84

حاکم شدن احساس تقابل منافع در نیروي انساني فعال در سازمان و اهداف آموزشي
برنامه درسي
ارائه محتواي آموزشي غیرمفید ،قدیمي و ناکارآمد در دورههاي بازآموزي و ارتقاء
مجریان (به ویژه مربیان) نظام آموزش مهارتي

88
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مضامین فراگیر

فراواني

مضامین
سازمان دهنده

مضامین پايه
عدم وجود تجهیزات و وسایل بهروز آموزشي

شرایط فیزیکي
نامناسب

محیط نامناسب
یادگیري

جو آموزشي نامناسب

82

عدم وجود مواد مصرفي وسایل کمک آموزشي

82

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

80

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

80

معماري نامناسب محیط آموزشي

1

طراحي نامناسب فضاي کالس و لي آت کارگاهي

1

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

83

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

83

بهرهمندي از ارزشیابيهاي نمره مدار به جاي ارزشیابيهاي مهارت محور

84

عدم بهرهمندي از اجراي دورههاي آموزشي در محیط واقعي کار

84

عدم تناسب استاد به کارآموز

80

عدم بهرهمندي از محتواي آموزشي استاندارد و بهروز
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نمودار  .1ترسیم شبکه مضموني عوامل موثر در ضايعات برنامه درسي آموزشهاي فني و حرفهاي
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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
که بیانگر شش گزاره اصلي و فراگیر براي ضایعات برنامه درسي در آموزشهاي فني و حرفهاي بوده است.
ماهیت غیرمنعطف؛ و مقابل آن ماهیت منعطف :این مفهوم متناظر بر نگاه ناقص به رویکرد سیستمي است
که یکي از مهمترین دﻻیل آن کپي ناقص از ساختارهاي آموزشي دیگر کشورهاست .وجود این رویکرد ناقص منجر
به طراحي سیستمهاي نارس ،انعطاف ناپذیر و ناکارآمد خواهد شد ،بهطوري که نه ميتوان آن را از بین برد (زیرا
اصول اولیه طراحي سیستم در آن رعایت شده)؛ و نه ميتوان نتیجه ملموسي از آن انتظار داشت .مباني پایهاي که
براي ایجاد و کنترل این سیستمها نیز در نظر گرفته ميشوند (مانند قوانین و یا سیستمهاي نظارتي کارآمد) نیز
عموما بيتاثیرند ،زیرا یا قوانین موثر و حمایت کنندهاي وجود ندارد و یا در صورت وجود قوانین ،غیرموثرند .سیستم
نظارتي نیز توان مقابله با انحراف ایجاد شده را ندارد .نتیجه این دسته از سیستمها وجود روابط نامتوازن میان خرده
سیستمها با خود و همچنین خرده سیستمها با کالن سیستمها و یا مقاومت خرده سیستم براي اصالح و ارتباط با
دیگر سیستمهاست .همچنانکه بنا بر مطالعه حکیم زاده و همکاران ( ،)8312متاسفانه میان مراکز آموزش مهارتي و
مراکز صنعتي و نیازهاي بخش سهگانه اقتصادي ارتباط کافي وجود ندارد .بهعنوان مثال ،یک مرکز آموزش فني و
حرفهاي ساخته خواهد شد ،بدون درنظرگرفتن معیارهاي توسعه و مولفههاي اساسي منطقه مانند جمعیت فعال
اقتصادي ،نرخ ورود صنعت و خدمات به منطقه و معیارهایي براي سنجش اثربخشي برنامهها .این گونه از سیستمها
به دلیل وجود ساختار غیرمنعطف متاسفانه با مقولهاي چون اصالح ساختار نیز بیگانه هستند .به عبارتي قدرت
فراسیستم به اندازهاي است که هر گونه انعطاف را برنمي تابد و در برخي از مواقع نیز با تهدید مواجه خواهد کرد.
حال آنکه در صورت حاکم شدن ساختاري منعطف بر سیستمها ميتوان انتظار اصالح و باز طراحي مجدد را داشت
تا منجر به کاهش هزینههاي طراحي اولیه گردد .در این مولفه رویکرد مدیران کالن نظام آموزشي بسیار حائز اهمیت
است ،زیرا عدم توجه و اعتقاد مدیران باﻻدست به آموزشهاي مهارتي قطعا منجر به نتیجهاي به مراتب بدتر از
شرایط کنوني خواهد شد .لذا بهرهمندي از یک ماهیت ساختاري رشدیافته و منعطف که توان برقراري ارتباط بین
زیربخشهاي خود و دیگر بخشهاي اجتماعي را دارا باشد ،به اصالح و بهروزآوري خود پايبند باشد ،مباني پایهاي
بيتاثیري مانند قوانین غیرموثر را رفع و یا کاهش دهد ،و همینطور از نظام بروکراتیک و مخرب فراسیستم نیز در
امان باشد ،قطعا ميتوان انتظار کاهش ضایعات برنامه درسي را داشت.
نیازسنجي معیوب؛ و مقابل آن نیازسنجي مطلوب :اولین گام در طراحي هر برنامه ،شناسایي نیازهاست.
بدون انجام یک نیازسنجي درست ،امکان تنظیم درست اهداف برنامه ،تخصیص منابع ﻻزم و ارائه دیدگاهها و
روشهاي مناسب براي رفع این نیازها وجود ندارد .با نیازسنجي مشخص ميشود که مشکل در کجاست و کدام
بخش از مشکل نیاز به کدام نوع مداخله دارد .اما رویکردهاي سطحي نگرانه به مقوله نیازسنجي که عليرغم اذعان
تصمیم گیرندگان به اهمیت فوق العاده آن ،آموزشهاي مهارتي را با فقدان یک سیستم پویا براي سنجش نیاز،
برآورد مناسب ،دادن بازخورد و طراحي یک برنامه درسي منسجم ،روبرو ساخته است .زیرا اساسا نگاهي نمایشي به
مقوله نیازسنجي وجود دارد و عمده نیازسنجي هاي صورت گرفته نیز عموما غیرروشمند و یا نهایتا براي همه
حرفههاي آموزشي اعم از صنعت ،خدمات و کشاورزي (با هر تنوعي از جامعه مخاطبین) از یک روش ثابت نیازسنجي
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بهره گرفته شد .متاسفانه مشخص نبودن منابع اصلي بررسي نیاز و نبود سیستمي که طبقه بندي اطالعات مورد نیاز
براي نیازسنجي را مهیا سازد ،از دیگر مشکالت نیازسنجي آموزشهاي فني و حرفهاي است .این موضوع منجر به
عدم برآورد مناسب از نیازهاي آینده کشور به آموزشهاي مهارتي و تبع آن عدم طراحي یک برنامه همه جانبه و
منسجم و در نهایت عدم تشخیص فاصله میان نیاز واقعي ،شرایط و امکانات و ظرفیتهاي بالقوه ميگردد .اندك
پروژههاي نیازسنجي که صورت ميپذیرد نیز عمدتا مورد بيمهري دست اندرکاران قرار ميگیرد و اساسا ضمانتي
براي بهرهمندي از نتایج آن وجود ندارد ،چرا که هم خود به عدم توانایي نیروي انساني موجود براي نیازسنجي مداوم
و پیوسته واقفند و متاسفانه درصدد تامین تجهیزات مناسب نرم افزاري و سخت افزاري برنامههاي نیازسنجي نیز بر
نميآیند ،و هم اساسا سیستم نظارتي مناسب براي ارزیابي از فرایند نیازسنجي وجود ندارد تا به بررسي اعتبار نتایج
به دست آمده بپردازد .لذا عدم اطمینان به نتایج نیازسنجي کمترین عکس العملي است که ميتواند در پي این شرایط
اتفاق بیافتد .دشواري دسترسي به جمعیت هدف ،سختي دستیابي به دادههاي مورد نظر ،لزوم استفاده از زبان مشترك
بین مراکز آموزشي و مراکز صنعتي ،ایجاد تعهد و انگیزه براي کار تیمي ،درگیر کردن سطوح باﻻتر در تمام مراحل
نیازسنجي و دشواري تبدیل یافتههاي حاصل از نیازسنجي به اقدام اثربخش را ميتوان از جمله مهمترین چالشهایي
دانست که نیازسنجي آموزشهاي فني و حرفهاي با آنها روبروست .بنابراین ،با بهرهمندي از یک نیازسنجي مطلوب
که همه پیش بایستههاي ﻻزم اعم از نیروي متخصص ،بودجه ﻻزم ،بهرهمندي از یک سیستم روشمند و ضمانت
بهره برداري از نتایج به دست آمده را دارا باشد و در قالب یک پروژه مداوم و طولي که حتي توسط خود آموزش
دهنده از خود و ذینفعان آموزش (اعم از آموزش گیرندگان و صاحبان مشاغل) در هر زمان اتفاق بیافتد؛ به طوري
که بتوان نت ایج نیازسنجي را در کمترین زمان ممکن در سطح اجراي برنامه درسي مشاهده کرد؛ مي توان انتظار
کاهش ضایعات برنامه درسي را داشت.
انقباض در روش؛ و مقايل آن انبساط در روش :این مولفه متناظر بر همه فرآیندهاي مرتبط با روش در
برنامه درسي است که اعم از روشهاي نیازسنجي ،اجرا (به ویژه مولفههاي موثر در یاددهي و یادگیري) ،ارزشیابي
و اساسا روشهاي تنظیم برنامه است .بهطور مثال ،عليرغم تنوع مخاطبین در آموزشهاي مهارتي غیررسمي،
شیوههاي طراحي برنامه درسي براي همه مخاطبین و براي همه حرفههاي آموزشي به یک صورت است .در بخش
اجرا نیز ،روش تدریس در همه حرفهها اعم از خدماتي ،صنعتي و کشاورزي با هر تنوعي از مخاطبین به یک شیوه
است .متاسفانه مجریان آموزشهاي فني و حرفهاي متاثر از رویکرد انعطاف ناپذیر حاکم بر نظام آموزشي از قابلیت
تﻐیییر در روشهاي اجرایي برنامه کمتر برخوردارند .براي مثال یک مربي آموزشي سالها از یک روش آشنا (براي
خود) به عنوان روش تدریس بهره خواهد برد .حال آنکه روشهاي تدریس مختص به آموزشهاي فني و حرفهاي
از تنوع قابل مالحظهاي برخوردار است .روشهایي چون کارآموزي در محیط کار که بخشي از شایستگي و توانایي-
هاي یک حرفه در محیط واقعي کار اجرا خواهد شد و کارآموزان درك عمیقتري از مختصات واقعي محیط کار
خواهند داشت (که البته بر اساس پیگیريهاي صورت گرفته اخیرا و نه بهصورت جدي به این روش پرداخته شده
است) .یا بهرهمندي از سیستم آموزشي دوگانه که در کشورهایي چون اتریش و آلمان استفاده ميشوند .یا ميتوان
به بودجهبندي و تنظیم برنامههاي درسي و آموزشي نیز اشاره کرد که از این قاعده مستنثني نیست .چنانکه تناسبي
میان برنامه آموزشي و بودجه استانها وجود ندارد .اساسا صلب بودن و انقباض در روشهاي مورد استفاده در
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بخشهاي مختلف برنامه درسي آموزشهاي فني و حرفهاي بهعنوان یکي از مولفههاي موثر در ضایعات برنامههاي
درسي شناسایي شده است .از این رو ،در صورت بهروز رساني ،بسط و تنوع در روشها و بهرهمندي از رویکردهاي
آموزش اثربخش مانند انتقال یادگیري و یا آموزش انتقالي در برنامههاي درسي ميتوان انتظار کاهش ضایعات برنامه
درسي را داشت.
هزينههاي بازگشت؛ و مقابل آن سرمايه گزاري در بازگشت :در بسیاري از موارد سردمداران نظام آموزشي
پي به ناصواب بودن مسیر طي شده در خصوص برنامه درسي طراحي شده و تصمیمات بد مدیریتي خود که عمدتا
ناشي از توجه نمایشي و سیاسي به وجود مراکز آموزشي و اساسا برنامههاي آموزشهاي فني و حرفهاي در کشور
است ،خواهند برد و حتي در برخي مواقع اقدام به ارزشمند جلوه دادن نتایج اجراي برنامه درسي مبتني بر نوع مدیریت
خود مينمایند ،اما عوامل بسیاري منجر خواهند شد تا تصمیم ﻻزم براي بازگشت را نگیرند .این مساله در آموزشهاي
فني و حرفهاي به دلیل گران بودن آموزشها بسیار مشاهده ميشود .صرف نمودن هزینههاي بسیار براي طراحي و
ایجاد یک مرکز آموزش فني و حرفهاي اعم از سخت افزاري و نرم افزاري بدون توجه به اسناد و قوانین باﻻدستي؛
همچون سند برنامه توسعهاي کشور ،منطقه ،عدم توجه به نیازهاي منطقهاي و کم توجهي مدیران به گزارشات
پژوهشي مبني بر عدم اثربخشي برنامههاي مهارتي و آثار اجتماعي ،اقتصادي و سیاسي آن را ميتوان از این دست
برشمرد .حال آنکه ميتوان با یک تصمیم مناسب جلوي هدر رفت سرمایههاي بسیاري را گرفت .گرفتن این تصمیم
ميتواند منجر به سرمایه گذاري براي اصالح و یا بازطراحي یک برنامه دیگر شود .لذا وجود نگاه تخصصي به مقوله
برنامه درسي و بهرهمندي از نیروي متخصص در اجراي قوانین مناسب بهطور درست ،ميتوان انتظار کاهش ضایعات
برنامه درسي را داشت.
نیروي انساني ناكارآمد؛ و مقابل آن نیروي انساني كارآمد :همه برنامهریزي درسي را ميتوان در قالب
سه بخش طراحي ،اجرا و ارزشیابي خالصه کرد .حال آنکه آیا صالحیتهاي طراح ،مجري و ارزیاب برنامههاي
درسي تعیین و سنجیده شده است ،خود مسالهاي است .قطعا بهرهمندي از افراد متخصص ميتواند کاهش دهنده
ضایعات برنامه درسي باشد .هر چند دیگر مولفههاي طراحي ،اجرا و ارزشیابي را نباید از نظر دور داشت .از جمله
ميتوان به فاصله میان طراح ،مجري و ارزیاب برنامههاي درسي اشاره کرد که بسیار زیاد است .بهطوري که ،طراح
برنامه درسي از واقعیتهاي اجرا و ارزیابي اطالعي ندارد و همینطور بالعکس .همچنانکه نتیجه پژوهشهاي زیادي
تائید کننده عدم اثربخشي آموزشهاي مهارتي در کشور است ،محمد علي ( ،)8310حکیم زاده و همکاران ()8312
و صفائي موحد و طرخان ( )8319که به سادگي ميتوان آن را نتیجه یکي از حاﻻت طراحي نامناسب ،اجراي نامناسب
و یا ارزیابي نامناسب برنامه درسي و یا فاصله میان این بخشها دانست .متاسفانه سازوکارهاي انگیزانندهاي که بتوان
نیروي انساني به ویژه مربیان را برانگیزد ،نیز وجود ندارد و حتي در برخي از مواقع احساس تقابل منافع در نیروي
انساني و اهداف آموزشي حاکم ميشود که منجر به ادراك بيکفایتي مربیان و مجریان دستاندرکار ميگردد.
همچنین عدم تناسب میان افراد متخصص و فعالیت تخصصي و همینطور فاصله میان بخشهاي مختلف برنامه
ریزي درسي (طراحي ،اجرا و ارزشیابي) را ميتوان از مهمترین مولفههاي ضایعات برنامه درسي در آموزشهاي فني
و حرفهاي برشمرد .هر چند مقوله فاصله میان بخشها را ميتوان به ضعف در ساختار و سیستم آموزش مرتبط
دانست ،اما بهرهمندي از نیروي انساني کارآمد و یا ناکارآمد ميتواند این نقیصه را تا اندازه ايکم و یا زیاد کند .حداقل
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ميتوان امیدوار بود که با بهرهمندي از افراد متخصص و با صالحیت بتوان زودتر نقص در ساختار را مرتفع نمود .لذا
با شناسایي صالحیت هاي اساسي هر یک از این افراد ،سنجش آنها تا رسیدن به افراد متخصص و طراحي
سازوکارهاي انگیزاننده که باکفایت ﻻزم را در نیروي انساني مورد استفاده در آموزشهاي فني و حرفهاي ایجاد نماید
و همینطور کاهش فاصله میان بخشهاي مختلف طراحي ،اجرا و ارزشیابي ميتوان انتظار کاهش ضایعات برنامه
درسي در آموزشهاي فني و حرفهاي را داشت.
محیط نامناسب يادگیري؛ و مقابل آن محیط مناسب يادگیري :یکي از مهمترین عوامل توسعه برنامه
درسي موفقیت آمیز ،محیط یادگیري است .محیط یادگیري مثبت و اثربخش منجر به ایجاد یکپارچگي و پیشرفت
تحصیلي باﻻ ميشود .فقدان این محیط ،رسیدن به این اهداف را سخت ميکند .برخي پژوهشگران بر این باورند که
محیط یادگیري غني ،تدریس مدرسان را بهبود ميبخشد ،شرایط بهتري را براي یادگیري فراهم ميآورد و تعامل
یادگیرندگان ،مربیان و محیطهاي یادگیري را تقویت ميکند (کوهن .)2001 ،محیط ممکن است فیزیکى باشد ،مانند
نور ،هوا ،تجهیزات و امکانات آموزشي و کمک آموزشي ،یا اینکه ممکن است ناشي از جو آموزشي تعریف شود .با
این اوصاف یکي از مهمترین مولفههاي تاثیرگذار در کاهش و یا افزایش ضایعات برنامه درسي محیط یادگیري است.
در آموزشهاي فني و حرفهاي بهواسطه برخورداري از ماهیت مهارتي و عملي ،ناگزیر تجهیزات و مواد مصرفي
آموزشي و کمک آموزشي از مولفههاي بسیار مهم محسوب ميشوند .همچنین بهرهمندي از چیدمان تجهیزات
مناسب و طراحي فضاي فیزیکي از اهمیت بسیار زیادي برخوردار است .لذا عدم وجود تجهیزات و وسایل بهروز
آموزشي ،عدم وجود مواد مصرفي وسایل کمک آموزشي ،عدم وجود عوامل تامین کننده ایمني محیط کار از قبیل
تجهیزات کاهش آﻻیندگي ،لباس کار و  ،...عدم وجود عوامل تامین کننده بهداشت محیط کار نور کافي ،دماي
مناسب و  ،...معماري نامناسب محیط آموزشي ،طراحي نامناسب فضاي کالس و لي آت یا چیدمان تجهیزات کارگاهي
از مهمترین مولفههاي افزایش ضایعات برنامههاي درسي قلمداد ميشود .حال اگر به این مقوﻻت مواردي چون عدم
وج ود تکالیف شبیه سازي شده با محیط واقعي کار (مانند عیب یابي) ،عدم توجه مربیان به دادن آزادي عمل و
مشارکت کارآموزان در حین اجراي آموزش ،بهرهمندي از ارزشیابيهاي نمره مدار به جاي ارزشیابيهاي مهارت
محور ،عدم بهرهمندي از اجراي دورههاي آموزشي در محیط واقعي کار ،عدم تناسب استاد به کارآموز ،عدم ،بهرهمندي
از محتواي آموزشي استاندارد و بهروز ،عدم انتقال مهارتهاي یادگرفته شده به محیط واقعي کار ،توسط کارآموز،
عدم بهرهمندي از روشهاي تدریس مبتني بر مشارکت و حل مساله و بهرهمندي از روشهاي تدریس سهل و یا
سختگیرانه به جاي روشهاي مقتدارنه را بیافزایم ،این ضایعات به باﻻترین سطح خود خواهد رسید .ضایعات برنامه
درسي به عنوان یک مفهوم جدید در حوزه برنامه درسي ميتواند نه بهعنوان یک نظریه ،بلکه در حوزه آسیب شناسي
نظریات و الگوهاي بهکار برده شده و نظریات و الگوهاي که از این پس در حوزه برنامه درسي ارائه و اجرا ميگردند،
مورد استفاده قرار گیرد .این مفهوم ميتواند چارچوبي را براي اعتبارسنجي دیگر نظریات و الگوهاي بهکار برده شده
در حوزه برنامه درسي (اعم از برنامه درسي بهعنوان محتوا ،با بهرهمندي از یک یا دو بعد از ابعاد شناسایي شده در
این پژوهش؛ و یا برنامه درسي به عنوان یک طرح کلي) ارائه دهد .در این پژوهش ،درصدد برآمدیم تا ضمن ارائه
مفهوم ضایعات برنامه درسي به عنوان یکي از مفاهیم زیر شاخه برنامه درسي ،با رویکردي آسیب شناسانه به شناسایي
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،مولفههاي کالن و موثر در افزایش ضایعات برنامه درسي آموزشهاي فني و حرفه اي بپردازیم و متناظر با هر یک
.راهکاري را براي کاهش آن معرفي نماییم
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