
چكيده:
يكي از كارهاي مهمي كه در مطالعات مربوط به توليد سند ملي آموزش و پرورش، به ويژه در ساحت 
اقتصـادي– حرفـه اي، مورد توجه قرار گرفت، تدويـن الگو يا چارچوب مفهومي بـود. زيرا درك و تبيين 
مفاهيـم كلـي مانند آموزش فنى وحرفه اى، با پيشـينه اي طوالنـي، كه در چند دهة اخيـر دچار تغييرات و 
تحوالت گوناگوني شده است، تدوين اين چارچوب مفهومي را ضروري مي نمود. به همين منظور پژوهشي 
با هدف تهيه و تدوين اصول، مبانى و الگوى نظرى آموزش فني وحرفه اي انجام شد. با اين پرسش اصلى 
كه: براي تدوين يك چارچوب مفهومى به چه عناصري بايد توجه كرد و چگونه آن ها را سـازمان داد؟ يا 
به بيان ديگر تدوين يك چارچوب نظري از چه الگويي تبعيت مي كند و داراى چه مؤلفه هايي است؟ اين 
پژوهش به روش اسنادي و تحليلى از طريق تحليل منابع و نتايج تحقيقات انجام شده، اجرا گرديد. روش 
پژوهـش كيفى بود و از نظر هدف، مي تـوان آن را از نوع پژوهش هاي بنيادي قلمداد كرد. نتايج پژوهش 
منجـر بـه ارائه الگويى براى تدويـن چارچوب نظرى در آموزش فني وحرفـه اي گرديد كه داراي 7 مولفة 
اصلى شـامل فلسفه، اصول و قواعد، سـير تاريخى، عناصر مفهومى، عناصر محيطي، نقاط قوت و ضعف 
و نهايتـاً رويكردهاى اجراى آموزش فني وحرفه اي اسـت. مقالة حاضر با اسـتفاده از نتايج و ادبيات اين 

پژوهش نگاشته شده است.
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تغييرات و تحوالت پيرامون يا وابسته به آن مفهوم گسترده تر باشد بسط و توسعه مفهوم و ابعاد جديد آن 
نيز وسيع تر خواهد بود. اما بنا بر ماهيت و كاربرد يك مفهوم، اين تغييرات ممكن است در سطح جهاني 
و يا در سطح ملي صورت گيرد و آن مفهوم در فرهنگ ها و جامعه هاي متفاوت معاني متفاوتي يابد و چه 
بســا در شرايطي كه تحوالت جهاني بر تحوالت دروني يك جامعه غالب مي شود آن مفهوم يك معناي 

جهاني پيدا مي كند. 
بنابراين، درک تغييرات و فرايند توسعة يک مفهوم، كه تحت تأثير عوامل مختلفي صورت مي گيرد، 
مستلزم توجه به پيشينة آن و در عين حال فهم نوينی از آن در دو سطح ملی و جهانی است. به بيان ديگر، 
تبيين يك مفهوم و دريافت درك جامعي از آن در يك مقطع زماني معين نيازمند تدوين يك چارچوب 
مفهومي يا الگوي نظري است، يعني مجموعه اي از دانش، ديدگاه ها، تحوالت و عناصري كه به تبيين و 
درك دقيق مفهوم كمك كند و با سازماندهي آن ها شناسايي دقيق و جامع مفهوم امكان پذير  شود. بر اين 
اساس، براي درك و تبيين مفهومي كلي مانند «آموزش فني و حرفه اي» كه داراي پيشينه اي طوالني است و 
به ويژه در چند دهة اخير دچار تغييرات و تحوالت گوناگوني شده است ضرورت تدوين يك چارچوب 
مفهومي يا الگوي نظري كامًال روشــن می شــود. به همين ســبب، هدف مقاله اين است كه با استفاده از 
نتايج پژوهش انجام شده (خالقي، ۱۳۸۸) در تدوين سند ملی آموزش و پرورش و تحليل کيفی داده های 
به دســت آمده، الگويي ارائه دهد که براســاس آن بتوان چارچوب مفهومی يا الگوی نظری آموزش های 
فني وحرفه اي را تدوين نمود. لذا، پرسش اصلی در راستاي هدف ياد شده، اين است که: براي تدوين يک 
چارچوب مفهومی در آموزش فني وحرفه اي به چه عناصري بايد توجه كرد و چگونه آن ها را سازمان داد؟ 
به بيان ديگر تدوين يك چارچوب نظري از چه الگويي تبعيت مي كند و پژوهشگري كه به دنبال تهيه اين 
چارچوب است بايد در جست وجوی چه مؤلفه هايي باشد ؟ درواقع، اين چارچوب بايد بتواند با توجه 
به پيشينه و سير تحولي مفهوم و عوامل مؤثر بر آن، امکان شناسايي و تحليل مفهوم و درك عميق ترآن را 

فراهم سازد. 
با توجه به وابســتگي تحوالت آموزش فنی وحرفه ای به تحــوالت اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و 
سياسي جامعه، به نظر مي رسد چارچوب مفهومي آن در هر جامعه، با جامعة ديگر متفاوت باشد. بر اين 
اساس مي توان پذيرفت الگوي نظري يا چارچوب مفهومي آموزش فنی وحرفه ای در جامعة ايراني نيز، 
بــا ويژگي هــا و تحوالت خاص خودش، با الگوي نظري در جوامع ديگر متفاوت بوده و نيازمند تدوين 
مبتني بر پيشينة آن در اين جامعه است. بايد دانست كه با وجود تغييرات و تحوالت آموزش فنی وحرفه ای 
در ايران از يك صد سال گذشته تاكنون، الگوي نظري و چارچوب مفهومي براي آموزش فنی وحرفه ای 
تدوين نگرديده است تا اين مفهوم به درستي و روشني تبيين گردد. شايد يك دليل اساسي آن اين باشد كه 
دربارة مؤلفه ها و روش تدوين الگوي نظري در آموزش فنی وحرفه ای بحثي به ميان نيامده است. در واقع 
تا امروز به اين سؤال پاسخ داده نشده است كه چارچوب مفهومي در آموزش فنی وحرفه ای چيست؟ و 
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چگونه و با چه روشــي مي توان يك الگوي نظري يا چارچوب مفهومي براي آموزش فني وحرفه اي در 
ايران تدوين نمود؟ به نظر مي رسد در عين تفاوت در چارچوب مفهومي آموزش فنی وحرفه ای در جوامع 

مختلف، روش تدوين الگوي نظري بتواند از الگوي مشابهي تبعيت نمايد. 
پژوهش حاضر كوشــيده است به روش اســنادي، با جست وجو در منابع و تحقيقات انجام  شده در 
سطح بين المللي و مطالعه و تحليل نتايج آن ها به كشف مؤلفه هاي مؤثر در ايجاد و تحول مفهوم آموزش 
فنی وحرفه ای بپردازد و براساس آن الگويي براي تدوين چارچوب مفهومي اين نوع آموزش طراحي و 
ارائــه كنــد. به همين دليل از يك طرف اين پژوهش را مي توان از نظر هدف از نوع پژوهش هاي بنيادي 
دانســت، زيــرا به ارائه يك الگو برای تدوين چارچوب نظري مي پــردازد و از طرف ديگر آن را از نوع 
پژوهش هــاي كاربردي قلمداد كــرد زيرا مي تواند در عمل راهنماي تهيــه و تدوين چارچوب مفهومي 
آموزش فنی وحرفه ای باشــد. همان گونه كه اشاره شد اصل پژوهش براي تدوين اصول، مباني و الگوي 
نظري آموزش فنی وحرفه ای در تهية سند ملي آموزش و پرورش انجام شده است. مقالة حاضر برگرفته از 
نتايج اين پژوهش اســت و قصد دارد به شــيوة تحليلي با استفاده از ادبيات و تجارب جهاني الگويي را 
براي تدوين چارچوب نظري آموزش فنی وحرفه ای ارائه دهد تا راهنمايي براي تدوين چارچوب نظري 

در آموزش فنی وحرفه ای ايران باشد. 

مؤلفه هاي الگوي مفهومي آموزش فني وحرفه اي
در جســت وجوي پاسخ به اين پرســش كه براي تدوين يك چارچوب مفهومي از چه الگويي بايد 
تبعيــت كرد، مروري بر پژوهش ها و مطالعات انجام شــده در بارة چارچــوب مفهومي به ويژه در حوزه 
آموزش هاي فنی وحرفه ای نشان مي دهد كه ضمن تنوع پاسخ ها، مؤلفه هاي مختلفي نيز براي طراحي يك 

الگوي عملي جهت تدوين چارچوب مفهومي آموزش هاي فني وحرفه اي ارائه شده است. 
لينچ۱ (۱۹۹۶) معتقد است که چارچوب مفهومي يا بنياد دانشي توافق شده اي که توسط متخصصان يا 
انجمن هاي تخصصي دربارة آموزش فنی وحرفه ای تدوين شده باشد وجود ندارد. بيمنز۲، مولر۳، السن۴ و 
وسلينك۵ (۲٠٠۵) نيز در مطالعه خود دربارة آموزش مبتني بر شايستگي (CBE)۶ به عنوان يك نوآوري در 
بازطراحي آموزش فنی وحرفه ای و يادگيري در شرايط تغييرات سريع و پيچيده، به اين نتيجه رسيدند كه، 
با وجود اينکه مفهوم آموزش مبتني بر شايستگي بسيار رايج و مشهور است اما الگوي مفهومي روشني 
از آن وجود ندارد. وســلينك، بيمنز، الســن و مولر (۲٠٠۵) در مطالعة مشابه ديگري در مورد چارچوب 
مفهومي براي آموزش فني وحرفه اي مبتني بر شايســتگي در هلند، با تأكيد بر اينكه تعريف CBE توسط 
نويسندگان متعددي انجام شده است، اذعان نمودند كه نياز به يك چارچوب مفهومي وجود دارد؛ لذا اينان 
در مطالعة خود به دنبال تدوين يك چارچوب مفهومي براي آموزش فنی وحرفه ای مبتني بر شايســتگي 
در هلند بودند. به اين منظور آن ها سؤال اصلي خود را چنين مطرح كردند كه چه اصولي براي آموزش 
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مبتني بر شايســتگي در آموزش فني وحرفه وجود دارد؟ در واقع با اين ســؤال، تأكيد مي شود كه يكي از 
مؤلفه هاي اصلي براي تدوين چارچوب مفهومي تعيين اصول است. راجسکي۷ (۲٠٠۲) در مطالعه اي که 
در زمينة چارچوب نظري آموزش فني وحرفه اي انجام داد نتيجه گرفت كه مي توان يک چارچوب نظري 
که منعکس کنندة ويژگي هاي آموزش فني وحرفه اي باشد فراهم کرد. او معتقد است اين چارچوب نظري 
بايد بر مبناي ادبيات وسيع موجود و اصالحات آموزشي در حال انجام و برنامه هاي آينده در حوزه هاي 
اقتصادي، تقاضاهاي اجتماعي، خانواده و کار و همچنين آموزش فني وحرفه اي تدوين شود. تحليل اين 
بيان مؤلفة ديگري را با عنوان پيشينه و ادبيات آموزش هاي فنی وحرفه ای و اصالحات انجام شده در اين 

حوزه معرفي مي كند كه مي تواند يكي از محورهاي تدوين چارچوب مفهومي باشد.
در سندي از دانشگاه كنتاكي۸ ، كه به تبيين چارچوب مفهومي برنامه هاي مدارك تحصيلي كارشناسي 
و كارشناسي ارشد جهت آماده سازي دانشجويان براي آموزش فنی وحرفه ای پرداخته است، از ساختاري 
اســتفاده شــده كه در آن بيشــتر بر جنبه هاي فلســفي و به عبارتي بر فلســفه اين دوره ها، به عنوان يكي 
از مؤلفه هاي چارچوب مفهومي، تأكيد شــده اســت. بنابراين از محتواي اين ســند مي توان دريافت كه 
چارچوب مفهومي بايد تبيين كنندة ماهيت و چيســتي موضوع مورد نظر باشــد و بتواند به بيان فلســفة 
وجودي آن موضوع بپردازد. در ســند ديگري (دانشــگاه كنتاكي، بي تا) نيز با عنوان «چارچوب مفهومي 
براي برنامه هاي آماده ســازي گواهي نامه هاي اوليه و پيشرفته براي آموزش فني وحرفه اي»۹، براي تدوين 
چارچوب مفهومي از بحث هاي فلسفي نظير تفکر انتقادي و حل مسئله به عنوان زيربناهايي که هنوز هم 

برآن ها تأكيد مي شود سود برده است. 
در تأييد اين نظر، ميللر۱٠(۱۹۹۶) نيز چارچوب مفهومي را شامل دو عنصر اساسي«اصول» و «فلسفه» 
مي داند. اصول همان قواعد عمومي است که دولت به عنوان راهنماي عمل، معيار انتخاب اولويت ها در 
فعاليت هاي آموزشــي و سياســت گذاري براي برنامه ها و ســاختار برنامة درسي قرار مي دهد، و فلسفه، 
فرضيات و گمانه زني در بارة ماهيت فعاليت هاي انســان و ماهيت جهان است. بررسي محتواي اثر بيمنز 
و همکاران (۲٠٠۵) نشان مي دهد که نويسندگان اين اثر براي تدوين چارچوب نظري يا الگوي مفهومِي 
آموزش مبتني بر شايستگي، پس از تحليل تاريخي و روند شکل گيري مفهوم مذکور، به ابداع ده اصل و 
شاخص هاي ارزيابي آن پرداخته اند. آنان با استفاده از روش دلفي۱۱ اين اصول را استخراج کرده و به اين 
ترتيب الگوي مفهومي مورد نظر خود را تدوين نموده اند. يکي از مباحثي که بر ديدگاه اين نويســندگان 
نفوذ داشــته ديدگاه فلســفي کل نگر و ساختن گرايي بوده اســت. در واقع مي توان گفت تبيين چيستي و 
زيربناي فلســفي پديده و بيان شــرايط و وضعيت مطلوب آن به هنگام به کارگيري در شــرايط واقعي بر 
اساس فلسفة وجودي آن، از عناصر مهم الگوي مفهومي است. لذا مشاهده مي شود كه در اين اثر براي 
تبيين چارچوب مفهومي، سه مؤلفه شامل «تحليل روند تاريخي شكل گيري پديده»، «ارزيابي پديده» و 
«فلســفة وجودي» مورد توجه قرار گرفته اســت. دربارة مؤلفة اول بايد گفت، ماهيت هر پديده و مفهوم 
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آن در جريان تجربة تاريخي دچار تحول و تطور مي شود و در هر زمان متناسب با شرايط پيراموني، در 
سطح ملي يا جهاني هويت خاصي پيدا مي كند به نحوي كه مي توان گفت ويژگي کنوني آن حاصل اين 
جريان تحولي است. بنابراين، درک ماهيت و مفهوم پديده مستلزم درک جريان آن تحول تاريخي است 
که پديده را به وضعيت کنوني رســانده اســت. با اين همه، حقيقت وجودي هر پديده به وضعيت کنوني 
آن ختم نمي شــود بلکه همان طور که در گذشته در جريان تحول و دگرگوني قرار داشته است در شرايط 
حال و آينده هم ويژگي و وضعيت آن دچار تغيير و دگرگوني خواهد شد، لذا براي تکميل اين شناسايي 
و درک همة مؤلفه هايي که ويژگي هاي پديده و مفهوم آن را تبيين مي کند بايد نســبت به جريان تغيير در 
آينده و عواملي که اين تغيير را رقم مي زنند دست به پيش بيني زد و وضعيت آن را تا حدودي معين نمود.

به بيان ديگر، تدوين يک الگوي مفهومي مســتلزم شناســايي ماهيت قابل شناخت پديده (در اينجا 
آموزش فني وحرفه اي) با اســتفاده از تحليل تاريخي براي تعيين چگونگي پديدار شــدن و شکل گيري 
کنــش کنوني آن در زمان حاضر و جهت گيري آن در آينده اســت. در تأييــد اين امر، مريت۱۲(۱۹۹۶) در 
تدويــن الگوي مفهومي براي مهارت هاي مبتني بر اســتاندارد، در يك تحليل تاريخي به تجزيه و تحليل 
نهضت اســتاندارد مهارت و ۲۲ پروژة دپارتمان کار و آموزش که اســتانداردهاي مهارت را براي صنايع 
مختلف تدوين کرده اند و همچنين شرايطي که به تشويق و تقويت نهضت استاندارد مهارت منجر شده 

بود پرداخت. 
راجسکي (۲٠٠۲) متذکر مي شود که: چارچوب مفهومي با بيان ديدگاه ها يا چشم انداز متفاوت است. 
چشــم انداز بايدهايي اســت که در آينده اتفاق مي افتد و پاســخ گوي اين ســؤال اســت که در آينده چه 
مي خواهيم باشيم؛ در حالي که چارچوب مفهومي لزومًا نبايد همة مسائل را حل کند يا به همة سواالت 
موجود در حرفه پاسخ دهد ولي بايد تدوين کنندة طرحي براي ايجاد يک موضع انتقادي و پذيرش راه حل 
باشد. البته پذيرش اين نکته نافي اين حقيقت نيست که پديده ها در فرايند زمان ماهيتًا يک امر در حال 

شدن هستند و درک واقعيت آن ها مستلزم توجه به اين فرايند است. 
راجســکي ضمن بيان تفاوت هاي چشــم انداز با چارچوب مفهومي، چنــد ويژگي براي چارچوب 
مفهومي برمي شمارد كه در برخي موارد تأييدكنندة مؤلفه هايي است كه در بحث پيشين به آن اشاره شد. 

از نظر وي اين ويژگي ها عبارت اند از:
 تعيين پارامترهاي يک حرفه از طريق تشخيص مأموريت ها و فعاليت هاي جاري آن؛

 به حســاب آوردن وقايع تاريخي براي درک اينکه چگونه به موقعيتي که اکنون در آن قرار داريم 
رسيده ايم؛

 تعيين يک زيربناي فلسفي و اهميت دادن به رابطه ميان فلسفه و عمل؛
 فراهم کردن زمينه هاي مباحثه و نقد براي درک راه ها و دســتورالعمل هاي مورد نياز يا واقعي در 

زمينة مورد نظر (مثل آنچه بايد باشد).
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ميللر (۱۹۹۶) تمايزي ميان فلسفه و چارچوب مفهومي قائل نمي شود و معتقد است فلسفه مترادف 
با چارچوب مفهومي اســت و هردو يکي هستند. از نظر ميلر و گريگسون۱۳(۱۹۹۹) فلسفه، هستة اصلي 
هر چارچوب مفهومي را تشــکيل مي دهد. لوئيس۱۴(۱۹۹۸) مدعي اســت که دو نيروي قوي و مرتبط با 
هم وجود دارد که سياســت ها، بيانيه و برنامه هاي درسي در آموزش فني وحرفه اي را شکل مي دهد: اين 
دو عبارت اند از: الف. اقتصاد جهاني که در آن ارتباط رقابت اقتصادي با آمادگي نيروي کار به عنوان يک 
فرض مسلم ديده مي شود، ب. تغيير ماهيت مهارت، کار و شغل که عمدتًا بر اثر فناوري و عملکرد باالي 
سازمان هاي کار شکل مي گيرد. او معتقد است چارچوب مفهومي آموزش فني وحرفه اي بايد با نفوذ اين 

عوامل مقابله کند. 
اين مقابله بايد مبتني بر انعطاف پذيري و هماهنگي با تغييرات شــغلي و فناوري باشد، به دليل آنکه 
ماهيت و ســاختار کار، اقتصاد، خانواده و جامعه دائمًا در حال تغيير و تحول اســت. به عنوان مثال بنا بر 
گزارش انجمن ملي اســتانداردهاي حرفه اي معلمــي۱۵(۲٠٠۱)، در آموزش فنی وحرفه ای طي چند دهة 
اخير تغييرات وسيعي در طيفي از تأكيد بر آموزش انفرادي در يک رشته و شغل ويژه و تخصصي بدون 
توجه به بازار کار و نيازهاي آن، تا آموزش شاگردان در يک تيم زير نظر مربيان تعليم ديده در پروژه هاي 
چندرشته اي که کاربرد وسيعي در بازار کار دارد اتفاق افتاده است (راجسکي، ۲٠٠۲). بنا براين، آموزش 
فنی وحرفه ای بايد پاســخ گوي تغييرات انجام شــده و در حال اتفاق باشد و بتواند خود را با آن به نحو 
مناسبي تطبيق دهد. الگوي مفهومي بايد به ميزان توانايي و نحوة پاسخ گويي به اين تغييرات توجه كند. 

راجسکي با توجه به تفاوت ديدگاه ها در بارة ماهيت آموزش هاي فنی وحرفه ای نتيجه گيري مي کند که 
چارچوب مفهومي نمي تواند در خأل صورت گيرد و بايد در موارد زير مؤثر و مفيد واقع شود (نمودار۱): 

 توصيف کنندة هدف هاي عمومي آموزش فني وحرفه اي باشد
 انعکاس دهندة باورهاي اصولي و چشم اندازها و اجزاي آن باشد

 شکل دهندة فعاليت هاي جاري و جهت گيري هاي آينده باشد

همان طور که راجسكي نشان داده است (نمودار شماره ۱)، فلسفه به شكل ساده يا پيچيدة آن، انگيزه و 
عزم الزم را براي تجربه كردن فراهم مي كند و همة مؤلفه هاي اصلي آموزش فنی وحرفه ای را، شامل برنامة 
درسي، روش تدريس، سنجش فراگيران، جمعيت دانش آموزي(مخاطبان) و ارزشيابي برنامه، تحت تأثير 
قرار مي دهد. نيروهاي دروني و بيروني ديگري نيز مانند عوامل اقتصادي، اصالحات آموزشي، شيوه هاي 

يادگيري و انتظارات جامعه از آموزش فنی وحرفه ای، نيز وجود دارد که بر اين مؤلفه ها اثر مي گذارد. 
در واقع، راجسکی برای اينکه الگوی مفهومی در خأل صورت نگيرد، عالوه بر تبيين عوامل درونی و 
روايط ميان اجزاي آموزش فني وحرفه اي به روابط ميان آن با عوامل محيطی خود مانند اقتصاد، انتظارات 
عمومی، تغييراتی که در نظام مدرسه ای و يادگيری وجود دارد توجه کرده است. بنابراين، به نظر مي رسد 
براي تدوين الگوي مفهومي در جهت شــناخت وســيع و کامل تر پديده بايد به شناسايي موقعيت آن در 
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محيط کنوني اش پرداخت. زيرا درک روابط پديده با عناصر محيطي آن در سطوح مختلف منجر به ايجاد 
يک درک بومي از پديده و شــرايط آن می گردد و در عمل امکان راهنمايي و حل مســائل مرتبط با آن در 
محيط وقوع پديده را فراهم می سازد. بنابراين، شناسايي عوامل محيطی مؤثر بر آموزش فني وحرفه اي و 
نحوة تعامل ميان آن ها می تواند يکی از مؤلفه های مهم در تدوين الگوی مفهومی در اين آموزش ها باشد. 
به عبارت ديگر، شناسايي و تبيين اين روابط مي تواند ميزان انسجام و يكپارچگي يا گسيختگي دروني آن 

را نسبت به محيط بيرونی تعيين نمايد. 
اما آنچه آموزش های فني وحرفه اي را در شــرايط محيطی در ميان عوامل تأثيرگذار بر آن، به ســوی 
مقصد يا غير آن حرکت می دهد رويکردهايی اســت که از طرف برنامه ريزان و مجريان يا تحت شرايط 
و فشارهای موجود انتخاب می شود و به شکل گيری و ايجاد يک ويژگی برای اين آموزش ها می انجامد. 
به عنــوان مثــال انتخــاب رويکرد تخصص گرايــی و آموزش برای يک شــغل خــاص در آموزش های 
فني وحرفه اي در شرايط زمانی خود، ويژگی انطباق با نياز بازار کار را در يک دورة زمانی خاص به وجود 
می آورد، اما پاسخ گوی تغييرات فناوری و تغييرات شغلی نيست؛ در حالی که انتخاب رويکرد عام گرايی 
و انطبــاق با تغييرات فناوری و مهارت های پايه ويژگی ديگری را برای آموزش فني وحرفه اي به وجود 

 نمودار1  الگوي راجسكي (2002 ص 22)؛ چارچوب مفهومي براي آموزش فني وحرفه اي                                                  
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می آورد. بنابراين يکی از مؤلفه های ديگری که شناسايي و درک عميق تری از اين پديده به وجود می آورد 
شناسايي رويکردهايي است که با توجه به شرايط محيطي حاكم بر پديده انتخاب شده است.

همان طور که اشاره رفت هيچ پديده ای در حال سکون و ايستايی باقی نمی ماند و در شرايط تحولی 
به تغيير و حرکت در جهتی ادامه می دهد و در مســير اين حرکت دچار فراز و فرودهايی می شــود. اين 
فراز و فرودها ناشــی از نقاط قوت يا ضعف آن در ســازگاری با شرايط يا حل مشکالت و چالش های 
رودررو اســت و ويژگی کنونی پديــده را به وجود می آورد. مثًال در آمــوزش فني وحرفه اي ايران وقتی 
ارتباط ضعيفی ميان محتوای برنامه های درســی با بازار کار وجود دارد، قدرت اشتغال زايی و کارآفرينی 
در ايــن آموزش ها کاهش می يابد و بی کاری و عدم انطبــاق مهارت ها با نيازهای بازار کار به عنوان يک 
ويژگی برای اين آموزش ها رقم می خورد. بنابراين مي توان گفت، نکتة ديگري که مي تواند يک محقق را 
در شناخت عميق تر پديده اي مانند آموزش فني وحرفه اي ياري کند و داليل رسيدن به وضعيت کنونی را 
تبيين نمايد، ارزيابي و کشف نقاط قوت و ضعف آموزش های فني وحرفه اي در فرايند اجراي آن است. 
اين مؤلفه ضمن تبيين شــكل گيري اين مفهوم و درک ويژگی های به دســت آمده، زمينة نقد آن را فراهم 
مي سازد و راه هاي رويارويی با چالش هايی مانند تغييرات فناوری و نيازهای بازار کار را نمايان مي كند 
و به جهت گيري و شكل گيري درست و کسب ويژگی های جديد در آينده كمك مي نمايد. بنابراين، تبيين 
و کشــف نقاط قوت و ضعف آموزش های فني وحرفه اي در طول تاريخ به وجود آمدن و شكل گيري آن 
می تواند به عنوان يک مؤلفه برای تدوين چارچوب مفهومی يا الگوی نظری مورد توجه قرار گيرد. با تبيين 
هريك از اين ابعاد مي توان همة عناصري را که فهم درســت و دقيق پديده را فراهم مي ســازد شناسايي 
كــرد و يك چارچوب مفهومي دقيق براي درك و فهم پديده ارائه نمود تا امکان برنامه ريزي درســت و 

جهت گيري مناسب به دست آيد. 

الگوى مفهومى 
بــا توجه به آنچه بيان شــد، می توان گفت چارچوب مفهومي يا الگــوي نظري مجموعة دانش ها و 
اطالعاتي است كه براي فهم درست و دقيق تر يك مفهوم، ماهيت و چيستي آن را در سير تحولي اش تبيين 
و توصيف مي كند. در واقع، به گفته دوليتل و کمپ۱۶ (۱۹۹۹ ص ۲) «چارچوب نظري به انديشمندان و 
پژوهشــگران اجازه مي دهد دانش و گمانه زني را در يك زمينه سازماندهي و تركيب كنند و به توصيف، 
تشريح و پيش بيني رفتارها و تجربه ها بپردازند». سرانجام، تحليل و مرور مطالعات و پژوهش هاي انجام 
شده و داليل ارائه شده نشان داد که، براي تهية اين مجموعه دانش و اطالعات يا به عبارت ديگر تدوين 
چارچوب مفهومي آموزش فنی وحرفه ای، می توان ۷ مؤلفة اصلي زير را شناسايي و تبيين نمود. به عبارت 
ديگر، برای تدوين الگوي مفهومی يا چارچوب نظري آموزش های فنی وحرفه ای الگوی پيشنهادی زير 

با ۷ مؤلفه ارائه مي شود: 
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۱. فلسفة وجودي يا مباني فلسفي؛
۲. اصول و قواعد آموزشی؛ 

۳. سير تاريخي شكل گيري، تحوالت و تغييرات آموزشی؛ 
۴. عناصر مفهومي آموزش؛ 

۵. عناصر محيطي مؤثر برآموزش فنی وحرفه ای و نحوة تعامل آن ها با اين آموزش ها؛ 
۶. نقاط قوت و ضعف؛ 

۷. رويکردهاي انتخاب شده در اجراي آموزش فنی وحرفه ای.
اين مؤلفه ها كه در نمودار شــماره ۲ نمايش داده شده اند مي توانند به عنوان يك الگو راهنماي عمل 
براي تدوين چارچوب نظري آموزش فني وحرفه اي يا هرنوع آموزش ديگر قرار گيرند اين الگو مي تواند 
در يك محيط محدود براي يك مفهوم جزيي يا يك محيط وســيع براي يك مفهوم كلي مورد اســتفاده 

قرار گيرد.
 

چارچوب 
مفهومي آموزش 

فني وحرفه اي رويكردها

نقاط قوت 
و ضعف

اصول

عناصر 
مفهومي

عناصر 
محيطي 

مؤثر

فلسفه

سير تحوالت
 و تغييرات
(تاريخی)

به عنــوان مثال در تدوين الگوي مفهومي تربيت حرفه اي- که در وضعيت کنوني در چارچوب نظام 
آموزش فنی وحرفه ای رســمي در دورة متوسطه به صورت شاخة کار دانش و فنی وحرفه ای تعريف شده 
است و مقولة وسيع و مستقلي را از نظر مفهومي تشکيل مي دهد- ابتدا بايد به تبيين فلسفة وجودي آن در 
آموزش فنی وحرفه ای پرداخت و سپس با تحليل تحوالت تاريخي اين نوع آموزش روند پيدايش، سير 

 نمودار 2   سير تحوالت و تغييرات (تاريخي)                                                                                                           
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تحوالت و موقعيت کنوني آن را تبيين کرد، نقاط قوت و ضعف آن را شناسايي و تبيين نمود، رويكردهاي 
به كارگرفته شــده در اين آموزش را شناســايي و بررسي كرد و باالخره شرايط و عوامل محيطي مؤثر در 
نحوة تحول و تطور آموزش هاي كاردانش و تعامل ميان آن ها را مورد توجه قرار داد. بنابراين، توجه به 
مجموعه اين مؤلفه ها و اســتفاده از اين الگوي پيشنهادي مي تواند يک چارچوب مفهومي قابل درک از 
مفهوم كاردانش در آموزش و پرورش ارائه نمايد. اين اقدام را مي توان در بارة كليت آموزش فنی وحرفه ای 
در ابعاد رسمي وغيررسمي آن و در طول پيدايش آن در يك صد سال اخير در ايران انجام داد و چارچوب 

مفهومي اين آموزش را تدوين و تبيين نمود. 
بســيار مهم اســت که چارچوب مفهومي براي آموزش هاي فنی وحرفه ای به قدر کافي انعطاف پذير 
و پاســخ گوي تفاوت هاي برنامه ها در دورة متوسطه و بعد از آن باشد و بتواند تأثير عوامل بيروني مانند 
تغييرات اقتصادي و اجتماعي و سياســي را بر آمــوزش فني وحرفه اي بيان كند. هم زمان نيز بايد معرف 
فرضيات اساســي، باورها و ارزش هايي باشــد که با همة انواع مشــاغل و برنامه هاي فني ســازگاري و 

هم خواني دارند و به سهولت دستخوش تغيير نمي شوند. 

بحث و نتيجه گيري
از زمان تأســيس دارالفنون (۱۲۶۸ ه. ق برابر ۱۲۳٠ ه. ش) به عنوان منشــأ تأســيس 
مدارس فنی و همچنين تأسيس اولين هنرستان صنعتی توسط آلمان ها در ايران (۱۳۲۵ 
ه. ق برابر ۱۲۸۶ ه. ش) (صديق، ۱۳۴۲؛ مرجانی، ۱۳۷۳) و با وجود گذشت بيش از يک 
قرن سابقة آموزش های فني وحرفه اي در ايران و تغييرات گوناگونی که در اين آموزش ها 
به وجود آمده اســت، تاکنون تحقيقات بســيار محدودی درباره ماهيت اين آموزش ها، 
تحليل سير تحولی و چگونگی شكل گيری آن در ايران انجام شده است. در اين مدت، 
تدوين فلسفه، مبانی نظری و چارچوب مفهومی آموزش های فني وحرفه اي مورد توجه 
قرار نگرفته و در بارة آن بحث جدی نشــده اســت، در حالی که توسعة اين آموزش ها و 
تحول در جنبه های مختلف آن و توانا ساختن آن برای هم نوايی و هماهنگی با تحوالت 
عصر جديد و تغييرات پيوسته و شتاب آلود دانش و فناوری در قرن ۲۱ ايجاب می کند با 
شناخت ماهيت و مفهوم اين آموزش ها پيش از همه مبانی نظری و چارچوب مفهومی 
آن تبيين و تدوين شود. به همين سبب در اين مقاله کوشش گرديد الگويي ارائه گردد که 
با استفاده از آن بتوان الگوی نظری يا چارچوب مفهومی آموزش های فني وحرفه اي در 
ايران را تدوين نمود. گرچه بررسی ادبياِت موضوع نشان داد که پژوهشگران و نويسندگان 
مختلف هريک در تدوين چارچوب مفهومی در يک موضوع معين و همچنين جنبه هايی 
از آموزش هــای فني وحرفه اي مؤلفه يا مؤلفه هــای خاصی را مورد توجه قرار داده و بر 
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مبنای آن به تبيين چارچوب مفهومی آن پرداخته اند اما به همان نسبت تبيين آن ها محدود 
و بيان کنندة جنبة معينی از ماهيت پديده شــده اســت و همة ابعاد وجودی آن را تبيين 
نکرده اســت. لذا، در اين مقاله کوشــش شد، با استنتاج از تحقيقات و بحث های انجام 
شــده و کنار هم قرار دادن مؤلفه های مختلف و ارائة داليل و اســتدالل ها الگويی ارائه 
شود که مجموعه ای از مؤلفه های مختلف را به هم پيوند دهد به گونه ای که هريک بتواند 
وجهی از وجوه اين آموزش ها را تبيين کند. به بيان ديگر مجموعة اين مؤلفه ها می توانند 
به عنوان يک الگو اجزاي به هم پيوســتة ابعاد مختلف آمــوزش های فني وحرفه اي در 
ايران را در يک ســير تحولی تبيين نمايند و مبانی نظری آن را آشــکار سازند. ضرورت 
اين امر آنجا بيشــتر روشن می گردد که توجه شود تغييرات و اصالحات انجام شده در 
آموزش های فني وحرفه اي در طول يک صد ســال گذشــته بيشتر مبتنی بر تجارب ملل 
ديگر و کپی برداری از نظام ها و الگوی های آموزشــی غرب انجام شده و کمتر متکی بر 
مطالعات ميدانی و انجام پژوهش های بومی بوده اســت. به همين دليل احساس نياز به 
تبيين و تحليل سير تحوالت و کنکاش در ابعاد مختلف اين آموزش ها و چالش های آن 
با توجه به نيازها و شــرايط درونی کشور به وجود نيامده است. از سوی ديگر، اين امر 
موجــب ناکارآمدی آموزش های فني وحرفه اي در ايران و ارتباط ضعيف آن با بازار کار 
و صنعت و عدم توجه و هماهنگی با نيازهای آن ها شده است. با وجود توسعة کمی در 
سطوح مختلف، توجه بسيار اندکی به توسعه کيفی و پژوهش در اين آموزش ها و تدوين 
فلســفه و مبانی نظری و روش های برنامه ريزی درسی و آموزشی و تربيت متخصصان 
و پژوهشــگران در اين زمينه شده و سرمايه گذاری اندکی در آن صورت گرفته است به 
نحوی که هنوز يک مرکز پژوهشــی کارامد و يک رشــتة تحصيلی دانشگاهی در سطح 
تحصيالت تکميلی برای اين آموزش ها تأســيس نشده اســت. شايد يکی از داليل کم 
توجهی به مبانی نظری و تدوين چارچوب مفهومی در آموزش های فنی وحرفه اي ضعف 
ســرمايه گذاری در تأسيس مراکز پژوهشی و تربيت پژوهشگر و نبود رشتة تحصيلی در 
سطح تحصيالت تکميلی ويژة اين آموزش ها و همچنين ارائه نشدن يک الگوی مناسب 
برای تدوين چارچوب نظری باشــد. لــذا، ارائه الگوی مورد نظر در اين مقاله می تواند 
زمينــة تدوين اين چارچوب را در آموزش فني وحرفه اي ايران فراهم ســازد. به همين 
سبب پيشنهاد می شود تيمی مرکب از ۵ تا ۷ پژوهشگر تشکيل شود تا با استفاده از الگوی 
پيشنهادی به تدوين چارچوب و مبانی نظری آموزش های فني وحرفه اي ايران بپردازند 
تا زمينة مناسبی برای انجام پژوهش های بنيادی در حوزة آموزش های فني وحرفه اي در 

کشور و در نتيجه امکان ايجاد تحول و توسعة کيفی اين آموزش ها فراهم گردد.
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