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چکیده  
   آموزشهای علمی - کاربردی، آموزشهایی هستند که با هدف ایجاد مهارتهای شغلی وحرفه ای 
و ارتقاء مهارت شاغلین برنامه ریزی و اجرا می شود. باتوجه به نقــش ایـن آموزشـها درتوسـعه 
ــالی آموزشـهای علمـی -  کشور، شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 1369 باتشکیل شورای ع
کاربردی درصدد ساماندهی ساختار و محتوای این آموزشــها برآمـد. در همیـن راسـتا در سـال 
ــکیل شـد و آئیـن نامـه هـا و  1371 گروه هشتم در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تش
دستورالعملهای مربوط به تدوین، طراحی و اجرای آموزشهای علمی - کاربردی به تصویـب ایـن 
گروه رسید. در پژوهش حاضر با استفاده از مبانی علمی آموزشهای علمی - کاربردی و مصوبات 
گروه هشتم، الگوهای مناسب نیازسنجی وطراحی برنامه های درسی اینگونه آموزشهای تعییــن و 
ــد  براساس آن فرایند نیازسنجی آموزشی به منظور شناسایی دوره های علمی - کاربردی و فراین
طراحی برنامه های درسی آموزشها، در دو بخش صنعت و کشاورزی مورد نقد و بررســی قـرار 
گرفته اســت. براسـاس نتـایج ایـن پژوهـش، عـدم التفـات دسـتگاههای سیاسـتگذار و مجـری 
آموزشهای علمی - کاربردی به اهداف این دوره ها، به ویژه به هدف خود اشتغالی، عدم تبعیـت 
ــه برنامـه ریـزان بـه  مجریان از الگوهای مناسب نیازسنجی در شناسایی دوره ها و نیز عدم توج
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ــری بـر صبغـۀ علمـی  الگوهای طراحی برنامه درسی مهارت محور و در نتیجه چیرگی صبغۀ نظ
آموزشها، باعث شده است که نظام آموزشهای علمی - کــاربردی در ایـران از منظـور طراحـی 
کارآیی و اثر بخشی الزم را نداشته باشد و اگرچه در تمام ابعاد مورد بررسی، بخــش کشـاورزی 

بسیار موفقتر از بخش صنعت عمل کرده است. 
 

مقدمه (پیشینۀ آموزشهای علمی ـ کاربردی1 در ایران) 
ــوزش هـایی      آموزش عالی عمداً با دو نوع سمت گیری قابل دسته بندی است؛ دستۀ اول آم
است که بیشتر به مبانی واصول علمی رشته ها تأکید دارد ودانش آموختگان را به مهارت هـای 
ــته دوم آموزشـهایی اسـت کـه  طراحی، برنامه ریزی ،تحقیق و نوآوری رهنمون می سازد و دس
ــهارت در حرفـه هـا و اجـرای  ضمن توجه کافی به پایه های علمی ، بیشتر معطوف به کسب م

طرحها و بهره برداری از تجهیزات می باشد. 
    آموزش های علمی ـ کاربردی کــه بـا هـدف تربیـت و تـأمین نـیروی انسـانی متخصـص 
ــات وفنـاوری  وماهرمورد نیاز بخشهای صنعت ،کشاورزی و خدمات ،توسط وزارت علوم ،تحقیق

طراحی و با مشارکت دستگاههای اجرایی برگــزار مـی شـود، در زمـرۀ آموزشـهای دسـته دوم     
می باشد [10 ] و[11 ]. زمینه گرایش از آموزشهای آکادمیک به آموزش های علمی ـ کاربردی 
ــاتوان  از زمانی قوت گرفت که برون دادهای نظام دانشگاهی محض ،در تصدی مشاغل مرتبط ن
بوده ونمی توانستند پاسخگوی نیازهای بازار کار باشند2 به طور خالصه مهمترین دالیــل شـکل 

گیری تفکر آموزشهای علمی ـ کاربردی به شرح زیر است : 
1- در نظام آکادمیک بیشتر توجه به علوم محض است ، در حالی که درنظام علمی ـ کاربردی 

تکیه بر جنبۀ کاربردی علوم می باشد3. 

                                                           
           

           1 -Scientific –applied                                                                                                                            
2- البته این واضح است که از نقطه نظر فلسفۀ تعلیم وتربیت هدف تعلیم وتربیت ویادگیری در مفهوم وسیعش فقط آماده سازی 

جوانان برای اشتغال نمی باشد. تعلیم وتربیت در مرحله اول باید به رشد شخصیت فرد وقادر ساختن او برای آن که او را برای زندگی 
در جامعه آماده بسازد ، کمک نماید .اما همـان طوری که اولیور برتـراند-  علی رغم تأکید برضرورت رشد شخصیت توسط تعلیم 

وتربیت ـ تصریح دارد، رسالت تربیتی فوق هرگز به این مفهوم نیست که مراکز آموزشی وبرنامه ریزان درسی آینده شغلی جوانان را 
مد نظر قرارندهند. از نظر وی این جنبه دارای یک اهمیت اساسی است که باید توسط تربیت حرفه ای ـ شغلی محقق گردد.[14]15. 
3- یکی ازمتخصصان آموزش عالی معتقد است آموزش های کاربردی فرصتی برای به عمل در آوردن تئوری ها می باشد. او همچنین 

تصریح دارد که یک دانشجو از طریق آموزش های کاربردی مهارت هایی را فرا می گیرد که در دانشگاه ها آموزش داده نمی 
شود.[15]ص 77. 
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ــا  2- نظام آکادمیک از نظر برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی ،به دلیل کمی امکانات ب
محدودیت مواجه است ، در حالی که در نظام علمی ـ کاربردی ،امکان اجرای برنامــه هـای 

فراوان، تقریباً نامحدود است. 
3- در نظام آکادمیک تناسب ساختار وبرنامه های آموزشی با خــارج از کشـور نـیز مـد نظـر 
قرارمی گیرد،درحالی که تناسب ساختاری وبرنامه های آموزشی نظام علمی ـ کاربردی بــر 

نیازهای داخلی استوار است.[ 6] ص23. 
    علی رغم اینکه به گفته متخصصان « درتوسعه اقتصادی یک کشــور هیـچ نظـام آموزشـی 
مهمتر از تربیت تکنسین نیست » [ 6] ص17 ، در کشور ایران تأکید برنامه ریـزان دانشـگاهی 
ــالی  بیشتر بر علوم آکادمیک بوده وکمتر به دوره های کاربردی توجه نموده اند [ 1]  ؛این در ح
ــا پنـج  است که بر اساس شاخصهای بین المللی، دربرابر یک کارشناس معموالً به طور متوسط ت
کاردان نیاز است تا بتوان به طرحهای صنعتی و کشاورزی و خدمات جامۀ عمل پوشــانید .ایـن 
نیاز آشکار  در کشور به نیروهای تکنیسین، مدیران و برنامه ریزان را بر آن داشت تا نسبت به 
آموزشهای کاربردی برنامه ریزیهای الزم رابه عمل آورند. با عنایت بــه مسـائل فـوق ،شـورای 
عالی انقالب فرهنگی د رسال 1369 به منظور نهادینه کردن امر آموزشهای علمــی ـ کـاربردی 
در همان زمان جهت برنامه های درســی دوره هـای کـاردانی و مقـاطع بـاالتر در رشـته هـای 
تکنولوژی ،نسبت به تشکیل گروه علمی ـ کاربردی  (گروه هشتم شورای عــالی برنامـه ریـزی ) 
ــاربردی پیشـنهاد طـرح دانشـگاه  اهتمام ورزید [ 4] .درنخستین نشست شورای عالی علمی ـ ک
ــب اساسـنامه دانشـگاه جـامع  جامع تکنولوژی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. پس از تصوی
تکنولوژی در زمستان سال 1372 توسط شورای عالی انقالب فرهنگــی ،وظیفـه  برنامـه ریـزی 
،هدایت و نظارت بر مؤسسات آموزش عالی علمی ـ کاربردی به عــهده ایـن دانشـگاه گذاشـته 

شد.  
    به موجب اساسنامه این دانشگاه ،هدف دانشگاه جامع تکنولوژی ،فراهم کردن موجباتی اسـت 
ـیروی  که مشارکت سازمانها و دستگاههای اجرایی را در بخش دولتی و غیر دولتی برای تربیت ن

انسانی متخصص و مورد نیاز بخشهای اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جلب نماید. 
ــول برنامـه ریـزی ایـن      به منظور آشنایی بیشتر با مفهوم آموزشهای علمی ـ کاربردی و اص
آموزش ها ، ماده یک از اساسنامه مربوطه که در جلســه 344 شـورای عـالی انقـالب فرهنگـی 

مورخ 1373/10/20 تصویب شده است ،ارائه می شود[3] . 
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ماده 1 : آموزش های علمی  ـ کاربردی آموزش هایی است که با هدف ارتقاء و انتقال دانــش 
کار ،ایجاد مهارت ها ،افزایش بهره وری ،به هنگام کردن و ارتقای معلومــات وتجـارب شـاغالن 
ـرف  ،رشد استعداد های بارز و به فعالیت درآوردن استعداد های نهفته برای تصدی مشاغل و ح
ــه  گوناگون انجام می شود،تا توانایی افراد را برای انجام دادن کاری که به آنان محول می شود ب

سطح مطلوب برساند. 
ــه  تبصره 1- آموزش های علمی ـ کاربردی موضوع این آیین نامه اعم است از آموزش هایی ک
با هدف مندرج درماده یک- که به نام آموزش های فنــی حرفـه ای خـارج از نظـام آمـوزش 
رسمی کشور عموماً به صورت دوره های کوتاه مدت به اجرا در می آید ـ و آموزش هــایی کـه 
در قالب نظام آموزش رسمی کشور در یکی ازمقاطع  سلسله مراتب آموزشی (آموزش متوسطه 

و آموزش عالی ) اجرا و به دریافت مدرک تحصیلی منجر می شود. 
     یکی از وجوه ممیزه آموزشهای علمی ـ کاربردی از آموزشهای رایــج دانشـگاهی تفاوتـهایی 
ــوزش  است که در نحوه برنامه ریزی درسی آنها وجود دارد . به طور کلی رویکرد مسلط در آم
های نظری رویکرد موضوع ـ محور1 و رویکرد مسلط در آموزشهای علمی ـ کاربردی رویکــرد 

مهارت ـ محور 2  است . 
      در رویکرد موضوع ـ محور، سازماندهی و محتوای برنامه درسی از ســازماندهی و محتـوای 
ــاهیت برنامـه  دانش مربوط استخراج می شود و لذا متخصصان رشته های علمی تعیین کننده م
درسی می باشند . مثالً در رشته علمی فیزیک ا زمباحث نســبتاً مسـتقلی مـانند نـور، حرکـت ، 
ــی فـیزیک دوره متوسـطه نـیز محتـوای درس  حرارت و … بحث می شود و مثالً برنامه درس
ــد . امـا در رویکـرد مـهارت ـ  فیزیک بر اساس چندین بخش مستقل با عناوین مذکور می باش
محور برنامه درسی براساس نیازهای اجتماعی و شغلی و بر محور تجزیه و تحلیــل حـوزه هـای 
شغلی مرتبط باهم تهیه می شود و هدف آن آماده کردن فرد برای انجــام ماهرانـه یـک شـغل 

است . 
ــواه در آموزشـهای نظـری و       طبیعی است که انتخاب الگوی مناسب برنامه ریزی درسی( خ
خواه در آموزشهای علمی ـ کاربردی ) متاثر از اهداف آموزشی است. از آنجا که هــدف نـهایی 
آموزشهای علمی ـ کاربردی ، پرورش افرادی است که دارای مهارت ها و صالحیت های حرفه 
ای خاص باشند ، متخصصان برنامه ریزی درسی الگوی مناســب ایـن نـوع آموزشـها را الگـوی 

                                                           
     Subject  Focused-1

 
 Focused Skill-2

 



ارزشیابی الگوهای نیازسنجی آموزشی و طراحی برنامه های درسی ...                                                                             5 

  
 

مهارت ـ محور و یا الگوی « شایستگی های خاص و تکنولوژی » دانسته اند. ســیلور و الکسـاندر 
در توضیح الگوی شایستگی های خاص و تکنولوژی می نویسند : 

     « این الگو بر اهداف رفتاری به عنوان معرف آنچه که دانش آموزان نیازمند فـراگـیری آن 
ــد دانشـجویان  هستند ، تاکید می نماید . ضمن این که مهارت ها مورد تاکید قرار می گیرد رش
در حیطه های عاطفی از تاکید کمتری برخوردار است . به عنوان نمونــه نـهضت برنامـه ریـزی 
ــوزان بـرای  موسوم به مهارت های پایه ، با استفاده از این الگو مهارت های خاصی که دانش آم
شرکت در جامعه و اتخاذ مشاغل صنعتی مناســب الزم دارنـد را بـه صـورت اهـداف رفتـاری 

انتشار داد))[ 6 ]. 
     الگوی شایستگی های خاص و تکنولوژی دارای یک رویکــرد تحلیلـی تسلسـلی در طراحـی 

برنامه  
درسی به شرح زیر است: 

1ـ شناسایی همه وظایف یا کارهایی که باید برای آنها آمادگی فراهم گردد . 
2ـ تعیین این که فرد برای اجرای وظایف و کارها ، چه چیزی را باید بداند و انجام دهد . 

3ـ قرار دادن دانسته ها و تواناییها در واحدهای یادگیری مناسب   [ 2 ] . 
 

ــی شـود       مجموعه فعالیت های طراحی آموزشی که براساس الگوی شایستگی خاص انجام م
ــا درس مـی انجـامد .مجموعـه ای از ایـن واحدهـای  در نهایت به تعیین چند واحد یادگیری ی
ــی عبـارت اسـت از مجموعـه  یادگیری « پودمان آموزشی 1» خوانده می شود . پودمان آموزش

ــرد آمـوزش بیننـده      محتوا یا فعالیت آموزشی که بتواند مهارت و توانایی خاص و مستقلی در ف
( مستقل از سایر مهارت های شغل و حرفه ) ایجاد نماید و در عین حال در کنار سایر پودمانــها 
ــاز مسـتقالً و یـا بـا ترکیـب بـا یکدیگـر ،  به یک مقطع تحصیلی بینجامد . پودمانها برحسب نی
توانمندی های متناسب با نیازهای شغلی فراگیران را در آنها ایجــاد مـی کنـد و آنـها را بـرای 

تصدی مسوولیت های خاص شغلی و حرفه ای آماده می سازد  [ 7 ] . 
     رویکرد پودمانی با توجه به قابلیت هایی که برای آموزش فنی و حرفه ای دارد بسیار مـورد 
ــوزش  توجه صاحبنظران قرار گرفته است ، تا جایی که برخی از متخصصان معتقدند : توسعه آم

ــرد پودمـانی اسـت [ 12 ] . در گزارشـی کـه توسـط میـل ، آر ، ام 2               تکنولوژی مرهون رویک
                                                           

  
Instructional  module-1

  meel,R.M-2
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( 1993 ) تهیه شد 33 منبع در حوزه های آموزش علوم ، تئوریهای سازمان ، مدیریــت پـروژه 
مورد تحلیل قرار گرفت . هدف از این مطالعه این بود که مشخص شــود مزایـا و قـابلیت هـای 
آموزش پودمانی چیست ؟ محقق دریافت که رویکرد پودمانی در زمینه های زیــر بـه آمـوزش 

عالی کمک کرده است : 
     ـ سازماندهی برنامه های آموزشی کاراتر 

     ـ حفظ و ارتقاء کیفیت برنامه ها  
     ـ جهت گیری برنامه در راستای این نیاز برای دریافت آموزشهای بیشتر [16]. 

     همچنین مناسب است به تجربه یکی از کشورهایی که در به کارگیری آموزشهای پودمــانی 
موفق بوده است اشاره شود . در کشور کانادا تا سال 1992 روشهای مختلفی، برای تنوع بخشــی 
به برنامه های تربیت حرفه ای در کالج های کانادا آزمایش شد که هر یک دارای نقاط قــوت و 
نقاط ضعف متعددی بودند . اما در این سال کارآیی آموزش پودمانی برای آموزشهای حرفه ای 
ــاکید برنامـه  و مهارتی ـ به ویژه برای آموزش شاغلین ( بدو خدمت یا ضمن خدمت ) ، مورد ت
ریزان قرار گرفت . در این گزارش پیامدهای مثبت زیر برای آموزش پودمانی ذکر شده است . 

     ـ بهبود کیفیت تربیت حرفه ای  
     ـ افزایش تعداد و درصد دانش آموزان و دانشجویان در دوره های آموزش فنی  

     ـ افزایش نرخ فارغ التحصیلی  
     ـ افزایش پاسخ به نیازهای کارفرمایان[13] 

 
2 – طرح مسأله      

    همان طور که گفته شد با توجه به ضرورت حمایت جدی از آموزشــهای علمـی ـ کـاربردی 
ونقشی که این آموزش ها در توسعۀ کشور دارد ،شورای عالی انقالب فرهنگی در سال 1369 با  
ــاربردی » درصـدد سـاماندهی  تشکیل شورایی تحت عنوان «شورای عالی آموزشهای علمی ـ ک
ــد. در پـی آن طراحـی واجـرای آمـوزش هـای علمـی ـ  ساختار و محتوای این آموزشها بر آم
کاربردی توسط وزارتخانه های مختلف با همکاری گروه هشــتم شـورای عـالی برنامـه ریـزی و 
دانشگاه جامع تکنولوژی در سراسر کشور انجام پذیرفت . اکنون که ده سال از تشــکیل شـورای 
ــن آموزشـها توانسـته باشـد  عالی آموزشهای علمی ـ کاربردی می گذرد، انتظار این است که ای
نقش موثری در نظام تربیت نیروی انسانی متخصص ایفا نماید. نتیجه بررسی هــای پراکنـده ای 
که در رابطه با اثرات این آموزشها اجرا شده است هم چالش هــای جـدی در طراحـی واجـرای 
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ــرا روی برنامـه ریـزان و  آموزشهای علمی ـ کاربردی را نمایان ساخته است وهم امیدهایی را ف
ــامع «نیازسـنجی  تصمیم گیرندگان قرارداده است. لذا به نظرمی رسد که د رچهارچوب طرح ج
نیروی انسانی متخصص وسیاست گذاری توسعه منابع انسانی کشور» ارزشیابی دوره های علمـی 

ــوب در جـهت توسـعه   ـ کاربردی به منظور ارتقاء سطح کیفی این آموزشها و جهت گیری مطل
منابع انسانی کشور از اهمیت خاصی بر خوردار باشد . 

    ارزشیابی آموزش های علمی ـ کاربردی می تواند شامل ارزشیابی جنبه ها وعوامل مختلــف 
ــای  برنامه از جمله ناظر بر برون داد های این آموزشها ـ یعنی سنجش میزان کاربرد آموخته ه
ــی طراحـی برنامـه هـای آموزشـی  فارغ التحصیالن در شرایط واقعی کار ـ ونیز ناظر بر چگونگ

باشد. 
    در پژوهش حاضر نقد وبررسی چگونگی شناسایی و طراحی دوره های آموزشــی بلنـد مـدت 
علمی ـ کاربردی وجهۀ همت پژوهشگران قرار گرفته است . این نقد وبررسی در کنار ارزشـیابی 
آموخته های علمی فارغ التحصیالن( خوشبختانه این ارزشیابی درقالب پژوهــش دیگـری تحـت 
ــا حـد زیـادی  عنوان ارزیابی اثر بخشی دوره های علمی ـ کاربردی ارائه شده است) می تواند ت
نقاط قوت و ضعف آموزشهای علمی ـ کاربردی ،به خصوص آموزش های بلند مدت را روشــن 
ــانی کشـور تبییـن  ساخته و جایگاه واقعی آموزش های علمی ـ کاربردی را در توسعۀ منابع انس

نماید. 
ــه توسـعۀ عملـی آموزشـهای علمـی ـ کـاربردی در جـهت      الزم به ذکر است که با توجه ب
برگزاری دوره های بلند مدت ( مقطع دار و دارای مدرک تحصیلی رسمی ) و نیز فراوانی بسیار 
بیشتر دوره های کاردانی 1 ،طرح حاضر عمدتاً نقد وبررسی دوره های علمی ـ کاربردی درمقطع 
ــه بـه آن کـه شـیوه طراحـی دوره هـای علمـی ـ  کاردانی را مد نظر قرارداده است. ولی باتوج
کاربردی در مقاطع مختلف (کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ارشد) از یک الگو تبعیت می کند، 
توصیه ها ی کاربردی و راه کارهــای اجرایـی ایـن پژوهـش مـی توانـد در طراحـی دوره هـای 

آموزشی در تمام مقاطع یاد شده تا حدی مورد استفاده قرار گیرد . 
 

3-اهداف پژوهش 
    با توجه به آنچه در طرح مسأله گفتــه شـد پژوهـش حـاضر چگونگـی طراحـی دوره هـای 
ــی  آموزشی علمی ـ کاربردی را مورد ارزشیابی علمی قرار می دهدبا عنایت به این که در طراح

                                                           
1- به عنوان نمونه حدود 84% دوره های علمی ـ کاربردی آغاز شده در سال 1378، از نوع دوره های کاردانی می باشد [5] . 
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هر دورۀ آموزشی ابـتدائاً فلسفه تشکیل دوره (نیاز آموزشی که بر اساس آن دوره تشکیــــــل 
ــی برنامـه درسـی مدخلیـت دارد ، لـذا  شــده است ) و در مرحله بعدی ساختار والگوی طراح

اهداف این پژوهش عبارت است از: 
1- نقد وبررسی الگوهای نیاز سنجی آموزشی برای شناسایی دوره های علمی ـ کاربردی مورد 

    لزوم. 
2-نقد وبررسی الگوهای طراحی برنامه های درسی دوره های علمی ـ کاربردی. 

3-ارائه الگوهای جایگزین مبتنی بر مبانی نظری ونقد ،اصالح و بهبود الگوهای موجود به منظــور 
ارتقاءبخشی آموزش های علمی ـ کاربردی در جهت توسعه منابع انسانی. 

 
4-سؤاالت پژوهشی   

    با توجه به اهداف فوق ،سئواالت پژوهشی زیر طرح شده است . 
سؤاالت مربوط به هدف شماره (1) 

1-1ـ آیا تأسیس دوره های علمی ـ کاربردی بخش صنعت بر اساس الگوهــای علمـی 
نیاز سنجی بوده است ؟ 

1-2- آیاتأسیس دوره های علمی ـ کاربردی بخش کشاورزی بر اساس الگوهای علمـی 
نیاز سنجی بوده است ؟ 

 
سؤاالت مربوط به هدف شماره (2) 

2-1- آیا در طراحی برنامه های درسی دوره هــای علمـی ـ کـاربردی بخـش صنعـت 
اصول علمی طراحی برنامه های درسی مهارت- محور رعایت شده است ؟ 

ــاربردی بخـش کشـاورزی  2-2- آیادر طراحی برنامه های درسی دوره های علمی ـ ک
اصول علمی طراحی برنامه های درسی مهارت- محور رعایت شده است ؟ 

 
     با توجه به اهداف وسؤاالت پژوهشی فوق هدف غایی این پژوهش را می توان کمک به ارائه 
شواهد الزم به سیاستگزاران وتصمیم گیرندگان در مورد لزوم تداوم یا عدم تــداوم ویـا اصـالح 

وبهسازی آموزشهای علمی – کاربردی دانست. 
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5ـ روش اجرای پژوهش  
    پژوهش حاضر را می توان از زمرۀ پژوهش هــای ارزشـیابی دانسـت کـه از حیـث روش ،از 
روش پیمایش  ( survay  method) استفاده کرده است . بنابه تعریف دکتر علی دالور[8 ]ص 212 
تحقیقات زمینه یابی در علوم تربیتی غالباً به منظور مطالعه شرایط موجود در رابطه بــا نیازهـای 

آموزشی به کاربرده می شود. 
   در این طرح برای جمع آوری اطالعات از پیشینۀ مربوط به آموزشهای علمی ـ کــاریردی در 
جهان، مطالعه اسناد مربوط به تاسیس این دوره ها در ایران ، مصاحبه با مسئوالن و کارشناسان 
آموزشی بخش صنعت و کشاورزی ، برگزاری جلسات کارشناسی و مشــورتی ،تجزیـه وتحلیـل 
برنامه های درسی ودر موارد خاصی از پرسش نامه ( به منظور تکمیل اطالعات ) استفاده شد. 

ــاربردی ، آییـن      در بخش بررسی اسناد ، اسناد مربوط به فلسفۀ تشکیل دوره های علمی ـ ک
نامه ها ومصوبات مربوط به گروه هشتم شورای عالی برنامه ریــزی1 و دانشـگاه جـامع علمـی ـ 
کاربردی2 و دیگر اسنادی کــه از طریـق دسـتگاههای طـراح ومجـری آمـوزش هـای علمـی ـ 
ــای علمـی ـ کـاربردی بـه  کاربردی و دفتر گروه هشتم وبه خصوص مسئولین سابق آموزش ه
دست آمده ،مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفت ( نتایج مطالعه اسناد مربــوط در فصـل 

اول به تفصیل آمده است ). مهمترین اسناد مورد مطالعه در این پژوهش به شرح زیر است. 
ـ آیین نامه های نظام آموزش های کاردانی ( تکنیسینی ) در چهار بخــش از آمـوزش هـای  1

علمی ـ کاربردی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ،تحقیقات وفناوری. 
2- آیین نامه های نظام آموزش های کارشناسی ( تکنولوژی ) د رچهار بخش از آمـوزش هـای 

علمی ـ کاربردی ،مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری . 
3- دستور العمل کلی تدوین برنامه های آموزشــی دوره هـای کـاردانی و کارشناسـی علمـی ـ 
کاربردی (تکنولوژی ) . مصوب شورای عــالی برنامـه ریـزی ـ گـروه تکنولـوژی، فروردیـن 

 . 1371
ــوم ،تحقیقـات و  4- کتاب آموزش های علمی ـ کاربردی . شورای عالی برنامه ریزی وزارت عل

فناوری ـ گروه هشتم . تاریخ انتشار اسفند 1378. 

                                                           
1- گروه تخصصی که مسؤول بررسی و تصویب برنامه های درسی دوره های علمی ـ کاریردی می باشد.  

2- دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی وظیفه ستادی اجرای دوره های علمی ـ کاربردی توسط مراکز وابسته به وزارت خانه ها و 
سازمانها را بر عهده دارد. 

 



 10                                                                 سمینار ارائه نتایج طرح نیازسنجی نیروی انسانی متخصص، 21و22خرداد81 

5- اساسنامه مؤسسات آموزش عالی علمی ـ کاربردی .مصوب نوزدهمیــن و بیسـتمین  جلسـه  
شورای عالی آموزشهای علمی ـ کاربردی در مورخ 76/11/25. 

ــانون سـوم توسـعه اقتصـادی ،اجتمـاعی ،فرهنگـی جمـهوری  6- آیین نامه اجرایی ماده 150 ق
اسالمی ایران .مصوب هیأت وزیران در تاریخ 1379/7/6. 

ــاربردی .مصـوب شـورای مرکـزی دانشـگاه  7- آیین نامه تأمین مدرسین دوره های علمی ـ ک
جامع علمی ـ کاربردی در تاریخ 78/8/23 . 

    در بخش مصاحبۀ ساختار یافته ،در مورد فلســفه تشـکیل دوره هـای علمـی ـ کـاربردی در 
سازمانهای مختلف و برخی اطالعات دیگر راجع به چگونگی نیاز سنجی آموزشی و برنامه ریــزی 

درسی دراین سازمانها سؤال شد.  
ــهار وزارتخانـۀ نـیرو،      افراد مورد مصاحبه عبارت بودند از مدیران کل و کارشناسان ارشد چ

صنایع ، جهاد سازندگی و کشاورزی .  
   و به منظور تکمیل اطالعات مصاحبه ها ،به خصوص در ارتباط با اهداف تأســیس دوره هـای 

علمی 
ـ کاربردی ،پرسش نامه ای تدوین و توسط کارشناسان باال و با همکاری پیشنهاد دهندگان اصلی         

دوره های آموزشی در وزارت خانه های مذکور ،تکمیل شد. 
    عالوه بر منابع اطالعاتی فوق الذکر بالغ بر 10 جلسه  مشورتی و کارشناســی نـیز بـا برخـی 
ــران مرحـوم اسـتاد  افراد صاحب نظر ومطلع نظیر بنیانگذار آموزشهای علمی ـ کاریردی در ای
ــزی بـرگـزار  دکتر تقی ابتکار1 و کارشناسان ارشد پیشین گروه هشتم شوراهای عالی برنامه ری
ــاد آموزشـهای علمـی ـ کـاربردی و سـیر  گردید. در این مصاحبه هادر مورد اهداف اولیه ایج

تکوین این آموزشها اطالعات ذیقیمتی  کسب شد. 
     با توجه به آنچه گذشت جامعۀ آماری پژوهش حاضر به شرح زیر می باشد. 

ــی  1- تمام دوره های آموزشی علمی ـ کاربردی از بدو تأسیس این آموزشها ( از حیث چگونگ
نیاز سنجی دوره ها و الگوی طراحی برنامه های درسی ) 

2- وزارتخانه های طراح و مجری آموزشهای علمی ـ کاربردی  
      ونمونۀ آماری این پژوهشی به شرح زیر می باشد. 

                                                           
1- یاد محقق فرزانه مرحوم استاد تقی ابتکار بانی و مؤسس نظام آموزشهای علمی ـ کاربردی در ایران گرامی و روانش شاد 

باد.  
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ــی ،نمونـه بـر جامعـۀ آمـاری  1- از نقطه نظر بررسی شیوه های نیاز سنجی دوره های آموزش
منطبق است ( بدین مفهوم که الگوی پیشنهادی نیاز ســنجی دوره هـای آموزشـی در تمـام 

وزارت خانه ها یکسان است ) . 
2- ازنقطه نظر بررسی شیوۀ کلی طراحی برنامه های درسی ،نمونه بــر جامعـه آمـاری منطبـق 
است (بدین مفهوم که الگوی پیشنهادی برای طراحی برنامه های درسی بــرای همـه وزارت 

خانه ها یکسان است ). 
3- از نقطه نظر بررسی روند پیاده شدن الگوی نیاز سنجی درسازمانهای طراحــی دوره هـا، دو 
ــی از  وزارتخانۀ، صنایع و نیرو از بخش صنعت، و دو وزارت خانه کشاورزی و جهاد سازندگ
ــاالی  بخش کشاورزی با توجه به شاخصه هایی نظیر فراوانی تعداد پذیرفته شدگان وتعداد ب
مراکز آموزشی تابعه و گسترش این مراکز در سطح  ایران ،انتخــاب شـدند. الزم بـه ذکـر 
است که از مجموع 107 مرکز آموزشی علمی ـ کــاربردی ، 65 مرکـز وابسـته بـه چـهار 

وزارت خانۀ مذکور می باشند.  
ــی،11  دورۀ علمـی ـ کـاربردی درسـطح  4- ازنقطه نظر بررسی روند طراحی برنامه های درس

کاردانی مورد بررسی قرار گرفت .  
 

عنوان رشته های انتخاب شده در پژوهش حاضر به شرح زیر است: 
الف) بخش صنعت  

1- ماشین افزار  
2- جوشکاری  

3- برق – قدرت  
4- آب وفاضالب 

5- مکانیک ،تأسیسات حرارتی نیروگاه  
 

ب) بخش کشاورزی 
1-ماشین های کشاورزی ـ مکانیزاسیون ماشین های کشاورزی  

2-امورزراعی وباغی ـ تکنولوژی تولیدات باغی 
 3 -تولید وبهره برداری گیاهان دارویی ومعطر 

4-آبخیزداری  
5-امور دامی ـ تکنولوژی پرورش گاو وگاومیش 
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6-گوشت و فرآورده های گوشتی  
 

مبنای نظری تحلیل داده ها 
ــیابی نـاظر بـر ارزشـیابی        همانطوریکه در اهداف و سؤاالت پژوهشی تعیین شد، طرح ارزش
ــاز) و  الگوهای به کار گرفته شده برای نیازسنجی آموزشی(به منظور شناسایی دوره های مورد نی
نیز الگوهای به کار گرفته شده برای طراحی برنامه های درسی دوره های مذکور بوده است. بــا 
توجه به موارد فوق ضروری بود در این طرح از دو مبنای نظری برای تحلیــل داده هـا اسـتفاده 
شود. برای تدوین مبنای نظری راجع به نیازسنجی آموزشی با توجــه بـه مطالعـه نظریـه هـای 
مربوط، الگوهای تجزیه و تحلیل سازمان، تجزیه و تحلیل شکل و تجزیــه و تحلیـل شـغل مـورد 
ــای درسـی الگـوی طراحـی  نظر قرار گرفتندو در تدوین مبنای نظری راجع به طراحی برنامه ه
ــرار گرفـت. هـر دو مبنـای  برنامه های درسی مهارت ـ محور با رویکرد پودمانی مورد لحاظ ق
ــای   کامل معرفی شده اند ـ مالک ارزشیابی زمینه ای دوره ه
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اهم یافته ها : 
ــی ـ کـاربردی در مـورد کشـورهای پیشـرو  1- مطالعات تطبیقی در مورد جایگاه آموزش علم

عمدتا“ ناظر بر موارد زیر بوده است: 
ــرگـزاری دوره  الف ) تاکید بر آمورش های علمی ـ کاربردی از حیث کمیت پذیرش دانشجو، ب
ــی و  های کوتاه مدت و اعطای گواهی نامه برای رفع نیازهای فوری تر بازار کار و اشتغال زای

در هم آمیختگی کار و تحصیل بوده است. 
ب ) توجه جدی به وضعیت اقتصادی و شان اجتماعی فارغ التحصیالن مکمــل و بلکـه مسـتلزم 
ــه تحصیـل  تحقق اهداف علمی ـ کاربردی  تلقی شده است . به گونه ای که تقاضا برای ادام
در مقاطع آموزشی باالتر از کاردانی و به خصوص باالتر از کارشناسی در حد اندک اســت. و 
در صورتی که تقاضایی وجود داشته باشد بیش از هر چیز با عالقه و استعداد افراد و نــه بـا 

انگیزه کسب در آمد و شان اجتماعی باال ( بر خالف ایران ) ارتباط دارد. 
2- بر اساس مستندات مربوط به آموزش های علمی ـ کاربردی سه هدف عمده این آمــوزش 

ها  به شرح زیر است : 
1- بهسازی منابع انسانی موجود در بخش های دولتی و غیردولتی ( تربیت شاغلین )  

ــورد نیـاز بـرای اشـتغال در بخـش هـای دولتـی و نیمـه دولتـی  2- تربیت نیروی انسانی م
وخصوصی  

3- تربیت نیروی انسانی برای ایجاد مشاغل جدید و خود اشتغالی  
ــن امـر      الزم به یاد آوری است که در مورد وجود اولویت در اهداف فوق الذکر و ای
ــرات  که احتماالً کدام یک از آنها اهمیت بیشتری دارند، بر اساس مستندات و نقطه نظ

مسؤوالن نمی توان اظهار نظر قطعی نمود. 
ـبتاً  3- براساس یافته های پژوهشی مندرج در فصل دوم ، وزارت خانه های بخش کشاورزی نس
به هر سه هدف آموزشهای علمی ـ کاربردی توجه کرده اند وبه خصوص توجــه بـه هـدف 

ایجاد مشاغل جدید و خود اشتغالی از نقاط مثبت عملکــرد بخـش کشـاورزی  بـه شـمار     
می رود و وزارت خانه های بخش صنعت هدف تربیت نیروی انسانی برای اشتغال در بخش 
های دولتی و مؤسسات بزرگ صنعتی ( که عمدتاً دولتی یا نیمه دولتی محسوب می شوند) و 
نیز تا حدی بهسازی منابع انسانی موجود در بخش دولتی ونیمه دولتی را تعقیب کرده اند .  
        نکته قابل توجه آن که وزارت خانه های بخش کشاورزی کاربرد ایــن آموزشـها را تـا 
حدی درسطح فراسازمانی و حتی ملی، به منظور مواجهه با بحران های اجتماعی نظیر حل 
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ــتی در سـطح وزارت خانـه هـای بخـش  مشکل بیکاری تلقی می کنند، ولی چنین برداش
صنعت جایگاه روشن ومشخصی ندارد. 

4- گروه علمی ـ کاربردی شورای عالی برنامه ریزی در سال 1371 در جهت توجه به الگوهای 
ــتگاه هـای مجـری  علمی نیاز سنجی دوره های آموزشی ، دستورالعملی تدوین نمود و به دس
آموزشها ابالغ کرد. این دستورالعمل منحصراً به یکی از رویکرد ها ی رایج نیاز ســنجی دوره 
ــذا  های آموزش، یعنی رویکرد مبتنی بر شناسایی و طبقه بندی مشاغل توجه داشته است و ل
ــل سـازمان و تجزیـه و تحلیـل  از این نظر که به الگوهای نیاز سنجی مبتنی بر تجزیه و تحلی
ــد عملـی  مشکل التفاتی نشده است ، انتقادهایی بر آن وارد است. در این گزارش عالوه بر نق
دستور العمل کلی تدوین برنامه های آموزشی دوره های علمی ـ کــاربردی مصـوب 1371 ، 
الگوی پیشنهادی نیاز سنجی برای شناسایی دوره های علمی ـ کاربردی بــا تـاکید بـر روش 

تجزیه و تحلیل سازمان  مطرح و در بخش پیوست گزارش آمده است. 
5- با توجه به یافته های پژوهشی فصل سوم در ارتباط مستقیم با سؤاالت پژوهشــی 1-1 و 1-

ــتورالعمل هـای مربـوط بـه نیازسـنجی دوره هـای  2 می توان گفت، از نقطه نظر رعایت دس
آموزشی درسازمان ها ، عملکرد بخش کشاورزی ( شامل وزارت خانه های  جهاد سازندگی و 
ــه هـای صنـایع و  کشاورزی ) بسیار پیشرفته تر از عملکرد بخش صنعت ( شامل وزارت خان
نیرو) بوده است . اگر چه به طور کلی رویکرد نیاز سنجی دوره های آموزشی در هر دو بخش 

کشاورزی و صنعت با کاستی های متعددی روبرو بوده است . 
 

جدول 1: ارزیابی بخش صنعت و کشاورزی از حیث توجه به شاخص های مطلوب تدوین دوره های       
علمی ـ کاربردی 

بخش کشاورزی  بخش صنعت  شاخص های ارزیابی 
 +  - 1- توجه به الگوی نیازسنجی مبتنی برطبقه بندی مشاغل  
 -  - 2ـ توجه به الگوی نیازسنجی مبتنی برتجزیه و تحلیل سازمان 
 +  - 3- توجه به الگوی نیازسنجی مبتنی برتجزیه و تحلیل مشکل 
 +  - 4- میزان رعایت دستورالعمل های مربوط به نیازسنجی  
 -  - 5- توجه به الگوی برنامه ریزی درسی مهارت ـ محور 
 +  - 6- توجه به طراحی آموزشی براساس رویکرد پودمانی  
 +  - 7- جهت گبری دوره در راستای ایجاد خود ـ اشتغالی  

راهنمای عالیم جدول:                                + درحدنسبی به شاخص ها توجه شده است. 
- به شاخص ها توجه نشده است. 
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    مندرجات جدول نشان می دهد که: 
- درهیچ یک از دو بخش صنعت وکشاورزی به نحو مطلوبی به شاخص ها ی هفتگانــه تدویـن 

دوره های آموزشی علمی ـ کاربردی توجه نشده است . 
ــچ  - بخش کشاورزی به 5 شاخص از 7  شاخص توجه نسبی داشته است ولی بخش صنعت هی

کدام از شاخص های تدوین دوره های علمی ـ کاربردی را رعایت نکرده است . 
6- طراحی برنامه های درسی دوره های علمی ـ کاربردی بر اساس دو آیین نامه مصوب گــروه 
ــت . آییـن نامـه سـال 71 از حیـث  هشتم در سال های 1371 و 1378 صورت پذیرفته اس
ــر  میزان رعایت ضوابط طراحی مطلوب برنامه های درسی علمی ـ کاربردی بسیار پیشرفته ت
ــه ویـژه از حیـث ارائـه نـاقص  بوده است. اگر چه به این آیین نامه هم انتقادات عمده ای (ب

الگوی طراحی برنامه های درسی مهارت ـ محور ) وارد است. 
برخـی از اسـتانداردهای الزم بـرای تدویـن برنامـه هـای درسـی علمـی – کـاربردی کـــه در 
دستورالعمل شورای عالی برنامه ریزی (گروه هشتم)مصوب سال 1378 مورد غفلت قرار گرفتـه 
است، به قرار زیر است ( این استانداردها در مصوبه سال 1371 گروه هشتم موجود بوده است). 

1- شناسایی و طبقه بندی مشاغل  
2-تجزیه و تحلیل مشاغل 

3-تعیین مهارتهای مورد نیاز مشاغل 
4-تعیین دانش مورد نیاز برای انجام وظایف شغلی 

5-تعیین سطوح و طبقات حیطه های آموزشی برای دانش مورد نیاز 
6-زمان آموزش هریک از توانمندی ها 

7-خصوصیات جسمی ، فکری و روانی مورد نیاز برای شرکت کنندگان 
8- سرانه فضای آموزشی  

9-تجهیزات و وسایل آموزشی و کمک آموزشی هر درس  
10- هدفهای رفتاری هر درس 

11- ویژگی های مدرسان هر درس 
12- شیوه ارزیابی هر درس   

13- شیوه های اجرایی کارآموزی و کارورزی 
14- صالحیتهای تخصصی مدرسین 

15- فهرست وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای دوره 
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16- تعیین نرم افزارهای مورد نیاز دوره 
17- تهیه سیستم تحلیل اطالعات و سنجش میزان توفیق در احرای دوره 

18- الگوها و شاخص های ارزیابی، بازنگری و اصالح دوره 

ــده اسـت  در گزارش حاضر ضمن نقد کارشناسی آیین نامه های مصوب گروه هشتم ، تالش ش
ــه  الگوی طراحی برنامه درسی مصوب سال 71 اصالح و به عنوان الگوی پیشنهادی طراحی برنام
های درسی علمی – کاربردی با تاکید بر روش آموزش پودمانی ، تدوین شود. این الگو در بخش 

پیوست آمده است . 
7- تحلیل کیفی برنامه های درسی در بخش صنعت و کشاورزی در ارتباط مستقیم با ســؤاالت 
ــوی برنامـه ریـزی درسـی  پژوهشی 2-1 و 2-2 نشان داد که بخش صنعت با پیروی از  الگ
ــوم دانشـگاهی )  موضوعات مجزا( الگوی غالب در طراحی برنامه های درسی دوره های مرس
به عوامل ضروری طراحی برنامه های درسی علمی ـ کاربردی نظیر تجزیه و تحلیـل شـغل و 
ــرده اسـت . لـذا در برنامـه هـای  تعیین مهارت های تفصیلی مورد انتظار مشاغل توجهی نک

درسی بخش صنعت ، صبغه نظری بر صبغه کاربردی مستولی شده است . 
       در بخش کشاورزی، اگر چه کوشش شده است که در طراحی برنامه های درسی از الگوی 
ــتفاده نـاقص از ایـن  الگـو  برنامه ریزی درسی مهارت ـ محور  پیروی شود ولی به دلیل اس
کاستی هایی نظیر عدم پرداخت مناسب به برخــی اهـداف رفتـاری ، عـدم تحقـق برخـی از 
توانایی های ذکر شده برای فارغ التحصیالن ، و از همه مهمتر داخل شدن بســیاری دروس و 

محتوای غیرکار بردی در برنامه درسی دوره، به وجود آمده است . 

ــان آموزشـی  8- برای تدوین یک برنامه درسی علمی ـ کاربردی که بتواند هدایت کننده مجری
باشد، باید در شناسنامه های این برنامه ها موارد متعددی ذکر شــود ( همـان گونـه کـه در 
دستورالعمل تدوین برنامه های علمی ـ کاربردی گروه هشتم در سال 1371 آمــده اسـت ). 
ــی  پژوهش حاضر نشان داد که در هر دو بخش صنعت و کشاورزی ساختار برنامه های درس
ـود دارد .  از نظر وجود ویژگی های ضروری یک راهنمای جامع برنامه درسی کاستی هایی وج
اگر چه برنامه های درسی بخش کشاورزی از این حیث کامل تر است . جدول زیر نمایــانگر 

ارزشیابی شناسنامه های برنامه های درسی بخش صنعت و کشاورزی می باشد. 
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جدول 2 : ارزیابی شناسنامه های برنامه های درسی دوره های علمی ـ کاربردی از حیث رعایت ساختار 
برنامه های درسی مهارت ـ محور در دو بخش صنعت و کشاورزی 

بخش کشاورزی  بخش صنعت  شاخص های ارزیابی 
 ++  + + 1- تعریف دوره  
 ++  ++ 2ـ اهداف برگزاری دوره  
 ++  ++ 3- توجیه برگزاری دوره  
 ++  ++ 4- نقش و توانایی فارغ التحصیالن  
 ++  - 5- مشاغل قابل احراز  
 ++  -- 6- وظایف اصلی (کارها )  
 ++  -- 7- وظایف جزیی (پاره کارها )  
 ++  -- 8- اطالعات و مهارت های مورد نیاز برای انجام پاره کارها  
 ++  - 9- طول دوره و شکل نظام  
 --  -- 10- تعریف واحدهای یادگیری پودمانی  
 ++  ++ 11- شرایط داوطلبان  
 +  -- 12- شرایط مدرسان  
 --  -- 13- مشخصات مراکز آموزشی محری دوره  
 -  -- 14- امکانات و تجهیزات موردنیاز 
 -  -- 15- استاندارد مهارت فارغ التحصیالن  
 -  -- 16- نظام مطالعات تعقیبی مربوط به اشتغال فارغ التحصیالن  
 -  -- 17- شرایط و شیوه های اجرای کار آموزی ها و کارورزی ها  
 +  -- 18- تعیین شیوه سنجش پیشرفت تحصیلی در هر واحد یادگیری 
 --  -- 19- طراحی نحوه سنجش میزان تحقق اهداف دوره  

راهنمای عالیم جدول :  ++ کامال“ وجود دارد    
                               +  تا حدی وجود دارد 

- در حد کمی وجود دارد 
                              --  اصال“ وجود ندارد 

 
9- از مشکالت عمده آموزشهای علمی ـ کاربردی کم بها دادن جامعه ( مسئولین و مردم ) بــه 
این آموزشها است ؛ به گونه ای که بنا به اظهار کارشناســان ،فـارغ التحصیـالن در بسـیاری 
موارد به دنبال کسب شأن اجتماعی باالتر از طریق ادامه تحصیل در مقــاطع بـاالتر و احیانـاً 
ــند. کـه ایـن  قبولی مجدد در دوره های دانشگاهی ـ حتی دررشته های غیر مربوط ـ می باش
ــت بـهره وری کمـی  مسأله باعث می شود سرمایه گذاری فراوانی که روی این افراد شده اس
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داشته باشد.عالوه بر مشکل شأن اجتماعی ،تفاوت نسبتاً زیادی کــه در حقـوق پرداختـی بـه 
کاردان ها ( بخش اعظم فارغ التحصیالن دوره های علمی ـ کاربردی ) با نیروهای کارشناسی 

وجود دارد بر ابعاد مشکل افزوده است .  
ــای علمـی ـ کـاربردی از نظـر مسـؤوالن مربـوط ،  10- یکی دیگر از مشکالت مهم آموزش ه
ــامع علمـی ـ  خالءهای قانونی و عدم هماهنگی بین آیین نامه های ارسالی از سوی دانشگاه ج
کاربردی با برخی قوانین و مقررات جاری کشور بوده است. بنا به اظهار کارشناسان، به عنوان 
ــدد بـر منـع  نمونه اخیراً بخشنامه ای  به امضای معاونت ریاست جمهوری مبنی برتأکید مج
ادامه تحصیل نیروهای قراردادی ابالغ شده است . در حالی که به هر حــال در دسـتگاههای 
ــد کـه در  دولتی هرم نیروی انسانی را اکثراً نیروهای جوان و با مدرک دیپلم تشکیل می دهن
شکل های قراردادی ،خرید خدمت و… اشتغال یافته اند، ولی توانایی کامل انجام امور محولــه 

را ندارند و به نظر می رسد آموزش های علمی ـ کاربردی برای آنها بسیار مفید باشد. 
ــالف دیـدگـاه وجـود دارد، برداشـت ایـن  11- از دیگر مواردی که بین سازمانهای مختلف اخت
سازمانها از میزان مسئولیت ایشان در حل مسایل و مشکالت اجتماعی اســت. زیـرا بـه نظـر 
ـرای  رسید سازمانهای صنعتی در مورد ایجاد دوره های آموزشی کوتاه مدت متعدد و متنوع ب
باال بردن ضریب امید به اشتغال در جوانان، احساس تعهد خاصی نداشته اند، ولی به نظر می 
رسد در بخش کشاورزی چنین تعهدی وجود دارد . البته شایان ذکــر اسـت کـه سـازمانهای 
صنعتی ایجاد دوره های کوتاه مدت متعدد و متنوع را وظیفه سازمان آمــوزش فنـی و حرفـه 

ای تلقی می کردند. 
ــای مناسـبی          اما باید توجه داشت که، اساساً اجرای دوره های کوتاه مدت دارای کارکرده
ــدت ( چـه در حـوزه درون سـازمانی و چـه در حـوزه بـرون  در مقایسه با دوره های بلند م
سازمانی) می باشند. از حیث درون سازمانی،  سازگاری بیشتر این دوره ها بــا نظـام آمـوزش 
کارکنان و از حیث برون سازمانی، اشتغال زایی این دوره ها از جمله این مزیت ها اســت . بـا 
این وجود مطالعه اساسنامه های موسسات آموزش عالی علمی ـ کاربردی نشان می دهد کــه 

در سالیان اخیر از اهمیت اجرای دوره های کوتاه مدت توسط وزارت خانه ها و سازمان هــای  
ـای  مجری دوره های علمی ـ کاربردی کاسته شده است و به طور مشهودی بر اجرای دوره ه

بلند مدت در مقابل برگزاری دوره های کوتاه مدت تاکید می شود.  
       از شواهد کامالً بارز این مساله این است که درحال حاضر، هیچ دوره کوتاه مدت مصــوب 

شورای عالی برنامه ریزی در حوزه آموزش های علمی ـ کاربردی وجود ندارد. 
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12- برخـی مسـؤوالن آمـوزش بخـش کشـاورزی ابـراز مـی داشـتند کـه رعـایت اهــداف و 
ــه کیفیـت در  استانداردهای مطلوب آموزش های علمی ـ کاربردی ، نظیر بها دادن بیشتر ب
ــه  مقابل کمیت دوره ها، طراحی علمی و زمان بر دوره ها و به ویژه تخصیص منابع سازمان ب
برگزاری دوره های کاردانی مورد نیاز ( در مقابل دوره های کارشناســی و بـاالتر ) بعضـاً بـا 
ــن مسـؤوالن  مخالفت مسؤوالن رده باال مواجه می شود زیرا مشاهده می شود که برخی از ای
دارا بودن دوره های به اصطالح عالی تر مانند کارشناسی، و کارشناسی ارشد و دکترا را (هـر 
ــر  چند هم مورد نیاز نباشند)، باعث افتخار و سربلندی خود تلقی می کنند.به طور کلی به نظ
می رسد از نظر عرف ســازمانی و فرهنـگ حـاکم بـر مسـؤوالن رده بـاال نظـیر وزیـران و 
ــۀ  نمایندگان مجلس ، مالک و معیار ارزیابی میزان فعالیت و سخت کوشی یک مدیر مؤسس
ــر چـیز بـر اسـاس تعـداد دانشـجویان و تعـداد رشـته هـای  علمی ـ کاربردی ، بیش از ه
ــاس مـیزان کـاربردی بـودن آموزشـها و  تحصیالت تکمیلی (و به ویژه دکتری ) و نه بر اس
رعایت ضوابط مطلوبیت نیاز سنجی آموزشی و طراحی آموزشی مــی باشـد. ضمـن آن کـه 
ــول  مسأله تخصیص بودجه به دوره های باالتر و حتی اقتباس از نظرات صندوق بین المللی پ
در مورد شاخص های توسعه بین المللی که تأکید بر اعطای وام بـه ممـالک و مراکـز دارای 

افراد با تحصیالت هر چه باالتر می نماید، به ابعــاد مشـکل فـدا کـردن کیفیـت در مقـابل  
ــه دوره هـای بـاالتر افـزوده  کمیت  و غفلت از دوره های مورد نیاز کاردانی به ازای توجه ب

است .   
ــید کـه نـوع تعریـف    13- با توجه به برخی اظهار نظرهای مسؤوالن ذی ربط چنین به نظر رس

آموزشهای علمی ـ کاربردی به گونه ای می باشد که رسالت دانشگاه ها در ارتباط با مسایل 
بازار کار وایجاد اشتغال برای جوانان مورد غفلت قرار گرفته است ، چرا که این اظهار نظرهـا 
نشان می داد برخی صاحبنظران ،رسالت آموزش های علمی ـ کاربردی ارائه شــده از سـوی 
دستگاههای متنوع را تأمین وتربیت شغلی می دانند ودر مقابل رسالت آموزشهای آکادمیک 

در دانشگاهها را ارتقاء سطح علمی جامعه می دانند. 
 

اهم پیشنهادات 
ــی ـ حرفـه ای  1- تاکید بر دوره های کوتاه مدت . با توجه به این که آموزشهای کوتاه مدت فن
ــه  بنا بر مستندات موجود بخشی از آموزشهای علمی ـ کاربردی هستندو با توجه به اینکه چ
ــاعی حـاصل از  بسا نزد برخی افراد اشتغال فوری دارای ارزش بیشتری از کسب وجهه اجتم
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کسب مدرک باشد ( همان طوری که تجارب سازمان آموزش فنــی ـ حرفـه ای نشـان مـی 
دهد) لذا الزم است از طراحی آموزشهای کوتاه مدت توسط وزارتخانه های بخش صنعــت و 

به ویژه کشاورزی غفلت نشود. 
2- تاکید بر اجرای دوره های پودمانی .دوره های بلند مدت برای حرفه هایی که نیاز به آموزش 
ــاعات کـارآموزی  بلند مدت دارند ،تنها به شکل دوره های پودمانی (که هرپودمان حاوی س
مورد نیاز می باشد) اجرا شوند واین نوع آموزش ها جایگزین دوره های بلندمدت فعلی (غیر 

پودمانی که مبتنی بر گذراندن تعداد مشخصی واحد درسی پیوسته است) شوند. 
3- اجرای دوره های کاردانی پودمانی پاره وقت برای شاغلین. با توجه به آنچه در مورد ضرورت 
ــانی کـاردانی  عدم منفک شدن فرد شاغل از محیط کار گفته شد، دوره های بلند مدت پودم
ــه گونـه ای  برای شاغلین به صورت منقطع و در یک دورۀ زمانی 4 تا 6 ساله طراحی شود ب
که بعد از گذراندن هر پودمان فرد شاغل مدت بیشتری را در محیط کار بگذرانــد وسـپس 
دوباره مشغول گذراندن پودمان بعدی شود. وبرای غیر شاغلین با توجه به وضعیت آمــوزش 

عالی در کشور دوره های پودمانی بدون انقطاع قابل توجیه هستند. 
ــه تحصیـل دانـش آمـوزان: بـا توجـه بـه  4- اجرای دوره های کاردانی پودمانی پیوسته ویژه ادام
ــاره شـد  ضرورت جذب دانش آموزان قوی تر وبرخی مالحظاتی که در یافته های جانبی اش
رویکرد کلی دوره های علمی ـ کاربردی بر تشکیل وتداوم دوره های کاردانی پیوسته (5ساله 

شامل 3 سال دوره متوسطه و2 سال دوره آموزش عالی ) استوار باشد. 
5- رفع موانع قانونی ادامه تحصیل شاغلین. با توجه به ضــرورت جـدی بهسـازی منـابع انسـانی 
ــانونی ادامـه  موجود و آنچه در مورد هرم نیروی انسانی سازمان ها اشارت رفت، مشکالت ق
ــاً قـراردادی هسـتند، در مقطـع کـاردانی  تحصیل افراد دیپلمه شاغل در سازمانها ،که عمدت

برطرف شود. 
6- عدم اعطای مجوز اجرای دوره ها به مراکز غیر مرتبط.با توجه به تجارب ویافتــه هـای جـانبی 
ــها بـا دوره  طرح حاضر اجرای دوره های آموزشی توسط مؤسساتی که ماموریت سازمانی آن
ــت ، معمـوالَ سـبب ضعـف در عملکـرد فـارغ التحصیـالن  های مذکور سنخیتی نداشته اس
ــوز اجـرای دوره هـای علمـی ـ  وبسیاری مشکالت دیگر می گردد. لذا پیشنهاد می شود مج
کاربردی تنها به مؤسساتی اعطا شود که ماموریت سازمانی آنهادر ارتباط کــامل بـا مـاهیت 

دوره ها باشد. 
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7- توجه جدی به حل مشکالت اقتصادی و منزلت اجتماعی دانشجویان علمی ـ کاربردی.با عنایت 
به بهره گیری ا زتجارب خارجی در مورد شأن اجتماعی وموقعیت اقتصادی تکنیســین هـای 
فنی ـ حرفه ای، به نظر می رسد توجه جدی به منزلت اجتماعی دانشجویان دوره های علمی 
ـ کاربردی، تخصیص بودجه کافی به دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی ،عــدم اخـذ شـهریه از 
دانشجویان،  فراهم آوردن امکانات رفاهی برای دانشــجویان علمـی ـ کـاربردی (حداقـل در 

سطح دانشجویان دانشگاهها )ازضرورتهای اجرای دوره ها باشد.  
8- تعدیل فاصله حقوق و مزایای کاردانی و کارشناسی. هم چنان کــه در گـزارش حـاضر تبییـن 
گردید یکی از انحرافات حادث شده در مسیر آموزشهای علمــی ـ کـاربردی تقاضـای ادامـه 
تحصیل برخی فارغ التحصیالن به خصوص در رشــته هـای غـیرمرتبط بـرای اخـذ مـدرک 
لیسانس می باشد. این مسأله ناشی از این واقعیت است که فاصلــۀ حقـوق ومزایـای شـاغلین 
کاردان وشاغلین کارشناس بسیار قابل توجه می باشد و باعث کمبود انگیزه تحصیلی در دوره 
ــای بـاالتر شـده  کاردانی و یا تالش برای ادامه تحصیل افراد کاردان به هر شکلی در دوره ه
ــراد کـاردان وشـاغلین  است . لذا پیشنهاد جدی طرح حاضر، تعدیل فاصلۀ حقوق ومزایای اف
کارشناس ونیز منحصر کردن امکان ادامه تحصیل برای افراد کاردان بعد از گذراندن مــدت 

مشخصی در محیط کار وصرفاً با برگزاری آزمون در رشته تخصصی شان می باشد. 
9- لزوم اشراف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بردوره های علمی - کاربردی . به نظر می 
ــت گـذاری و هدایـت دوره هـای علمـی ـ کـاربردی و بـه  رسد با توجه به مشکالت سیاس
ــان  خصوص با عنایت به آنچه در مورد توجه به سیاست های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی بی
ــات وفـن آوری بـر  شد، ونیز مسایل قانونی وعرفی مبنی بر عدم اشراف وزارت علوم ،تحقیق
سایر وزارت خانه ها ، به نظر می رسد سیستم هماهنگ کنندۀ بخش های نــیروی انسـانی و 
آموزشی وزارت خانه ها به منظور هدایت آموزش های علمــی ـ کـاربردی در سـطح کـالن 
وسازمانی باید زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و البته با همکاری وزارت علوم باشد 
(الزم به توضیح است که اخیراً زمینه هایی در راستای انجام این پیشــنهاد بـا تشـکیل سـتاد 

آموزشهای فنی ـ حرفه ای به وجود آمده  است ). 
10- فراهم آوردن زمینه های الزم برای توجه به الگوهای نیاز سنجی مبتنــی بـر تجزیـه و تحلیـل 
سازمان .با توجه به آنچه مورد ضرورت توجــه بـه اسـتراتژیهای نـیروی انسـانی و اهـداف 
سازمانی در شناسایی دوره های آموزشی علمی ـ کاربردی گفته شد، فراهــم آوردن وتکمیـل 

ساختار، تمهیدات و تسهیالت زیر دردستگاه های مجری قابل توصیه می باشد. 
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- تشکیل شورای عالی منابع انسانی در هر یک از وزارت خانه ها وسازمان ها 

- تشکیل دفتر مدیریت منابع انسانی  

-  ایجاد سیستم اطالعات منابع انسانی  

    در همین زمینه برگزاری کارگاه های آموزشی برای معاونین و مدیران کــل منـابع انسـانی و 
ــعه و  آموزشی وزارت خانه با هدف « تدوین جایگاه و نقش استراتژی های منابع انسانی در توس

برنامه ریزی نظام های آموزشی» قابل توصیه می باشد. 
11- یکپارچه سازی سیاست گذاری در زمینه اشتغال زایی .با توجــه بـه بحـران رو بـه افزایـش 
بیکاری وضرورت توجه جدی به امر اشتغال جوانان به نظرمی رســد همـاهنگی سیاسـت هـا 
وبرنامه های اجرایی بین مراکز مسؤول در قبال اشتغال جوانان ومجریان دوره های آموزشــی 
ــاهنگی و  فنی ـ حرفه ای و علمی ـ کاربردی می تواند بسیار راهگشا باشد. درهمین رابطه هم
احتماالً ادغام ستاد آموزشهای فنی ـ حرفه ای با شورای عالی اشتغال می تواند بستر مناسبی 
ــغلی وترویـج فرهنـگ  برای سیاست گذاری و تصمیم گیری یکسان در ایجاد فرصت های ش

خود اشتغالی ایجاد کند. 
ــدت بخـش کشـاورزی بـا همکـاری سـازمان          ضمناً توجه به برگزاری دوره های کوتاه م
ــه  آموزش فنی ـ حرفه ای با بخشهای مسؤول در وزارت خانه های جهاد وکشاورزی، با توج
ــیری  به خالء موجود دربرگزاری دوره های کوتاه مدت بخش کشاورزی قابل توصیه و پی گ

می باشد. 
12- مشخص شدن محدوده اجرای آموزش های علمی- کاربردی  از حیــث مقطـع تحصیلـی.  بـا 
توجه به تجارب پژوهش حاضر و به خصوص مسأله انحرافات ایجــاد شـده در آموزشـها در 
ــزاری دوره هـای  بخش صنعت ، در شرایط فعلی،تأکید بر مقطع کاردانی وحداکثر تجویز برگ
کارشناسی ـ ونه با التر ـ قابل توصیه می باشد. البته الزم به ذکر است که مجــوز بـرگـزاری 
ــورد نیـاز  دوره های کارشناسی به مؤسسات باید تنها در صورت فقدان دوره شناسایی شده م

در دانشگاه ها اعطاء شود. 
13- لزوم مشارکت جدی دانشگاه ها در آموزش های علمی- کاربردی .با توجه به مبانی نظــری 
ضرورت توجه جدی به آموزشهای علمی ـ کاربردی وضرورت همکاری دانشگاه هـا در ایـن 
امر خطیر ،همکاری تمامی مؤسســات مربـوط بـه وزارت علـوم ،تحقیقـات وفنـاوری وانـواع 
دانشگاه ها(عالوه بر مؤسسات ووزارتخانه ها ی موجود) در طراحی وبرگزاری ایــن آموزشـها 
ــهای  ضروری می باشد. ولی با توجه به آنچه در مورد منابع انسانی وامکانات متنوع دستگا ه
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برگزار کننده فعلی ونیز وضعیت فعلی دانشگاه ها بیان شد چنین استنباط می شود که حداقل 
در شرایط  فعلی(در یک افق 5 تا 10 ساله ) نمی توان انتظار انجام کامل آموزش های علمی 
ـ کاربردی، به خصوص در مقطع کاردانی را، از سوی دانشگاهها داشت. بنــابر ایـن پیشـنهاد 

می شود:  
الف )  وزارت علوم سیستمی طراحی کند که دانشگاه های مختلف ،به ویژه در بخش صنعت 
وکشاورزی، در راستای سیاست های اشتغال زایی قرار بگیرند. دراین سیستم هر دانشــگاه 
ــه در حـال حـاضر وظیفـه اجـرای  به کمک مؤسسات مختلف و به خصوص دستگاه هایی ک
آموزش های علمی ـ کاربردی را به عهده دارند ، در جهت افزایش کمــی وکیفـی آمـوزش 

های علمی ـ کاربردی در مقطع کاردانی فعالیت نمایند. 
ب) در مجموعه پذیرفته شدگان برای آموزش عــالی در هـر سـال تحصیلـی بـدون درنظـر 
ــاید نسـبت بیـن دوره هـای کـاردانی  گرفتن نوع دانشگاه (دولتی ،آزاد،مؤسسات و….) ب
ــرق بـا توجـه بـه بـر آورد نـیروی  وکارشناسی رعایت شود. بدین معنا که مثالً در رشته ب
انسانی مورد نیاز در مجموع سه دانشجوی کاردانی ویک دانشجوی مهندسی پذیرفته شود. 

ج) وظیفۀ تربیت کارشناس ارشد ودکترا صرفا“ به دانشگاهها محول گــردد و تعییـن نسـبت 
ــه سیاسـت هـای کـالن  بین کارشناسان محض و کارشناسان علمی ـ کاربردی با توجه ب
ــگاه قـرار گـیرد. مثـالً در دوره  توسعه، شرایط صنعتی کشور وعوامل دیگر بر عهده دانش
ــود کـه 80 درصـد دانشـجویان در مهندسـی علمـی ـ  کارشناسی مهندسی برق مشخص ش
کاربردی برق وبقیه در مهندسی علمی محض در این رشته مشغول به تحصیل دردانشگاه ها 

شوند. 
15- اجرای دستور العمل های راهبردی برنامه ریزی آموزشی و درسی دوره های علمی ـ کاربردی 

ــه در شـرایط فعلـی الگوهـای علمـی مناسـب بـرای تعریـف دوره هـای            . با توجه به این ک
علمی – کاربردی و نیز طراحی برنامه های درسی این آموزشها وجود ندارد ، در این پژوهش 

دو الگو با عنوان : 
الف ) الگوی نیاز سنجی به منظور شناسایی دوره های آموزشی علمی ـ کاربردی ، با تــاکید بـر 

روش تجزیه و تحلیل سازمان ، و  

ب) الگوی طراحی برنامه درسی دوره های آموزشــی علمـی ـ کـاربردی ، بـا اسـتفاده از روش 
آموزش پودمانی ،  تهیه شد که پیشنهاد می شود به سازمانها ابالغ شود تا الگوی نیاز سنجی 
آموزشی با ویرایش های ضروری توسط هر سازمان در کنار الگــوی طبقـه بنـدی مشـاغل و 
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الگوی تجزیه و تحلیل مشکل مــورد اسـتفاده سـازمانها بـرای تعریـف دوره هـای علمـی - 
کاربردی قرار گیرد. و الگوی طراحی آموزشی بر اساس رویکرد مهارت - محــور ، جـایگزین 

نظام فعلی طراحی اجرای برنامه های درسی دوره های علمی - کاربردی شود. 
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