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دانش محور، زندگی و کار هدفمندی داشــته باشند. 
آموزش و مهارت آموزی سبب پیشرفت فردی، افزایش 
بهره وری و تسهیل مشــارکت در زندگی اجتماعی و 
اقتصادی می شود. به طور کلی آموزش و مهارت آموزی 
سبب افزایش درامد و کاهش فقر می شود. محصول این 
آموزش ها، دانش و مهارت، موتورهای رشد اقتصادی 
و توسعة اجتماعی هســتند و سرمایه گذاری در این 

آموزش، سرمایه گذاری برای آینده تلقی می شود. 

اشاره
با توجه به تغییرات ســریع فنــاوری و پیامدهای 
اجتماعی و اقتصادی آن، پیچیدگی های دنیای کار به 
همراه ظهور چالش  ها و مفاهیمی از قبیل توسعة پایدار، 
آموزش مادام العمر، آموزش برای همه، و کار شایستة 
جهانی سازی و رسیدن به شاخص  ها و استاندارد های 
توسعه، به ویژه سند چشم انداز جمهوری اسامی ایران 
در افق 1404، ضرورت دارد افراد کشور در هر بخش از 
زندگی اجتماعی و حرفه ای خود به طور مستمر دانش، 
مهارت و نگرش خود را توســعه دهند تا در جامعة 
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در متــن سیاســت های کلی نظام که براســاس 
تعریف مجمع تشخیص مصلحت نظام »مجموعه ای 
هماهنگ از جهت گیری ها و راهبردهای کالن نظام 
برای تحقق آرمان ها و اهداف قانون اساسی در دوره 
زمانی مشخص می باشــند.« بخصوص در سال های 
اخیر به موضوع اقتصادی کشــور توجه ویژه ای شده 
است. از آنجایی که آموزش های فنی وحرفه ای به عنوان 
مولد اشتغال نقش مؤثری در توسعه پایدار کشورها 
دارد و گزارشــات جهانی نشــان می دهد با افزایش 
میزان ثبت نام در هنرســتان های فنی وحرفه ای نرخ 
سرانه تولید ناخالص داخلی کشورها افزایش می یابد، 
از این رو سیاســت های کلی نظام ابالغی مقام معظم 
رهبــری )مدظله العالــی( به عنوان یکی از اســناد 
باالدستی در کنار قانون اساســی، سند چشم انداز، 
ســند تحول بنیادین آموزش وپرورش، برنامه درسی 
ملی جمهوری اســالمی ایران و نقشه جامع علمی 
کشــور خاستگاه طراحی و تدوین برنامه های درسی 
آموزش هــای فنی وحرفــه ای می باشــد و تحلیــل 
سیاســت های کلی نظام از منظــر تربیت و آموزش 
نیروی انســانی و کار، اشتغال، کارآفرینی، بازار کار، 
مهارت، پیشــرفت حرفــه ای خــاص آموزش های 
فنی وحرفــه ای، کاهش فقر و کاربــرد فناوری برای 
هدف گــذاری، جهت دهی و تعیین الگــو و تنظیم 

برنامه ها امری ضروری است.
در تعــدادی از سیاســت ها بر اهمیــت جایگاه و 
نقش آموزش وپــرورش در خصــوص آموزش های 
فنی وحرفه ای به صورت مستقیم تأکید شده است و 
در دیگر سیاست های مرتبط به اصول و مأموریت های 
آموزش فنی وحرفه ای، کلیه ارکان نظام برای تحقق و 

دستیابی به اهداف ترسیم شده موظف شده اند.
قابل ذکر است در برنامه های درسی فنی وحرفه ای 
و کاردانش عالوه بر اصول دین محوری، تقویت هویت 
ملــی، اعتبار نقش یادگیرنده، اعتبار نقش مرجعیت 
معلم، اعتبار نقــش پایه ای خانواده، جامعیت، توجه 
به تفاوت های فردی، تعــادل، یادگیری مادام العمر، 
جلب مشــارکت و تعامل، یکپارچگــی و فراگیری، 
اصول تنوع بخشی آموزش ها، انعطاف پذیری، آموزش 
بر اساس نیاز بازار کار، اخالق حرفه ای، توسعه پایدار 
و کاهش فقر و تولید ثروت، شــکل گیری تدریجی 

هویت حرفه ای مورد توجه قرار می گیرد.
به عنــوان نمونه در سیاســت های کلی اشــتغال، 
ابالغی 1390 نقــش آموزش وپرورش به عنوان یکی 
از نظام هــای آموزشــی در آموزش نیروی انســانی 

متخصص، ماهر و کارآمد متناســب با نیازهای بازار 
کار )فعلــی و آتی( و ارتقاء تــوان کارآفرینی و توأم 
کــردن آموزش و مهارت  و جلب همکاری بنگاه های 
اقتصادی جهت اســتفاده از ظرفیت آن ها مشخص 
شــده اســت و در سیاســت های کلی تحــول در 
ابالغی 1391، تقویت آموزش های  آموزش وپرورش 

فنی وحرفه ای مورد تأکید قرار گرفته است.

مبانی نظری سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش

این منشور که به عنوان بنیان نظری تحول بنیادین 
به تأیید شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است. 
مبانی تمام سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تولید 
اسناد تحولی در نظام تعلیم وتربیت جمهوری اسالمی 
ایران می باشــد. بخش هایی از این ســند که ارتباط 
بیشــتری بــا مؤلفه ها و شــاخص های آموزش های 

فنی وحرفه ای عبارت اند از:

ویژگی مرحلة چهارم تربیت )شامل 
سال های ده، یازده، دوازده دورة 

متوسطه نظام فعلی(
é وجود هماهنگی و هم ســویی میــان برنامه  ها و 
فعالیت های عوامل ســهیم و مؤثر در جریان تربیت، 
اعــم از تربیت رســمی و غیررســمی، تخصصی و 
عمومی برای مشاركت سازندة متربی در فعالیت های 
اجتماعــی و اقتصادی جامعه )ویژگی تربیت در این 
دوره هم اندیشــی، مشاركت و مالزمت است كه باید 
مبنای فعالیت های خودجوش و برانگیختگی درونی 

متربی قرار گیرد(.
é ایجاد شرایط الزم برای كسب تجربیاتی كه به فرد 
در تجزیه و تحلیل موقعیت، موضع گیری شایســته 
نسبت به فرا موقعیت، و انتخاب راه های مناسب برای 
اصالح مــداوم موقعیت به گونه ای كمك كند كه به 
سبك زندگی شخصی مبتنی بر نظام معیار اسالمی 

دست یابد.
é تدارك شــرایطی كه امــكان برقــراری رابطه 
و پیوســتگی عمیــق و ژرف میان ابعــاد وجودی 
)جســمانی، عقالنی، عاطفی، اجتماعی و معنوی( و 
شكل گیری، یكپارچه ســازی، تکوین و تعالی هویت 

ویژة فرد را فراهم كند.
é ایجــاد فرصت های تربیتی متنوع برای رویارویی 
متربیان با مســائل پیچیده در ابعاد گوناگون زندگی 
فــردی و اجتماعی و کســب تجربیــات واقعی در 

كلیدواژه ها: 
تربیت، نیروی انسانی، 

اشتغال، كارآفرینی، 
بازار كار، مهارت، 

فنی وحرفه ای، رفع فقر، 
فناوری 
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به کارگیری توانایی های ذهنی، قدرت تخیل و ابتكار 
در یافتن راه حل هایی مناسب برای مشارکت سازنده 

در جامعة صالح.
é زمینه سازی برای انتخاب های متنوع بین عناصر 
سه گانة برنامة درسی به منظور وحدت بخشی میان 
نقش های وجــودی و اجتماعی متربیان هم ســو با 

نیاز های حال و آیندة جامعه.
é با توجه به اهمیت رکن خانواده در نظام اجتماعی، 
تدارك دیدن برنامه  ها و فرصت  های تربیتی به گونه ای 
كه ضمــن توجه بــه تفاوت های ُخلقــی و َخلقی 
متربیان، مهارت  های ورود به زندگی مستقل، زندگی 
خانوادگی، تربیت فرزند و زندگی حرفه ای را در آنان 

به وجود آورد.
با مشاركت عوامل سهیم و مؤثر در جریان تربیت، در 
پایان دورة تربیت رسمی و عمومی، بر حسب عالقه  ها 
و توانایی  ها و تجربیات كسب شــده متربیان در طول 
تربیت رسمی و عمومی، دورة یك تا دوساله ای برای 
تكمیل فرایند به كارگیری آموخته های كســب شده 
در فرصت های واقعی زندگی ســازمان دهی خواهد 
شد. این دوره متناسب با جهت گیری اختیاری آنان 
برای ورود بــه زندگی خانوادگی، زندگی حرفه ای یا 

ادامة تحصیل و كسب تخصص خواهد بود. 

ساحت های تعلیم وتربیت 
ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای

الف( حدود و قلمرو
ساحت تربیت اقتصادی و حرفه ای بخشی از جریان 
تربیت رسمی و عمومی است كه ناظر به یکی از ابعاد 
مهم زندگی آدمی، یعنی ُبعد اقتصادی و معیشــتی 
انسان هاست. این ســاحت ناظر به رشد توانایی های 
متربیــان در تدبیر امر معاش و تــالش اقتصادی و 
حرفه ای اســت )اموری نظیر درك و فهم مســائل 
اقتصــادی، درك و مهارت حرفه ای، التزام به اخالق 
حرفه ای، توان كارآفرینی، پرهیز از بطالت و بی کاری، 
رعایت بهره وری، تالش برای حفظ و توســعة ثروت، 
اهتمام به بســط عدالت اقتصــادی، مراعات قوانین 
كســب وكار و احكام معامــالت، و التزام به اخالق و 

ارزش  ها در روابط اقتصادی(.

ب( رویكرد
مهم ترین جهت گیری ســاحت تربیت اقتصادی و 
حرفه ای »جهت گیری کل نگر و تلفیقی« اســت كه 

برخی مشخصه های آن عبارت اند از:

é توســعة متوازن و متعادل ابعاد و ســاحت های 
وجودی فرد در راستای تحقق حیات طیبه در ابعاد 

فردی و اجتماعی.
é درونی سازی ارزش های اصیل دینی و اخالقی در 
زمینة اقتصادی و حرفه ای، مانند ارزش کار و تالش، 
کسب حالل، انصاف و عدالت، تعاون، وفای به عهد، 
پرهیز از اســراف و تبذیر، گرایش به  ایجاد و توسعة 

شایستگی های متربیان برای یادگیری مادام العمر.
é توجه به شــكل گیری و توســعة الگوی مصرف 

مبتنی بر نظام معیار اسالمی.
é رفع موانع بین مراحل تربیت رســمی و عمومی 
و ســاحت های تربیت و بین نظام تربیت رســمی و 
عمومی و نیازهای جامعه و بین مدرســه و جامعه از 

طریق:
é تلفیق مناســب تربیــت اقتصــادی و حرفه ای 
با تربیت رســمی و عمومــی در همة مراحل تربیت 

رسمی و عمومی؛
é به حساب آوردن نیازهای فردی، تحول مشاغل و 

حرفه  ها در جامعه؛ 
توجه به تجربة کاری )که بخشی از فرایند یادگیری 

است(.
é ایجاد شایستگی یادگیری مادام العمر، به گونه ای 
کــه به متربیان اجــازه دهد، به شــناخت و اصالح 
مســتمر موقعیت اقتصادی خود در جامعه بپردازند 
و شایســتگی های حرفه ای عام خود را به طور مداوم 

توسعه دهند.
در نتیجه، به جــای رویکردهــای دانش محور یا 
مهارت مداِر خشک و محصور شده در یک دورة زمانِی 
مشخص، به رویکردی کل گرا و تلفیقی از تربیت در 
ســاحت تربیت اقتصادی و حرفه ای نیاز خواهد بود 
که نتیجة آن توســعه و تعالــی تمامی ظرفیت های 
وجودی متربیان در راســتای اصالح و بهبود مستمر 
موقعیت خود و دیگران در همة ســاحت ها، به ویژه 
تربیــت اقتصادی و حرفه ای اســت و بی تردید یکی 
از زمینه های تحقق حیات طیبــه در ابعاد فردی و 

اجتماعی به شمار می   آید.

ج( اصول
é انعطاف پذیری )هم در ساختار نظام تربیت رسمی و 
عمومی، از طریق هماهنگی ساختار نظام تربیت رسمی 
و عمومی با ســاختار اقتصادی کشور، و هم در برنامة 
درسی از طریق هماهنگی آن با ایجاد شایستگی های 

جدید در متربیان و به روزسازی مستمر آن(؛

ساحت تربیت 
اقتصادی و حرفه ای 
یان  بخشی از جر
تربیت رسمی و 
عمومی است كه 
ناظر به یكی از 
ابعاد مهم زندگی 
آدمی، یعنی ُبعد 
اقتصادی و معیشتی 
انسان هاست. این 
ساحت ناظر به رشد 
توانایی های متربیان 
در تدبیر امر معاش 
و تالش اقتصادی و 
حرفه ای است
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é تأکید بر تربیت مســتمر و مــداوم )تربیتی که 
متربیان شایستگی های الزم را با خودآموزی مستمر 

و به روز سازی توانمندی های خود به دست آورند(؛
é توجه به کارآفرینی )برنامه های درسی باید تا حد 
امکان بتواند متربیــان را کارآفرین و توانمند تربیت 
كند، به نحوی که راه های آشــنایی و پاســخ گویی 
به نیاز های متنوع جامعــه و بازار کار را فرا گیرند و 

بتوانند برای خود و دیگران کار تولید کنند(؛
é توجه بــه تفاوت های فردی و تنــوع عالقه  ها و 
اســتعدادهای متربیان در تولید برنامه های درسی و 

روش های تدریس؛
é توجه به کسب شایستگی  های عام، پیش نیاز رشد 

حرفه ای و اقتصادی؛ 
é تأکیــد برکســب شایســتگی  های اخالقی در 
بهره گیــری از طبیعــت در چارچوب نظــام معیار 

اسالمی؛
é كســب شایســتگی های مناســب در متربیان 
به منظور حل مسائل فردی و گروهی آن ها، در ارتباط 

با خانواده، جامعه و محیط كار؛ 
é استفادة مطلوب از فناوری اطالعات و ارتباطات 

در تربیت اقتصادی و حرفه ای. 

ساحت تربیت علمی و فناوری 
الف( حدود و قلمرو

ســاحت تربیت علمی و فناوری بخشی از جریان 
تربیت رســمی و عمومی اســت كه ناظر بر کسب 
شایستگی هایی )صفات و توانمندی  ها ومهارت هایی( 
است که متربیان را در شناخت، بهره گیری و توسعة 
نتایج تجارب متراكم بشری در عرصة علم و فناوری 
یاری می كند تا بر اســاس آن متربیان قادر شــوند، 
با عنایــت به تغییرات و تحوالت آینده، نســبت به 
جهان هســتی )نگاه آیه ای به هســتی( و استفاده و 
تصرف مســئوالنه در طبیعت )نگاه ابزاری(، بینشی 

ارزش مدار كسب كنند.
ترکیب نگاه آیه ای و ابزاری به تصرف و بهره گیری 
مسئوالنه از طبیعت منجرخواهد شد، که می تواند به 
راهبردی اساسی در نگاه انسان به طبیعت و حفظ و 

مراقبت از آن بینجامد. 
لذا این ســاحت از تربیت ناظر بر رشد توانمندی 
افراد جامعه در راســتای فهم و درک دانش های پایه 
و عمومی، کســب مهارت دانش افزایی، به کارگیری 
شــیوة تفكر علمی و منطقی، تــوان تفكر انتقادی، 
آمادگــی برای بروز خالقیت و نــوآوری، و نیز ناظر 

بر کســب دانش، بینش و تفکر فناورانه برای بهبود 
کیفیت زندگی است.

ب( رویكرد
مهم ترین جهت گیری ســاحت تربیــت علمی و 
فنــاوری، جهت گیری کل نگر و تلفیقی در چارچوب 
نظام معیار اســالمی است كه برخی از مشخصه های 

آن عبارت اند از:
é تلفیــق نظر و عمل یا توجــه هم زمان به تربیت 
نظری و عملی كه در معنای وسیع تر، ناظر بر تلفیق 

علم و فناوری است.
é تلفیق نگاه آیــه ای به طبیعت و نگرش ابزاری و 
شــناخت آن با هم )یعنی ضمن شناخت طبیعت به 
مفهــوم آیه ای از آیات جمــال و جالل الهی، تالش 
می شــود به صورت روشــمند و اخالقی از آن بهره 

گرفته شود(.
é تأکید بر هماهنگی علم و دین.

é توجــه متعادل و متوازن به رویکرد های پژوهش 
کّمی و کیفی.

é مالحظة درهم تنیدگی مرز های علوم و رشته های 
علمی که طی آن تالش می شود، متربیان دیدگاه و 

نگرشی جامع نسبت به جهان هستی بیابند.
é توجه به ارزشمداری محتوا كه  این موضوع عمدتًا 
ناظر بر چرایی آموخته هاست، نه صرفًا چیستی آن ها. 
از این رو، شایســتگی های کسب شده )یادگیری ها( 
باید مفید و سودمند باشند؛ یعنی در راستای غایت 
و هدف تربیت و همچنین متناسب با نیاز ها و مرتبط 
با زندگی یادگیرنده  ها باشند و به آن ها کمک كنند 
تا مستمراً به شــناخت و عمل برای اصالح و بهبود 

موقعیت خود و دیگران بپردازند.
é تلفیق مهارت ها، دانش  هــا و نگرش های علمی 
به ویژه تلفیق بین مهارت هــای فرایندی، در تربیت 
علمی و فناوری، و به کارگیری مهارت های مربوط به 
سواد اطالعاتی و ارتباطی در جریان یادگیری محتوا، 
بــه منزلة روش و ابزاری بــرای یاددهی و یادگیری 

عمیق تر و بهتر.

ج( اصول
é توجه به درک متربیان از جهان هستی، از منظر 
ارتباط با خدا )درک عظمت خلقت و تعظیم خالق(؛

é توجه متعادل و متوازن به عرصه  های علوم نظری 
)انسانی ریاضی و تجربی( و کاربردی و حوزة فناوری؛
é ارتباط محتــوای یادگیری بــا زندگی فردی و 
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اجتماعی حال و آیندة متربیان؛ 
é ارزشمداری و توسعة ارزش های اخالقی؛

é رشد توانمندی های تفکر منطقی، خالق، نقاد و 
حل مسئله؛

é زمینه ســازی برای تولید علم از طریق تکوین و 
تعالــی توانمندی  ها و مهارت هــای عملی )کّمی و 

کیفی( متناسب با نیاز ها و زندگی متربیان؛
é توجه به چشــم انداز آیندة رشد و توسعة علم و 

فناوری در زندگی بشر.

چرخش های تحولی
مهم تریــن چرخش  هــا از وضع موجــود به وضع 
مطلوب، تبدیل نهاد فعلی با کارکرد صرفًا آموزشی به 
نهادی است که وظیفه و رسالت اصلی آن»بسترسازی 
برای دستیابی نســل آینده به مرتبة قابل قبولی از 
آمادگی به منظور تحقق حیات طیبه در تمام ابعاد« 

است، اهم این چرخش  ها عبارت اند از:
é از نهادی آموزشی به نهادی فرهنگی ـ اجتماعی 

و مولد سرمایة انسانی؛
é از کنترل بیرونی و ایجاد محدودیت، به خویشتن 

بانی )تقوا(، ارزشمداری عقالنی و مسئولیت پذیری؛
é از انحصــاری انگاری در تربیت، به مشــارکت و 

مسئولیت پذیری ارکان و عوامل سهیم و مؤثر؛
é از یکسان نگری و تولید انبوه، به پذیرش تنوع و 

تکثر در چارچوب نظام معیاراسالمی؛
é از نــگاه تجزیه ای و تفکیکی به نگاه یکپارچه نگر 
و تلفیقی به هویت انسان درتمام ابعاد و ساحت  های 

تربیت؛
é از دانش آمــوز منفعل در کالس درس به متربی 

فعال در محیط  های تربیتی؛
é از روش  های خشــک، فردی و انعطاف ناپذیر به 

روش  های خالق، فعال و گروهی؛
é از رقابت  هــای فــردی و تنش زا بــه رفاقت  های 

جمعی و تعالی بخش؛
é از انباشــت اطالعات و حافظه محوری، به كسب 

شایستگی  ها در تمام ساحت های تربیت؛
é از ســازگاری با شرایط محیطی، به هویت یابی و 

مقاومت در برابر شرایط نامساعد و تغییر آن ها.

از آنجا که زیرنظام  های تربیت رســمی و عمومی 
مســیر اجرایی و عملی تحقق چرخش  ها را نشــان 
می  دهد، برخی از این چرخش  های اساســی در هر 

یک از زیر نظام  ها عبارت اند از:

زیر نظام راهبری تربیتی و مدیریت
é از مدیریــت اداری و کنترلی به راهبری تربیتی 

مبتنی بر نظام معیار اسالمی؛ 
و  جویــی  مشــاركت  بــه  تمرکزگرایــی  از   é

مسئولیت پذیری مبتنی برخرد جمعی؛
é از برنامه ریزی  هــای مــوردی و پراکنــده بــه 

برنامه ریزی  های راهبردی و آینده؛
é از حاکمیت نگاه جزیره ای در حوزه  های اجرایی 
به تأکید بر فرایند  ها و پیامد   ها بر اساس نظام معیار 

اسالمی؛
é از انتصاب ســلیقه ای مدیران بر اســاس ضوابط 

اداری به شایسته ساالری در مدیریت.

زیر نظام برنامة درسی
é از برنامة درســی موضوع محور به برنامة درسی 
مبتنی بر ساحت  های تربیت برای کسب شایستگی ها؛
é از برنامه ریزی درسی کاماًل متمرکز به برنامه ریزی 
درسی متکی بر مشارکت مؤثر ارکان و عوامل سهیم 

در تربیت در تمام سطوح؛
é از برنامــة درســی تک وجهی به برنامة درســی 

چندوجهی )ساختار مثلثی(؛
é از برنامة درســی نتیجه محور به برنامة درســی 
پیامد محور )تحقق شایستگی   ها در سطح محصول 

و سطح برونداد نظام و پیامد آن در سطح جامعه(؛
é از یادگیــری موضوعات به فرایند دســتیابی به 

اندیشه ورزی و درک معنا؛
é از جداســازی برنامه  های آموزشی و پرورشی به 

برنامة درسی یکپارچه. 

زیرنظام تربیت معلم و تأمین منابع 
انسانی

é از معلــم به عنــوان انتقال دهندة دانش به معلم 
بــه عنوان مربی و اســوة تربیتی و ســازمان دهندة 
فرصت  های تربیتی متنوع برای احیا و ارتقای مراتب 

حیات طیبة متربیان؛
é از معلم به عنوان مجری تصمیمات برنامة درسی 

به معلم تصمیم ساز در فرایند برنامه ریزی درسی؛
é از برنامه   های صلب و بســته در تربیت مربیان به 
برنامه هایی منعطف برای دســتیابی آنان به هویت 
حرفه ای منحصر به فرد و توســعة آن مبتنی بر نظام 

معیار اسالمی؛
é از ارتقای خودبه خودی سطح حرفه ای مربیان به 
ارزیابی عملكرد و صدور درجة مربی گری بر اســاس 

ین  مهم تر
چرخش  ها از وضع 
موجود به وضع 
مطلوب، تبدیل نهاد 
فعلی با كاركرد صرفًا 
آموزشی به نهادی 
است كه وظیفه 
و رسالت اصلی 
آن»بسترسازی برای 
دستیابی نسل آینده 
به مرتبة قابل قبولی 
از آمادگی به منظور 
تحقق حیات طیبه در 
تمام ابعاد« است
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میزان کارامدی و اثربخشی؛
é از فرهنگ سازمانی بسته )محصورنمودن مربیان 
در فضای مدرسه( به مشارکت جویی علمی و انتقال 
تجربیات در سطوح متفاوت )مدرسه، محلی، ملی و 

بین المللی(؛
é از نگاه به معلم به عنوان کارمند اداری به معلم به 

عنوان شخصیتی علمی و تربیتی. 

زیرنظام تأمین و تخصیص منابع مالی
é از انحصار در تأمین منابع به مشارکت در تأمین 

منابع؛
é از هزینه کرد منابع به مدیریت و سیاست گذاری 

بهینة منابع و مصارف؛
é از »عرضــه مدار« و »نهاده محور« به »ســتانده 

مدار« و »نتیجه محور«؛ 
é از توزیع یکســان منابع به تنــوع منابع و توزیع 

عادالنة آن؛
é از نگاه به نظام تربیت رسمی و عمومی به مثابه 
دستگاهی مصرفی به دستگاه سرمایه ای و مولد منابع 

انسانی؛
é از تغییــر در روش نظــارت بر هزینه توســط 

ذی حسابی به حسابرسی پس از خرج.

زیرنظام فضا، تجهیزات و فناوری
é از تأمین کالس درس به سامان دهی موقعیت  های 

یادگیری؛ 
é از انحصار یادگیری در کالس درس به تنوع بخشی 

به محیط های تربیتی و یادگیری؛
é از نگاه تفکیکی به فضای فیزیکی مدارس به نگاه 

فرایندی به تربیت و ساخت مجتمع  های تربیتی؛
é از معمــاری بی هویــت و وارداتی بــه معماری 

اسالمی ـ ایرانی؛
é از مــدارس بی هویت و فاقد امکانات و فناوری   ها 
به مدارســی با هویت مدرسة صالح و کانون تربیتی 

محله؛
é از طراحی مدارس توســط مهندســین فنی به 

طراحی تیمی با لحاظ کردن ابعاد مدرسة صالح؛
é از نگاه ابزاری به فناوری   ها به استفادة هوشمندانه 

از فناوری  های نوین متناسب با نظام معیار اسالمی.

زیرنظام پژوهش و ارزشیابی
é از نگاه جزئی نگر به نــگاه آینده نگر و کل نگرانه 

برای مواجهة سازنده با چالش  های نظام؛ 

é از تمرکز بر روش  های کّمی در پژوهش به تنوع 
و کثرت در روش  های پژوهش؛

é از پژوهش  های توصیفــی، موردی و پراکنده به 
پژوهش  هــای نظام مند، نوآورانــه و تحول آفرین در 
راســتای عملیاتی  کردن اهداف و کارکرد های نظام 

تربیت رسمی و عمومی؛
é از پراکندگی و جدایی مراکزپژوهشی به وحدت 
و یکپارچگی عملکرد مراکز پژوهشــی سهیم و مؤثر 

در امر تربیت؛
é از تخصیص فرصت  های پژوهشی به مراکز رسمی 
و پژوهشــگران حرفه ای در ســطوح کالن به  ایجاد 
فرصت  های پژوهشی و جاری و ساری شدن پژوهش 

در تمامی سطوح؛
é از تصدی گری در امر پژوهش به مدیریت، نظارت 

و بهره گیری از نتایج پژوهش   ها؛
é از رویكــرد آكادمیك و نظــری در پژوهش های 
تربیتی و پژوهــش برای پژوهش بــه جهت گیری 
»عمل مدار«، تشــخیصی و درمانی، تصمیم ســاز و 

كاربستی.

در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
تدوین سند تحول بنیادین آموزش وپرورش در افق 
چشم انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران هم با 
اسناد باالدستی صورت گرفته است. بندهایی از این 
سند که ارتباط بیشــتری با مؤلفه ها و شاخص های 
آموزش های فنی وحرفه ای دارد در اینجا آورده شده 

است.
é در بیانیة ارزش ها

فرایند تعلیم وتربیت در تمام ســاحت  ها شــامل 
اخالقــی،  و  عبــادی  اعتقــادی،  تعلیم وتربیــت 
تعلیم وتربیــت اجتماعی و سیاســی، تعلیم وتربیت 
زیستی و بدنی، تعلیم وتربیت زیباشناختی و هنری، 
تعلیم وتربیــت اقتصادی و حرفــه ای، تعلیم وتربیت 
علمی و فناورانه منطبق بر نظام معیار اسالم )مبانی 
و ارزش  های برگرفته از قرآن کریم، ســنت حضرات 
معصومین )علیهم السالم( و عقل( كه تعلیم وتربیت 

اعتقادی، عبادی و اخالقی در آن محوریت دارد. 
روحیــة كارآفرینی ،كســب شایســتگی  های عام 

حرفه ای، مهارتی و هنری زمینه ساز کار مولد.

é در هدف کان
تربیت انســانی خالق و کارآفرین، مقتصد و ماهر، 
ســالم و بانشاط، قانون مدار و نظم پذیر، و آمادة ورود 
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به زندگی شایســتة فردی، خانوادگی و اجتماعی بر 
اساس نظام معیار اسالمی.

é در راهبرد کان
بهره مندی هوشمندانه از فناوری  های نوین در نظام 
تعلیم وتربیت رســمی عمومی مبتنی بر نظام معیار 

اسالمی )هدف  های كالن 1، 2، 3، 5 و 7(

é ذیل هدف عملیاتی
دارای حداقل یك مهارت مفید برای تأمین معاش 
حالل باشند، به گونه ای كه در صورت جدایی از نظام 
رســمی تعلیم وتربیت در هر مرحله، توانایی تأمین 

زندگی خود و ادارة خانواده را داشته باشند.

é در راهكار 6/1
گسترش و تنوع دادن به حرفه ها و مهارت های مورد 
نیاز جامعه و تعلیم متناســب و برنامه ریزی شدة آن 
در همة دوره های تحصیلی و برای همة دانش آموزان.

é در راهکار 5/4
اضافــه کردن درس مدیریت و ســلوك مناســب 
خانواده به جدول برنامة درســی دورة متوســطه در 

تمامی رشته  ها و برای تمام  دانش آموزان.

é در راهکار 5/ 5
اختصــاص حداقل 10 درصد و حداكثر 20 درصد 
از برنامه های آموزشــی به معرفــی حرفه ها، هنر ها 
،جغرافیا، آیین و رســوم، و نیاز ها و شرایط اقلیمی 
و جغرافیایی اســتان ها به ویژه مناطق روســتایی و 
عشــایری با رعایت اســتانداردهای ارتقای کیفیت 
و تقویت هویت اســالمی ـ ایرانــی دانش آموزان در 

چارچوب ایجاد کارامدی و تقویت هویت ملی.

é در راهكار 3/6
ایجاد موزه و نمایشگاه علم و فناوری در هر یک از 
شهرســتان  ها تا پایان برنامة ششم توسعة کشور، به 
منظور فراهم آوردن زمینة مشاهده و تجربة فزون تر 
دانش آموزان و عینی تر كردن محتوای آموزشی كتب 

درسی.

é در راهكار 5/6
تنظیــم و اجــرای برنامــة جامــع کارآفرینی و 
مهارت آموزی بــرای تمام دوره های تحصیلی به ویژه 

دانش آموزان دورة متوســطه تا پایــان برنامة پنجم 
توسعه در برنامة درسی و آموزشی.

é در راهكار 6/6 
ایجاد شــبكه ای از محیط های یادگیــری، مانند 
پژوهش ســراها، اردوگاه هــا، خانه هــای فرهنــگ، 
کتابخانه هــای عمومــی، نمایشــگاه ها و موزه  های 
تخصصــی علــوم و فنــاوری، مراکــز کارآفرینی، 
ورزشــگاه  ها و سایر مراکز مشــابه و برقراری تعامل 
اثربخش مــدارس با این محیط ها، بــا رعایت اصل 
غنی سازی محیط مدرسه با همكاری سایر دستگاه ها.

é در راهكار 2/17
تولید و به کارگیری محتوای الکترونیکی متناسب با 
نیاز  دانش آموزان و مدارس با مشارکت بخش دولتی 
و غیردولتی، و کپی کردن محتوای کتاب های درسی 
بر اســاس برنامة درسی ملی )با تأکید بر استفاده از 
ظرفیت چندرســانه ای( تا پایان برنامة پنجم توسعة 

کشور.

é در راهكار 4/17
گســترش بهره بــرداری از ظرفیــت آموزش های 
غیرحضوری و مجــازی در برنامه های آموزشــی و 
تربیتی ویژة معلمان،  دانش آمــوزان و خانواده های 
ایرانی در خارج از کشــور بر اســاس نظــام معیار 
اسالمی و با رعایت اصول تربیتی از طریق شبكة ملی 

اطالعات و ارتباطات.

é در راهكار 3/21
طراحی و اســتقرار نظام جامــع هدایت تحصیلی 
و اســتعدادیابی به منظور هدایــت  دانش آموزان به 
سوی رشته  ها، حرفه ها و مهارت های مورد نیاز حال 
و آینده کشور متناسب با استعدادها، عالقه مندی و 

توانایی های آنان.

تحلیل مبانی نظری و سند تحول 
بنیادین به آموزش های فنی وحرفه ای

براساس سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، 
تأكیــدات اصلــی در حــوزة آموزش های 

فنی و حرفه ای و مهارتی عبارت اند از:
é توجه به تربیت بر اساس نظام معیار اسالمی؛

é اتخاذ رویكردی كل نگر در آموزش و برنامه های 
درسی یكپارچه؛
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é توجــه به برنامة درســی »پیامد محور« )تحقق 
شایستگی ها(؛

é تلفیق مهارت ها، دانش  ها و نگرش های علمی به 
ویژه تلفیق بین مهارت های فرایندی؛

é تخصص گرایی نرم؛ 
é توانایی دانش آموزان در تدبیر امر معاش و تالش 

اقتصادی و حرفه ای؛
é تلفیق نظر و عمل؛

é تربیت مستمر و مداوم و یادگیری مادام العمر؛
é كسب شایستگی های عام حرفه ای؛

é مشاركت ذی نفعان؛
é توجــه به نیازهــای فردی و تحول شــغل ها و 

حرفه  ها در جامعه؛
é توســعة متوازن و متعادل ساحت های وجودی 

انسان؛
é درونی سازی ارزش های اصیل دینی و اسالمی؛

é توجه به شایستگی كارآفرینی؛
é توجه به نظام جامع راهنمایی و هدایت تحصیلی؛

é حرفه آموزی برای تمام دانش آموزان و دوره های 
تحصیلی.

سیاســت های کلی نظام مجموعــه ای هماهنگ 
از جهت گیری هــا و راهبردهــای کالن نظام برای 
تحقــق آرمان ها و اهــداف قانون اساســی در دورة 
زمانی مشــخص می باشد، این سیاســت ها الزام آور 
بــرای کلیه ارکان نظام بوده و ناظر بر همه قوانین از 
جمله برنامه های  توســعه  و بودجه های ساالنه است. 
بندهائی از این ســند که ارتباط بیشتری با مؤلفه ها 
و شــاخص های آموزش هــای فنی وحرفــه ای دارد 

عبارت اند از:

چشم انداز و سیاست های كلی نظام 
سند چشم انداز 1404 كشور

é جامعة  ایرانی برخوردار از دانش پیشــرفته، توانا 
در تولید علم و فناوری، متکی بر ســهم برتر منابع 

انسانی، و سرمایة اجتماعی در تولید ملی.
é جامعة  ایرانی دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، 
علمی و فناوری در ســطح منطقه، با تأکید بر رشد 
پرشتاب اقتصادی، ارتقای نسبی سطح درامد سرانه، 

رسیدن به اشتغال کامل و ...
é جامعــة  ایرانی فعــال، مســئولیت پذیر، مؤمن، 
رضایت مند، و برخوردار از وجــدان کاری، انضباط، 

روحیة تعاون، سازگاری اجتماعی و ...
é جامعة  ایرانی برخوردار از فرصت های برابر، به دور 

از فقر، توزیع مناسب درامد و ...

سیاست های كلی اشتغال ایران ـ 1390 
1. ترویج و تقویت فرهنگ كار، تولید، كارآفرینی و 
استفاده از تولیدات داخلی به عنوان ارزش اسالمی و 
ملی با بهره گیری از نظام آموزشی و تبلیغی كشور. 

2. آموزش نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارامد 
متناسب با نیازهای بازار كار )فعلی و آتی( و ارتقای 
توان كارآفرینی با مســئولیت نظام آموزشی كشور 
)آموزش وپرورش، آمــوزش فنی وحرفه ای و آموزش 
عالی( و توأم كردن آموزش و مهارت و جلب همكاری 
بنگاه های اقتصادی به منظور استفاده از ظرفیت آن ها. 
3. ایجــاد فرصت های شــغلی پایدار بــا تأكید بر 
استفاده از توســعة فناوری و اقتصاد دانش بنیان و 
آینده نگری نســبت به تحوالت آن ها در سطح ملی 

و جهانی. 
12. توجه ویژه به كاهش نرخ بی كاری استان های 

باالتر از متوسط كشور. 

سیاست های كلی تحول در آموزش وپرورش 
ـ 1391 

4-8. تقویت آموزش  های فنی وحرفه ای.

و  کار  از  حمایــت  كلــی  سیاســت های 
سرمایه ایرانیـ  1391 

12. توانمند سازی و ارتقای بهره  وری نیروی کار با 
افزایش انگیزه، مهارت و خالقیت و ایجاد تناسب بین 

مراکز آموزشی و پژوهشی با نیازهای بازار کار.

سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی - 1392 
1. تأمین شرایط و فعال سازی کلیة امکانات و منابع 
مالی و سرمایه های انسانی و علمی کشور به منظور 
توســعة کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت 
آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی با تســهیل و 
تشویق همکاری های جمعی و تأکید بر ارتقای درامد 

و نقش طبقات کم درامد و متوسط. 
2. پیشــتازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده ســازی و 
اجرای نقشــة جامع علمی کشــور و ســامان دهی 
نظام ملی نوآوری به منظــور ارتقای جایگاه جهانی 
کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصوالت و 
خدمات دانش بنیان و دســتیابی به رتبة اول اقتصاد 

دانش بنیان در منطقه. 
3. محور قراردادن رشــد بهــره وری در اقتصاد با 

جامعة  ایرانی 
برخوردار از دانش 

پیشرفته، توانا در 
تولید علم و فناوری، 

متكی بر سهم برتر 
منابع انسانی، و 

سرمایة اجتماعی در 
تولید ملی.

جامعة  ایرانی دست 
یافته به جایگاه اول 

اقتصادی، علمی 
و فناوری در سطح 

كید  منطقه، با تأ
بر رشد پرشتاب 

اقتصادی، ارتقای 
نسبی سطح درامد 

سرانه، رسیدن به 
اشتغال كامل و ...
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تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویِت 
رقابت پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق 
و اســتان ها، و به کارگیری ظرفیت ها و قابلیت های 

متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور. 
5. ســهم بری عادالنة عوامــل در زنجیرة  تولید تا 
مصرف متناسب با نقش آن ها در ایجاد ارزش، به ویژه 
با افزایش سهم ســرمایة انســانی از طریق ارتقای 

آموزش، مهارت، خالقیت، کارآفرینی و تجربه. 
6. افزایش تولید داخلی نهاده  ها و کاالهای اساسی 
)به ویژه در اقالم وارداتــی(، و اولویت دادن به تولید 
محصوالت و خدمــات راهبردی و ایجــاد تنوع در 
مبــادی تأمین کاالهــای وارداتی بــا هدف کاهش 

وابستگی به کشورهای محدود و خاص. 
8. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های 
کلــی اصالح الگوی مصرف و ترویج مصرف کاالهای 
داخلی همراه بــا برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت و 

رقابت پذیری در تولید. 

سیاست های كلی جمعیتـ  1393 
8. توانمندسازی جمعیت در سن كار با فرهنگ سازی 
و اصالح، تقویت و ســازگار كردن نظامات تربیتی و 
آموزش های عمومــی، كارآفرینی، فنی ـ حرفه ای و 
تخصصی با نیازهای جامعه و استعداد ها و عالقه های 

آنان در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد.

سیاســت  های کلی اصل 44 قانون اساسی 
جمهوری اسامی ایران ـ1384 

با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 
43 و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، 
گسترش مالکیت در ســطح عموم مردم به منظور 
تأمین عدالت اجتماعی، ارتقــای کارایی بنگاه  های 
اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری، 
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش ســهم 
بخش  های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن 
از بــار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت  های 
اقتصادی، افزایش ســطح عمومی اشتغال، تشویق 
اقشــار مردم به پس انداز و ســرمایه گذاری و بهبود 

درامد خانوارها مقرر می    شود.
 

متن اباغیة در خصوص سیاســت های كلی 
بخش تعاونی

1. افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 
25 درصد تا آخر برنامة پنج  سالة پنجم.

2. اقــدام مؤثر دولــت در ایجــاد تعاونی  ها برای 
بی کاران در جهت اشتغال مولد.

8. توســعة آموزش  های فنی و حرف های و ســایر 
حمایت  هــای الزم به منظــور افزایــش کارامدی 

توانمندسازی تعاونی ها.

تحلیل سیاست های كلی نظام در بخش های 
مختلف

میــزان توجه سیاســت های كلی نظــام به حوزة 
آموزش های فنی وحرفه ای در جدول زیر نشان داده 

شده است.
    
تحلیل سیاست های كلی

é واژة آموزش و تربیت در 20 سیاست كلی كشور 
در بخش های گوناگون به كار برده شده است.

é از عبارت »فنی وحرفه ای« در سیاست های كلی 
اصل 44 قانون اساســی، اشتغال، آمایش سرزمینی، 
تحــول در آموزش وپــرورش و سیاســت های كلی 

جمعیتی استفاده شده است.
é در سیاســت های كلی ابالغی در سال های اخیر 
بیشترین توجه به موضوع اشتغال، مهارت، كارآفرینی 
و آموزش فنی وحرفه ای نسبت به سال های قبل شده 

است.
é در سیاســت های كلی جمعیت، اشتغال، اقتصاد 
مقاومتــی، تولید ملی، حمایت از كار و ســرمایه، و 
برنامة ششم توسعه از بیشترین واژگان مورد بررسی 

استفاده شده است.
é موضــوع توجه به نیروی انســانی و بازار كار در 
9 سیاست كلی كشــور مورد توجه قرار گرفته شده 

است.
é موضوع بازار كار در 5 سیاست كلی كشور مورد 

توجه قرار گرفته است.
é در اكثر سیاســت های كلی كشور در سال های 

اخیر به موضوع فناوری توجه شده است.
é از واژة رفع فقر و دوری از فقر در 4 سیاست كلی 

كشور استفاده شده است.
é در برخــی سیاســت های کلــی نظــام از جمله 
سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی، مسکن و 
ارتباطات مخابراتی و پستی به مؤلفه ها و شاخص های 

آموزش های فنی وحرفه ای توجه شده است.
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جدول ـ توجه سیاست های کلی نظام به مؤلفه ها و شاخص های آموزش فنی وحرفه ای
ی
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سیاست های کلی نظام

   در بخش انرژی

  در بخش امنیت اقتصادی

 در بخش منابع طبیعی

 در بخش منابع آب

  در بخش معدن

  در بخش حمل ونقل

در بخش شهرسازی

در بخش مسکن

در بخش ارتباطات مخابراتی و پستی

     در چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404 هجری شمسی

 در خصوص تشویق سرمایه گذاری

     در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران

  در بخش کشاورزی

    در بخش صنعت

  در بند »ج« اصل چهل و چهار قانون

  در خصوص اصالح الگوی مصرف

    در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطالعات

      در بخش اشتغال

    در خصوص آمایش سرزمین

  در خصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی

      در خصوص تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

    در خصوص ایجاد تحول در نظام آموزش وپرورش کشور

      در خصوص اقتصاد مقاومتی

    در خصوص سالمت

      در خصوص جمعیت

   در خصوص علم وفناوری

      در برنامة ششم توسعه


