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پیشگفتار 
امـروزه بـه دلیل توسـعه ی روزافزون فناوری های ارتباطی و گسـترش و نفـوذ اینترنت، 
روزبـه روز بـر کارایـی و کاربـرد این رسـانه های مجـازی در بخش هـای مختلـف اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی، اداری و آموزشـی و ... افزوده می شـود. یکی از بسـترهای مهم توسعه ی 
ایـن صنایع نوین آموزشـی، تولیـد محتوای الکترونیکی و عرضه ی خدمات آموزشـی برخط 
)آنالیـن( اسـت. ازجملـه مهم تریـن مزایـا و موهبت هـای ایـن شـیوه های نویـن آموزشـی 
می تـوان بـه افزایـش تنـوع و دامنـه ی خدمـات آموزشـی چندرسـانه ای1، صرفه جویـی در 
زمـان، ظرفیـت آمـوزش انبـوه فراگیـران، کاهـش هزینه هـا، ایجـاد وحـدت رویـه و نظـام 
بخشـی، آمـوزش از راه دور و افزایـش سـرعت و دقـت فرایندهـای آموزشـی در سـطوح 
مختلـف آموزشـی اشـاره نمـود. از آن گذشـته کاربـرد روزافـزون صنایع آموزشـی مجازی 
توانسـته اسـت بـا ایجـاد تحولـی پردامنـه در نظام آمـوزش، شـیوه های آموزش سـنتی را 
 به کلـی دگرگـون سـازد و با تقویت الگوهای آموزشـی، تعمیم و توسـعه ی منابع آموزشـی،

به کارگیـری رسـانه های مجـازی بـرای بهبود کیفیـت محتـوا، و ... افزایش انگیـزه و بهبود 
کارایی و سامان بخشـی و ایجاد همسـویی و وحدت رویه در سـازمان ها، نهادها، مؤسسـات 

فرهنگی و واحدهای آموزشـی را در پی داشـته اسـت.
 ،) IT( ازجملـه مصادیـق مهـم تجهیز و توسـعه ی صنایع آموزشـی مبتنـی بر فنـاوری
برگـزاری آزمون هـای برخـط و امکان ارزیابی سـطح آموخته هـا و اعتبارسـنجی و تضمین 
قبولـی داوطلبـان دوره های مختلف آموزشـی به شـیوه ی مجازی و از راه دور اسـت. آزمون 
برخط )آنالین( گونه ای نوپدید از آزمون اسـت که در آن فراگیران می توانند از راه دور و در 
یک بازه ی زمانی مشـخص شـرکت نمایند و از مهم ترین اهداف آن، توسـعه ی آموزش های 
رسـمی و غیررسـمی و سـنجش میزان یادگیری فراگیران و تأمین عدالت آموزشـی اسـت. 
در چنـد سـال اخیـر این فناوری های پیشـرفته و سـریع به یـاری بخش کشـاورزی آمده و 
برخـی از  آزمون هـای ضمن خدمـت، مهارتـی، و ... از طریق سـامانه هایی صورت می گیرد 
)saamak.ir/sanjesh  : کـه بـا همیـن هـدف ایجادشـده اند. سـامانه  سـامک2 )بـه نشـانی 

یکـی از سـامانه های مهـم طراحـی شـده بـرای سـنجش سـطح مهارت آمـوزی فراگیـران 

1. Multi media

2. »سامک« سرواژه ای برگرفته از عبارت و عنوان »سامانه ی آموزش های مهارتی کشاورزی« است.
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دوره هـای مهارتـی طـرح خـود اظهاری )یا طـرح آموزش و سـنجش مهارت( اسـت که در 
واحدهـای آموزشـی بزرگسـاالن مقطع متوسـطه )شـاخه های فنی و حرفـه ای و کاردانش( 

تحصیـل می کننـد و دارای گرایش هـای تحصیلـی مرتبـط با بخش کشـاورزی هسـتند. 
آموزش هـای نظـری و عملی دوره هـای مهارتی مرتبط با بخش کشـاورزی نیز همچون 
دیگر رشـته های مهارتی  طرح خود اظهاری  بر اسـاس سـرفصل های آموزشـی و دروس در 
 نظر گرفته شـده برای هر اسـتاندارد آموزشـی (با مدت زمان مشـخص – برحسـب سـاعت(
 طراحی شده و غالباً در واحدهای آموزشی تابعه و وابسته به بخش کشاورزی )نظیر پردیس ها و
 واحدهای آموزشی زیرمجموعه ی مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ها(

برگـزار می شـوند.  مدرسـان ایـن دوره ها بـرای تهیه و تأمیـن محتوای آموزشـی( برای هر 
دوره و گرایـش تحصیلـی( از منابع درسـی ارائه شـده در سـامانه ی سـامک اسـتفاد، و غالباً  
آموزش هـا را به طـور حضـوری در واحدهـای تابعه ی مراکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
برگـزار می کننـد. در ایـن فراینـد آموزشـی بـه ویـژه در جریـان ارزیابی و فرایند سـنجش 
موفقیـت فراگیـران شـرط قبول شـدن فـرد کسـب مهـارت و دریافـت گواهـی مهـارت در 

رابطـه با رشـتۀ مهارتـی مورد نظر او اسـت. 
مربوطـه آزمون هـای  آموزش هـا،  ایـن  اعتبارسـنجی  و  موفقیـت  تضمیـن   بـرای 

از راه دور و از طریـق سـامانه ی سـامک انجـام می گیـرد.. ایـن آزمون هـا به طـور متمرکز و 
آنالیـن )برخـط( امـکان ارزیابی سـنجش مهـارت فراگیران شـرکت کننده را فراهـم نماید. 
ایـن وحـدت رویـه و یکنواختـی در برگـزاری آزمون هـا باوجـود مزایایـی چـون افزایـش 
 سـرعت و تسـهیل فراینـد گزارش گیـری و صدور برگه ی مهارت، تسـهیل روند اسـتعالم و
 صدور تأییدیه ی تحصیلی و امکان مدیریت متمرکز و هوشـمند بر روند برگزاری آزمون ها،
 به دلیل نبود روش ها و ابزارهای الزم برای سنجش مهارت های عملی و کاربردی فراگیران،
 دارای محدودیت هایـی اسـت که بـر هنر آموزان یا مهارت آمـوزان )بخصوص مربیان دروس

عملی( این دوره های آموزشی و برگزارکنندگان و دیگر مسئوالن ذیربط پوشیده نیست.
ازایـن رو  همچنـان  کـه اشـاره شـد آزمون هـای آنالیـن باوجود تمـام مزایـا  ارزش ها و 
 ظرفیت های باالیی که در رابطه  با تعمیم و توسعه ی خدمات الکترونیکی در حوزه ی آموزش و
 افزایـش سـرعت و سـهولت و بهبـود شـیوه های نظـارت متمرکـز در روند اجـرای آزمون ها
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دارنـد، قـادر بـه مهارت سـنجی فنـی و عملیاتـی فراگیـران نبـوده و شـیوه های سـنجش 
 مهارت هـای فنـی و عملی فراگیران به همین دلیل، غالباً به طور سـلیقه ای و غیرقابل تعمیم

صـورت می گیـرد. به بیان دیگـر برای ارزیابـی مهارت های عملـی فراگیـران روش کاربردی، 
واقع نگرانه و جامعی وجود ندارد و ارزیابی ها برحسـب امکانات و شـرایط واحدهای آموزشی 
و نـوع تجـارب مربیـان دوره هـا به طـور مـوردی و تجربـی و تـا حـدودی سـلیقه ای برگزار 
می شـود. ایـن مشـکل در کنـار محدودیت هایـی دیگری چون نداشـتن مهـارت در کاربرد 
 کامپیوتـر و ابزارهـای مجازی توسـط برخـی از فراگیران سـالمند، و محدودیت های ناشـی
 از اختالف سنی فراگیران، شرایط را دشوارتر می کند و باعث می گردد به طورکلی روش های

اعتبارسنجی عملی آموزش های ارائه شده از کارایی، تنوع و انعطاف کافی برخوردار نباشند.
 این در حالی است که دروس عملی برای توانمندسازی و مهارت افزایی فراگیران و کیفیت
 بخشی به تجارب و داشته ها و در حقیقت آموزش، تثبیت و بهبود مهارت های آنان در نظر
 گرفته شده، و به همین منظور مقرر گردیده است بخش اعظم برنامه های آموزشی و  فرایند

مهارت آموزی به قصد بهبود و ارتقاء مهارت های عملی فراگیران، به کارهای عملی تأکید و پرداخته 
 شـود. بر این اسـاس مقرر شـده است اعتبارسنجی و ارزیابی سطح این تجارب و مهارت های

فنـی و عملیاتـی نیـز از طریـق آزمـون عملـی انجـام گیـرد. ازایـن رو باوجـود اهمیتی که 
طراحـان و برنامه ریـزان آموزشـی ایـن دوره هـا، بـرای دروس و آموزش هـای عملـی قائـل 
 شـده اند، )هـم ازنظر ارزش زمانی و میزان سـاعات درس عملی که حـدود 75 – 70 درصد
 کل سـاعات را تشـکیل می دهـد و  هـم از نـگاه میـزان تأثیـر دروس عملـی در بهبود روند

مهارت آمـوزی و توانمندسـازی فراگیـران(، متأسـفانه نبـود ابزارهـا یا روش های مناسـب و 
 جامـع برای ارزیابی سـطح مهارت های عملیاتـی فراگیران این دوره ها، باعث گردیده اسـت
 تا سنجش مهارت فراگیران )به استثنای دروس نظری(، از منظر سنجش مهارت های عملی
 با دشـواری هایی روبه رو شـود، و در بسـیاری از موارد سـطح تجارب عملی فراگیران چندان
 مورد ارزیابی قرار نگیرد. از سویی نبود وحدت رویه و در دسترس نبودن فرایند یا دستگاهی
 کـه در سـطح قابل قبولـی قادر بـه ارزیابی چنین مهارت هایی باشـد، باعث گردیده اسـت،

تـا اکثـر مربیـان دروس عملـی ایـن دوره هـا، چنیـن ارزیابی هایـی را بر اسـاس سـالیق و 
ابداعـات شـخصی خـود انجـام دهنـد، و گاه از مشـکالت ایـن فراینـد مهارت سـنجی ابراز 
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نارضایتـی کننـد. در چنین شـرایطی این امکان نیز وجود دارد که سـطح مشـارکت برخی 
از مربیـان نیـز بـه بهانـۀ در دسـت نبـودن روش هـای جامـع و عملی بـرای اعتبارسـنجی 

مهارت هـا کاهـش یافتـه و حتـی برخـی از زیـر بار مسـئولیت آن شـانه خالـی کنند.  
نبایـد از یـاد بـرد در دوره هـای آموزشـی، سـنجش مهارت هـای اکتسـابی و آزمـون و 
ارزیابـی فراگیـران به منزلـه نامـوس و شـرافت حرفـه ای مراکـز و نهادهـای آموزش دهنـده 
اسـت و هرگونـه کوتاهـی یـا غفلتـی در ایـن زمینـه می توانـد در تخریـب ذهنیـت و بـاور 
 ناظـران بیرونـی و کاهش یا حتی سـلب اعتماد عمومی نسـبت به اثربخشـی این آموزش ها
جبران ناپذیـری منفـی  واکنش هـای  می توانـد  اعتمـاد  سـلب  ایـن  باشـد.   نقش آفریـن 

را نسـبت بـه کل فراینـد آمـوزش ، بـه ویـژه آموزش هـای مهارتـی در پـی داشـته باشـد، و 
حتـی اعتبـار برگـزاری چنیـن دوره هایـی را مخـدوش نمایـد. پس بـا اغتنام فرصـت، باید 
بیش ازپیـش در راسـتای بهبـود، هویت بخشـی، اعتبارآفرینـی و کیفیـت گرایـی محتـوای 
دوره هـای آموزشـی و رفـع هرگونـه کاسـتی در ایـن زمینـه اقـدام نمـود. بی تردیـد ایـن 
موضـوع می توانـد ذهنیـت و بـاور مردم و عمـوم فراگیـران و ناظران را در رابطـه با کیفیت 
خدمـات آموزشـی و اعتبـار دوره های آموزش مهارتی بازسـازی و تقویـت نماید؛ و از طریق 
توسـعه ی میـزان مهارت هـا و افزایـش تـوان عملیاتـی فراگیـران، سـطح توجـه و اعتماد و 
بـاور افـکار عمومـی را در رابطـه بـاارزش و سـودمندی چنیـن آموزش هایـی تقویـت کند. 
 از این منظر هر گامی در راستای کمال بخشی و ارتقاء این دوره ها و بهبود توانمندی های
 شغلی و مهارت آموزی فراگیران شرکت کننده در دوره های آموزش مهارتی وظیفه ای قانونی،
 اخالقی و فرصت آفرین خواهد بود. مؤسسه ی آموزش و ترویج کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی و
 معاونت آموزشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان در راستای کاهش

ایـن دغدغه هـا و افزایـش سـطح مهارت های علمـی فراگیـران شـرکت کننده در دوره های 
یادشـده و تقویـت اصالـت و اعتبـار علمـی آزمون هـای عملـی دوره های سـنجش مهارت، 
کوشـیده اسـت به شـکل تجربی و قابل قبول این شـیوه نامۀ تجربی و پیشـنهادی را  برای 
 سـنجش سـطح مهارت هـای فنـی و عملیاتـی فراگیـران ایـن دوره ها ارائـه و ابـداع نماید.
 بخش هایـی از روش هـای کاربردی این شـیوه نامه از دو سـه سـال گذشـته تاکنـون به طور

قـدم بـه قـدم و آزمایشـی و کم وبیـش مشـابه با مفـادو فراینـد عملیاتی منـدرج در همین 
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شـیوه نامه، در سـطح واحدهای آموزشـی و پردیس هـای تابعه ی این مرکـز به ویژه در واحد 
 آموزشـی فعـال در مرکـز اسـتان )خرم آبـاد( و پردیـس تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و

منابع طبیعـی شهرسـتان بروجـرد، بـه مرحلـه ی اجـرا درآمـد؛ و در حیـن اجـرا به تدریـج 
 محدودیت ها و کاسـتی های آن برطرف شـد و اولویت های اجرایی این شـیوه نامه به شـکل

تجربی در برگزاری چند دوره ی آموزشی به محک آزمون کشیده شد.
ایـن طـرح بر اسـاس نیازهـای آموزشـی و فعالیت هـای عملیاتی موردنظـر در دروس و 
 مهارت هـای مرتبـط بـا حوزه ی کشـاورزی، به صورت نمونـه ای و الگویی طراحـی گردیده و

همان طور که اشـاره شـد، با تغییرات مختصری در شـیوۀ اجرای عملیات )و به ویژه فرایند 
طـرح سـؤاالت آزمـون عملـی( قابلیـت آن را دارد کـه به دیگر رشـته های مهارتـی مرتبط 
بـا بخـش کشـاورزی و حتـی دیگر حوزه هـای شـغلی و مهارتـی دارای جنبه هـای  فنی و 
 عملیاتـی، تعمیـم داده شـود. ایـن شـیوه نامه بـر پایـۀ یـک نیاز مشـهود، به طـور تدریجی

پدیـد آمـده و از نیمـۀ دوم سـال 1398 تـا کنـون اجـرای آن به طـور عملـی مـورد آزمون 
قـرار گرفتـه و کفایـت و قابلیـت خـود را تـا حـدود زیـادی بـرای رشـته های مهارتـی 
"گیاهـان دارویـی و زعفران، سـویا و آفتابگـردان" و "زراعت غالت و حبوبات" و نیز رشـتۀ 

 مهارتـی "سـرویس و نگهـداری تراکتـور و تیلـر" نشـان داده اسـت. در هـر رشـتۀ مهارتی
بـر  هوشـمندانه  پافشـاری  و  هدفمنـد  برنامه ریـزی  و  تدبیـر  عملـی،  کارهـای  انجـام 
 مهارت آمـوزی و، تابـع شـرایط و امکانـات واحدهـای آموزشـی اسـت و هـر قـدر امکانات و
 فرصت های اجرای کار عملی )از قبیل امکانات کارگاهی، آزمایشگاهی، مزرعه ای و ... بیش تر

باشد، فرایند انجام عملیات نیز از نظر کمی  و کیفی مطلوب تر و رضایت بخش تر خواهد بود.  
گفتنـی اسـت دوره هـای آمـوزش مهارتـی مرتبـط بـا کشـاورزی مجموعـۀ متنوعی از 
رشـته ها و گرایش هـای مهارتـی هسـتند که مشـاغل و حرفه های این بخـش مهم تولیدی 
را می سـازند. بسـیاری از کارهـای عملـی مرتبـط بـا ایـن رشـته های مهارتـی در حقیقت 
مجموعـه ای از شایسـتگی های مشـترک )یا الاقل مشـابه( هسـتند کـه در اکثر محصوالت 
زراعـی و باغـی انجـام می گیرنـد و دارای اولویت مخصـوص به خود هسـتند. مثاًل در بحث 
عملیـات زراعـی پیش از کاشـت تمام محصوالت کشـاورزی ، برآورد نیازهـای غذایی خاک 
 یـک اولویـت مهم زراعی اسـت؛ و امروزه تشـخیص میزان حاصلخیزی خـاک و مواد غذایی

موجـود در آن، بـدون نمونه بـرداری از خـاک مزرعـه و تجزیـه و تحلیـل عناصـر آن در 
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آزمایشـگاه های خاک شناسـی امکان پذیـر نیسـت. بـا ایـن نـگاه عملیـات زراعـی و باغـی 
 نمونه برداری از خاک مزرعه یک مهارت و شایسـتگی فنی و عملیاتی اسـت که یک کشاورز

خبـره بایـد بـا اهمیت و چگونگی و فرایند فنی و عملیاتی آن آشـنا باشـد. بـه همین دلیل 
ایـن مهـارت و بسـیاری از مهارت هـای مشـابه )از قبیـل روش هـای آبیاری، رابطـه ی آب، 
خـاک و گیـاه، مبـارزه با علف هـای هرز، مدیریـت آفـات، بیماری ها و عوامل خسـارت زای 
گیاهـی، عملیـات سمپاشـی و شـرایط و نـکات ایمنـی آن، روش هـای تکثیـر جنسـی و 
غیرجنسـی و بسـیاری دیگـر از حوزه هـای مهارتـی مرتبط با کشـاورزی برای کشـت تمام 
محصـوالت، زراعـی و باغـی موضوعیـت دارد و در حقیقت برای رشـته های مرتبط با بخش 

کشـاورزی حکـم آموزش هـا و مهارت هـای فنـی و عملیاتی عمومـی را دارد. 
بسـیاری از عملیات تهیه زمین، و مراحل کاشـت، داشـت و برداشت محصوالت مختلف 
زراعی مشـترک یا مشـابه اسـت. بسـیاری از رشـته های مهارتی زیرگروه کشـاورزی و غذا 
در آموزش هـای فنـی و حرفـه ای و کاردانـش ممکـن اسـت حتـی بـه شـکل مـوازی و در 
کنـار هـم توسـط کارفرمایـان و شـاغالن واحـدی در عرصۀ روسـتاها و مناطق کشـاورزی 
مـورد اسـتفاده و بهره بـرداری قـرار گیرنـد. یه این معنا که شـاغالنی که در حـوزۀ »زراعت 
 غـالت و حبوبـات« یا »پـرورش گیاهان جالیزی و سـبزی« فعالیت می کنند، ممکن اسـت

همزمـان بـه کسـب مهارت هـای الزم در بـارۀ رشـته مهارتی »گیاهـان دارویـی و زعفران، 
سـویا و آفتابگـردان« یـا »گیاهـان علوفه ای« نیز عالقمند باشـند. در بسـیاری از روسـتاها 
کشـاورزان عالوه بر کشـت و کار محصوالت کشـاورزی در زمینۀ دیگر رشـته های زیرگروه 
 کشـاورزی و غذا از جمله رشـته های مهارتی »پرورش صنعتی دام های سـنگین و سـبک«،
 »پرورش ماهیان گرم آبی و سـردآبی«، »پرورش قارچ های خوراکی«، »پرورش زنبورعسل و

کـرم ابریشـم« و ... نیـز فعـال یا عالقمنـد به فعالیت باشـند. آن ها همچنین برای پیشـبرد 
اهـداف و مقاصـد شـغلی و حرفـه ای خـود بـه رشـته های مهارتـی حـوزۀ مکانیزاسـیون و 
ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی از قبیـل »مکانیـک تراکتـور و تیلـر« و ... نیـز نیازمنـد، یا 
الاقـل عالقمنـد خواهنـد بـود بـرای کسـب آموزش هـای شـغلی در رابطـه بـا کشـاورزی 

چنیـن مهارت هایـی را کسـب نمایند. 
بایـد دانسـت مفاهیمـی چـون "دانش آمـوز" و "آمـوزگار" و روش های تعلیـم و تربیت 
یک سـویه و حافظه کور اسـتاد و شـاگردی در چنین آموزش های نوینی کاربرد و کارآیی 



کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...
13

چندانی ندارد و برای وجه تسـمیه ی فراگیران و عالقمندان کسـب مهارت های شـغلی باید 
از عناوینـی چـون "هنرجـو"، "مهارت جو"، "مهارت آمـوز"، "کارآمـوز" "حرفه جو" و عناوین 
مشـابه اسـتفاده نمـود. بـه همین قیاس بـرای مربیان فعـال در حوزۀ آموزش هـای مهارتی 
و شـغلی نیـز می تـوان به جـای "آمـوزگار" و "مـدرس"  از عناوینی چـون "حرفه آموز" )به 
معنـی آموزشـگر حرفه هـا(، "هنرآمـوز، مهارت آموز"، "مهـارت آفرین" و اسـامی دیگری از 
این قبیل اسـتفاده نمود. کاربرد چنین ادبیاتی به منظور تولید فرهنگ کار و مهارت آموزی 
بـرای توسـعه ی حرفه هـا و مشـاغل از اهمیت ویژه برخوردار اسـت، زیـرا در این آموزش ها 
 قصد برنامه ریزان آموزشـی انتقال فنون و مهارت های شـغلی و حرفه آموزی به نیروی کار و
 "کارآمـوزی" و تولیـد و توسـعه ی نیروی انسـانی فعـال در بخش های اقتصـادی )از جمله"
 بخش کشاورزی و خدمات( است، و نه آموزش های نظری و دستیابی فراگیران به آموزش و

دانش صرف. 
روزآمـدی، بازنگـری هوشـمندانه و پاسـخگویی منطقـی و اقناع کننـده بـه نیازهـای 
نوپدیـد جامعـه و انطبـاق برنامه هـای آموزشـی با این نیازهـا از ضرورت هـای  هر جامعه ی 
در حـال توسـعه و رو بـه پیشـرفتی اسـت. بـا ایـن نـگاه هدایـت برنامه هـای آموزشـی به 
سـمت مشـاغل و کسـب و کارهـا و ایحـاد جذابیـت و انگیـزه در نیـروی کار و تأمیـن 
 محیـط واقعـی بـرای توسـعه مهارت هـای شـغلی در بخش  هـای کشـاورزی، صنعـت و

خدمات، بیش از هر چیز دیگری مسـتلزم توسـعه ی آموزش های کاربردی اسـت. گام های 
نخسـت برای کاربردی سـازی آموزش، اصالح و هماهنگ سـازی اسـتانداردهای آموزشی  با 
ایـن نیازهـای رو بـه تزایـد، و افزایـش  وزن و اعتبـار مهارت افزایی و توانمندسـازی فنی و 

عملیاتـی فراگیران در روند آموزش اسـت. 
در همیـن راسـتا الزم اسـت ابعـاد مختلف رونـد مهارت افزایـی از جملـه اولویت یافتن 
بیـش از پیـش دروس عملـی و کاربـردی و امـکان سـنجش عینـی و عملـی مهارت هـای 
آمـوزش داده شـده بـه فراگیران شـرکت کننده در دوره های سـنجش مهـارت ، باید به نحو 
جـدی مدنظر مسـئوالن امـر و برنامه ریزان آموزشـی فعال در این بخش قـرار گیرد. تربیت 
 نیـروی انسـانی مهارت آموخته و توانمند نیازمند تمرکـز بیش تر بر روی روش های برگزاری
 آموزش هـای مهارتی و اسـتفاده ار مربیان خالق و توانمنـد و خبره و پرتجربه در حوزه های

مختلـف فنـی و تخصصـی اسـت. یکـی از عوامـل مؤثر بـر بهبود ایـن روند، تأسـیس بانک 
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 اطالعاتـی مربیـان ماهـر و فعـال و پرانگیـزه و دارای صالحیت حرفه ای در سـطح کشـور و
بـه اشـتراک گذاشـتن تجـارب اسـتان های مختلف در زمینـه ی بهبود و کیفیت بخشـی به 
 آموزش هـای مهارتـی اسـت. عـالوه بـر آن بایـد به پـاس تالش هـای مؤثر و دسـتاوردهای
 بـس مهـم عوامـل برنامه ریـز و مجریـان و دسـت اندرکاران آموزش های مهارتی الزم اسـت

موضـوع متناسب سـازی واقعـی و عادالنـه تعرفه هـای در نظـر گرفته شـده بـرای برگزاری 
 دوره هـای آمـوزش مهارتـی به طـور جـدی و ملمـوس در دسـتور کار قـرار گیـرد و بـرای
 حفظ و پاسداشـت حرمت مادی و معنوی آنان حق و حقوق کلیۀ عوامل و دسـت اندرکاران،
 پدیدآورندگان محتوای آموزشـی، مجریان برگزاری دوره ها، مربیان و سـایر عوامل و فعاالن

این حوزه به طور عادالنه و تمام و کمال پرداخته شود. 
 بپذیریـم هـر گونـه تـالش، سـرمایه گذاری، نـوآوری و خدمـت در رابطـه بـا توسـعه و
 افزایش کمی و کیفی آموزش های مهارتی، تالش در راسـتای توسـعه ی پایدار و پیشـرفت
 همه جانبه ، و تعالی وپیشـرفت کشـور اسـت. از این منظر توسـعه و بهبود کمی و کیفی و
 کیفیت بخشـی بـه آموزش هـای مهارتی بخش کشـاورزی و خدمات ، حـاوی معانی و آثار و
 پیامدهای ارزشـمندی چون کمک به روند توسـعۀ بخش کشاورزی، حمایت از بهره برداران
 کشاورزی و مشاغل فعال در این بخش، و افزایش تولید و تأمین امنیت پایدار غذایی جامعه

اسـت و هرگونـه غفلتـی، در آن امری ناپذیرفتنی و خسـارت زا خواهد بـود. به عبارت دیگر 
 ایـن دوره های آموزشـی بایـد بتواند روند مهارت افزایی وتوانمندسـازی نیروی کار در بخش

کشاورزی را تسریع نماید و به بخشی از نیازهای شغلی این حوزه ی اقتصادی کمک کند.  
 در مقام نتیجه گیری از این بحث اشاره به این موضوع الزم است در این رویکرد که در این شیوه نامه

مـا بـا مجموعـه ای از راهکارهـا )و نـه فقـط یـک یـا دو روش و راهـکار( سـروکار داریـم 
کـه قابلیـت و اسـتعداد آن را دارنـد تـا مربیـان دروس عملـی گـروه کشـاورزی و زیرگروه 
کشـاورزی و غـذا آن را براسـاس شـرایط محیطـی، فصـول آمـوزش و تنـوع محصـوالت 
کشـاورزی منطقـۀ خـود  و نیازهـای آموزشـی مـورد نیـاز مهارت جویـان تحـت تربیـت و 
آمـوزش خـود آن را تغییـر دهنـد و بـا اهـداف و نیازهـای خـود منطبـق نماینـد. از ایـن 
رو پرسـش ها و عملیـات در نظـر گرفتـه شـده در ایـن اثـر غالبـاً بـرای دوره هـای آموزش 
مهارتـی »گیاهـان دارویی، زعفران، سـویا و آفتابگـردان« و »زراعت غـالت و حبوبات« و تا 
حـدودی »سـرویس و نگهداری تراکتور و تیلر« طراحی شـده اسـت. اما قابلیـت آن را دارد 
کـه بـا تغییراتی، بـه سـایر دروس و مهارت های تحصیلـی زیرمجموعه ی بخش کشـاورزی 
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تعمیـم داده شـود و نیازهـای آموزشـی واحدهـای عملـی ایـن دروس را بـرآورده نماید. 
ایـن رویکـرد اجرایـی بـا تمـام دقتی کـه در رابطه بـا سـازگاری کامل آن بـا چارچوب 
مهارتـی رشـته های  آموزشـی  برنامه ریـزان  نظـر  مـورد  اهـداف  و  شـرایط  و   عملیاتـی 

گـروه کشـاورزی و خدمـات )بـه ویـژه  در قالب طرح سـنجش مهارت( انجام شـده اسـت، 
امـا بی تردیـد خالـی از لغـزش و خطـا نمی توانـد باشـد. امیـد اسـت مربیـان دروس عملی 
رشـته های مهارتـی زیـر گـروه کشـاورزی و غـذا کاسـتی ها و کمبودهـای آن را بـه نحـو 
مقتضـی گوشـزد نماینـد و پیشـنهادهای خود را بـرای بهبود شـرایط، روش هـا و ابزارهای 
مـورد بحـث در ایـن شـیوه نامه، بـه هـر نحـو کـه شایسـته می داننـد، بـه اطالع مؤسسـه 
آمـوزش و ترویـج کشـاورزی و معاونـت آموزشـی مرکـز تحقیقـات و آموزش کشـاورزی و 
 منابع طبیعـی لرسـتان برسـانند. باشـد چنیـن تالش هایی مقبـول درگاه حق واقع شـده و
 بتواند در راسـتای افزایش کمی و کیفی سـطح آموزش ها و بهبود و تقویت تجارب علمی و
 عملی فراگیران طرح خود اظهاری نافع و سـودمند واقع شـود؛ و راه را برای ابداع روش های

اعتبارسنجی مشابه و رفع نیازهای آموزشی عملی فراگیران طرح خود اظهاری هموار سازد.
 در پایان جا دارد به پاس همکاری ها،  و تالش های شـایان توجه مدیران و کارشناسـان 
 مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی و پیگیری های مستمر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و
 منابع طبیعـی لرسـتان بـرای بـه فرجام رسـیدن ایـن پژوهـش مراتب سـپاس عمیق خود

را نثـار تمامـی ایـن عزیزان کنم. به ویژه سپاسـگزار زحمات و مسـاعی آقای دکتر حسـین 
 نیک فرجـام )مدیـر آموزش های رسـمی و کاردانش مؤسسـه آموزش و ترویج کشـاورزی( و

دیگـر مدیـران، کارشناسـان و کارکنـان فعـال این مؤسسـه در بخش آموزش هـای مهارتی 
هسـتم از هیـچ تالشـی بـرای بهبـود کمـی و کیفـی ایـن برنامه هـای آموزشـی فروگـذار 
نمی کننـد. همچنیـن سپاسـگزار زحمـات نویسـندگان ایـن کتـاب هسـتم کـه بـا تدوین 
و تنظیـم ایـن اثـر گام مؤثـری در راسـتای کیفیت بخشـی و اعتبارافزایـی بـه آموزش های 
مهارتـی بخـش کشـاورزی برداشـته اند. امید اسـت مجموعه ی این مسـاعی مقبـول درگاه 
احدیـت واقـع شـود، و بـه تربیـت و مهارت افزایـی نیـروی کار و توسـعه ی مشـاغل بخش 

کشـاورزی کمـک نماید. 
پدیدآورندگان

وزارت جهاد کشاورزی
بهمن ماه  1400
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»کارکردگرایی« در آیینۀ ادبیات، فرهنگ و دین 
 در دنیای امروز اهمیت علوم کاربردی و جنبه ی عملی آموزش بر کسی پوشیده نیست.
 توصیه به »عمل« و آموختن دانِش کاربردی و آراسته به »عمل« از دیرباز نزد بزرگان دین،

عرفـا، ادیبـان و چهره هـای شـاخص ادبـی و فرهنگـی ایـران و جهان مـورد تأکیـد بوده و 
 کم تر کسـی اسـت که الاقل بخشـی از سـخنان حکیمانه و جاودانه ی بزرگان علم و دین و

دانـش و فرهنـگ ایـران و جهان را در این زمینه به یاد نداشـته باشـد. یکـی از بزرگانی که 
در ایـن رابطـه سـخنان دلپذیـر و جاودانه ای دارد، »سـعدی شـیرازی« اسـت. ازجمله آنجا 
کـه در بـاب هشـتم »گلسـتان« می گویـد: «دو کـس رنـج بیهـوده بردند و سـعی بی فایده 

کردنـد؛ یکـی آن که اندوخـت و نخـورد، و دیگر آن که آموخـت و نکرد.«
چون عمل در تو نیست نادانی علم چندان که بیش تر خوانی 

یا آنجا که می گوید:
»یکی را گفتند: عالم بی عمل به چه ماند؟ گفت: به زنبور بی عسل«

باری چو عسل نمی دهی، نیش مزن زنبور درشت بی مروت را گوی 

یـا آنجـا کـه می فرمایـد: »هر کـه را علم خوانـد و عمل نکرد، بـدان ماند کـه گاو راند و 
تخـم نیفشـاند.« یـا: »تلمیح بی ارادت عاشـق بـی زر اسـت و رونده ی بی معرفـت مرغ بی پر 

و عالـم بی عمـل درخت بی بـر، و زاهـد بی علم خانه ی بـی در .«1
سعدی در دیگر آثار جاودانه ی خود )ازجمله "گلستان سعدی" و "دیوان غزلیات" ( نیز 
 چنان از اهمیت و جایگاه و ارزش "عمل" و جنبه ی کاربردی"دانش"  و "آموزش"سخن می راند
 که گویی در حقیقت نزد او علم راسـتین همان علمی اسـت که به بشـر فایده می رسـاند و

در بـر رشـد و تکامـل مادی و معنـوی او اثری مثبت به جـای می گذارد. نگاهی به سـخنان 
ارزشـمند او در نقـد دانسـته های خـودش، جـای هیچ تردیـدی باقی نمی گـذارد که گویی 
از نـگاه سـعدی ارزش هـر دانسـتنی آنجـا به راسـتی بـه ظهـور و بـروز می رسـد کـه بـه 

جامـه ی عمل آراسـته گـردد. چنانکـه می فرماید:
به عمل کار برآید به سخن دانی نیست سعدیا گرچه سخن دان و مصالح گویی 

1. سعدی شیرازی، شیخ مصلح الدین، گلستان سعدی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات 
صفی علیشاه، تهران، سال 1376، صص 515-517
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 ارجحیـت دانـش و آموزش عملی نسـبت بـه جنبه ی نظری آن چنان بدیهی و روشـن و
از چنـان ارزش و جایگاهـی برخـوردار اسـت کـه در تمام فرهنگ های بشـری به آن اشـاره 
شـده و وارد فرهنـگ عمومـی، امثـال حکـم و زبانزدهـای شـفاهی و روزمره ی مردم شـده 
اسـت. چنان کـه ایـن موضـوع در ضرب المثل هـای ایرانی از نمـود ویژه ای برخوردار اسـت. 
عباراتـی را کـه نشـان دهنده ی ارزش علم کاربـردی و آموزش عملی اسـت )نظیر احادیثی 
کـه در بـاب ارزش عمـل بـه علـم از بـزرگان دیـن و دانـش نظیـر سـعدی علیه الرحمـه و 
هجویـری ذکـر شـد(، چنـان زیـاد اسـت کـه امثـال و نمودهـای آن را می تـوان در آثـار 
 بسـیاری دیگـر از بـزرگان دیـن، دانشـمندان، عرفـا و اهـل ادب و فرهنـگ مشـاهده و

ذکر نمود. از جمله:
کار بـا خرقه اسـت بـا حرقه [گفتار پرحـرارت[ نیسـت. )کشـف المحجوب( دهخدا این 
سـخن را نظیـر گفتـه ی معروف سـعدی )کار به عمل برآیـد( دانسـته و در توصیف منظور 

گوینـده به شـعر دیگـری از »کاتبی تُرشـیزی« ارجاع داده اسـت، کـه می گوید:
ای مطرب تو این ترانه ادا کن که کار با عمل است.1 غرور علم نه از عاقلی است، 

عالمـه دهخـدا همچنیـن در توصیـف اهمیـت و ارزش کار عملی بـه ضرب المثل »کار 
کـرده نمی شـود به سـخن« اشـاره می کند کـه آن را مأخـوذ از این بیت شـعر "ابن یمین" 

دانسـته اسـت که می گوید:
کار کرده نمی شود به سخن« 2 »در عمل کوش و ترک قول بگیر 

و آن را نظیر بیتی از سعدی می داند که می گوید :
دو صد گفته چون نیم کردار نیست بزرگی سراسر به گفتار نیست 

و نیز بیت دیگری از سنایی که می گوید :
کارکن بگذر از ره گفتار      زین چنین ترهات دست بدار

موالنـا نیـز در دیـوان اشـعار، غزلیـات و به ویژه مثنـوی در ده ها مـورد، علـم را با عمل 
در کنـار هـم آورده و چنـان بـه نظـر می رسـد که از دیـدگاه ایشـان این دو موضـوع قرینۀ 
هـم بـوده و هرگـز  از هـم جدایی پذیر نیسـتند. ازجمله در غزلیـات او ابیـات فراوانی را در 

1. سعدی شیرازی، شیخ مصلح الدین، گلستان سعدی، به کوشش خلیل خطیب رهبر، انتشارات 
صفی علیشاه، تهران، سال 1376، صص 577- 551

2. دهخدا )عالمه(، علی اکبر، امثال حکم ، مجلد سوم، انتشارات امیرکبیر، )چاپ ششم(، تهران، 
سال 1363، ص 1172   همان منبع، ص 1158
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بـاب همسـنگی و همسـویی علـم و عمـل )همبسـتگی جنبه ی نظـری علوم بـا جنبه های 
نظـری آن( می تـوان یافـت کـه موارد زیـر تنها تعـداد اندکی از آن اسـت:

ای روح بخش بی بدل وی لذت علم وعمل   

هم خویش حاجت خواسته، هم خویشتن کرده روا )غزل 1(

عقلی که بر این روزن شد حارس این خانه    یا:  

خاک در او گردد گر علم و عمل دارد  )غزل 600(

سخن ز علم خدا و عمل خدای کند  وگر ز ما طلبی کار کار کار بود )غزل 938( یا:  

علم و عملم قبول او بس )غزل 1050( گر خواب شبم ببست آن شه  یا:  

ز اشتر مست که جوید ادب و علم و عمل )غزل 1344( یا:  شتران مست شدستند ببین رقص جمل   

غرقه مقصود شدی تا چه کنی علم و عمل )غزل 1360(1  یا: باده چو زر ده که زرم ساغر پر ده که نرم  

موالنـا همچنیـن در مثنـوی معنـوی در برخی از حکایـات و تمثیل های مانـدگار خود 
بـه ارزش عمـل و نسـبت آن بـا معرفـت و دانـش اشـاره نموه اسـت. به طور مثـال در دفتر 

پنجـم مثنـوی )بخش 47( در تفسـیر سـخنان پیامبـر گرامی اسـالم )ص( می فرماید:
باوفاتر از عمل نبود رفیق پس پیمبر گفت بهر این طریق 

کی توان کرد ای پدر بی اوستاد این عمل وین کسب درراه سداد 

هیچ بی ارشاد استادی بود دون ترین کسبی که در عالم رود 
تا دهد بر بعد مهلت یا اجل 2 اولش علم است آنگاهی عمل 

موالنـا در کتـاب "فـی مافیـه" نافع بودن و سـودمندی علـم و دانـش را در آن می داند 
کـه نمـود و اثـر مثبـت آن در سـطح جامعـه قابل مشـاهده باشـد و جامعـه از منافـع آن 
برخـوردار گـردد. او علـم را بـه درختـی تشـبیه کـرده، و عمـل را همچـون بـرگ و بـار و 
میـوه ی آن درخـت می دانـد. همیـن تعبیـر موالنـا را می تـوان با سـخنی از سـعدی قیاس 
گرفـت، کـه شـرط سـودمندی و تأثیرگذاری و ثمربخـش بودن علم را عمل بـه آن می داند 

و از عالمانـی کـه بـه علـم خـود عمـل نمی کننـد، شـکوه کـرده و می گوید:
هر چه گوید نگیرد اندر کس عالمی را که گفت باشد و بس 

1. بلخـی، خواجـه جالل الدیـن )موالنـا(، دیوان اشـعار، غزلیات، نشـر کتابخانـه ی اینترنتی گنجور 
 https://ganjoor.net  :نسـخه ی الکترونیکی(  قابل دسـترس در سـامانه گنجور به نشـانی(

2. همان منبع
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و نیز در گلستان گوید:
چون عمل در تو نیست نادانی علم چندان که بیش تر دانی 

سـنایی نیـز از در بسـیاری از اشـعار خـود از ارزش علم تـوأم با عمل، و علـوم و معارف 
کاربـردی یـاد می کند ازجملـه در دیوان اشـعار خـود می گوید:

زان که جان آفرین چون جان نبود علم خوان چو علم دان نبود 
نباش از نائبات چرخ ستوه  1 علم داری به حلم باش چو کوه 

سـنایی نتیجه بخـش بـودن و سـودمندی علم را منوط بـه عمل و کار عملی دانسـته و 
به طـور تلویحـی علمـی را کـه به کار بسـته نمی شـود، و مـورد اسـتفاده قـرار نمی گیرد، و 

سـودی از آن بـه فـرد و جامعـه نمی رسـد، مضـر و مانع پیشـرفت جوامـع می داند.
پرگهر شد دهان علم و عمل چون درآمد صدف گشای ازل 

زان که زو یافت خلق راه به حق دین بدو یافت زینت و رونق 
تا شاخ علومت عمل آورد چنین بار 2 شد طبع جهان معتدل از تو که نیابی 

ایـن ادیـب بلنـدآوازه نتیجه بخـش بـودن و سـودمندی علـم را منـوط بـه عمـل و کار 
عملـی دانسـته و به طـور تلویحی علمی را که به کار بسـته نمی شـود، و مورداسـتفاده قرار 

نمی گیـرد، مضـر و مانـع پیشـرفت جوامـع می داند.
علم بی کار پای بند بود 3 علم با کار سودمند بود 

یکـی دیگـر از معارفـی که سـعدی در حوزه ی آراسـتگی دانـش به زیور عمـل و کنش 
از آن یـاد می کنـد، گفته هـا و اقوالـی اسـت کـه به صـورت زیبـا و پرمعنـا هسـتند، او در 
خـالل حکایـات نغـز و تمثیل هـای پرمعنـا و به یادماندنـی،  اثرگـذاری واقعـی هـر دانش و 
آموزشـی را، به ویـژه آنجـا ارج می گـذارد و حرمـت می نهـد، کـه نخسـت از سـوی گوینده  
منشـأ اثـر بـوده و فضایـل و جنبه هـای عینـی آن در کـردار و رفتـار عالـم، قابل مشـاهده 
باشـد. او علـم تـوأم بـا عمـل را در جایگاه یـک فضیلت اخالقی می سـتاید و از افـرادی که 

1. در علم آمـوزی و بـه کار بسـتن دانـش )و عمـل بـه معـارف نظری( حلیـم و اسـتوار و ثابت قدم 
بـاش و از ایسـتادگانی مبـاش کـه از گـردش چـرخ گردون سسـت و زمین گیر می شـوند.

2. مجدودبـن آدم، ابوالمجـد )موسـوم بـه سـنایی غزنـوی(، دیـوان اشـعار، بـه اهتمـام و تصحیح 
محمدتقـی مـدرس رضـوی، انتشـارات سـنایی، تهـران )چـاپ هفتـم(، سـال 1388، ص 193

3. امثال حکم دهخدا ، جلد دوم ، ص 1089
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بـا بیـان گفته هـای شـعارگونه، بـه زیبایی سـخن می گویند، اما کردارشـان موافقتـی با آن 
گفته هـا نـدارد مذمـوم می شـمارد و ازجملـه در یکـی از حکایـات "گلسـتان" می گویـد: 
»فقیهـی پـدر را گفـت: هیـچ از این سـخنان رنگین دالویـز متکلمان در من اثـر نمی کند، 

بـه حکـم آن کـه نمی بینم مرایشـان را فعلـی موافـق گفتار :
خویشتن سیم و غلّه اندوزند ترک دنیا به مردم آموزند 

هر چه گوید نگیرد اندر کس عالمی را که گفت باشد و بس 
نه بگوید به خلق و خود نکند  1 عالم آن کس بود که بد نکند 

علـم و آمـوزش هرقـدر مفیـد و سـازنده و اثربخـش و زیبا باشـد، تنها زمانی سـودمند 
 می افتـد کـه در فـرد یا جامعه و محیـط فرهنگی، اجتماعـی و اقتصادی اثری محسـوس و
 ملمـوس بـر جـای بگذارد، مشـکلی را برطرف کند، زخمـی از فرد یا جامعـه را مداوا کند و

آثـار آن در قالـب تغییرات مثبت اجتماعی به درجه ی ظهور برسـد. و این ممکن نمی شـود 
مگر در سـایه ی همبسـتگی علم و عمل. سـودمندی علم در آن اسـت که دانش به بینش 
منجـر شـود و آمـوزش، مهارت آمـوزی و توانمندسـازی و تجربه آمـوزی فراگیـران را در پی 

داشـته باشـد. چنان کـه دهخـدا در امثال وحکم در تمثیلی زیبا از قول شـاعر می نویسـد:
چاک رفو، تا جداست رشته ز سوزن 2 علم چو سوزن، عمل چو رشته ، نیابد 

کثـرت ارجاعـات بـزرگان دیـن و دانـش و فرهنگ ایـران و جهـان در رابطه بـاارزش و 
جایـگاه رشـد مـادی و معنوی انسـان بـر این بـاور ملموس متکی اسـت کـه ارزش علوم و 
آموخته هـا و افـکار نـو و بدیـع انسـان، وقتـی به راسـتی معلوم می گـردد، که اثـرات آن بر 
 بهبود و رشـد و تکامل مادی و معنوی افراد و جوامع قابل مشـاهده باشـد، و  این آموزه ها و

تجـارب بـه گونـه ای آشـکار بـر سرنوشـت بشـر تأثیـر بگـذارد و بهبـود مظاهـر مـادی و 
معنـوی زندگـی انسـان را در پـی داشـته باشـد. یکـی از مهم تریـن منابـع و بسـترهای 
 شـکل گیری چنیـن نگرش هایـی، احسـاس نیاز اسـت که تفکـر و تأمل بر روی رفـع نیاز و

لـزوم بهـره گیـری از تجربـه های مشـابه را امکان پذیر می سـازد بـه این معنا که احسـاس 
نیـاز انسـان اسـت که او را بـه تأمل و تفکـر و معرفت جویی )جنبۀ نظری( وا مـی دارد، و در 

1. گلستان سعدی، باب دوم ، ص 216
2. امثال وحکم دهخدا، جلد دوم ، ص 1111
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بسـیاری از مـوارد نتیجـۀ عملـی همین تفکـرات و معـارف )جنبۀ عملی دانش( اسـت، که 
 بـه رشـد و تکامـل انسـان کمک می کند. از ایـن رو اگر نیک بنگریم، هـر دو جنبۀ نظری و
 عملـی دانـش و معرفـت در جای خود مهم بوده و این دو مفهوم در حقیقت همچون دو بال

عمل می کنند، که به رشد و تعالی فرد و جامعه کمک می کنند.   
گرایـش انسـان بـه تفکـر و معرفت جویـی و تـالش بـرای از میـان برداشـتن موانـع در 
بسـیاری از فرهنگ هـا و تمدن هـای بشـری و معـارف و آموزه هـای دینی مـورد تأکید قرار 
گرفتـه اسـت. وحیـدی منـش در رابطـه بـا اهمیت و جایـگاه جنبـه ی عملی علـم و تفکر 
در اندیشـه ی اسـالمی می نویسـد: »اسـالم، عقـل را به عقل ابـزاری یا عقل معـاش محدود 
نکـرده اسـت، بلکـه توجـه به سـطوح برتر آن یعنـی عقل نظـری و عقل عملـی را نیز الزم 
دانسـته و هرگونـه توجـه ناقـص به عقـل را ضد عقل و ناشـی از جهالت می دانـد. مهم تر از 
آن، وحـی را نیـز به عنـوان مهم تریـن منبـع معرفت معرفی کرده اسـت. بنابرایـن، برخالف 
اندیشـه غربـی کـه منبـع معرفت نزد آنان بـه عقل ابزاری و تجربه محدود شـده اسـت، در 
اندیشـه اسـالمی عـالوه بـر آن هـا عقل عملـی، عقل نظـری و وحـی از منابع مهـم معرفت 
به حسـاب می آینـد.«1 واقعیـت آن اسـت کـه علـوم و آموزه هـای دینـی در برانگیختـن 

احسـاس نیـاز و درک تاریخـی از علـوم کاربردی نقش پررنگی داشـته اسـت. 
بسـیاری از افـکار، ارجاعـات، باورهـا و تجاربـی که بـر عقل عملی و نمـود عینی معارف 
در اخـالق و تجـارب فردی انسـان تکیـه  دارند، ریشـه در معارف دینی دارد کـه اکثر آن ها 
از مذاهـب و ادیـان آسـمانی ازجملـه دیـن مبیـن اسـالم، الهام گرفته انـد.. قـرآن کریم در 
 رابطـه بـاارزش علـم و تفکـر و عمل خردمندانه کـه مصادیـق آن را در آموزش های علمی و

َِّذیـَن آَمُنوا لِـَم تَُقولُوَن ما ال  کاربـردی می تـوان عینـاً مشـاهده نمـود، می فرماید: »یا أَیَهـا ال
ِ أَْن تَُقولُوا مـا ال تَْفَعُلوَن « 2 تَْفَعُلـوَن * کُبـَر َمْقتـاً ِعْنَد اللَّ

ترجمـه : »ای کسـانی کـه ایمـان آورده اید، چـرا چیزی می گویید که عمـل نمی کنید؟ 
نـزد خـدا بسـیار مـورد غضب اسـت کـه چیـزی را بگوئید کـه )بـه آن( عمـل نمی کنید.« 

1. وحیدی منش، حمزه علی، عناصر تمدن ساز دین اسالم، نشریه ی معرفت، نشر مؤسسه آموزشی 
و پژوهشی امام خمینی )ره( شماره 123 ، تهران، اسفندماه سال 1376، ص 12

2. قرآن کریم، سوره صف، آیات 2-3



22
کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...

همچنیـن عالمـه مجلسـی در بحاراالنـوار در بـاب »فضیلـت عمل بـه علم« بـه حدیثی از 
پیامبـر گرامـی اسـالم )ص( اسـتناد می کنـد کـه می فرمایـد: »الِعلـُم الّـذی ال یُعَمـُل بِـِه 
کالَکنـِز الّـذی ال یُنَفـُق ِمنـهُ ، أتَعـَب صاِحُبـُه نَفَسـُه فـی َجمِعـهِ ، و لَـم یَِصـْل إلـی نَفِعِه « 
ترجمـه: پیامبـر خـدا  )ص( فرمـود : »دانشـی که به کار بسـته نشـود، مانند گنجی اسـت 
کـه از آن خـرج نشـود. صاحـب چنیـن گنجـی بـرای اندوختِن آن خـود را به رنـج افکنده 
و سـودی از آن نبـرده اسـت.«1. در کتـاب غررالحکـم نیـز حدیثی از قول امـام علی )ع( در 
بـاب ارزش عمـل بـه علـم ذکر شـده اسـت که فرمـود: »َقلیـُل الِعلـِم َمـَع الَعَمِل َخیـُر ِمن 
َکثیـرِه باِلَعَمـٍل.« ترجمـه : دانـش انـدک همـراه بـا عمـل بهتر از علم بسـیار بـدون عمل 
اسـت.« 2 در همیـن منبـع ارزشـمند سـخنان دیگـری نیـز در رابطـه بـا ارزش عمـل در 
 فراینـد علم آمـوزی و معرفت جویـی از زبـان امـام علـی )ع( نقـل گردیـده اسـت؛ ازجمله :

اسـت کـه  نیکویـی کـردار  »بـا  ترجمـه:  الَقـوِل«  بُِحسـِن  الِعلـِم ال  ثََمـَرُۀ  تُجنـی  الَعَمـِل  »بُِحسـِن 
میـوه دانـش چیـده می شـود نـا بـا زیبایـی گفتـار.«3 و نیـز از در همیـن زمینـه از ایشـان نقـل 
األقـواِل.« إعـراِب  إلـی  ِمنُکـم  أحـَوُج  األعمـاِل  إعـراِب  إلـی  إنَُّکـم   « فرمـود:  کـه  اسـت،   شـده 

ترجمه: »شما به انجاِم درست و صحیح کارها نیازمندترید تا درست و فصیح ادا کردن سخنان.« 4 
  در بیانـات جامـع و ارزشـمند امیرالمؤمنین )ع( نمونه های فراوانـی از تأکید بر اعمال و

کردارهـا و فعالیت هـا و معـارف عملی به چشـم می خورد که خود می توانـد بحث مفصل و 
 مسـتقلی در ایـن زمینه باشـد. امـا اینجا به مصداق قطـره ای از دریا ذکر چنـد نمونۀ دیگر

از ایـن بیانـات ارزشـمند در ایـن زمینـه کفایـت می کنـد. از جملـه آن حضـرت در همین 
زمینـه می فرمایـد : »الِْعلْـُم َمْقـُروٌن بِالَْعَمـِل َفَمـْن َعلَِم َعِمـَل، َو الِْعلْـُم یَْهِتُف بِالَْعَمـِل: َفإِْن 
 أََجابَـُه َوإاِلَّ اْرتََحـلَ َعْنـُه « امـام )ع( فرمود: علم با عمل همراه اسـت و هرکس )به راسـتی(

1. مجلسی محمد باقربن محمدتقی ) 1111-1037 ه. ق( بحاراالنوار الجامعه الدرراخباراالئمۀاالطهار، 
نشر: داراحیاء التراث ، بیروت، سال 1403 ه.ق ) 1363خورشیدی(، حدیث 2/37/55

2. تمیمی آِمدی، ابوالفتح عبدالواحد بن محمد، غرور الحکم و دررالکلم، به تصحیح و ترجمه سید 
تهران، سال 1377 حدیث شماره  اسالمی ،  فرهنگ  نشر  دفتر  انتشارات  هاشم رسولی محالتی ، 

4772
3. همان منبع، حدیث شماره 4296

4. همان منبع )غررالحکم و دررالکلم( حدیث شماره 3828
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عالـم باشـد )بـه گفته های خود( عمـل می کند. علم، عمـل را فرامی خواند، اگـر آمد علمی 
می مانـد، و اال کـوچ می کنـد.«1 از ایـن حدیـث چنیـن فهمیده می شـود که سـودمندی و 
مانـدگاری علـم ناشـی از عمـل بـه آن اسـت و چنانچه علـم به زیور عمل آراسـته نباشـد، 
بـدون آن کـه اثـر مثبتـی بر جای بگـذارد، از اذهـان فراموش می شـود. برخـی از محققان 
کـه در رابطـه بـا مصادر و اسـانید نهج البالغه تحقیق کـرده اند، این سـخن را با حدیثی از 
حضرت مسـیح )علیه السـالم( مقایسـه می کنند که فرمـود: »لَْیَس بِنافِِعـَک أن تَْعلََم ما لَْم 
تَْعَمـْل إنَّ کثـرَۀ الِعلـِم ال یَزیُدَک إاّل َجهاًل إذا لَْم تعَمْل بِـه؛« ترجمه: »علمی که با آن عمل 
نباشـد برای تو سـودمند نیسـت و کثرت علم در صورتی که خالی از عمل باشـد چیزی جز 
 بـر جهـل تـو نمی افزایـد.«2 به نوشـتۀ عالمه کلینی بـه نقـل از )امام صادق علیه السـالم(
  نیز در حدیثی فرمود: »اَلعالُم ِمن َصَدق فِعله قُولِه، َو من لَم یَُصّدق فِعله ُقوله، َفلیَس بِعالم«

ترجمـه: »عالـم کسـی اسـت کـه رفتـار او گفتـارش را تصدیـق کنـد و هر کس کـه کردار 
او سـخن وی را تصدیـق نکنـد و عمـل او برخـالف گفتـه اش باشـد، عالم نخواهـد بود.«3

کسـی کـه کارهایـش تأکید کننـده گفتـارش نباشـد، [و بـه آموخته هـای خـود عمـل 
نکنـد، در حقیقـت[ عالـم نیسـت. امـام در بـارۀ آیه »جـز این نیسـت که از میـان بندگان 
خـدا، تنهـا دانشـمندان از او می ترسـند.« فرمود: )در این آیه( مراد از دانشـمندان کسـانی 
هسـتند که کردارشـان گفتارشـان را تأیید کند و کسانی که کردارشـان گفتارشان را تأیید 
نکنــد )عالمـان بی عمل( در حقیقت دانشـمند نیسـتند. امام صـادق )ع( همچنین ضمن 
برتـری دادن سـخنان و آموزش های عملی بـر اقوال و گفته های زبانـی )نظری( می فرماید: 
 »ُکونُـوا ُدعـاَه الّنـاِس بِأْعمالُِکـْم، َوال تَُکونُـوا ُدعـاًه بِألِسـَنِتُکْم« ترجمـه : »دعـوت کننـده

مکتوبـات  و  نهج البالغـه، سـخنان  موسـی،  بـن  محمدبن الحسـین  ابوالحسـن  رضـی،  1. سـید 
علي بن ابي طالـب )ع(، بـه تصحیـح صبحی صالح، نشـر مرکز البحوث االسـالمیه، قم ، سـال 1374، 

ص 539 )حکمـت 366( 
2. ورام، مسـعودبن عیسـی، مجموعۀ وّرام آداب و اخالق در اسـالم، )ترجمه فارسـی کتاب »تنبیه 
الخواطر و نزهۀ النواظر«(، انتشـارات  آسـتان قدس رضوی و بنیاد پژوهشـهای اسـالمی ، مشـهد، 

1369، جلد اول، ص 64  
3. کمـره ای )کلینی(،شـیخ محمدبـن یعقـوب، اصول کافـی )دورۀ  5 جلدی(، نشـر دفتر مطالعات 

تاریـخ و معارف اسـالمی، قم، سـال 1379، جلد نخسـت، ص 195
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مردم باشید، با عمل هایتان، و )تنها( دعوت کنندگاِن به زبان هایتان نباشید.« 1
همچنیـن امـام علـی )ع( در رابطـه بـا اهمیت علـم کاربـردی و جنبۀ عملـی دانش در 
ِذی الَ  خطبـه 110 نهج البالغـه می فرمایـد: »َو إِنَّ الَْعالِـَم بَِغیـِر ِعلِْمـِه َکالَْجاِهـِل الَْحائِـِر الَـّ
ِ أَلَْوُم«   ـُۀ َعلَیـِه أْعَظـُم، َو الَحْسـَرُۀ لَـُه أَلْـَزُم، َو ُهـَو ِعْنـَد اللَّ یْسـَتِفیُق ِمـْن َجْهلِـِه; بَـِل الُْحجَّ
2ترجمـه: »بـه یقیـن عالمـی که به غیر علـم خود عمـل می کند،)یعنی عمل او بـا آموزه ها 

و گفتـارش منافـات دارد(، همچـون جاهـل سـرگردانی اسـت کـه هرگـز از جهـل خویش 
بیـرون نمی آیـد، بلکـه حّجـت بـر او عظیم تر، حسـرتش پایدارتر و سـرزنش او در پیشـگاه 
خـدا سـزاوارتر اسـت.«  امـام رضا )ع( نیز در رابطـه با اهمیت علم آموزی و رسـاندن دانش 
بـه اهـل آن )یعنـی کسـانی که از آن اسـتفاده و به آن عمـل می کننـد( می فرماید: »طلب 
دانـش بـر هر مسـلمانی واجب اسـت، پس دانـش را از هر جـا که احتمـال می دهید وجود 
دارد و از اهلـش بجوییـد. آمـوزش در راه خدا حسـنه اسـت و طلب آن، عبـادت و گفتگوی 
علمـی، تسـبیح و عمـل بـدان، جهاد و آموزش آن به کسـی کـه آگاهی نـدارد، صدقه بوده 

و دادن آن بـه اهلـش، موجـب نزدیکـی به خداوند اسـت.« 3
هجویـری کشـف و کرامـات را نتیجـۀ عمل می داند و در کشـف المحجوب می نویسـد: 
»پیغامبـر )ص( فرمـود: " نیُۀالمؤِمـن خیـٌر ِمـْن َعَملِـه" نیـت کـردن به ابتـدای عمل بهتر 
از ابتـدا کـردن بـی نیت اسـت / خـر آسـیاب.«... پس بـدان که از علـم اندک عمل بسـیار 
تـوان گرفـت، و بایـد کـه علم مقـرون عمل باشـد؛ کما قال علیـه الّسـالم: الُمَتعبِّـُد بالفقٍه 
َکالِْحمـاِر فـی الطاّحونـۀ متعبـدان بی فقـه را بـه [خـر آسـیب[ ماننـد کـرده کـه هرچنـد 
می گـردد بـر پی نخسـتین باشـد و هیچ راهشـان رفتـه نشـود . ... و از عـوام گروهی دیدم 
کـه علـم را بـر عمـل فضل نهادنـد و گروهی عمل را بر علـم و این هر دو باطل اسـت از آن 
کـه عمـل بـی علم عمـل نباشـد عمل آنـگاه عمل گـردد کـه موصول علم باشـد؛ تـا بنده 
بـدان مـر ثـواب حـق را متوجـه گـردد... و این سـخن دو گروه اسـت یکی آنان که نسـبت 

1. قمی، شیخ عباس، سفینۀ البحار و مدینۀ الحکم و اآلثار...، ترجمه هادی صلواتی، مؤسسه انتشاراتی 
عقیق و دفتر نشر نوید اسالم، تهران، چاپ دوم ، 1393، ج 6، ص 514

2. نهج البالغه، )نسخه صالح صبحی(، قم، 1374، خطبه 110 ، ص 164
3. - فتال نیشابوری، محمدابن حسن، روضه الواعظین و بصیره المتعظین، ترجمه و تحشیه محمود 
   http://infoketab.ir :مهدوی دامغانی، نشر نی،تهران،  سال 1366، دسترسی به نسخۀ الکترونیک کتاب
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بـه علـم کننـد، مـر جاه خلـق را و طاقـت معاملـت آن ندارنـد؛ و بـه تحقیق علم نرسـیده 
باشـند. عمـل را از آن جـدا کننـد، کـه نه علم داننـد نه عمل. تـا جاهلی گوید "قـال نباید 

حـال بایـد"  و دیگـری گوید: علـم باید عمـل نباید. 
هجویـری همچنیـن بـا ذکـر تمثیلـی از ابراهیـم ادهـم )رحمـۀالل علیه( نقـل می کند 
کـه سـنگی دیـدم بـر راه افکنـده و بـر آن سـنگ نبشـته، که مـرا بگـردان و بخـوان گفتا 
بگردانیدمـش بـر آن نبشـته بـود: "أنَت التعَمـُل بما تعلَـُم، کیَف تَْطُلـُب ماالتعلَـُم." )تو به 
علـم خـود عمـل می نیاری، محال باشـد که نادانسـته طلب کنـی.( یعنی کار بنـد آن باش 

کـه دانی تـا به بـرکات آن نادانسـته نیـز بدانی.«1 
ارزش و اهمیـت آموزش هـای عملـی در دیگـر جوامـع و فرهنگ هـای بشـری نیـز 
مـورد بحـث قـرار گرفتـه و در آیینـۀ آثار شـاعران، نویسـندگان، محققـان و ... نمـود یافته 
اسـت. در تمثیلـی زیبـا کـه از متـون مذهبـی و توصیه هـای بزرگان اقتباس شـده اسـت، 
علـم بـه درختـی تشـبیه شـده کـه در زمیـن جـان آدمـی ریشـه دوانـده و نویـد دهنـدۀ 
آینـده ای سرسـبز و تـوأم بـا آبادانـی اسـت و عمـل به علـم برگ و بـار و میوۀ ایـن درخت 
دانسـته شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس هم در متـون و محتـوای آموزشـی و هـم در روابط و 
مناسـبات حاکـم بـر محیط های آموزشـی، الزم اسـت تمهیداتی اندیشـیده شـود که انجام 
فعالیت هـای عملـی بیـش از پیـش مـورد توجـه و تأکید قـرار گیـرد. این موضـوع  به ویژه 
 در علـوم کاربـردی از اهمیـت مضاعفـی برخوردار اسـت. "مـارک تواین" در سـخنی زیبا و

تأثیرگـذار در رابطـه بـا اهمیـت علـوم کاربـردی و اهمیـت و جایـگاه آموزش هـای عملـِی 
بیـرون از کالس درس می گویـد: هرگـز اجـازه نمی دهـم مدرسـه رفتنـم در آمـوزش مـن 
تداخلـی ایجـاد کنـد. "یوهـان ولفگانـگ فون گوتـه" نیز بـر اسـتفاده از فعالیت های عملی 
در فراینـد یادگیـری علـم و دانـش تأکیـد نمـوده و انجـام دادن کارهای عملـی را بهترین 
راه بـرای حفـظ و بـه یادسـپاری مطالعـات و آموزش هـای نظری دانسـته اسـت. بـه تعبیر 
ایـن نویسـندۀ بـزرگ آلمانـی: »سـرانجام مـا آن بخشـی از مطالعاتمـان را  که عمـاًل انجام 

داده ایـم را حفـظ می کنیم.  
مهاتمـا گاندی یکی از مصلحان اجتماعی و اندیشـورانی اسـت کـه آموزه ها و تجارب او 

1. هجویـری، علـی ابـن عثمـان، کشـف المحجوب، به کوشـش: فریدون آسـیابی عشـقی زنجانی، 
انتشـارات مؤسسـه فرهنگـی و اطالع رسـانی تبیان، قـم، سـال 1787، صص 10-12
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در حـوزۀ آمـوزش و اثرگـذاری بر مخاطب، تأثیرهای عمیقی بر ملت هندوسـتان و سراسـر 
جهـان گذاشـت. او در رابطـه بـا آمـوزش می گویـد: مـن معتقدم آمـوزش واقعـی نیروهای 
فکـری و ذهنـی کـودک فقـط ممکن اسـت به وسـیلۀ تمرین هـا و پرورش مـوزون اعضای 
بـدن ماننـد دسـت ها، پاهـا، گوش هـا، چشـم ها، بینـی و غیـره صـورت پذیـرد. بـه عبارت 
دیگـر اگـر اعضـای بدن کودک به درسـتی و به شـکلی خردمندانه و همراه بـا پرورش روح 
بـه کار افتـد، بهتریـن و سـریع ترین راه بـرای توسـعه و تکامـل ذهنـی و فکـری او فراهـم 
خواهـد شـد. منظـورم از آمـوزش آن اسـت کـه بهتریـن خصال و اسـتعدادهای کـودک یا 
انسـان  از نظـر جسـم و اندیشـه و روح بـه شـکلی همه جانبـه بیـرون کشـیده و پرورانـده 
شـود. باسـواد شـدن نـه می توانـد هـدف آموزش باشـد و نـه حتی آغـاز آن. ایـن کار فقط 
یکـی از وسـایلی اسـت کـه بتـوان مرد یا زنـی را به آن وسـیله پرورش داد. باسـواد شـدن 
بـه خـودی خـود آموزش نیسـت. به ایـن جهت ترجیـح می دهم کـه آموزش کـودک را با 
تعلیـم یـک کاردسـتی مفید آغاز نمایـم و او را توانا سـازم که از همان لحظـۀ آغاز پرورش 
 خـود بـه تولیـد اقتصـادی بپـردازد. از ایـن راه مدرسـه می توانـد روی پای خود بایسـتد و

هزینه هـای خـود را تأمیـن کنـد؛ بـه شـرط آن کـه دولـت متعهـد گـردد محصـوالت و 
مصنوعـات کار ایـن مـدارس را خریـداری کنـد.1

آموزش های عملی از منظر فلسفۀ تعلیم و تربیت
آمـوزش از مهم تریـن مسـائل و  ارکان زندگـی اجتماعـی و کوتاه ترین  راه برای کسـب 
دانـش، یادگیـری، تجربه آمـوزی و انتقـال دانسـته ها، ابداعـات و تجارب بشـر از نسـلی به 
نسـل دیگـر اسـت. فرایند آمـوزش در حکم مغـز و موتور محرکـۀ نظام تعلیـم و تربیت هر 
کشـوری اسـت. از ایـن نـگاه »هـر پیشـرفت و موفقیتی در حـوزۀ تعلیم و تربیـت، نیازمند 
نظـام آموزشـی پویـا و نیرومنـدی اسـت کـه وظیفـۀ اصلـی آن تربیـت نفـوس و  تعالـی 
نسـل های امـروز و فـردا و بـه یک معنـا کلیۀ آحـاد جامعه اسـت. تعلیم و تربیـت از جمله 
دغدغه هـای مشـترک جوامـع بشـری اسـت اندیشـمندان و صاحب نظـران تعلیـم و تربیت 

1. آزادبخت، نادر و  مریم منصوری، فرهنگ توصیفی- کاربردی آموزش، انتشارات شاپورخواست، 
چاپ اول، خرم آباد، سال 1397، ص 17
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بـر ایـن بـاور هسـتند کـه روش صحیـح تربیتـی پایه و اسـاس موفقیـت هر ملتی اسـت. و 
معمـوالً بـدون تعلیم و تربیـت صحیح ، هیچ کوششـی در جامعه به ثمر نخواهد نشسـت.«1

به نوشـتۀ سـلطان القرایی فلسـفه و تاریـخ تعلیم و تربیـت در بردارندۀ ایـن فرض کلی 
اسـت، کـه انسـان موجـودی رو بـه کمـال و تعالی اسـت. از ایـن رو در آمـوزش و پرورش، 
تکیـه بـر واقعیـات بایـد اصل باشـد؛ ... و تعلیم و تربیت بر فلسـفه ای درسـت تکیه داشـته 
باشـد کـه هـادی و راهنمـای مـا به سـوی کشـف امکانـات بیکـران بشـر بـرای حرکت او 
بـه سـمت رشـد و کمال باشـد. چنیـن فلسـفه ای می خواهد رابطـه ای مفید بیـن پژوهش 
نظـری کلـی و شـرایط واقعی عمل تربیتی برقرار سـازد. این پژوهشـگر با الهـام از تفکرات 
"مارتیـن هایدگـر" می نویسـد:  وجـوِد انسـانی خـود را بـه صـورت تواناییِ بـودن ظاهـر 
می سـازد او سرچشـمۀ امکانـات اسـت. اسـتعدادی اسـت کـه خـود را بـه سـمت امکانات 
هدایـت می کنـد. او دائمـاً می کوشـد چیـزی بـر خـود بیافزایـد؛ ضمـن آن که هنـوز آنچه 
خواهـد شـد، نیسـت. او بیش تـر از آن چیـزی اسـت که  فعاًل هسـت.«2 واقعیت آن اسـت 
 کـه این گشـوده بودن طبیعت انسـانی بـر روی تعلیم و تربیت و فراگرفتـن، تجربه آموزی و
 کمال جویی مبتنی بر این نیاز واقعی است که اگر او مسلح به دانش و توانایی درک شرایط
 دنیای خود نباشد، و برای غلبه بر مشکالت فراراه خود، از مهارت ها و تجارب اکتسابی خوبی
 برخوردار نباشـد، نخواهد توانسـت آنچنان که بایسـته و شایسـته اسـت، به صیانت از نفس

خود بپردازد. 
 شـاید برخـورداری هنرجویان و مهارت آموزان از آموزش های شـغلی مثـال خوبی برای
 اثبـات این فرض باشـد که توانمندسـازی و مهارت آمـوزی می تواند کیفیت نیروی انسـانی

را ارتقـاء دهـد و بـرای مهـارت آمـوزان فرصت هـای بهتـر و بیش تـری بـرای کاریابـی و 
اشـتغال ایجـاد کنـد. زیـرا مراکـز، سـازمان ها و مؤسسـات تولیـدی، خدماتـی و اداری، 
بیش تـر بـه جـذب نیروهـا و افـرادی عالقه دارنـد که در حوزۀ امـور مورد تصـدی از تجربه 

1. حسنی، فاطمه، فاطمه رمضانیان اهور و اعظم فاطمی راد، دکتر شکوهی و فیلسوفان تعلیم و 
تربیت، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و 

آسیب های اجتماعی ایران. تهران، 1395، ص 1
2. سلطان القرایی، خلیل، مقدمه ای بر فلسففۀ آموزش و پرورش، فصلنامه دانشکده ادبیات و علوم 

انسانی تبریز، شماره 186، بهار سال 1382، صص 157-158
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و مهـارت و سـرعت عمـل بهتـری برخـوردار باشـند و دوره هـای تربیتـی و مهارت آمـوزی 
مرتبـط بـا ایـن مشـاغل را بـا موفقیت سـپری کرده باشـند. 

ایـن دیـدگاه حداقلـی کـه تربیت نیـروی انسـانی آموزش دیـده و ماهر یکـی از اهداف 
نظام هـای آمـوزش و پـرورش کشـورها  اسـت، نبایـد مـا را از درک مبانـی و جنبه هـای 
فلسـفی تعلیـم و تربیت دور سـازد. بدیهی اسـت در دوران امروز آمـوزش یکی از مهم ترین 
مسـائل جوامع بشـری اسـت که همـواره مورد توجـه اندیشـمندان و متفکران قـرار گرفته 
اسـت. از آنجـا کـه واژۀ "تربیـت" بـر اسـاس آراء و اندیشـه های دکتر شـکوهی و بسـیاری 
دیگـر از صاحب نظـران حوزۀ آمـوزش و پرورش، با مباحث ما در رابطـه با اهمیت و جایگاه 
آموزش هـای عملـی قرابـت و همسـویی بیش تـری دارد، ایـن مفهـوم را از منظـر مطالعات 
و پژوهش هـای صـورت گرفتـه در ایـن زمینـه به اجمال بررسـی می کنیم. اشـاره شـد که 
 در بحـث از مبـادی و مبانـی تعلیـم و تربیـت، "تعلیـم" بیش تـر بـه پـرورش قـوای ذهنی
 فراگیران اشـاره دارد؛ اما در کاربرد واژۀ "تربیت" عالوه بر تعلیم و آموزش ذهنی فراگیران،

پـرورش قـوای فیزیکـی، و تقویـت قـدرت و مهارت هـای عملـی و در حقیقـت تقویـت 
قـوای ذهنـی و جسـمی )بـه صـورت توأمـان( مـورد نظر مربیـان اسـت. بسـیاری از علما، 
دانشـمندان و صاحب نظـران حـوزۀ علـوم انسـانی ایـران و جهـان نیـز در تشـریح مبانی و 
فلسـفۀ آمـوزش و تعلیـم و تربیـت این موضوع را مورد بررسـی قرار داده انـد که در مباحث 

قبلـی بـه برخـی از این موارد اشـاره شـد. 
انسـان دارای اسـتعدادهای نهفتـه ی فراوانـی  اسـت کـه تـا تربیـت صحیـح نباشـد، 
مـورد بهره بـرداری قـرار نمـی گیرنـد. »تربیـت عبارت اسـت از فراهـم نمـودن زمینه ها و 
عوامـل بـرای بـه فعلیت رسـاندن و شـکوفا کردن اسـتعدادهای انسـان در جهـت مطلوب 
اسـت.«1 اندیشـمندان و نظریه پـردازان بزرگـی چـون افالطون، غزالـی، ابن سـینا، فارابی، 
ژان ژاک روسـو، جـان دیویـی، پائولـو فریـره، دیویـد پریـل، گادامـر و بسـیاری دیگـر از 
صاحب نظـران در رابطـه بـا تعلیـم و تربیـت و آموزش و پـرورش و ابعاد، جوانـب، اهداف و 
غایـات و راهبردهـای آن بحـث و تحقیق کرده اند، کـه پرداختن به آراء آنـان در این مجال 

نمی گنجـد و بررسـی آن نیازمنـد مباحـث مسـتقلی در ایـن زمینه اسـت. 
 غالمحسـین شـکوهی که در برخی از منابع آموزشـی از او به عنوان "پدر علم تعلیم و

1. قرائتی، محسن، مجموعه درس هایی از قرآن، انتشارات مؤسسه در راه حق، قم، سال 1362
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تربیـت ایـران" یـاد می شـود، از یکـی از نظریه پـردازان طراز اول کشـور در زمینـۀ تعلیم و 
تربیـت اسـت، »اودر بیـان نظـرات خـود همـواره جنبه های عملـی جریان تعلیـم و تربیت 
را وجهـۀ اصلـی نظـر قـرار می دهـد و هـدف اصلـی از طـرح یافته هـای علمـی را کاربـرد 
آن هـا در حیطـۀ عمـل می دانـد. بـه اعتقـاد او روش هـا و برنامه هـای نظام تعلیـم و تربیت 
کشـور بایـد با توجـه به طبیعت آدمـی و خصوصیـات اجتماعی و فرهنگی مـردم تنظیم و 
ارائـه شـود و رونـد آمـوزش و پرورش در نهایـت بتواند افـرادی مفید و منطبق بـا نیازهای 
اجتماعـی آمـاده کنـد.«1 بـه تعبیر شـکوهی تربیت کلمه ای عربـی و معادل واژۀ انگلیسـی 
»Education« اسـت. در زبـان فارسـی از آن بـه "آمـوزش و پـرورش" هـم یـاد می شـود. 
از نظـر ریشـه یابـی کلمـه انگلیسـی تربیت بـه این نتیجـه می رسـیم که تربیـت »عبارت 
اسـت از بیـرون کشـیدن کـودک از حالـت نخسـتین و از خـود بیـرون آمـدن او. بعدها به 
عنـوان مراقبـت کـه در پـرورش و تغذیـه کـودکان اعمـال می شـود. مراقبـت در پـرورش 

روحـی آنـان و آموختـن علـم و مهارت هـای نیـک بـه آنان بـه کار رفته اسـت. 
از نـگاه دکتـر شـکوهی بـا نگاهـی جامع بـه دو مفهوم تعلیـم و تربیت فلسـفۀ بنیادین 
آمـوزش را کـه )مبتنـی بـر تربیت و پـرورش قـوای ذهنـی و مهارت های عملـی فراگیران 
اسـت(، بـا زبانـی سـاده و اسـتدالل های محکـم تشـریح می کنـد. او بـا بررسـی جنبه هـا، 
ویژگی هـا و اهـداف تعلیـم و تربیـت، تفاوت هـای ایـن دو مفهـوم را چنیـن بر می شـمارد:  
 الـف( مفهـوم تربیت وسـیع تر از تعلیم اسـت. تربیت در لغت به معنی نشـو و نما دادن،

زیـاد کـردن و برکشـیدن، مرغوب یا قیمتی سـاختن اسـت، نوزاد انسـان بر خـالف حیوان 
نیـاز بـه پرسـتاری دارد و بعـد از پرسـتاری نوبت به تأذیب می رسـد. چـون تأدیب طبیعت 
 حیوانـی آدمـی را به طبیعت انسـانی بـدل می کند ... . بعـد از پرسـتاری و تأدیب، نوبت به
 تعلیم و سـپس تربیت می رسـد. تعلیـم فقط به موجودی اختصاص دارد کـه دارای درک و
 شعور باشد. و بتواند علمی را فرا بگیرد ولی تربیت در مورد موجودات بدون شعوری که قابلیت

رشد دارند نیز صادق است. بدین ترتیب قلمرو تربیت وسیع تر و گسترده تر از تعلیم است. 

1. تقی زاده سیکارودی، الهام، در باره غالمحسین شکوهی، روزنامه ایران، نشر مؤسسه فرهنگی و 
مطبوعاتی ایران، تهران، دوشنبه، 2 آذرماه سال 1394
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ب( اهـداف تربیـت گسـترده تـر از اهـداف تعلیـم اسـت. بـه وسـیلۀ تربیـت می تـوان 
تمامـی اسـتعدادهای جسـمانی و روحانـی، عقلـی و عاطفـی انسـان را رشـد داد؛ اما تعلیم 
تنهـا بـه افزایـش معلومـات ذهنـی مربی کمـک می کند. لـذا [از منظـر اهـداف غایی این 

دو مفهـوم[ اهـداف "تربیـت"، گسـترده تر از اهـداف "تعلیـم" اسـت. 
ج( تعلیـم جنبـۀ ذهنـی و تربیت جنبـۀ عملی دارد. چه بسـا افرادی که علـم و آگاهی 
بـه بسـیاری از مسـائل دارنـد، امـا به هیچ یـک از آن هـا عمل نمی کننـد. امـا تربیت جنبۀ 
عملـی دارد یعنـی تربیـت هنگامـی [بـه فرایند آمـوزش افراد[ اطالق می شـود، که انسـان 

علـم و آگاهـی خود را بـه کار گیرد. 1
جهـان خلقـت و پدیده هـای هسـتی همـه هدفمند آفریده شـده اند. انسـان بـه عنوان 
عالی ترین مظهر آفرینش از سـرآغاز و سـرانجامی روشـن برخوردار اسـت و تعلیم و تربیت 
 که از شـاخه های مهم علوم اسـالمی اسـت، برای غایت  و هدفی معین تدوین شـده اسـت.

وظیفـۀ تعلیـم و تربیـت آن اسـت کـه انسـان را از مرحلـۀ حیوانـی بـه مرحلـۀ انسـانی 
تکامـل بخشـد. انسـان ترکیبـی از جسـم و جان و عقـل، و هـدف تعلیم و تربیـت پرورش 
جسـم اسـت.«2 از نـگاه دکتر شـکوهی تعلیـم و تربیت به معنـی کمال بخشـیدن و ارزنده 
سـاختن فـرد اسـت [و ایـن تعبیـر[ بـه معنـی از حـد افـراط و تفریـط بیـرون آوردن و به 
حـد اعتـدال سـوق دادن اسـت. به طور کلـی اصطالح "تربیت" بـه تأثیر ارادی بزرگسـاالن 
بـر خردسـاالن بـه منظـور سـوق دادن او به حالت بزرگسـالی اسـت. )شـکوهی، 1365( از 
ایـن منظـر فـرد مربـی و تربیت کننـده وظیفـه دارد تـا بـا انتقـال دانسـته ها و تجـارب و 
یافته هـای نظـری و عملـی خـود به افـراد فراگیر بـه بلـوغ و توانمندسـازی و مهارت افزایی 
آنـان کمـک کنـد. شـکوهی 5 شـرط کلـی را بـرای درک معنـا و مفهـوم تربیت به شـرح 

زیر بـر می شـمارد: 
تصور چیزی که موضوع تربیت واقع شود و نشو و نما و تغییر هیئت او مورد نظر باشد؛ 

 قابلیـت یـا اسـتعدادی کـه در آن چیز [یا فرد[ موجـود، و مترصد فرصتی بـرای بروز و
ظهور و تجلی باشد؛ 

 شـرایطی که فراهم شـدن آن برای آغاز تحول مورد انتظار الزم و کافی باشـد و فرصت
مناسبی را [برای بروز آن[ فراهم کند. 

1. شکوهی یکتا، محسن، مبانی و روش های تعلیم و تربیت اسالمی، انتشارات الهادی، قم،  سال 1386
2. - کاهانی مقدم، کاظم، تعلیم و تربیت در اندیشۀ بوعلی سینا، انتشارات سخن گستر، مشهد، سال 1386
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اصـول شـناخته شـده و آزمـوده ای کـه که بـه اتـکای آن ها بتوان شـرایط مناسـبی را 
بـرای رشـد فراهـم آورد و ادامـۀ آن هـا را امکان پذیر کـرد. )شـکوهی، 1365( 

شـکوهی در رابطـه بـا اهمیـت اسـتفاده از مربیـان خبـره و تعلیـم دیده و برخـوردار از 
تجـارب و مهارت هـای کافـی در زمینـۀ مسـائل آموزشـی مـورد نظـر )و مبتنـی بـر فنون 
و نظریه هـای آموزشـی راهگشـا( می نویسـد: »اهـداف کلـی تربیـت کـه تحقـق آن هـا در 
مؤسسـات مختلـف آموزشـی در پرتـو یافته هـای علـوم تربیتـی و بـا اسـتفاده از فنـون 
مربوطـه، امـکان پذیر شـده، کمـاکان ملهم از غایـات و متأثر از نظریه هـای تعلیم و تربیت 
اسـت. از طـرف دیگـر، نیـل بـه اهـداف کلـی جـز بـا وسـاطت هدف هـای آموزشـی و بـا 
دسـتیاری مربیـان و معلمـان امکان پذیر نیسـت.«1 در فلسـفۀ آمـوزش و پـرورش، تربیت 
نیـروی انسـانی در ظـرف جامعـه معنا می یابـد. از این نظـر در مقام برقـراری رابطۀ معقول 
افـراد بـا جامعـه، تعلیـم و تربیـت باید بر شـناخت و تبییـن ارزش های زندگـی گروهی در 
ابعـاد اجتماعـی، اقتصـادی، سیاسـی و فرهنگـی آن و ایجـاد ارزش قلبـی نسـبت بـه ایـن 
ارزش هـا مبتنـی باشـد و افـراد را در عمل هماهنگ بـا این علم و ایمان در جهت تشـکیل 
خانـواده و جامعـه ی مطلـوب بشـری سـوق دهـد. در قلمـرو روابـط فـرد بـا جامعـه، قدم 
اول آشـنایی بـا مفاهیـم اولیـۀ زندگـی گروهـی مزایـا و محدودیت های زندگـی اجتماعی، 
 شـناخت گروه هـای اجتماعی و ارزش هـا و معیارهاو قوانین حاکم بر آن از دیدگاه اسـالم و

کشف و درک و دریافت تشکیل، تداوم و اعتالی جوامع بشری خواهد بود.  
بـا اسـتناد بـه ایـن مبانـی فلسـفی، رونـد آمـوزش واقعـی مسـتلزم تجربـه آمـوزی و 
مهارت افزایـی و پـرورش و تربیـت نیروی انسـانی ماهـر و آموزش دیده و باورمنـد به غایات 
اخالقـی و متعهـد نسـبت بـه خانـواده، و جامعـه  اسـت. بـر اسـاس ایـن تعابیر مربیـان از 
طریـق انتقـال تجـارب و آموزه هـا و یافته هـای علمـی و پژوهشـی بـه فراگیـران، دایـرۀ 
ادراکات و اطالعـات فـردی و جمعـی آنان را توسـعه داده و به فراگیـران کمک می کنند تا 
 در برابـر پرسـش ها و ابهام هـا و چالش هـای فرا راه خـود و جامعه، توانمندتـر عمل کنند و
 پاسـخ های واقعی تـر و راهگشـاتری بـرای حـل مشـکالت پیـدا کننـد. فراینـد آمـوزش در
 راسـتای افزایش دانش و تجربه و تقویت قوای ذهنی و جسـمی فراگیران حرکت می کند و

1. شـکوهی، غالمحسـین، مبانـی و اصـول آموزش و پرورش، انتشـارات شـرکت به نشـر )مؤسسـه 
انتشـاراتی آسـتان قدس رضوی، مشـهد، سـال 1390



32
کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...

 تسـهیل یادگیری  و کسـب دانش، و ارتقاء سـطح تجربه و مهارت به فرد امکان می دهد از
 تجارب و یافته های دیگران برای شـناخت بیش تر از خود و جهان و برقراری رابطۀ پویاتری
 بـا آدم هـا و دنیای پیرامون اسـتفاده کند، و با بهره برداری مؤثر از دانش و تجارب اکتسـابی

در ساختن دنیایی بهتر  برای خود و افراد پیرامونش ایفای نقش کند. 
 کسـب مهارت هـای علمـی و عملی و بهبـود توانمندی هـای ذهنی، عقلـی و تجربی به

 فراگیـران کمـک می کنـد تـا در زندگـی خـود نیـز بـا شـناخت و آگاهـی و توانمندی ها و 
تجـارب بیش تـری بـا مسـائل و مشـکالت روبـه رو شـده و به طـور مؤثرتـری از منابـع، 
 فرصت هـا و امکانـات زندگـی خـود بهـره ببرنـد؛ و در حل مشـکالت و موانع فـراراه خود و
 دیگـران، موفق تـر عمـل کننـد  و در ارتقـاء کیفیت زندگی خـود و افراد پیرامونشـان نقش
 بیش تر و مؤثری داشـته باشـند. دانشـنامه اسـتنفورد در رابطه با ماهیت و معنای آموزش و

ابعـاد و جوانـب فردی، اجتماعی آن، و اهمیت این موضوع از منظر فلسـفی می نویسـد: »از 
آنجـا کـه آمـوزش بـه کـودکان [و دیگر فراگیـران[ ایـن قابلیـت را می دهد که بـه صورت 
مسـتقل به سـوی اهـداف مورد نظرشـان حرکت کنند و هویـت ویژه ای در جامعـه بیابند، 
 اهمیتـی غیـر قابـل چشم پوشـی بـرای فالسـفه دارد.«1 گفتـه شـد که فلسـفۀ آمـوزش و

پـرورش بـه بررسـی ماهیـت و معنـا و اهـداف و ابزارهـا و دیگـر مسـائلی می پـردازد کـه 
مرتبـط بـا مهارت افزایـی و توانمندسـازی فراگیـران اسـت. فراینـد آمـوزش و پـرورش بـه 
فراگیـران امـکان و فرصـت می دهـد تا به شـکل مسـتقل در مورد ایـن تجـارب و آموزه ها 
فکـر کننـد، آن را در مرحلـۀ عمـل بیازماینـد و بـا افـزودن ابداعـات و یافته هـا و تجـارب 

شـخصی، بـه زندگی خـود غنا ببخشـند. 
توسـعه در ابعـاد فردی،اجتماعـی، فرهنگـی، سـازمانی و ... معانـی مختلفـی دارد کـه 
محـور اصلـی آن هـا رشـد و بهبود روابـط و مناسـبات و تربیـت و تعالی بشـر و در مباحث 
مرتبـط بـا آمـوزش و تعلیـم و تربیـت، توسـعۀ سـرمایه انسـانی اسـت. افزایـش و تقویـت 
مهارت هـای فـردی و اجتماعـی کـه در راهبردهـای کالن فرهنگـی و نظام هـای آموزشـی 
جوامـع و کشـورهای مختلـف به منصۀ ظهور می رسـد، سیاسـت و راهبردی پایـدار و دائماً 

1. Philosophy of Education. Stanford encyclopedia of Philosophy. Jun 2, 2008. 
Retrieved 13 Septamber 2008
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در حـال تکامـل اسـت. راهبـردی که در نهایت بهبود و تعالی انسـان و پیشـرفت و توسـعۀ 
جوامـع را بـه همـراه دارد. از ایـن منظـر یکـی از مهم تریـن ضرورت هـا و الزامـات جوامـع 
برای رشـد و توسـعه اقتصادی انتقال مسـتمر تجارب به نسـل های بعدی و ایجاد شـرایط 
پایدار و بهینه ای برای توسـعۀ سـرمایه انسـانی اسـت. گاه ممکن اسـت چنین تلقی شـود 
کـه فراینـد تعلیـم و تربیـت عبارت اسـت از انتقـال آنچه معلـم می داند، به کسـی که این 
مطالـب را نمی دانـد. ایـن تصور درسـتی نیسـت. اگر تعلیـم و تربیت انتقـال معلومات بود، 
هرگـز نبایـد دانش آمـوز از معلـم خـود جلـو بزند و نهایتـاً باید مثـل معلم شـود. ولی حاال 
مـا می بینیـم کـه دانش آمـوز از معلـم جلـو می زنـد و گاه چنـان پیـش مـی رود کـه معلم 
بـه گـرد او نمی رسـد. معلـم بایـد مسـأله را درسـت مطـرح کند و بـرای دانش آمـوز حکم 
یک کاتالیزور را داشـته باشـد. آنچه باعث پیشـرفت می شـود، و معلومات ایجاد می شـود، 

درگیـری ذهـن دانش آمـوز با مادۀ درسـی اسـت.
در مقـام نتیجه گیـری از مباحـث ایـن بخش نگاهـی بر آراء تعـدادی از پژوهشـگران و 
صاحب نظـران حـوزۀ آمـوزش می پردازیـم تـا روشـن شـود در دیگـر جوامـع و فرهنگ ها 
چگونـه مبانـی و فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت در اهـداف، برنامه هـا و راهبردهـای آموزشـی 
 پیاده سـازی شـده و بـه مرحلۀ عمـل در می آیـد. "کالپـارد" در رابطه بـا ارزش مطالعات و

یافته هـای پژوهشـی در حـوزۀ آمـوزش و تعلیـم و تربیـت  می گویـد: »وظیفۀ معلم اسـت 
کـه بفهمـد چگونـه [دانش آموز[ به جواب نادرسـت رسـیده اسـت. من به جـرأت می گویم 
آمـوزش بدون پژوهش پشـتوانه نـدارد. آموزش های غلـط نه تنها رشـد را تأمین نمی کند، 
بلکـه بـرای یادگیـری معلـم، مزاحمـت ایجـاد می کنـد.1 » بـه نوشـتۀ چارلز هنـدی« اگر 
خواهـان تغییر هسـتید، سـعی کنیـد بیاموزید. بـه بیان دقیق تـر اگر می خواهیـد بر تغییر 
خـود کنتـرل داشـته باشـید، آمـوزش را جدی تـر بگیریـد. مـن اطمینـان دارم که انسـان 

متولـد می شـودتا بیاموزد.«  
"الویـن لوئیـس تافلـر" نویسـنده و آینـده  پـژوه آمریکایـی کـه یکـی از صاحب نظـران 
حـوزۀ صنایـع دیجیتـال، ارتباطـات و عصـر همگانـی شـدن فنـاوری اسـت در رابطـه بـا 

1. آزادبخت، نادر و مریم منصوری، فرهنگ توصیفی- کاربردی آموزش، انتشـارات شاپورخواسـت، 
چاپ اول، خرم آباد، سـال 1397، ص 17
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اهمیـت آمـوزش و یادگیـری می گویـد:  »بی سـوادان قـرن بیسـت ویکم آن هایی نیسـتند 
کـه نمـی تواننـد بخواننـد و بنویسـند؛  بلکـه آن هایـی هسـتند کـه نمی داننـد چگونه یاد 
بگیرنـد، و نمی تواننـد مطالـب غیـر قابـل اسـتفاده را فرامـوش کننـد و بـاز یـاد بگیرنـد.« 
کـوان تسـو1 از فالسـفۀ کالسـیک چیـن نیـز ضمن توجه بـه پایـداری و اسـتمرار و ارزش 
آموزش هـای مهارتـی و تجربـی نسـبت بـه دیگـر شـیوه های آموزشـی، در تمثیـل زیبایی 
می گویـد: »اگـر بـه کسـی ماهی بدهیـد، یک وعـده غذایـش را تأمیـن کرده ایـد. چنانچه 
بـه او ماهیگیـری بیاموزیـد، غـذای تمـام عمـرش تأمیـن شـده اسـت. اگـر به سـال آینده 
می اندیشـید، بـذر بپاشـید )بکاریـد(، اگـر در فکـر صد سـال آینده هسـتید، بـه آموزش و 

پـرورش مـردم بپردازید.«  
 ماهاتمـا گانـدی نیـز بـا رد کـردن و نقد روش هـای قدیمـی و مبتنی بر رابطۀ اسـتاد و

شـاگردی و حفـظ کـردن انبـوه محفوظـات نظـری، بـر درگیر کـردن ذهن پویـا و هوش و 
اسـتعدادهای فراگیـران بـا کار عملی تأکید نمـوده و به طور مثال از مزایای روش آموزشـی 
یاد می کند که در آن کلیۀ قوای ذهنی و جسـمی و احسـاس پنجگانۀ کودکان در خدمت 
فراینـد آمـوزش قـرار گرفته و آن آموزشـی را سـازنده و مؤثر و سـودمند می داند که در آن 
 کـودک بـا انجام کار عملی و سـاختن کاردسـتی هم نتیجۀ آموخته های خـود را می بیند و

هـم نخسـتین جلوه هـای تولیـد اقتصـادی را در جریـان آمـوزش تجربـه می کنـد و طعـم 
شـیرین آمـوزش و یادگیـری را می چشـد. ایـن اندیشـمند هنـدی در رابطه با ایـن مدل و 
 الگـوی تعلیـم و تربیـت می گویـد: » معتقدم با چنین سیسـتم آموزشـی،  پـرورش ذهن و

روح تـا عالی تریـن حـد تکامـل مقـدور خواهـد بود.بـرای ایـن منظـور الزم اسـت کارهای 
دسـتی مثـل امـروز فقـط به صـورت مکانیکـی تعلیم داده نشـود. بلکـه آمـوزش علمی [با 
 آمـوزش عملـی[ همراه باشـد. یعنی کودک همیشـه و در هر مورد بفهمـد و بداند که چرا و

بـه چـه جهـت کاری انجـام می دهـد. این مطلـب را با اعتمـاد فـراوان می نویسـم، زیرا در 
ایـن مـورد سـابقه و تأییـد تجربـه را بـرای خـود دارم. در هر جا که نخ ریسـی بـه کارگران 
تعلیـم داده می شـود، همیـن روش بـه صـورت کمابیـش کامـل بـه کار مـی رود. من خود 
تهیـه کفش هـای صنـدل و نخ ریسـی را بـه همین ترتیـب تعلیـم داده ام و نتایـج خوبی به 

1. Kuan – tsu
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دسـت آورده ام. ایـن روش تعلیـم و اطـالع از تاریـخ و جغرافیـا را هم کنـار نمی گذارد.1  
گانـدی در زمینـۀ اهمیـت و تأثیـر بـاالی آموزش هـای شـفاهی )در صـورت جذابیـت 
محتـوا(، نیـز می گویـد: »بـه تجربه دریافتـه ام که آموزش علـوم و اطالعـات عمومی هم به 
وسـیلۀ زبـان شـفاهی بهتر نتیجـه می گیرد. شـخص از این راه بـرای آموختـن و یادگیری 
شـاید ده مرتبـه کم تـر از راه خوانـدن و نوشـتن وقـت صـرف می کنـد. مدتـی دیرتر یعنی 
موقعـی کـه کودک تشـخیص گندم از کاه را آموخت، و ذوق و عالقـه اش تا اندازه ای تکامل 
پیـدا کـرد؛ می تـوان بـه تعلیـم الفبـا پرداخـت. ایـن پیشـنهادی انقالبی اسـت، امـا مقدار 
 زیـادی از کار را صرفه جویـی می کنـد. و بـه شـاگرد توانایـی می دهـد کـه در یـک سـال
 چیزهایـی بیامـوزد، که در غیر این صورت باید مدت زیادتری را صرف آموختن آن می کرد.
 ایـن امـر بـه معنی صرفه جویـی همه جانبـه خواهد بود. بدیهی اسـت در حالی که شـاگرد

کاردسـتی تولیـدی را می آمـوزد، طبعاً حسـاب کـردن را هم خواهـد آموخـت. از نگاه این 
اندیشـمند بـزرگ »ایـن تصـور بسـیار غلـط کـه ذکاوت و دانش فقـط ممکن اسـت از راه 
کتاب خوانـدن حاصـل شـود، بایـد جـای خود را بـه این حقیقـت بدهد که سـریع ترین راه 
 رشـد و تکامـل فکـری آن اسـت کـه کارهای دسـتی بـه طریقی علمـی، تعلیم داده شـود.
 تکامـل واقعـی فکـری از هنگامـی آغاز می شـود که در هر مرحله به شـاگرد آموخته شـود
 که چرا  در این مورد حرکت خاصی از دسـت، یا به کاربردن ابزاری معین الزم می باشـد؟.

اگـر دانشـجویان بتواننـد خـود را در ردیـف کارگـران عادی قـرار دهند، مسـأله ی بیکاری 
آنـان بـدون شـک، حل خواهد شـد. مـن می خواهم که در هـر کودک، دسـت و مغز و روح 
یکسـان رشـد و تکامـل پذیـرد. در حالـی کـه اکنون دسـت ها تقریبـاً بیکار و فلج هسـتند 
و روح [نیـز[ یکسـره مـورد بـی اعتنایی اسـت. پـدران و مـادران خردمند اجـازه می دهند 
کـه کودکانشـان اشـتباهاتی را مرتکب شـوند. بـرای هر کودک بسـیار مفید اسـت که اقاًل  

یکبار انگشـتانش را بسـوزاند.« 2

1. پیشین ، ص 15
2. همان منبع، ص 16
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مفاهیم و اصطالحات آموزش
 آموزش، مهم ترین رکن توسعه در ابعاد فردی، سازمانی و اجتماعی است، که سازندگی و

بهبـود و تعالـی انسـان و پیشـرفت و توسـعۀ جوامـع را بـه همـراه دارد. یکـی از مهم ترین 
ضرورت هـا و الزامـات جوامـع بـرای رشـد و توسـعه اقتصادی انتقال مسـتمر تجـارب و به 
نسـل های بعدی و ایجاد شـرایط پایدار و بهینه ای برای توسـعۀ سـرمایه انسـانی اسـت. در 
ایـن میـان آموزش های فنـی و حرفه ای تلفیقی از علم، فن، هنر بوده و نقش بسـیار مهمی 
 در تأمیـن نیـروی انسـانی ماهـر و کارآمـد ایفـا می کنـد. هـدف از آموزش هـای مهارتی و

شـغلی، انتقـال دانـش و اطالعات، توسـعه ی تجارب و خدمـات، و افزایش مهـارت و قدرت 
درک افـراد و انجـام مطلو ب تـر کار در محـدوده ی وظایف شـغلی اسـت. آمـوزش متکی به 
 پژوهش اسـت. تدریس آن چیزهایی اسـت که در کتاب ها پیدا نمی شـود. پس یک مدرس

)مربـی( بایـد چیـز تـازه ای بـرای گفتن داشـته باشـد و ایـن چیز تـازه جـز از راه پژوهش 
 امکان پذیـر نیسـت.  باید در فرهنگ و ادبیات نظـام آموزش فنی و حرفه ای )به طور کلی( و

در ایـن شـیوه نامـه )به طـور خـاص( از واژگان، اصطالحات و مفاهیمی اسـتفاده می شـود، 
کـه بـدون داشـتن درکی درسـت و سـازمان یافتـه از آن ممکن اسـت نتیجـه ای دلخواه از 
 ایـن مفاهیـم حاصل نشـود.  بـه همین منظور در ایـن بخش یه اجمال بخشـی از واژگان و

مفاهیـم و اصطالحـات راهبـردی کـه در مباحـث ایـن شـیوه نامه بـه کار رفته ، بـه اجمال 
مـورد بررسـی قـرار می گیرد:

:)Teaching( آموزش
آمـوزش، تجربه ای اسـت مبتنی بر فهـم و یادگیری که به منظور ایجاد تغییرات نسـبتاً 
پایـدار در دانسـته های فـرد صـورت می گیـرد، تـا او را قـادر بـه انجـام کار و بهبود بخشـی 
 توانایی هـا، تغییـر و ارتقـاء مهارت هـا، افزایش دانـش، تقویت نگرش ها و اصالح و توسـعه و

بهبـود رفتـار اجتماعـی کنـد. بنابرایـن آموزش بـه  مفهوم تغییـر دانش، نگـرش و تعامل با 
اطرافیـان و همکاران اسـت. آمـوزش در معنای هدفمند و واقعی آن، مسـتلزم  برنامه ریزی 
آموزشـی و اسـتفاده از برنامه های پیش بینی شـده ای اسـت که شایسـتگی های موجود در 
کارکنـان را تقویـت و موجـب کسـب دانـش، مهـارت و توانایی هـای تازه در فرد می شـود، 
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بـه گونـه ای کـه سـبب بهبـود توانایی هـا و عملکـرد شـغلی فـرد شـود و فراینـد تولیـد یا 
ارائـه ی خدمات را تسـهیل کند.

:)Technical & Vocational Training( آموزش فني و حرفه اي
آموزش هـای فنـی و حرفـه ای مجموعـه ای متنـوع از آموزش هـا را در برمی گیـرد کـه 
اهدافـی چـون افزایـش کیفیـت و توسـعۀ مهارت هـای فنـی و حرفـه ای، تولیـد محتـوای 
آموزشـی بـرای آموزش هـای مهارتـی، صدور گواهی مهارت برای مشـاغل و کسـب و کارها، 
مشـاوره و هدایت شـغلی، تهیه اسـتانداردهای معتبر آموزشـی و خدمات آموزشی و مهارتی 
دیگـری از ایـن قبیل را دنبال می کنند. بر اسـاس تعاریف موجـود در واژه نامه های تخصصی 
آمـوزش، آموزش هـای فنـی و حرفـه ای بـه آن دسـته از آموزش هایـی گفتـه می شـود کـه 
بـه منظـور توانمندسـازی و مهارت افزایـی نیـروی انسـانی بـرای احـراز شـغل، یـا ایجـاد و 
 توسـعه ی حرفه هـا و کسـب و کارهـا به افراد ارائه می شـود، یا کارآیی فـرد را افزایش داده و

موجب کاهش هزینه و افزایش سطح بهره وری و بهبود کیفیت زندگی می شود.
 این آموزش ها بر روی مقوله کارآفرینی و اشغال زایی و تقویت مهارت های فنی و حرفه ای
 مورد نیاز مشاغل و کسب و کارها و مؤسسات تولیدی و خدماتی به عالقمندان، دارندگان مشاغل

تمرکز دارند و هدف از پیاده سـازی این آموزشـها در سـاختار آموزشـی کشـورها به منظور 
افزایـش توانایی هـای دانـش ، مهـارت و تقویـت نگرش هـا و قـدرت درک افراد و توسـعه ی 
توانمندی هـای مهارت آمـوزان بـرای بهبـود عملکـرد و کارایـی و انجـام مطلوب تـر کار در 
محـدوده وظایـف شـغلی و تربیـت نیـروی کار مورد نیـاز بخش های مختلف جامعه اسـت.

انواع  آموزش هاي فني حرفه اي

: ) Types of technical & vocational training (

)informal( و غیررسمی )formal( این آموزش ها در کشورمان به صورت آموزش رسمی 
شـامل آموزش هـای متوسـطه فنـی و حرفـه ای و کار دانـش، کاردانـی فنـی و حرفـه ای و 
علمـی - کاربـردی، ضمـن خدمـت و مدیریـت حرفـه ای تخصصـی و آموزش هـای کوتـاه 
مـدت بـرای سـه سـطح آمـوزش، کارگر، ماهـر، نیمـه ماهر، آمـوزش تکنیسـین و آموزش 
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مهنـدس و کارشـناس صـورت می گیـرد. از ایـن آموزش ها معمـوالً برای توسـعه ی تجارب 
شـعلی، بازآمـوزی شـغلی ضمن خدمـت و به طـور کلـی توانمندسـازی و  مهارت افزایـی 
شـاغالن و بهبـود  سـطح آمـوزش فراگیـران شـغلی، کارآمـوزان و کارگـران )ماهـر و نیمه 
ماهـر( و عمدتـا بـه صـورت حـدود70%  آمـوزش مهارتـی و عملـی و حـدود 30% آموزش 

نظـری بـه کارآمـوزان ارائـه می گردد.

:)Training Skill Standard( استانداردهاي مهارتی و آموزشي
اسـتانداردهای آموزشـی بـه مجموعه ای از روش هـا، ابزارها و معیارهای آموزشـی گفته 
 می شـود که از سـاختار محتوا و مواد آموزشـی هدفمند، تکنولوژی و تجهیزات آموزشـی و
 پیمانه هـا و سـرفصل های مهارتـی مشـتمل بر آموزش های عملی و نظری تشـکیل شـده و
 بر اساس نیازها و ضرورت های شغلی طراحی می شوند و جامعۀ هدف خاص را در بر می گیرند.

در تعریفـی دیگـر اسـتاندارد آموزشـی بـه معنی نقشـه مسـیر یادگیـری برای رسـیدن به 
شایسـتگی های شـغلی موجـود در مهارت آمـوزی اسـت. در قالـب مباحث مطرح شـده در 
ایـن کتـاب ، اسـتانداردهاي مهارتـی و آموزشـي در حقیقـت »مجموعـه ای از برنامه هـای 
آموزشـی و دروس اختصاصـی شـاخۀ کاردانـش و مصـوب وزارت آمـوزش و پرورش اسـت 
کـه در چهارچـوب نظـام آمـوزش متوسـطه تدویـن شـده اسـت.«1 از ایـن نـگاه  ابزارها و 
روش هـای آموزشـی و مراحـل مهارت افزایـی عملـی مورد اشـاره در این طرح  آموزشـی را 
می تـوان گامـی  دانسـت در راسـتای منطبق سـازی دوره هـای مهارتـی مرتبـط بـا بخـش 
کشـاورزی، با اهداف و چشـم اندازهای در نظر گرفته شـده در این اسـتانداردهای مهارتی. 

  : )Skill( مهارت
مهـارت در تعریـف لغـوی »عبـارت از مجموعـه اطالعـات نظـری و توانایی هـای عملی 
الزم بـرای انجـام یـک حرفـه معیـن یا بخشـی از آن اسـت، یعنی رسـیدن به حـد توان و 
شایسـتگی الزم )و مـورد نیـاز( در انجـام هـر کار و وظیفـه و شـغلی. به بیـان دیگر مهارت 
یعنـی توانائـی جسـمی و ذهنـی فـرد بـه منظـور ایجـاد هماهنگـی بیـن اعمـال روانـی و 

1. نادر آزادبخت و مریم منصوری، سال 1397، ص 407
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حرکتـی. البتـه از سـطوح بـاالی حـوزۀ شـناختی نیـز بـه عنـوان مهـارت یا می شـود.1 در 
 معنـای عمومـی مهـارت بـه معنـی آن اسـت که فردی بـا کسـب مجموعـه ای از تجارب و
 توانمندی هـا و بـه دسـت آوردن نگرش هـای جدیـد دانسـته ها، آموخته هـا و معلوماتـش

را به طور مؤثر و ملموس )به صورت عملی و در فرایند عمل و تجربه( به کار برد. 
مهارت هـا ممکـن اسـت بـه صورت یـدی (کارها و امـوری که بـا دسـت و کار فیزیکی 
انجـام شـوند( یـا ذهنـی باشـند. در فرهنگ تعلیـم و تربیت و بر اسـاس شـرایط، قوانین و 
فرهنـگ آموزش هـای فنی و حرفه ای، فرایند و روند مهارت آموزی دارای سـطوح و درجات 
،)Skill level 2( مهارت درجـه دو ، )Skill level 1( مختلفـی از قبیـل مهارت درجـه یـک 

مهارت درجه سه )Skill level 3( و مهارت ممتاز )High skills level( است. 

: )Medular( پودمان
بـه مجموعـه ای از چنـد درس وابسـته به هم گفته می شـود، که به همـراه هم مهارتی 
خـاص را تعریـف می کنـد و در بـر می گیـرد. یعنی آن چه کـه همانند پود قالـی و بافته ای 
بـر تارهـای یک رشـته تحصیلی تنیده می شـود.  ایـن واژه در زبان انگلیسـی معادل واژه ی 
 مـادون، ) و "مـدول" و "مـاژول" در زبان فرانسـه( اسـت که در حوزه هـای مختلف دانش و

علـوم کاربـردی بـه گونـه ای متفـاوت بـه کار رفته و بـه مقتضای هـر حوزه، برداشـت های 
خاصـی از آن صـورت می گیرد.

 به نوشته "چهاربند"، »در دنیای تعلیم و تربیت، اصطالح »پودمان« یک روش شناسی
 )متدولوژی( است که به تعیین ساختار برنامه درسی یا برنامه آموزشی یک دوره دراز مدت
 در قسمت های جداگانه مشخص، یعنی در پودمان های شایستگی کمک می کند. »پودمان«

به عنوان یک واحد یاددهی مسـتقل بدون ارتباط با سـایر واحدها نگریسـته نمی شود، بلکه 
 به عنوان مرحله و جزء الینفکی از یک صالحیت گسـترده تر یا گروهی از شایسـتگی های
 )یـک حـرف بزرگ( نگریسـته می شـود، برنامه یک »حرفه بـزرگ« می تواند بـه تعدادی از

»پودمان هـا« تقسـیم شـود. هـر پودمـان ممکـن اسـت بـه تعریف کـم و بیـش واضحی از 
شایسـتگی ها در یـک زمینـه شـغلی خاص اشـاره داشـته باشـد کـه می تواند  سـته به هر 

1. همان منبع 
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یک از نیازها از سـایر پودمان ها به طرق مختلف تفکیک شـود تا به شایسـتگی دسـت یابد 
 بـه عبـارت دیگـر یک پودمان برخـی قابلیت ها و دانـش، مهارت های عملـی و تجربه عملی

مورد نیاز را به دست می دهد که می تواند به سنجش و اخذ گواهینامه منجر شود.«1 
به طـور متعـارف پودمـان بـه یـک واحـد و اسـتاندارد اندازه گیـری گفته می شـود. این 
واحـد به طـور مسـتقل و خودکفـا می توانـد وظایفـی را در برگیـرد؛ و نیازمنـد عوامـل یـا 
پیش شـرط های بیرونـی نباشـد. ایـن واژه در صنعـت )به معنی نسـبت حاصل از متوسـط 
قطـر چـرخ دنـده بـه تعـداد دندانه هـای آن( ، معمـاری )رشـته ای از واحدهـا و بلوک های 
سـاختمانی تکـرار شـونده در یـک شـهرک یـا محیـط مشـابه(، موسـیقی )گذر از پـرده یا 
 گامـی بـه پـرده یا گام دیگـر(، الکترونیک )به معنـی تعدیل کننده( و ... نیـز کاربرد دارد، و

معانی مختلفی را افاده می کند.2 

: )Medular Instraction( آموزش پودماني
مجموعـه ای از چنـد درس وابسـته بـه هم )غالباً در قالب یک بسـتۀ آموزشـی( اسـت، 
کـه بـه همـراه هم مهارتـی خـاص را تعریف می کنـد و در بر می گیـرد. در فرهنـگ تعلیم 
و تربیت منظور از نظام آموزش  پودمانی تعدادی از منابع درسـی و آموزشـی اسـت که از 
طریـق آن مجموعـه ای از مهارت های شـغلی یـا تخصص های علمی به فراگیـران و مهارت 
آموزان،آمـوزش داده می شـود. در علـوم تربیتـی، واژه پودمـان به معنـای »پیمانه کردن«، 
»بخـش کـردن«، »واحـد کـردن« یـا »آمـوزش گام بـه گام« بـه کار مـی رود. بـه واحد یا 
اسـتاندارد اندازه گیـری نیـز پودمـان )یـا مـدول( می گوینـد. کـه ایـن پودمان ها بـا هدف 
اجـرای یـک وظیفه یا آمـوزش خاص کنار هم قـرار می گیرند. در آمـوزش پودمانی ابتدا از 
 ارزشـیابی تشـخیصی اسـتفاده می شـود تا شـاگردان یا فراگیران  در مورد میزان آگاهی و

شایسـتگی خـود، در ارتبـاط بـا ضوابـط تعیین شـده، تصمیم گیـری می کنند؛ که آیـا وارد 
حـوزۀ اصلـی آموزش شـوند، و یـا مواد آموزشـی ترمیمـی را بگذرانند. 

1. چهاربنـد، اسـفندیار، الگوی درسـی برنامـه پودمانی بر پایه  شایسـتگی حرفه ای، نشـریه تعلیم 
و تربیت اسـتثنایی، شـماره 111، تهران، آذرماه سـال 1391 ، ص 51

2. نادر آزادبخت و مریم منصوری، 1397، ص 296
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دومیـن مرحلـه شـرکت کلیـۀ یادگیرنـدگان در یـک گروه بزرگ سـخنرانی اسـت که 
توسـط منابـع انسـانی انجـام می شـود. سـپس فراگیـران تکالیـف و برنامه هـای درسـی 
 متفاوتـی را در مسـیرهای جداگانـه سـپری می کننـد. به طـور مثال یک گروه بـا خواندن و

مطالعـه مسـتقل )جداگانه( پیـش می روند و گروه دیگری فیلم ها یا اسـالیدهای آموزشـی 
 می بینند. گروه سوم به مطالعۀ گروهی یا انجام عملی کارها به طور گروهی و ... می پردازند.
 سـپس تمامـی اعضـای گروه هـا در بـارۀ تکالیـف و برنامه هـای همدیگـر بحـث می کنند و

در پایـان پودمـان )مـاژول(، توسـط شـیوه های مختلفـی چـون خود آزمونـی یـا آزمـون 
انجـام شـده توسـط مربی مـورد ارزیابی و سـنجش قـرار می گیرنـد. در نتیجه کسـانی که 
بر اسـاس ضوابـط حاکـم بـر دوره، بـا موفقیـت از عهـدۀ آزمـون و تکالیف خـود برمی آیند، 
قبـول می شـوند. در غیـر این صـورت از آنان خواسـته می شـود تا قبل از شـرکت در آزمون 

مجـدد، تکالیـف و تمرینـات یادگیـری اضافـه ای را اجرا کـرده و به اتمام برسـانند.« 1

  : )Trainner, Coach , Mentor( مربي
در یـک تعریـف عام، مربی به فردی گفته می شـود که ضمن سـپری نمـودن دوره های 
آموزشـی مرتبط با تخصص خود، و کسـب صالحیت حرفه ای، شرایط الزم را برای آموزش، 
مربیگـری، و انتقـال مهارت هـا و تدریس اسـتانداردهای آموزشـی احراز نمـوده و از توانایی 
کافی برای انتقال دانش فنی به کارآموزان برخوردار باشـد.  در فرهنگ آموزش کشـورمان 
 غالبـاً  مربـی »بـه کسـانی اطالق می شـود کـه در مراکـز آموزش عالـی علمـی– کاربردی،
 یـا غیـر آن در زمینـۀ آموزش حرفه ها و مفاهیم علمی و فنی بـه هنرآموزان، حرفه جویان و

مهارت آمـوزان شـاغل )یـا دارای گرایـش شـغلی( فعـال هسـتند. درجۀ علمی- پژوهشـی 
 مربوط به مدرسـان دانشـگاه و کادر آموزشـی یا پژوهشـی دارای مدرک دانشگاهی معتبر و
 مرتبط در سـطح فوق لیسـانس )کارشناسـی ارشـد(.2 یک مربی مجرب ضمن احاطۀ کامل
 بر دانش نوین، در استفاده از تجهیزات کارگاهی و آموزشی و کاربرد  فناوری و تکنولوژی روز،

1. آزادبخت، نادر و مهرداد آزادبخت، آموزش پودمانی، الگویی کارا و روزآمد در بهبود آموزش های 
علمی- کاربردی، نشریه ی کاسیت، شماره های 24 و 25، خرم آباد، سال 1394

2. همان منبع، ص 298
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دارای تجربـه و مهـارت کافـی در حوزۀ آموزشـی مرتبط با خود بوده و دانسـته ها و تجارب 
آموزشـی خـود را بـا زبانی گویـا و تأثیرگذار بـه آنان انتقـال می دهد. بدیهی اسـت مربیان 
دروس عملـی عـالوه بـر آموخته های نظـری باید از هـوش، تجربه، مهارت و سـرعت عمل 
کافـی بـرای انتقـال تجـارب و مهارت هـای عملـی نیز برخـوردار باشـند. در تعریفـی دیگر 
مربـی دروس و پودمان هـای آمـوزش مهارتـی شـخصی اسـت کـه از توانایـی الزم بـرای 
انتقـال تجربـه، آمـوزش مهـارت و بوجـود آوردن فن و حرفـه برای اشـخاص فاقد تخصص 
برخـوردار باشـد؛ و در فراینـد مهارت افزایـی فراگیـران خـود، اهـداف آموزشـی پیش بینی 

شـده در اسـتانداردهای آموزشـی را تعقیب نماید. 

: )Trainee(  کارآموز
افـرادی کـه بـه منظـور فراگیری دانش و کسـب تجربـه و ارتقاء مهارت شـغلی خود  در 
دوره هـای آمـوزش مهارتـی و  فنی وحرفـه ای معینـی شـرکت می کننـد. بـه عبـارت دیگر، 
کارآمـوز کسـی اسـت که بـرای فراگرفتـن مهارت هـای تجربی و شـغلی مورد نیـاز خود به 
مراکـز و واحدهـای آموزشـی مرتبـط مراجعـه و اسـتانداردهای آموزشـی خاصی را سـپری 
می کنـد و توانمنـدی و مهارت هـای الزم را بـرای شـغل و فعالیـت مـورد نظـر خـود  فـرا 
می گیـرد. در قانـون کار کشـورمان کارآمـوز بـه کسـانی گفتـه می شـود کـه »فقـط بـرای 
فراگرفتـن حرفـه ای خـاص، بازآمـوزی یا ارتقـاء توانمندی و مهـارت  برای مـدت معین در 

مراکـز کارآمـوزی یـا آموزشـگاه های آزاد [و در مـواردی دولتـی[ آمـوزش می بیننـد.

 : )Job Training( آموزش شغلي
تجربـه ای اسـت هدفمنـد و مبتنـی بـر آمـوزش و یادگیری بـه منظـور مهارت افزایی و 
توانمندسـازی نیـروی انسـانی کـه هـدف آن افزایـش کمی و کیفـی و بهبود نظام شـغلی 
کشـور اسـت. ایـن آموزش هـا بـه منظـور تقویـت سـرمایۀ انسـانی، افزایـش مهارت هـای 
 فنـی شـاغالن و تأمیـن نیروی انسـانی مورد نیـاز برای آیندۀ بـازار کار طراحی می شـود و
 هدفش ایجاد دگرگونی های مثبت و نسـبتا پایدار و دائمی در حوزۀ مشـاغل و کسب وکارها

اسـت. در ایـن معنـا آموزش هـای شـغلی آن دسـته از آموزش هایـی هسـتند کـه توانایـی 
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فراگیـران را ارتقـاء داده، تجـارب و دانسـته های آنـان را در زمینـۀ امـور مـورد تصـدی و 
مهارت هـای مرتبـط بـا شـغل بهبـود می بخشـد تـا. در انجـام دادن وظایـف شـغلی خـود 
موفق تـر عمـل کننـد. بـا ایـن نـگاه آموزش هـای شـغلی نقـش مؤثـری افزایـش سـطح 

بهـره وری نیـروی کار خـود بهبـود می بخشـد. 

: )Reaserch( پژوهش
 پژوهش، در فرهنگ آموزش دامنه ی معنایی نسبتاً وسیعی دارد و معموالً با واژگان دیگری
 چـون پژوهـش علمی، کاربـردی و ... به کار می رود. پژوهـش در فرهنگ آموزش، »فعالیتی
 هدف دار منظم وطرح ریزی شـده، برای پیدا کردن پاسـخ سـؤال های مطرح شـده اسـت.«

پژوهـش یکـی از محور های اساسـی فعالیت هر دسـتگاه و سـازمان تولیـدی، خدماتی و ... 
 اسـت کـه معموالً چالش های اصلی بیـن آموزش و بازار کار را مورد بررسـی قرار می دهد و

اهـداف و برنامه هـای آن در راسـتای بهبود مسـتمر عملکرد دسـتگاه اسـت. دسـتگاه های 
فعـال در حـوزۀ آموزش هـای مهارتی عموماً پژوهش خود را در زمینه  شناسـایی مشـاغل و 
صنایـع و فن آوری هـای نـو و گـردآوری اطالعات مورد نیـاز برای بهبود عملکرد، توسـعه ی 
صنایـع و خدمـات و تهیه اسـتانداردهای مهارتی و آموزشـی مبتنی بر ایـن اهداف متمرکز 
نمـود و در ایـن راسـتا ضمـن تهیـه نرم افزارهـا و سـخت افزارها و وسـایل کمک آموزشـی 
مـورد نیـاز بـه مطالعـه و بررسـی روش هـا و سیسـتم های آموزشـی موجـود در داخـل و 
خارج کشـور می پردازند پشـتیبانی از تشـکل های مربیان فنی و حرفه ای، انتشـار نشـریات 
تخصصـی ، تشـکیل همایش هـا و برگزاری مناسـبت های علمـی مربوط به سـازمان در این 

حیطـه پیگیری می شـود. 1

 : )Accreditation(  اعتبار سنجي
اعتبـا سـنجی همچنـان کـه عنـوان آن نشـان می دهـد، در معنـای عمومی بـه معنی 
مجموعه ای از روش ها  و ابزارها و فرایندهای مقایسـه، سـنجش و ارزیابی کیفیت و برآورد 
میـزان روایـی و شایسـتگی و اعتبـار یـک کار، عملکـرد یا فرایند بـا یک الگو یا اسـتاندارد 

1. نادر آزادبخت و مریم منصوری، 1397، ص 381
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تعریف شـده گفته می شـود.  از منظر آموزشـی اعتبار سـنجی »یکی از شناخته شـده ترین 
الگوهـای ارزیابی کیفیت آموزش و تشـخیص اثربخشـی محتوا و موفقیـت فرایند یادگیری 
اسـت. اعتبارسـنجی مبنـای مؤثری برای سـنجش میزان توجـه مراکز آمـوزش، به رعایت 
اسـتانداردهای رسـمی و الزم را ایجـاد کـرده و بـا شفاف سـازی امـور، ایـن اطمینـان را 
بـه سـازمان خواهـد داد کـه برنامه هـای آموزشـی و رونـد مهارت آموزی هـا منطبـق بـا 

معیارهـای از پیـش تعیین شـده پیـش می روند.1 

:  )Co-learning(  هم آموزی
در ایـن شـیوۀ آموزشـی مربـی و آموزشـگر شـرایطی را فراهم مـی آورد تـا فراگیران به 
شـکل فعـال و همدالنـه و پرانگیـزه در رونـد آمـوزش وارد شـده و بـا تبادل و به اشـتراک 
گذاشـتن تجـارب، دانسـته ها و مهارت هـای  همدیگـر، محتـوای درسـی را پیـش ببرنـد. 
هم آمـوزی یکـی از روش هـای تدریـس و آمـوزش نویـن و پیشـرفته اسـت کـه مبتنـی بر 
بحـث و گفتگـو و نقد و بررسـی و اصـالح و تکمیل بوده و در ایـن روش تدریس مباحثه ای 
معلـم غالبـاً راهنمـا و تسـهیل کننده امـر یادگیـری اسـت ، یعنی مربـی جریـان مباحث را 

هدایـت و تبـادل اطالعـات را مدیریـت می کند. 
 در یـک تعریف جامع هم آموزی »نوعی شـیوۀ آموزش مشـارکتی، داوطلبانه و هدفمند
 است، که در آن فراگیران و مدرس تجارب یکدیگر را مورد بحث و بررسی و چالش قرار داده و

یافته هـای علمـی، فنـی و تجربـی را از هم یـاد می گیرنـد. هم آموزی در حقیقـت پهنه ای 
بـرای مشـارکت فعـال مربـی و آمـوزش گیرنـدگان در فضایـی همدالنـه و مبتنـی بر فهم 

متقابـل، دو سـویه، هدفمنـد و یادگیری مؤثر اسـت.«2

1. هداوند، سعید، اعتبارسنجی؛ ابزار کنترل کیفیت آموزش، ماهنامه تدبیر، نشر سازمان مدیریت 
صنعتی، شماره  204، تهران، اردیبهشت ماه سال 1388، ص 57

2. آزادبخت، نادر و لطیف آزادبخت، هم آموزی بدیلی برای آموزش های حین خدمت کارکنان، سایت 
دانش بنیان ، نشر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، شهریورماه سال 

1395،  - و نادر آزادبخت و مریم منصوری،سال 1395، ص 86
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: )Research( پژوهش، تحقیق
 تحقیـق در لغـت بـه معنای درسـت و گردانیدن، پیدا کـردن، یافتـن و نمایاندن حق و

تحقـق آن اسـت و شـامل عناصـری چـون دیدن، جسـتن و بیـان حقیقت اسـت. پژوهش 
نیـز بـه معنـی کنـکاش، جسـتجو، تحقیـق و تفحـص و بحـث و رسـیدگی اسـت. امـا در 
تعاریـف علمـی و تخصصـی تحقیـق بـه روش علمـی را مجموعـه ای از روش هـا و قواعد و 
چارچوب هـای علمـی دانسـته اند کـه چگونگی جسـت وجو بـرای یافتن حقایقـی پیرامون 
یـک موضـوع را نشـان می دهـد. گروهـی از دانشـمندان ایـن گونـه تحقیـق را مطالعـه ای 
نظام منـد و مبتنـی بـر روش می داننـد که پاسـخ هایی را برای سـؤاالت منـدرج در موضوع 
تحقیـق بـه دسـت خواهد آمـد. در تعریفـی دیگـر »پژوهش بـه فعالیتی هـدف  دار، منظم 
و طرح ریـزی شـده گفتـه می شـود، کـه بـرای پیدا کردن و پاسـخ به مسـئله و سـؤال های 
مطـرح شـده و مشـخص انجـام می گیرد. همچنیـن پژوهـش و تحقیق آزمایش و بررسـی 
یـک موضـوع بـه منظـور کشـف و بررسـی حقایـق آن، بازنگـری در قوانیـن و تئوری های 
مـورد قبـول مرتبـط بـا آن، بـه علـت وجـود یـا دسـتیابی بـه حقایـق جدیـد و بکارگیری 
 عملـی چنیـن تئوری هـا و قوانین اسـت. در تعریفی دیگر پژوهش کوششـی اسـت منظم و

مفصـل )یـا نسـبتاً طوالنـی(، بـرای کشـف یـا تأییـد حقایقـی کـه بـر روی یـک مسـئله، 
یـا مجموعـه ای از مسـائل تأثیـر دارد و قوانیـن و اصـول مشـخصی کـه بـر آن حکمفرمـا 
هسـتند. نیـروی انگیزه بخـش و پیش برندۀ پژوهشـگر بـرای انجام فعالیت های پژوهشـی، 

کنجـکاوی و دغدغـه ی دانایـی و کسـب آگاهـی اسـت. 1

:  )Skill Assessment(  سنجش مهارت ، خوداظهاری
نوعـی شـیوۀ آمـوزش مخصـوص بزرگسـاالن بازمانـده از تحصیـل اسـت کـه طـی آن 
 فراگیران با داشـتن شـرایط سـنی و اسـتعداد یادگیری قابل قبول با هدف توانمندسـازی و

مهارت افزایـی، بـا آمـوزش و گذرانـدن  دوره هـای پودمانـی ادامـه تحصیـل می دهند و در 
صورت موفقیت در دوره و کسب امتیاز الزم می توانند گواهی نامه مهارتی متناسب با رشتۀ 

1. نادر آزادبخت و مریم منصوری، 1397، ص 381
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خـود را دریافـت نمایند.1 امـروزه در دوره های سـنجش مهارت یا خوداظهـاری، طیف های 
 متنوعی از فراگیران )از نظر سـن و سـال، جنسـیت، نوع مشـاغل، رشـته های مهارتی و ... (

شـرکت می کننـد. در این دوره های آموزشـی فراگیـران با انتخاب رشـته های مهارتی مورد 
نظـر خود، اسـتانداردهای آموزشـی مربوطه را طی سـاعات و واحدهای درسـی مشـخصی 
سـپری نمـوده و بعـد از کسـب تجـارب آموزشـی و احـراز سـطح مهـارت، گواهی نامه های 
مهـارت مربـوط به رشـتۀ مهارتی خـود را دریافت و از مزایای مادی و معنـوی آن برخوردار 
می شـوند. مبنـای احـراز مهـارت ایـن فراگیـران نیز دریافـت نمـرۀ قبولـی در آزمون های 

نظری و عملی اسـت. 

: )Skillful field( رشته مهارتی
رشـته مهارتـی بـه مجموعـه ای از دروس و سـرفصل های آموزشـی گفتـه می شـود که 
بـه وسـیلۀ آن هـا مهارت هـای همسـو و خاصـی بـه فراگیـران آمـوزش داده می شـود. در 
"فرهنـگ توصیفی – کاربردی آموزش" رشـته مهارتی چنین تعریف شـده اسـت: »رشـته 
مهارتـی بـه مجموعه ای از اسـتانداردهای مهارتی مربـوط به فراگیری چند مهارت همسـو 
یـا هم خانـواده گفتـه می شـود که به تناسـب نیـاز فراگیـران و بـازار کار در چارچوب نظام 
آموزشـی شـاخه کار دانـش و بـر اسـاس آخرین جـدول مشـخصات و عناویـن برنامه های 
درسـی رشـته های تحصیلی شـاخه کار دانش سـاماندهی شـده اسـت.2 امروزه در فرهنگ 
آموزشـی رایـج معمـوال به رشـته های تحصیلـی زیرگـروه شـاخه کاردانش رشـته مهارتی 
گفتـه می شـود. دروس و آموزش هـای مهارتـی بیش تـر بـه صـورت کار عملی و به وسـیله 

عملیـات کارگاهـی، مزرعـه ای و آموزش هـای فنـی و ... ارائه می شـوند. 
واحدهـای آموزشـی و مراکـزی کـه در زمینـه آمـوزش رشـته های مهارتـی موجود در 
شـاخه تحصیلـی کاردانـش فعالیـت می کننـد، در قالـب سـه گـروه صنعـت، کشـاورزی و 
خدمـات، مهارت هـای مـورد نیـاز متقاضیـان یادگیـری مشـاغل و حرفه هـای مـورد نیـاز 
بـازار کار را بـه عالقمندان چنین مشـاغلی آمـوزش می دهند. چنیـن فراگیرانی در صورت 

1. همان منبع، ص 407
2. همان منبع، همان صفحه
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عالقـه و تأمیـن ابزارهـا و مقدمـات کار به محض اتمـام دوره تحصیلی در شـاخه کاردانش 
می تواننـد جـذب بـازار کار شـوند. در همیـن راسـتا فراگیـران دوره هـای آموزشـی بخش 
کشـاورزی کـه جامعـه ی هـدف مـا در ایـن بحـث هسـتند، قاعدتـاً بایـد بتواننـد پـس از 
سـپری نمـودن ایـن دوره هـای آموزشـی، از توانمندی هـا و مهارت هـای شـغلی در نظـر 
 گرفته شـده برای آنان ) که در قالب اسـتانداردهای آموزشـی مربوطه تعریف شـده اسـت(،

برخـوردار شـوند. بـه عبارت دیگـر، باید ایـن آموزش های مهارتـی، هنرجویـان و فراگیران 
آموزش دیـده ای را تربیـت کنـد، که دارای مهارت ها، و توانمندی های شـغلی مربوطه باشـند. 

: )Professional qualification( صالحیت حرفه ای
بـه مجموعـه ای از توانمندی هـا، شایسـتگی ها، مهارت هـا، سـازوکارها و نگرش هـای 
 حرفه ای گفته می شـود که یک فرد را برای انجام شایسـتۀ تکالیف شغلی در کار و حرفه ای

خـاص بـه آن نیاز دارد. در رابطه با مشـاغل آموزشـی، صالحیت های حرفـه ای مجموعه ای 
از نگـرش، دانش، شایسـتگی ها و مهارت های اثبات شـده و متناسـب بـا تدریس و آموزش 
اسـت کـه معلمان و مربیـان برای تعلیم و تربیت فراگیران بایسـتی از آن برخوردار باشـند. 
 بـه عبـارت دیگر صالحیت حرفه ای معلمان به معنی کسـب مجموعه ای از شایسـتگی ها و

توانمندی هـای مرتبـط بـا شـغل معلمی و تدریس اسـت کـه باعث می شـود؛ معلم وظایف 
خـود را بـه درسـتی انجـام داده؛ و از صالحیـت الزم  بـرای مشـارکت در فراینـد تعلیـم و 

باشـد. برخوردار  تربیت 
بـه اسـتناد تعاریف شـده در سـامانۀ مرکـز بین المللـی دوره هـای مدیریتـی و مهارتی 
»صالحیـت حرفـه ای چارچوبـی ملـی و توافق شـده اسـت کـه در آن ارتباط بیـن مدارک 
تحصیلـی، گواهینامه هـای مهـارت و تجـارب حرفـه ای سـنجش پذیر با عناویـن حرفه ها و 
مشـاغل )دنیای کار( براسـاس اسـتانداردهای طبقه بندی ملی مشـاغل و سـطوح تحصیلی 
 بـه نحـوی انعطاف پذیـر برقـرار می شـود. صالحیـت حرفـه ای سـندی رسـمی و قانونـی

بـرای ممیـزی و ارزیابـی صالحیـت حرفـه ای نیـروی انسـانی به منظـور ورود به بـازار کار 
اسـت و حسـب شـرایط هـر کشـور دارای سـطوحی تعریـف شـده اسـت. در همیـن منبع 
 صالحیت حرفه ای »مجموعه ای ازشایسـتگی های حرفه ای که دارندۀ آن براسـاس سـطوح
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 مرتبـط بـا آن شایسـتگی ها، در چارچوب صالحیت حرفـه ای ملی، مـورد ارزیابی و ممیزی
قـرار می گیـرد؛ و عـالوه بـر مـدرک تحصیلـی، بـه دریافـت گواهینامه صالحیـت حرفه ای 
در آن سـطح نائـل می آیـد. در همیـن منبـع در توصیـف معنـی، جوانـب و ویژگی هـای 

صالحیـت حرفـه ای آمده اسـت: 
شایسـتگی های حرفـه ای: بـه »ترکیـب درهم تنیدۀ دانـش )هدایت عمل ، نشـان دادن 
عمـل ، و تفسـیرو تعمیـم عمـل(، و مهار ت هـای مرتبـط بـا کاربـرد دانـش و نگـرش کـه 

توسـط اسـتانداردهای عملکـرد در دنیـای کار ارزیابـی و تأیید می شـود.
توصیـف  کنند ه هـای سـطوح صالحیـت حرفـه ای: عبارتنـد از مجموعـه ای از دانـش، 
مهـارت و تـوان، نگـرش و شایسـتگی های حرفه ای سـنجش پذیر و مورد توافـق ذینفعان.1

آموزش های مهارتی بخش کشاورزی 
در بخـش مفاهیـم و اصطالحـات مهم تریـن واژگان و مفاهیـم رایـج در فرهنـگ و واژه 
نامه هـای تخصصـی آمـوزش وپرورش و نظـام تعلیم و تربیت بر اسـاس منابـع معتبر علمی و 
پژوهـش تعریـف شـد. در ایـن بخش مهم تریـن واژگان و مفاهیمی کـه در بخش های مختلف 
ایـن کتـاب مـورد بحـث هسـتند، بـر اسـاس جدیدتریـن مکاتبـات و بخشـنامه های اداری و 
آموزشـی مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی بـرای مراکز آموزشـی، پردیس هـا و واحدهای 
آموزشـی تابعه بخش کشـاورزی، ارسـال شـده اسـت، به اجمال مورد بررسـی قرار می گیرند. 
هـدف از درج ایـن مفاهیـم آن اسـت که مراکـز و واحدهای آموزشـی تابعه بخش کشـاورزی 
کـه مجـری برگـزاری دوره هـای آمـوزش مهارتـی هسـتند، در انجـام وظایف سـازمانی خود 
یکدسـت عمـل نمـوده و دلیـل وجـودی ایـن کتـاب را کـه رسـیدن بـه نوعـی هماهنگـی و 

وحـدت رویـه در میـان این واحدهای آموزشـی در کل کشـور اسـت، محقـق کنند. 
مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی )وابسـته به سـازمان تحقیقات، آمـوزش و ترویج 
کشـاورزی کشـور(، مرکز و  نهاد سازمانی سیاسـت گذاری، مدیریت و برنامه ریزی و نظارت 
در زمینـه ی برگـزاری آموزش هـای مهارتـی بخش کشـاورزی اسـت، این مؤسسـه اخیرا با 

1. بـی نـا، قوانیـن و اصـول تعییـن صالحیـت حرفـه ای و مهارت سـنجی، نشـر مرکز بیـن المللی 
https://course-mba.ir :دوره هـای مدیریتـی و مهارتـی، بـی تـا، قابل دسـترس بـه نشـانی
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 تدوین شـیوه نامه ای / سـال 1400 خورشیدی برای وحدت رویه مراکز آموزش کشاورزی و
 منابع طبیعی، پردیس ها، هنرسـتان ها و دیگر واحدهای آموزشـی، شرایط و روند برگزاری و
 ارزشیابی این آموزش ها را مشخص نموده است. مطابق این شیوه نامه مراکز آموزش کشاورزی و

دیگر واحدهای آموزشـی تابعه، که مخاطب این ابالغیه هسـتند، موظف هستند از زمستان 
سـال جـاری )1400 خورشـیدی(، بـر اسـاس این شـیوه نامه عمـل نمایند. این شـیوه نامه 
کـه از جدیدتریـن مصوبـات کمیتـه ی همـکاری معاونـت آموزشـی مؤسسـه و دفتـر فنی 
 حرفه ای و کاردانش )معاونت متوسـطه وزارت آموزش و پرورش( اسـت، از مقطع یاد شـده

جایگزین شیوه نامه قبلی آزمون های سنجش مهارت خواهد شد. 
در ایـن شـیوه نامه )مسـتند به نامـه شـماره 1400/8868/231 تاریـخ 1400/08/03( 
بـرای بهبـود کیفیـت و اعتبارافزایـی آموزش هـای مهارتـی بخـش کشـاورزی تمهیـدات 
جدیـدی اندیشـیده شـده اسـت. کـه بحـث کوتاهـی در بـاره آن موضـوع بحث مـا در این 
بخـش اسـت. ایـن شـیوه نامه کـه نتیجـه ی همـکاری بیـن دو وزارت جهـاد کشـاورزی و 

آمـوزش و پـرورش اسـت، توسـط  شـورای معاونـان دو وزارتخانـه تدوین شـده اسـت. 
 بر اساس این برنامه ریزی ها  مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی با تشکیل کارگروه ستادی

مشترکی )با حضور نمایندۀ رسمی آموزش و پرورش از دفتر  آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش( 
 بـرای  برنامه ریـزی و نظـارت بر برگزاری دوره های آموزش مهارتی کشـاورزی شـیوه نامه ی

واحـدی را تنظیـم نمـوده اسـت. در ایـن شـیوه نامه اجرایـی کـه بـرای مدیریـت و اجرای 
بهینـۀ ایـن آموزش هـا و ارزشـیابی اسـتانداردهای مهارتـی کشـاورزی )خـاص فراگیـران 
 آموزشـگاه های بزرگسـاالن شـاخه کاردانش( تدوین شـده ، بـرای مهم تریـن اصطالحات و

مفاهیم آموزش های مهارتی بخش کشاورزی تعاریفی به شرح زیر ارائه شده است:  
  سـازمان: در این کتاب و شـیوه نامه های تنظیم شده برای ارزشیابی دوره های آموزش

مهارتی منظور از سـازمان، سـازمان تحقیقات،  آموزش و ترویج کشـاورزی اسـت که یکی 
از مهم ترین سـازمان های تحقیقاتی و آموزشـی وابسـته به وزارت جهاد کشـاورزی اسـت 

مؤسسـه آموزش کشـاورزی: مؤسسـه یا  »مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی« 
در جایـگاه معاونـت آموزشـی سـازمان تحقیقـات ، آمـوزش و ترویـج کشـاورزی عالی ترین 
نهـاد مدیریـت و برنامه ریـزی در حـوزۀ آموزش هـای مهارتی بخش کشـاورزی اسـت . این 
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مؤسسـه بـا تشـکیل کمیته ها و کارگروه های متعدد کشـوری و اسـتانی، ضمـن هماهنگی 
بـا مسـئوالن ذیربـط در وزارت آمـوزش و پـرورش در رابطـه بـا بهبـود مسـتمر خدمـات 
آموزشـی در حـوزۀ آموزش هـای مهارتی بخش کشـاورزی، بـر برنامه های آمـوزش مهارتی 
مراکـز اسـتانی و واحدهـای آموزشـی تابعۀ این مراکز نظـارت نموده و مرجـع اصلی صدور 
بخشـنامه ها، دسـتورالعمل ها، سیاسـت گذاری ها و برنامه ریزی هـای آموزشـی در زمینـۀ 

آموزش هـای مهارتی اسـت
مجریـان دوره هـای آمـوزش مهارتـی کشـاورزی: در ایـن شـیوه نامـه منظـور  
 مراکـز آمـوزش کشـاورزی، پردیس های تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعی و

سـایر واحدهـای آموزشـی تابعه ی بخش کشـاورزی گفته می شـود که اغلـب آن ها مجری 
 برگزاری دوره های آموزش مهارتی کشـاورزی )شـاخه کار دانش( هستند و زیر نظر سازمان

تحقیقات،  آموزش و ترویج کشاورزی و مراکز تابعه ی این سازمان فعالیت می  کنند. 
 بخـش خصوصـی: منظـور از بخـش خصوصـی در آموزش هـای مهارتی کشـاورزی 
شـرکت های خدماتـی، مشـاوره ای و فنـی مهندسـی کشـاورزی هسـتند کـه در برخـی از 
اسـتان ها و شهرسـتان های فاقـد ایسـتگاه یـا مراکـز و واحدهـای آموزشـی تابعـه ی مراکز 
 تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی و منابع طبیعی هسـتند، با محوریت و سـازماندهی و

هماهنگـی مراکـز تحقیقات، آموزش و ترویج کشـاورزی و منابع طبیعی اسـتان ها، در حوزۀ 
آموزش هـای مهارتـی بخـش کشـاورزی منطقـۀ خـود فعالیت نموده و نسـبت بـه معاونت 
آموزشـی ایـن مراکز پاسـخگو هسـتند. این شـرکت ها بخشـی ازظرفیت هـا و فعالیت های 
آموزشـی خـود را در راسـتای ارائـه ی آموزش های مهارتی کشـاورزی سـازماندهی کرده و 
بـا فراهم سـازی امکانـات و فضـای آموزشـی ، نسـبت بـه برگزاری ایـن دوره های آموزشـی 

می کنند.   اقـدام 
 مربی: بر اساس  دستورالعمل ها، سیاست گذاری ها و به استناد شیوه نامه  مصوب ارسالی

بـرای مراکـز اسـتان ها ) بـه تاریـخ 1400/08/03(، بـه افـرادی گفته می شـود کـه وظیفۀ 
تدریـس دوره هـای آمـوزش مهارتی را بر عهده دارنـد و دارای تجربـه و صالحیت حرفه ای 
الزم در ایـن زمینـه عسـتند. مربیـان دوره هـای آموزشـی مرتبـط بـا بخش کشـاورزی  بر 
اسـاس طـرح درس و اسـتانداردهای تعریـف شـده بـرای آمـوزش مهارتی کشـاورزی باید 
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عـالوه بـر صالحیـت علمی الزم بـرای تدریس دروس مقطع متوسـطه )رشـته های مهارتی 
شـاخه کاردانـش(، از نظـر فنـی و حرفه ای و سـوابق شـغلی نیـز دارای تجربـه ی کافی در 
زمینـۀ رشـته های مهارتـی مـورد تدریـس خود باشـند. ایـن مربیـان را می توان بر اسـاس 
الگوهـای آموزشـی تعریف شـده در سـامانه سـامک بـه دو دسـته مربیـان دروس نظری و 

مربیـان دروس عملـی طبقه بنـدی نمود.  
سـامانه سـامک: یک سـامانه آزمـون برخط )آنالیـن( وابسـته به مؤسسـه آموزش و 
ترویـج کشـاورزی اسـت، کـه در زمینۀ ارزشـیابی اسـتانداردهای مهارتی بخش کشـاورزی 
فعالیـت می کند. این سـامانه کـه بـه نشـانی (https://www.google.com)  به طور برخط 
در دسـترس داوطلبـان چنیـن آموزش هایی اسـت. سـامانه سـامک عـالوه بر فراهم سـازی 
امـکان ثبت نـام و انتخـاب آزمـون، تشـکیل پرونـده، پیش نمایش اسـناد پروندۀ آموزشـی 
 فراگیـران، مدیریـت آزمون ها و برگزاری آزمون آنالین، ثبت و گزارش گیری از اطالعات و ...

از شـرایط و ظرفیت هـای الزم برخـوردار اسـت تـا کاربـران )مجریـان دوره هـای آمـوزش 
مهارتـی(، مربیـان و مسـئوالن ذیربط در مؤسسـه  آمـوزش و ترویج کشـاورزی بتوانند این 
دوره هـای آموزشـی را مدیریـت نماینـد. ایـن سـامانه همچنیـن از ظرفیت هـای متنوعـی 
بـرای دسترسـی بـه منابع درسـی، بخشـنامه ها، امـکان دانلود و صـدور گواهـی مهارت در 

زمینـۀ آموزش هـای مهارتـی بخش کشـاورزی برخوردار اسـت. 
سامانه سامک در محیط کاربری خود امکان دسترسی به پورتال های اطالع رسانی، ورود به 
 پورتال )درگاه( مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی، سامانه ثبت نام و استعالم گواهینامه های

مهـارت کشـاورزی را بـرای کاربـران فراهـم نمـوده و محیطـی امن بـا کاربری آسـان را در 
دسـترس گروه هـای متنوعـی از داوطلبـان خـود، از فراگیـران شـرکت کننده در دوره های 
آمـوزش مهارتـی کشـاورزی و مجریان برگزاری دوره های آموزشـی گرفته تا مربیان دروس 
عملـی و نظـری، دبیرسـتان های بزرگسـاالن اعـزام کننـدۀ فراگیـران )شـاخه کاردانش( و 

مدیـران سـتادی مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی قـرار می دهد. 
 استانداردهای مهارتی: به استناد شیوه نامه مصوب مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی،
 به آن دسـته از مهارت های شـغلی مصوب وزارت جهاد کشـاورزی )و مورد نیاز این بخش(
 گفته می شـود که از قابلیت الزم برای آموزش در قالب شـاخه کاردانش برخوردار هسـتند.
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امـروزه ده هـا رشـته ی مهارتـی مرتبـط بـا بخـش کشـاورزی در رده ی دوره هـای آموزش 
مهارتـی در قالب 

 داوطب/رویکـرد، فراگیـر: در آموزش هـای مهارتـی بخش کشـاورزی )موضوع این 
شـیوه نامه( داوطلـب یـا فراگیـر بـه دانش آمـوزان بزرگسـالی گفته می شـود که بـه دالیل 
مختلف شـغلی، تحصیلی، عالئق شـخصی و ... متقاضی گذراندن دوره های آموزش مهارتی 
مرتبـط با بخش کشـاورزی هسـتند.  آن دسـته از متقاضیان و داوطلبـان دوره های آموزش 
مهارتـی کشـاورزی، کـه دانش آمـوزان شـاخه کار دانش هسـتند ، بـا شـرکت در دوره های 
آموزشـی  گـروه کشـاورزی و غـذا می تواننـد دوره هـای آمـوزش مهارتـی مـورد نظر خود 
را در واحدهـای آموزشـی تابعـۀ مؤسسـه آمـوزش و ترویـج کشـاورزی، سـپری نمـوده و 
گواهـی مهـارت آن رشـته را اخـذ نماینـد. ایـن داوطلبـان غالبـاً پـس از گذرانـدن دروس 
 عمومـی خود در دبیرسـتان های بزرگسـاالن شـاخه کاردانش، به سـمت دوره های آموزش

مهارتی بخش کشاورزی )بر اساس اولویت ها و شرایط اقلیمی منطقه( هدایت می شوند. 
کارگروه : به اسـتناد شـیوه نامه اجرایی مؤسسـه آمـوزش و ترویج کشـاورزی، کارگروه 
 مجموعـه ای از کارشناسـان و افـراد دارای جایـگاه حقوقـی هسـتند کـه در این مؤسسـه و
 مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی تابعه و وزارت آموزش و پرورش، مسئولیت برنامه ریزی

در زمینـۀ آموزش هـای رسـمی )و نظـارت بـر برگـزاری ایـن آموزش هـا( بـر عهـده دارند. 
در منابـع دیگـر نیـز کارگـروه بـه جمعـی از کارشناسـان اطالق می شـود که رسـیدگی به 
 موضوعـی خـاص را بـر عهده گرفته و نتایج حاصله از همفکری خـود را  برای برنامه ریزی و

تصمیم گیـری در آن خصـوص بـه مرجع باالتـر گزارش می دهند. بدیهی اسـت به اسـتناد 
 همین شـیوه نامه در حوزۀ اسـتانی نیز کارگروه های مشـابهی با شـرکت نمایندگان معاونت

آموزشـی رسـمی آمـوزش و پرورش منطقه و مسـئول حراسـت مراکز تحقیقـات و آموزش 
کشـاورزی و منابع طبیعـی اسـتان ها مسـئولیت برنامه ریـزی و نظـارت بـر ایـن آموزش ها 

را در سـطح اسـتان ها بر عهـده دارند. 
در مـادۀ دوم شـیوه نامۀ یـاد شـده، به طـور مثـال ترکیب کارشناسـی اعضـای کارگروه 

سـتادی تصمیـم گیرنـده در این رابطـه عبارتنداز: 
معاون آموزشی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی _
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مدیر امور آموزشی مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی _
رئیس اداره مهارت جویان مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی _
نمایندۀ رسمی آموزش و پرورش از دفتر  آموزش فنی و حرفه ای و کار دانش  _
کارشناس صاحب نظر در حوزه ی آموزش کشاورزی  _

وظایـف کارگـروه سـتادی: بر اسـاس ایـن شـیوه نامه وظایـف در نظر گرفته شـده 
بـرای ایـن کارگروه هـا به شـرح زیر اسـت: 

نظارت بر کلیه ی فعالیت ها و فرایندهای اجرایی و ارزشیابی استانداردهای مهارتی کشاورزی  _
بررسـی و بازنگری در زمینه مفاد شـیوه نامه اجرایی بر حسـب مقتضیات و سیاست های  _

کالن وزارت آموزش و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی 
 برنامه ریـزی و نظـارت بـر طراحـی سـؤاالت و تدویـن محتواهـای آموزشـی مرتبط )با  _

دوره هـای آمـوزش مهارتی( 
ارزشـیابی: سـنجش میـزان توانمندی های نظـری و عملـی داوطلبان شـرکت کننده 
 )در دوره هـای آمـوزش مهارتـی بخش کشـاورزی(، بر اسـاس تعاریف و اهداف تعیین شـده

بـرای ایـن اسـتانداردهای آموزشـی. می دانیـم  کـه در ایـن شـیوه نامه تمامـی مفاهیـم و 
 اصطالحـات بـرای برطـرف کـردن هـر گونـه ابهامـی بـه زبان سـاده و بـه صـورت کوتاه و

موجـز تعریـف شـده اسـت. بدیهـی اسـت هـر کـدام از مفاهیـم فـوق در مرحلـه ی عمـل 
گسـترش پیـدا کـرده و مفاهیـم واقعـی خـود را در عرصـۀ عمـل پیـدا می کننـد. به طـور 
مثـال ارزشـیابی های نظـری و عملـی رایـج در آموزش هـای مهارتـی مجموع ای گسـترده 
از آزمون هـای نظـری و عملکـردی اسـت کـه در فضاهـای آموزشـی و مـزارع و باغـات و 

واحدهـای تولیـدی پردیس هـا و مراکـز آمـوزش کشـاورزی برگـزار می شـوند. 
 در حـال حاضـر آزمون هـا و ارزشـیابی های دروس نظـری با نظارت مؤسسـه آموزش و
 ترویج کشاورزی به صورت آنالین )برخط(  توسط سامانۀ سامک برگزار می شود. آزمون های
 عملی نیز مبتنی بر کسـب شایسـتگی های فنی و غیر فنی و با برگزاری آزمون های عملی

در مزارع و کارگاه ها و واحدهای تولیدی بخش کشاورزی انجام شده و نمرات فراگیران پس 
 از کسـب قبولـی در آزمـون عملی و احراز مهارت های الزم  )توسـط مربیـان دروس عملی(

در همین سـامانه درج می شـود. به این ترتیب نتیجۀ واقعی ارزشـیابی های عملی و نظری 
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فراگیران نمراتی اسـت که در سـامانه درج می شـود و مبنای صدور گواهینامه های مهارت 
بـرای آنـان اسـت. گفتنی اسـت در حال حاضـر حداقل نمـرۀ قبولی در آزمون و ارزشـیابی 
نظـری 10 و حداقـل نمـرۀ مـورد نیاز بـرای قبولـی در آزمون عملی 14 اسـت. بنـا بر این 
 فراگیرانـی می تواننـد گواهـی مهـارت را در رشـتۀ مهارتـی مـورد نظـر خـود کسـب کنند

که معدل نمرات دروس عملی آنان کم تر از 14 نباشد. 

کارآفرینی و آموزش های مهارتی
 آموزش هـای مهارتـی از منظر اهداف و برنامه های کالنی چون توسـعۀ نیروی انسـانی و
 توانمندسـازی سرمایۀ اجتماعی و کارآفرینی و اشتغال از جمله راهبردی ترین آموزش هایی

هسـتند کـه ضـرورت آن بـرای هـر کشـوری اجتناب ناپذیـر اسـت. چنیـن آموزش هایـی 
کـه بـا هـدف مهارت افزایـی نیـروی انسـانی شـاغل و مولـد و بهبـود و کیفیت بخشـی به 
بخش هـای تولیـدی و خدماتـی و توانمندسـازی جوانان بـرای ورود به دنیای کسـب و کار 
برنامه ریـزی شـده اسـت، چنـد دهه اسـت کـه در بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته در 
حـال انجـام اسـت. بـا آن کـه ارائـه ی آموزش هـای مهارتـی در کشـور ما قدمـت کم تری 
دارد، امـا امـروزه بسـیاری از صنایـع تولیـدی، نهادهـای خدماتی و مؤسسـات آموزشـی از 
آموزش هـای مهارتـی بـه منزلـه ی راه میانبـری بـرای بهبـود و کیفیت بخشـی بـه آموزش 
نیـروی انسـانی و افزایـش توانمندی هـا و مهارت هـای فردی شـاغالن و جویندگان شـغل 
نـگاه می کننـد. از ایـن نگاه بخش کشـاورزی به دلیل برخـورداری از فرصت هـای کم نظیر 
در کارآفرینـی یکـی از حوزه های آموزشـی مهم کشـور اسـت کـه بایـد از ظرفیت های آن 

بـرای توسـعه ی آموزش های مهارتی اسـتفاده شـود. 
آموزش هـای مهارتـی بـه دلیـل همیـن ظرفیت هـا، طـی چنـد دهـۀ اخیـر وارد حوزۀ 
آموزش هـای رسـمی بسـیاری از کشـورهای جهـان شده اسـت. ایـن رویکـرد ناشـی از 
ویژگی هـای جهـان امـروز  اسـت. افزایـش جمعیـت کشـورها و توسـعه و تخصصی شـدن 
صنایـع، مشـاغل و کسـب وکارها از جملـه ضرورت هایی اسـت که نظام آموزشـی کشـورها 
را بـه سـمت آموزش های مهارتی سـوق داده اسـت. جمالـی زواره و همکـرارن در خصوص 
 همیـن موضوع می نویسـند: »کارآفریني موضوعي اسـت که در چند دهـه اخیر مورد توجه
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بسـیاري از مؤسسـات آموزشـي در کشـورهاي مختلف جهان قرار گرفته اسـت. بنا بر نظر 
اکثـر متخصصـان حـوزه کارآفرینـي، بسـیاري از قابلیت هـا و مهارت هـاي کارآفریني، قابل 
آموزش اسـت و در زمان حاضر این رسـالت برعهده مؤسسات آموزشي است که مهارت هاي 
 کارآفرینـي را نیـز بـه کارآمـوزان آمـوزش دهنـد. بنابرایـن، کارآفرینـي بایـد در برنامـه

درسي موجود در دوره هاي فني و حرفه اي گنجانده شود.« 1 
 رابطـه و وحـدت مفهومی میـان کارآفرینی و نظام آموزش هـای مهارتی چنان محکم و

معقوالنـه اسـت کـه می تـوان گفـت بـدون نظـام آمـوزش مهارتـی نیـل بـه کارآفرینـی 
پایـدار و توسـعه ی مشـاغل اگـر ممکـن هم باشـد، چرخه ای معیـوب و یـک چالش عمده 
در حـوزۀ نظـام آموزشـی کشـور خواهـد بـود. در دنیـای امـروز نظـام آموزشـی کشـورها 
 نمی توانـد نسـبت به ایـن موضوع بی تفاوت بماند. به نوشـته شـریعت زاده »امـروزه یکی از
 دغدغه هاي مهم و جدي سیاسـت گذاران و برنامه ریزان نظام هاي آموزشی در همۀ کشورها
 اعـم از توسـعه یافته و در حال توسـعۀ گـذار و انتقال دانش آموزان از مدرسـه به بازار کار و

اشـتغال اسـت. به میزانی که فرایند این گذر تسـهیل شـود، دانش آموختگان پس از اتمام 
 تحصیالت خود در مقاطع مختلف تحصیلی، می توانند به آرامی و بدون استرس و اضطراب و
سرگردانی در بازار کار اشتغال یابند، بر کارایـی نظام آمـوزشی نیز افـزوده می گردد .«2  

نویـد مسـائل مرتبـط بـا تـدارک آمـوزش فنـی وحرفـه ای ممکـن اسـت به عنـوان 
موانـع گسـترش ثبت نـام در برنامـه آمـوزش فنی وحرفـه ای دیـده شـوند. به طـور آشـکار، 
آموزش هـای فنی وحرفـه ای در اثـر نیـاز بـه امکانـات تخصصی، تجهیـزات و مـواد آموزش 
 عملـی، نسـبت بـه آمـوزش عمومـی بـه سـرمایه گذاری بیش تـری نیـاز دارد. بـا توجـه به

هزینـه بـاالی تدویـن و اجـرای دوره هـای آمـوزش فنی وحرفـه ای، مؤسسـات آمـوزش 
فنی وحرفـه ای در جاهایـی متمرکـز می شـوند کـه انتظار دارنـد ثبت نام متقاضیـان تأمین 
شـده باشـد. این شـرایط موجب دسترسـی محدود به آموزش فنی وحرفه ای برای کسـانی 
می شـود کـه در مناطـق دوردسـت یـا پراکنده زندگـی می کنند و یا با مشـکل دسترسـی 

1. جمالی زواره، بتول، محمدرضا نیلی و حوریه شادفر، تبیین عناصر برنامه درسي کارآفریني در 
آموزش هاي فني و حرفه اي، نشریه مهارت آموزی، دوره سوم، شماره 12، تهران، سال 1391

2. شـریعت زاده، مهـدی ، »فراینـد گـذار دانش آموزان از مدرسـه به بازار کار در ایران«، نشـریه ی 
رشـد آموزش فنی و حرفه ای ،سـال 9شـماره .2صص16
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بـه وسـایل حمـل و نقـل مواجـه هسـتند. در چنیـن مناطقـی معمـوالً اولویـت دولت هـا 
سـاختن مـدارس ابتدایـی )و در صـورت وجـود منابع، دایر کردن مدارس متوسـطه سـطح 
پایین تـر( اسـت، زیـرا گسـترش آموزش وپـرورش پایه بـرای تعـداد زیـادی از دانش  آموزان 
ممکـن اسـت. در چنیـن مناطقـی تأسـیس مـدارس تخصصـی آمـوزش فنی وحرفـه ای 
محـدود می شـود و معمـوالً عرضه ایـن آموزش ها در مقابـل تقاضای بالقوه بـزرگ جوانانی 

کـه انتظـار مـی رود به جـای ادامـه تحصیـل، وارد بازار کار بشـوند، کـم یا ناکافی اسـت.1
 بـرای نیـل بـه چنین اهدافی الزم اسـت مراکز آمـوزش مهارتی با اسـتفاده از روش ها و
 ابزارهای کارآمد و ایجاد محیط های یادگیری جدید و پویا و سـازگار با چنین آموزش هایی

بکوشـند شـرایط و الزامـات آموزشـی خـود را بـا اسـتانداردهای تعریف شـده بـرای چنین 
آموزش هایـی منطبـق کننـد. بـر همیـن اسـاس می تـوان گفـت در دوران امـروز مراکـز 
آمـوزش فنـی و مهارتـی از جملـه مراکـزی به شـمار می آینـد که به واسـطۀ ایجـاد پیوند 
میـان علـوم نظـری و عملـی از جایـگاه منحصـر بـه فـردی برخـوردار هسـتند. پیشـرفت 
فنـاوری، تغییـرات سـریع در دنیـای کار و زندگـی، وجـود چالش های  نوظهـور و گوناگون 
در اقتصـاد و جامعـه سـبب می شـود کـه آموزش نـوآوری، کارآفرینـی، فنـاوری و تولید به 

عنـوان یـک ضـرورت و نـه یـک انتخـاب در نظر گرفته شـود.
 در این راســتا آموزش های مهارتی را می توان روشــی ســریع و نســبتاً آســان و سهل الوصول

بــرای انتقــال تجــارب شــغلی بــه جوانــان و توســعۀ کارآفرینــی در حوزه هــای مختلــف 
اقتصــادی دانســت. 

 بر اسـاس این سیاسـت آموزشی ایجاد انگیزه های شغلی از مقاطع بعد از فارغ التحصیلی
دانش آموختـگان بـه دورۀ آمـوزش متوسـطه انتقـال یافـت. بدیهـی اسـت آموزش هـای 
شـغلی به طـور عـام و موضـوع کارآفرینی و توسـعۀ مشـاغل و کسـب وکارها به طـور خاص 
موضوعـی فراگیـر اسـت و همـۀ بخش هـای اقتصـادی و وزارتخانه هـا موظـف هسـتند در 
راهبردهـای عملیاتی و اهداف سـازمانی، نسـبت به توسـعۀ مشـاغل و کارآفرینـی در حوزۀ 
کاری خـود، حسـاس بـوده و بـرای آن برنامه داشـته باشـند. بدیهی اسـت بـا رویکرد نظام 

1. نویدی، احد، گسترش آموزش فنی وحرفه ای در متوسطه، نشریه رشد آموزش فنی و حرفه ای، 
شماره 46، تهران، 20 دی ماه سال 1396
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آموزشـی کشـور بـه سـمت این موضـوع، )و بـه منظـور کارآفرینی و توسـعه ی مشـاغل و 
کسـب و کارهـا( سیاسـت گذاری ها و برنامه ریزی هـای آموزشـی بـرای تولیـد محتـوای 
درسـی مناسـب بـه وزارت آمـوزش وپـرورش سـپرده شـد. بـا همیـن نـگاه تدویـن کتب 
 درسـی مناسـب و جـذاب و مبتنـی بـر شـاخص های مدرن آموزشـی بـرای جلـب توجه و
 ایجاد انگیزه ی کارآفرینی در میان جوانان و نوجوانان مقاطع پایه )بخصوص دورۀ دبیرستان(

در دستور کار معاونت ها و سازمان های ذیربط وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت.  
آمـوزش کارآفرینـی فراینـدی اسـت نظام منـد کـه بـا هـدف توسـعه دانـش، مهـارت، 
نگـرش و ویژگی هـای شـخصیتی و در قالـب آموزش هـای رسـمی ارائـه می شـود. در ایـن 
فراینـد، افـراد غیـر  کارآفریـن ولـی دارای تـوان بالقـوه به صورتی خـالق تربیت می شـوند. 
بـا توجـه بـه اینکـه ویژگی هـای اصلـی کارآفرینـان از قبیـل ابتـکار عمل، ریسـک پذیری، 
اسـتقالل طلبی، خالقیـت، پشـتکار، مثبت اندیشـی و ... اکتسـابی و قابـل آموزش هسـتند، 
بنابرایـن آمـوزش کارآفرینـی امـروزه بـه یکـی از اساسـی ترین فعالیت هـا در نظام هـای 
آموزشـی کشـورهای پیشـرفته تبدیل شـده اسـت. اما آنچه در این فرایند مهم و اساسـی 
ایجـاد نگـرش  اثرگـذار بـر آمـوزش کارآفرینـی در جهـت  اسـت، شـناخت مؤلفه هـای 

1 اسـت.«  کارآفرینانه 

رشته های مهارتی بخش کشاورزی و اشتغال
 بخـش کشـاورزی یکـی از مهم تریـن حوزه هـای اقتصادی کشـور اسـت و نقش مهمی
 در تأمین اشتغال کشور دارد. اما توسعه ی صنایع و نیز توسعۀ بی سابقه ی مشاغل خدماتی

در جهـان امـروز باعـث شـده اسـت تـا طی حدود بیسـت سـال اخیر سـهم ایـن بخش در 
ایجـاد و توسـعۀ مشـاغل بـا کاهـش روبه رو شـود. این در حالی اسـت که امـروزه عوامل و 
شـاخص های اقتصـادی فراوانـی بـر تأثیرگـذاری بخش هـای اقتصادی )صنعـت، خدمات و 
کشـاورزی( بـر روی کارآفرینـی و ایجـاد شـغل تأثیرگذار باشـند که بسـیاری از آن ها تابع 
شـرایط و شـیوه های معیشـت در دوران مـدرن هسـتند. امـروزه عواملـی جـون بـازار کاال 

1. آقـا محمـدی، جـواد، طراحـی الگـوی مفهومـی تأثیر مؤلفه هـای آمـوزش کارآفرینی بـر ایجاد 
نگـرش کارآفرینانه، نشـریه رشـد آمـوزش فنی و حرفه ای، شـماره 54، تهران، تیرماه سـال 1399
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))عرضـه و تقاضـا(، بـازار خارجـی( صـادرات و واردات،  بـازار پول و سـرمایه سیاسـت های 
مالـی، پولـی و تجـاری دولت هـا، بازار بورس، بـازار ارز، بورس، توسـعۀ روزافـزون فناوری و 

بسـیاری از عوامـل دیگـر در ایجاد کشـش و تقاضـای نیروی کار مؤثر هسـتند. 
عالوه بر موارد که یاد شـد، تغییر در الگوهای معیشـت، تغییرات آب و هوایی و کمبود 
 منابع آب و خشکسـال های ادواری، عدم سـرمایه گذاری پایدار در زمینۀ توسـعۀ روسـتایی،

کمبـود امکانـات رفاهی و نابودی تدریجی منابع تولید کشـاورزی و مهاجرت روسـتاییان از 
حاشـیه ی شـهرها، از جمله عوامل دیگری اسـت که بر روی اشـتغال زایی بخش کشاورزی 
 تأثیـر منفی گذاشـته اسـت. این عوامل نشـان می دهـد موضوع پیچیده ای چون اشـتغال و
 کارآفرینی موضوعی تک عاملی نیست که با بخشنامه و احکام دستوری بتوان روند تغییرات
 آن را برعکس نمود. توسعه اشتغال در هر بخشی و از جمله بخش کشاورزی برآیند همسویی
 مجموعـه ی فراوانـی از مؤلفه هـا، برنامه ریزی هـا، وزارتخانه ها و مؤسسـات و مراکز دولتی و

خصوصـی و سـازمان های مـردم نهـاد اسـت.  البتـه کاهش اشـتغال زایی بخش کشـاورزی 
تنهـا منحصـر به کشـور ما نیسـت و این روند منفی طی حدود بیسـت سـال اخیـر به نحو 
مشـابه در دیگـر کشـورهای جهـان نیز دیده می شـود. به نوشـتۀ پاسـبان »اطالعات بانک 
 جهانی نشـان می دهد میانگین سـهم اشـتغال بخش کشـاورزی جهان از رقم 47/9 درصد

در دوره 2000 تـا 2002 بـه رقـم 37/6 درصـد در دوره 2010 تـا 2012 رسـیده اسـت. 
یعنـی در طـول ده سـال حـدود 10/3 درصـد سـهم اشـتغال بخـش کشـاورزی کم شـده 
اسـت... برای ایران طبق آمار سرشـماری نفوس و مسـکن کشـور سـهم بخش کشـاورزی 
از اشـتغال کشـور، از رقـم 23 درصـد در سـال 1375 بـه رقم 18 درصد در سـال 1385 و 

18/6 درصـد در سـال 1390 بالغ شـده اسـت.«1
بـه اسـتناد چنیـن آمارهایـی می تـوان ضـرورت توجـه بـه توسـعه ی کشـاورزی و 
 رونق بخشـی بـه شـاخص های اقتصـادی ایـن بخـش را بیش از پیـش حس نمود. بـه ویژه

آن که بر اسـاس اسـناد فرادسـتی کشور )نظیر سـند چشـم انداز ایران 1400 و برنامه های 
پنجـم و ششـم توسـعه و دیگر اسـناد ملـی( تأمیـن امنیت پایـدار غذایی جامعـه بر دوش 

1. پاسبان، فاطمه، اشتغال بخش کشاورزی: روند ها و واقعیت ها، روزنامه اینترنتی اقتصاد نیوز، به 
https://www.eghtesadnews.com  : تاریخ دوم اسفندماه سال 1393، قابل دسترس به نشانی
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وزارت جهـاد کشـاورزی و مؤسسـات و سـازمان های تابعـه و وابسـته بـه ایـن وزارتخانـه 
سـپرده شـده اسـت. بر این اسـاس هر گونه تالشـی در راسـتای بهینه سـازی نظام آموزش 
کشـاورزی و از جملـه تمرکـز بـر روی آموزش هـای مهارتـی بخـش کشـاورزی را می توان 
تالشـی در راسـتای بهبـود شـرایط تولیـد و اشـتغال زایی و رونـق بیش تـر در ایـن بخـش 
مهـم اقتصـادی بـرآورد نمـود. در همیـن راسـتا تالش هـای صـورت گرفتـه بـرای تقویت 
رشـته های مهارتـی بخـش کشـاورزی در نظـام آمـوزش فنی و حرفـه ای و کاردانـش را )با 
وجـود مشـکالت و نارسـایی های سـاختاری آن( می تـوان گامـی مؤثـر در جهـت توسـعۀ 

اشـتغال در ایـن بخش دانسـت.  
از جملـه مهم تریـن نارسـایی های سـاختاری موجـود تهیـه نشـدن محتوای آموزشـی 
همخـوان بـا نیازهـای ایـن بخش، نبود نظـام پویا و یکدسـت و جامعی برای اعتبارسـنجی 
آموزش هـای عملـی و نبـود وحـدت رویـه و تفاوت هـای سـاختاری میـان محتـوا و طـرح 
درس دوره هـای آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کاردانـش و نیـز کمبـود ابزارهـا و فضاهـای 
کارگاهـی و فرصت هـای کار عملـی بـه ویژه در دوره هـای آموزش مهارتی کاردانش اسـت. 
"کرمـی" در رابطـه با مشـکالت فـراراه آموزش هـای مهارتی بخش کشـاورزی می نویسـد: 

»بررسـی ها نشـان می دهنـد کـه بـا وجـود تغییر و تحـول و صـرف هزینه هـای فراوانی که 
در مـورد طراحـی نظـام جدیـد آمـوزش متوسـطه فنی وحرفـه ای و کشـاورزی در کشـور 
صـورت پذیرفتـه، امـا کماکان نارسـایی های محتوای برنامه آموزشـی و درسـی در آموزش 
متوسـطه فنی وحرفـه ای کشـاورزی یکـی از معضـالت برنامـه درسـی ایـن نظـام اسـت و 
محتـوا و مطالـب درسـی کـه در مراکز آمـوزش کشـاورزی تدریس می شـوند، بـا نیازهای 
عمومـی جامعـه ایـران همخوانـی نـدارد و برخاسـته از نیازهـا و توقعـات واقعـی بـازار کار 
نیسـت کـه ایـن خود بـه نوعی بیانگـر جدایی و انـزوای نظام آموزش متوسـطه کشـاورزی 

از بازار کار اسـت.«1 
آیـا  اینکـه  بـه نوشـته شـریعت زاده و همـکاران )1383( »به طـور کلـی در مـورد 
بیـن نیازهـای جامعـه و برونـداد نظـام آمـوزش متوسـطه فنی وحرفـه ای و کاردانـش، از 

1. کرمی، غالمحسین، روش شناسی بهبود مدیریت آموزش های فنی وحرفه ای )کشاورزی(، نشریه 
رشد آموزش فنی و حرفه ای، شماره 47، تهران ، بهمن ماه سال 1396
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جملـه شـاخه کشـاورزی، هماهنگـی و انطبـاق الزم وجود دارد یـا خیر، ابهام وجـود دارد. 
پژوهش هـای انجـام شـده دربـاره فارغ التحصیـالن آمـوزش متوسـطه کشـاورزی در نظـام 
جدیـد نشـان می دهـد که آنان به درسـتی جـذب بـازار کار مرتبط با رشـته تحصیلی خود 
نمی شـوند و بسـیاری از آنـان یـا بیـکار می ماننـد و یـا انحـراف شـغلی پیدا می کننـد.« 1
 بـه نظـر می رسـد یکـی از مهم تریـن ظرفیت هـای فـراراه نظـام آمـوزش مهارتی بخش

و واحدهـای  )مـزارع  تولیـد بخـش کشـاورزی  از فضاهـای  اسـتفاده  امـکان  کشـاورزی، 
 بهره بـرداری زراعـی، باغـی، دامـی، شـیالت و آبزی پـروری و ...( بـه منظور غنا بخشـیدن و

کاربـردی کـردن ایـن آموزش هـا اسـت. بـه عبـارت دیگـر توجـه و تأکیـد فوق العـاده بـر 
روی کار عملـی در دوره هـای آمـوزش مهارتـی فنـی و حرفـه ای و کاردانـش  و رشـته های 
مهارتـی طـرح سـنجش مهارت بخـش کشـاورزی، اسـتفاده از فضاهای تولیـدی این بخش 
بـرای سـپری نمـودن دوره هـای آموزش عملی اسـت. بـه معنایی الزم اسـت هنرسـتان ها، 
پردیس هـا و تمـام واحدهـای آموزشـی بخـش کشـاورزی کـه مجـری برگـزاری چنیـن 
دوره هایـی هسـتند، مدرسـه را به مـزارع، کارگاه هـا، صنایع کشـاورزی و اماکنـی ببرند که 
 قـرار اسـت در آینـده ایـن مهارت هـا در آن فضاها به شـغل پایـدار بدل شـود. "آریان پور "و
 "خالقـی میـران" )1399( در زمینـۀ لـزوم ایجـاد رابطـه میـان فضاهای تولید کشـاورزی و

 واحدهـای آمـوزش مهارتی این بخش می نویسـد: تلفیـق آموزش با کارهـای تولیدی، تأثیر
بسـیار زیـادی بر کاربردی شـدن روش آموزش و تعمیق و اصـالح آموزش های مهارتی دارد. 
 ایـن موضـوع موجـب تقویت روحیه تـالش و کارآفرینی در هنرجویان برای توسـعه فرهنگ

بالنده و اسـتقالل آفرین در آحاد جامعه می شـود و به تبع آن، اسـتقالل کشـور را به ارمغان 
 مـی آورد. از سـوی دیگـر، در هـر واحد آموزشـی اسـتعدادها و ظرفیت های بالقـوه معنوی و
 مادی وجود دارند که به کمک آنها و با مشارکت عوامل مدرسه، اولیا و هنرجویان می توانند

بخشی از هزینه های ضروری هنرستان  های کشاورزی را تأمین کنند.«2 

1. شریعت زاده، مهدی، محمد چیذری و امید نورزی، انطباق و سازگاری دوجانبه بین نظام آموزش 
متوسطۀ کشاورزی و توقعات بازار کار، فصلنامۀ پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، نشر مؤسسه 

پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سال دهم، شماره 34، تهران،  سال 1383
2. آریان پـور، عابدیـن و سـیدناصر خالقـی میران، حلقه های گمشـده آموزش کشـاورزی در آموزش 

و پرورش نشـریه رشـد آموزش فنی و حرفه ای، شـماره 54، تهران ، 29 تیرماه سـال 1396



کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...
61

جایگاه کشاورزی در تولید و اشتغال 
 پـس از ابـالغ سیاسـت های کلـی اقتصـاد مقاومتـی، حمایـت از کار و سـرمایه ایرانی و 
نقشـه جامع علم و فناوری کشـور، نقش آموزش وپرورش در ایجاد فرهنگ تولید، نوآوری، 
کارآفرینـی و تفکـر فناورانـه دوچنـدان شدهاسـت. می توان گفـت یکی از اهـداف بنیادین 
توسـعۀ آموزش هـای فنـی حرفـه ای و کاردانـش در نظـام نوین آمـوزش متوسـطه تمرکز 
 بـر توانمندسـازی و مهارت افزایـی فراگیـران بـه منظور کسـب آمادگی های شـغلی اسـت.
 از طرفی، با توجه به آموزه های اسـالمی، کار و اشـتغال از ارزش تربیتی برخوردار اسـت و

انسـان از طریق کار، نفس سـرکش را رام کرده و شـخصیت وجودی خویش را صیقل داده، 
هویـت خویـش را تثبیـت کـرده و زمینـه ارتقـای وجودی خویـش را مهیا و امکان کسـب 

روزی حـالل و پاسـخگویی بـه نیازهای جامعه را فراهـم می آورد.1 
تأکیـد بـر آموزش هـای علمـی و کاربـردی و اجـرای دوره هـای آموزشـی مبتنـی بـر 
توانمندسـازی و مهارت افزایـی نیـروی انسـانی عالوه بر مراکز آموزشـی وابسـته بـه وزارت 
 آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی و

نیـز واحدهـای آموزشـی تابعـه ی وزارت جهـاد کشـاورزی و دیگـر وزارتخانه ها نیـز به طور 
جدی باید دنبال شـود. این رویکرد از منظر اسـناد باالدسـتی از چنان اهمیت و جایگاهی 
برخـوردار اسـت کـه می تـوان آن را وظیفۀ قانونـی تمام مراکز آموزشـی دانسـت. برخی از 
قوانیـن و اسـناد راهبردی کشـور کـه از آموزش های عملـی و مهارتی پشـتیبانی می کنند، 

می تـوان بـه اسـناد و قوانین زیر اشـاره نمود:
سیاسـت های کلـی اشـتغال ابالغـی از سـوی مقـام معظـم رهبـری در زمینـۀ  آموزش  _

 نیـروی انسـانی متخصـص، ماهر و کارآمد متناسـب با نیازهای بـازار کار فعلی و آینده  و
تـوأم کـردن آمـوزش و مهـارت و جلـب همـکاری بنگاه های اقتصـادی جهت اسـتفاده 

از ظرفیـت آن ها ؛

1. دوراندیش، احمدرضا و همکاران، کارگاه نوآوری و کارآفرینی)کتاب درسی پایۀ یازدهم( نشر 
دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، چاپ چهارم، تهران، 1399 ، ص4
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سـند چشـم انداز ایران 1404، بند 76 برنامه ششـم توسـعه  (افزایش سهم آموزش های  _
مهارت در نظام آموزشـی کشور)؛ 

برنامـه اشـتغال فراگیـر مصـوب سـتاد فرماندهـی اقتصـاد مقاومتـی ( اقـدام بـه منظور  _
متناسب سـازی تحصیل و اشـتغال، توسـعه دوره های کارآموزی و کارورزی در دوره های 
آموزش عالی، نظارت بر دوره های آموزشی کاربردی برگزار شده در محیط های دانشگاهی 
 بـا رویکـرد افزایش اشـتغال پذیری، رتبه بندی مراکز آموزشـی، دانشـگاه ها و مؤسسـات

آموزش عالی بر مبنای میزان ظرفیت  اشتغال پذیری فارغ التحصیالن و ...(
قانـون مصـوب »نظـام جامـع آمـوزش و تربیـت فنـی، حرفـه ای و مهارتـی کشـور.«(  _

تصویـب در آذر مـاه سـال 1396(.
بایـد دانسـت که بهره بـرداران و شـرکت کنندگان در دوره های آموزشـی فنی و مهارتی 
طیف هـای متنوعـی از فراگیـران اعـم از هنرجویـان، کارآمـوزان و فراگیـران نیازمنـد بـه 
گذراندن اسـتانداردهای آموزشـی مورد نیاز خود هسـتند، که برای رشـته ها و گرایش های 
 تحصیلی متنوعی در حوزۀ صنعت، کشـاورزی و خدمات برنامه ریزی و طراحی شـده اسـت.

ایـن مهارت آمـوزان بـا انتخاب رشـته های فنی و حرفـه ای و کاردانش، جذب هنرسـتان ها، 
آموزشـکده ها، پردیس هـای تحقیقـات و آمـوزش و دیگـر واحدهای آموزشـی زیرمجموعه 
نظـام آمـوزش فنـی مهارتی شـده و در ایـن مراکـز در رشـته ها و گرایش هـای مهارتـی 
 مـورد عالقـۀ خـود تحصیالت مقطع متوسـطه را سـپری می کنند.. ایـن افراد  بـا اهداف و
 انگیزه هـای مختلـف در صـدد هسـتند دوره هـای فنـی و مهارتـی مـورد عالقۀ خـود را به
 اقتضـای نیازهـای بازار کار یا ادامه تحصیل )در چهارچوب آموزش های رسـمی( بگذرانند و
 مهارت های مورد عالقۀ خود را کسب نمایند. بدیهی است آنان پس از اخذ گواهینامه مهارت و
 سپری کردن دروس نظری و عملی، می توانند از تجارب و مهارت های کافی برخوردار شوند، و

این انگیزه را کسب کنند، که در آینده از منافع مهارت های اکتسابی خود بهره مند شوند.  
 با آن که حجم ساعات و طول دوره های آموزشی در رابطه با هر مهارتی در استانداردهای

مهارت آموزشـی در نظر گرفته شـده توسـط سـازمان فنی و حرفه ای مشـخص شده است، 
اما به نظر می رسـد مشـکالت سـاختاری موجود در روابط و مناسـبات آموزشـی و اجرایی 
برگـزاری ایـن دوره هـا و نبـود رابطـه ای پویا میـان واحدهای آموزشـی و مشـاغل از جمله 
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مشـکالت و موانـع موجـود در مسـیر افزایـش کیفـی چنیـن دوره هایـی اسـت. به نوشـتۀ 
ادهـم و شـفیع زاده »بـا مطالعـه نظـام آموزش عالـی کشـورهای پیشـرفته در می یابیم که 
حـدود 70 درصـد از آموزش هـای آنـان مهارتـی بـوده و بـه منظـور تربیـت تکنیسـین ها 
طراحـی و اجـرا می شـود و تنهـا 30 درصـد آموزش هـای آنان نظـری و در مرزهـای تولید 
علـم و دانـش اسـت. ایـن در حالـی اسـت که در کشـور ما موضـوع برعکس اسـت و کم تر 
از 20 درصـد آموزش هـای عالـی کشـور، بـه آموزش هـای مهارتـی( علمـی وکاربـردی و 
فنـی و حرفـه ای )اختصـاص یافتـه اسـت. بـه نظر می رسـد زمان آن فرا رسـیده اسـت که 
مسـئوالن کشـور به این باور برسـند که کشـور فقط به کارشـناس و کارشـناس ارشـد نیاز 
نـدارد، بلکـه بـه نیـروی کار ماهر که آمـاده رفع نیـاز کارفرمایان صنعت و کسـب و کار در 

رابطـه بـا مهارت هـای مختلف باشـند، بیش از همیشـه نیاز اسـت.«  1
گفتنـی اسـت سـازمان آمـوزش فنـی و کاردانـش کشـور کوشـیده اسـت در سـطوح 
متوسـطه ایـن عـدم تعادل میـان دروس نظـری و عملی را از میـان برداشـته و در مواردی 
کوشـیده شـده اسـت بر اسـاس برنامه ریزی های آموزشـی حتی کفۀ آموزش هـای مهارتی 
را نسـبت بـه آموزش هـای نظـری سـنگین تر نمایـد. اما بـا این وجـود بسـیاری از اقدامات 
انجام شـده در سـال های اخیر از قبیل تقویت دروس کارگاهی، بهبود کمی و کیفی محیط 
 تحصیـل و کارگاه هـا و افزایـش تدریجی محتوای آموزشـی )هم از نظر کمـی و هم کیفی(

عمـاًل نتوانسـته اسـت تغییـرات مهـم و عمـده ای در سـطح مهارت افزایی و توانمندسـازی 
هنرجویـان ایجـاد نمایـد. به راسـتی مشـکل چیسـت؟ بـه بیان دیگـر در ظاهـر همه چیز 
اعـم از اسـناد و قوانیـن مصـوب، ارادۀ اجرایـی دسـتگاه های ذیربـط، محتـوای درسـی و 
برنامـۀ آموزشـی و عوامـل متعـدد دیگـری بـرای افزایـش بازدهـی آموزش هـای مهارتـی 
وجـود دارد، امـا در برخـی از مـوارد، توفیـق چندانـی در ایـن زمینـه، حاصـل نمی شـود؟ 
 یکـی از مسـائلی کـه در بحـث آموزش هـای مهارتـی، باید به طـور جدی مـورد بحث و
 بررسی و تأکید و توجه قرار بگیرد، فرد فراگیر، سن و سال او، عالیق و گرایش های معرفتی و
 شـغلی، و میـزان شـور و عالقـه و کشـش و خالقیت های فردی او اسـت. در بحث بررسـی

1. نوید ادهم، مهدی نوید و حمید شفیع زاده، بررسی مهم ترین چالش ها و راهبردهای آموزش های 
مهارتی در ایران، فصلنامه راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 20 ، تهران، پاییز سال 1395 ، صص  10- 9  
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 روش هـای توسـعه و کیفیت افزایی-آموزش های مهارتی، حاالت فـردی فراگیر )دانش آموز،
هنرجـو، کاروزر و ...( از چنـان اهمیـت و جایگاهـی برخـوردار اسـت که تمام مسـائل دیگر 
اعـم از قصـد و اراده ی جـدی سیاسـت گذاران فرهنگـی و نظـام آموزشـی کشـور، وجـود 
اعتبـارات کافـی برای هزینه نمودن در راه آموزش و پرورش، وجود مربیان و کادر آموزشـی 
برنامه ریـزی آموزشـی راهگشـا، محتـوای پرانگیـزه، در دسـت بودن طرح هـا و   فعـال و 
  آموزشـی پر کیفیت و به روز، فضای آموزشـی کافی و  مجهز و عوامل دیگری از این قبیل
 در یـک طـرف و شـخص فراگیر در طرف دیگر قرار می گیرند. شـاید ذکـر یک مثال در این
 زمینـه بـه قـدر کافی گویا باشـد. فرض کنیـم تمام عوامل یاد شـده در یـک منطقه فراهم
 باشـد، اما در میان جوانان و خیل نیروی انسـانی فعال در آن منطقه، هیج فردی متقاضی و
 عالقمند به سـپری کردن چنین دوره هایی وجود نداشـته باشـد. به قول اهل منطق فرض
 محال، به هیچ وجه محال نیست.آیا در این صورت تمام آن عوامل و شرایط و ظرفیت های

 مثبت، به هدر نمی رود، و بی اثر نمی شود؟ 
واقعیـت آن اسـت که میزان اسـتقبال، انگیـزه و رویکرد جوانان به سـمت آموزش های 
مهارتـی موضوعـی فرهنگـی اسـت و این کشـش تحـت تأثیـر عوامل دیگر ی چون سـطح 
توسـعه یافتگی، میـزان رشـد و توسـعۀ بخش هـای مختلف اقتصـادی )صنعت؛ کشـاورزی؛ 
خدمـات و ...( پویایـی مناسـبات اقتصـادی و وجـود کسـب وکارهـا و مشـاغل سـودآور و 
ظرفیت هـای شـغلِی بالقـوه و بالفعـل آن منطقـه و عوامـل دیگـری از ایـن قبیـل اسـت. 
بـه نوشـتۀ اقتصـاد آنالیـن یکـی از چالش هـای عمـدۀ نظـام آموزشـی کشـور کـه به طور 
مسـتقیم بـر بـازار کار و اشـتغال تأثیرگذار اسـت، ضعـف در ارائه ی آموزش هـای مهارتی و 
فنـی و حرفـه ای اسـت این نشـریه می افزاید در سـال های اخیر و به دنبال اشـباع بازار کار 
 سیاسـتگذاران حـوزۀ اشـتغال بـه ایـن نتیجه رسـیده اند، که کشـور فقط به کارشـناس و

کارشـناس ارشـد و دکتـری نیـاز نـدارد، بلکـه نیـروی کار ماهر که کـه توانایـی، آمادگی و 
مهـارت کافـی بـرای رفـع نیازهـای بـازار کار و بخش های مختلف اقتصادی داشـته باشـد، 

بیش از همیشـه نیاز اسـت1. 

1. بی نا، جای خالی آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور، نشریه اینترنتی اقتصاد آنالین، به 
  http//eghtesadonline.com. :تاریخ 26 دی ماه سال 1398، به نشانی
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گاه در زمینـه پـرورش علمـی و عملـی و آموزش هـای مهارتـی انسـان ها، شـرایط و 
فرصت هـای اسـتثنایی و کم نظیـری پیـش می آیـد کـه در آن فرصت ها، انسـان ها پیش از 
هـر زمـان دیگری، قابلیت رشـد علمی و معنوی دارند.این لحظات دقیقاً در شـرایطی پیش 
 می آیـد کـه فراگیـران در سـخنان و آموزش های مربیـان حلقه های گمشـدۀ موفقیت های
 آتی خود را باز می یابند. در این لحظات ناب اسـت که مربیان مجرب و باسـواد و پرانگیزه،

آینده را برای فراگیران به تصویر کشـیده و با روشـن کردن چراغ الهام و انگیزه، خالقیت ها 
 و اسـتعدادهای درونـی بالقـوۀ فراگیـران را بـه سـمت تحـرک و پویایـی و بالفعـل شـدن
 هدایـت می کننـد. مربیـان و معلمـان واقعـی آنانی هسـتند که که بـه محض فراهـم آمدن
 فرصـت برای پرورش و رشـد انسـان ها، از این فرصت هـا وبزنگاه ها بهره بـرده و با آموزش های

 انگیزشـی و دگرگون کننـدۀ خـود، ثمـرات علمـی و عملـی و معنـوی بسـیاری نصیـب 
شاگردان شان می کنند.

 در دنیای امروز با کاربرد فراگیر فناوری های آموزشـی نوین کیفیت روش های آموزشـی
به شـکل بی سـابقه ای افزایش یافته اسـت. اسـتفاده از ایـن فن آوری های نوظهـور می تواند 
در آمـوزش مهارت هـای عملـی به عالقمندان نیز سـودمند باشـد و فرایند آمـوزش را برای 
فراگیـران بـه تجربـه ای پویـا، دلپذیـر، بـه یادماندنـی و اثربخـش می کنند. فراینـدی برای 
انتقـال تجـارب و مهارت هـای پایـدار بـه آن دسـته از فراگیرانـی که برای حرکت مسـتمر 
بـه سـمت آینـده ای دلخواه، تنهـا منتظر تلنگری هسـتند. سـاداتی و قهرمـان در مقاله ای 
مـدارس  و  وحرفـه ای  فنـی  هنرسـتان های  دانش آمـوزان  وضعیـت  »مقایسـۀ  باعنـوان 
کاردانـش بـه لحـاظ تطبیـق مؤلفه هـای آموزشـی بـا اسـتانداردها« ضمـن بررسـی نقش 
 نیـروی انسـانی خبـره و تعلیـم دیـده )کادر آموزشـی( و فضـا )محیـط آموزشـی مجهز( و
 تجهیزات کمک آموزشـی )فن آوری های نوین آموزشـی( با اسـتانداردهای آموزشی موجود

دوران امـروز، بخـش مهمـی از مشـکالت موجـود در مراکـز آمـوزش مهارتـی را ناشـی از 
ایـن عوامـل دانسـته و تقویـت امکانـات و فضاهای آموزشـی را یکی از راه هـای تطبیق این 
آموزش هـا با اسـتانداردهای موجود دانسـته اند. این پژوهشـگران در مطالعۀ خـود، از میان 
ایـن عوامـل، دو مؤلفـه ی  "نیروی انسـانی" و "فضا" را در سـطح نزدیک به اسـتاندارد بیان 
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می کننـد، امـا مؤلفـۀ تجهیـزات را در سـطح پایین تـر از اسـتاندارد دانسـته اند و خواهـان 
ارتقـای وضعیـت موجود شـده اند.  1

کاربـرد صنایـع و تکنولوژی هـای آموزشـِی هوشـمند و به کارگیـری فنـاوری اطالعات 
در امرآمـوزش نیـز نقـش مؤثـری در افزایـش کیفیت آموزش هـای فنی و مهارتـی دارد. به 

نوشـتۀ »سیواگامی و سموندسـوری« )2015 م.( 
 به کارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در مدارس هوشمند موجب تحول در سیاست های

سـنتی و تعامـل در محیط هـای یاددهـی –یادگیری شـده اسـت. به همین منظـور یکی از 
مهم تریـن وظایـف معلمـان در چنیـن محیط هایـی توجـه به نقـش ارتباطـات و تعامل در 
جریـان یاددهـی – یادگیـری اسـت. "زارعی زوارکی و سـیدی نظرلو" نیز اذعان داشـته اند 
 »برقـراری رابطـه و ایجاد تعامل میان عناصر آموزش رمز اصلـی فرایند یاددهی – یادگیری

موفـق و اثربخـش در آمـوزش مبتنـی بر فنـاوری اطالعـات و ارتباطات اسـت.«2 همچنین 
مطالعـات فراوانـی نیـز نشـان می دهنـد که برطرف کـردن مشـکالت و موانع سـاختاری و 
برقـراری روابـط و مناسـبات پویـا و ایجاد تعامل موجـود در مدارس باعـث افزایش کیفیت 

یادگیـری می شـود. )گوکرت و همـکاران، 2012 م.(
 خالقی ضمن اشاره به اهمیت کاربرد این فن آوری های علمی در فرایند آموزش و اهمیت و

نقـش آموزش هـای فنی و حرفه ای در توسـعه اقتصادی و اشـتغال می نویسـد: »در طراحی 
نظام جدید آموزش متوسـطه کوشـش شد«.

جهت گیـری ایـن نظـام بـه سـمت توسـعۀ آموزش هـای فنـی و حرفـه ای بـا هـدف 
آمـوزش فنـون و مهارت هـای مـورد نیاز جامعه باشـد. لذا با تأسـیس شـاخۀ کار- دانش و 
 توسـعۀ آن بـا همـکاری کلیـه وزارتخانه ها و سـازمان های دولتی و مؤسسـه های تولیدی و

خدماتـی تابع آن ها و همچنین بخش های غیر دولتی کوشـش شـد زمینـۀ ارتباط آموزش 

1. سـاداتی کیادتـی مرتضـی و آرش قهرمـان، مقایسـۀ وضعیـت دانش آمـوزان هنرسـتان های فنی و 
حرفـه ای و مـدارس کاردانـش به لحـاظ تطبیق مؤلفه های آموزشـی بـا اسـتانداردها، فصلنامۀ جامعه 

شناسـی مطالعات جوانان، نشـر دانشـگاه آزاد واحد بابل دوره دوم، شـماره 2، سـال 1390
2. زارعـی زوارکـی، اسـماعیل و سـیدینظرلو، سـیدطاهر، سـنجش میـزان تعامـل در برنامـه درسـی 
الکترونیکـی دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیر الدین طوسـی، فصلنامـه اندازه گیری تربیتی، شـماره 4 

)پیاپـی 11( ، تهـران، 1392، ص 148
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بـا بخش هـای مختلف اقتصـادی و بازار کار فراهم گـردد. این تحول مهـم وراهبردی باعث 
گردیـد نظـام آمـوزش متوسـطه را کـه بـا وجـود سـوابق تاریخـی در زمینـۀ آموزش های 
فنـی- حرفـه ای، اساسـاً مبتنـی بـر آموزش هـای نظـری بـود، بـه کلـی دگرگون گـردد و 
توسـعه و بهبـود مسـتمر آموزش هـای فنـی وحرفـه ای بـه دلیـل اهمیـت ویـژه ی آن در 

دسـتورکار نظـام آمـوزش و پـرورش و نهادهای آموزشـی کشـور قرار گیـرد.«  1

جایگاه فعالیت های پژوهشی در مهارت آموزی
همان طـور کـه در مقدمـات ایـن بحـث اشـاره شـد ، در فراینـد آموزش هـای مرتبط با 
نظـام فنـی و حرفـه ای و کاردانش بـرای آموزش های مهارتـی )به ویـژه آموزش های عملی( 
هنرجویـان و مهـارت آمـوزان دوره هـای آموزش و سـنجش مهـارت در رشـته های مهارتی 
مرتبـط بـا بخـش کشـاورزی الگوهـا و روش هـای نظام منـد، واحـد و قابل تعمیمـی در 
 دسـت نیسـت و در مـواردی که امکانات و شـرایط کارگاهـی و مزرعه ای وجـود دارد، روند
 ارزش گذاری فعالیت های عملی به عهدۀ مربیان اسـت که برای دوره های آموزشـی فراگیران

خـود، از سـالیق و دیدگاه هـا و روش هـای مختلفـی اسـتفاده می کننـد. ایـن در حالـی 
اسـت کـه در پردیس هـا و واحدهای آموزشـی تابعه مراکـز تحقیقات و آموزش کشـاورزی 
و منابع طبیعـی امکانـات کارگاهـی و مزرعـه ای فراوانـی بـرای ارائـۀ متمرکـز آموزش های 

عملـی بـه هنرجویـان و فراگیـران طـرح آموزش و سـنجش مهـارت برخوردار هسـتند.
بـه نوشـتۀ ادهـم و شـفیع زاده »بـا مطالعـه نظـام آمـوزش عالی کشـورهای پیشـرفته 
درمی یابیـم کـه حـدود 70 درصـد از آموزش هـای آنـان مهارتـی بـوده و به منظـور تربیت 
فن ورزهـا )تکنیسـین ها( طراحـی و اجـرا می شـود و تنهـا 30 درصـد آموزش هـای آنـان 
نظری و در مرزهای تولید علم و دانش اسـت. این در حالی اسـت که در کشـور ما موضوع 
برعکـس اسـت و کم تـر از 20 درصـد آموزش هـای عالـی کشـور ، بـه آموزش هـای مهارتی 
)علمـی و کاربـردی و فنـی و حرفـه ای( اختصـاص یافته اسـت. بـه نظر می رسـد زمان آن 

1. خالقـی، علـی اصغـر، ویژگی هـای نظـام آمـوزش و پـرورش اسـترالیا ، درس هایـی بـرای اصـالح 
آمـوزش فنـی و حرفه ای در ایران، فصلنامه نوآوری های آموزشـی، شـماره  5، سـال دوم، پاییز سـال  

1382 ، ص  75
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فرارسـیده کـه مسـئوالن بـه ایـن بـاور برسـند که کشـور فقط به کارشـناس و کارشـناس 
 ارشـد نیـاز نـدارد، بلکـه بـه نیـروی کار ماهـر کـه آمـاده رفـع نیـاز کارفرمایـان صنعت و

کسـب وکار در رابطـه بـا مهارت هـای مختلف باشـند، بیش از همیشـه نیاز اسـت. )ادهم و 
شـفیع زاده، 1395 :10( اما باآنکه سـازمان آموزش فنی و کاردانش کشـور کوشـیده است 
در سـطوح متوسـطه این عدم تعادل میان دروس نظری و عملی را از میان برداشـته و در 
مـواردی کوشـیده شـده اسـت براسـاس برنامه ریزی های آموزشـی حتی کفـۀ آموزش های 
مهارتـی نسـبت بـه آموزش هـای نظری سـنگین تر باشـد. بااین وجـود بسـیاری از اقدامات 
انجام شـده در سـال های اخیر از قبیل تقویت دروس کارگاهی، بهبود کمی و کیفی محیط 
 تحصیـل و کارگاه هـا و افزایـش تدریجـی محتوای آموزشـی )هم ازنظر کمـی و هم کیفی(

نتوانسـته اسـت تغییـرات عمـده ای در آمـوزش، مهارت افزایـی و توانمندسـازی هنرجویان 
داشـته باشـد. به راسـتی مشـکل چیست؟ 

بـا ایجـاد یکسـری تغییـرات سـاختاری محـدود و اسـتفادۀ مؤثـر در روش اجـرای 
برنامه هـای درسـی می تـوان بـر بسـیاری از موانـع پیشـرفت و پویایـی مراکـز آمـوزش 
فنـی و حرفـه ای و کاردانـش غلبـه نمـوده و راهکارهـای مؤثـری را بـرای افزایـش کیفیت 
 آموزش هـای فنی مهارتی بر اسـاس همین شـرایط کنونی مراکز آمـوزش فنی و حرفه ای و

کاردانـش و برپایـه محتوای آموزشـی موجـود می توان ابداع وارائه نمود. برخی از مشـکالت 
 و موانع موجود در سـاختار آموزش های مهارتی کنونی ماهیت سـاختاری و اجرایی دارند و

بیـش از آن کـه بـه افزایش کیفیـت محتوای آموزشـی مربوط باشـند، تحـت تأثیر کیفیت 
اجـرا هسـتند. برخـی از ایـن مشـکالت را می تـوان از قرار زیر دانسـت :

نبـود پویایـی و رابطـۀ متقابل آموزشـی و پژوهشـی میان دو بخش نظـری و عملی )گاه  _
حتـی فراتر از برنامه ی آموزشـی(،

کمبود فعالیت های پژوهشی و عملیاتی (مطالعات میدانی در سطوح متوسطه)، _
 نبـود رابطۀ متقابل میان مراکز و واحدهای آموزشـی محل تحصیـل فراگیران با مراکز و _

واحدهای تولیدی و کسب وکارها
تخصصی شدن و تفکیک کلی دروس عملی از دروس نظری _
مهارت های مرتبط با شایستگی های غیر فنی و عوامل دیگری از این قبیل _
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بـر ایـن اسـاس بـا تسـهیل روندهـای آموزشـی و تقویـت و بهبـود ابزارهـای ارزیابی و 
سـنجش دروس فنـی و حرفـه ای و مهارتـی و پژوهـش محـور کـردن ایـن دروس و ایجاد 
روابـط و مناسـبات پویـا و دوطرفـه میـان واحدهـا و مراکز آموزشـی و دانشـگاه ها و مراکز 
آموزش عالی می توان به شـکل محسـوس و آشـکاری نسـبت به برقراری روابط پژوهشـی 
 پویـا و پایـدار میان واحدهـای آموزش مهارتی بـا مراکز و صنایع تولیدی و کسـب وکارها و

درنتیجـه تقویـت و افزایش کیفیت آموزش های مهارتی اقـدام نمود. به عبارت دیگر از طریق 
 افزایـش مطالعـات پژوهشـی و فعالیت هـای میدانـی در میـان هنرجویـان و مهارت جویان
 شـاغل بـه تحصیـل در شـاخۀ فنـی وحرفـه ای و کاردانـش می توان میـان حرفه آمـوزی و

خدمـات فنـی و مهندسـی از یـک  طـرف و واحدهـای مهارت آمـوزی و مشـاغل، صنایـع 
تولیـدی و کسـب وکارها از طـرف دیگـر امیـدوار بـود. 

 جهت گیـری و محتـوای واقعـی ایـن گرایش هـای تحصیلـی بر توسـعه و رشـد حرفه و
مهارت آمـوزی، و ایجـاد پویایـی در مشـاغل و کسـب وکارها اسـتوار اسـت. از ایـن رو ایجاد 
 گروه هـای تحقیقاتـی شـناور در محیط تحصیل، افزایش فعالیت هـای عملی در محیط کار،

کارگاه هـا، مـزارع، واحدهـای تولیـدی و مراکـز آمـوزش عالـی می توانـد به طـور مسـتقیم 
و غیرمسـتقیم سـطح بهـره وری ایـن دوره هـا را افزایـش داده، میـزان کار آیـی و کیفیـت 
دروس مهارتـی را تقویـت کـرده و هنرجویـان را بـرای فعالیت هـای آتـی در هـر دو حـوزۀ 
مشـاغل)به عنوان تکنیسـین های ماهـر(، و ادامـه تحصیل در دانشـگاه  هـا و مراکز آموزش 
عالـی و تکمیلـی )در رشـته های فنـی و مهندسـی( آمـاده سـازد. بـر ایـن اسـاس به طـور 
نسـبی می تـوان بخشـی از دالیـل اهمیت و ضـرورت و مزایای متنـوع این رویکـرد نوآورانه 
تحقیـق و مطالعـات مشـابه را در راسـتای افزایش کیفیت و بهبود سـطح آموزش های فنی-  
مهارتـی در هنرسـتان ها و مراکـز آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کاردانـش از قرار زیر دانسـت: 
1( تدوین شـیوه نامه ای مؤثر و راهگشـا برای ایجاد وحدت رویه و انسـجام کافی در سـطح 
اسـتان لرسـتان در زمینـۀ ارزیابی سـطح مهـارت عملی فراگیـران و اعتبارسـنجی مهارت ها و 

تجـارب فنـی و عملیاتی هنرجویان شـاغل بـه تحصیل در دوره های آمـوزش مهارتی
2( افزایـش حـس مشـارکت و تعلق خاطـر هنرجویان نسـبت بـه محیـط کار و تقویت 

روابـط فـردی و جمعـی آنان بـا صنایع، مشـاغل و کسـب وکارها
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3( تقویـت شایسـتگی های غیر فنـی هنرجویان و توانمندسـازی آنان درزمینـۀ مهارت های 
فنـی و عملیاتـی و تقویـت تأثیـر و کیفیت بخشـی و افزایش ضریب یادگیری محتوای آموزشـی

4( بهبـود و افزایـش میـزان تأثیـر آموزش هـای نظـری در بهبود مهارت های اکتسـابی 
هنرجویـان )هم افزایـی تجـارب عملـی و آموخته هـای نظری(؛

5( بهره گیـری از ظرفیـت هنرجویـان بـرای مشـارکت و همـکاری بیش تـر آنـان در 
فعالیت هـای میدانـی و اجـرای پروژه های تحقیقاتی دسـتگاه های دولتی و مشـاغل و صنایع 

تولیـدی، کـه به طـور متقابـل میـزان تجـارب عملـی هنرجویـان را نیـز ارتقـاء خواهد داد
6( نظـام بخشـی و تقویـت سـطح اعتبـار آزمون هـای برخـط و سـنجش از راه دور 

)... و  فراگیـران )در دروس و پودمان هـای مهارتـی، دوره هـای سـنجش مهـارت 
7( انعطاف پذیـری و ملمـوس کـردن روش هـا و ابزارهـای ارزیابـی و سـنجش مهـارت 
فراگیـران، می توانـد معیـار مشـخصی بـرای گزارش گیـری و مستندسـازی مراحـل اجرای 

واقعی تـر پودمان هـا و دوره هـای آمـوزش مهارتـی باشـد.
8( اسـتفادۀ مؤثـر از فرصـت هم آمـوزی هنرجویـان و برخوردارشـدن آنـان از تجـارب 
متنـوع علمـی و عملـی همدیگـر درزمینۀ امـور تحصیلـی و مهارت های غیر فنی، شـغلی، 

کسـب وکارها، مراکـز آمـوزش عالـی و بـه اشـتراک گذاری تـوان هـا و تجربیات
 9( توانمندسـازی مربیـان دروس عملـی بـرای ارزیابـی بهتـر آموخته هـای فراگیران و
 تقویت امکان اعتبار سنجی بهتر این دوره ها توسط مربیان و تالش در جهت استانداردسازی و

طراحـی شـیوه های علمـی و مؤثـر بـرای ارزیابـی و سـنجش مهـارت عملـی هنرجویـان 
دروس و دوره هـای مهارتـی

سنجش مهارت از طریق آزمون های عملی
دانش آمـوزان طـرح سـنجش مهـارت )خـود اظهـاری( از زمـرۀ فراگیـران دوره هـای 
آمـوزش مهارتی هسـتند که غالباً واحدهای عمومی خود را در دبیرسـتان های بزرگسـاالن 
و واحدهـای آموزشـی مبـدأ سـپری نموده انـد. پس هـدف آنان از شـرکت در ایـن دوره ها 
تکمیـل دروس تخصصـی و اخـذ دیپلم مهارتی متوسـطه )شـاخه کاردانش( اسـت. بر این 
اسـاس دروس تخصصـی در توانمندسـازی و مهارت آمـوزی چنیـن فراگیرانـی از اهمیـت 
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ویـژه ای برخـوردار اسـت و بایسـتی تـالش و جدیت نمود تا ایـن دوره ها از حداکثـر کارآیی و 
بهـره وری برخـوردار باشـند. هنرجویـان و مهارت آمـوزان دارای گرایش هـای تحصیلی فنی و 
حرفـه ای و کاردانش و سـایر عالقه مندان شـرکت کننده در آموزش هـای مهارتی، در حقیقت، 
رنگیـن کمانـی از فراگیـران دارای سـن، جنسـیت، عالئق تحصیلـی، انگیزه ها و پیشـینه ها و 
آینـدۀ کاری و شـغلی هسـتند کـه درصـدد می باشـند از تحصیـالت دورۀ متوسـطه به عنوان 

سـکوی پـرش بـرای دسـتیابی به یـک آیندۀ شـغلی پایـدار نهایت بهـره را ببرند. 
سیاسـت گذاران و برنامه ریـزان نظـام آموزشـی کشـور نیـز متفق القول هسـتند که این 
مهـارت آمـوزان در همـان دوران متوسـطه از تـوان و مهـارت کافـی برای بر عهـده گرفتن 
مشـاغل و کسـب وکارهای موردعالقـۀ خـود برخـوردار شـوند. بـا این نـگاه چشـم اندازها و 
اهـداف تمـام ذینفعـان این حـوزۀ آموزشـی )از برنامه ریـزان و ادارات و نهادهای آموزشـی 
گرفتـه تـا مدیـران و متصدیـان واحدهـای آموزشـی و مربیـان و مهارت آمـوزان( همسـو و 
هم راسـتا اسـت. بر این اسـاس دروس تخصصـی در توانمندسـازی و مهارت آمـوزی چنین 
فراگیرانـی از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت و بایسـتی تـالش و جدیـت نمـود تـا ایـن 

دوره هـا از حداکثـر کار آیـی و بهـره وری برخوردار باشـند.
 بـا این مقدمات می توان گفت هدف اصلی برگـزار چنین دوره هایی افزایش بیش ازپیش

مهارت هـای نظـری و عملـی فراگیران اسـت و این مهم به دسـت نخواهد آمـد، مگر آن که 
 راهکارهـای مؤثـری برای بهبـود آموزش های عملی )در کنـار دروس نظری( آموزش فنی و

حرفـه ای و کاردانـش )در سـطوح متوسـطه( توانمندسـازی و تقویـت مهارت هـای فنـی و 
عملیاتـی فراگیـران اسـت. و همیـن موضـوع نشـان می دهـد آموزش هـای عملـی در ایـن 
دوره هـای آموزشـی نسـبت بـه دروس نظـری از اهمیـت و اولویـت بیش تـری برخـوردار 
اسـت. ایـن در حالی اسـت که در سـامانۀ سـامک و آزمون هـای برخط در نظر گرفته شـده 
بـرای طـرح خود اظهـاری و اکثـر دروس مهارتی مرتبط با کشـاورزی در شـاخۀ کاردانش، 
 اعتبارسـنجی و ارزشـیابی مهارت هـای عملـی فراگیـران به مربیان سـپرده شـده و روش و

راهـکار و شـیو، عمـل مشـخص و مؤثـری بـرای سـنجش و داوری و ارزش  بـر چنیـن 
اسـت.   نشـده  آموزشـی گنجانـده  نمـره( در سـرفصل های  )بـز حسـب  مهارت هایـی 

بـا همیـن ایـده و انگیـزه در این طرح کوشـیده ایم بـرای افزایـش اصالـت و اعتبار این 
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دوره هـای آموزشـی یـک رویکرد مؤثر، منعطـف و درعین حال متکی بـر آموزش های بهینه 
علمـی – عملیاتـی طراحـی گـردد و اجـرای آن به طـور آزمایشـی در مراکـز وپردیس هـا و 
واحدهـای آموزشـی تابعـۀ مرکـز تحقیقـات و آمـوزش و منابـع طبیعی کشـاورزی از نیمۀ 
دوم سـال 1399 در دسـتور کار قرار گیرد. در این شـوه نامه سـازوکارهای مشـخص برای 
مربیـان دروس عملـی طراحـی گردیده اسـت کـه بتوانند بـا  روش های چندگانـه و موازی 
میـزان مهارت هـای عملـی فراگیران را مورد سـنجش و ارزیابی قـرار داده و قضاوت بهتری 

در بـارۀ سـطح مهارت هـای فنـی و عملیاتی فراگیران خود داشـته باشـند. 
بدیهـی اسـت ایـن تنهـا یک طـرح پیشـنهادی اسـت و عالقمنـدان می توانند بـه دلیل 
انعطاف باالی طرح، آن را بر اسـاس شـرایط اقلیمی و اولویت ها و محدودیت های منطقه ی 
خـود و نـوع دروس مهارتـی مـورد نظرشـان از آن بهـره ببرنـد. این نسـخۀ اولیـه از قابلیت 
باالیـی بـرای بازنویسـی و ویرایش برخوردار اسـت، و نظـرات تکمیلی مربیـان دروس عملی 
)بـه ویـژه دروس مهارتـی مرتبـط بـا بخـش کشـاورزی( می توانـد بـرای اصـالح، برطـرف 
کـردن کمبودهـا و نقایـص و تقویـت ابزارهای ارزیابی آن، بسـیار راهگشـا و مغتنم باشـد. 

کار عملی در مزرعه و کارگاه
 در کتب و منابع درسـی و محتوای آموزشـی رشـته های مهارتی کشاورزی که در شاخه های
 فنی و حرفه ای و کار دانش برای هنرجویان کشـاورزی مقطع متوسـطه پیش بینی شـده اسـت؛
 بخش مهمی از دروس مهارتی و کار عملی پیش بینی شـده در قالب واحدهای درسـی جداگانه
 )با عناوینی چون کارورزی و کاربینی( گنجانده شده است. این در حالی است که در سرفصل های

آموزشـی ارائـه شـده و محتـوا و منابع درسـی پیش بینـی شـده در قالب هر مهارت درسـی نیز 
مجموعـه ی متنوعـی از کارهـای عملـی و مزرعـه ای، بازدید از مـزارع، حضـور در کارگاه ها و... 
پیش بینـی گردیـده اسـت. ایـن مهـم نشـان می دهـد کـه در درجۀ نخسـت خـود مربیـان در 
نظـر گرفتـه شـده بـرای تدریـس دروس عملـی از مهارت های عملـی کافی هم در سـر مزارع و 

کارگاه هـا و هـم در فراینـد تدریـس و آمـوزش دروس عملی برخوردار باشـند. 
 در رشـته های مهارتی مرتبط با بخش کشـاورزی کار عملی در سـر مزرعه از اهمیت و

اولویـت باالیـی برخـوردار اسـت و مربیـان دروس عملی می توانند بـا اسـتفاده از این اهرم 
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آموزشـی بـرای کیفیـت بخـش بـه رونـد آمـوزش و مهارت افزایـی فراگیـران بهـره ببرنـد. 
واقعیـت آن اسـت کـه کـه محـل اصلی آمـوزش مهارت هـای شـغلی در بخش کشـاورزی 
سـر مزرعـه و واحدهای بهره بـرداری زراعی، باغی، دام و طیور و آبزیان و... اسـت. فراگیران 
 چنیـن مهارت هایـی تا به شـکل ملمـوس و عملی در شـرایط کار مزرعه ای قـرار نگیرند، و
 به اصطالح تا کفش و لباس کارشـان در سـطح مزرعه به خاک و گل مزرعه آغشـته نشـود،

هرگز نخواهند توانسـت با شـرایط واقعی کار مزرعه ای و مسـائل مرتبط با تولید کشـاورزی 
 از نزدیـک آشـنا شـوند. بـه بیـان دیگر افزایـش مهارت های شـغلی و لزوم توانمندسـازی و
 مهارت افزایـی فراگیـران، ایجـاب می کنـد کـه بر اسـاس سـرفصل های ارائه شـده در سـر

مـزارع و واحدهـای تولیـدی بخـش کشـاورزی حضـور یافتـه و بخـش زیـادی از فراینـد 
آمـوزش را بـه شـکل بازدیـد، نظـارت، و انجـام عملیـات زراهـی بیاموزنـد. 

حضـور فعاالنـه فراگیـران دروس یـاد شـده در مـزارع، کارگاه هـای ماشـین آالت و 
ادوات کشاورزی و مشارکت مستقیم آنان در سرویس و نگهداری و کاربرد ادوات و ماشین آالت، 
 نقش آفرینی آنان در سر مزرعه، دامداری ها، باغات میوه، صنایع تولید، فراوری، بسته بندی و

عرضـۀ محصـوالت کشـاورزی و ... آنان را به طور مسـتقیم با روند کار درگیـر می نماید و به 
مربیـان دروس عملـی ایـن فرصت را می دهد که بر اسـاس میزان مشـارکت در برنامه های 
عملـی سـطح مهارت های اکتسـابی آنان را مـورد پایش و ارزیابی قرار دهند. در رشـته های 
 مرتبـط بـا بخـش کشـاورزی مـزارع و باغـات و واحدهای پـرورش دام و طیور و شـیالت و

آبزی پـروری و ... در حقیقـت میـدان و عرصـۀ اصلـی ایجـاد شـغل هسـتند. به ویـژه در 
مناطقـی ماننـد اسـتان لرسـتان کـه پایـش نسـبتاً باالیـی از فراگیـران یـا کشـاورزی و 
کشـاورز زاده هسـتند، و یـا بـه شـیوه ها و روش هـای گوناگون بـا محیط روسـتا، مزارع و 
باغـات کشـاورزی و صنایـع و واحدهـای تولیـدی ایـن بخش تمـاس و آشـنایی دارند، این 
آموزش هـا می توانـد، سـبب ایجـاد روابـط و مناسـباتی شـود، تا آنـان را به سـمت فعالیت 

در حـوزۀ مشـاغل هرچـه بیش تـر سـوق دهد.  
بـا آن کـه بر اسـاس سـرفصل های آموزشـی پیش بینی شـده بـرای هنرجویـان دارای 
گرایـش تحصیلـی مرتبـط بـا بخـش کشـاورزی و بازدیـد و مشـاهده و مشـارکت و انجـام 
کارهـای عملـی در سـطح مزرعه بخشـی از وظایف و تکالیف درسـی مهارت آموزان اسـت؛ 
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امـا آن چـه کـه در این شـیوه نامه تحت عنـوان کار عملی در مزرعه گنجانده شـود، روشـی 
بـرای ارزیابـی سـطح مهارت هـای اکتسـابی فراگیـران نیز هسـت. از این رو این مشـارکت 
فعاالنـه در انجـام عملیـات زراعی، هم بخشـی از رونـد آموزش و مهارت افزایی اسـت، و هم 
ابـزار و سـازوکاری در اختیـار مربیان می گذارد کـه بتوانند از طریق آن سـطح مهارت های 
فراگیـران تحـت آمـوزش خـود را مـورد ارزیابـی و  سـنجش قـرار دهنـد. بدیهی اسـت با 
همیـن هـدف در ادامـۀ بحـث ) در بخـش تحلیـل محتـوای دروس عملـی در رشـته های 
مهارتـی مرتبـط بـا بخش کشـاورزی( ایـن موضـوع را هم از منظـر سـنجش ارزش زمانی 
پیش بینـی شـده بـرای آموزش هـای نظـری و عملـی و هـم بـا بررسـی کارهـای عملی در 
نظـر گرفتـه شـده در پیمانه هـای آموزشـی ایـن سـرفصل ها با تفصیـل بیش تری بررسـی 

خواهیـم نمود. 
کار عملـی در کارگاه و مزرعـه ممکـن اسـت به اشـکال و شـیوه های مختلـف در طول 
برگـزاری دوره هـای آمـوزش مهارتـی )از جملـه آموزش هـای مهارتی طـرح خوداظهاری( 
انجـام پذیـرد. چنیـن آموزش هایی خـواه در قالـب آموزش عملـی مطابق با سـرفصل های 
آموزشـی و چه به صورت کار فوق برنامه )برای آشـنایی با محیط کار، ماشـین آالت، ادوات 
و ابزارهای کشـاوزری، آشـنایی با عملیات کاشـت، داشـت و برداشـت و ...( می تواند برای 
مهارت آمـوزان شـرکت کننده در ایـن دوره هـا فرصـت بسـیار مغتنمـی بـرای آموزش های 
شـغلی باشـد. امـا باید دانسـت کـه برنامه هـا و فعالیت های عملـی در نظر گرفته شـده در 
ایـن شـیوه نامه، دلیـل و  مبنـا ی دیگری هم دارد کـه همانا فراهم نمودن امکان سـنجش 
و ارزیابی مهارت های اکتسـابی فراگیران اسـت. از این نگاه الزم اسـت مقدمات و شـرایطی 
در کارگاه هـا و مزارع حاکم باشـد که امکان چنین سنجشـی را بـرای مربیان دروس عملی 
فراهـم نمایـد. از آن گذشـته، بـردن فراگیـران بـه مزرعه و کارکاه مسـتلزم تهیـه مقدمات 
و رعایـت اصـول و شـرایطی اسـت کـه توجـه بـه آن هـا می توانـد، کیفیـت و اثربخشـی 
ایـن آموزش هـای عملـی را بـه نحـو چشـمگیری ارتقـاء دهـد. برخـی از این مـوارد )برای 
برگـزاری آموزش هـای عملـی رشـته های مهارتی مرتبط با بخـش کشـاورزی( عبارتند از : 
تهیه و تأمین لوازم و ابزار کار )ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی(، ابزارهای دسـتی مثل 

بیـل، فـوکا، اوگر، شـن کش و ... و آماده بـودن این ابزارها بـرای انجام کار 
حضـور و غیـاب روزانـه در سـر مزرعـه یـا کارگاه و ملـزم کـردن مهارت آمـوزان بـه 
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مشـارکت فعاالنـه در برنامه هـای کار عملـی و رعایـت نظـم و اخـالق و شـئونات حاکم بر 
محـل برگـزاری دوره 

مربیـان در نظر گرفته شـده بـرای فعالیت های عملی از منظر اسـتانداردهای آموزشـی 
از صالحیت هـای حرفـه ای الزم بـرای تدریـس  و آموزش دروس عملی برخوردار باشـند. 

ملـزم کـردن مهـارت آمـوزان به تهیه گزارش هـای روزانـه از فعالیت های انجام شـده و 
اسـتفاده از ایـن گزارش هـا بـرای ارزیابـی و سـنجش میزان مشـارکت آنـان در برنامه های 

عملی  کار 
هماهنگی هـای الزم بـرای تسـهیل امـور زراعی، جلوگیـری از وقفه ها یا مشـکالتی که 
ممکـن اسـت مانـع از اجـرای عملیـات شـود )مثاًل قطـع شـدن آب زراعی هنـگام آموزش 

روش های آبیـاری و ...( 
حضـور کمـک مربیـان و دسـتیاران خبـره در محـل انجـام عملیـات ، بـه منظـور رفع 

ابهام هـا، پاسـخگویی بـه سـژاالت احتمالـی و تسـهیل فراینـد آموزش هـای عملـی 
توجـه اکیـد بـه امنیـت فراگیـران، جلوگیـری از کارهـای عملـی دارای خطرپذیـری 
)ریسـک( بـاال )مثـاًل هنگام کار با ماشـین های برداشـت، خرمنکوب ها، ابزارهای بـرش و ... ( 
تهیـه لبـاس کار، دسـتکش، چکمـه یـا کفش هـای ایمنـی )بـر اسـاس نـوع عملیات و 

شـرایط حاکـم بر محـل انجـام عملیات، 
ایجـاد هماهنگـی قبلـی میـان عوامـل و کارد آموزشـی ، مدیـران مـزارع یـا واحدهـای 

بهره بـرداری، کارگاه هـا و صنایـع محـل اجـرای عملیـات، دسـتیاران آموزشـی و ... 
ایجـاد شـرایط، و تأمیـن تسـهیالت و مقدمـات الزم در مزرعـه یـا کارگاه بـرای انجـام 
 فعالیت هـای گروهـی و رقابتـی میان مهارت آمـوزان  به منظور انگیزه بخشـی به فراگیران و
 برقراری شـرایط الزم برای سـنجش و مقایسـه و امتیازدهی به گروه ها و افراد شرکت کننده

در عملیات 
تهیـۀ شـرایط و تسـهیالت الزم بـرای ایـاب و ذهاب، و توجـه به تأمین آب آشـامیدنی 

سـالم و بهداشـتی، و مالحظـات و پیش اندیشـی های الزم بـرای حـوادث غیـر مترقبه 
تهیـۀ برگه هـا، سـیاهه ها و جـداول مورد نیاز بـرای ارزیابـی میزان مشـارکت فراگیران 

در کارهـای عملـی و پایـش نمـودن این فعالیت ها توسـط مربـی دروس عملی  
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تهیـه و تکمیـل برگـه  ی ارزیابی دوره توسـط فراگیـران و دعوت از آنان بـرای پرکردن 
فرم هـای ارزیابـی )بـدون درج نـام( و اسـتفاده از اطالعـات منـدرج در ایـن برگه هـا بـرای 

رفـع نواقـص، تأمیـن نیازها، اصـالح و بهبود مسـتمر  روش هـا و ابزارهای آموزشـی
 مالحظـات زیسـت محیطی در فرایند انجـام کارهای عملی در سـطح مزرعه به خوبی و

براسـاس اسـتانداردهای تعریـف شـده رعایـت گـردد. )به طور مثـال در آمـوزش عملی کار 
بـا سـمپاش ها رعایـت نـکات ایمنی بـرای فرد و محیـط، به خوبـی رعایت گـردد و ظروف 

آغشـته به سـموم شـیمیایی بـه روش صحیح معـدوم گردد.(

اهداف آموزشی موردنظر این کارکردگرایی
این طرح آموزشی براساس شرایط نسبی حاکم بر محیط های آموزشی تابعه بخش کشاورزی 
 )از جملـه واحدهای آموزشـی و پردیس هـای تحقیقات و آموزش کشـاورزی و منابع طبیعی( و

بـه منظـور نیل به اهـداف مختلفی طراحی و تدوین گردیده اسـت کـه درمجموع به بهبود 
کیفیـت و ارتقـاء جایـگاه آموزش هـای مهارتـی طرح سـنجش مهـارت منجر می شـود. در 
این شـیوه نامه کوشـیده شـده اسـت تا تمامی ظرفیت های آموزشـی، کارگاهی و مزرعه ای 
 جنیـن مراکـزی در خدمـت افزایـش کمـی و کیفـی آموزش هـای مهارتـی قـرار گیـرد.

هـدف نهایـی و چشـم انداز مطلـوب ایـن رویکـرد آن اسـت کـه خدمـات آموزشـی چنین 
مراکـزی را بـا اسـتانداردهای آموزشـی تعریف شـده وزارت آمـوزش و پـرورش همخوان و 

هم راسـتا و منطبـق کنـد. 
تـالش در جهـت بهبـود عملکرد آموزشـی و تسـهیل فرایندهـای آموزشـی و در نهایت 
کیفیت بخشـی بـه آموزش هـای مهارتـی مسـتلزم آن اسـت کـه شـیوه های اعتبارسـنجی 
آموزش هـای عملـی و سـطح مهارت آمـوزی و توانمندسـازی فراگیـران شـزکت کننده در 
دوره هـای آمـوزش  مهارتـی به طـور واقعـی و مشـهود قابـل ارزیابـی باشـد و ایـن رونـدی 
اسـت که کوشـیده شـده اسـت با تدویـن این شـیوه نامه بـرای واحدهخای آموزشـی تابعه 
بخـش کشـاورزی  تسـهیل شـود. عـالوه بـر آن، اجـرای مفـاد ایـن شـیوه نامه معیارهـای 
مشـخص و ملموسـی را بـرای ارزیابـی میزان موفقیت ایـن آموزش های مهارتـی در اختیار 

مربیـان و مدرسـان  دروس عملـی قـرار می دهـد. 
از آن جـا کـه ایـن شـیوه نامه بـر اسـاس پـر کـردن یـک خـالء و برطـرف کـردن یک 
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نیـاز مبـرم )ضرورت ارزشـیابی و اعتبارسـنجی کارهـای عملی هنرجویـان و مهارت آموزان 
شـرکت کننده در طـرح سـنجش مهـارت( پدیـد آمـده اسـت، انتظـار مـی رود در نهایـت 
بتوانـد، ابزارهـا، روش هـا و راهکارهـای مناسـبی را  بـرای نیـل بـه این هـدف راهبردی در 
اختیـار مجریـان برگـزاری ایـن دوره های آموزشـی بگذارد. بر این اسـاس برخـی از اهداف 

مـورد نظـر بـرای تهیـه و تنظیـم ایـن شـیوه نامه را می تـوان به قـرار زیر دانسـت :
1. افزایـش و بهبودتدریجـی  کیفیـت آموزش هـای نظـری، از طریـق ارزیابـی میـزان 

مهارت هـای عملـی فراگیـران 
2. ایجادظرفیـت و  شـرایطی مناسـب برای تأمین و رعایـت ارزش زمانی واقعی در نظر 

گرفته شـده برای آموزش های عملی )در اسـتانداردهای آموزشـی مصوب(
3. ایجـاد تحـرک و پویایـی و انگیـزه بخشـی بـه فراگیـران شـرکت کننده در دوره های 
مهارت آمـوزی کشـاورزی بـرای انتقـال مهارت هـای فنـی و عملیاتی بـه آنـان در کارگاه ها 

و مزارع کشـاورزی
4. تقویـت توانمندی هـا و مهارت آمـوزی بـه فراگیـران و برانگیخته کردن اسـتعدادها و 

عالیق شـغلی آنان درزمینۀ کشـاورزی
5. در گیرکـردن فراگیـران طـرح سـنجش مهـارت بـا فعالیت هـای عملـی جـاری در 

پردیس هـا و ایسـتگاه های تحقیقـات کشـاورزی در حیـن اجـرای دوره
6. تسـهیل رونـد اعتبار سـنجی و برآورد سـطح آموخته هـای فراگیران و ایجاد روشـی 

بـرای امتیازدهـی و ارزیابی آموزش های ارائه شـده توسـط مربیـان دروس عملی
7. پیشـگیری از برخـورد سـلیقه ای و ایجـاد وحدت رویـه و نظام آموزشـی کارآمدتری 
در میـان واحدهـای آمـوزش تابعـه درزمینۀ مهارت افزایـی فراگیران طرح سـنجش مهارت

8. ایجـاد محیطـی شـفاف بـرای ارزیابـی و مهارت سـنجی فراگیـران و فراهـم نمودن 
شـرایط، ابزارهـا و روش هایـی کارآمـد بـرای ارزیابـی میـزان موفقیت یـا ناکامـی دوره ها.

9. مهارت افزایی فراگیران  از طریق انجام کار مزرعه ای و کارگاهی 
10. در رشته های مهارتی فنی و حرفه ای و کار دانش 

11. عمـل بـه برنامه هـای آموزشـی پیش بینی شـده در رابطـه بـا آموزش هـای عملـی 
منـدرج در سـرفصل های درسـی 

12. تقویـت سـطح عالقمنـدی و افزایـش مهارت هـای عملـی هنرجویـان از طریـق 
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مشـاهده و انجـام عملیـات و کار در مزرعـه ، می توانـد سـطح اشـتیاق فراگیـران را بـرای 
فعالیـت در زمینـۀ مشـاغل کشـاورزی تقویـت نمایـد. 

مزایای اجرای طرح
باآنکـه در مباحـث مقدماتـی این شـیوه نامه به برخـی از مزایای مهم اجـرای این طرح 
اشـاره گردیـد، ولـی در ایـن بخـش به طور مشـخص و بـه اجمـال مزایای محتمـل اجرای 
ایـن شـیوه نامه مـورد بررسـی قـرار می گیـرد. واقعیـت آن اسـت کـه تسـهیل روندهـای 
آموزشـی و تقویت و بهبود ابزارهای ارزیابی و سـنجش دوره های آموزشـی سنجش مهارت 
می توانـد به طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم سـطح بهـره وری این دوره هـا را افزایـش دهد. با 
آن کـه بخـش زیـادی از فوایـد و مزایـای اجـرای ایـن طـرح در نهایـت عایـد هنرجویان و 
شـرکت کنندگان در ایـن دوره هـای آمـوزش مهارتـی می شـود، امـا آن چه که در بررسـی 
مزایـای طـرح مـورد اشـاره قـرار می گیـرد، بیش تـر از منظـر ارزیابـی و سـنجش سـطح 
مهـارت فراگیـران صـورت گرفتـه اسـت. به عبـارت دیگـر مخاطبـان اصلی این شـیوه نامه 
بیش تـر مربیان دروس عملی رشـته های مرتبط با بخش کشـاورزی هسـتند.بدیهی اسـت 
بـه همیـن دلیـل مزایـای اجرای طـرح نیز از منظـر و دیدگاه ایـن مربیان مـورد توجه قرار 
گرفتـه اسـت. بـا این مقدمات به طور نسـبی می تـوان مزایـای متنوعی را بـرای اجرای این 

طـرح در نظـر گرفـت کـه برخـی از آن ها بـه قرار ریر اسـت:  
1( ایـن شـیوه نامه بـه دلیل برخورداری از انسـجام کافـی از قابلیت بهینه سـازی خوبی 
برخـوردار بـوده و می توانـد بـه طرحـی قابل اجـرا )و قابـل ویرایـش و تغییـر متناسـب بـا 
برنامه هـای آموزشـی مؤسسـه آموزش و ترویج کشـاورزی( در سـطح کشـور بـرای ارزیابی 
سـطح مهـارت عملـی فراگیـران و اعتبارسـنجی آزمون هـای عملـی دوره هـای سـنجش 

مهـارت مرتبـط بـا بخش کشـاورزی بدل شـود؛
2( ایـن شـیوه نامه می توانـد بـرای کیفیت بخشـی اعتبارافزایـی و ارزیابـی  فعالیت های 
عملـی فراگیـران شـرکت کننده در انـواع آموزش های مهارتـی مرتبط با بخش کشـاورزی؛ 
از آموزش هـای مهارتـی بهره بـرداران کشـاورزی گرفتـه تـا دوره هـای سـنجش مهـارت 

دانش آمـوزی )شـاخۀ کاردانـش و فنـی حرفـه ای( و ... قابلیـت اجرا داشـته باشـد؛
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3( پردیس هـای تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی، هنرسـتان های کشـاورزی و سـایر 
محیط هـا و واحدهـای آموزشـی تابعـۀ بخـش کشـاورزی دارای امکانات گسـترده ای برای 
توانمندسـازی و تقویـت مهارت هـای کشـاورزی فراگیـران هسـتند کـه می توانـد از طریق 
اجـرای ایـن رویکـرد )و طرح هـای مشـابه(، در خدمت آمـوزش کشـاورزی قرارگرفته و به 
بهبـود مهارت هـای عملـی فراگیران و توسـعۀ فعالیت ها و مشـاغل کشـاورزی کمک کنند؛

4( اجـرای ایـن رویکـرد حس مشـارکت فراگیران دوره های سـنجش مهـارت را درزمینۀ 
آموزش هـای عملـی تقویـت می نماید و تـوان عملیاتی آنـان را افزایـش خواهد داد؛

5( بهبـود و افزایـش میـزان تأثیـر و نهادینه شـدن آموزش های نظری و توانمندسـازی 
و مهارت افزایـی فراگیـران از طریـق هم افزایـی تجـارب عملـی و آموخته های نظـری آنان؛
 6( اسـتفاده از ظرفیـت فراگیـران برای مشـارکت درطرح هـای تحقیقاتـی پردیس ها و

 ایسـتگاه های تحقیقـات کشـاورزی کـه به طـور دوسـویه میـزان تجـارب فراگیـران را نیـز 
ارتقاء خواهد داد؛

7( نظام بخشی و تقویت سطح اعتبار آزمون های برخط و سنجش از راه دور فراگیران؛
8( ایجاد محیطی پویا و کارآمد برای آموزش و تجربه اندوزی فراگیران در طول اجرای دوره

 9( ایـن رویکـرد بـه دلیـل انعطاف پذیری و ملموس بـودن روش ها و ابزارهـای ارزیابی و
سـنجش مهـارت فراگیـران، می تواند معیار مشـخصی بـرای گزارش گیری و مستندسـازی 

مراحـل اجـرای واقعی تـر ایـن طرح در مناطق مختلف کشـور باشـد؛
10( اسـتفادۀ مؤثـر از فرصـت همامـوزی فراگیـران و برخوردارشـدن آنـان از تجـارب 

متنـوع عملـی همدیگـر در زمینـۀ امـور کشـاورزی و مهارت آمـوزی مؤثرتـر آنـان؛
11( توانمندسـازی مربیـان )هنرآمـوزان( دروس عملی برای ارزیابـی بهتر آموخته های 

فراگیـران و تقویـت امـکان اعتبار سـنجی بهتر این دوره ها توسـط مربیان؛
 12( ایـن رویکـرد می توانـد تالشـی در راسـتای استاندارد سـازی و طراحی شـیوه های

علمی و مؤثر برای ارزیابی و سنجش مهارت عملی فراگیران تلقی گردد؛
13( ایـن رویکـرد یـک متـن اولیـه با تمـام نواقـص و نقایـص احتمالی آن بـه منزله ی 
گام نخسـتی اسـت کـه می تواند مبنـای پژوهش های عمیق تر و گسـترده تری در راسـتای 

اعتبـار سـنجی دوره های سـنجش مهارت تلقی شـود. 
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14( تحقـق اهـداف منـدرج در چشـم انداز عملیاتـی شـدن ایـن رویکرد ممکن اسـت 
نیازمنـد تغییراتـی در شـیوۀ اجـرای آموزش هـای مهارتی باشـد. چنین تغییراتـی به ویژه 
اگـر بـا هـدف بهبـود و کیفیت بخشـی بـه خدمـات آموزشـی انجام شـود، می توانـد مولد 
فضاهـا، ایجـاد فرصت هـا، تقویـت عملکـرد کارکنـان، تجهیز و توسـعه و  در نهایـت بهبود 

فن آوری هـای آموزشـی چنیـن مراکزی باشـد. 

شایستگی های هدف دراستانداردهای آموزشی 
 روند آموزشی مبتنی بر شایستگی در حقیقت مسیری است برای انتقال نظام مند مهارت های

فنـی و حرفـه ای کـه بـا هـدف بهبـود و ارتقـاء سـطح کیفیـت سـرمایۀ انسـانی، تربیـت 
شـهروندان مهارت یافتـه و مسـئول، توسـعۀ مشـاغل و کسـب و کارهـا، توسـعه دانـش، و 
توانمند سـازی و تربیـت هنرجویـان آگاه و آمـوزش دیـده و پرانگیـزه و موفـق و خـالق در 
حوزه هـای مهـارت، نگـرش و ویژگی هـای شـخصیتی و ایـن روندی اسـت که اگـر مبتنی 
بـر اسـتانداردهای آموزشـی سـامان پیـدا کنـد، بـرای تحقـق راهبردهـای توسـعه ای هـر 
کشـوری راهگشـا خواهـد بـود. بنابراین آموزش هـای مهارتی امـروزه به یکـی از حوزه های 
راهبـردی توسـعۀ انسـانی و رویکـردی نویـن در نظام هـای تعلیـم و تربیـت کشـورهای 
مختلـف جهـان بدل شده اسـت. بـه نوشـتۀ تـژدان و سـبحانی نژاد »تربیت نیروی انسـانی 
ماهـر و کارآمـد، مهم تریـن هـدف برنامه ریـزی آموزشـی و درسـی فنی وحرفـه ای اسـت. 
زیـرا اغلـب دانشـآموختگان آموزشـهای فنی وحرفـه ای در مراکـز تولیـدی و صنایع جذب 
می شـوند. بنابرایـن بایـد بیـن نظام هـای آموزشـی با بخش صنعـت، خدمات و کشـاورزی، 
همکاری هـای بیش تـری صـورت گیـرد تـا ضمن اسـتفاده از امکانـات، تجهیـزات و نیروی 
انسـانی متخصـص در کارخانه هـا، نیروهـای موردنیـاز مراکـز صنعتـی تربیـت شـوند. از 
بهتریـن روش هـای کسـب این قابلیـت، ایجاد ارتبـاط بین بخش های متفاوت شـرکت های 

صنعتـی، تجاری و کشـاورزی اسـت«1.
در مباحـث مقدماتـی کتـب نظام جدید آموزش فنی و حرفـه ای و کاردانش در رابطه با 

1. تژدان، امیررضا و مهدی سبحانی نژاد، تبیین مفهوم و انواع حرفه آموزی همراه با تولید و راهکارها، 
فصلنامه رشد دانش آموز فنی و حرفه ای و کاردانش، شماره 51، تهران، 30 دی ماه سال 1398
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 رویکرد جدید آموزش  های مهارتی تصریح شـده اسـت که شـرایط در حال تغییر دنیاي کار
 در مشاغل گوناگون، توسعه فناوري ها و تحقق توسعه پایدار، ما را بر آن داشت تا برنامه های

درسـی و محتـوای کتاب هـای درسـی را در ادامـۀ تغییـرات پایه هـای قبلی بر اسـاس نیاز 
کشـور و مطابـق بـا رویکرد سـند تحـول بنیادین آمـوزش و پـرورش و برنامۀ درسـی ملی 
جمهـوری اسـالمی ایـران در نظـام جدیـد آموزشـی بـاز طراحـی و تألیـف کنیـم. در این 
رویکـرد جدیـد، مهم تریـن تغییـر در کتاب هـا آمـوزش و ارزیابـی مبتنـی بـر شایسـتگی 
اسـت. شایسـتگی توانایـي انجـام کار واقعـي بطور اسـتاندارد و درسـت تعریف شده اسـت. 
توانایـي شـامل دانـش، مهـارت و نگرش می شـود. در رشـته های زیر مجموعـۀ بخش های 
"کشـاورزی و خدمـات" شـاخه تحصیلـی فنـی- حرفـه ای و کاردانـش به طـور کلـی چهار 

دسـته شایسـتگی در نظر گرفته شـده اسـت: 
شایسـتگي های فنـي بـراي جـذب در بـازار کار ماننـد توانایـي کار در آزمایشـگاه های  _

کشـاورزی یـا توانایـی تولیـد حشـرات مفید بـراي کنتـرل آفات 
شایسـتگي های غیـر فنـي براي پیشـرفت و موفقیت شـغلی فراگیـران در آینـده، مانند  _

نـوآوری و ابـداع، صرفه جویـی و مصـرف بهینـه، افزایش ایمنـی کار و ...  
شایستگي های فناوري اطالعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها _
شایسـتگي های مربـوط بـه یادگیـري مادام العمـر ماننـد تقویـت دانـش ومهارت هـای  _

عمومـی فـرد و کسـب اطالعـات از منابـع دیگر
بـر ایـن اسـاس دفتـر تألیـف کتاب هـای درسـی فنی وحرفـه ای و کاردانـش مبتنی بر 
اسـاس اسـناد باالدسـتی و مشـارکت متخصصان برنامه درسـی فنی  و حرفه ای و خبرگان 
دنیـای کار مجموعـه اسـناد برنامـه درسـي رشـته های شـاخه  فنـی و حرفـه ای تدویـن 
نموده انـد کـه مرجـع اصلـی و راهنمـای تألیـف کتاب هـای درسـی هـر رشـته اسـت1. بر 
پایـۀ ایـن تغییـرات راهبـردی کـه طـی دو دهـۀ اخیـر شـتاب بیش تـری گرفتـه اسـت، 
نظـام آموزشـی کشـور بایـد بتواند در قالـب برنامه ها و راهبردهای باالدسـتی کشـور )مثل 
»سـند چشـم انـداز ایـران 1404 « و »سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش و پرورش« و اسـناد 

1. اکبرلو، حسین و همکاران )گروه مؤلفان(، مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی، )کتاب درسی رشته 
تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و  پایه یازدهم )دوره دوم متوسطه(، نشر دفتر  امورزراعی 

کاردانش، چاپ پنجم، تهران، 1400 )پیشگفتار( 
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برنامـه توسـعه پنجـم و ششـم بایـد نسـبت بـه تربیـت نیـروی انسـانی مـورد نیـاز بـرای 
توسـعۀ مشـاغل و کسـب و کارهـا اقـدام نمـوده و برنامه هـای آموزشـی و درسـی نظـام 
آمـوزش رسـمی کشـور را )به ویـژه در شـاخه های فنـی و حرفـه ای و کاردانش( بر اسـاس 

شایسـتگی های فـوق تهیـه و تدویـن نمایـد. 
همان طـور کـه اشـاره شـد اولویـت مهـم و محـور اصلـی نظـام آموزش هـای مهارتـی 
آمـوزش مبتنی بر شایسـتگی اسـت که خروجـِی آن نیروی انسـانی توانمنـد، تربیت یافته، 

ماهـر و پرانگیـزه در راسـتای توسـعه و تعالی کشـور اسـت. 
 در آموزش مبتنی بر شایستگی هنرجویان و افراد عالقمند به کسب مهارت های شغلی،

تحـت آمـوزش و تعلیـم و تربیـت قرار گرفتـه و عالوه بـر یادگیری دروس نظـری )دانش(، 
توانایی هـای عملـی مـورد نیـاز خود )مهارت( را کسـب می کننـد و با دیـد و نگاهی جدید 
)نگـرش( وارد بـازار کار می شـوند. بدیهی اسـت بـرون داد اصلی این چرخه نیروی انسـانی 
تعلیـم دیـده و مهارت آموخته ای اسـت که با کسـب ایـن شایسـتگی ها توان مندتر از پیش 
بـه زندگـی هدفمند خـود ادامه می دهـد. بر این اسـاس خروجی و بـرون داد چرخۀ دانش، 
مهـارت و نگـرش، توانایـی )یا مهارت( اسـت که رکـن چهارم آموزش مبتنی بر شایسـتگی 

می سازد.  را 

نمودار 1. مؤلفه های اصلی آموزش مبتنی بر شایستگی
مأخذ: - زارعی، امین  و معصومه رنجبرکهن، 1399: 5
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بـه گفتـۀ معـاون آمـوزش متوسـطه )وقـت( وزارت آموزش و پـرورش تألیـف و تدوین 
منابـع آموزشـی بایـد بـا نـگاه و رویکـرد شایسـتگی انجـام شـود و معلمـی که بـر مبنای 
برنامـه درسـی مشـخص جریـان آمـوزش را هدایـت می کنـد بایـد طـوری برنامه درسـی 
را طراحـی کـرد و بسـتر آموزشـی را شـکل دهـد کـه دانش آمـوز بـه سـمت شایسـتگی 
حرکـت کنـد و ایـن رویکـرد قالـب در تألیـف کتـب درسـی هنرسـتانی اسـت... جریـان 
یاددهـی و یادگیـری بـدون مشـارکت دانش آمـوزان در یادگیـری و پرداختـن بـه کارهای 
خالقانـه میسـر نمـی شـود و معلمیـن باید با رویکـرد خالقانه و مشـارکت جویانـه موضوع 
شایسـتگی را دنبـال کننـد و یـک جریـان یادگیـری مؤثـر بایـد در محیط هـای یادگیری 
متنـوع عملیاتـی شـود. به تعبیر ایشـان »دانش، مهـارت، نگرش و توانایی چهـار بعد اصلی 
شایسـتگی اسـت کـه ایـن ابعـاد از طریـق روش های توسـعه حرفـه ای محقق خواهد شـد 
و اگـر ایـن ابعـاد در کتـب درسـی لحـاظ نشـود احتمـاالً اهداف ایـن کتب درسـی محقق 
نخواهد شـد. اگر ارزشـیابی مبتنی بر شایسـتگی نباشـد و نظام آموزشـی با همان رویکرد 
سـنتی ارزشـیابی شـود نتیجـه ای حاصـل نخواهـد شـد. در حـوزه آموزش هـای مهارتی و 
فنـی و حرفـه ای شایسـتگی های فنـی و شایسـتگی های غیرفنـی هـم در حـوزه آموزش و 
هـم در حـوزه سـنجش در مرکـز توجه قرار گرفتـه و دو مقوله فوق درهـم تنیده اند و هیچ 

تقدمـی بـر همدیگـر ندارنـد و همزمـان بایـد بـه آن ها توجه شـود. 1
یکـی از مسـائل مهـم در حـوزۀ آموزش هـای مهارتـی مبتنـی بـر شایسـتگی و تربیت 
نیـروی انسـانی مهـارت آموختـه و توانمنـد، نقشـۀ یادگیـری یـا "طـرح درس" )از محتوا 
و مـادۀ درسـی گرفتـه تـا فعالیت هـای عملـی و کارگاهـی مبتنـی بـر آن( اسـت. در 
سـال های اخیـر، محتـوای کتاب هـای درسـی براسـاس »سـند تحـول بنیادیـن« تغییـر 
یافتـه اسـت کـه مهم ترین تغییـر در کتاب ها، آموزش و ارزشـیابی براسـاس »شایسـتگی« 
اسـتاندارد.  یـک  بـا  مطابـق  کار  انجـام  توانایـی  از  اسـت  عبـارت  شایسـتگی  اسـت. 
معمـوالً در رویکـرد سـنتی، »آمـوزش« و »پـرورش« از یکدیگـر متمایـز در نظـر گرفتـه 
 می شـوند. امـا متأسـفانه بـا وجـود ایـن تمایـز، در فراینـد آمـوزش صرفـاًً بـر دانسـتنی ها

1. بی نا، دانش، مهارت، نگرش و توانایی چهار بعد اصلی شایستگی است، گزارش خبری منتشره 
 http://www.pana.ir :توسط خبرگزاری پانا، به تاریخ چهارشنبه 29 خرداد 1398، به نشانی
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تکیـه می شـود و ابعـاد نگرشـی و مهارتـی به حاشـیه رانده می شـوند. از آنجا که در سـند 
 برنامه درسـی ملی بر پنج شایسـتگی تعقل، ایمان، علم، عمل و اخالق تأکید شـده اسـت،

لـذا بایـد بـر مصادیـق شایسـتگی های مـورد انتظـار در فرایند یاددهـی- یادگیـری تأکید 
شـود.1 بـرای اینکـه بتوانیـم آمـوزش براسـاس شایسـتگی را آن چنـان که در سـند تحول 
بنیادیـن مـورد توجـه برنامه ریـزان آموزشـی کشـور قـرار گرفتـه اسـت، در ایـن بخـش 

مهم تریـن ابعـاد و جوانـب ایـن موضـوع ارا بـه اجمـال بررسـی می کنیـم. 
 مطالعات و یافته های یافته های لونینگ )1993 م( )در پژوهشـی با عنوان "راهبردهای

یادگیـری مشـارکتی بر تعامالت کالمی و پیشـرفت دانشـجویان ...( و ناتیـو )1994 م(  در 
 پژوهشـی بـا عنـوان )تأثیر یادگیری مشـارکتی بر پیشـرفت دانش آموزان ...( نشـان داد که

یادگیـري مــشارکتي تــأثیر مثبــت و معنــي داري را در مقایسـه بـا آمـوزش سـنتي بر 
عملکـرد تحصیلـي دانش آمـوزان داشـته اسـت.2

نتایـج مطالعـات اسـیونس و اسـالوین  )1995 م.( در رابطـه بـا تأثیـر دراز مـدت 
روش هـاي یادگیـري مشـارکتي بـر میـزان عملکـرد تحصیلـي و آگاهي هاي فرا شـناختي 
دانش آمـوزان بیانگـر تأثیـر مثبـت و معنـي دار یادگیري مشـارکتي در مقایسـه با آموزش 

سـنتي بـر متغیرهـاي وابسـته بود.3
 یکـی از پیامدهـای مثبـت آموزش هـای مهارتـی اثربخش ایجـاد نگرش های سـازنده و
 جدید در فراگیران اسـت. به نوشـتۀ پارسـا »نگرش به طور مسـتقیم قابل مشـاهده نیسـت
 بلکه از رفتار شـخصي فراگیران اسـتنباط مي گردد و سـازه اي فردي اسـت که با برداشـت

فـرد از موقعیـت هــا ســر و کــار داشـته و قابـل تغییر اسـت. تغییـر نگرش به ویــژه در 
آمــوزش و پــرورش و پیــشرفت تحصیلي از اهمیت باالیي بر خوردار است. زیرا نوجواني 
کـه بـه درس عالقـه اي نــدارد و داراي نگـرش منفـي اسـت اگـر آن را تغییـر داد و بــه 

1. زارعی، امین  و معصومه رنجبرکهن، طرح درس در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، نشریه 
رشد دانش آموز فنی و حرفه ای و کار دانش شماره 54، تهران، 29 تیرماه سال 1399، ص 6

2. Nattive, A.( 1994 ). Helping behaviors and math achievement gain of student ' s 
Using cooperative learning . The Elementary School Journal , 94 , 3 , 285 – 29

3. Stevens, R . J, & Slavin¬, R . E. (1995). Effects of cooperative  learning approach in 
reading and writing. Elementary School Journal , 95, 3, 241 – 262
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نگــرش مثبــت تبــدیل نمــود کــار بسیار ارزشمندي صورت گرفته است .لــذا همــه 
تــالش ســازمان هاي آموزشــي و تربیتــي براین استوار است که در شاگردان نگرش هاي 

عالقمنــدي بــه تحــصیل و دانــش و رفتــار هاي مطلوب جامعه را فراهم آورند.1  
 رفتـار افـراد و نوع نگرش های آنان یکسـان نیسـت. به طـور مثال بسـیاری از فراگیرانی

کـه بـه هر دلیل وارد حـوزۀ آموزش های مهارتی بخش کشـاورزی می شـوند، واکنش هایی 
کـه در پایـان دوره نسـبت بـه ارزش علمـی و مشـاغل ایـن بخش نشـان می دهند، بسـیار 
مثبت تـر و سـازنده تر از قبـل اسـت. بخشـی از این تغییر نگـرش ثمرۀ روش هـای آموزش 
مؤثـر و فعـال و مشـارکتی اسـت. فراگیـران از نظـر نـوع نگرش هـا داراي طیف وسـیعي از 
تفاوت هـا هسـتند کـه در آمـوزش نقش اساسـي دارنـد. »دانش آمـوزان از نظـر یادگیري، 
توانایي کارآمــدي توانــایي تفکــر منطقــي بــا یکــدیگر تفاوت هـاي مهمي دارنـد. آنها 
در برابــر مــشکالت و چالــش ها نیـز بـا شــیوه هاي متفــاوتي برخورد مي کنند. برخي 
دانش آمـوزان از فعالیت هـاي جدیـد لـذت نمي برنـد و دوســت دارنـد آنها را خـود مجدداً 
سـازمان دهنـد ، در حالـي کـه دیگـران کارهاي از قبل آزمــایش شده و مطمئـن را ترجیح 

مي دهند و قادر بــه ســازماندهي مجــدد آنهـا نیـستند.« 2
در نظام آموزشـی رسـمی دوران متوسـطه )در شـاخه های فنی وحرفه ای و کار دانش( 
هـدف از آمـوزش مبتنی بـر شایسـتگی نوعـی از آموزش و تربیـت مبتنی بر توانمندسـازی 
و مهارت افزایی اسـت که فراگیران و هنرجویان رشـته های مهارتی را به سـطح مشـخصی 
از شایسـتگی می رسـاند کـه بتواننـد در عرصـۀ عالیـق شـغلی فعالیـت کنند و ایـن کار را 
بـه شایسـتگی بـه انجام برسـانند. بـه عبارت دیگـر »شایسـتگی ترکیبی از دانـش، مهارت 
و نگـرش اسـت و مجموعـه آنهـا هنرجو را بـرای حضـوری موفقیت آمیز در زندگی شـغلی 
آمـاده می  سـازد«. خالقـی همچنین در رابطه با  مشـکالت موجود در عرصـۀ نظام آموزش 
فنـی و حرفـه ای در ایـران می نویسـد »با وجـود تالش فـراوان و تغییرات متعـددی که در 
نظـام آموزشـی بـا هدف بهبـود کیفیـت آمـوزش فنی وحرفـه ای، به ویـژه پـس از پیروزی 

1. پارسا، محمد، روانشناسی انگیزش و هیجان، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، سال 1375
2. حسیني نسب، داود و یداله ولي نژاد، بررسي رابطه سبک شناختي وابسته به زمینه و نابسته 
به زمینه و یادگیري خود نظم داده شده با عملکـرد ریاضـي دانـش آموزان. پایان نامه کارشناسي 

ارشد دانشگاه تبریز، سال 1381
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انقـالب اسـالمی، صـورت گرفتـه اسـت، اگرچـه از نظـر کّمـی موفقیت هایی در گسـترش 
ایـن آموزش هـا به دسـت آمده و سـهم آن از 12 درصـد بـه نزدیـک 40 درصـد افزایـش 
یافتـه اسـت، امـا پژوهش هـای متعـددی کـه تاکنـون انجـام شـده اند نشـان می دهند که 
آمـوزش فنی وحرفـه ای در ایـران هنـوز ناکارآمـد بـوده و بـا کاسـتی های فراوانـی همـراه 
اسـت. از جملـه مـوارد ایـن ناکارآمـدی می تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: ناهماهنگی 
میـان نیازهـای جامعـه و برنامه های آمـوزش فنی وحرفـه ای، اشـتغال دانش آموختگان این 
حـوزه در شـغل های غیرمرتبـط یـا بیکاری آن هـا، ناکافی بودن تناسـب میـان مهارت های 
کسب شـده و وظیفه هـای شـغلی افـراد، نبـود رابطـه نظام منـد میـان نظـام اشـتغال و 

آمـوزش، و باالخـره پاییـن بـودن منزلـت اجتماعی آموزش هـای فنی وحرفـه ای.«  1
بـا آن کـه بسـیاری از ایـن مشـکالت ناشـی از عوامل متنـوع و در حقیقـت چندعاملی 
 هستند، اما در این مورد خاص یکی از مشکالت شایع و تقریباً فراگیر این آموزش ها نبودن

ابزارهـا و روش هـای جامـع و قابـل اجـرا در رابطـه بـا ارزشـیابی شایسـتگی های فنـی و 
عملیاتـی و اعتبـار سـنجی چنیـن آموزش هایـی اسـت. خالقـی دسـتیابی بـه راه حل های 
منطقی در این رابطه را  نیازمند ایجاد یک نهاد پژوهشـی قوی دانسـته اسـت » که توانایی 
 انجـام پژوهش هـای بنیـادی و کاربـردی مـورد نیـاز را، هـم بـرای تدویـن مبانـی نظری و

هـم بـرای ارزشـیابی و دسـتیابی به راه حل های علمی داشـته باشـد.« این پژوهشـگران در 
راهکارهایـی کـه بـرای تقویـت و بهبـود کیفیـت و غلبه بر ایـن ناکارآمدی عـالوه بر تأکید 
بـر روی اهمیـت ارزشـیابی، تصریـح می کنـد آمـوزش فنی وحرفـه ای نیازمنـد ایجـاد یک 
سـازمان واسـط و زیرمجموعه هـای محلـی آن اسـت کـه متشـکل از نماینـدگان آمـوزش 
 فنی وحرفـه ای و نماینـدگان صنایـع و بنگاه های اقتصادی در بخش هـای متفاوت تولیدی و

خدماتـی باشـد. بـه عقیدۀ ایشـان »ایـن پل ارتباطـی با هدف برقـراری ارتبـاط مؤثر میان 
دنیـای کار و دنیـای آمـوزش، می تواند از یک سـو نیازهای مهارتی صنایع و بـازار کار را به 
نظـام آمـوزش فنی وحرفـه ای معرفـی و منتقل کنـد، و از سـوی دیگر، مشـارکت نهادهای 
تولیـدی و خدماتـی را در برنامه ریزی هـای درسـی و آموزشـی و همچنین شـرایط آموزش 
عملـی در محیـط کار فراهـم سـازد. با ایـن ارتباط، خأل ناشـی از نبود تفاهم و همزیسـتی 

1. نویدی، احد و خالقی، علیاصغر، آموزش فنیوحرفهای در ایران: مبانی نظری و تجارب عملی، 
انتشارات مدرسه، تهران، سال 1393
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میـان ایـن دو نهـاد پـر می شـود و میـان نیازهـای بـازار کار و محتـوای آموزشـی ارتبـاط 
تنگاتنگـی به وجـود می آید«1.

واقعیـت آن اسـت فراینـد تدریـس و آمـوزش نیـز نیازمنـد مهارت هـای مخصـوص به 
خـود اسـت. بحـث صالحیـت حرفـه ای موضوعـی عمومـی اسـت و در حقیقت هر کسـی 
در حـوزۀ مسـئولیت های خـود بایـد از صالحیت هـای حرفـه ای مـورد نیـاز در رابطـه بـا 
فعالیت هـا، خدمـات و حرفـه  خـود برخـوردار باشـد. معلمـان و مربیـان و کادر آموزشـی 
فعـال در مراکـز آموزشـی نیـز نـه تنهـا از ایـن قاعـدۀ کلـی مسـتثنی نیسـتند بلکـه باید 
در صـدر و باالتریـن درجـه از )صالحیـت حرفـه ای( قـرار گیرنـد / ادراکـی. خواجـه ای در 
رسـاله دکتـری خـود بـا عنـوان ارزشـیابی صالحیت هـا و مهارت هـای حرفـه ای مدیـران 
آموزشـی این صالحیت های حرفه ای را شـامل  سـه نوع مهارت از این قرار دانسـته اسـت: 

مهارت هـای فنـی، مهارت هـای انسـانی و مهارت هـای اداراکـی دانسـته اسـت2. 

شایستگی های عملی در آموزش های مهارتی 
بـا آن کـه در یـک فراینـد آموزشـی عملیـات- محـور، احـراز میـزان شایسـتگی های 
نظـری و عملـی مهـارت آموزان توسـط مربـی دروس عملی کار چندان دشـواری نیسـت، 
امـا در یـک نظـام آموزشـی جامـع و هدفمند، ارزیابی سـطح ایـن مهارت ها بـرای درج در 
پرونـدۀ تحصیلـی و شـوابق مهارتـی فراگیـران از جایـگاه ویـژه ای برخوردار اسـت. به بیان 
دیگر ممکن اسـت در یک شـرایط طبیعی و ایده آل مشـاغل و کسـب وکارها و حوزه های 
جـذب و به کارگیـری مهـارت آموزان، خواسـتار آگاهی از روند و نقشـۀ یادگیـری فراگیران 
در مراحـل مختلـف مهارت آمـوزی باشـند. واقعیـت آن اسـت کـه طـرح درس )بـه عنوان 
یکـی از بخش هـای مهـم روند یادگیـری( و حتـی کارنامه ی مهارتـی فرد )برگـۀ مهارت(، 
جـز سـرفصل های آموزشـی و نمـرۀ دروس عملی و نظـری و میزان سـاعات فعالیت عملی 
مهارت آمـوز در ایـن دو بخـش، اطالعات دیگـری را در رابطه با فرایند یادگیـری در اختیار 

مـا قـرار نمی دهد. 

1. خالقی، علی اصغر، چرا آموزش فنی و حرفه ای در ایران ناکارآمد است؛ دالیل و راهکارها فصلنامه 
رشد دانش آموز فنی و حرفه ای و کار دانش، شماره 51، تهران، 30 دی ماه سال 1398

2. خواجـه ای، سـعید، ارزشـیابی صالحیت هـا و مهارت هـای حرفـه ای مدیـران آموزشـی جهـت 
طراحـی مـدل مناسـب مدیریـت، فصلنامه تعلیم و تربیت، نشـر پژوهشـکده تعلیم و تربیت، سـال 

هیجدهـم، شـماره 1 و 2 )پیاپـی 69-70(
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از ایـن نـگاه بخـش بسـیار مهمی از فراینـد آموزش های عملـی فراگیـران در طی دوره 
نیازمنـد درج اطالعـات دقیقـی از نحوۀ اجـرای برنامه های آموزش نظری و عملی، شـرایط 
مربیـان )از نظـر صالحیت هـای حرفـه ای(، ابزارهـا و شـیوه های آمـوزش فنـی و عملیاتی، 
کیفیـت حضور و مشـارکت فـرد در فعالیت های عملی در طـول دوره و اطالعات دیگری از 
ایـن قبیـل اسـت. باید ترتیبی اتخـاذ گردد تا در پرتـو گزارش های کاری داده شـده تصویر 
 روشـنی از انگیزه هـا، فعالیت ها، تجـارب موفق و ناموفق، خالقیت ها و اسـتعدادهای ویژه و

دیگـر گرایش هـای مهـارت آمـوزان در رابطـه بـا نـوع مهارتـی که کسـب می کننـد، قابل 
ارزیابـی باشـد. در ایـن راسـتا، سـازمان آمـوزش فنـی و حرفه ای بـه عنـوان معتبرترین و 
پرسـابقه ترین مؤسسـه و تشـکیالت آموزشـی )در زمینـه ی آموزش هـای فنـی- حرفه ای، 
مهارتی و شـغلی( کشـور از تجارب کم نظیری در رابطه با طراحی و اجرای اسـتانداردهای 
آموزشـی، خلـق محتـوا و طـرح درس، طبقه بنـدی سـطوح مهـارت مـورد نیـاز مشـاغل و 
کسـب و کارهـا و ... برخـوردار اسـت کـه می تواند برای ارائـه و ارزیابـی آموزش های عملی 

دوره های مهارتی سـودمند و راهگشـا باشـد.  
از جملـه سـازوکارهای متنـوع و ارزشـمندی کـه وزارت آمـوزش و پـرورش و سـازمان 
فنـی و حرفـه ای بـرای ارزیابـی محتـوا و ترسـیم نقشـۀ یادگیـری و ارائـۀ طـرح درس و 
طراحـی سـاختار آموزشـی مبتنـی بـر شایسـتگی ایجـاد نمـوده اسـت، امـکان ارزیابـی و 
سـنجش فعالیت هـای آموزشـی مهارت آمـوزان از طریـق برگه هـای گـزارش کار، شـرح 
جزییـات رونـد آموزشـی و ترسـیم ابعـاد مختلـف فرایند مهارت آمـوزی و درج این سـوابق 
آموزشـی پرونـدۀ تحصیلی فرد اسـت. به همین نحو بـرای ارزیابـی صالحیت های حرفه ای 
مربیـان،  و سـطوح مختلـف شایسـتگی و مهـارت نیـز سـازوکارها و ابزارهـای مشـخص و 
تعریف شـده ای وجـود دارد کـه می تـوان از آن بـرای اعتبارسـنجی فعالیت هـای عملـی 

فراگیـران شـرکت کننده در طـرح سـنجش مهـارت نیـز بهـره برد.  
 از آن جا که بسـیاری از مهارت آموزان و هنرجویان شـرکت کننده در دوره های آموزشی

سـنجش مهارت در حوزۀ یا در مشـاغل و کسـب و کارها شـاغل هستند، و یا قصد دارند در 
آینـده از ایـن تحارب آموزشـی برای ایجاد شـغل بهره ببرند، ترسـیم نقشـۀ یادگیری آنان 
و درج جزییـات برگـزاری کارهـای عملـی انجـام شـده در پرونـدۀ فیزیکی آنـان از اهمیت 
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ویـژه و راهبـردی برخـوردار اسـت.  در بخش هـای آتـی ایـن رویکـرد مجموعـه ای نسـبتاً 
متنـوع از فعالیت هـای میدانـی، کارگاهـی، مزرعـه ای و پژوهشـی- تحقیقاتـی و ... بـرای 
 مهـارت آمـوزان دارای گرایـش تحصیلـی مرتبط بـا بخش کشـاورزی در نظر گرفته شـده

کـه به شـرط درج مشـخصات و گزارش گیری مسـتمر و در طول برگـزاری دوره و درج آن 
 در پرونـدۀ تحصیلـی فـرد، می تواند تصویری جامع و روشـن از نقشـۀ یادگیـری و مراحل و

جزییـات ایـن آموزش هـای مهارتـی را ترسـیم نمایـد. البتـه می توانـد قابـل الگوگیری در 
سـایر حـوزه هـای کاردانـش و فنی حرفـه ای قـرار گیرد. 

گزارش هـای کار روزانـه در مزرعـه و کارگاه، بـردن فراگیران به محـل اجرای طرح های 
تحقیقاتـی و ترویجـی، مشـارکت دادن آنـان در عملیـات جاری در ایسـتگاه های تحقیقات 
 کشـاورزی، صنایع و واحدهای بهره برداری زراعی، باغی، دامی، شـیالت و آبزی پروری و ... و

الـزام آنـان بـه تهیـه ی گزارش هـای مکتـوب از ایـن بازدیدهـا، و توصیـف نـگاه آنـان بـه 
مسـائل، فراهـم نمـودن شـرایط مشـارکت فیزیکـی مهارت آمـوزان در حوزه هـای تولیـد 
کشـاورزی )کارهـای روزانـه در مـزارع، باغات و واحدهـای بهره برداری کشـاورزی(، حضور 
 آنـان در کارگاه و مشـاهده و مشـارکت آنـان در امـر سـرویس، نگهداری، کالیبـره کردن و

راه انـدازی ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی و دادن گزارش هـای مکتـوب از ایـن کارهـا 
توسـط مهـارت آموز، مشـارکت دادن و درگیرکردن فیزیکی فراگیـران در مزارع تحقیقاتی 
 بـرای نمونه بـرداری، یادداشـت بـرداری روزانـه، توزیـن و شـمارش، مخلـوط کشـی و ... و
 تهیـه ی گزارش های پژوهشـی در این زمینه، مقاله نویسـی و خالصه نویسـی کتب مرجع و
 کارهای عملی دیگری از این قبیل، همه و همه راهکارهایی است برای تطبیق دوره های آموزشی
 سـنجش مهـارت با شـرایط، الگوها، اسـتانداردها و شایسـتگی های تعریف شـده بر اسـاس
 »سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش کشـور«. بدیهی اسـت این رویکـرد ضمن اعتبـار افزایی و
 تطبیق این دوره های آموزشـی با ارزش های مندرج در این  سـند راهبردی و استانداردهای
 آموزشی مبتنی بر سطوح شایستگی، می تواند منبع مستندی برای ارزیابی مهارت های عملی

فراگیران باشد. 
تهیـه و تدویـن چک لیسـت های گویـا و مسـتند در رابطـه بـا شـرایط برگـزاری دوره، 
انعـکاس دقیـق فناوری هـای آموزشـی بـه کار رفتـه، ارزیابی میـزان مشـارکت فراگیران و 
عالیـق و اسـتعدادهای فـردی آنـان، و ثبت و ارزیابی فـراز و فرودهای رونـد مهارت آموزی، 
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تکمیـل کاربرگ هـای تهیـه شـده مشـتمل بـر فعالیت هـای میدانـی مرتبـط با مهـارت و 
بررسـی و ارزیابـی ایـن فعالیت ها و مسـتندات مشـابه می توانـد تصویر و گزارشـی دقیق و 
مسـتند از رونـد مهارت افزایـی، سـطح تجارب کسـب شـده و شـیوۀ برخورد فراگیـران در 
برخـورد بـا مسـائل و خالقیت هـا و عالیق فـردی آنـان را جهـت ارزیابی نهایـی در اختیار 

مربیـان دروس عملـی بگذارد. 
"زارعـی" و "رنجبرکهـن" در خصـوص برخی از ابهام هـای موجود در زمینۀ ارزشـیابی 
 آموزش های مهارتی )در آموزش های مبتنی بر شایسـتگی(، می نویسـند: »تأکید آموزش بر

پیامدهـای یادگیـری اسـت و نظـام نمره گـذاری معیار مرجع اسـت که معیاری اسـتاندارد 
اسـت کـه از بـازار کار برگرفتـه می شـود. نکته مهم در مـورد آموزش مبتنی بر شایسـتگی 
 ایـن اسـت که هنرجو آنچه را قرار اسـت آموخته شـود، یا می تواندانجام دهـد یا نمی تواند.

بـه عبـارت بهتـر، هنرجـو باید بتواند کار مشـخص یا فعالیت یـا تمرینی را بـه خوبی تمام، 
مطابـق بـا اسـتاندارد بـازار کار، انجـام دهـد تـا بتوانـد به شایسـتگی برسـد. امـا در مقابل 
مطـرح می شـود: آیـا ایـن عادالنه اسـت کـه ارزشـیابی نحـوه انجام یـک کار فقط بـر این 
اسـاس باشـد کـه آیـا هنرجـو می توانـد آن کار را انجـام دهـد یـا اینکـه نمی توانـد، و اگر 
می توانـد شایسـتگی دارد و اگـر نـه، به شایسـتگی نرسـیده اسـت، و توانایی و نحـوه انجام 
کار و تـالش و عملکـرد وی مـورد ارزیابـی قـرار نگیرد؟! پاسـخ این سـؤال خیر اسـت. زیرا 
اوالً شایسـتگی را انجـام کار برابـر بـا یک اسـتاندارد تعریف کرده ایم و ثانیاً شایسـتگی های 

غیـر فنـی نیـز باید مد نظـر قـرار گیرند1.« 
شـیوۀ ارائـه ی محتـوا و طـرح درس در اسـتانداردهای آموزشـی معتبـر بایـد از روال و 
منطـق خاصـی تبعیـت کند تـا پیمانه های درسـی بتوانـد همچون چـراغ راهنما مسـیر و 
جهت گیـری آمـوزش و رونـد تبدیل مواد درسـی را به »مهارت« روشـن سـازد. از این نظر 
طرح درس به ویژه برای مربیانی که از صالحیت حرفه ای الزم برای آموزش دروس مهارتی 
برخـوردار باشـند، معیـار و ابـزاری کمکی اسـت کـه می تواند رونـد ارزشـیابی فعالیت های 
عملـی فراگیـران را تسـهیل نمایـد؛ نحـوۀ برخـورد و میـزان عالقـه و انگیـزۀ هنرجویـان 
را نسـبت بـه رونـد مهارت آمـوزی نشـان دهـد؛ و در نهایـت شـرح کاملـی از ملزومـات و 

1. زارعی، امین  و معصومه رنجبرکهن، طرح درس در برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، نشریه 
رشد دانش آموز فنی و حرفه ای و کار دانش شماره 54، تهران، 29 تیرماه سال 1399، ص 6
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 تجهیـزات آموزشـی، الگوهـای رفتاری )شـیوۀ انجام کارهـا(، نگرش ها و مسـیر مهارت ها و
 تمرین هـای هدایـت شـده )توسـط مربـی( و مسـتقل )بـدون هدایـت مربـی( فراگیـران

را برای ارزیابی میزان موفقیت و  سطح مهارت های اکتسابی آنان را به خوبی ترسیم نماید. 
»طـرح درس« نقشـۀ راه تدریـس معلـم و ابـزاری بـرای تدریـس و ترجمـۀ درس ها به 
زبـان دانش آمـوز [هنرجـو، مهارت آمـوز[ اسـت. طـرح درس بـه استانداردسـازی آمـوزش 
کمـک می کنـد و نحـوۀ انجـام برنامـۀ درسـی را مسـتند و ارزشـیابی از برنامـۀ درسـی را 
ممکـن می سـازد.1 در برنامه هـای درسـی برپایـه شایسـتگی، عـالوه بـر سـنجش سـطح 
آموخته هـای نظـری )از طریـق آزمون( سـطح توان و مهارت های  فنـی و عملی هنرجویان 
نیـز در طـول دورۀ آموزشـی مـورد پایـش و ارزیابـی قـرار می گیـرد. بـه همیـن منظور در 
انتهـای هـر واحـد یادگیـری یـک جـدول راهنمـای ارزشـیابی قـرار داده شـده اسـت که 
مربـی می توانـد بـا بررسـی شـاخص های مد نظـر ایـن شـیوۀ ارزیابـی ، سـطح تـوان عملی 

هنرجویـان را نیـز مـورد سـنجش و ارزیابـی قـرار دهد. 
در کتاب هـای درسـی بـرای هنرجویان رشـته های مهارتی که بر اسـاس شـاخص های 
شایسـتگی تدویـن و تألیف شـده اسـت، دانش آموز بعـد از ورود به مرحلۀ دبیرسـتان ابتدا 
دروس پایـه، و پیش نیـاز را فـرا می گیرنـد )ماننـد دروس شـیمی و زیست شناسـی بـرای 
رشـته های امـور دامـی، امور زراعـی و امور باغی شـاخه فنی و حرفه ای( و  سـپس در کنار 
آموزش هـای نظـری مرتبـط به رشـته ی تحصیلی خـود ، آموزش های عملی را نیز سـپری 
می کنند. در این شـرایط آموزش های نظری در حقیقت مسـیر و جهت روند مهارت آموزی 
 فـرد را نشـان می دهـد و آموزش هـای عملـی احـراز ایـن مهارت هـا را ممکـن می سـازد.
 به بیان دیگر متغیری که نیل به اهداف برنامه ریزی آموزشی را مشخص و آن را قابل ارزیابی
 می کند، چیزی نیست مگر مهارت های فنی و عملیاتی هنرجو که در مرحلۀ عمل و در کارگاه و

مزرعه و عرصۀ کار و حرفه ظهور می یابند. 
 بـر اسـاس تعاریـف در اسـتانداردهای آموزشـی و از جملـه اسـتانداردهای آموزشـی
 مرتبط با کشـاورزی اسـتانداردهای آموزشـی به نقشـۀ یادگیری مهارت هایی گفته می شود

کـه بـرای رسـیدن بـه شایسـتگی های موجـود در اسـتاندارد شـغلی مـورد نیـاز هسـتند. 
 استانداردهای شغلی )یا حرفه ای( نیز بنا به تعریف مجموعه ای از مشخصات و شایستگي های

1. همان منبع، ص 5
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مـورد نیـاز برای عملکـرد مؤثر در محیط هسـتند. همان طور که در بخش هـای مقدماتی و 
مباحـث ارائـه شـده در بخش مفاهیم و تعاریف اشـاره شـد، دروس و آموزش هـای مهارتی 
بـا هـدف نیـروی انسـانی مورد نیـاز برای تصدی مشـاغل، حرفه هـا و در حقیقت مسـیری 
 روشـن و تعریف شـده برای تربیت نیروی کار مورد نیاز کشـور اسـت. بر این اساس می توان

بحـث مهارت هـا و شایسـتگی های مـورد نیـاز جامعـه و مشـاغل مختلـف را در حقیقـت 
مجموعـه ای از علـوم، اطالعـات، دانش هـا، تجارب و یافته های پژوهشـی داسـت که نیروی 
کار کشـور را از نظـر کیفـی ارتقـاء داده، و موجـب افزایـش تـوان، کارآیی نیروی انسـانی و 

افزایش سـطح بهـره وری مشـاغل مختلف می شـود.  
شایسـتگی در نظـام آموزشـی فنی و حرفـه ای جدید )و مبتنی بر سـند تحول بنیادین 
آمـوزش و پـرورش( مشـتمل بـر چهـار سـطح اسـت. در جـدول زیـر شـاخص های کیفی 
سـطوح شایسـتگی و نوع مهارت های اکتسـابی هر سـطح، از سـطح 1 ) عدم شایسـتگی(  
تـا سـطح 4 )شایسـتگی و تسـلط و خبرگـی کامـل در کار ( از هـم تفکیـک و درجه بندی  

شـده است: 

جدول ارزیابی سطوح شایستگی هنرجویان )بر اساس نوع و سطح مهارت های اکتسابی(

عنوانسطح 
 شایستگی

کیفیت 
مهارت های اکتسابیشایستگی

عدم شایستگیآگاهی های پایه1
بدون تجربه یا دارای تجربه کاری اندک، 

بدون مهارت و دارای اطالعات محدود و عمومی در بارۀ کار  
بدون تجربه  و توانایی انجام کار تحت سرپرستی 

آشنایی با حوزۀ دانش شایستگی2
مهارتی

آشنایی متوسط و نسبی با دانش فنی کار، 
توانایی انجام کارها به طور مستقل و نسبی   

داشتن مهارت و تجربۀ محدود در حوزۀ شغلی 

شایستگی متوسطمهارت پیشرفته3
آشنایی وسیع و کامل با دانش فنی کار

داشتن تجربۀ زیاد و توانایی ایجاد  و ادارۀ شغل
توانایی مشارکت در آموزش دیگر هنرجویان   

خبره و مسلطتسلط کامل4

آشنایی و مهارت پیشرفته و سطح باال از شغل 
توانایی مدیریت و رهبری راهبردی )در شغل(

داشتن تجارب و خالقیت باال برای نوآوری 
مرجـع بـودن در انجـام کار و برخـورداری از توانایـی بـاال برای 

مربیگـری و آمـوزش مهـارت بـه دیگران   
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 کتاب همراه هنرجویان رشـته امور زراعی دوره متوسـطه )شـاخه های فنی و حرفه ای و
کاردانـش( هـر پودمـان  آموزشـی دروس کارگاهـی را معـرف یـک شـغل در محیـط کار 
 دانسـته و تصریـح نموده انـد آموزش و تربیت هنرجویان بر اسـاس شایسـتگی های علمی و
 عملی آنان در انجام کار در محیط واقعی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این راهبرد آموزشی

 مهـارت محـور ، ویژگی هـای »فراینـد آموزش و تربیت بر اسـاس شایسـتگی«به شـرح زیر 
برشمرده شده است: 

انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگی گویند . _
به توانایی انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگی گویند . _
شایستگی بایستی بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد . _
در انجـام کارهـا به صـورت شایسـته بایسـتی بـه خـدا، خـود، خلـق و خلقـت هم زمـان  _

داشـت. توجه 
انواع شایستگی عبارت است از  عمومی ، غیر فنی و فنی )پایه و تخصصی( _
هدف آموزش و تربیت کسب[این[ شایستگی ها است . _
جهت درک و عمل برای بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگی ها را کسب کرد. _
همـواره در هدف گـذاری، آمـوزش، یادگیـری و ارزیابـی هنرجویان نیز تأکید بر کسـب  _

شایسـتگی است 1
بـر اسـاس درک متعارفـی کـه از واژۀ شایسـتگی داریـم)و آن را از منابعی چـون تاریخ،  _

فرهنـگ، دیـن و روابـط و مناسـبات اقتصـادی، اجتماعـی، فرهنگـی و ... جامعـه اخـذ 
نموده ایـم(، واژۀ شایسـتگی کیفیـت و ارزش هـای ملموس و مشـهود یک فـرد، جامعه، 
موضـوع یـا پدیـده را توصیـف می کنـد. همچنـان   کـه در لغت نامـه دهخـدا در تعریف 
حالـت و کیفیـت شایسـته معانـی مختلفی چـون »سـزاواری، لیاقـت، اسـتحقاق و ...« 
آمـده اسـت. بـه تعبیـر دهخدا وقتـی گویند: فـالن کس شایسـتگی ایـن کار را دارد، یا 
نـدارد، یعنـی متناسـب بـا آن هسـت یا نیسـت ... مثاًل در عبـارت »از شایسـتگی به کار 
آمدگـی ایـن مـرد« )تاریخ بیهقی(، یا: »چوب کج شایسـتگی سـتونی نـدارد.« )خواجه 

1. آریان پور، عابدین و همکاران )گروه مؤلفان(، مراقبت و نگهداری گیاهان زراعی، )کتاب درسی 
رشته امور زراعی دوره متوسه، نشر دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش، چاپ 

پنجم، تهران، 1400 )پیشگفتار( 
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نظام الملـک(، یـا: »سـلطان هـر روز او را بـه خویشـتن نزدیک تـر کـرد، و شایسـتگی ها 
از وی پدیـد آمـد.« )نـوروز نامـه( و ...همه جـا منظـور از شایسـتگی ویژگی هـا و حاالتی 
اسـت کـه در رفتـار و کـردار افراد بـروز می یابـد. یعنی شایسـتگی جنبه و جلـوۀ عینی 
دارد و نمـود آن را می تـوان در اعمـال و ویژگی هـا و مهارت هـای فـرد مشـاهده نمود و 

شـیوه و اثـر و کارآیـی و کارکـرد آن را در عمـل مشـاهده نمود.
بـر ایـن اسـاس هدف نظام آموزشـی مهـارت محور از چنیـن آموزش هایـی نیل به یک 
افـق قابل قبـول از توانمندسـازی و مهارت افزایـی فراگیـران دوره هـای مهارتـی اسـت کـه 
بتواننـد در آینـده نیازهـای بـازار کار را تأمین نموده و در افزایش و بهبود سـرمایۀ انسـانی 
 کشـور دخیـل و نقش آفریـن باشـند. از این نگاه فلسـفۀ اصلـی تمرکز بیش تر بـر دروس و
 مهارت هـای عملـی هنرجویان نمود آشـکاری در کتب درسـی و محتوای آموزشـی در نظر
 گرفته شـده برای این هنرجویان دارد و بدون سـنجش وزن این رویکرد آموزشـی نمی توان

 انتظـار داشـت تجـارب عملـی آمـوزش داده شـده، بتوانـد اهـداف موردنظـر برنامه ریـزان 
آموزشی آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش را محقق نماید.

 در نظام آموزش مهارتی مبتنی بر شایستگی محتوای نظری دروس و طرح درس به صورت
 پله پلـه و در قالـب پیمانه های آموزشـی )جهت تغییر تدریجی سـطح دانسـته های نظری و

مهارت هـای عملـی( ارائـه شـده اسـت. در شـیوۀ تجزیـه و تقسـیم دقیـق سـرفصل ها بـه 
 پیمانه های آموزشی محتوای دروس )یعنی در حقیقت اجزای نقشۀ یادگیری( به بخش های
 کوچک تـری تقسـیم شـده و طـرح درس ایـن امکان را به مربـی می دهد کـه بتواند به طور

مرحلـه ای سـطح مهارت هـای اکتسـابی هنرجویان را رصـد نموده و مـورد تجزیه و تحلیل 
قـرار دهـد. در بخـش مفاهیـم و اصطالحـات اشـاره نمودیم کـه در آموزش هـای پودمانی 
محتـوا بـه اجـزا یـا بسـته های کوچک تـری تقسـیم می شـود کـه همچـون پـود بـر تـار 

آموزش هـای قبلـی تنیـده می شـوند. 
مربیـان دروس عملـی می تواننـد بـا پایـش کـردن نـوع فعالیت هـای فراگیـران و درج 
اطالعـات و تغییـرات رونـد یادگیری و سـاختار کلی مسـیر آمـوزش  هر فـرد در برگه های 
مربوطـه در هـر مرحلـه از فراینـد آموزش سـطح مهارت هـای فراگیران را مورد سـنجش و 
 ارزیابـی قـرار دهند.مربیـان دروس عملی می توانند بر اسـاس نوع درس و سـاختار محتوا و
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شـرایط اقلیمـی منطقـه و سـطح امکانـات واحـد آموزشـی خـود، نمونه هـای مختلفـی از 
 سـیاهه ها، جـداول، برگه های مشـخصات درس و مراحل مهارت آمـوزی را طراحی نموده و
 بـا ثبـت مشـخصات مسـیر و فرایند تغییـرات مهارتـی هنرجویـان کار سـنجش و ارزیابی

کارهای عملی فراگیران را برای خود و حتی ارزیابان خارج از مجموعه فراهم نمایند. 
از جملـه اطالعـات و شـاخص هایی کـه می توانـد بـرای ارزیابـی مهارت هـای عملـی 

فراگیـران دوره هـای مهارتـی راهگشـا باشـد، می تـوان بـه عوامـل زیـر اشـاره نمـود:  
1( بـر آورد اطالعـات و دانسـته های  مقدماتـی فـرد در مـورد حوزۀ مهارتـی و درج آن 

در  برگه هـای مربوطـه 
2( تقسـیم فراگیـران بـه گروه های مهارتی )بر اسـاس سـطح تجربه و مهـارت( و ایجاد 

شـرایط هم آمـوزی در میان آنان 
3( پیاده سازی مراحل کار عملی بر اساس ساختار محتوا 

4( اسـتفاده از نظـرات هنرجویـان بـرای تهیه ملزومـات و تجهیـزات کارگاهی، طراحی 
محیـط عملیات، طراحی شـیوۀ آمـوزش و ... 

5( تشـکیل گروه هـای کاری و تقسـیم فراگیـران در ایـن گروه هـا بـر حسـب عالقه یا 
سـطح مهارت 

6( فراهم ساختن امکان سنجش و ارزیابی سطح مهارت های فراگیران توسط همدیگر 
7( فراهم نمودن امکان گفتگو در میان گروه های کاری 

8( فراهم ساختن امکان آموزش و انتقال اطالعات و مهارت ها از هر گروه به گروه دیگر 
9( بهره جستن از هنرجویان خالق، کار آفرین، دارای ایده و قدرت رهبری برای هدایت گروه ها 

10( ثبت تغییرات مهارتی فراگیران از یک مرحله به مرحلۀ بعد  
 11( طراحـی برگه های درج شـرح عملیات و فعالیت های زیـر نظر مربی یا فعالیت های

مستقل هنرجویان 
12( گزارش گیری مستمر از هنرجویان در بارۀ کارهای عملی، کارگاهی، بازدیدها و ... 

13( استفاده از نظرات هنرجویان برای ارزیابی فعالیت های خودشان 
 14( در نمونه هایی از کاربرگ های طراحی شده برای تجزیه و تحلیل محتوای آموزشی و

تغییـرات مسـیریادگیری و مهارت آمـوزی هنرجویـان )طـرح درس( اطالعات ارزشـمندی 
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وجـود دارد، کـه امـکان ارزیابـی و سـنجش اجمالی پیشـرفت مهارتی هنرجویـان را در هر 
مرحلـه از آمـوزش بـه مربیـان دروس عملـی می دهد. )شـکل زیر( :  
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در سـاختار آموزشـی دروس مهارتـی مبتنـی بر شایسـتگی، بـرای آمـوزش گام به گام 
)مرحلـه ای(، محتـوای هـر درس بـه پیمانه های مهارتی کوچک تری تقسـیم شـده اسـت ، 
 کـه هـر پیمانـه از آن دارای دو بخـش نظری و عملی اسـت. از این نگاه طـرح درس بر پایه
 شایستگی حاوی مجموعه ای از مطالب و بسته های آموزشی است، که به مربیان اجازه می دهد

نقشـۀ مسـیر مهارت افزایـی فراگیـران را نیـز  بـه موازات نقشـۀ مسـیر  یادگیـری )دروس 
نظـری( و منطبـق بـر آن برنامه ریـزی کننـد. بـرای این منظـور برگه های حـاوی اطالعات 
طـرح درس می توانـد اطالعـات جامعـی را در رابطـه بـا پیشـرفت مهارتـی فراگیـران در 

دسـترس مربیـان دروس عملـی قـرار دهد. 

تجزیه وتحلیل و ارزیابی آموزش های عملی
بـر اسـاس اطالعـات در پایـگاه کتاب هـای درسـی اداره کل نظـارت بـر نشـر و توزیـع 
 مـواد آموزشـی وزارت آمـوزش و پـرورش شـاخه کاردانـش با 163 رشـته و  شـاخه فنی و

حرفـه ای بـا 43 رشـته، جمعـاً دارای 206 رشـتۀ تحصیلـی هسـتند1 کـه در تمـام آن هـا 
 آموزش هـای فنـی و عملیاتـی، بهبـود توانمندی هـا و مهارت افزایی مهارت جویـان در صدر

توجـه و اولویـت متولیـان امـر قـرار دارد. از میان این رشـته های مهارتی حدود 50 رشـته 
از ایـن رشـته های مهارتـی بـه بخـش تولیـد و خدمـات کشـاورزی مرتبـط هسـتند. در 
رشـته های مهارتـی کاردانـش و فنـی و حرفـه ای هدف اصلـی از آمـوزش مهارت های فنی 
بخـش کشـاورزی )مثـاًل مهارت هـای مرتبـط بـا تولیـدات زراعی و باغـی( تربیـت افرادی 
اسـت کـه عالوه بـر فراگیری مهارت هـای زندگی، بتواند بـا آگاهی کامـل از عوامل مؤثر بر 
تولیـد ، اولویت هـا و چالش هـای موجـود در مشـاغل مرتبط با بخش کشـاورزی، و شـرایط 
 مناسـب بـرای کاربـرد بهینـه نهاده هـای کشـاورزی، ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی، و

مسـائل مشـابه آگاهـی و تجربـۀ کافی بهره مند شـوند. رعایـت اخالق حرفه ای در مشـاغل 
کشـاورزی ، مدیریـت مزرعـه، حمـل و نقـل و عرضـه و فـروش محصوالت، توجـه به حفظ 

1. بی نا، سامانۀ کتاب های درسی عناوین رشته های کار دانش و فنی و حرفه ای در سال تحصیلی 
1400-1399 ، به نشانی http://chap.sch.ir/kardanesh-list و عناوین رشته های فنی و حرفه ای سال 

http://chap.sch.ir/fanni-list : 1401- 1400 به نشانی



کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...
99

کیفیـت محصـول در رونـد پـرورش، نگهـداری و تولیـد و عرضـه ی گیاهان زراعـی، باغی ، 
صنایـع غذایـی ، علـوم دامـی، شـیالت و آیزی پـروری و ... ، از جملـه مهارت هـای دیگـری 

اسـت کـه عالقمنـدان مشـاغل کشـاورزی در پرتـو ایـن آموزش ها کسـب می کنند. 
بـر اسـاس برنامه ریـزی آموزشـی انجام شـده و محتـوای تدوین شـده بـرای کتاب های 
درسـی شـاخه کار دانـش )کتاب همـراه مربی( تصریـح گردیده اسـت انتظـار برنامه ریزان 
آن اسـت کـه در راسـتای تحقق هدف اصلـی این آموزش هـای مهارتی اهـداف جانبی زیر 

نیز تحقـق یابد:
1. تربیـت نیـروی انسـانی متعهـد و ماهـر )فـن ورز  یـا تکنسـین درجه2 ( بـرای تولید 

محصـوالت زراعـی و باغی 
2. فراهم شـدن زمینه و شـرایط برای حرکت به سـمت توسـعه پایدار بخش کشاورزی، 

و به تبع حرکت در راسـتای توسـعه ملی
3. ارتقـاء سـطح فرهنـگ و مهـارت اسـتفاده از عوامـل تولیـد کشـاورزی )آب، خـاک، 

گیـاه، نهاده هـای زراعـی، ماشـین آالت و ...(،
 4. اخالق حرفه ای وکاری )شغلی( در رابطه با دیگر حلقه های زنجیرۀ تولید، ارباب رجوع،

مصرف کننـدگان و... و تعمیـم ارزش هـای اخالقـی در روابـط اجتماعـی و فرهنگی مهارت 
آمـوزان با دیگـر مردم 

 5. آمـوزش مهـارت و فرهنگ صرفه جویی در اسـتفاده از منابـع، کاهش ضایعات تولید،
کاهش هزینه های تولید و کمک به افزایش سطح بهره وری  

6. گسترش و آموزش مهارت های مرتبط با مالحظات ایمنی و زیست محیطی
7. بهینه سـازی فراینـد تولید،افزایـش بازدهـی )راندمـان( و بهـره وری و اصـالح الگوی 

مصـرف در بخش کشـاورزی
8. افزایـش عملکـرد در واحـد سـطح همـراه با کاهش هزینه هـای تولید )به ویـژه ازنظر 

آب و انرژی(
9. افزایش کیفیت و بازارپسندی و سالمت محصول در راستای تکریم حقوق مصرف کنندگان

10. فراهم ساختن زمینه رقابت سالم و امکان ورود به بازار آزاد و تجارت جهانی
در مباحـث پیشـین اشـاره شـد دربرنامه ریزی هـای مرتبـط بـا تولیـد محتـوا و منابـع 
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درسـی در شاخه آموزشـی کاردانش و فنی- حرفه ای، )و در تمام رشته های مهارتی مرتبط 
بـا بخـش کشـاورزی( آموزش هـای فنـی و عملیاتـی از اهمیـت و ارزش زمانـی بیش تـری 
نسـبت بـه دروس نظـری برخوردار هسـتند. به اسـتناد محتوای آموزشـی و سـرفصل های 
 ارائه شـده بـرای این رشـته های مهارتـی منظور از کار عملی ، بازدید، مشـاهده و مشـارکت
 مسـتقیم و درگیـر کردن هنرجویان در عملیات مختلف زراعـی، باغی ، دامی، آبزی پروری و

شـیالت، صنایـع تولیـد و فـرآوری محصـوالت کشـاورزی، جنگل هـا، مراتـع و به طور کلی 
اسـت. منابع طبیعی... 

به منظـور ایجـاد زمینـه و درک واقع بینانـه از کارهـای عملـی در رشـته های مهارتـی 
بخـش کشـاورزی، و در مقـام مثـال و مقایسـه در ایـن بخـش کارهـای عملـی در نظـر 
گرفته شـده بـرای درس » آیـش و تناوب ، برداشـت و نگهـداری محصوالت  زراعی« )رشـته 
تولیـد محصـوالت زراعـی و باغـی( را بـه  اجمال بررسـی می کنیـم. این محتوای آموزشـی 
بـرای هنرجویـان پایـۀ یازدهـم )دورۀ دوم متوسـطه( شـاخۀ کاردانش و رشـته های زراعت 
گیاهـان علوفـه ای و غـده ای، زراعـت غـالت و حبوبات، کشـت گیاهان دارویـی و زعفران و  

دیگـر دروس مهارتـی مشـابه تدوین گردیده اسـت.
این محتوای درسـی ) کتاب آیش و تناوب ، برداشـت و نگهداری محصوالت کشـاورزی( 
شـامل 5 پیمانـۀ درسـی اسـت که سـرفصل های آن بـر اسـاس پیش نیازهای آموزشـی در 

نظـر گرفته شـده، به قرار زیر اسـت: » درس
برداشت محصوالت کشاورزی )حجم دروس عملی 36 ساعت( _
سیلو کردن محصوالت کشاورزی )حجم دروس عملی 35 ساعت( _
نگهداری محصوالت زراعی در انبار )حجم دروس عملی 35 ساعت( _
آیش بندی اراضی کشاورزی )حجم دروس عملی 12 ساعت( _
تناوب زراعی )حجم دروس عملی 12 ساعت( _

همان طـور کـه اشـاره شـد، بخش نخسـت ایـن کتاب )بـا عنـوان برداشـت محصوالت 
کشـاورزی – بـا حجـم دروس عملی 36 سـاعت( اسـت که حـدود 26 صفحـه از حجم 86 
صفحـه ای کتـاب را در بـر مـی گیـرد. ایـن پیمانـۀ آموزشـی عالوه بـر آموزش هـای عملی 
 شـامل 12 سـاعت آموزش نظری نیز هسـت که موضوع آن در حقیقت برای روشـن کردن
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زیربنـای مباحـث و دروس  عملـی طراحی شـده اسـت. به عبارت دیگـر آموزش های عملی 
حـدود 75 درصـد از کل ایـن پیمانـۀ آموزشـی را تشـکیل می دهـد. گفتنـی اسـت بخش 
اعظـم سـرفصل های آموزشـی و مهارت هـای نظـری و عملـی در نظر گرفته شـده در قالب 
ایـن درس بـر مـدار زمـان و نحـوۀ برداشـت مـزارع کشـاورزی، و کار عملی با ماشـین های 
پیمانـۀ  ایـن  مشـخصات  می چرخـد.  و...  کن هـا  غـده  دروگرهـا،  کمباین هـا،  برداشـت، 

آموزشـی به شـرح جـدول زیر اسـت:

جدول مقایسه ارزش زمانی دروس نظری و عملی در یک پیمانۀ آموزشی

ارزیابی کارهای عملی استانداردهای آموزشی
انسـان به طـور عـادی با انجـام کار عملی و کسـب تجربـه و از طریق آزمـون و خطا در 
زمینـۀ تجـارب و مهارت هـای شـغلی ورزیـده و ماهر می شـود. گاه در مراحـل اولیه ممکن 
اسـت  بـرای انجـام یـک کار درسـت چند بـار آن را به طور ناخواسـته  خـراب کند. ممکن 
اسـت کسـب ایـن تجـارب حتـی در مـواردی با ریخـت و پـاش منابع تـوأم باشـد. ممکن 
اسـت فرد از دسـت خود عصبانی شـود و ضمن نارضایتی از شـیوۀ عملکرد و نتایج کارش 
حتـی بـه نومیـدی برسـد. عکـس آن نیـز ممکـن اسـت ، بـه ایـن معنـا کـه فـرد از همان 
بـدو کار بـه گونـه ای در انجـام کارهـا از خـود چیرگـی و سـرعت عمـل و مهـارت نشـان 
دهـد کـه بـه تعبیـر عامـه خـدا او را بـرای انجـام همـان کار آفریـده اسـت. بر این اسـاس 
رونـد مهارت آمـوزی چیـزی نیسـت مگـر انجـام مجموعـه ای از کارهـا کـه باعث می شـود 
محصـول یـا کاالیـی تولید شـود، یا خدمتـی ارائه گـردد. در دنیـای امروز که مثـل دوران 
قدیـم مشـاغل متمرکـز نیسـتند و خـط تولیـد هر کاالیـی نیازمنـد مجموعـه ای متنوع از 
مهارت هـا اسـت، دیگـر جـز در پاره ای از مشـاغل و کسـب و کارهای کوچـک ، ارائه ی یک 
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خدمـت یـا تولیـد یـک کاال گاه همزمـان نیازمند ده ها و بلکـه صدها مهارت اسـت که گاه 
کمتـر از یک فرد سـاخته اسـت. 

اگـر بخواهیـم ایـن تغییرات شـغلی را بر اسـاس تنوع مشـاغل خدماتی در رشـته های 
مهارتـی بخـش کشـاورزی توضیـح دهیم، می تـوان گفت که امـروزه یک کشـاورز یا تولید 
 کنندۀ موفق محصوالت کشـاورزی )اعم از زراعی، باغی، دامی، شـیالت و آبزی پروری و ...(،

در اغلـب مـوارد و در حقیقـت شـأن و جایگاه یک مدیر تولید را دارد. زیرا با مکانیزه شـدن 
کشـاورزی )به ویژه در سـطوح مالکیت بیش تر ده هکتار( خوِد کشـاورز به تنهایی قادر به 
انجـام تمـام کارهـای مزرعـه یا باغ یـا واحد بهره بـرداری دامِی خـود نبوده و ممکن اسـت 
 در مراحل کاشـت، داشـت و برداشـت و پیش از آن از کارشناسـان و متخصص )تکنسـین(

کشـاورزی، کارگـران ماهـر و افـراد مطلـع و توانمنـد در رابطـه بـا مشـاغل خدماتـی یـا 
شـرکت های ارائـه دهندۀ خدمات کشـاورزی بخواهد بخشـی از کارهای مزرعـه را در قبال 

دریافـت مـزد بـرای او انجـام دهند.  
امـزوزه بـا وجـود تخصصی شـدن بسـیاری از مشـاغل و مهارت ها بخش کشـاورزی در 
 رونـد تولیـد محصـوالت کشـاورزی نیـز کارها تخصصی شـده و دیگـر بسـیاری از کارها و
 امـور مزرعـه نـه صرفاًً توسـط کشـاورزان ، بلکه توسـط کسـانی صـورت می گیرد کـه ابزار،
 مهارت ها و توان انجام چنین کارهایی را دارند. امروزه گاه یک فرد یا شـرکت مکانیزاسـیون
 دارای ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی )نظیر انواع دیسـک و گاوآهن، بذرکار، بذرپاش و ...(

کار آماده سـازی زمیـن و عملیـات خـاک ورزی و کاشـت محصول را بـرای او انجام دهد. او 
 در ضمـن کار بـه کارگـران ماهـری نیاز دارد کـه در زمینۀ وجین، تنک کـردن، آبیاری و ...

دارای مهـارت باشـند. بدیهـی اسـت چنیـن کشـاورزی در مراحـل داشـت و برداشـت 
محصـول نیـز به طـور مسـتمر بـا کارشاسـان و تکنیسـین های کشـاورزی، کارگـران ماهر، 
ارائـه دهنـدگان خدمات کشـاورزی، شـرکت های تولید کنندۀ کودها و سـموم کشـاورزی، 
ماشـین آالت برداشـت و ... سـر و کار خواهد داشـت. این موضوع باعث شـده اسـت سطوح 
مهـارت شـغلی حالـت تخصصی تـری بـه خـود بگیـرد و به طـور مثـال تنهـا در بخـش 

کشـاورزی، ده هـا و بلکـه صدهـا حـوزۀ شـغلی تولیـدی و خدماتـی شـکل بگیرد. 
در رشـته های تحصیلـی فنـی و حرفـه ای بخـش کشـاورزی یکـی از راهکارهـای مؤثر 
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آمـوزش بهینـه و تقویـت مهارتـی فراگیـران، تجزیـه و تبدیـل سـاختار دروس مهارتـی به 
پیمانه هـای درسـی مرحلـه بـه مرحله اسـت. یکـی از دالیـل مهم ایـن در سـاختار محتوا 
درسـی در آموزش هـای مهارتـی مبتنـی بـر شایسـتگی محتـوای آموزشـی و دروس برای 
تحقـق مهارت هـا و شایسـتگی های قـدم بـه قـدم و مرحله ای بـه اجزای کوچک تـری )در 
قالـب پیمانه های آموزشـی( تجزیه و تقسـیم بندی شـده اسـت. در این سـاختار آموزشـی 
شـیوۀ طـرح محتـوا به صورتی اسـت که اهداف آموزشـی منـدرج در برنامه )احـراز مراحل 
شایستگی( را محقق کند. روال کار به این صورت است که هر پیمانه آموزشی به واحدهای 
نظـری و عملی تقسـیم بندی شـده اسـت. مربـی می تواند به مـوازات ارائۀ محتـوا و تکمیل 
فراینـد یادگیـری، مهارت هـای عملـی هـر پیمانـه آموزشـی را نیـز بـا انجـام فعالیت های 
کارگاهـی، مزرعـه ای ، بازدیدهـا و ... آمـوزش دهـد؛ و در پایـان بـا انجـام ارزیابی هـای 
 مرحلـه ای سـطح مهارت هـای نظـری و عملـی هنرجویـان را مـورد ارزیابـی قـرار دهـد.

ایـن تجـارب آموزشـی می توانـد  بـرای انجـام آموزش های مهارتـی مشـابه )از جمله طرح 
سـنجش مهارت( نیز سـودمند بوده و مربیان دروس نظری و عملی برای ارزیابی پیشـرفت 

مهارتـی فراگیران از آن اسـتفاده کنند.  
 در کتـاب »آیـش و تنـاوب، برداشـت و نگهـداری محصـوالت« کـه بـرای هنرجویـان 
شـاخه کاردانـش گروه هـای تحصیلـی امـور زراعـی و امـور  متوسـطه( تألیـف، 5 پیمانـۀ 
مهارتـی در نظـر گرفته شـده اسـت کـه هـر پیمانـه از آن دارای دو بخـش نظـری و عملی 
اسـت. باآنکـه حتـی دروس نظـری هـم در حقیقـت بـه یـک معنـا توضیـح و توصیفـی از 
مهارت هـای عملـی هسـتند و در جهـت تسـهیل و فهم پذیرکـردن ایـن عملیـات زراعـی 
تنظیـم و تدوین شـده اند، امـا به طـور خـاص بـا درنگ کوتاهی بـر روی آموزش هـای عملی 
در نظـر گرفته شـده بـرای ایـن پیمانه هـای مهارتـی پنج گانه خواهیـم کوشـید دریابیم که 
در ایـن شـیوۀ ارائـۀ محتوا برای سـنجش مهارت های عملـی هنرجویان رشـتۀ امور زراعی، 

چـه روش هـا و ابزارهایـی پیش بینـی شده اسـت. 
بـرای بررسـی جامع تـر اهـداف آموزشـی در نظـر گرفته شـده در قالـب این اسـتاندارد 
آموزشـی، ضمـن مـرور پیمانه هـای مهارتی پنج گانه ی ایـن درس، اهداف آموزشـی در نظر 
 گرفتـه شـد، عناویـن پیمانه هـا، پیش نیازهـا و درنهایـت ارزش زمانـی بخش هـای نظری و
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 عملـی هر پیمانه را  )برحسـب سـاعت( مقایسـه می کنیم.  این ارزیابی به مـا اجازه می دهد
 ضمـن تجزیـه ی دروس در قالـب پیمانه هـا بـه تفکیک حـوزۀ کارهای عملیاتـی هر بخش
 از محتـوا را نیـز بـا دقـت بیش تـری شناسـایی کنیـم. شـیوه ها و رونـد اعتبارسـنجی

مهارت هـای عملـی هـر پیمانه بسـتگی به آن خواهد داشـت که این مهارت هـای خاص در 
محتوای آموزشی ارائه شده برای دوره های سنجش مهارت از چه جایگاهی برخوردار است. 
 خواهیم کوشید برای ارزیابی ارزش زمانی فعالیت های عملی، به نحو مؤثرتری از ظرفیت ها و

تجارب آموزشی در نظر گرفته شده در این پیمانه های مهارتی بهره ببریم.

الف( فعالیت های عملی قابل انجام از طریق بازدیدها: 
در ایـن فعالیت هـا فراگیـران بـه صـورت گـردش علمـی بـه مـزارع، باغـات، واحدهای 
بهره بـرداری دامی، انبارها و سـیلوها، گلخانه ها و نهالسـتان ها، صنایـع و واحدهای تولیدی 
 تبدیل  و فرآوری محصوالت کشـاورزی و ... برده می شـوند. افراد بعد از مشـاهده شـرایط و

مناسبات حاکم بر محل مورد بازدید، پرسش های خود را در زمینۀ این مشاغل و کسب وکارها 
 از مسـئوالن و متصدیـان ایـن مراکـز می پرسـند و اطالعـات ارزشـمند و گاه بی سـابقه ای

نهایـی  ارزیابـی  در  می کننـد.  بازدیـد کسـب  مـورد  محـل  و  موضـوع  بـا  رابطـه  در  را 
از  و مسـتندی  مفیـد  فراگیـران می خواهـد گـزارش  از  مهارتـی  مربـی دروس  بازدیـد، 
ایـن بازدیـد تهیـه نماینـد. همیـن گزارش هـای مکتـوب ضمـن درج در پرونـدۀ فیزیکـی 
 مهارت جویـان، می توانـد مبنای مشـخص و درسـتی برای ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلی و
 سـطح مهارت آموزی فراگیران باشـد. از جمله فضاهایی که در قالب طرح درس رشـته های
 مهارتی بخش کشـاورزی می توانند مورد مشـاهده و بازدید فراگیران این دوره های آموزشی

قرار گیرند، می توان به موارد زیر اشاره نمود: 
بازدید از مزارعی که گیاهان آن در مرحله رسیدگی )فیزیولوژیکی( و تجاری است. _
بازدیـد از ایسـتگاه های هواشناسـی بـا چگونگی دسـتگاه هـای اندازه گیری و سـنجش  _

نیـز رطوبت نسـبی، شـدت بـاد، جهـت بـاد و تعیین درجه حرارت آشـنا شـوند. 
بازدیـد از مـزارع و محصوالتـی کـه بـه دلیـل تعجیـل در برداشـت زودهنـگام زیـان  _

دیده انـد، یـا در معـرض زیـان هسـتند.
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بازدیـد از مزارعـی کـه بـه دلیـل برداشـت دیرهنـگام بـا ریـزش دانـه و کاهـش و افت  _
محصـول )ضایعـات برداشـت( زیـان دیـده اند.

بازدیـد از آن بخـش از تلفـات مزرعـه کـه در اثـر تنظیـم نبودن ماشـین آالت برداشـت  _
)کمبایـن( ایجاد شـده اسـت.

قسـمتی از محصـول یـک مزرعه را )سـیب زمینـی، پیاز، سـیر، چغندر، هویـج و ...(، را  _
دون ایجـاد ضایعـات بـه دقت برداشـت نمایـد و بازدهی برداشـت را تعییـن نماید. 

در مرحلـه برداشـت مـزارع بـا بازدیـد از کار زراعـی، تحقیـق نماید که یک نفـر به طور  _
معمـول و نسـبی )در یـک محصـول زراعـی مشـخص( چـه سـطحی از یـک مزرعـه را 

می توانـد به طـور روزانـه برداشـت نمایـد 

ب-  فعالیت های عملی در قالب کار و مشارکت عملیاتی 
در قالـب فعالیت هـای آموزشـی پیش بینـی شـده در اسـتانداردهای مهارتـی سـازمان 
 فنـی و حرفـه ای نمونه هایـی از فعالیت هـای عملـی در نظر گرفته شده اسـت کـه می تواند
 مبنـای عمل دیگر دوره های آمـوزش مهارتی نیز قرار گیرد. بخش هایی از این فعالیت های
 عملـی کـه در محتـوای آموزشـی و کتب درسـی این  رشـته های مهارتی مـورد توجه قرار
 گرفته است، بر روی مشاهده یا مشارکت مستقیم مهارت آموزان در روند کارها و در محیط

عمـل )کارگاه، مزرعـه و ...( تأکیـد دارد. چنیـن عملیاتـی عـالوه بر آشناسـازی فراگیران با 
 ظرفیت هـا، منابـع تولیـد، اولویت هـا ی شـغلی، محدودیت هـا و چالش هـا و دیگـر مسـائل
 موجود در حوزۀ مشاغل و کسب و کارها، به  توانمندسازی فراگیران و تقویت قدرت تحلیل و
 اسـتنباط و سـرعت عمل و قدرت فیزیکی آنان نیز کمک می کند. بر این اساس نمونه هایی
 از فعالیت هـای عملـی مشـابه که می تـوان آن را برای برخی از گرایش هـای مهارتی مرتبط
 با بخش کشاورزی )از قبیل  امور زراعی، زراعت غالت و حبوبات، ماشین های برداشت و ...(

مبنای عمل قرار داد می توان به کارهای عملی زیر اشاره نمود: 
1( آشـنایی عملـی فراگیـران بـا تلفـات ناشـی از خبره نبـودن برداشـت کننده از قبیل 
ریـزش دانـه در مراحـل مختلـف برداشـت، باقـی مانـدن قسـمتی از مزرعـه و محصول به 
دلیـل روش نادرسـت برداشـت، طوالنـی شـدن فصل برداشـت و افزایش ریـزش محصول ، 

کاهـش کیفیـت محصـول مثـل خرد شـدن دانه یـا ریز شـدن آن. 
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 2( آشـنایی عملی و درگیر کردن فراگیران با تلفات ناشـی از تنظیم نبودن ماشین آالت
 کشـاورزی، نظیر: برداشت نشدن قسـمت هایی از محصول، ریزش محصول هنگام برداشت،

باقـی مانـدن محصـول در کاه و کلـش و اندام هـای گیاهی جدا شـده از کمبایـن )به دلیل 
تنظیم نبـودن بـاد و سـرندهای کمبایـن )کاهـش کیفیت محصـول به دلیـل خالص نبودن 
آن و وجـود بقایـای کاه و کلـش، مـواد جامـد ، سـنگریزه و انـواع ناخالصی هـا در محصول( 

کاهـش محصـول بـه دلیل خـرد و ریز یا له شـدن محصـول در مراحل برداشـت.
3( انجـام کار عملـی از طریـق برداشـت بـدون ضایعـات قسـمتی از مزرعـه  )سـیب 
زمینـی، سـیر، پیـاز، چغندر قند، هویـج و ...( و تحقیق در زمینۀ میـزان موفقیت و بازدهی 

برداشـت )نسـبت به روش هـای دیگر برداشـت(
4( آشـنا کردن فراگیران با ابزار و وسـایل سـنتی کشـاورزی در زمینۀ کاشـت، داشت و 
 برداشـت محصـول از قبیـل بیل و بیلچه، فوکا، کرت بند سـنتی، انـواع داس ها و چنگ ها و

چهارشـاخ های سـنتی ، بازدید از کارگاه ماشـین آالت و ادوات دنباله بند تراکتور و آشـنایی 
هنرجویـان بـا ادواتی از قبیل گاو آهن، دیسـک، مرزبند، فاروئـر، نهرکن و ....

5( رعایـت نـکات ایمنـی هنـگام کار بـا وسـایل کشـاورزی و آمـوزش نـکات ایمنـی بـه 
هنرجویـان در ایـن زمینـه؛ از قبیـل: اسـتفاده از لباس کار و کفش مناسـب بـرای کار در مزرعه ، 
رعایت اتصاالت ماشـین آالت، رعایت نکات سـالمت محورانه )ارگونومیکی( شـیوۀ کار در مزرعه

6( آشـنا کردن و مشـارکت هنرجویـان کشـاورزی در کارگاه و مزرعـه بـا ماشـین آالت 
برداشـت انـواع دروگرهـا )موورهـا(، )انـواع دروگرهـای دامـی، تراکتـوری و موتوری(

7( آشـنا نمودن هنرجویان با دروگرهای شـانه ای و قسـمت های آن )از قبیل دسـتگاه 
 انتقال حرکت، کفش و کفشـک های داخلی و خارجی، صفحه و میلۀ ردیف سـاز، شـانه های

برش دهنده ، ضامن های حرکتی دستگاه برش دهنده ، نحوه اتصال دستگاه به تراکتور(
8( مشـارکت دادن فراگیـران در انجـام تنظیمات اولیه دسـتگاه ماشـین های برداشـت، 
 دروگرهای شـانه ای از قبیل انجام تنظیمات تطابق دسـتگاه ، تنظیمات مرتبط با اتصال ها و

قسمت های نگهدارنده تیغه، تنظیم تیغه های برش دروگر و قسمت های متحرک آن. 
9( سـرویس و نگهـداری دروگرهـای شـانه ای، دروگرهـای دوار )اعـم از دروگرهـای 
 عمودی و افقی(، انجام تنظیمات و مشـاهده و مشـارکت آنان در تعویض قطعات معیوب و

راه اندازی و کار با این ابزارها،
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10( سـرویس و نگهـداری و انجـام تنظیمات اولیـه دروگرهای موتـوردار و دروگرهایی 
کـه نیـروی محرکۀ قسـمت های برش آن دارای موتور مسـتقل اسـت ، از قبیـل دروگرهای 

دروگرهـای دوچرخ، سـه چـرخ و چهارچـرخ و پایه کوتـاه و پایه بلند،
11( آشـنایی با نحوۀ کار کمباین ها، مشـاهدۀ مسـتقیم و مزرعه ای یا غیرمسـتقیم )از 
طریـق نمایـش فیلـم، صفحه پاورپوینـت و ...( عملیات برداشـت، انجام تنظیمات دسـتگاه 
بـرش )پروانـه، هلیکـس و تیغه هـای بـرش شـانه ای(، تنظیـم کوبنـده و ضـد کوبنـده، 
تنظیمـات پنکـۀ بـاد، قسـمت بوجـاری و غربال های متحـرک و ثابت ... بر اسـاس دفترچه 

راهنمـا و  بـا رعایت نـکات ایمنی.
 12( آشـنایی و مشـارکت دادن هنرجویان در عملیات سـرویس و نگهداری تیغۀ برش ،

تعویـض و جـا انـدازی و تنظیـم تیغـه هـا، سـرویس و نگهـداری و گریـس کاری گریـس 
خورهـا، آشـنایی بـا نحـوۀ کار تسـمه نقالـه ، تنظیـم السـتیک )تایرهـای( خرمن کوب هـا

13( آشـنایی و مشـارکت دادن هنرجویان در رابطه با انواع خرمنکوبهای تراکتوری )که 
نیـروی محرکـۀ آن هـا از طریـق پی- تـی- او تراکتـور تأمیـن می شـود(، و خرمنکوب های 

موتـوردار )تیلرها( و آشـنایی با قطعات و
 14( نحوۀ کار قسـمت های عامل )کوبنده و ضد کوبنده(، قطعات پاک کننده )باد بزن و
 غربـال هـا(، قسـمت های محـرک و مولـد نیـرو  )تراکتور، موتور، تسـمه هـا، پولی هـا و ...(

بر اساس دفترچه های راهنما
15( آشـنایی هنرجویـان بـا نحـوۀ کار بـا سـرویس و نگهـداری و شـیوه های کاربـرد و 
اسـتفاده انـواع خرمنکوب هـا، آشـنایی بـا اتصال هـا و قطـع و وصل نیـروی محرکـه، انجام 
تنظیمـات دسـتگاه های کوبنـده و ضدکوبنـده، و سـرویس و نگهداری و تعویض تسـمه ها، 
غربال هـا و روغـن کاری قسـمت های محـرک و متحـرک ایـن دسـتگاه ها بـا رعایـت نکات 

ایمنـی و زیر نظـر مربی
16( بازدیـد و مشـاهده و آشـنایی هنرجویان بـا غده کن ها، نحوۀ اتصال این دسـتگاه ها 
بـه تراکتـور و فرایند انتقـال نیروی محرکه ، تنظیمـات نحوۀ اتصال سـه نقطه غده کن های 
 تراکتـوری )گاردان ها و شـفت پی تـی او(، و انجام تنظیمات اولیه دسـتگاه، و ... با حضور و

راهنمایی و نظارت مربی و رعایت نکات ایمنی



108
کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...

17( حضور هنرجویان در کارگاه یا سـر مزرعه و مشـاهده و آشـنایی و کسـب مهارت 
در زمینـه ی شـیوۀ تنظیـم عمـق کار غده کن هـا، تنظیـم تیغه هـای بـرش و چاقوهـا و 
 انگشـتی ها  )در غده کن های دارای تیغۀ برش( نظیر چغندر کن ها)، انجام تنظیمات صفحۀ

ردیف کننده و نحوۀ تراز کردن دستگاه بر روی زمین و ... ، با رعایت نکات ایمنی
18( سـرویس و نگهـداری و روغـن کاری قطعـات، گریسـکاری انـواع گریس خورهـا و 
یاتاقـان هـا، تعویـض و تنظیـم تیغه ها، و آشـنایی بـا نحوۀ عمـل قطعات متحـرک و ثابت 
دسـتگاه، تنظیـم فشـار فنـر کالچ، جغجغـه و تنظیـم کشـش تسـمه نقالـه و آچارکشـی 

دسـتگاه بـا حضـور و راهنمایـی مربـی و رعایـت نـکات ایمنی

ج-  فعالیت های عملی مرتبط با تحقیق و پژوهش و گزارش دهی
 در آموزش های مهارتی بر پایه شایسـتگی، کسـب مهارت یا شایستگی های مورد نظر و 
گسـترش دامنـۀ تجـارب فراگیـران نیازمنـد ورود آنـان بـه حـوزۀ تجـارب عملـی، حضور 
تجربـی و ملمـوس در فراینـد آمـوزش و توسـعۀ توانایی هـای فنـی و عملیاتـی مبتنـی بر 
تجربـه و آزمـون و خطاسـت. از ایـن منظر مشـارکت و درگیر کـردن فراگیران بـا کارهای 
عملـی زمانـی اثـر مضاعف خواهد داشـت کـه آنان بـا تهیۀ گـزارش از عملیـات، در زمینۀ 
ایـن تجـارب بحـث کنند. الـزام فراگیران بـه تهیه مسـتندات الزم اعم از عکـس و انعکاس 
تجـارب خود، از مشـاهدات، عملیـات و بازدیدها و ... آنان را ترغیب می کند ضمن مشـاوره 
بـا مربـی و دیگـر فراگیـران  و مراجعـه بـه منابـع مکتـوب و شـفاهی و تحقیـق و پژوهش 
 پیرامـون ایـن مشـاهدات و تجـارب گـزارش بهتـری را ارائـه نماینـد. تحقیـق و پژوهـش 
عـالوه بـر مستندسـازی رونـد مهارت آمـوزی به توسـعۀ قـدرت تحلیـل و افزایـش درک و 
 شـهود فراگیـران بـه میـزان یادگیـری و مانایـی دانسـته ها کمـک می کنـد و توانایی های
 مهارتی آنان را بهبود می بخشـد. انجام فعالیت های پژوهشـی باعث می گردد مهارت آموزان
 عـالوه بـر واحد آموزشـی و مـزارع و کارگاه ها، در خانـه و کتابخانه )یا رسـانه های مجازی(

نیـز بـا موضوعـات و مهارت هـای مرتبـط بـا خـود، درگیـر باشـند. بـه تعبیـر زفرقنـدی 
»آمـوزش، فرآیندی اسـت مسـتمر کـه مقصد نهایـی آن باال بـردن توانایی هـا، لیاقت ها و 
اطالعـات افـراد بـرای انجـام وظایف محوله و رشـد شـخصی او باشـد. چنیـن تجاربی روند 
توسـعه ی مهارت هـا، و توانایـی انجـام بهتـر کارهـا، و توسـعۀ درک و دانـش و فراگیران را 
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در پـی خواهد داشـت. 
در پیمانـۀ دوم و سـوم همیـن منبـع آموزشـی بـه نمونه هایـی از فعالیت هـای عملـی 
اشـاره شـده اسـت کـه طـی آن فراگیـران ضمـن قـرار گرفتـن در شـرایط واقعـی مزرعه ، 
کارگاه، سـیلوها و انبارهـا )یـا دیـدن فیلـم و اسـالید در ایـن زمینه هـا(، نتیجـۀ عملیـات 
یـا مشـاهدات خـود را مـورد بررسـی قـرار داده و با اسـتفاده از منابـع  مختلـف در بارۀ آن 
تحقیـق می کننـد. از جملـۀ ایـن فعالیت هـای عملـی و کاربـردی می تـوان بـه مـوارد زیر 

نمود:  اشـاره 
 1( بازدید از سیلوهای نگهداری محصوالت کشاورزی )سیلوهای هوایی، سیلوهای زمینی،

سـیلوهای زمینـی مـدرن یـا خندقـی، سـیلوهای سـطحی و ...( و تهیـه گـزارش از ابعـاد، 
شـیوۀ تهویـه، سـاختار و ... سـیلوها. 

2( اسـتفاده از فیلم و اسـالید آموزشـی در خصوص سـیلوها و تحقیق از منابع مختلف 
مکتـوب، نمایشـی و ... در رابطـه با روش های نگهداری از محصوالت کشـاورزی 

3( تقسـیم فراگیـران بـه گروه هـای 4 تـا 5 نفـره و مشـارکت عملـی آنـان در فراینـد 
آمـاده کـردن محصـوالت کشـاورزی و علوفـه بـرای سـیلو کـردن و ارائـۀ گـزارش کار در 

زمینـۀ ایـن فعالیت هـا.
 4( مشارکت فراگیران در فعالیت عملی تشخیص زمان برداشت محصوالت، مشاهده نمودن و
 لمس کردن و در مشت فشردن علوفه و  مشاهده میزان رطوبت محصوالت ، یادداشت برداری

از نتایج مشاهده و تجزیه و تحلیل  و گزارش دهی در این زمینه. 
 5( برداشـت محصوالت علوفه ای و حمل آن به محل سـیلو ، مشاهدۀ کار چاپر )برداشت

علوفه به صورت آسیاب شده( برای  سیلو کردن و تهیه گزارش از این مشاهدات و عملیات. 
6( بازدید از فرایند سیلو کردن علوفه یا مشاهده این فرایند با نمایش فیلم و اسالید پیرامون 
 شرایط سیلوی علوفه و فرایند تخمیر قند )کربوهیدرات ها(، اضافه کردن مالس های قندی،

دانه های غالت و  خانواده گندمیان )گرامینه( و افزودنی ها و  تهیه گزارش از این فرایند ها. 
7( مشـارکت در عملیـات پوشـاندن سـیلوها، یـا دیـدن ایـن فراینـد از طریـق نمایش 
فیلم و اسـالید، بررسـی شـرایط چند سـیلوی علوفه )در صـورت امکان( و تهیـه گزارش از 

کیفیـت سـیلوها از نظـر سـالم بودن یا فسـاد آن. 
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 8( مشـارکت فراگیـران در بوجـاری محصوالت )غالت یا حبوبات( ، به صورت دسـتی و
بـا الـک و غربال، جداسـازی ناخالصی ها از محصـول و تعیین میزان خلوص بذر  و بررسـی 

نتایـج آن بـا تهیۀ گـزارش مکتوب از این عملیـات )برآورد دقیق افت مفیـد و غیرمفید(.
9( بازدیـد از انبـار محصـوالت کشـاورزی و اندازه گیری میـزان رطوبت و دمـای انبار و 

تهیـۀ گـزارش پیرامون کیفیت نـور، تهویه و رطوبـت انبار.
 10( بررسی روش های ضدعفونی انبار محصوالت کشاورزی ، شناسایی کانون های آلودگی
 انبار، بررسی عایق بندی و کنترل درب و پنجره های انبار، شناسیایی عوامل زیان آور و فاسد کننده و

مشارکت در نظافت انبار و تهیۀ گزارش مکتوب از نحوۀ انجام این عملیات. 
 11( تهیه کلکسیون یا مجموعه ای از از آفات انباری، بررسی و تحقیق و پژوهش پیرامون

مراحـل مختلـف زندگـی آفـات انباری )تخم، الرو، شـفیره و حشـره کامـل( و ارائۀ گزارش 
کار از ایـن عملیات. 

هدف های رفتاری استانداردهای آموزشی 
به اعتبار الگوهای آموزشـی طراحی شـده در رشـته های مهارتی شـاخه فنی و حرفه ای، 
 سـرفصل های آموزشـی هر درس بر اسـاس جایگاه و اهمیت آن در ساختار برنامه ریزی شده

)طـرح درس( بـه واحدهـای درسـی کوچک تـری تجزیه شـده اسـت که عنـوان آن در این 
سـاختار پیمانه اسـت. هـر پیمانه از تعداد مشـخصی از واحدهای نظـری و عملی برخوردار 
اسـت و بـا هـدف مهارت افزایـی گام بـه گام کارهای عملی مرتبـط با خـود را دارد. مربیان 
آمـوزش دروس عملـی می تواننـد در دوره هـای آمـوزش مهارتـی بـه همیـن شـیوه بعد از 
طراحـی یـک سـاختار فرضـی دروس مهارتـی را به واحدهـای کوچک تری حـذف نموده و 
بـر اسـاس میـزان اهمیت و جایـگاه هر سـرفصل برای آن کارهـای عملی مرتبـط با همان 
 سـرفصل را طراحی نمایند. مجموعه ی چنین سـاختاری که در کتب درسـی شـاخه فنی و
 حرفـه ای در قالـب هدف هـای رفتـاری تدویـن شـده اسـت، راهـکار مشـخص، کاربردی و

مؤثـری اسـت کـه می تـوان بـرای مهارت افزایـی مرحلـه ای و قـدم بـه قـدم فراگیـران 
شـرکت کننده در دوره هـای آمـوزش مهارتی مشـابه )نظیر رشـته های مهارتـی کاردانش( 
بهـره بـرد و از امکانات سـاختاری و ظرفیت های آموزشـی این شـیوه برای کیفیت بخشـی 
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بـه آموزش هـای عملـی دیگـر رشـته ها و دروس مهارتـی اسـتفاده نمـود.   
به طـور مثـال بـا نگاهـی بـه سـاختار آموزشـی کتـاب »آیـش و تنـاوب ، برداشـت و 
نگهـداری محصـوالت« )شـاخه فنـی و حرفـه ای( خواهیم کوشـید هدف هـای رفتاری هر 

پیمانـۀ آموزشـی را بـه اجمـال مـورد بررسـی قـرار دهیم. 
 بـا بررسـی این سـاختار انتظار می رود فراگیـران شـرکت کننده در آموزش های مهارتی
 مرتبط با این درس، پس از سـپری نمودن دور ی آموزشـی یاد شـده مهارت های مشـخصی

را کسـب نماینـد کـه در قالـب »هدف هـای رفتاری« مورد بحث و بررسـی قـرار گرفته اند. 
از ایـن نـگاه فراینـد مهارت آمـوزی باید بتواند هدف هـای رفتاری مشـخصی را محقق کند، 
کـه مـورد نظـر برنامه ریـزان آموزشـی ایـن دورۀ مهارتی بوده اسـت. از منظـر آموزش های 
 شـغلی هدف هـای رفتـاری در نظر گرفته شـده بـرای هر کـدام از این پیمانه هـای مهارتی
 می تواند برای مشاغل خاصی اولویت و اهمیت ویژه داشته باشد. به طور مثال در رشتۀ مهارتی
 گیاهـان دارویـی و زعفران موضوع برداشـت، بوجاری،  بسـته بندی و انبـارداری  از اهمیت
 ویژه برخوردار است و عالوه بر محتوای آموزشی نیازمند آموزش های عملی و  مشاهده ای و

حضور فراگیران در اماکنی است که چنین خدماتی در آن انجام می پذیرد. 
در کتـاب درسـی »آیـش و تنـاوب ، برداشـت و نگهـداری محصـوالت« )شـاخه فنی و 
 حرفـه ای( کـه بـرای فراگیران و هنرجویان رشـته امـور زراعی طراحی و تألیف شده اسـت،
 دو مؤلفه ی ارزش زمانی دروس عملی و هدف های رفتاری مورد انتظار از منظر آموزش های

شـغلی و مهارتـی دارای اهمیـت  بیش تـری اسـت و مربیـان دروس عملـی طرح سـنجش 
مهـارت می تواننـد بـا تجزیـه ی محتـوای آموزشـی مـورد اسـتفاده بـرای مهارت آمـوزان 
خـود، ارزش عملـی هـر بخـش از محتـوا را مشـخص نمـوده و هدف هـای رفتـاری مـورد 
انتظـار از آمـوزش آن مهـارت را شناسـایی کننـد. هنـگام تجزیه و بخش بنـدی محتوا ، هر 
 پیمانـۀ فرضـی از دروس مهارتـی ، نیازمنـد عرصه هـای کار عملـی مربوط به خود اسـت، و
 مربیـان می تواننـد در رونـد آموزش هـای عملـی، هنرجویـان را بر حسـب عالقـه، انگیزه و

آمادگـی، بـه سـمت همـان مهارت هایـی هدایـت نماینـد کـه در آن از انگیـزه، عالقـه و 
توانمنـدی بالقـوه ی بیش تـری برخـوردار هسـتند. 

 از ایـن رو بـه نظـر می رسـد کـه به منظـور برگـزاری بهتـر و بهره بـرداری هدفمندتر و
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مؤثرتـر از آموزش هـای مهارتـی شـاخه کاردانـش نیـز بایسـتی مـواد و منابـع درسـی و 
محتـوای آموزشـی بـر اسـاس تنـوع مهارت هـای هـر دوره یـا رشـتۀ مهارتی، به سـطوح، 
پیمانه هـا یـا مهارت هـای مشـخصی بخش بندی شـود. این تفکیـک محتوا اجـازه می دهد 
مربیـان دروس نظـری و عملـی، زمـان واقعی برگزاری دورۀ آموزشـی را بر حسـب اهمیت 

هر سـرفصل توزیـع نمایند. 
همچنیـن تجزیـۀ محتـوای آموزشـی بـه پیمانه ها و بخش هـای مجزا، ضمـن کمک به 
 مدیریـت زمـان برگـزاری دوره اجـازه می دهد کارهـای عملی و مهارتی برحسـب اهمیت و
 جایگاهـی کـه هر سـرفصل درسـی در تقویـت مهارت های شـغلی دارد، موضوعـات مهم و

نیازمنـد کار عملـی در اولویـت قـرار گیرنـد. بدیهـی اسـت تجزیـۀ محتـوای آموزشـی بـه 
سـرفصل ها و پیمانه های آموزشـی مشـخص و مجـزا اجازه می دهد تا فراگیـران را در قالب 
گروه های عملیاتی مسـتقل دسـته بندی نمود و هر گروه بعد از انجام کار عملی مخصوص 
بـه خـود، گـزارش کار خـود را برای دیگـر گروه ها توضیح دهنـد. در این صـورت کل افراد 
 شـرکت کننده در جریـان کارهـای عملـی همدیگـر قـرار می گیرنـد و از تجـارب عملـی و

مهارتـی همدیگـر بهره منـد خواهند شـد. در این رابطه شـاید ذکر مثالی در رابطـه با دورۀ 
مهارتـی گیاهـان دارویـی و زعفران بتواند به روشـن تر شـدن موضـوع کمک کند. 

رشـتۀ مهارتـی گیاهـان دارویـی و زعفـران به طـور بالقـوه دارای 4 مهـارت  بـا ارزش 
واحـدی و زمانـی متفـاوت بـه سـرح زیر اسـت : 

کشت گیاهان دارویی با 29 واحد درسی )از دروس سال دهم و یازدهم متوسطه(  _
کشت زعفران: مرکب از 4 واحد درسی  )از دروس سال دوازدهم متوسطه(  _
کشت آفتابگردان: مرکب از 5 واحد درسی )از دروس سال دوازدهم متوسطه( _
کشت سویا: مرکب از 4 واحد درسی )از دروس سال دوازدهم متوسطه( _

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمع کل واحدها: 42 واحد 

در همین رشتۀ مهارتی ، محتوای ارائه شده برای مهارت »کشت گیاهان دارویی« )با 
ارزش واحدی 29 واحد( کتابی مشتمل بر 12 مهارت است که توسط »مؤسسه آموزش و 
ترویج کشاورزی« به عنوان محتوای آموزشی دوره )بارگزاری شده در سامانه سامک(  دورۀ 
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مهارتی گیاهان دارویی است. در این محتوای آموزشی کل محتوای در نظر گرفته شده برای 
این مهارت )با 29 واحد( شامل 12 مهارت به شرح زیر است: 

مهارت اول: انتخاب گونه ها و ارقام گیاهان دارویی _
مهارت دوم: تشخیص انواع خاک و اصالح آن _
مهارت سوم: آماده کردن بستر کشت گیاهان دارویی _
مهارت چهارم: ازدیاد نباتات باغی)گیاه افزایی( _
مهارت پنجم: تاسیسات باغبانی و ادوات _
مهارت ششم: کاشت _
مهارت هفتم: آبیاری _
مهارت هشتم: کنترل آفات و امراض _
مهارت نهم: برداشت و انبارکردن گیاهان دارویی _
مهارت دهم: کشت و پرورش گیاهان دارویی منطقه _
مهارت یازدهم: فرآوری گیاهان دارویی _
مهارت دوازدهم: مهارت ارزیابی اقتصادی و فروش گیاهان دارویی _

اگـر زمـان آموزش هـای عملـی دوره را بـا زمـان آموزش هـای نظـری مقایسـه کنیـم، 
بیـش از 74% از زمـان برگـزاری دوره بایـد صـرف آموزش هـای عملـی شـود. در این میان 
مربیـان دروس عملـی بـا بررسـی مهارت های در نظر گرفته شـده برای این رشـتۀ مهارتی 
می تواننـد بـر حسـب شـرایط منطقه، فصـل برگـزاری دوره و امکانـات و ابزارها و شـرایط 
برگـزاری دوره، آموزش هـای عملـی ایـن مهارت هـا را در میـان فراگیـران شـرکت کننده 
 در ایـن رشـتۀ مهارتـی، توزیـع نماینـد. به طـور مثـال اگـر تعـداد فراگیران شـرکت کننده

30 نفر باشـد، می توان آنان را بر حسـب شـرایط، انگیزه ها، عالیق و تجارب قبلی به شـش 
گـروه 5 نفـره تقسـیم بندی نمـود و مسـئولیت کارهـای عملی هـر دو حوزۀ مهارتـی را بر 
 دوش یـک گـروه قرار داد. این تیم های 5 نفره پس از برگزاری دوره، طی دو تا سـه جلسـه
 می تواننـد گـزارش کار خود را در حضور مربی دروس عملی برای دیگر گروه ها )در شـرایط

کارگاهی یا در قالب ارائه ی پاورپوینت و ...(، به طور مستند ارائه نمایند. 
 از آن  جـا کـه یکی از اهداف مهم توانمندسـازی و مهارت افزایی هنرجویان دروه آموزش
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 مهارتی بخش کشاورزی تقویت و توسعه و  تأمین نیروی کار ماهر در زمینۀ این حوزۀ مهارتی
 است، هرگونه تالشی برای بهبود کمی و کیفی آموزش های مهارتی در حقیقت تالشی است

در جهـت تقویـت بخش های مختلف اقتصادی کشـور. از این رو ایجـاد تنوع در مهارت های 
شـغلی از اهمیـت  ویـژه ای برخـوردار اسـت. ایـن موضوع  مسـتلزم آن اسـت کـه از تمرکز 
کارهای عملی بر یک یا چند موضوع خاص از محتوای آموزشـی، تمامی بخش های فرایند 
 تولید کشـاورزی از مراحل خاک ورزی و کاشـت، داشـت و برداشت تا بوجاری و انبارداری و

فـراوری محصـوالت کشـاورزی بـه فراگیـران دوره های مهارتـی آموزش داده شـود. در این 
راسـتا شـیوۀ تبدیـل محتـوای آموزشـی بـه پیمانه های درسـی مشـخص )بـا ارزش زمانی 
و واحـدی مشـخص( کـه از سـوی برنامه ریـزان آموزشـی در کتـب درسـی شـاخه فنـی و 
حرفـه ای  مـورد اسـتفاده قرار گرفته، روشـی جامع و ارزشـمند اسـت که مربیـان دروس و 
دوره هـای آمـوزش مهارتـی کاردانـش نیـز می تواننـد از این تجربۀ راهگشـا بـرای افزایش 

کیفیـت دوره ای آموزشـی بهـره ببرند. 
همـان طور که سـاختار محتوای آموزشـی کتـاب »آیش و تناوب ، برداشـت و نگهداری 
محصـوالت« )شـاخه فنـی و حرفـه ای( از جملـه مـواردی اسـت کـه ایـن شـیوۀ تقسـیم 
محتـوای درسـی بـه پیمانه هـای آموزشـی در آن رعایـت شـده اسـت. در ادامـه 5 پیمانـۀ 
آموزشـی ایـن درس بـا ارزش زمانـی دروس عملـی و نظـری و هدف هـاي رفتـاري مـورد 
انتظـار بعـد از سـپری نمودن و آمـوزش هـر پیمانـۀ درسـی را به اجمـال بررسـی خواهیم 
نمـود. هـدف از بحـث آن اسـت کـه مربیـان دوره هـای آمـوزش مهارتی بخش کشـاورزی 
می تواننـد از ایـن الگـو بـرای مدیریـت آموزشـی سـایر دروس و مهارت هایی کـه فاقد این 

شـیوۀ قالب بنـدی هسـتند، بهره مند شـوند. 
گفتنـی اسـت کـه اشـاره شـد تقسـیم بندی محتـوای آموزشـی دوره هـای مهارتـی 
رشـته های کشـاورزی شـاخه کاردانـش نیـز طـی سـال های اخیـر به طـور مـوردی در 
حـال انجـام و نمونـۀ آن همـان تقسـیم بندی دورۀ مهارتـی گیاهـان دارویـی و زعفـران به 
مهارت هـای دوازده گانـه اسـت. بـا ایـن تجزیه ی محتـوا مربیـان دروس عملـی می توانند 
بـا پایـان یافتـن هر سـرفصل  )یا  مهـارت ( هنرجویـان را بـرای سـپری نمودن آموزش های 
عملـی آن مهـارت، بـه کارگاه یـا مزرعـه ببرنـد و مهارت هـای عملـی مربـوط را بـه آنـان 

دهند.   آمـوزش 
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در رشـته های مهارتـی فنـی و حرفـه ای نیـز، فراگیران بایـد بتوانند همزمان با سـپری 
نمـودن هـر کـدام از پیمانه های درسـی )بر اسـاس ارزش زمانی دروس عملـی و نظری آن 

پیمانـه( مهارت هـای مشـخصی را به شـرح زیر کسـب نمایند:

پیمانۀ مهارتي اول : برداشت محصوالت کشاورزي

 هدف هاي رفتاري مورد انتظار:
رسیدن محصول شرایط جوی  _ به شرایط  توجه  با  را  زراعی  برداشت محصوالت  زمان 

منطقه و عوامل اقتصادی و اجتماعی مرتبط با آن مشخص نمایند.
عوامل تلفات و ضایعات محصوالت کشاورزی را در ضمن برداشت توضیح دهند. _
ابزار و وسایل برداشت سنتی محصوالت کشاورزی را بشناسند و آنها را به کار گیرند. _
کاربرد ماشین آالت برداشت محصوالت زراعی و باغی را توضیح دهند. _

پیمانۀ مهارتي دوم : سیلو کردن محصوالت زراعي و باغي
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هدف هاي رفتاري مورد انتظار:
انواع سیلوها را از نظر ساختمانی و هوادهی شرح دهد. _
خصوصیات فنی سیلوها را توضیح دهد. _
سیلوهای کوچک و ساده را ایجاد کند. _
 با چگونگی سیلوکردن محصوالت زراعی و باغی آشنا شوند و بتوانند سیلوکردن محصوالت _

را انجام دهند،
اصول سیلوکردن محصوالت زراعی و باغی را توضیح دهد. _

پیمانۀ مهارتي سوم: شناخت اصول انبار داري محصوالت زراعي و باغي

 هدف هاي رفتاري مورد انتظار:
اصول انبارداری محصوالت زراعی و باغی را بشناسد و محصوالت را برای انبارداری آماده نماید. _
با خصوصیات انبارها آشنا شده ، درجه حرارت و رطوبت انبارها را تنظیم کند. _
انبارها را به طرق مختلف ضدعفونی کند. _
آفات انباری و روش های کنترل آن ها را توضیح داده و و آن ها را کنترل کند. _
انبارها را با سموم مورد نظر با استفاده از سمپاش ها ضدعفونی و سمپاشی نماید _

پیمانۀ مهارتي چهارم : آیش بندي مزارع کشاورزي

 

هدف هاي رفتاري مورد انتظار :
آیش بنـدی را تعریـف کننـد و اهمیـت آن را بـرای بهبـود عملکـرد محصـوالت زراعـی  _

)بـرای مربـی یا دیگـر فراگیـران( توضیـح دهد 
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ضرورت ها، شرایط و اصول صحیح آیش بندی را نام برد. _
فوایـد و مضـرات زراعت هـای تـک محصولـی( کشـت پیاپـی و مسـتمر یـک محصـول  _

خـاص در مزرعـه( را توضیـح دهـد.
اراضـی زراعـی را بـر اسـاس اصـول صحیـح آیـش بنـدی، تقسـیم نمایـد و در زمینـۀ  _

قطعـات زراعـی و آیـش توضیـح دهـد. 

پیمانۀ مهارتي پنجم : تناوب محصوالت کشاورزي

 

هدف هاي رفتاري مورد انتظار:
تناوب را تعریف کند و معایب کشت پیوسته )ممتد( را توضیح دهد. _
اصول آیش بندی را بشناسد و آن ها را در تناوب به کار بندد. _
گیاهان زراعی و باغی را با نظم و ترتیب معین در جدول تناوبی قرار دهد. _
جـداول تنـاوب زراعـی  را بـر اسـاس اصـول فنـی و علمـی بـرای محصـوالت مناطق و  _

شـرایط مختلـف ترسـیم نماید.
روش های تناوبی مناسب برای محصوالت رایج در منطقۀ خود را بشناسد.  _
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جدول ارزش زماني پیمانه هاي آموزشي درس »آیش و تناوب، برداشت و نگهداري محصوالت« 

   

استانداردهای مهارتی فراگیران 
در بخـش مفاهیـم و اصطالحـات بـه اجمـال تعریفـی کلی از اسـتاندارد مهـارت و آموزش 
ارائـه شـد. در ایـن بخش که بیش تـر  بـر روی اسـتانداردهای مهارتی تمرکز خواهیم داشـت، 
ضمـن نگاهـی کوتـاه بـه جایـگاه ایـن موضـوع در ترمینولـوژی آمـوزش، به طـور گـذرا چنـد 
اسـتاندارد آموزشـی و رشـتۀ مهارتـی مرتبـط با بخش کشـاورزی را بررسـی خواهیـم نمود. 

واژۀ اسـتاندارد )Standard( بـه مجموعه قواعد اصولی، ضوابـط، مقیاس ها و معیارهایی 
کـه طبـق اصـول منظم علمـی و فنی و بـا توجه به واقعیات و شـرایط اقلیمـی در یک بازۀ 
زمانـی مشـخص تدویـن و به تصویب می رسـد و مبنای توسـعه تفاهم، تسـهیل ارتباطات، 
 یکسان سـازی مشـخصات انـواع مشـابه در هر روش عمـل صرفه جویی در منابع ترسـیم و

بهبـود کیفیـت، ترسـیم و توجیـه وضعیـت قابـل دسـترس متناسب سـازی فعالیت هـا بـا 
 اهـداف و مطابقـت خروجی با الزامات اساسـی و مقررات سـازمان در دسترسـی به اهداف و

میـزان مطلوبـی از نظـم در یـک زمینـۀ خـاص یـا به طور کلـی پیشـرفت آینده اسـت1 به 
عبارتـی اسـتاندارد یعنـی کم تریـن میـزان کیفیـت پذیرفتنی و قابـل قبول.

1. بی نا، انواع »استاندارد« در نظام تعلیم و تربیت، از استاندارد آموزشی تا استاندارد مهارت، پایگاه خبری 
https:farsnews.ir : تحلیلی خبرگزاری فارس، به تاریخ 6 آبان ماه سال 1396، قابل دسترس در نشانی
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 استانداردهای مهارتی و آموزشی نشان می دهند که چه مقداری از مهارت و آموزش کافیست
تـا بتـوان وضعیـت آن را مطلـوب دانسـت؟ از این منظر اسـتاندارد مهارتی نشـان می دهد که 
مهارت آمـوز بایـد بـه چـه سـطحی از تجربـه، آگاهـی، آمـوزش و توانایی هـای علمـی، عملی 
و فنـی دسـت یابـد تـا او را در رشـتۀ آموزشـی یا شـغل و مهارت مـورد نظر مهـارت آموخته 
 )ماهـر( دانسـت؟ ایـن به معنای آن اسـت که مربیان و مدرسـان دروس مهارتـی باید ابزارها و
 روش های مشخصی در دست داشته باشند تا به وسیلۀ آن بتوانند سطح مهارت های اکتسابی

فراگیران این دوره ها را تخمین زده و مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند. 
حـال چنانچـه بپرسـیم مربیان دروس عملی برای سـنجش سـطح مهارت هـای عملی 
 شـرکت کنندگان در دوره های آموزش و سـنجش مهارت )طرح خوداظهاری( چه ابزارهایی
 در اختیار دارند؟ پاسخ روشنی در دست نداریم. اگر مالک اصلی برای این ارزیابی شیوه های
 سـنجش شـخصی و موردی )و بر حسـب شرایط( اسـت، و در حقیقت همه چیز را سلیقه و

شـناخت مربـی از هنرجویـان و مهارت آمـوزان خـود تعییـن می کنـد؛ آنـگاه باید پرسـید 
 چنانچه مربیان دیگری نیز کار مربیان دروس عملی رشـته های مهارتی را مورد سـنجش و

ارزیابـی قـرار دهنـد، آیـا بـه همان نتایجی می رسـند کـه مربیان اصلی رسـیده انـد؟ تمام 
ایـن پرسـش ها کـه با هدف روشـن کـردن و ایجـاد صحـت، اصالـت ارزیابی و شـفافیت و 
درسـتی ارزیابی هـا طـرح شـده اند، نشـان می دهنـد که ایـن موضـوع از اهمیـت و جایگاه 
خاصـی برخـوردار بـوده و می توانـد مبنـای درسـتی شـیوۀ عمل هـا و اصالـت و اعتبـار 

ارزیابی هـا تلقی شـود. 
حـال می تـوان پرسـید: »میـزان کفایت، سـطح قابلیـت و کیفیـت این مهارت هـا باید 
در چـه سـطحی باشـد؛ تـا یک هنرجـو و مهارت آموز شـرکت کننده در دوره های سـنجش 
مهـارت را مهارت آموختـه  )یـا ماهـر( دانسـت؟ اگـر بخـش اعظـم مهارت های منـدرج در 
اسـتانداردهای مهارتـی مهارت هـای نظـری بـود، آنـگاه در یـک پاسـخ سرراسـت و بـدون 
ابهـام بـه ایـن پرسـش می تـوان مدعـی شـد کـه »اگـر فراگیـر در آزمون هـای مربوطـه 
نمـرۀ قبولـی دریافـت کنـد، )و در صـورت شـفافیت و اعتبار فراینـد چنیـن آزمون هایی(، 
می تـوان آن فـرد را مهـارت آموخته دانسـت. امـا واقعیت تقریباً عکس این شـرایط اسـت. 
یعنـی بـاالی 75 درصـد از مهارت هـای در نظرگرفتـه شـده در اسـتانداردهای مهارتـی 
ماهیـت عملـی دارنـد و احـراز آن هـا صرفـاًً بـا برگـزاری آزمون هـای نظـری اگـر ناممکن 



120
کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...

نباشـد، بسـیار دشـوار، نامطلـوب و ناعادالنه خواهـد بود. 
 واقعیت آن اسـت در شـرایط کنونی در سامانه سـامک برای سنجش مهارت های عملی

در نظـر گرفتـه شـده در اسـتانداردهای آموزشـی و مهارتـی پیمانه یا سـازوکار مشـخصی 
وجـود نـدارد. ولـی به طـور کلـی می تـوان گفت برای تشـخیص سـطح ایـن مهارتها فرض 
آن اسـت کـه مهارت آموختگانی کـه این دوره ها را سـپری کـرده و گواهینامه های مهارتی 
مـورد نیـاز خـود را از واحدهـای آموزشـی و دسـتگاه های مجـری ایـن آموزش هـا دریافت 
نمـوده انـد، در صـورت موفقیـت در آزمون هـای نظـری و عملـی در نظـر گرفتـه شـده، 
مهارت آموختـه تلقـی شـده و قاعدتـاً بایسـتی از مهـارت کافـی برای اشـتغال در مشـاغل 

مرتبـط بـا مهارت خـود برخوردار باشـند.

اهمیت »توانمندسازی« در آموزش های مهارتی
شـاید الزم باشـد بـرای بحـث و بررسـی پیرامـون اهمیـت توانمندسـازی هنرجویـان 
در آموزش هـای مهارتـی و جایـگاه مهارت هـای عملـی در دوره هـای آمـوزش مهارتـی 
نگاهـی دقیق تـر بـر معنـی ایـن واژه و حوزه هـای کاربـرد آن بیندازیـم. واژه ی مهـارت 
»Skill« در اصـل یـک مفهـوم عمومـی اسـت و در جایگاه هـای مختلف نظیـر مهارت های 
علمـی، مهارت هـای ارتباطـی، مهارت هـای شـغلی و ... کاربـرد دارد. در فرهنگ توصیفی- 
کاربـردی آمـوزش در تعریـف ایـن واژه آمـده اسـت: »توانایی عضـالت و ایجـاد هماهنگی 
بیـن آن هـا، یـا به عبارتـی ایجاد هماهنگی بیـن ابعاد روانـی وحرکتی را مهـارت می نامند. 
البتـه از سـطوح بـاالی حـوزۀ شـناختی نیـز بـه عنـوان مهـارت یـاد می شـود.« در همین 
منبـع در تعریـف "رشـتۀ مهارتی" می خوانیـم: »مجموعه اسـتانداردهای مهارتی مربوط به 
فراگیـری چنـد مهـارت هم خانـواده که به تناسـب نیـاز فراگیـران و بـازار کار در چارچوب 
نظـام آمـوزش شـاخه کار دانش بر اسـاس آخرین جدول مشـخصات و عناویـن برنامه های 

درسـی رشـته های تحصیلـی کار دانش سـازماندهی شـده اسـت.« 1
"خـاوری و گرزیـن" در یک پژوهش دانشـگاهی ضمن بررسـی چالش هـای موجود در 

 حـوزه ی آموزش هـای مهارتی این چالش ها را در قالب 8 مؤلفه ی  1- سـاختار آموزش های
مهارتـی، 2-  نیـروی انسـانی، 3- فّنـاوری، 4- قوانیـن و مقـررات، 5- فرهنـگ جامعـه، 

1. آزادبخت، نادر و مریم منصوری، 1397، ص 207



کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...
121

 6- بودجه ریـزی و تأمیـن منابـع مالـی، 7- خط مشـی و سیاسـت گذاری  و 8- نیـاز بازار و
مشـتریان مـورد بحـث و بررسـی قـرار داده انـد. یافته هـای ایـن پژوهـش نشـان می دهـد 
در بحـث سـاختار آموزشـی فقـدان نظـام کنتـرل و ارزیابـی متناسـب در حـوزۀ نظـام 
آموزش هـای مهارتـی ، پیچیدگـی در کانـون تصمیم گیـری متولیان آموزش هـای مهارتی ، 
ضعـف نهادهـای ملـی بـرای سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی، عـدم شـراکت و یکپارچگـی 
خرده سیسـتم های دخیـل در فراینـد برنامه ریزی ، دیوان سـاالری و تمرکـز قدرتمند نظام 
مهارتـی در بدنـۀ دولـت و چابـک نبـودن سـازمانی این نظام و در نهایت تناسـب نداشـتن 
سـاختار موجـود بـا ماموریت نظـام آموزش مهارتـی از زمـرۀ مهم ترین چالش هـای فرا راه 

ایـن آموزش ها اسـت.1
رابطـۀ آموزش مهارتی و بحث توانمندسـازی فراگیران شـرکت کننده در این آموزش ها 
موضـوع بسـیار مهمـی اسـت کـه در جـای خـود نیازمنـد بررسـی اسـت در بسـیاری از 
تعاریـف ارائـه شـده در رابطـه بـا آمـوزش بـر انتقـال سـطح مشـخصی از توانمندی هـای 
فکـری، توسـعۀ نگرش هـا و توانمندسـازی مهارت آمـوزان تأکیـد شـده اسـت. پاکزادیـان 
هـدف یادگیـری و آمـوزش را تنظیـم رفتـار می داند کـه از فعـل و انفعال یا تأثیـر متقابل 
موجـود زنـده بـا محیـط خـود ضمـن رشـد و تکامـل نتیجـه می شـود.2 توانمندسـازی از 
طریـق آمـوزش به عنـوان یـک برنامـه، کارکنان را قادر می سـازد تـا با ارتقا سـطح فکری و 
عقلـی خـود در به کارگیـری مؤثـر دانش و علم خود کوشـا باشـند. توانمندسـازی به معنی 
اشـتیاق فـرد بـرای پذیـرش مسـئولیت، واژه ای بود کـه اولین بـار به طور رسـمی به معنی 

پاسـخگویی تفسـیر شد. 3
گرجی و طاهری نیز در بررسـی توانمندسـازی کارکنان توانمند را کسـانی می داند که 
 نـه صرفـاً در انجـام کار و وظایـف خـود، بلکه نسـبت به افزایش سـطح عملکرد سـازمان و

بهبـود کل مجموعـۀ ذیربـط احسـاس مسـئولیت دارنـد. ایـن پژوهشـگران توانمندسـازی 
نیـروی انسـانی را در گـرو آن می داننـد کـه سـاختار سـازمان ها بـه گونـه ای طرح ریـزی 

1. خاوری، سیدعبدالل و رضا گرزین، آسیب شناسی نظام آموزش مهارتی، فصلنامه مهارت آموزی، 
نشر سازمان فني و حرفه اي کشور، دوره سوم، شماره 10، تهران، زمستان سال 1393، ص 85

2. پاکزادیان، سیدمحمد، »آموزش کارکنان در سازمان«، مجله پژوهش های فرهنگی، س2، ش6.
3. اسـماعیلی، آیت اله، نقش آموزش در توانمندسـازی کارکنان دانشـگاه پدافند هوایی خاتم االنبیاء، 

مجله بین المللی پژوهش ملل، دوره چهارم، شـماره 47، تهران، آبان 1398، ص 109
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شـود کـه کارکنـان در یابنـد می توانند برای دسـت یابی به نتایـج مورد انتظـار و آنچه انجام 
دادنـش ضـروری اسـت کار کننـد و از این لحاظ احسـاس رضایت درونی نماینـد، نه اینکه 

صرفـاً ادای تکلیـف و ازبابـت آن پاداش دریافـت نمایند.1 
  بر این اسـاس ساده سـازی روابط مسـتمر و پایدار میان متولیان آموزش های مهارتی و

سـازمان ها و مؤسسـات برنامه ریـزی آموزشـی از یـک سـو و ایجـاد نظیـر همیـن رابطـه 
میـان مراکـز آمـوزش، مهارتـی و مشـاغل و کسـب وکارها از سـوی دیگـر؛ می توانـد بـه 
بهبـود سـاختار نظـام آمـوزش مهارتـی، کمـک نماید. در صـورت ایجـاد این روابـط پویا و 
مسـتمر بسـیاری از ناهماهنگی هـا و چالش هـای موجـود در مسـیر نظام آمـوزش مهارتی 
از میـان برداشـته خواهـد شـد. بـه تعبیـر میرسپاسـی »یکـي از مهم تریـن ویژگي هـاي 
انسـان توانمنـد، داشـتن دانش و مهارت اسـت، و مهارت شـامل کلیه توانایي هـاي ابتدایي 
الزم اسـت کـه انجـام کار را در شـرایط تعییـن شـده عملـي مـي سـازد.«2 از ایـن منظـر 
چنانچـه نظـام کنتـرل و ارزیابی متناسـب در حوزۀ نظـام آموزش های مهارتی به درسـتی 
ایجـاد شـود، می تـوان امیـدوار بود کـه این آموزش درسـت همـان اهدافـی را تعقیب  کند، 
کـه مـورد نظـر برنامه ریـزان آموزش هـای مهارتـی و نهادهـای سیاسـت گذار در حـوزۀ 

آموزش هـای بـر پایه شایسـتگی اسـت. 
میـرزا محمـدی و همـکاران بـه نقـل از کالگ3 )1996.م( می نویسـند: » آمـوزش و 
کسـب دانـش [و مهـارت[ منجـر بـه ایجـاد تخصـص در افـراد مي شـود. اگـر تخصـص بـا 
تجربـۀ کاري همـراه گـردد، مهـارت ایجـاد مي شـود، و بهره منـدي نیروهـاي کلیـدي از 
مهـارت و تخصـص درزمینه هـاي گوناگـون، مهم ترین نیاز سـازمان ها به حسـاب مي آید4. 
"ابطحـی و عابسـی" نیـز توانمندسـازي را بخشـی از فراینـد توسـعۀ فرهنـگ دانسـته و 

1. گرجی، عبدالرحیم و محمدعلی طاهری، توانمند سازی کارکنان، مجله اصالح و تربیت، نشر 
سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، شماره 112، تهران، شهریور 1390، ص 13

2. میرسپاسـي، ناصـر، مدیریـت اسـتراتژیک منابـع انسـاني و روابـط کار، انتشـارات میـر، تهران، 
چـاپ اول  سـال 1384

3. Klagge

4. میرزامحمدی، محمدحسن، محمد فتحی و سمیرا ندیرخانلو، بررسي نقش مهارت آموزي در 
توانمندسازي نیروي انساني، فصلنامه مهارت آموزی، نشر سازمان فني و حرفه اي کشور، دوره 1، 

شماره 2، تهران، زمستان سال 1391، ص 108



کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...
123

معتقدنـد ایـن توسـعه مـوارد و متغیرهـای زیـر را شـامل مي شـود:
مشارکت در اطالعات )با بصیرت مشترک بین سازمان و فرد( و اهداف روشن _
مشخص بودن چارچوب هاي تصمیم گیري و روشن بودن نتایج تالش ها _
افزایش شایستگي ها از طریق آموختن و تجربه کردن  _
کسب منابع به منظور انجام دادن مؤثر کارها  _
حمایت در قالب ارشاد و مربیگري، حمایت فرهنگي و ترغیب ریسک پذیري  _

بـه اسـتناد دروس و محتـوای آموزشـی برنامه ریـزی بـرای رشـته های مهارتـی مرتبط 
بـا کشـاورزی کـه توسـط دفتـر تألیف کتب درسـی فنـی و حرفـه ای و کار دانـش( تهیه و 
تدویـن شـده اسـت، مهارت هـای عملی مـورد نیـاز فراگیـران دوره هـای مهارت آمـوزی با 
بخـش کشـاورزی را می تـوان مجموعـه ای از آموزش هـای فنـی و عملیاتـی و مهارت هایی 
دانسـت کـه فراگیـران را بـرای تصدی مشـاغل ایـن بخش آمـاده می کند. به عبـارت دیگر 
فراگیـران دوره هـای آمـوزش مهارتـی پـس از فراغـت از دوره و دریافـت گواهی نامه دیپلم 
)یـا دریافـت برگه هـای مهارتـی مشـابه(، بایـد بتواننـد تجـارب و توانمندی هـای الزم را 
 بـرای مدیریـت واحدهـای بهره بـرداری زراعـی، باغـی، دامـی ، شـیالت و آبزی پـروری و...

بـر عهـده گیرنـد یـا در جایـگاه تکنیسـین درجـۀ 2 و3 در واحدهـای تولیـدی، صنایـع، 
شـرکت های خدماتـی، آزمایشـگاه ها، باغ هـای گیاه شناسـی و ... انجـام وظیفـه نماینـد یا 
الاقـل بعـد از دریافـت گواهی نامـه مهارت به عنـوان افراد ماهـر و دوره دیـده و توانمند در 

دیگـر حوزه هـای بخـش کشـاورزی و خدمـات ایفـای نقـش کنند.
می تـوان بر اسـاس همین الگو و به اسـتناد این برنامه ریزی های آموزشـی، مجموعه ای 
از مهارت هـای عملـی مورد نیـاز را برای دیگر فراگیـران دوره های مهارت آمـوزی مرتبط با 
بخـش کشـاورزی )از جملـه فراگیـران شـرکت کننده در دوره های طرح سـنجش مهارت( 
نیـز طراحـی نمـود. هـدف نهایـی از برگـزاری چنیـن دوره هایـی را می تـوان فراگیـری و 
کسـب تجـارب و مهارت هایی دانسـت کـه فراگیران را بـرای تصدی مشـاغل مرتبط با این 
دوره هـای آموزشـی آمـاده می کند. بـه همین قیـاس انتظار می رود بر اسـاس سـرفصل ها 
و دروس نظـری و عملـی دیگـر رشـته های مهارتـی زیرمجموعـۀ بخش کشـاورزی نیز بعد 
از فراغـت از دوره و دریافـت گواهینامـۀ مهـارت بتوانند با کسـب مهارت های شـغلی مورد 



124
کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...

نظـر بـرای ایـن مشـاغل، توانایـی انجـام وظیفـه در ایـن حوزه هـای شـغلی را دارا باشـند. 
در بخش هـای بعـدی بـه اسـتناد محتـوای آموزشـی طراحـی شـده بـرای اسـتانداردهای 
نمونه هایـی از مهارتهـای عملـی مـورد »کشـت زعفـران و گیاهـان دارویـی«  و  »کشـت 
غـالت و حبوبـات« آموزشـی نیـاز ایـن دو رشـتۀ مهارتـی بـه اجمـال مـورد بررسـی قرار 

گرفته اسـت.

مهارت های عملی در رشتۀ مهارتی » امور زراعی و باغی «
چشـم انـداز نهایـی بسـیاری از طرح هـا و برنامه هـای آموزشـی مرتبـط بـا کشـاورزی 
و  تولیـد  سـطح  افزایـش  و  کسـب وکارها  مشـاغل،  حـوزۀ  در  انسـانی  نیـروی  تربیـت 
 ارتقـاء سـطح بهـره وری و توسـعه ی خدمـات و تولیـدات در ایـن بخـش اسـت. در دنیـای

در حـال تحـول و تکامـل امروز، با وجـود مؤلفه هایی چـون افزایش جمعیـت و محدودیت 
منابع طبیعـی و چالش هـای محیط زیسـتی لـزوم حرکت به سـمت توسـعه پویـا و پایدار و 
توانمندسـازی نیـروی انسـانی از اولویت هایی اسـت که مسـتلزم تعلیم و تربیـت و آموزش 

مسـتمر و هدفمند و مادا م العمر اسـت.
 آموزش های مهارتی مستمر در بخش کشاورزی )زیربخش زراعت و باغبانی( مجموعه ای 
 از آموزش هـا را در بـر می گیـرد کـه شـامل انتقال مـداوم اطالعـات، معلومـات، یافته های

تحقیقاتـی و علـوم و دانش های نوین در حوزۀ زراعت، باغبانی، امور دامی، مرتبط با فراوری 
 محصوالت زراعی و باغی مرغ و ماکیان، شیالت و آبزی پروری، جنگل و مرتع و آبخیزداری و
 سـایر حوزه های شکل گیری مشاغل حوزۀ کشاورزی اسـت. در دنیای امروز، سرمایه گذاری

ارتقـاء  انسـانی را می تـوان بـه سـرمایه گذاری در ایجـاد مهارت هـا، بهبـود و  در نیـروی 
تخصص هـا، تقویـت خالقیت هـا و سـرمایه گذاری مـادی و معنوی در جهـت افزایش توانایی 
فـردی و سـالمت فیزیکـی و مهـارت و توانمنـدی عملیاتـی نیـروی کار طبقه بنـدی کـرد. 
توانمندسـازی و  مهارتـی  آموزش هـای  بهینـه  اجـرای  کـه  آنچـه  امـروز  دنیـای   در 
 نیروی انسـانی و مهارت افزایی شـاغالن را میسـر و ممکن می  سازد، وجود یک عقبه فکری و

پژوهشـی قـوی در سیاسـتگذاری و برنامه ریـزی آموزشـی و حمایـت مـادی و معنـوی از 
مجریـان آموزش هـای مهارتـی و تقویـت و تجهیـز واحدهـای آموزشـی بـه فناوری هـای 
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نویـن و به ویـژه تسـهیل شـرایط و ایجـاد فضـا و فرصـت بـرای انجـام کارهـای عملـی 
ضمـن دوره اسـت. شـرایط و محیط هـای آموزشـی در نظـر گرفتـه شـده برای اجـرای این 
قبیـل از آموزش هـا بایـد از امکانـات و عرصه هـای کافـی )از قبیـل کارگاه، آزمایشـگاه، 
مزرعـه و ...( برخـوردار باشـند. انجـام فعالیت هـای پژوهشـی بـرای کیفیت افزایـی و بهبـود 
تدریجـی آموزش هـای مهارتـی یکـی دیگـر از لـوازم انطباق کامـل آموزش هـای مهارتی با 
اسـتانداردهای آموزشـی طراحـی شـده اسـت. به گونـه ای که ایـن پژوهش ها همـه جوانب 
 الزم را برای توسـعه هدفمند آموزش های فنی و مهارتی در برگیرد. در این راسـتا توسـعه و

گسـترش پژوهـش در زمینـه آموزش هـای مختلـف مهارتـی در حـوزه صنعت، کشـاورزی، 
خدمـات، فرهنـگ و هنـر و ... از اهمیـت راهبردی برخوردار اسـت. یکی از اهـداف راهبردی 
آموزش هـای مهارتـی، هدایـت افکار اقشـار مختلـف مهارت جـو ، تصحیح رفتارها و توسـعۀ 
فرهنگ تولید و تربیت نیروی انسـانی مسـئول، پرانگیزه و عالقمند به کار و توسـعۀ مشـاغل 
اسـت. فراینـد تغییـر رفتارو منطبق کـردن فرهنگ اقشـار مختلف جامعه با اهداف توسـعه، 
نیازمنـد آمـوزش مهارت های مختلف توسـط مراکز و مؤسسـات آموزشـی و توانمندسـازی 

و مهارت افزایـی فراگیران در حوزۀ مشـاغل و کسـب وکارها اسـت.1
عنصر کلیدی در توسعه روستایی انسان ماهر است و آموزش بهترین وسیله توانمندسازی 
 بهره برداران و عامل اصلی توسـعه در هر بخشـی است. برنامه های آموزشی بخش کشاورزی

چه در سـطح روسـتاها و در میان بهره برداران کشاورزی و چه در میان هنرجویان عالقمند 
 به فراگیری مشـافل مرتبط با این بخش و فراگیران شـرکت کننده در آموزش های مهارتی

)از جملـه هنرجویـان و فراگیـران شـرکت کننده در طـرح هـای آمـوزش فنـی حرفـه ای 
 آمـوزش و سـنجش مهـارت( بایـد دارای رویکـرد آمـوزش تـوأم بـا عمـل باشـد. تنهـا در
 این صورت است که اهداف مندرج در »سند تحول بنیادین آموزش و پرورش« و آموزش های
 فنی و حرفه ای مبتنی بر  شایستگی و اهداف سازمانی نهادهای مرتبط با بخش کشاورزی و

صنایـع غذایـی )در حـوزۀ توانمندسـازی نیـروی انسـانی شـاغل در ایـن بخـش( محقـق 
 خواهـد شـد. آموزش کشـاورزی به طـور کلی و آموزش هـای مهارتی  بهره بـرداران زراعی و

1. نصري رضا, شـکراله شـیرخاني و امین رسـتم نیا، امکان سـنجی و نیازسـنجی ایجاد پژوهشکده 
 آموزش های فنی و حرفه ای کشور، همایش مهارت آموزي و اشتغال، سازمان آموزش فني و حرفه اي

کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي، دوره 5، 1395
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باغـی و توانمندسـازی و مهارت افزایی مشـاغل و عوامـل مؤثر در شـبکه های تولید، توزیع، 
عرضـه و مصـرف ایـن محصـوالت یکـی از راه هـای نیـل بـه توسـعه کشـاورزی و افزایـش 
سـطح بهـره وری تولیـد و تضمیـن امنیت پایـدار غذایی جامعه اسـت. در تمـام نظریه های 
مربـوط به توسـعه کشـاورزی، توانمندسـازی نیـروی انسـانی در جایگاه عامـل اصلی تولید 
در اولویـت قـرار دارد. از ایـن رو بهبـود مسـتمر تجـارب و مهارت هـا و افزایـش دانـش و 
اطالعـات و ارتقـاء مشـارکت بهره بـرداران زراعـی و باغـی بـرای نیـل به توسـعه ی پایدار و 

تأمیـن امنیـت پایـدار غذایـی یـک اصل مهـم و غیـر قابل انکار اسـت. 
 مهم تریـن اصلـی کـه باعـث پیـدا شـدن شـغلی جدیـد می شـود، نیـاز مـردم یـک
 دوره زمانی به مهارتی برای ارائه خدمت یا کاالیی ویژه است توسعه پیشرفت تکنولوژی و تغییر در

سیاسـت های علم و فناوری در برنامه های توسـعه، سمت گیری و مسـیر برنامه های توسعه 
علمـی وفنـاوری را در طـول دوره زمانی اجرای برنامه ها مشـخص می کنـد. مهارت آموزی 
می تواند و باید راهی برای رفع بیکاری در کشور باشد، و اگر دغدغه شغلی برای فرزندانمان 
 وجود داشـته باشـد، باید آنها را به سـمت آموزش  های مهارتی یا حرفه آموزی هدایت کنیم.
 با ورود هر فناوری به عرصه علمی کشور، فرصت  های شغلی زیادی در کشور ایجاد می شود

بنابراین باید به تقویت آموزش  های مهارتی با رویکرد فناوری ها و مشاغل نو توجه نمود  
 زراعت و باغبانی و مشاغل و کسب و کارها و آموزش های مهارتی مرتبط با امور زراعی و
 باغی را ، به دلیل نقش و تأثیر مستقیم آن در تأمین امنیت غذایی می توان دو حوزۀ اساسی و
 راهبردی بخش کشاورزی دانست. تأکید قوانین و سیاست گذاری های راهبردی و باالدستی

کشـور بـر اهمیـت تأمیـن امنیـت غذایـی جامعه )بـه ویـژه برنامه هـای توسـعه اقتصادی، 
اجتماعـی ... پنجـم و ششـم و سـند چشـم  انداز ایـران 1404 و ... ( نشـان دهنـدۀ ضرورت 
موضـوع و الـزام نهادهـای آموزشـی مربـوط برای حرکت مسـتمر در راسـتای نیـل به این 
هـدف راهبـردی اسـت. توجـه و تأکید بر روی آمـوزش مهارت های مرتبط بـا امور زراعی و 
باغـی بـه کشـاورزان و مولـدان زراعی و باغی و توسـعۀ آموزش های مهارتـی در حوزۀ تمام 
مشـاغل و کسـب وکارهای مرتبـط با این بخش اسـت. محصـوالت زراعی و باغـی از مرحلۀ  
 کاشـت، داشـت و برداشـت و تولید محصـول، تا حمل و نقـل، نگهداری، فـرآوری، توزیع و

مصرف این تولیدات غذایی حوزۀ گسـترش و توسـعۀ بسیاری از  مشاغل، مهارت ها، صنایع، 
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تولیـدات ثانویـه و کسـب وکارهایی اسـت که نیل  بـه امنیت پایـدار غذایی بدون مشـارکت 
 هدفمنـد و مؤثـر آنـان دور از انتظـار خواهـد بـود. از ایـن رو توانمندسـازی نیروی انسـانی
 شـاغل و فعال در این حوزۀ نه تنها  به طور مسـتقیم به زندگی و سرنوشـت میلیون ها نفر
 از بهره بـرداران کشـاورزی، کارگران صنایع خوراکـی و ارائه دهندگان خدمات غذایی جامعه

ربـط پیـدا می کنـد؛ بلکـه به یک معنـا  امنیت غذایـی کل اقشـار جامعه ی ما نیـز در گرو 
است.   آن 

 در آموزش های فنی وحرفه ای در نظر گرفته شـده برای دوره های آموزش مهارتی امور
زراعـی و باغـی، در قالـب آمـوزش مرحلـه ای و مبتنـی بـر توانمندسـازی هنرجویـان، 
عملیـات مختلفـی پیش بینـی شده  اسـت کـه هنرجویـان بـا انجـام آن در شـرایط تولیـد 
کشـاورزی ایفـای نقـش نماینـد و مهارت هـای آنان به طـور تدریجی در ایـن زمینه تقویت 
 می شـود. انجـام چنیـن عملیاتـی )بـه ویـژه در قالب آمـوزش بر پایـه تحقیـق و پژوهش و
 گزارش دهی مستمر( می تواند به عنوان یک تجربۀ راهگشا و حرکت آفرین در آموزش های
 مهارتی کاردانش و دوره های سنجش مهارت نیز به کار گرفته شود. برخی از کارهای عملی

کـه مربیـان دروس عملـی می تواننـد مهـارت آمـوزان را بـا آن درگیـر نمـوده و از طریـق 
مشـاهدۀ مسـتقیم عملکردها یـا جمع آوری گزارش هـای مکتوب، مورد ارزیابی و سـنجش 

قـرار دهنـد، می تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره نمود: 
1( توانایی رانندگی و کار با تراکتور و تیلر در مزرعه 

2( کسـب مهـارت در زمینـه تنظیمـات کلی، شـناخت قطعـات و سـرویس و نگهداری 
ماشـین آالت کشـاورزی عمومی و پرکاربرد

3( آشنایی با اتصال،تنظیم وکاربرد ماشینهای دنباله بند و پی نورد
4( آمـوزش و کسـب مهـارت در زمیـن آماده سـازی زمین،کاشـت، داشـت، برداشـت، 

نگهداشـت و فـراوری برخـی از گیاهـان زراعـی و باغـی
5( کسـب مهارت هـای الزم بـرای کار در محیط آزمایشـگاه  های خاکشناسـی، باغ  های 

گیاهـی )بوتانیک(، بیماری  شناسـی، حشره  شناسـی و ...
6( توانایی کار در نمایشگاه ها، باغ های گیاه  شناسی، هرباریوم  هاو ... به عنوان کمک تکنیسین

7( توانایی کار در مراکزاصالح بذر و نهال به عنوان کمک تکنسین کشاورزی
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 8( شـناخت تراکتـور و سـاز و کار )مکانیسـم( انـواع تراکتورهای متـداول و توانایی کاربرد و
سرویس آنها

 9( آشنایی با مهم ترین راسته  های حشرات ، عوامل بیماری  زای گیاهی و علف های هرز،
عالئم خسارت و روش های پیشگیری و مهار آنها

10( شناسـایی آفـات و امراض علف هـای هرز مهم گیاهان زراعـی و باغی، و روش های 
آنها. مدیریت 

11( شناخت اندام ها و اعمال حیاتی گیاهان و رده بندی آن ها
12( آشنایی با مفاهیم و اصطالحات و منابع طبیعی و محیط زیست

 13( شناخت خصوصیات آب و خاک و روش های تعیین خصوصیات فیزیکی و شیمیایی
خاک ها و آبیاری

 14( شناسایی ویژگی های گیاهان زراعی و توانایی کاشت ، داشت، برداشت و نگه داشت
برخی از آنها

15( شناخت شرایط و ویژگی  های گیاهان باغی و توانایی تولید و نگهداری آنها
16( شناخت اصول و روش های صحیح دیم  کاری

17( ماشین های زراعی آشنایی با ماشین های متداول زراعی وکاربرد آنها
18( شناخت تجهیزات و ماشین  های باغبانی و کاربرد آن  ها

19( آشنایی با مفاهیم، اصطالحات و اصول مساحی و نقشه  برداری و کاربرد ادوات آن
20( آشنایی با تکنولوژیو روش های پرروش دام و طیور

21( کاربست مفاهیم نظری آموزش داده شده در محیط واقعی کار
 22( برای بررسی اجمالی شرایط انطباق رشته های مهارتی بخش کشاورزی با استانداردهای
 آموزشـی تعریف شـده بـرای چنیـن آموزش هایی الزم اسـت مربیـان دروس عملی پس از
 تجزیۀ واحدهای درسـی و ترسـیم راهبردهای عملی سـازگار با شرایط دوره برای هر درس،
 در زمینۀ کارهای عملی، بازدیدها، کارهای پژوهشی و ... متناظر با محتوای آموزشی و دروس

نظـری برنامه ریـزی کننـد. از جملـه عواملـی کـه بـرای برنامه ریـزی کارهـای عملـی باید 
به طـور جـدی مـورد توجه مربیـان دروس عملی باشـد می توان به مـوارد زیر اشـاره نمود: 

23( شرایط اقلیمی و شرایط آب و هوایی منطقه
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24( تنوع محصوالت زراعی و باغی و پوشش گیاهی منطقه 
25( امکانات کارگاهی و عملیاتی موجود و قابل دسترس برای کار عملی 

26( بررسی بِعد مسافت و انطباق آن با امکانات و لوازم ایاب و ذهاب 
27( تقویت انگیزه و سطح عالقمندی فراگیران به مشارکت در کارهای عملی 

 28( هماهنگی هـای الزم توسـط واحد آموزشـی بـا مدیران و افـراد دارای صالحیت در 
حوزه های عملیاتی

 29( ایجـاد هماهنگـی الزم بـا مدیران کارگاه هـا، صنایع تولیدی و مدیـران مزارع تابعۀ 
واحد آموزشی  

در ادامـۀ ایـن بحـث بـه منظور بررسـی امکان انطبـاق سـطح مهارت آمـوزی فراگیران 
شـرکت کننده در دوره هـای آمـوزش مهارتـی مرتبط با بخش کشـاورزی با اسـتانداردهای 
مثـال  و  مقایسـه  مقـام  در  و  آموزشـی،  برنامه  ریزی هـای  در  شـده  تعریـف  آموزشـی 
مهارت هـای عملـی ممکـن و مـورد نیـاز بـرای کیفیت  بخشـی به ایـن آموزش ها بـرای دو 
رشـتۀ مهارتی »کشـت غـالت و حبوبات« و »کشـت گیاهان دارویی و زعفـران« به اجمال 
مـورد بررسـی قرار خواهـد گرفت. مربیـان دروس عملـی می توانند به همیـن ترتیب برای 
 دیگـر رشـته های مهارتـی ایـن بخـش نیز یـک راهبـرد عملیاتی قابـل قبول و قابـل انجام

)ممکن( طراحی نمایند. 

مهارت های عملی در رشتۀ »کشت غالت و حبوبات«
غـالت و حبوبـات دو منبـع اصلـی تأمیـن پروتئین گیاهـی و از جملـه غنی ترین منابع 
غذایـی انسـان بـه شـمار می آینـد. حبوبات بعـد از غالت دومیـن منبع مهم غذائی انسـان 
بـه شـمار می رونـد و نقـش بسـیار فراوانـی در تأمین سـالمتی بدن انسـان و تنـوع غذایی 
 جوامـع امـروز دارنـد. عـالوه بـر روسـتاییان و مولـدان زراعـی فعـال در کاشـت، داشـت و

برداشـت غـالت و حبوبـات امـروزه، طیـف بسـیار گسـترده و متنوعـی از تولیدکننـدگان، 
مشـاغل، شـرکت ها و صنایـع فعـال در حـوزۀ تهیـه، تبدیل و فـرآوری محصـوالت غذایی 
در حـال فعالیـت هسـتند کـه پایـۀ اصلی اکثـر تولیـدات آن ها غـالت و حبوبات اسـت. از 
ایـن رو ضـرورت آمـوزش و مهارت افزایـی فعـاالن حـوزۀ کشـاورزی در دوران امـروز دیگر 
بـه روسـتاها و مـزارع و باغـات منحصـر نیسـت و  این بخـش نیازمند طیف گسـترده ای از 
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کارگـران، تکنیسـین ها ، متصدیـان و مدیـران ماهر و ورزیده ای اسـت که بتواننـد اهداف و 
راهبردهـای سیاسـتگذاران بخش های اقتصادی را در راسـتای تأمین امنیـت غذایی پایدار 

نمایند.   کشـور محقق 
 بـر همیـن اسـاس و بـه اسـتناد طـرح درس و محتـوای آموزشـی برنامه ریزی شـده 
بـرای رشـته های مهارتـی مرتبـط بـا کشـاورزی ) توسـط دفتر تألیـف کتب درسـی فنی و 
حرفـه ای و کار دانـش( مهارت هـای عملـی مـورد نیـاز فراگیـران دوره هـای مهارت آموزی 
مرتبـط بـا رشـتۀ مهارتـی غالت و حبوبات نیـز همچون حـوزۀ مهارتی امـور زراعی و باغی 
مشـتمل بـر مجموعه ای از آموزشـهای فنـی و عملیاتی و مهارت های مبتنی بر شایسـتگی 
اسـت کـه انتقـال آن وظیفـه ی مراکـز آمـوزش مهارتـی و مربیـان دروس نظـری و عملی 
شـاغل در این مراکز اسـت.  در طرح درس رشـتۀ »کشـت غالت و حبوبات« نیز همچون 
دیگـر حوزه هـای آموزشـی بخـش کشـاورزی، آموزش هـای  نظـری و عملـی ارائه شـده 
در قالـب پیمانه هـای درسـی، نیازمنـد مجموعـه ی متنوعـی از آموزش هـای کارگاهـی و 
مزرعه ای و فعالیت های مشـاهده ای و مشـارکتی اسـت که می تواند شـرایط توانمندسـازی  

و مهارت افزایـی فراگیـران ایـن حـوزه را گام بـه گام تسـهیل و تأمیـن نماید. 
رشـتۀ مهارتـی زراعـت غـالت و حبوبـات یکـی از رشـته های مهـم گـروه کشـاورزی 
)زیرگـروه کشـاورزی و غـذا( اسـت کـه مشـتمل بـر چنـد مهـارت مرتبـط بـا هـم اسـت. 
هنرجویـان ایـن رشـتۀ تحصیلـی و مهارتـی عـالوه بر سـپری نمـودن 2 واحـد درس پایه 

)زیسـت شناسـی( الزم اسـت مهارت هـای زیـر را نیـز کسـب نماینـد: 
زراعت عمومی:  22 واحد )7 واحد نظری و 15 واحد عملی(  _
رانندگی تراکتور و تیلر:  2 واحد )1 واحد نظری و 1 واحد عملی(  _
کشت نخود و عدس: 4 واحد )1 واحد نظری و 3 واحد عملی(  _
کشت ذرت: 5 واحد )1 واحد نظری و 4 واحد عملی(  _
کشت گندم و جو: 5 واحد )1 واحد نظری و 4 واحد عملی( _
کشت لوبیا : 4 واحد )1 واحد نظری و 3 واحد عملی(  _
کارورزی: 4 واحد عملی1   _

1. دروسی نظیر کارورزی، کار آفرینی و واحدهای آموزشی مشابه )که برای بسیاری از رشته های 
مهارتی مشترک است(،  توسط دبیرستان های کاردانش ارائه می شوند.
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در ایـن بخـش بـه اسـتناد محتـوای آموزشـی طراحـی شـده بـرای اسـتانداردهای 
 آموزشـی رشـته مهارتی » کشـت غالت و حبوبات« )کتب درسـی شـاخه فنی – حرفه ای و

کاردانـش( نمونه هایـی از مهارت هـای عملـی مـورد نیـاز ایـن رشـته مهارتـی بـه اجمـال 
مـورد بررسـی قـرار گرفته اسـت. 

نکتـه 1: اغلـب فراگیـران شـرکت کننده در دوره هـای آمـوزش مهارتـی در واقـع نـه زمـان و  _
 فرصـت الزم بـرای انجـام تمـام ایـن فعالیت هـای عملـی را دارنـد و نـه محتـوا و برنامه هـا و

سـرفصل های درسـی در نظـر گرفتـه شـده بـرای آنـان ظرفیـت و گنجایـش ایـن حجـم از 
 عملیـات را دارد. از ایـن رو هـر فراگیـر بـر حسـب محتـوای درسـی مـورد نظـر می توانـد
 در دو یـا سـه مـورد از ایـن قبیـل کارهـای عملی شـرکت نماید و بعـد از کسـب مهارت های

الزم  در زمینـۀ آن عملیـات در حضور مربی و سـایر فراگیران تجربۀ عملـی خود را با دیگران 
بـه اشـتراک بگذارد و به طـور متقابل از تجارب عملـی دیگر فراگیران بهره مند شـود.  

نکتـه 2: مربیـان دروس عملـی با مشـاهدۀ میزان تـالش و جدیت و عالقـۀ فراگیران در  _
زمینـۀ مشـارکت در کارهـای عملـی و سـطح مهارت های اکتسـابی آنان و نیـز حجم و 
کیفیـت گزارش هـای مکتوبی کـه در رابطه بـا کار عملی خود ارائه می کننـد، می توانند 
 فراگیران را  مورد سـنجش و ارزیابی قرار داده و با درج نتایج این ارزیابی ها در فرم ها و

برگه های کار عملی امکان ارزیابی های بعدی را در خصوص آنان میسر نمایند. 
در آموزش هـای مهارتـی مرتبط با بخش کشـاورزی بـه دلیل ارتباط مسـتمر فراگیران 
 با ماشـین آالت نیمه سـنگین تمام این کارهای عملی باید در حضور مربی دروس عملی و

تحـت مشـاوره و مدیریـت او و بـا رعایـت نـکات ایمنی انجـام گیرد. عـالوه بـر آن مربیان 
می تواننـد بـر حسـب اهمیـت و شـرایط دوره تهیه ی گـزارش کتبی از ایـن کارهای عملی 
را نیـز در برنامه هـای آموزشـی دوره بگنجاننـد. از جملـه کارهای عملی کـه مربیان دروس 
عملـی می تواننـد بـرای فراگیران رشـتۀ مهارتـی زراعت غـالت و حبوبات در نظـر بگیرند، 

به مـوارد زیـر اشـاره می گردد:
1( آشـنایی و کسـب مهارت هـای الزم در زمینۀ مدیریت مزارع غـالت و حبوبات، تنظیم 

تقویـم زراعـی و زمان بنـدی عملیات زراعی این مزارع بر اسـاس شـرایط اقلیمی منطقه
 2( انجـام بازدیـد و تحقیـق و پژوهـش مزرعه ای و گفتگو با کشـاورزان فعـال در حوزۀ
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 کاشت محصوالت غالت و حبوبات در منطقه محل سکونت در زمینۀ مشکالت، چالش ها و
نیازهای این اقشار  

3( عملیـات کارگاهـی آشـنایی بـا بذرکارهـای غـالت و حبوبـات و شـیوۀ کار آن هـا و 
مشـاهده و مشـارکت در زمینـۀ عملیـات واسـنجی )کالیبـره کـردن( بذرکارها 

 4( بازدیـد از مـزارع صنعتـی پیرامـون محـل سـکونت یـا مرکز آموزشـی و آشـنایی با
فاصله ردیف ها و بوته ها و تراکم محصوالت غالت منطقه، و تهیه گزارش از این مشاهدات 

5( آشـنایی بـا عملیـات واکاری، انتخاب قسـمتی از مزارع غالت یا حبوبـات نیازمند به 
واکاری، مشـارکت در عملیـات آمـاده کردن بذر مـورد نیاز برای عملیات واکاری و کاشـت 
آن )ضدعفونـی، توزیـن، کاشـت با وسـایل دسـتی مثـل بیل، شـن کش و ... تهیـه گزارش 

از ایـن عملیـات و تحویـل آن به مربی 
 6( انجام عملیات تنک کردن قسمتی از یک مزرعۀ زیر کشت غالت یا حبوبات )در محصوالت و

مزارع کاشته شده با تراکم باال( 
7( توانایی کافی برای شناسـایی انواع روش های آبیاری سـنتی و مکانیزه و شـیوه های 

آبیـاری مزارع غالت و حبوبـات آبی منطقه 
8( آشـنایی بـا حبوبـات دیـم منطقه محـل سـکونت، گفتگو بـا کارشناسـان پهنه ها و 
مراکـز خدمـات جهـاد کشـاورزی منطقـه در بارۀ سـطح کشـت، تنوع محصـوالت غالت و 

حبوبـات دیـم  و ...  و تهیـه گزارشـی از این بررسـی ها 
 9( کسـب مهارت در زمینۀ رانندگی تراکتور، شـیوه اتصال ادوات کشـاورزی کششـی و

درای اتصال سه نقطه و تجربۀ کار با تراکتور بر روی مزرعه  
 10( کسب مهارت های الزم در شناسایی و کاربرد ابزار و ادوات، ماشین ها و تجهیزات سمپاش،

انـواع سـمپاش ها و چگونگـی اسـتفاده از سـموم علفکش و آفـت کش ها )بـا رعایت اصول 
ایمنـی و فنی(

11( آشـنایی با شـیوه های کاشـت )خشـکه کاری و هیـرم کاری(، بازدید از مـزارع آمادۀ 
کاشـت و بررسـی شـرایط رطوبتی یک مزرعۀ گاورو و آمادۀ کاشـت به شـیوۀ هیرم کاری(

 12( آشـنایی با مفهوم سـله و مزایای سـله شـکنی ، بازدید از مزارع بعد از آبیاری یا بارندگی و
بررسی قسمت های سله بسته و مشارکت در عملیات سله شکنی و تهیه گزارش از این عملیات 
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 13( حضور در کارگاه ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی و آشنایی با ابزار و ادوات مکانیزۀ
سله شکنی )کولتیواتورها، هرس ها و ...( و روش  کار این ادوات و تهیه گزارش از این عملیات 

14( آشـنایی بـا بـذور مرغـوب ، و بررسـی خلـوص مقـدار مشـخصی از بـذر غـالت یا 
حبوبـات، جداسـازی و توزیـن ناخالصی هـا و محاسـبۀ میـزان خلـوص بـذر 

 15( آشنا شدن با شمارش بذر و مفهوم وزن هزار دانه )یا صددانه(، کاشت تعدادی دانۀ
لوبیا به صورت گلدانی و بررسی میزان قوۀ نامیه بذر و تهیۀ گزارشی از این عملیات 

 16( بازدید از ایستگاه های تحقیقات کشاورزی و حضور در مزارع تحقیقاتی غالت و حبوبات،
 گفتگو با کارشناسـان و تکنیسـین های مشـغول به کار بر روی این مزارع  و تهیۀ گزارشـی

از عملیات اصالحی در حال انجام 
 17( مشارکت در عملیات در حال انجام در مزارع تحقیقاتی، آشنایی با شیوه های تهیه
 بذور اصالح شـده، مادری،  پرورشـی و مشـارکت در عملیات یادداشـت برداری، شمارش و

توزین و سایر کارهای عملی در حال انجام در این مزارع 
 18( آشـنایی بـا وجیـن و دالیـل و مزایـا و ابزارهـای آن )فـوکا، بیلچـه، کج بیـل و... و

ادوات مکانیـزه وجیـن. آشـنایی بـا بهتریـن زمـان انجـام وجین انجـام عملیـات وجین بر 
روی سـطح مشـخصی از یـک محصـول وجینـی و تهیـه گـزارش از انجـام ایـن عملیات. 

19( آشـنایی بـا کودهـای حیوانی و شـیمیایی ، مزایـا و محدودیت های مصـرف کود و 
شـیوه ها و دالیـل تقسـیط آن در مزارع غـالت و حبوبات  

20( بازدیـد، مشـاهده و مشـارکت در انجـام عملیـات توزین و تقسـیط کـود و مصرف 
 آن در زمان کاشـت یا به صورت کود سـرک ، مشـاهده و مشـارکت در مصرف کود سـرک
 به وسیلۀ مخازن آب )در آبیاری تحت فشار( و  شیوۀ مصرف آن در آبیاری جوی و پشته ای

)تقسـیم و تقسـیط کود بر اسـاس سـطح هر ردیف مزرعه و اسـتفاده از کیسـه های کنفی 
یـا تنظیفـی و قـرار دان آن در مدخـل ورودی جویچـه یـا درون اسـتخرهای آبیـاری برای 

حل شـدن تدریجـی و جـذب آن به وسـیله گیاه( 
21( آشـنایی بـا کودهـای ماکـرو و میکروالمنـت، بررسـی تفـاوت آن هـا و اولویت هـا، 

شـرایط و محدودیت هـای مصـرف ایـن مـوارد غذایـی 
22( آشـنایی بـا مراحـل آبیـاری و شـیوه های آبیـاری مـزارع غـالت، انـواع روش های 
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آبیـاری انـواع  آبیاری تحت فشـار و بررسـی مزایـا و محدودیت های هر کـدام از روش های 
آبیـاری و تهیـه گـزارش مکتوب از ایـن عملیات  

23( آشـنایی بـا اصـول و عملیات خـاک ورزی اولیـه و ثانویه اراضی کشـاورزی ، ادوات 
مـورد اسـتفاده در هـر کـدام از این انـواع خاک ورزی برای کشـت غالت و حبوبـات و تهیه 

گـزارش از این عملیات 
 24( مشـاهده و آموزش مزرعه ای بررسـی عمق کاشت و اصول آن و کسب تجارب الزم
 در زمینۀ عوامل مؤثر بر تنظیم عمق کاشت در روش های کاشت )هیرم کاری و خشکه کاری( و

زمان و نحوۀ کاشت غالت پاییزه و بهاره
25( کسـب توانمندی هـا و تجـارب الزم در زمینـه ماشـین های کاشـت، بذرکارهـا، 

بذرافشـان ها و نحـوه کالیبره کـردن و تنظیمـات اولیـه ایـن ادوات
26( آشـنایی بـا علف هـای هرز، آفـات، بیماری های گیاهـی و دیگر عوامل خسـارت زا 

در مـزارع غـالت و حبوبات و شـیوه های کنترل آن 
27( کسـب مهارت هـای کافـی در زمینـه روش هـای مبـارزه مکانیکـی، شـیمیایی، 

بیولوژیـک و مدیریـت تلفیقـی بـا عوامـل خسـارت زا در مـزارع غـالت و حبوبـات 
28( آشـنایی بـا ماشـین های برداشـت غـالت و حبوبـات، کمباین ها، دروگرهـا و دیگر 

ادوات و ماشـین های برداشـت مـزارع غـالت و حبوبات 
29( کسـب تجارب الزم در زمینه شـناخت شـرایط رسـیدگی محصول، بررسـی میزان 
رطوبـت و دیگـر عالئـم و عوامـل مؤثـر بـر برداشـت محصـول غـالت و حبوبـات  و تهیـه 

گـزارش مکتـوب در ایـن زمینه 
کسـب توانمندی هـا و تجـارب فنـی و عملیاتـی در زمینـه نظـارت بـر برداشـت،   )30
بررسـی ضایعات برداشـت و روش های کنترل و کاهش ضایعات برداشـت و  اصول صحیح 

حمـل و انبـارداری غالت
آشـنایی بـا اصـول صحیح کاشـت، داشـت و برداشـت و مدیریت مـزارع حبوبات   )31
رایـج در منطقـه محـل سـکونت )لوبیـا، نخـود و عـدس و ...( و کسـب مهارت هـای فنی و 
 عملیاتـی در زمینـۀ شـیوه های کنترل علفهای هـرز، آفات و بیماری هـای این محصوالت و

تهیه گزارش در مورد این عملیات و تحویل به مربی  
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مهارت های عملی رشتۀ » گیاهان دارویی و زعفران«
بـر اسـاس آمارهـای جهانـی مواد مؤثـر  بیش از 50 درصـد از داروهـای تولیدی جهان 
پایه و منشـاء گیاهی دارد.  عوارض ناخواسـته و ناشـناختۀ داروهای گیاهی به دلیل منشـاء 
طبیعـی آن بـه مراتـب کم تر از داروهای شـیمیایی اسـت و بـه همین خاطر درصد بسـیار 
باالیـی از مـردم جهـان در حال حاضـر نیز بیـش از 80 درصد از مردم کشـورهای در حال 
توسـعه بـه داروهای گیاهی وابسـته هسـتند و کشـورهای تولید کننـده مـواد دارویی مثل 
آلمان، انگلسـتان، سـوئیس و ژاپن اسـتفاده از گیاهان دارویی را در سطحی وسیع در برنامه 
 تولیـد خـود قـرار داده انـد. ایـران به دلیل تنـوع کم نظیر آب و هوایی و داشـتن دشـت ها و

صحراهـای وسـیع و مناطـق مختلـف کوهسـتانی، کویـری و سـاحلی از نظر تنوع پوشـش 
گیاهـی )و در نتیجـه تنـوع گونه هـای مختلـف گیاهـان دارویـی( در ایـن زمینه در سـطح 
 جهـان از جایـگاه ممتـازی برخـوردار اسـت. به اسـتناد منابع پژوهشـی )رسـتنی ها)فلور(

گیاهـی متنـوع و غنـی ایران امکان رشـد و رویش حـدود 8 هزار گونۀ گیاهی را در کشـور 
مـا امکان پذیـر نموده اسـت، کـه بی تردید ایـران را در ردیف یکی از نخسـتین کشـورهای 
تولیدکننـده گیاهـان دارویـی و فرآورده هـای آن قـرار می دهـد. .بنابرایـن تربیـت نیـروی 
انسـانی ماهـر و کاردان جهـت اسـتفاده از ایـن ظرفیت هـای بالقـوه می توانـد نـه تنها نیاز 
کشـور را در جهـت اسـتفادۀ مؤثـر از ایـن توانمندی های عظیـم تأمین نمایـد، بلکه امکان 
توسـعۀ صـادرات و ارزآوری کم نظیـری را نیـز در ایـن زمینه بـرای جامعۀ مـا فراهم نماید.  
 ایرانیـان باسـتان از جمله اقوامی هسـتند کـه از دیرباز گیاهان دارویی را شناسـایی کرده و
 از گیاهـان در عـالج بیماری ها اسـتفاده کرده اند. نام »دارو« نیز از ریشـه واژه ایرانی »دار«

 drug  بـه معنـی درخـت اسـت و در زبـان پهلـوی بـه »داروگ« تغییر شـکل یافتـه و واژه
انگلیسـی و فرانسـوی از همین واژه ایراني سـاخته شـده  اسـت. 1   

 گیاهـان دارویـی در اشـکال و شـیوه های مختلفـی مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، و
اکثـر اقشـار جامعـه بـا آن سـروکار دارند.عـالوه بـر تولیـد گیاهـان دارویـی فرایندهـای  
برداشـت، خشـک کـردن و فرآوری، بسـته بندی، حمـل و نقل و نام تجاری سـازی گیاهان 

1. سـراج الدینی، محمدفرید، گیاه درمانی و پزشـکی در ایران باسـتان، فصلنامه تاریخ پزشـکی، نشـر 
مرکز تحقیقات اخالق و حقوق پزشـکی، سـال دوم، شـماره 2، تهران، بهار سـال 1389، ص 26 
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دارویـی از مهم تریـن حلقه هـای مغفـول مانـده از ایـن زنجیـره صنعتـی در ایران هسـتند 
کـه نیـاز بـه تحقیقات و آموزش هـای خاص در زمینـه مکانیزه کردن این عملیـات و انجام 
هرچـه دقیق تـر آنهـا در ایران به وضوح احسـاس می شـود. شـاید بتوان یکـی از مهم ترین 
دالیـل ایـن امـر را عـدم وجود منابـع و اعتبـار مالی الزم علمـی درباره فرآیندهـای پس از 
برداشـت گیاهـان دارویـی و معطـر دانسـت که موجـب نادیده گرفته شـدن ایـن فرآیندها 
توسـط مجامـع علمـی و دانشـگاهی شده اسـت. در دوران امـروز این محصـوالت عمدتاٌ به 
اشـکال گیـاه تازه، محصوالت گیاهی خشـک یا کنسرو شـده،گیاهان دارویی فرآوری شـده 
و  مـواد مؤثـرۀ استحصال شـده از گیاهان در صنعت، مورد اسـتفاده قـرار می گیرند.1 با این 
نـگاه آمـوزش مهارت هـای متنوع مرتبط با تولید، برداشـت، خشـک کردن، اسـانس گیری، 
تهیـه مـواد مؤثـر از گیـاه و اشـکال مختلف فرآوری و مصـرف  این محصـوالت از اهمیت و 

اولویـت باالیی برخوردار اسـت. 
 اهمیت و جایگاه زعفران در اقتصاد کشاورزی ایران و ارزآوری این محصول نیز بر کسی
 پوشیده نیست. اهمیت آموزش مهارت های مرتبط با تولید این محصول، در کنار دورۀ مهارتی
 گیاهان دارویی و نیز آموزش مهارت های مرتبط با گیاهان روغنی )سویا و آفتابگردان، کلزاو ...(

باعث گردیده اسـت شـاخۀ کاردانش این مهارت ها را در قالب یک بسـتۀ مهارتی ارائه نماید 
 و بـه عنـوان یکی از مهم ترین رشـته های »گروه کشـاورزی و خدمات « بـرای هنرجویان و
 مهارت آموزان دوره متوسطه طراحی نماید. بر این اساس رشتۀ مهارتی »کشت گیاهان دارویی و

زعفـران« در حقیقـت یکـی از بسـته های مهم مهارتی زیرگروه کشـاورزی و غذا اسـت، که 
بـه دلیـل اهمیـت آن، بـرای هنرجویـان شـاخه های تحصیلی فنـی و حرفـه ای و کاردانش 
طراحـی شـده اسـت. در ایـن بخـش نمونه هایـی از کارهـای عملـی مربـوط به این رشـتۀ 
مهارتـی را نیـز، بـه منظور ایجاد یک بسـتر عملیاتی بـرای الهام گرفتن و اسـتفاده مربیان 

دروس عملـی از ایـن شـیوه نامه به اجمال بررسـی خواهیـم نمود.
رشـتۀ مهارتـی کشـت گیاهان دارویی و زعفـران دارای 4 حوزۀ مهارتی اسـت. محتوای 
آموزشـی در نظـر گرفتـه شـده بـرای هنرجویـان  ایـن بسـتۀ مهارتـی نیز همچون رشـتۀ 

1. نجفـی، فـرزاد. محمدتقـی عبـادی و جـالل عباسـیان،  فرایندهـای برداشـت، خشـک کـردن و 
فرآوری گیاهان دارویی و معطر، انتشـارات دانشـگاه شـهید بهشـتی ، تهران، سـال 1390، ص 480
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زراعـت غـالت و حبوبـات مشـتمل بـر 2 واحـد درس پایه و 4 اسـتاندارد آموزشـی اسـت. 
واحد هـای درسـی در نظرگرفتـه شـده بـرای  ایـن رشـتۀ مهارتـی )بـه ارزش جمعـاً 42 

واحـد( به شـرح زیر اسـت: 
کشت گیاهان دارویی: 29 واحد )10 واحد نظری و 19 واحد عملی(  _
کشت زعفران: 4 واحد )1 واحد نظری و 3 واحد عملی(  _
کشت آفتابگردان: 5 واحد )1 واحد نظری و 4 واحد عملی( _
 کشت سویا : 4 واحد )1 واحد نظری البته در بازنگری استانداردها، کلزا هم گنجانده شده است و _

3 واحد عملی( 
کارورزی: 4 واحد عملی  _

رشـته های درسـی چنـد مهارتی نیازمند طیف نسـبتاً وسـیعی از آموزش هـا و کارهای 
فنـی و عملیاتـی )اعـم از کارگاهی،مزرعـه ای ، پژوهشـی و ...( هسـتند و بررسـی و تعمیـم 
دادن ایـن کارهـای عملـی بـه تمـام مهارت هـا، نیازمنـد فضـا فرصتـی بسـیار و سـیع تـر 
از گنجایـش ایـن شـیوه نامـه اسـت. از ایـن رو قبـاًل نیـز اشـاره شـد کـه هـدف از طـرح 
ایـن توصیه هـای عملـی، الهـام گرفتـن مربیـان دروس عملـی بـرای طراحـی عملیـات 
مشـابه و بهره گیـری از ظرفیت هـای موجـود در ایـن کارهـای عملـی بـرای ارزشـیابی و 
اعتبارسـنجی میـزان مهارت های اکتسـابی هنرجویان اسـت. بـا این نـگاه از جمله کارهای 
عملـی و فعالیت هـای مهارتـی متنوعی که برای رشـتۀ مهارتـی گیاهان دارویـی و زعفران 

پیش بینـی کرده انـد، می تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره نمـود: 
 1( توانایی کار با تراکتور و شناسایی ادوات شخم و خاک ورزی )تراکتور، گاوآهن، دیسک و ...(

آشـنایی بـا بافـت و سـاختمان خـاک ، ویژگی خاک هـای زراعـی، نمونه بـرداری از خاک و 
عملیـات خاکورزی اولیـه و ثانویه 

2( آشـنایی بـا نحـوه اتصـال و کاربـرد ادوات کاشـت مـزارع گیاهـان دارویـی، سـویا، 
آفتابگـردان، کلـزا و زعفـران، تنظیمـات اولیـه، شناسـایی قطعـات  و شـیوه های کاربـرد 

ماشـین های دنبالـه بنـد ...(
3( آشـنایی بـا انـواع کودهـای شـیمیایی ، شـناخت مـواد غذایـی پر مصـرف و کم مصـرف 
)ریزمغذی هـا( و عالئـم کمبـود این عناصر در زعفران، سـویا، آفتابگردان، کلـزا و گیاهان دارویی
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4( آشـنایی بـا مهم تریـن گیاهـان دارویی قابل کاشـت یـا کاشته شـده در منطقۀ محل 
سـکونت و ارائـۀ گزارشـی از این موضوع 

5( جمـع آوری تعـدادی از گیاهان دارویـی خـودرو موجـود در منطقـه، انجـام تحقیـق 
در مـورد مجموعـه ی جمع آوری شـده، نامگـذاری گیاهان جمع آوری شـده )ضمن مشـاوره 
بـا مربـی یا اسـتفاده از منابـع، افراد مطلـع و...(  و تهیـه و تحویل گزارشـی از این عملیات 
 6( آشنایی با زمان کاشت ، نحوۀ  تهیه پیازهای بذری، عملیات مرحله کاشت، آبیاری، و

زمان و نحوه برداشت مزارع زعفران 
7( تحقیـق میدانـی در زمینـۀ کیفیت و سـطح کشـت مزارع سـویا و آفتابگـردان، کلزا 
در منطقـۀ محـل سـکونت و آشـنایی با زمـان و نحوه کاشـت این محصـوالت در منطقه و 

تحویـل گـزارش مکتوبی از ایـن عملیات 
8( کسـب تجاربـی در زمینـه شـناخت پیازهای بذری مرغـوب؛ نحوه و  عمق کاشـت، 

میـزان تراکـم و فاصلـه بوتـه و ردیف های کشـت زعفران 
9( آشـنایی بـا ادوات کشـت، شـیوه های آبیـاری ،عملیـات مرحلـۀ داشـت و عالئـم 

رسـیدگی محصـول و روش هـا و ماشـین آالت مـورد نیـاز بـرای برداشـت آفتابگـردان
10( آشـنایی بـا نحـوه آماده سـازی زمین و روش های کاشـت مزارع  سـویا در منطقه، 

آشـنایی بـا ادوات کاشـت، عمق کاشـت و فاصلـۀ ردیف ها و بوته های سـویا 
آشـنایی بـا مراحـل آبیـاری، نحـوه مدیریت بـا آفات و بیمـاری ها، مراحل رشـد   )11
گیاهـی، عالئـم رسـیدگی محصـول، و روش های برداشـت سـویا، آفتابگـردان و کلـزا؛ ارائۀ 

مقالـه یـا گـزارش کار در ایـن زمینه 
12( آشـنایی بـا مراحـل آبیـاری، نحـوه مدیریـت بـا آفـات و بیماری هـا، مراحل رشـد 

گیـاه، عالئـم رسـیدگی محصـول، و روش هـای برداشـت آفتابگردان
 13( بازدیـد از مـزارع گیاهـان دارویی موجود در منطقه )یا دیدن فیلم های آموزشـی و
 اسـالید( در زمینۀ در زمینه نحوه برداشـت و خشـک کردن و بسـته بندی گیاهان دارویی و

تهیه گزارشی از این عملیات 
 14( کسـب اطالعـات و تجاربـی در زمینه فواید گیاهان دارویـی، مزایای طب گیاهی و

آشـنایی بـا نحـوه اسـانس گیری ، تهیه عرقیات گیاهی و شـیوه های اسـتحصال مـواد مؤثر 
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از گیاهـان دارویـی و تهیـه مقاله یا گـزارش از آن 
15( بازدیـد از واحدهـای تولیـدی یـا صنایع فـرآوری و تقطیر و تهیـه عرقیات گیاهی 
فعـال در منطقـه ، آشـنایی بـا فرایندهـای تقطیـر، اسـانس گیری و بسـته بندی محصوالت 

ثانویـه حاصـل از گیاهـان دارویـی و ارائـه گـزارش این عملیـات به مربی 
16( آشـنایی بـا انـواع خزانـه ، آشـنایی بـا گلخانه هـا، اصـول کلـی حاکم بـر طراحی و 
سـاخت ، و دالیـل اسـتفاده و مزایای احـداث گلخانه هـا، و تهیه گزارشـی از این پژوهش ها 
آشنایی با روش های تکثیر جنسی و غیر جنسی، کار عملی در مزرعه و نهالستان و  )17 

آشنایی با انواع قلمه و نحوه قلمه گیری از ساقه، ریشه و دیگر اندام های گیاهی
18( آشـنایی بـا اصـول کلـی بوجـاری، حمـل ، انبـارداری و فـروش گیاهـان دارویی و 

محصـوالت فرآوری شـده )اسـانس ها، عرقیـات و دم نوش هـای گیاهـی(
 19( کسب تجارب الزم در زمینه روش های آبیاری مزارع گیاهان دارویی یا زعفران، سویا و

آفتابگردان و تحقیق و  پژوهش در زمینۀ مزایا و مضرات هر کدام از این روش های آبیاری 
 20( توانایـی نمونـه بـرداری از خاک و ویژگی های یک نمونه قابل قبول برای ارسـال به

آزمایشگاه های خاک شناسی و آشنایی با دالیل ارسال نمونه ی خاک و انجام آزمون خاک
21( انجـام تحقیـق و پژوهـش کتابخانـه ای یا مزرعـه ای در زمینۀ روش هـای مدیریت 
بـا آفـات، بیماری هـای گیاهـی و علف هـای هرز مـزارع گیاهان دارویـی، )یا زعفران، سـویا 

و آفتابگـردان( ایـن کار میدانـی می توانـد صرفـاًً در بارۀ یک محصول باشـد.  
22( آشـنایی با روش های مدیریت با آفات مزارع زعفران، سـموم و علف کش های مورد 
 نیـاز بـرای مدیریـت بـا آفات و علف هـای هرز مـزارع زعفران )یـا یکی دیگـر از محصوالت
 این بسـتۀ مهارتی( و بررسـی شـیوه های مبارزه با دیگر عوامل خسـارت زا و تهیه گزارش

یا مقاله در این زمینه
 23( بازدید از یکی از عطاری های فعال در منطقه و آشنایی با روش های کار و توانایی ها و
 مهارت های مورد نیاز یک فروشندۀ گیاهان دارویی و تحقیق و پژوهش در زمینۀ ابعاد مختلف

ایـن شـغل )نـوع محصـوالت، مشـتریان، میـزان فـروش و ... ( و تهیـه و تحویـل گـزارش 
مکتـوب ایـن بازدیـد بـه مربی  

24( جمـع آوری تعـداد مشـخصی از محصوالت خشـک شـده یا بذور گیاهـان دارویی 
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رایـج در منطقـه )مثـاًل 10 تـا 15 نمونه( و تحقیـق پیرامون مزایا و فوایـد دارویی هر کدام 
از ایـن نمونه هـا  و ارائـۀ آن بـه صـورت یک کار عملـی به مربی 

 25( شرح تجارب فردی فراگیران در زمینۀ مصرف گیاهان دارویی و توصیف تجربۀ خود
 به طور شـفاهی یا مکتوب در سـر کالس )در حضور مربی و دیگر هنرجویان( و ارزیابی این

تجربه توسط مربی 
26( تقسـیم نمودن هنرجویـان بـه چنـد گـروه و تأمین ابزارهـا و لوازم مـورد نیاز برای 
تهیـه یـک یـا چنـد دمنـوش بـه صـورت عملـی توسـط هـر کـدام از گروه هـا و ارزیابـی 

مهارت هـا و کیفیـت دمنوش هـا توسـط دیگـر هنرجویـان و مربـی 

اعتبار و قابلیت روش های مهارت سنجی
همچنان که ریز فعالیت های عملی و سـاعات در نظر گرفته شـده برای این دروس نشان 
می دهـد، در متـن پیمانه های درسـی در نظر گرفته شـده بـرای هر کدام از این رشـته های 
 مهارتـی مجموعـه ی متنـوع و پردامنـه ای از آموزش هـای عملـی پیش بینـی و در نظـر
 گرفتـه شـده کـه بررسـی جامـع آن از حوصلـه ایـن بحـث خـارج اسـت. از ایـن نـگاه و
 در حالت معمول زمان در نظر گرفته شده برای هر درس در طول یک فصل یا نیمسال تحصیلی

بـرای سـپری نمـودن این آموزش هـای عملی کفایت می کنـد. اما در آموزش هـای مهارتی 
دوره هـای سـنجش مهـارت غالباً چنین زمانـی در اختیار مربیـان و برگزارکنندگان دوره ها 
قـرار نـدارد. زیـرا در دوره های سـنجش مهارت فرض بر آن اسـت که دانش آمـوز خود این 
آموزش هـا را قبـاًل خـواه در کالس هـای آموزشـی و خـواه طی تجـارب شـخصی از طریق 
تحقیـق و پژوهـش و مطالعـه منابـع درسـی، یـا به طـور عملـی در سـر مزرعـه، یـا کارگاه  
 سـپری نموده اسـت و هدف اصلی فراگیران از شـرکت در این آموزش ها سـنجش مهارت و

دریافت گواهینامه های مهارتی مورد نیاز آنان است.
 در چنین شرایطی دقت ابزارهای اندازه گیری برای سنجش مهارت های عملی فراگیران

از اهمیـت و اولویـت خاصی برخوردار خواهد بود. بـه عبارت دیگر برگزارکنندگان دوره های 
 سـنجش مهارت بایسـتی تـا آن جا که ممکن اسـت، از دقت ابزارهای خود بـرای ارزیابی و

سـنجش مهارت های فراگیران اطمینان داشـته باشـند. از این رو برگزارکنندگان دوره های 
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سـنجش مهـارت بایـد بداننـد کـه آیـا ابزارهـای اندازه گیری آنـان بـرای ایـن ارزیابی ها از 
اعتبـار و قابلیـت مناسـبی برخـوردار هسـت یـا خیـر؟ بـه بیـان دیگر بایـد دانسـت که آیا 
شـیوه های سـنجش مهـارت از اعتبـار و روایـی و قابلیـت کافـی برخـوردار هسـتند؟ بـه 
 نوشـته سـرمد و بازرگان »اعتبار و روایی به معنی آنسـت که آیا روش انتخاب شـده برای

سـنجش موضـوع موردنظـر مناسـب اسـت و آن را می سـنجد یا نه؟ بـه عبارت دیگـر ابزار 
اندازه گیـری تـا چـه حـد خصیصـه موردنظـر را می سـنجد . بـدون آگاهـی از اعتبـار ابـزار 

اندازه گیـری نمی تـوان بـه دقـت داده هـای حاصـل از آن اطمینـان داشـت«. 1
بـرای سـنجش قابلیـت و اعتبـار ایـن ابزارهـای مهـارت سـنجی الزم اسـت نخسـت 
 خطاهـای محتمـل ایـن روش اندازه گیری خـود را به اجمال بررسـی کنیم. اشـاره نمودیم
 که برای سنجش مهارت های عملی می توان از دو روش برگزاری آزمون عملی )آزمون کّمی( و

سـنجش کیفـی اسـتفاده نمـود. در اعتبارسـنجی کیفـی مهارت هـا رونـد و روش هـای 
سـنجش تفـاوت چندانـی بـا دیگـر مطالعـات و پژوهش هـای کیفـی نـدارد. مثـال اگـر از 
فراگیـران بپرسـیم یـک قطعه یا ابزار مشـخص را از میـان مجموعه ای از ابزارها شناسـایی 
کنـد، و او قـادر بـه انجـام این کار نباشـد و آن ابـزار یا قطعه خـاص را نشناسـد؛ ناتوانی او 
می توانـد نشـانه ضعـف یا عدم مهـارت او در این زمینه تلقی شـود. در این صـورت با دادن 
امتیـاز بـه مجموعـه ای از پرسـش های این چنینـی )کیفـی ، توصیفـی، عملـی( می تـوان 
میـزان مهـارت او را به طـور نسـبی ارزیابـی نمـود. البتـه ایـن روش سـنجش ظرفیـت آن 
را دارد کـه بـا  ارزش گـذاری پرسـش ها از طریـق بررسـی مقادیـر کّمـی )نمـره(، سـطح، 
کیفیت و ارزش عددی این شـاخص  را نیز مشـخص نماید. با این شـیوۀ سـنجش، کسـب 
شایسـتگی های مهارتـی و فنـی و عملیاتـی فراگیران در گرو پاسـخ گویی بـه درصد باالیی 
از ایـن گونـه پرسـش ها اسـت. در ایـن صـورت به طور نسـبی می تـوان با درجۀ متوسـطی 
از اطمینـان  احـراز میـزان مشـخصی از تجـارب عملـی و شایسـتگی های حرفـه ای فرد را 

به طـور تقریبـی مـورد ارزیابی قـرار داد.
بـرای بررسـی میـزان قابلیت ابزارهای مهارت سـنجی مورد اسـتفاده در این شـیوه نامه 

1. بازرگان هرندی، عباس، الهه حجازی و زهره سرمد، روش¬های تحقیق در علوم رفتاری، انتشارات 
آگاه، تهران، چاپ پازدهم، تهران، 1384، ص 160
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هم چـون هـر تحقیـق و پژوهـش کیفی دیگـری می توان از طریـق تنظیم پرسشـنامه های 
اسـتاندارد یـا طراحـی پرسشـنامه های محقق سـاخته و بررسـی پاسـخنامه های دریافتی، 
در یـک جامعـه آمـاری مشـخص، میـزان اعتبـار و قابلیـت نسـبی ایـن ابزارهـا را بررسـی 
نمـود و از طریـق محاسـبات آمـاری بـه پاسـخ های مشـخصی در ایـن زمینـه رسـید. بـه 
نوشـته قاضـی طباطبایـی »در بحـث اعتبـار وسـیله اندازه گیری سـه نـوع مختلـف اعتبار 
می تـوان متصـور بـود که هر کـدام با بُعـد متفاوتی از موضـوع اندازه گیری سـر و کار دارد. 
روش هـای تعییـن اعتبـار اندازه گیـری شـامل: اعتبـار محتـوا، اعتبـار مالکی یـا تجربی یا 

وابسـته بـه معیار و اعتبار سـازه ای اسـت.« 1
در بررسـی چنیـن مؤلفه هایـی کـه بـا آزمـون و پیشـرفت تحصیلـی یـا مهارت آموزی 
تجربـی سـروکار دارنـد، روش های بـرآورد اعتبار محتوا از قابلیت نسـبی بهتـری برخوردار 
اسـت. بـه تعبیـر سـرمد »اعتبـار، محتـوا نوعـی اعتبـار اسـت کـه معمـوالً بـرای بررسـی 
اجـزای تشـکیل دهنـده یـک ابـزار اندازه گیـری بـه کار بـرده می شـود، مثاًل بـرای آزمون 
پیشـرفت تحصیلـی باید اعتبـار محتوای آ ن را موردنظر قـرار داد. اعتبار محتوایی یک ابزار 
اندازه گیـری بـه سـوال های تشـکیل دهنده آن بسـتگی دارد .اگـر سـؤال های ابـزار معـرف 
ویژگی هـا و مهارت هـای ویـژه ای باشـد که محقـق قصد اندازه گیری آن را داشـته باشـند، 
آزمـون دارای اعتبـار محتوا اسـت. برای اطمینـان اعتبار محتوا باید در مواقع سـاختن ابزار 
چنـان عمـل کرد که سـؤال های تشـکیل دهنده ابزار معرف قسـمت های محتـوای انتخاب 
شـده باشـد. اعتبار محتـوای یک آزمون معموالً توسـط افرادی متخصـص در موضوع مورد 

مطالعـه تعییـن می شـود. از ایـن رو اعتبـار محتوا به قضـاوت داوران بسـتگی دارد.
از آن جـا کـه پرسـش های عملـی طراحـی شـده در ایـن طـرح، دقیقـاً بـر اسـاس بـرآورد 
معـرف  اندازه گیـری  روش هـای  تنـوع  و  طراحی شـده  مهارت سـنجی  تجربـی  مالک هـای 
 ویژگی هـای یـک فراینـد ملمـوس مهارت آموزی اسـت، می تـوان اعتبـار ضمنی آن را به شـکل

کلـی تأییـد نمـود. بـا این وجود ایـن امکان نیـز وجود دارد بـا برگـزاری چند دوره یـا یک دوره 
در چنـد جـا و چنـد اسـتان ایـن شـیوه نامه را و از طریق طراحی پرسـش نامـه، ضریب صحت و 
سـطح موفقیـت آن را بـا برگزاری آزمون هـا و روش های آماری نیز محاسـبه و... مشـخص نمود.

1. قاضی طباطبایی، محمود، تکنیک های خاص تحقیق در رشته علوم اجتماعی، انتشارات دانشگاه 
پیام نور، تهران، سال  1374، ص 13
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استخراج ویژگی های مهارتی 
بحـث اسـتخراج ویژگـی و ترسـیم بردارهـای ویژگـی یک موضـوع تخصصـی در حوزۀ 
طراحـی صنعتـی اسـت. از این منظر اگر قصد آن باشـد که یک دسـتگاه طراحی شـود که 
دارای ویژگی های خوب و قابل قبول باشد، بایستی از قبل ویژگی خوب و مالک های معرف 
آن به دقت مشـخص شـده و بردارهای محاسباتی آن ترسیم شود. ما در بحث اعتبارسنجی 
 شایسـتگی های شـغلی ممکـن اسـت نیازمنـد ابزارهایـی بـا ایـن دقـت آمـاری نباشـیم.
 اما اگر قصدمان به راستی سنحش سطح مهارت فراگیران باشد، بایستگی از قبل ویژگی های

یـک فـرد ماهـر )در هر حوزۀ شـغلی یـا مهارتی( را بشناسـیم و از این ابزارها برای بررسـی 
سـطح مهارت آمـوزی و توانمندسـازی فراگیران دوره های مهارتـی بهره  ببریم.  

 واقعیت آن اسـت که بسـیاری از مهارت آموزان دوره های فنی و مهارتی خواه به صورت
فردی و خواه شـرکتی یا سـازمانی جلب بازار کار و و مشاغل شـده اند و مهارت های اکتسابی 
خود را در حوزۀ انجام خدمات مختلف شغلی، تولیدی، خدماتی و ... انجام می دهند. از این 
 نـگاه ضرورت تربیت نیروی انسـانی مهارت آموختـه، توانمند و برخوردار از شایسـتگی های

فنـی و حرفـه ای الزم و میزان کارایی مناسـب آنـان، یکی از اهداف راهبـردی آموزش های 
فنـی و حرفـه ای و کار دانـش )و به طـور کلـی آموزش های مبتنی بر شایسـتگی بر اسـاس 
سـند تحـول بنیادیـن آموزش و پرورش کشـور( اسـت. گفتنی اسـت نظام تعلیـم و تربیت 
مبتنـی بـر شایسـتگی و سـازوکارهای آموزشـی مرتبـط با مهارت آمـوزی و توانمندسـازی 
نیـروی انسـانی، تنهـا منحصـر بـه مهارت هـای فنـی و عملیاتـی نیسـت؛ زیـرا می تـوان 
بـه درسـتی دریافـت مهـارت شـغلی اگـر بـه فضیلت هـای اخالقی، احسـاس مسـئولیت ، 
امانـت داری و بسـط ارزش های انسـانی و اسـالمی آراسـته نباشـد، از نیل به همـان اهداف 

مـادی و صرفـاًً فنی و شـغلی هـم ناتوان خواهـد ماند. 
در این سـند ملی نظام تعلیم و تربیت کشـور نهادي دانسـته شده اسـت که »مسئولیت 
 آماده سازي دانش آموزان جهت تحقق مرتبه ای از حیات طیبه در همه ابعاد را برعهده دارد که

تحصیـل آن مرتبـه بـرای عمـوم افـراد جامعـه الزم یـا شایسـته باشـد . دسـتیابی بـه این 
مرتبـه از آمادگـی بـرای تکویـن وتعالـي پیوسـته هویـت دانش آمـوزان )با تأکید بـر وجوه 
 مشـترک انسـاني، اسـالمي و ایرانـي( ضمـن مالحظه ویژگی هـای فردی و غیر مشـترک و
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نیـز در راسـتای شـکل گیـری و اعتـالی مـداوم جامعه صالح اسـالمي مسـتلزم آن اسـت 
کـه تربیت یافتـگان ایـن نظـام شایسـتگی های الزم بـرای درک واصـالح مـداوم موقعیـت 
خـود و دیگـران را براسـاس نظـام معیـار اسـالمی کسـب نماینـد.«1 در همین سـند برای 
توانمندسـازی نیـروی انسـانی مجموعه ای از صفـات و توانمندی های فـردی و جمعی ناظر 
 بـه همـه جنبه های هویت )عقالنـی، عاطفی، ارادی و عملی( ، و نیـز تمام مؤلفه های جامعه
 بر اسـاس نظام معیار اسـالمی مورد اشـاره قرار گرفته اسـت، که متربیان برای دسـتیابی به

مراتـب حیـات طیبـه جهـت درک موقعیـت خـود و دیگران و عمـل فـردی و جمعی برای 
بهبـود مسـتمر آن، بایـد ایـن گونـه صفـات و توانمندی ها را کسـب نمایند. 

 با این نگاه در آموزش های مهارتی مختلفی که خواه به طور غیررسـمی توسـط نهادها و
 مؤسسـات آموزشـی انجـام می گیرد، و خـواه آموزش های مهارتی تعریف شـده در چارچوب
 آموزش های رسـمی کشـور و برای مهارت جویان مقطع متوسطه شاخه های فنی حرفه ای و

کاردانش )نظام تعلیم و تربیت رسمی(، فراگیران بعد از سپری نمودن دوره های آموزش مهارتی 
 بایـد شایسـتگی ها و توانمندی هایی را کسـب نمایند که بررسـی سـطح همین شایسـتگی ها

می توانـد مـالک عینی و روشـنی بـرای اعتبار سـنجی چنیـن آموزش هایی باشـد. مربیان 
دروس عملـی بـر حسـب نـوع و حـوزۀ مهارتـی و سـطح اثرگـذاری اقتصـادی، اجتماعی و 
فرهنگـی مهارت هـای آموزش داده شـده، نسـبت به ارزیابی و اعتبارسـنجی سـطح مهارت 
فراگیـران خـود اقـدام نماینـد. بخشـی از مالک هایـی کـه در رابطـه بـا اسـتخراج ویژگـی 
مـورد اشـاره قـرار گرفـت، ویژگی هایی کـه معرف یـا نماینده خوبی بـرای ارزیابی باشـند، 
بایسـتی طـی فراینـد آمـوزش بـه دسـت آمده باشـند تـا بتـوان بـا قاطعیـت آن ویژگی را 

مصـداق عینـی یا معـرف مهارت آمـوزی فراگیران دانسـت. 
به طـور مثـال مهـارت آمـوزان در طـول برگـزاری دورۀ آموزشـی سـرویس و نگهداری 
تراکتـور و تیلـر بارهـا بـه کارگاه ماشـین آالت و ادوات، گریـس کاری بـرده می شـوند و بـا 
آمـوزش و نظـارت مربـی در عملیـات گریسـکاری قطعـات تراکتـور یـا ادوات کشـاورزی 
شـرکت می کننـد. در ایـن مثـال فـردی کـه در جریـان عملیـات مشـارکت جـدی دارد و 

1. متـن »سـند تحـول بنیادین آموزش و پرورش«، نشـر دبیرخانه شـورای عالـی انقالب فرهنگی، 
تهران، سـال 1390،  ص 10
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بـا حـس تعهـد و از روی عالقـه و انضبـاط ایـن مهارت هـا را کسـب کرده باشـد، بـه نحوۀ 
آماده سـازی پمـپ گریـس و محل گریس خورها به خوبی آشـنا اسـت.  او کارهـا را منظم، 
بـا حوصلـه، بـدون ریخـت و پـاش و خـوب انجـام می دهـد و مربـی ایـن درس می توانـد 
چنیـن ویژگی هایـی را معـرف سـطح مهارت و عالقه و تعهـد و توانمندی فراگیـران به این 
دورۀ مهارتـی بدانـد و بـر حسـب کیفیت انجـام کار امتیاز الزم را در چنیـن آزمون هایی به 
آنـان بدهـد. از جملـه مالک های دیگـری کـه می تواند معرف ایـن قبیـل مهارت آموزی ها 

باشـد، می تـوان بـه ویژگی هایـی زیـر اشـاره نمود: 
تحویل دادن گزارش مکتوب از جلسۀ کار عملی،  _
داشتن سرعت عمل هنگام کار و مشهودبودن مهارت و خالقیت در انجام کارها  _
میزان حضور در عملیات و سطح مشارکت افراد در جریان عملیات   _
میزان عالقه و کنجکاوی فرد در طول اجرای عملیات،  _
سطح رعایت نکات ایمنی و حفاظت شخصی  _
حاضر شدن در برنامه های کار عملی با لباس کار و کفش و کاله ایمنی )در صورت ضرورت(   _
سطح محافظت و احساس مسئولیت در نگهداری ابزارهای مورد کاربرد در طول اجرای عملیات _
میزان نظم و ظرافت و رعایت نظافت کار و ...  _

چنیـن متغیرهایـی )بـه ویژه چنانچـه موردی و وابسـته به تغییرات محیطی نباشـند و 
از خـود دورۀ آموزشـی منتـج شـده باشـند( می تواند در ارزیابی میزان مشـارکت و سـطح 

مهارت آمـوزی فراگیـران شـرکت کننده در دوره های آموزش مهارتی راهگشـا باشـد.

ارزیابی مهارت های عملی فراگیران 
بـه اسـتناد تجـارب فـراوان کـه در طـول برگـزاری دوره هـای آمـوزش مهارتـی بـه 
دسـت آمـده ، مؤلفه هـا و متغیرهـای زیـادی بـرای ارزش گـذاری و اعتبارسـنجی میـزان 
توانمندی هـای اکتسـابی و سـطح مهارت هـای عملی هنرجویـان شـرکت کننده در چنین 
آموزش هایـی وجـود دارد. به طـور کلـی )و در شـرایط آرمانـی( نگرش هـای شـغلی یـک 
فراگیـر مهارت آموختـه و توانمنـد، بعـد از سـپری کـردن چنیـن دوره هایـی بایسـتی بـه 
 شـکل مشـهود توسـعه یابد. مهارت آموزان بایسـتی عالوه بر ارتقاء و بهبود توان فیزیکی و
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عملیاتـی، مهارت هـای اخالقـی و فرهنگـی متنوعـی را نیز کسـب نمایند که ممکن اسـت 
تـا پیـش از فراینـد مهارت آمـوزی به شـکل تخصصی بـه آن فکر نکرده باشـند. 

در طـول اجـرای دورۀ آمـوزش مهارتـی رفتارها، سـطح عملکردها و کیفیت مشـارکت 
هنرجویـان در انجـام کارهـای عملـی، آینـۀ تمـام نمایی اسـت کـه مربیـان دروس عملی 
می تواننـد بـا مشـاهده و بررسـی و ارزشـیابی آن نسـبت بـه بـرآورد سـطح مهارت آموزی 
فراگیـران خـود، اقـدام نماینـد. بـا آن کـه نیل بـه کلیـۀ ویژگی هـای یـک مهارت آموختۀ 
شـاخص )ایـده آل( نیازمنـد حضـور او در جامعـه و آمـوزش مسـتمر و مهارت آمـوزی در 
میدان عمل و در عرصۀ شـغلی اسـت، اما مربیان می توانند در طول اجرای دورۀ آموزشـی 
ویژگی هـای یـک فـرد توانمنـد و مهارت آموختـه و مؤثـر و دارای اثربخشـی باال در سـطح 

جامعـه را بـه فراگیـران خود آمـوزش دهند. 
مربیـان واحدهـای عملی رشـته های مهارتی بر حسـب نوع رشـته و امکاناتی که به آن 
دسترسـی دارند )نظیر کارگاه ماشین آالت و ادوات کشاورزی، آزمایشگاه خاکشناسی، مزارع 
کشـاورزی بـرای رشـته های مهارتـی گروه کشـاورزی و خدمـات( می توانند سـطح مهارت 
فراگیران خود را مورد تجزیه و تحلیل و  ارزیابی دقیق تر و عینی قرار دهند. یکی از مهم ترین 
راهکارهـا بـرای سـنجش مهـارت و ارزیابـی عملکرد فراگیـران تبدیل مؤلفه هـای کیفی به 
مقادیـر کمـی اسـت. در ایـن فرایند که شـباهت زیادی به دیگـر مطالعـات و پژوهش های 
 کیفـی دارد، مربـی بـرای هر متغیر یا مؤلفه ی کیفی، سـطحی از امتیـاز در نظر می گیرد و
 در نهایت با جمع بندی امتیازات به دسـت آمده به طور نسـبی سـطح عملکرد هر فراگیر  را
 مورد سـنجش و ارزیابی می نماید. شـیوۀ تبدیل مؤلفه های کیفی بـه مقادیر کمی می تواند
 با تنظیم پرسشنامه هایی حاوی پرسش های فنی و عملیاتی و ارزیابی و بررسی پاسخنامه ها

یـا اسـتفاده از ظرفیـت مهارت آمـوزان برای سـنجش مهـارت همدیگر و روش های مشـابه 
 صـورت گیـرد. در تحقیق هـای کیفـی که بر پایۀ پرسشـنامه و جمع آوری اطالعات  شـکل
 می گیرند و به صورت کیفیت های ترتیبی هسـتند، برای محاسـبات آماری الزم اسـت این
 کیفیت ها به صورت کمی درآیند.1 امروزه برای ارزیابی و سنجش عملکرد کارکنان روش های

1. ایروانی، هوشنگ و عباسقلی خواجه نوری، یک روش آماری برای تبدیل پاسخ¬های کیفی به 
مقادیر کمی با حداکثر درست¬نمایی، مجله علوم کشاورزی ایران ، جلد 22، شماره 3 و 4 ، ص49
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مختلفـی وجـود دارد کـه می توان از آن برای سـنجش مهارت فراگیران دوره های سـنجش 
مهـارت هـم اسـتفاده نمـود. از جملۀ ایـن روش ها که عمدتاً بر مشـاهده، تحلیـل عملکرد، 

مقایسـه و ارزیابی توصیفی اسـتوار هسـتند، می توان بـه راهکارهای ذیل اشـاره نمود: 
بررسی ویژگی های فردی فراگیران: قراردادن فراگیر در موقعیت کار عملی در مزرعه  _

 یا کارگاه و مشاهده و ارزیابی رفتارهای او از قبیل، نظم، سرعت عمل، ابتکار، قدرترهبری و ... و
سنجش این رفتارها با تبدیل کردن ارزش رفتاری به مقادیر عددی )امتیاز(  

 سـنجش عملکرد فراگیران به شیوه های مقایسه ای : قراردادن فراگیران در شرایط _
 کار عملی همسـان و مقایسـه رفتار و سـطح مهارت و میزان مشـارکت آنان با همدیگر و

امتیـاز دادن بـه تالش های آنان. مربـی می تواند در این روش با اسـتفاده از تکنیک های 
مختلفـی چـون رتبه بنـدی، مقایسـۀ زوجی، مقایسـه گروهـی و ... از ابعـاد و جنبه های 

مختلـف توانمندی هـای مهارتی افـراد را ارزیابی کند. 
ارزیابـی عملکرد فراگیران: یکی از جامع ترین روش هـای ارزیابی توانمندی کارکنان  _

 اسـت کـه مربیـان دروس عملـی می تواننـد از روش هـای )تکنیک ( آن برای سـنجش و
ارزیابـی سـطح مهـارت فراگیران در شـرایط کار عملی بهره ببرند. در ایـن رویکرد مربی 
 می تواند با تهیه برگه ها، چک لیسـت ها و نمون برگ های )فرم( رتبه بندی ترسـیمی و ...

فراگیـران را از جنبه هـای مختلفی چون ارزیابی مبتنی بـر ویژگی های فردی روش های 
 مبتنـی بـر ارزیابـی رفتـار یـا رویکردهـای رفتـاری و ارزیابی هـای مبتنـی بـر نتیجه ی

کار و بررسی موفقیت ها و ویژگی ها و خالقیت های خاص فراگیران را ارزیابی نماید.
 ارزیابـی رویکردهای رفتـاری فراگیـران: مربی می توانـد مالک های مشـخصی را _

 بـرای تبییـن و تعریف سـطوح مختلفی از توانمندی و مهارت هـای عملی  تعریف کند و
 سـپس میزان تالش ها و سـطح همکاری و مشـارکت و نظم و خالقیت های فراگیران را

بر حسـب اسـتحقاق در این سـطوح توانمندی درجه بندی نماید. این روش ارزیابی نیز 
 نیازمند تنظیم برگه های ارزیابی و چک لیسـت هایی اسـت که مربی می تواند بر اسـاس

شـرایط و میـزان اهمیـت کار آن هـا را تنظیـم کنـد و در ارزیابـی نهایی در پایـان دوره 
بـرای بررسـی و ارزشـیابی سـطح مهـارت فراگیـران از آن اسـتفاده نماید.  

در  شـرکت کننده  فراگیـران  مهـارت  ارزیابـی  ابزارهـای  و  الگوهـا  روش هـا،  تمامـی 
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دوره های آموزشـی سـنجش مهارت با هدف تخمین سـطح توانمنـدی و در حقیقت تغییر 
 رفتـار و میـزان مهارت هـای اکتسـابی آنـان صـورت می گیـرد. در جمع بندی ایـن بخش و
 برای در دست داشتن مؤلفه هایی برای قضاوت سطح توانمندی ها و شایستگی های مهارتی،

برخـی از مهارت هـای فنـی، عملیاتـی، اجتماعـی، فرهنگـی، اخالقـی و شـغلی و رفتـاری 
یـک مهارت آموختـۀ توانمنـد و دارای شایسـتگی های بـاالی فنـی و حرفـه ای را می تـوان 

به قـرار زیر دانسـت: 
1( فرد ماهر از دانش و معلومات کافی در حوزۀ کاری خود برخوردار است 

2( فرد ماهر در شناسایی معایب کار سرعت بیش تری نسبت به دیگران دارد
 3( یک فرد مهارت آموخته ابزارهای کار حوزۀ مهارتی خود را به طور کامل می شناسد و

توانایی دارد با آن ها کار کند. 
4( یـک فـرد مهارت آموخته به سـطح باالیـی از مهارت های ارتباطـی و روابط عمومی 

باال نیازمند اسـت. 
5( فـرد ماهـر قطعـات، دسـتگاه ها و ابزارهـای مورد اسـتفاده در حوزۀ مهارتـی خود را 

می شناسـد، و به طـور نسـبی مهـارت بیش تری بـرای اسـتفاده از آن ها دارد
6( فـرد ماهـر مسـئولیت ها و وظایفـش را در حـوزۀ مهارتـی خود می شناسـد و به نحو 

احسـن انجام دهد.
 7( فـرد ماهـر می تواند در هر شـرایطی مشـکالت حوزۀ کاری خود را تشـخیص دهد و

برای برطرف کردن آن راه حل داشته باشد. 
8( یـک فـرد مهـارت آموختـه در حوزۀ شـغلی خود خالق اسـت و کارهـای مربوط به 

شـغل خـود را بـا کیفیـت بیش تـر و زودتـر از دیگران انجـام می دهد. 
9( یـک فـرد مهـارت آموختـه در حـوزۀ کاری خـود توانمنـد و دانـا و بـا وقـار و مورد 

اعتمـاد مشـتریان یـا مراجعـان خود اسـت. 
10( فـرد مهـارت آموخته مشـکالت و خطرات حـوزۀ کار خود را می شناسـد و وظایف 

خـود را بـا صبر و حوصلـه و رعایت نـکات ایمنی انجـام می دهد. 
11( یـک فـرد مهـارت آموختـه و دارای شایسـتگی های مهارتـی، کاردان، درسـتکار، 

رازدار، دلسـوز، امیـن و قابـل اعتمـاد و بـرای جامعه سـودمند اسـت.
12( فـرد مهـارت آموختـه و توانمنـد، در هـر مجموعه ای بیـش از منافع فـردی خود، 
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بـه موفقیـت سیسـتم و کل مجموعـه فکر می کنـد. زیرا می دانـد منافع حاصـل ازعملکرد 
بـاالی مجموعـه بـه او و همکارانش نیز می رسـد.  

13( فـرد مهـارت آموخته برای مطالعـه، یادگیری، تحقیق، مشـاوره و ... اهمیت باالیی 
برخـوردار اسـت، و می دانـد بـه روز بـودن و برخـورداری از آخرین یافته هـای علمی و فنی 

و خدماتی حوزۀ شـغلی اش یکی از شـروط مهم اسـتمرار و پایداری حرفۀ او اسـت.  
 14( فرد مهارت آموخته از اعتماد به نفس باالیی برخوردار است، در برابر مشکالت فوری

تسلیم نمی شود و برای رفع چالش ها صبور، متفکر، خالق، ایده پرداز و راهگشا است. 
15( یـک فـرد مهارت آموختـه، صفـر تا صـد خدمات خـود را با مهارت و سـرعت عمل 
بـاال انجـام می دهـد و کار را نیمـه تمـام رهـا نمی کنـد و اگر قادر به رفع مشـکل نباشـد، 

مشـتریان خـود را بـه مراجـع و مراکـزی ارجـاع می دهد که قادر به حل مشـکل باشـند. 
16( فـرد مهـارت آموختـه و توانمنـد بـه نظـم و انضبـاط کاری، سـرویس و نگهـداری 

مسـتمر ابزارهـای کار و آراسـتگی و تمیـزی محـل کار خـود اهمیـت می دهـد.
17( فـرد مهـارت آموخته و توانمند مشـاوری امین برای همکاران و مراجعان و مشـتریان 

خـود اسـت و نگرش های مثبتی نسـبت به دنیـای پیرامون خـود و اطرافیانش دارد. 
18( کارایـی، هوشـمندی، خالقیـت، سـرعت عمـل، مؤثر و مفیـد بـودن و برخورداری 
از اثربخشـی بـاال  از جملـۀ دیگـر ویژگی هـای یـک فـرد توانمنـد و مهارت آموخته اسـت. 
19( فـرد ماهـر و توانمنـد، از ظرفیت هـای بسـیار بـاالی فنـاوری اطالعـات، علـوم 
 رایانـه ای، نرم افزارهـای حرفـه  ای، اینترنـت، شـبکه های اجتماعـی  و ... غافـل نمی مانـد و

 پیوسـته در صدد اسـت در راسـتای کار و حرفـۀ خود اطالعات و تجاربـش را در این زمینه 
ارتقاء دهد. 

20( یـک فـرد مهـارت آموختـه در حوزۀ شـغلی خود از میـزان باالی تعهـد حرفه ای و 
مسـئولیت پذیری برخـوردار اسـت و کارش را بـا عشـق و عالقه انجـام می دهد. 

خطاهای محتمل اندازه گیری در این رویکرد
بـروز خطاهـای احتمالـی اندازه گیـری در مباحثی که با بـرآورد و سـنجش و ارزیابی و 
مقایسـۀ امـور کیفـی )و حتی کمی( سـر و کار داریـم ، قابل پیش بینی و امکان پذیر اسـت. 
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در بررسـی شـیوه های ارزیابـی و سـنجش مهارت کـه ماهیتی کیفی و توصیفـی دارند، نیز 
بررسـی خطاهـای محاسـباتی امری محتمل و الزم اسـت بنابراین باید کیفیـت و جایگاه و 
چندوچـون آن  در فراینـد ارزش گذاری روشـن باشـد. اگر برای اندازه گیـری طول و عرض 
و تخمیـن مسـاحت یـک زمیـن  به جـای متر یـا ابزارهای دقیق تـر از قدم اسـتفاده کنیم، 
خطـای یکنواخـت بـودن قدم هـا و نیـز خطـای اندازه گیـری طـول تقریبـی یـک قـدم به 
هـم جمع شـده و کیفیـت ایـن اندازه گیـری به طـور قطع زیـر سـؤال خواهد برد. حـال اگر 
بـرای اندازه گیـری ابعـاد همیـن زمین از یـک تکه طناب یا چوب اسـتفاده کنیـم که طول  
آن را نیـز بـا خط کـش اندازه گیـری کـرده ایـم، بـاز هـم خطـای کم دقتی هـا و لغزش ها و 
یکنواخـت نبـودن هـر بـار اندازه گیـری بـا دفعات قبل یـا بعـد، در کنار هـم درصد خطای 

نسـبتاً بزرگ تـری را در روش اندازه گیـری مـا ایجـاد خواهد کرد.   
در مباحـث کیفـی که دیگر اندازه گیری های ما نه با ابعـاد، ابزارها و مقادیر کمی و قابل 
اندازه گیری، بلکه با امور و مفاهیم کیفی، و پارامترهای ارزشـی و غیرکمی اسـت، خطاهای 
 محتمـل اندازه گیـری نیـز به شـدت بـر روند سـنجش و ارزیابی مـا تأثیر خواهد گذاشـت.

زیـرا برخـی از امور هسـت که قابلیت سـنجش یـک پدیـده را دارند، اما قادر به تشـخیص 
 سـطح آن بـه شـکل عـددی نخواهند بـود. امـور و مفاهیمی  چـون، شایسـتگی، مهارت، و

قابلیت هـای رفتـاری و عملکـردی از زمـرۀ موضوعاتـی هسـتند کـه بـه دلیـل ماهیـت 
کیفی شـان نیازمنـد روش هـا و ابزارهـای اندازه گیـری ابداعـی و مربی سـاخته هسـتند و 
می تـوان بـه همیـن دلیـل بـروز انـواع ابهام هـا و خطاهـای اندازه گیـری را در سـنجش 
چنیـن مفاهیمـی طبیعـی دانسـت. به ویژه در حـوزۀ اندازه گیـری امور کیفـی مجموعه ای 
از خطاهـا )اعـم از خطاهـای محیطی، فردی، سیسـتماتیک و ... ( قابل پیش بینی اسـت که 
روشـن کردن دامنه ی آن ها برای اعتبارسـنجی این داده ها مهم و حیاتی اسـت. به نوشـته 
کرلنیجـر »داده هـای علـوم اجتماعـی که از رفتار و محصول کار انسـان به دسـت می آیند، 
معمـوالً بـا خطـای اندازه گیری همـراه هسـتند و از این رو اعتبـار و روایی آنهـا را می توان 
مـورد سـوال قـرار داد. اهمیـت اعتبار از لـزوم قابلیت اعتماد اندازه گیری ناشـی می شـود و 
هـر انـدازه خطـای اندازه گیـری آنهـا بیش تـر باشـد، داده هایی که بـه دسـت می دهند به 

همـان اندازه غیـر قابـل اعتمادترند.« 1

1. کرلینجر، فرد نیکلز، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، جلد دوم، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر 
نجفی زند، انتشارات آوای نور، تهران ، چاپ چهارم، سال 1390، ص 111
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 بـه عبـارت دیگر کاهش خطاهای سـنجش به منزلـه  ی ابزاری اعتمادسـاز می تواند، تا
حـدود زیـادی اعتبـار و قابلیت اندازه گیـری را تأمین نماید. گاه ابزارهای آزمون و سـنجش 
یـک یـا چنـد مؤلفـه به خـودی خود خطـای اندکـی دارنـد. مثـاًل اگـر بـرای اندازه گیری 
طـول یـک بوتـۀ ذرت از متـر یـا خط کـش اسـتفاده کنیـم، ابـزار اندازه گیـری )بـه فـرض 
 اسـتاندارد بودن آن( تـا حـدود زیـادی کاهـش می یابد، و دامنـۀ خطا فقط به میـزان دقت

انـدازه گیرنـده کاهـش می یابـد؛ ولـی اگـر بـرای اندازه گیـری همیـن پارامتـر از وجـب 
اسـتفاده کنیـم و آن گاه بـا اندازه گیـری طـول وجب هـا بـه پاسـخ برسـیم، خطـای ابـزار 
نیـز بـه مجموعـۀ خطاهـای فـردی و محیطی افـزوده خواهـد شـد و اعتبار و میـزان دقت 
ایـن اندازه گیـری را بـه شـدت کاهـش خواهـد داد. امـا باید دانسـت که در مـواردی چون 
شـیوۀ برگـزاری آزمـون، فرایند برگـزاری آزمون و روند تبدیل پاسـخ ها بـه داده های ّکمی 
)امتیـازات یـا نمـرات( خطاهـای مختلفـی وجـود دارد کـه می توانـد اعتبـار و روایـی این 
شـیوۀ  سـنجش را مخـدوش یـا بـی اعتبـار کنـد. از ایـن رو در روند سـنجش مهارت های 
عملـی فراگیـران نیـز همچـون هر حـوزه سنجشـی دیگـری ممکن اسـت انـواع خطاهای 
فـردی ، محیطـی و سیسـتماتیک بـروز یابـد. هـر چـه میـزان ایـن خطاهـا بیش تر باشـد، 
اعتبـار و روایـی شـیوه ی آزمـون نیـز بیش تر خواهـد بـود. در آزمون های کیفـی به دالیلی 
چـون آزمـون ناپذیـری نسـبی مقادیـر کیفـی (Qualitative) در هـر سـه حوزه شـیوه ی 
برگـزاری آزمـون، فراینـد اجـرای آزمـون و رونـد تبدیـل پاسـخ ها بـه داده هـای کمـی و 
قابـل سـنجش خطاهایـی بـروز می یابـد کـه مـا را ناگزیـر می کنـد تا حـد توان نسـبت به 

شناسـایی و کاهـش این خطاهـا اقـدام نماییم.
برای سـنجش میزان قابلیت هر روش اندازه گیری پیشـرفت تحصیلـی یا مهارت آموزی 
بـه مجموعـه ای از پاسـخ ها نیازمندیـم که می تـوان آن را بـا ابزارهایی چون پرسشـنامه یا 
 تنظیم برگه های ارزیابی دوره های مهارتی )توسط فراگیران، مدرسان و ...( به دست آورد و

در نهایـت بـا تبدیـل این پاسـخ ها به داده هـای سـنجش پذیر، از طریق محاسـبات آماری، 
قابلیـت یـک روش اندازه گیری مشـخص و سـطح نسـبی این پیشـرفت را بـرآورد نمود. به 
نوشـته ی هومـن » پژوهشـگر بـرای تبدیل پاسـخ ها به داده ها یـک وسـیله اندازه گیری به 
 کار می بـرد. هـدف از اندازه گیـری گـردآوری اطالعـات دربـاره چیـز یـا فرد معینی اسـت.
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 حاصل کار آن در واقع تعیین اندازه ای از یک خصیصه معین برحسب واحد اندازه گیری است که
نتایج آن به صورت عدد بیان می شـود. انواع گوناگون متغیرها، مسـتلزم کاربرد شـیوه ها و 
 فنـون مختلـف آماری اسـت اما در هـر حالت هیچ یک از فنون آماری معنا نخواهد داشـت،
 مگر آن که اندازه حقیقی متغیر مورد مطالعه را به دست آوریم. شرط بدست آوردن داده های

خوب، شیوه های اندازه گیری دارای اعتبار روایی کافی است.« 1
 خطاهـای اندازه گیـری را می تـوان بر اسـاس نوع و ماهیـت اندازه گیری هـا و اهداف آن
 به شیوه های مختلفی دسته بندی نمود. از جمله خطاهای موجود در حوزۀ اندازه گیری های

کمی و کیفی می توان به خطاهای زیر اشاره نمود: 

خطای ابزار و لوازم برگزاری آزمون: 
 یکی از رایج ترین و مهم ترین خطاهای محتمل که می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم

میـزان اعتبـار و روایـی یـک ارزیابـی )یـا آزمـون( را تحـت تأثیـر قرار دهـد، خطـای ابزار 
اسـت. بایـد دانسـت کـه وسـیله اندازه گیـری وجـود نـدارد کـه بتوانـد کمیتی را بـا دقت 
بی نهایـت اندازه گیـری نمایـد. بـه ایـن معنا حتـی ابزارهـای اندازه گیـری پرکاربـرد و رایج 
)از قبیـل تـرازو، خط کـش، دماسـنج و ...( نیـز در هـر حـال به طـور مطلـق بـدون خطـا 
نیسـتند. در آزمون هـای نظری ابزار اصلی سـنجش محاسـبه ی میزان پاسـخ های درسـت 
آزمون دهنـده از میـان مجموعه ای از پرسـش ها اسـت. آزمـون به طور مثـال در آزمون های 
کّمـی محاسـبه ی میـزان تفاضل نمـرات پیش آزمـون و پس آزمـون می تواند تـا حدودی 
معـرف میـزان مهارت آمـوزی فـرد باشـد. در ایـن صـورت خطاهـای احتمالی فـرد آزمون 
گیرنـده می توانـد بـه مـواردی چـون خطـا در طرح پرسـش یا خطـای محاسـبه امتیارات 
کاهـش یابـد. امـا در آزمون هـای کیفـی کـه مرزبنـدی و حـدود کّمیت هـا نامشـخص و 
ابزارهـای اندازه گیـری نیـز نسـبی و کیفی اسـت، هر گونـه بی نظمی و بی دقتـی در اجرای 
آزمـون می توانـد میـزان خطاهـای شـخصی را بـه مراتـب بیش تـر از آزمون هـای کمـی 

افزایـش دهد.

1. هومن، حیدرعلی ، مبانی پژوهش در علوم رفتاری )پایه های پژوهشی(، انتشارات پارسا، تهران، 
سال 1376، ص 228
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خطاهای شخصی : 
 در آزمون های کمی شـیوه محاسـبه و جمع بندی امتیازات )نمرات( و صحت قرائت های
 آزمون گیرنده و میزان دقت و مهارت او در اسـتفاده از روش های آماری محاسـبه از زمر ه ی

خطاهـای شـخصی اسـت. در آزمونهای کیفی کـه در آن خطای ابزارهای محاسـبه بیش تر 
از آزمون هـای کمـی اسـت، اهمیـت خطاهـای شـخصی بـه مراتب بیش تر اسـت. بـه بیان 
دیگـر در آزمون هـای کیفـی باید کوشـید با افزایش دقـت بیش تر دیگـر خطاهای محتمل 
 )از قبیل خطاهای شـخصی و سیسـتمی( را نیز به منظور جبران بخشـی از خطای ناشی از

ابـزار و لـوازم برگـزاری آزمون جبران نمـود. از این رو با کاهش خطاهای شـخصی می تواند 
تـا حـدودی اعتبـار و دقـت نسـبی آزمون های عملـی را افزایـش داد. ، بخشـی از خطاهای 
محتمـل انـدازه گیـری، می توانـد ناشـی از میـزان دقت یـا عدم دقـت فرد آزمـون گیرنده 
باشـد. به طـور مثـال در شـیوۀ برگـزاری آزمون عملـی جمع بنـدی امتیازات درج شـده در 

چک لیسـت ها را می تـوان یک خطای شـخصی در محاسـبه دانسـت. 

خطاهای محیطی: 
در آزمون هـای کمـی خطاهـای محیطـی دسـته ای از خطاهـا هسـتند کـه ناشـی از 
شـرایط محیطـی برگـزاری آزمـون چون مناسـب بودن یـا نبودن محـل برگـزاری آزمون، 
زمـان برگـزاری آزمـون، کیفیت ابزار برگـزاری آزمون و موارد دیگری از این قبیل هسـتند. 
به طـور مثـال کم رنگ بودن برگه های سـؤاالت یا نداشـتن نور و تهویه ی مناسـب در محل 
برگـزاری آزمـون از جملـه ی خطـای محیطـی هسـتند. در آزمون هـای کیفـی نیـز چنین 
 خطاهایـی اگـر بیش تـر نباشـد، کم تـر نیسـت. به طـور مثال اگـر از فراگیر خواسـته شـود

بـرای آزمـون خـاک، از سـطح یـک مزرعـه یـک نمونـه بـرداری پذیرفتنـی انجـام دهـد، 
 مناسـب نبودن ابزار کار )از نظر ایجاد برش در عمق دلخواه(، نامناسـب بودن سـطح مزرعه

)از نظـر سـختی یـا میزان رطوبـت الزم(، میـزان صبر و حوصلـه ی مربـی و نظارت کننده، 
شـرایط آب و هوایـی و درجـه حرارت محیـط و پارامترهای دیگری از این قبیـل می تواند بر 
 روی ارزش و اعتبار کل فرایند آزمون و میزان روایی آن تأثیرات مسـتقیم و غیر مسـتقیم

فراوانی داشته باشد.
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 در فرایندهایی چون اعتبارسـنجی سـطح مهارت فراگیران عالوه بر خطاهای یاد شـده
خطاهـای دیگـری نیـز ممکن اسـت بروز نمایـد از جمله ایـن خطاها می تـوان از خطاهای 
 ذاتـی )سیسـتماتیک( و خطاهـای تصادفـی )کاتـوره ای( یاد نمود که بیش تر در آزمایشـات

تجربـی بـروز می یابنـد و می تواننـد بـر میزان دقـت و در نتیجـه اعتبار و قابلیـت آزمون ها 
 تأثیـر بگذارنـد. معیوب بودن ابزارهـای اندازه گیری )نظیر کالیبره نبـودن ترازوی دیجیتال،

کنـد بـودن یـا کـم دقتـی کرنومتر و مـوارد مشـابه( از جملـه خطاهـای نهادینه هسـتند. 
تغییـرات دمـا و رطوبـت، جریانـات جـوی، تغییـرات جریانات برق هنـگام کار بـا ابزارهای 
برقـی و فرسـودگی یـا کار نکـردن ابـزار و ادوات کشـاورزی هنـگام برگـزاری آزمون هـای 
 عملـی و برخـی از خطاهای شـخصی فـرد اندازه گیـر )نظیر بی حوصله بودن و خسـتگی و

موارد مشابه( از جمله این خطاها هستند. 
 در مـواردی خـود شـخص آزمون گیـر می توانـد عامـل تولیـد خطـای اتفاقـی باشـند. 
گفتنـی اسـت چنانچـه خطاهای موجـود در اندازه گیـری از نوع خطاهای کاتوره ای باشـند 
نتایـج انـدازه گیری هـای متوالـی در اطـراف مقـدار حقیقـی کمیـت مـورد نظر گسـتردتر 
می شـوند. در محاسـبات آمـاری و برآوردهـای نهایـی آزمون هـای عملـی می تـوان بـرای 
کاهـش هـر کـدام از خطاهـای سیسـتماتیک و کاتوره ای ضریـب تصحیح مشـخصی را در 

نظـر گرفت.
امـا آن چـه که بر اسـاس تجـارب ملموس ناشـی از برگزاری این شـیوه نامه در سـطح 
واقعـی و در میـدان عمـل قابـل مشـاهده اسـت، آن اسـت که ایـن روش از قابلیـت باالیی 
بـرای سـنجش توانمنـدی عملـی و مهارت آمـوزی فراگیران رشـته های مهارتـی مرتبط با 
کشـاورزی برخـوردار اسـت. بـه ویژه اگـر در طراحی پرسـش ها بـه ماهیـت عملیاتی بودن 
پرسـش توجـه نمـود و خطاهـای شـخصی و محیطـی حـوز ه ی ارزیابـی را تـا حـد امکان 
کاهـش داد، سـطح موفقیـت و قابلیـت و اعتبار این شـیوه نامـه نیز افزایـش خواهد یافت.

نمونه هایی از آزمون های مهارت سنجی
آزمون هـای مهـارت سـنجی در برگیرنـدۀ طیـف متنوعـی از آزمون هـای پیشـرفت 
تحصیلـی اسـت کـه در آن سـطح مهـارت و توانمندی  هـای تجربی، صالحیت هـای فنی و 
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عملیاتـی و مهارت های شـغلی و فیزیکی و شـرکت کنندگان در دوره هـای آموزش مهارتی 
مـورد سـنجش، ارزیابـی و قضـاوت قـرار می گیـرد. فـرق عمـدۀ ایـن دسـته از آزمون ها با 
امتحانـات کتبـی و آزمون هـای رسـمی و متعارف آن اسـت که به جای سـنجش و ارزیابی 
سـطح معلومـات و محفوظـات و اطالعـات و دانسـتنی های متفرقـه ی نظـری فراگیـران 
تجـارب عملـی، مهارت هـای حرفـه ای و فنی ، سـطح توانمندی های شـغلی و در یک کالم  
 تجـارب، مهـارت و آموخته های عملی و کاربردی اکتسـابی فراگیـران را ارزیابی می نماید و

در سنجۀ قضاوت و داوری مربی قرار می دهد. 
گفتنی اسـت در واژه نامه ها  ی تخصصی و واژه شناسـی )ترمینولوژی( آموزش و پرورش 
ابزارهای مهارت سـنجی مجموعه ای از آزمون های کاربردی را در قالب واژه جامع و عمومی 
 آزمون )1test   ، exam( در برمی گیرد که صفت مهارتی نیز به آن افزوده شده است. آزمون  های

رسـمی و قابـل انجـام بـرای مهارت سـنجی، بـر اسـاس اهـداف آموزشـی و انتظاراتـی که 
مجریـان دوره های آموزش مهارتی از سـطوح مهارت های اکتسـابی فراگیـران دارند، دارای 
انـواع مختلفـی اسـت. بر این اسـاس در دوره هـای آمـوزش مهارتی، فرایند مهارت سـنجی 
بـه معنـی هـر گونـه روش یـا ابـزار اسـتاندارد یـا وسـیله علمـی و هنجارمنـدی اسـت که 
از طریـق آن سـطح فراگیـری و میـزان آموخته هـا، صالحیت هـا، دانسـته ها، تجـارب و 

مهارت هـای فراگیـران مـورد سـنجش قـرار می گیرد. 
معمـوالً در هـر آزمونـی میـزان و ارزش یادگیـری و تجارب و مهارت هـای فنی و عملی 
آموخته شـده )کـه غالبـاً مجموعـه ای از مؤلفه هـا کیفی هسـتند(، بـه ارزش کمـی تبدیل 
می شـوند و بعد از تبدیل به مقادیر کمی ارزیابی می شـوند. در دوره های آموزشـی مهارتی 
نیـز )کـه در آن هـا افزایش سـطح توانمنـدی و بهبود و ارتقاء سـطح مهارت هـای فراگیران 
مـورد نظر اسـت(، معمـوالً میزان تجارب و مهارت هـای فنی و حرفه ای فراگیـران از طریق 
برگـزاری آزمـون  هـای عملـی مـورد ارزیابـی می گـردد. در دوره هـای آموزشـی سـنجش 
مهـارت معمـوالً سـطح آموخته هـای نظـری افـراد از طریق شـرکت در آزمون هـای برخط 
)آنالیـن(، مـورد سـنجش قـرار می گیـرد. ایـن در حالـی اسـت کـه بـرای اندازه گیـری و 
 سـنجش سـطح مهارت های عملی آنان ابزار یا روش خاصی در این سـاز و کار )مکانیسـم(

examination  1. محفف واژۀ
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 در نظـر گرفتـه  نشـده و برآورد سـطح مهارت های عملـی مکابیش به سـالیق و روش های 
مـورد نظـر مربیـان و مدرسـان دروس عملـی این دوره ها سـپرده شـده اسـت. از این نگاه 
 بـرای باالبـردن اعتبـار و قابلیـت آزمون هـای عملـی فراگیـران ایـن دوره هـا، روش هـا و

ابزارهـای علمـی و تجربـی بسـیار راهگشـا و کارآمـدی وجـود دارد کـه مربیـان از طریـق 
آن می تواننـد سـطح مهارت هـای اکتسـابی فراگیـران شـرکت کننده در ایـن دوره هـای 

آموزشـی را مـورد سـنجش و ارزیابـی نمایـد. 
بـرای درک بهتـری از شـرایط ، ویژگی هـا و و ریزه کاری هـای فراینـد مهارت سـنجی 
 فراگیـران شـرکت کننده در دوره هـای عملی کار دانش، سـنجش مهـارت، فنی حرفه ای و

چنـد نمونـه عملـی و تجربـی از ایـن روش هـای آزمـون بـه اجمال مـورد بررسـی اجمالی 
قـرار می گیـرد. تمامـی ایـن روش ها در مباحث آموزشـی و ادبیات و پیشـینۀ نظام تعلیم و 
 تربیـت و واژه نامه هـای تخصصی آمـوزش و پرورش کمابیش مورد بحث قرار گرفته اسـت و

بـر اسـاس شـرایط دوره و نوع آموزش های مهارتـی و نیاز و تقاضای دسـتگاه های مجری و 
برگـزار کننـده ی  ایـن دوره های آمـوزش مهارتی و به منظور کیفیت بخشـی بـه روش های 

سـنجش مهارت هـای عملی فراگیران مورد اسـتفاده قـرار می گیرند. 
 از این نگاه در دوره های آموزشـی مبتنی بر اعتبارسـنجی قابلیت های فنی و حرفه ای و

روش هـای مهارت سـنجی، آزمون هـای نظری و عملـی و ابزارها و روش هایـی نظام یافته ای 
بـرای اندازه گیـری سـطح مهارت هـای فراگیـران بـه اجـرا گذاشـته می شـود، کـه هـدف 
آن هـا ارزیابـی آن دسـته از آموزش هایـی اسـت که از طریـق آزمون های متعـارف کتبی و 
شـفاهی، قابـل ارزیابـی نیسـتند.  از جملـه آزمون هایی کـه از اعتبار علمی برای سـنجش 
مهـارت برخـوردار هسـتند، و بـه همیـن منظـور در مؤسسـات و سـازمان های آموزشـی 

جهـان مـورد اسـتفاده قـرار می گیرنـد، می تـوان بـه آزمون هـای زیر اشـاره نمود:

: )practical tes ts(  آزمون های عملی -
 بـه دسـته ای از آزمون هـای مهارتـی گفنـه می شـود که در آن سـطح تـوان اجرایی و 
مهارت هـای فراگیـران و شـرکت کنندگان در یـک دوره آموزشـی بر اسـاس توانمندی های 
عملـی و مهارت هـای مـورد نیـاز دسـتگاه یـا گروه شـغلی یـا سـازمان برگزار کننـده دوره 
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مـورد ارزیابـی و سـنجش قـرار می گیـرد. یکـی از مهم تریـن ویژگی هـای ایـن دسـته از 
آزمون هـای عملـی، سـنجش مهـارت و توانمندی هـای فیزیکـی و فنـی- عملیاتـی  افـراد 

شـرکت کننده بـر اسـاس مشـاغل و مهارت هـای مـورد نیاز مؤسسـات اسـت.

: )skill tes ts( آزمون های مهارت -
آزمون هـای مهـارت، معروف تریـن و پرکاربردترین شـیوه برای سـنجش سـطح مهارت 
فراگیران شـرکت کننده در دوره های آموزش مهارت اسـت. این دسـته از ارزیابی ها معموالً 
 بـا اسـتفاده از آزمـون دو مرحلـه ای )کتبـی و عملـی( صـورت می گیرنـد کـه بـر اسـاس

شـرایط و ویژگی هـای دورۀ آموزشـی ، معمـوالً در پایـان هـر دوره برگـزار می شـود . در 
ایـن روش سـنجش مهـارت کـه در آموزش هـای طـرح سـنجش مهـارت یـا خوداظهاری 
نیـز مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد، بـه ایـن صـورت اسـت کـه مربیـان دروس عملـی و 
نظـری فراگیـران را از نظـر صالحیـت علمـی )آموزش هـای نظـری( و صالحیت هـای فنی 
)مهارت هـای عملـی( مـورد ارزیابی قرار می دهند و در نهایت با بررسـی نمـرات و امتیازات 
)نظـری و عملـی( فراگیـران مـورد آزمـون، میـزان مهارت های اکتسـابی یـا صالحیت های 
حرفـه ای آنـان را تأییـد یـا رد می کننـد. یکـی از ویژگی هـای مهـم آزمون هـای مهـارت 
صـدور گواهینامـه ی مهـارت و تأییـد رسـمی مهارت هـای اکتسـابی توسـط مرجـع صادر 

کننـده ی برگـه مهارت اسـت. 

: )Teacher-made tests( آزمون های معلم ساخته -
نوعـی از آزمـون و فراینـد سـنجش قابلیـت اسـت کـه مربـی یا معلـم آن را بر اسـاس 
امکانـات و شـرایط محیـط آموزشـی، نـوع شایسـتگی ها و مهارت هـای مورد نیاز دسـتگاه 
سـفارش دهنـده و بـا ابزارهـا و روش های ابداعی خـود طراحی و اجرا می کنـد. آزمون های 
معلم سـاخته در مناطـق و مراکـز دارای شـرایط خـاص و اسـتثنایی قابلیـت بـه مراتـب 
بهتـری از آزمون هـای رسـمی دارنـد. به این دلیـل که مربی دوره با شـناخت گسـترده ای 
کـه از شـرایط و رونـد آمـوزش دارد، بـا روش هـای ابداعـی خـود بهتـر می توانـد میـزان 
آموخته هـا و سـطج توانمندی هـای کسـب شـده و مهارت و پیشـرفت تحصیلـی یا تجربی 

فراگیـران را مـورد سـنجش و ارزیابی قـرار دهد.
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- آزمون صالحیت )صالحیت حرفه ای(:
بـه دسـته ای از آزمونهـای فنـی و تخصصی گفته می شـود که به منظـور تعیین میزان 
 مهارت و سـرعت عمل، سـطح تجربه، هوش و استعداد و خالقیت های فردی، توانمندیها، و

تخصـص و شایسـتگیهای افـراد در عرصه هـا و حوزهـای خـاص برگـزار می شـود. برخی از 
دسـتگاهها و سـازمانهای اداری و خدماتـی از ایـن نـوع از آزمون هـا بـرای سـنجش میزان 
صالحیـت حرفـه ای افـراد و توزیـع منابع انسـانی در مشـاغل مورد نظر دسـتگاه اسـتفاده 
می کننـد در ایـن دسـته از آزمون ها تأیید سـطح مشـخصی از قابلیت ها و شایسـتگی های 
شـغلی مـورد انتظـار بـرای کار یـا حرفـه یا شـغلی خاص شـرط قضـاوت و ارزیابـی نهایی 
و صـدور برگـۀ صالحیـت حرفـه ای اسـت. دسـتگاه ها و مشـاغلی اسـت که به طور رسـمی 
نیازمنـد تأییـد صالحیـت افراد از سـوی مراکز و مؤسسـات رسـمی  هسـتند، از نتایج این 

آزمـون بـرای طبقه بنـدی صالحیـت کارکنان خـود اسـتفاده می کنند. 

: )Functional tests( آزمون های عملکردی -
 آزمون های عملکردی همچنان که عنوان آن ها نشـان می دهد، گونه هایی از آزمون های
 سنجش مهارت هستند که در آن سطح توانمندی و تجارب عملکردی و هوش و خالقیت و

توانمندی هـای شـغلی افـراد مورد آزمون، سـنجش و ارزیابـی قرار می گیـرد. در این قبیل 
 از آزمون هـا مثـاًل از فراگیـران خواسـته می شـود بـه انتخـاب نمونه هـای خواسته شـده
 از میـان مجموعـه ای از نمونه هـا بپردازنـد یـا سـطح مهـارت آنان بـا کاربرد ابزارهـای کار،
 تنظیم یا کالیبره کردن ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی ، قطعه شناسی و ... مورد سنجش و

ارزیابـی قـرار می گیـرد. ایـن آزمون هـای مبتنی بر مهـارت، بیش تـر به صورت نظـارت بر 
عملکرد، مشـاهده فعالیت ها، کنشـهای عملی و کاری،  سـرعت عمل و ... و ارزیابی میزان 

تجـارب و مهارت هـای فراگیران اجـرا می گردد. 

راهبردهای عملیاتی اجرای طرح
و  هنرجویـان  بـرای  طراحی شـده  آموزش هـای  در  اشاره شـد  مقدماتـی  مباحـث  در 
 مهارت آمـوزان شـاخه های تحصیلی کار دانـش و فنی حرفه ای دارای رشـته های مهارتی و

گرایش هـای تحصیلـی مرتبط با بخش کشـاورزی )و طرح سـنجش مهـارت(، ارزش زمانی 
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آموزش هـای عملـی بیش تـر از آموزش هـای نظری اسـت. این در حالی اسـت کـه غالباً به 
دلیـل در دسـت نبودن زمان کافی و سـالیق متفـاوت مربیان دروس عملـی این آموزش ها 
چنـان کـه بایـد و شـاید از اعتبار، جایـگاه و کیفیت یکسـانی برخوردار نیسـتند و برنامه ی 
مشـخصی بـرای آن وجـود نـدارد. بـه همیـن دلیـل گاه در رونـد برگـزاری ایـن دوره های 
آموزشـی دیـده می شـود کـه آمـوزش مهارت هـای عملـی و تجـارب فنـی و کاربـردی به 
فراگیـران، گاه خواسـته یـا ناخواسـته متأثر از آموزش هـای نظری قرار می گیـرد و کیفیت 

خـود را )از منظـر مهارت افزایـی شـغلی فراگیران( از دسـت می دهند. 
بـاال بـودن ارزش زمانـی دروس عملـی در اسـتانداردهای آموزشـی طراحی شـده برای 
هنرجویـان و کارآمـوزان دارای رشـته های مهارتـی مرتبـط بـا کشـاورزی بـر ایـن فـرض 
منطقـی اسـتوار اسـت که انتقـال هدفمنـد، بهینـه و پایـدار مهارت های شـغلی در چنین 
رشـته هایـی نیازمنـد آموزش هـای عملـی و تجربـی پردامنه و حضـور و کار عملـی واقعی 
و نسـبتاً طوالنـی مـدت  در کارگاه هـا، آزمایشـگاه های کشـاورزی، مـزارع، ایسـتگاه های 
تحقیقـات کشـاورزی، صنایـع و واحدهـای تولیـدی و دیگـر حوزه هـای شـغلی مرتبـط با 
ایـن بخـش اسـت. بـه بیـان دیگـر همان گونـه کـه سـاعات دروس عملـی و نظـری ایـن 
دوره هـای آموزشـی نشـان می دهـد، فراگیر بایـد بیـش از آموزش های نظـری، در رابطه با 
ایـن حوزه هـای آموزشـی مهارت های عملی و تجارب شـغلی مـورد انتظار را کسـب نماید. 
واقعیت آن اسـت تا در این رشـته های مهارتی درک مشـخص و درستی از تفاوت ارزش 
 زمانـی آموزش هـای عملـی )نسـبت بـه دروس و سـرفصل های آموزشـی دروس  نظـری(

نداشـته باشـیم، درک اهمیـت ایـن موضـوع چندان سـاده نخواهد بـود. به طور مثـال و در 
 مقام مقایسـه اگر میزان اهمیت و ارزش زمانی اسـتانداردهای آموزشـی گواهینامۀ مهارت
 حرفه ای کشـاورزی »دوره ی آموزشـی کشـت گیاهان دارویی و زعفران« را در نظر بگیریم،
 این ارزش زمانی در استانداردهای چهارگانۀ این دوره ی آموزشی به شرح مندرج در جدول

زیر تعریف و توزیع شده است:
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جایگاه کار عملی در رشته مهارتی »گیاهان دارویی و زعفران«

 

بـا نگاهـی بـه ایـن جـدول می تـوان دریافـت ارزش زمانـی ارائـه ی دروس و واحدهای 
عملـی به طـور نسـبی حـدود چهار برابـر  واحدهای نظری اسـت. این اولویـت در دوره های 
آموزشـی اسـتانداردهای آموزشـی طـرح سـنجش مهارت بایسـتی توسـط مربیـان دروس 
نظـری و عملـی در نظـر گرفتـه شـود و همان طـور کـه از جدول فـوق برمی آید، بایسـتی 
عمـدۀ توجـه واحدهای آموزشـی برگزار کنندۀ این دوره های آموزشـی )بـه منظور کیفیت 
افرایـی آموزش هـای مهارتـی(، بـه کارهـای عملـی پرداختـه شـود. گفتنـی اسـت ارزش 
واحـدی ایـن دروس مهارتـی نیـز همچـون ارزش زمانـی ایـن مهارت ها متفاوت بـوده و به 

شـرح زیر اسـت:  
کشت گیاهان دارویی با 29 واحد درسی  _
کشت زعفران: مرکب از 4 واحد درسی   _
کشت آفتابگردان: مرکب از 5 واحد درسی  _
کشت سویا: مرکب از 4 واحد درسی  _

در بخش هـای آتـی ایـن کتـاب بعـد از بررسـی رونـد معرفـی فراگیـران دروه هـای 
آمـوزش مهارتـی بـه واحدهـای آخموزشـی ایـن بخـش )از جملـه پردیس هـای آمـوزش 
و تحقیقـات کشـاورزی و منابع طبیعـی شهرسـتان ها(، بـا مراحـل و چگونگـی برگـزاری 
دوره هـای آمـوزش مهارتـی ایـن بخـش بیش تـر آشـنا خواهیـم شـد. ولـی در اینجـا بـد 
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 نیسـت بـه این موضوع اشـاره نماییم که براسـاس برنامه ریزی های کالن آموزشـی توسـط
 وزارت آموزش و پرورش واحدهای آموزشی هر کدام از این مهارت ها در قالب آموزش متوسطه

)شـاخه ی کاردانش( در پایه های تحصیلی مشـخصی ارائه می شـود که در برنامۀ آموزشـی 
ایـن دروس مهارتـی مشـخص شـده اسـت. به طور مثـال در همیـن دورۀ آمـوزش مهارتی 
 »کشـت گیاهان دارویی و زعفران«، دورۀ مهارتی نخسـت )کشت گیاهان دارویی( از دروس

سـال دهم و یازدهم مقطع متوسـطه و سـه مهارت دیگر )کشـت زعفران، کشـت سـویا و 
کشـت آفتابگـردان و کلزا( از دروس پایۀ دوازدهم متوسـطه اسـت.  

در نمـودار زیـر جمـع کل ارزش زمانی دروس عملی و نظری در 4 اسـتاندارد آموزشـی 
دوره ی کشـت گیاهـان دارویـی و زعفران مورد مقایسـه قرار گرفته اسـت:

 

نمودار مقایسه ی ارزش زمانی آموزش های نظری و عملی دورۀ مهارتی » گیاهان دارویی و زعفران«

در بررسـی مقایسـه ارزش زمانی واحدهای نظری و عملی دوره های آموزشـی سـنجش 
مهـارت مهم تریـن موضوعـی که بیـش از هر چیـز دیگری دارای اهمیت اسـت، بـاال بودن 
چشـمگیر ارزش دروس عملی نسـبت به دروس نظری است. به طور مثال در بررسی ساعات 
 درسـی و میـزان واحدهـای 4  اسـتاندارد تعریف شـده در دوره مهارتـی گیاهـان دارویـی و

زغفـران )نمـودار زیـر(، ارزش زمانـی دروس عملـی )بـا بیـش از 1282 سـاعت( نسـبت بـه 
دروس نظـری  )بـا 390 سـاعت( از برتـری و اهمیـت چشـمگیرتری برخـوردار اسـت.  
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 واقعیت آن است که مطابق این نمودارها در دورۀ آموزشی گیاهان دارویی و زعفران، ارزش
زمانـی دروس عملـی به طـور تجمعـی بیش تر از 80 درصـد آموزش ها را تشـکیل می دهد. 
 بدیهی است در دیگر دوره های آموزشی و بسته های مهارتی نیز وضع تا حد زیادی به همین
 روال اسـت. زیرا بر اسـاس برنامه ریزی های انجام شـده در طراحی و ارائه ی این آموزش ها

برنامه ریـزان و سیاسـت گذاران آموزش هـای مهارتـی بـر ایجـاد آمادگی هـای شـغلی در 
 فراگیران تمرکز نموده اند و مقرر شـده اسـت در این آموزش ها احراز مهارت های شـغلی و

توانمندسـازی فنـی و عملیاتـی فراگیـران بـه نحـو چشـمگیری بـر آموزش هـای نظـری 
ارجحیـت و اولویـت داشـته باشـد.

نمودار مقایسه ای ارزش زمانی واحدهای نظری و عملی 4 مهارت دورۀ مهارتی » گیاهان دارویی و زعفران«

باید توجه داشت که اولویت مهارت افزایی و توانمندسازی فراگیران در دوره های آموزش 
 مهارتـی و چنـد برابـر بـودن ارزش زمانـی ایـن آموزش ها )نسـبت به آموزش هـای نظری(
 یک ویژگی مهم دوره های آموزشـی مرتبط با مشـاغل و کسب وکارهای  بخش های صنعت،

کشـاورزی و خدمـات اسـت. در دوره های آموزشـی بخش کشـاورزی نیز ایـن ویژگی کلی 
تنهـا منحصـر بـه رشـته مهارتـی گیاهـان دارویی و زعفـران نیسـت و در دیگر رشـته های 
مهارتـی کار دانـش و فنی حرفـه ای مرتبـط بـا بخش های گوناگـون به ویژه کشـاورزی نیز 

بـا کمیـت و کیفیت کمابیش مشـابهی وجـود دارد. 
 در دوره های آموزش مهارتی مرتبط با مشاغل )از جمله دوره های آموزشی بخش کشاورزی

کـه عناویـن دروس آن در جـداول صفحـات آتـی ارائـه خواهـد شـد(، هـدف از گنجانـدن 
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واحدهـای عملـی در برنامـه  اغلـب ایـن رشـته ها تربیـت فراگیرانـی اسـت کـه در کنـار 
آمـوزش نظـری ، از نظـر فیزیکـی و عملیاتی نیز با شـرایط، اصـول ، ابزارهـا و محیط واقعی 
ایـن رشـته های کاربردی آشـنا شـده و تجـارب فیزیکـی و مهارت هـای عملـی الزم را نیز 

در ایـن رشـته های مهارتـی کسـب نمایند. 
درایـن بخـش سـرفصل ها و دروس نظـری و عملـی چند نمونـه  از رشـته های مهارتی 
شـاخه کشـاورزی و خدمـات )زیرگـروه کشـاورزی و غذا( درج گردیده اسـت کـه اطالعات 
منـدرج در آن نشـان می دهـد ارزش زمانـی و واحـدی دروس عملـی به مراتـب بیش تر از 
 سـرفصل های آموزشـی نظری اسـت. این ویژگی مهم در برنامه های درسـی پیش بینی شده
 بـرای رشـته های مهارتـی ضرورت توجه بیش تـر به آموزش های عملـی را در این دوره های

آموزشی به مربیان، مجریان و دست اندرکاران برگزاری این دوره های آموزشی گوشزد می کند. 
 دسترسی نسبتاً آسان به کارگاه های تعمیر و تجهیز و سرویس و نگهداری ماشین آالت و
 ادوات کشاورزی ، صنایع غذایی و مراکز و واحدهای تبدیل و فرآوری محصوالت کشاورزی و
 مزارع و باغات و دامداری ها در حوزۀ فعالیت واحدهای آموزشـی تابعه ی بخش کشـاورزی،

ایـن امـکان را ایجـاد می کند تا مربیـان دروس و واحدهای عملی بتواننـد آموزش فراگیران 
 دوره هـای مهارتـی را از فضاهـای آموزشـی خلـوت و محصور به سـر مزارع و باغـات برده و
 اغلب کالس های آموزشـی خود را در شـرایط و میدان کار عملی برگزار کنند. ایجاد رابطه
 میان مراکز آموزشـی و واحدهای بهره برداری زراعی، باغی، دامی ، شـیالت و آبزی پروری و
 جنگل هـا و مراتـع باعث خواهد شـد مهارت آمـوزان در فرآیندهای فضای تولید کشـاورزی
 قـرار گیرند و بـا اولویت ها، محدودیت ها، عملیات فصلی و روزمرۀ کشـاورزان و بهره برداران
 کشاورزی قرار گیرند و محتوای آموزشی را در خالل کارهای  عملی فرا گیرند. بدیهی است

ایـن روابـط و مناسـبات آموزشـی، به دلیل مشـارکت فعال فراگیران در عرصۀ عمل سـطح 
مهارت آمـوزی را به خاطـر تازگـی وپویایـی محـل برگـزاری آموزش ها به نحو چشـمگیری 
ارتقـاء داده و مفیـد و مؤثـر بـودن این دوره های آموزشـی عملکرد و کارآیـی فراگیران را از 

نظـر کمـی و کیفی تضمین خواهـد نمود.
 در جداول زیر ارزش زمانی دروس نظری و عملی بر حسب تعداد واحد و زمان )ساعت( و

بـه تفکیـک نـوع اسـتانداردهای آموزشـی، دورس و واحدهـای پایـه و واحدهـای کارورزی 
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بـرای 7 رشـتۀ مهارتـی شـاخه کشـاورزی و خدمـات )زیرگـروه کشـاورزی و غـذا( درج 
گردیـده اسـت که مبیـن اولویت دروس و مهارت هـای عملی بـر دروس و واحدهای نظری 

در آموزش هـای مهارتـی اسـت. 

یـادآوری مهم: در جـداول دروس رشـته های مهارتی، که در ادامه مورد بررسـی قرار 
 خواهـد آمـد، دروسـی چـون کارآفرینی، بهداشـت و ایمنـی کار، قانـون کار و کارورزی در

رشـته های مهارتـی هنرسـتان های فنـی و حرفـه ای و کاردانـش وابسـته بـه آمـوزش و 
پـرورش ارائـه شـده و در دوره های سـنجش مهارت سـنجش مهـارت. در جـداول تفکیک 
واحـد ایـن رشـته های مهارتـی ایـن دروس بـا رنـگ زرد مشـخص نیـز درج شـده اسـت.
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بـا توجـه به درک میزان اهمیـت و جایگاه آموزش های عملی در طرح سـنجش مهارت 
 )و بـه معنایـی کلیه ی دوره های آموزشـی و مهارتـی مرتبط با کشـاورزی( می توان موضوع
 شیوه ی اجرا و راهکارهای عملیاتی در نظر گرفته شده در قالب این طرح را به طور واقعی تری

مـورد بحث و بررسـی قـرار داد. در ایـن برنامه آموزشـی، برای سـنجش مهارت های عملی 
 فراگیران استاندارد های مهارتی در نظر گرفته شده برای دوره های آموزشی »زراعت غالت و

حبوبـات« و دروس و اسـتانداردهای آمـوزش دوره ی مهارتـی »کشـت گیاهـان دارویـی و 
 زعفران« )مشـتمل بر4 اسـتاندارد آموزشـی گیاهان دارویی، کشـت زعفران، کشـت سویا و

کشـت آفتابگـردان( و رشـته مهارتـی "تعمیـر و نگهـداری ماشـین های ثابت" سـه راهبرد 
عملیاتـی بـه مدرسـان و مربیـان این دروس پیشـنهاد می گـردد، کـه عبارتند از:

الـف( مشـارکت دادن فراگیـران شـرکت کننده در طـرح سـنجش مهـارت بـرای انجام 
 پروژه های عملیاتی، انجام عملیات کارگاهی )و کار مزرعه ای(، مشارکت در فرایند هایی چون
 یادداشت برداری و نمونه برداری از مزارع تحقیقاتی، و سایر فعالیت های پژوهشی و فعالیت های

میدانی )در این پژوهش شامل 5 حوزه ی کار عملی برای آن در نظر گرفته شده است.(
 ب( شـرکت فراگیران در آزمون عملی که می تواند به صورت پرسـش و پاسـخ حضوری

)در سـر کالس، کارگاه، مزرعـه و ... و در حضـور مربـی و سـایر فراگیـران( برگزار شـود. در 
ایـن آزمون هـا پرسـش های طرح شـده بایـد غالبـاً جنبـۀ عملـی داشته باشـد. بـه همیـن 
منظـور نمونـه پرسـش هایی از ایـن قبیـل در قالـب ایـن شـیوه نامه طـرح شـده اسـت که 
مربیـان دروس عملـی می تواننـد از آن اسـتفاده کننـد یـا در دوره های آموزشـی مشـابه از 

آن الهـام بگیرند. 
ج( انجام عملیات فرایندی و مشـارکت هنرجویان رشـته های مهارتی بخش کشـاورزی 
در کارهـای مشـخصی چـون جمـع آوری تعـداد مشـخصی از نمونه هـای گیاهـی و انجـام 
عملیـات خشـک کردن و شناسـایی خصوصیـات گیاه شناسـی آن، جمـع آوری نمونه هـای 
بـذور گیاهـان دارویـی یـا دمنوش هـای گیاهـی و مطالعـه پیرامـون خصوصیـات فیزیکی،  
 زراعـی، اثـرات درمانی گیاهـان و دانه های گیاهان دارویی )در نمونه های جمع آوری شـده( ،

نمونه بـرداری بـرداری از خـاک مزرعـه بـرای ارسـال بـه آزمایشـگاه خاکشناسـی، انجـام 
عملیـات رانندگـی تراکتـور یا اسـتفاده از ادوات کشـاورزی و ارائه ی گزارش های مسـتند و 

فنـی از ایـن کارهـای عملی
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هـر کـدام از ایـن سـه گـروه از عملیات کشـاورزی دارای شـرایط و ویژگی هـا و مزایای 
مخصـوص بـه خـود هسـتند و قابلیـت آن را دارنـد کـه بـه اشـکال مختلـف اجـرا شـوند. 
مربیـان دروس عملـی می تواننـد از طریـق این فعالیت هـا عالوه بر کمک بـه مهارت آموزی 
فراگیـران دوره های مهارتی کشـاورزی، سـطح مهارت های اکتسـابی فراگیـران را نیز مورد 

ارزیابـی و سـنجش قـرار داده و  سـطح موفقیت هـای آنـان را نیز ارزش گـذاری نمایند. 
 در این راهبردهای عملیاتی که توسـط مدرسـان و مربیان دروس عملی دوره هدایت و

نظـارت می شـود، فراگیـران شـرکت کننده در دوره بر حسـب عالیـق، امکانـات و نیازهای 
 آموزشی خود، می توانند وظیفۀ مشارکت جدی در یک کار عملی خاص را بر عهده گیرند و
 در طـول برگـزاری دوره بـه مـوازات آموزش های نظری، کار عملی خود را نیـز انجام داده و
 با تنظیم و ارائه گزارش کار به مربی، عماًل در فرایند امور عملیاتی این دروس درگیر شوند.

به طـور مثـال در کار مزرعـه ای هـدف از اجرای عملیات مشـاهده و مشـارکت فراگیران در 
کار عملیاتـی و کسـب مهارت هـای مـورد نظر در روند کار و توسـط فراگیران اسـت.  

هنرآمـوزان یـا مدرسـان دروس عملـی می تواننـد با بررسـی ایـن ظرفیت ها بر اسـاس 
شـرایط منطقۀ خود و اقتضایی نسـبت به سـنجش و آزمون و ارزیابی افراد شـرکت کننده 
در ایـن دوره هـا اقـدام نماینـد و از ایـن فرصت هـا بـرای بهبـود تجـارب و افزایـش سـطح 
مهـارت دانسـته های فراگیـران حداکثـر بهـره را ببرنـد. برخـی از جوانب مهـم کاربرد این 

راهبردهـا به شـرح زیر اسـت:

الف: مشارکت در فعالیت های عملی و پژوهشی 
در ایـن بخـش چنـد فراینـد عملیاتـی برای مشـارکت فراگیـران در دوره هـای آموزش 
 مهارتـی مـورد اشـاره قـرار خواهـد گرفت که مشـتمل بـر فعالیت هـای کاربردی اسـت، و

فراگیران را به طور مسـتقیم در فرایند کار عملی درگیر می کند. با آن که صرف مشـارکت 
 فراگیـران در ایـن کارهـای عملـی می توانـد بـه معنـای کسـب تجربـۀ نزدیـک عملـی و
 فعالیـت کارگاهـی و فنی – عملیاتـی در زمینۀ مهارت های مورد نظر تلقی شـود، اما با این

وجود مربیان دروس عملی می توانند در مراحل مختلف انجام این کارهای عملی، از اختیارات 
 قانونـی خـود برای سـنجش میزان عالقمندی و مشـارکت فعـال فراگیران شـرکت کننده،

اسـتفاده نماینـد. و نحـوۀ عملکـرد و سـطح مهـارت و فعالیت هـای انجـام شـده ی آنـان 
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را مـورد بررسـی و قضـاوت قـرار دهنـد.  مربیـان دروس عملـی می تواننـد بـا اسـتفاده از 
روش هـای مختلـف آمـاری و تبدیل پارامترهای کیفی به شـاخص های عـددی و تخصیص 
امتیـازات و ارزش عـددی ایـن مشـارکت ها بـرای هر فراگیـر شـرکت کننده در کار عملی، 
)بـر حسـب میـزان تالش و عالقه و سـطح مشـارکت فراگیـران(، امتیازها و نمـرات الزم را 

بـرای آنـان منظـور نمایند . 
 هـدف از ایـن  فعالیت های پژوهشـی آن اسـت کـه فراگیران در طول برگـزاری دوره، و

بـه مـوازات آموزش هـای نظـری، به طـور عینـی و ملمـوس نیز بـا مباحث دورۀ  آموزشـی 
 درگیر شـوند و مفاهیم و محورهای آموزشـی به مسـئله ی ذهنی و عینی آنان تبدیل شـود.

بـا انجـام ایـن قبیـل از فعالیت هـای علمـی و کاربـردی، فراگیـران به طـور میدانـی پاسـخ 
بسـیاری از ابهام ها و پرسـش های خود را در روند کار فیزیکی ، یا پژوهشـی پیدا می کنند. 
مربیـان دروس عملـی نیـز بـا مشـاهده و ارزیابـی سـطح مشـارکت فراگیـران در ایـن 
 کارهـای عملـی و  بررسـی گزارش هـای شـفاهی و مکتـوب آنـان از رونـد پیشـرفت کار،
 اطالعات مفصلی را پیرامون کیفیت مشارکت فراگیران در کارهای عملی کسب خواهند نمود.

فراگیـران بـا جدیـت نشـان دادن در رونـد کار عملـی، یـا سسـتی و اهمـال در آن، یا بیان 
افـکار و نگرش هـای خـود در رابطـه با موضـوع کار عملـی )در گزارش های کاری شـفاهی 
یـا مکتـوب( را بـه نمایـش خواهند گذاشـت. در روند برگـزاری دوره مربیـان دروس عملی 
بـا مشـاهده و ارزیابـی ایـن فرایندهـا بـه  میزان خالقیـت، انگیزه هـا، و سـطح تعهد کاری 

فراگیـران پی خواهنـد برد. 
در رونـد برگـزاری دوره هـای آمـوزش مهارتی برخـی از جنبه های مهـم مهارت آموزی 
تنها در قالب  انجام کار عملی و  عملیات فیزیکی قابل مشـاهده اسـت. مشـاهدۀ رفتارهای 
فراگیـران در رابطـه بـا مسـائل جنبـی حـوزۀ کار فیزیکی مثـل رعایت ایمنـی کار، رعایت 
صرفـه جویـی در مصـرف مواد، میـزان تعهد اخالقی نسـبت به وظایف و تکالیف آموزشـی، 
کمیـت و کیفیـت مشـارکت در برنامه های آموزشـی و ... در ارزیابی وسـنجش مهارت آنان 
بسـیار مهم اسـت. چنین مشـاهداتی شـرایط و ابزارهـای الزم را در اختیـار مربیان دروس 
عملـی می گـذارد تـا با دیـدگاه جامع تـری به سـنجش مهارت های اکتسـابی فراگیـران را 

مشـاهده و ارزیابی نمایند. 
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از جملـه فعالیت هـای عملیاتـی و پژوهشـی در نظـر گرفته شـده کـه بـرای رصـد کردن، 
ارزیابی ، سـنجش و اعتبارسـنجی سـطح مهارت فراگیران دوره های آمـوزش مهارتی می تواند 

مـورد توجـه مربیـان دروس عملـی قـرار گیرد، بـه با مـوارد زیر اشـاره می گردد:

* بازدیدهای علمی ضمن برگزاری دوره: 
بازدیدهـای علمـی )گردش های علمی( مجموعـه ای از تجارب و فعالیت های آموزشـی 
بیـرون از محیـط یـا واحـد آموزشـی را در بـر می گیـرد. در بازدیدهـای علمـی فراگیـران 
برخـی از جوانـب، آثـار، شـواهد بصـری و نتایـج طبیعـی مرتبـط بـا آموزش هـای نظـری 
کسـب شـده در محیـط مدرسـه و واحـد آموزشـی را از نزدیک مشـاهده می کننـد. بازدید 
علمـي در معنـای متعـارف آن نوعی برنامه ریزی آموزشـی برای کسـب اطالعـات تکمیلی 

بیـرون از کالس، در رابطـه بـا مفاهیـم آموزش داده شـده اسـت. 
فراگیـران از طریـق بازدیدهـای علمـی می تواننـد تجـارب مشـاهده ای و مشـارکتی 
منحصر به فـردی را کسـب نماینـد کـه به طور ملموس آنان را با شـواهد و آثـار و پیامدهای 
دروس نظـری آشـنا سـازد و تجربـه ای بدیـع، خالقانـه و به یـاد ماندنـی را از روند آموزش 
در ذهـن آنـان ثبـت کند. به نوشـته شـعبانی »بازدیدهـا و گردش های علمـی، گامی برای 
مطالعـه جامعـه اسـت کـه بـا توجه به هدف هـای معیـن آموزشـی، از طرف معلـم و مربی 
بـرای فراگیـران تنظیم می شـود. اجـرای این روش مسـتلزم توجه به نکات مختلفی اسـت 
کـه معلـم و شـاگرد باید آنهـا را رعایت نماینـد. اولین مسـئله ای که باید مـورد توجه واقع 
شـود ، میـزان ارزش ، ظرفیـت و کیفیـت گردش علمی اسـت. اگر انتظار داشـته باشـیم که 
از ایـن روش نتایـخ خوبـی حاصـل شـود باید قبل از اجرا بـه طراحی بپردازیم تا در کسـب 

هدف هـای آموزشـی ، مطمئن تر باشـیم.« 1
مربیـان دروس عملـی رشـته های مهارتی بخش کشـاورزی می توانند از ظرفیت بسـیار 
تأثیرگذار بازدیدهای علمی برای غنی سازی آموزش ها و مشارکت دادن فراگیران در عملیات 
 کشـاورزی، یـا مشـاهدۀ مـزارع و محصوالت یا صنایع کشـاورزی و ...  نهایت بهـره را ببرند.

بازدیدهـای علمـی بخش کشـاورزی غالباً فراگیران را از محیط خسـته کننده و کسـالت آور 

1. شعبانی، حسن، )1390(،  مهارت های آموزشی و پرورشی )جلد اول روش ها و فنون تدریس(، 
انتشارات سمت،.
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فضاهـای بسـته آموزشـی بیـرون می بـرد و آنـا را بـا یـک محیـط طبیعـی زیبـا و مملو از 
مناظـر طبیعـی روبـه رو می کنـد. بی تردید چنیـن بازدیدهایـی  می تواند تجاربـی ماندگار ، 
مشـاهداتی عمیـق و تأثیرگـذار و آموخته هایـی واقعـی و عینـی را بـرای آنـان رقـم زده و 
فراینـد آموزشـی ایـن دوره هـای مهارتـی بیش از پیـش بـه توانمندسـازی و مهارت افرایی 
آنـان کمـک کنـد. همـراه بـودن مربـی بـا بازدیدکننـدگان و پاسـخگویی او به سـؤاالت و 
ابهامـات فراگیـران و نیـز فراهـم شـدن زمینـه بـرای ارزیابی و سـنجش عینـی و ملموس 
فراگیـران )توسـط مربـی دروس عملـی( از جملـه دیگـر آثـار و نتایـج کم نظیـر چنیـن 

اسـت.  بازدیدهایی 
 به نوشتۀ "اله ویسی" و همکاران )1391(، » بازدید علمي یعني اینکه در یک دوره زماني
 یـک نفـر یـا یک گـروه )از فراگیـران( به قصد تغییـر در زندگي عادي به یک سـفر علمي و
 هدفمنـد برونـد اطـالق مي شـود که هـدف آن تقویت و غني کـردن روند آمـوزش و مکمل
 برنامه هـاي آموزشـي از راه مشـاهده هاي دسـت اول، تجربه هاي مسـتقیم بیـرون کالس و

غیـره اسـت کـه در محیـط کالس قابـل دسـتیابي نیسـت فضـاي آزاد و بـدون سـقف و 
موقعیت هـاي واقعـي و طبیعـي، بهتریـن آزمایشـگاه براي کسـب دانش اسـت کـه خانه و 
 مدرسـه نمي تواننـد جایگزیـن آن شـوند محیـط بیـرون و واقعي سـازگار با غریـزه ي ذاتي
 فراگیران اسـت و حس کنجکاوي را در آنان برانگیخته و به الگوپذیري، شناسـایي شرایط و

روابـط و در نتیجه کشـف و خلق شـرایط جدیـد مي پردازند .گردش علمـي یکي از بهترین 
 روش هایـي اسـت کـه باعـث گسـترش فکـر و اطالعـات انسـان از همـان پیرامـون خـود

مي شـود. بـا اینکـه انسـان به طـور ناخـودآگاه در محیط بـه یادگیـري مي پـردازد ولي اگر 
ایـن دیدارهـا هدفمنـد و برنامه ریـزي شـده باشـد تأثیرگذاري هـاي بیش تـر و عمیق تـر و 

یادگیـري پایدارتـري را بـه دنبال خواهد داشـت.« 1
از جملـه بازدیدهـای علمـی رشـته های آموزش مهارتـی مرتبط با طرح سـنجش مهارت 
می تـوان بـه مجموعـه ی متنوعـی از بازدیدهـا نظیـر بازدیـد از مـزارع و باغـات کشـاورزی، 
گلخانه هـا، عطاری هـا، واحدهـای تولیدی اسـانس گیری و تهیـه عرقیات از گیاهـان دارویی، 

1. اله ویسی، محمد ادریس،بیان ریحانی فر، علی اصغر میرک زاده، )1391(، تحلیل نقاط قوت و 
ضعف بازدیدهاي علمي در نظام آموزش عالي کشاورزي، کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزي و 

منابع طبیعي ایران، نشر انجمن ترویج و آموزش کشاورزي، تهران ، دوره چهارم 
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آزمایشـگاه های تقطیـر تهیـۀ مـواد مؤثـره، واحدهـای بهره بـرداری تکثیـر و تولیـد گیاهـان 
دارویـی یـا نهالسـتان ها، بازدیـد از مزارع زعفران، سـویا، آفتابگـردان، کلزا و ... اشـاره نمود. 
نکتـۀ بسـیار مهمـی کـه می توانـد ارزش علمی چنیـن بازدیدهایی را نسـبت به سـایر 
 آموزش هـای عملـی، تقویت نماید، توصیه کـردن و حتی منوط کردن نمـرۀ عملی فراگیران

به ارائۀ گزارش مسـتند و مکتوبی از شـرح بازدید توسـط فراگیران است. این موضوع سبب 
می شـود تا فراگیران، در روند بازدیدمشـارکت بیش تری داشته باشند، نکات و آموخته های 
خـود را یادداشـت نماینـد و هنگام تنظیم متـن گزارش به مطالعـات تکمیلی بیش تری در 
بـارۀ موضوعـات مـورد بازدیـد بپردازند. ارائه گـزارش  چنیـن بازدیدهایی توسـط فراگیران 
 )بـه صـورت پاورپوینت و مستندسـازی مراحـل مختلف بازدید بـا درج عکس هایی از آن( و

بیـان برداشـت و ارزیابـی کلـی آنـان از ایـن بازدیدهـا و ...، از جملـه مـواردی اسـت کـه 
می توانـد اعتبـار و ارزش چنیـن گزارش هایـی را تقویـت نمایـد . 

کارهـای مشـاهده ای،  گـزارش سـایر  یـا  بازدیـد  پایـان  گزارش هـای  هـر چـه  کـه 
 عملیاتـی، میدانـی و ... ، مسـتندتر، گویاتـر و اقنـاع کننده تـر باشـد، هـم خـود فـرد و
 هـم سـایر فراگیـران از آن بهره ی بیش تـری خواهند برد و هم به مربـی فرصت خواهد داد

تا بر حسب کیفیت، نمرات و امتیازات بهتری را برای آنان منظور نماید.  

* عملیات تجربی و کار عملی در مزرعه، کارگاه و ...:
در دوره هـای آمـوزش مهارتـی مرتبط با کشـاورزی کار عملی در مزرعـه، کارگاه و ... را 
می تـوان یکـی از بدیهی تریـن و عینی تریـن شـیوه ها بـرای کسـب مهـارت و تجربه آموزی 
فراگیـران بـه شـمار آورد. کارهای متنوعی چون مشـارکت در عملیات کشـاورزی، کاشـت 
بـذر در گلـدان، کار عملـی در کارگاه ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی، شـرکت در عملیات 
 خاک ورزی، کاشت بذور در سطح محدودی از مزرعه، شرکت در عملیات وجین و تنک کردن

محصوالت زراعی، مشـاهده و مشـارکت در توزین و تقسـیط و مصرف کودهای شـیمیایی، 
کار عملـی در گلخانه هـا و ... از جملـه کارهـا و امـوری هسـتند کـه می توانـد در فراینـد 

مهارت آمـوزی فراگیـران بسـیار نقش آفرین باشـد. 
در اکثـر رشـته های مهارتـی بخـش کشـاورزی، مصـداق اصلـی کار عملـی همـان کار 
مزرعـه ای اسـت. در ایـن حـوزه ی آموزشـی مزرعه می تواند یـک واحد بهره بـرداری زراعی 
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یـا باغـی، یک واحـد تولید آبزیان، یـک واحد بهره بـرداری دامی )گاوداری، گوسـفندداری، 
زنبـور عسـل و ...( یـا یـک کارگاه و واحـد بهره بـرداری فـرآوری و تبدیـل محصـوالت 

کشـاورزی، یـا یـک گلخانـه ی پـرورش و تولید گل هـای آپارتمانی  باشـد. 
در برخـی از رشـته های مهارتـی وابسـته بـه بخـش کشـاورزی مصـداق کار عملـی 
می توانـد عملیـات تجربـی فراگیـران در یـک کارگاه تعمیـر یـا نگهـداری ماشـین آالت 
کشـاورزی یـا مشـاهده و مشـارکت فراگیـران در کار تحقیقاتـی )مثـاًل بـا حضـور در یک 
یـک هرباریـوم گیاهـی، آزمایشـگاه بیمـاری شناسـی گیاهـی، آزمایشـگاه آب و خـاک یـا 
حشره شناسـی و ...( تلقـی شـود. بدیهـی اسـت در اکثـر فعالیت هـای کشـاورزی، فراینـد 
تولیـد محصـوالت کشـاورزی یـک زنجیـره از فعالیت هـا و امـور عملیاتـی اسـت. بـه ایـن 
معنـا کـه کار کشـاورزی در مزرعـه یـا بـاغ ، و واحـد بهره برداری بـه پایان نمی رسـد، بلکه 
فراینـد انبـارداری و فـروش محصـول نیز شـبکه ای نسـبتاً طوالنی و متنـوع از فعالیت های 

بوجـاری، طبقه بنـدی، انبـارداری و ... را در بـر می گیـرد. 
در برخـی از دوره هـای مهارتـی مرتبـط بـا کشـت دانه های روغنـی، گیاهـان صنعتی، 
زعفـران ، گیاهـان دارویـی و ...  بخـش مهمـی از مشـاغل و کسـب و کارهـا و زمینه هـای 
مهارتـی مختـص بـه مراحـل بعـد از برداشـت محصـول اسـت. عملیـات خشـک کردن، 
 بسـته بندی و بوجـاری )در گیاهـان دارویـی نظیـر گیاهانـی کـه مـواد مؤثـره آن از  بذر و

دانـه اسـتحصال می شـود.(، تقطیـر و عصاره گیـری، مراحل روغـن کشـی و ... از جملۀ این 
امور اسـت. 

در فراینـد کار مزرعـه ای و کارگاهی فراگیـران می توانند بذور گیاهـان زراعی و دارویی 
را از نزدیـک مشـاهده و شناسـایی و نام گـذاری نماینـد؛ وزن هزاردانـه و صددانـه آنهـا را 
اندازه گیـری کننـد، بـا روش هـای تعیین خلوص بذر، قوه نامیه و ... آشـنا شـوند، از نزدیک 
در معـرض فعالیت هـای عملـی و تحقیقاتـی قـرار گیرنـد و از خـالل ایـن تجـارب بسـیار 
ارزشـمند و مؤثـر، مهارت هـای الزم و مرتبـط را در خصـوص واحدهـای درسـی و فرصـت 
 هـای کاری آینـده خـود کسـب نماینـد. مربیـان دروس عملـی هـم در ضمـن مشـاهده و

ارزیابـی ایـن کارهـای عملـی می تواننـد نسـبت بـه کیفیـت و ارزیابـی سـطح مهـارت 
فراگیـران اقـدام نماینـد، و هـم بعـد از اتمـام عملیـات بـا بررسـی گزارش هـا ارائـه شـده 

کیفیـت یادگیـری و مهارت هـای اکتسـابی فراگیـران را رصـد و ارزیابـی نماینـد.  
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* کار عملی در مزارع تحقیقاتی مرتبط با رشته مهارتی:
می تـوان هنرجویـان شـرکت کننده در ایـن دوره هـای آموزشـی را در مـزارع تحقیقاتـی 
پردیس هـا و واحدهای آموزشـی یا ایسـتگاه های تحقیقات کشـاورزی مشـارکت داد. بدیهی 
اسـت کارهـای عملـی و فعالیت های تجربی ایـن طرح های تحقیقاتی از قبیـل نمونه برداری، 
شـمارش بـذر و خوشـه، مخلوط کشـی، یادداشـت بـرداری مراحل رشـد و ... فرصت بسـیار 
مغتنمـی خواهـد بـود تا فراگیران به طـور جدی در رونـد کارهای عملـی در زمینۀ تحقیقات 
 کشاورزیکشاورزی به طور عام قرار گیرند. فراگیران در حین مشارکت در این عملیات پژوهشی و
 تحقیقاتی با بسـیاری از یافته های جدید علمی و پژوهشـی در حوزۀ کشـاورزی آشـنا شوند و
 تجارب ارزشـمندی را در زمینۀ کار در آزمایشـگاه های گیاه شناسی، باغ های کشاورزی و ...
 کسب نمایند. همزمان مربیان با مشاهدۀ سطح استقبال، عالقه، خالقیت و مشارکت فراگیران

در این کارهای عملی، سطح مهارت های آنان را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند. 
فراگیـران دوره هـای آمـوزش مهارتـی افرادی هسـتند با هویـت و عالئـق و انگیزه های 
مختلـف کـه اهـداف مختلفی وارد عرصـه ی این آموزش ها شـده اند. مربیان ایـن دوره های 
آموزشـی می توانند با اسـتفادۀ مؤثر از این تفاوت ها، از دیدگاه ها، پیشـنهادها و همفکری 
آنـان بـرای انجـام کار عملـی بهـره ببرنـد. بـه همیـن منظـور مربیـان مثـاًل می تواننـد در 
آغـاز دوره افـراد را گروه بنـدی کننـد و هـر گـروه یـا فـرد را بـه انتخـاب یا عالقـه ی خود 
فراگیـر انجـام کارهـای مشـخصی را بر عهدۀ آنـان بگذارند. مثـاًل تعدادی نامـزد انجام کار 
مزرعـه ای و تعـداد دیگـری مأمور همکاری با محققـان فعال در حوزۀ تحقیقات کشـاورزی 
شـوند. از ایـن رو تفاوت هـای فـردی هنرجویـان یک فرصت اسـت، کـه می تـوان از آن به 
منظـور بهبـود و تنوع بخشـی بـه فعالیت های عملـی و مهارتـی فراگیران اسـتفاده نمود.  
 کار در مـزارع تحقیقاتـی مهارت جویـان را در شـرایطی قرار می دهد که چه بسـا هرگز
 آن را تجربـه نکرده انـد. بـه عنـوان مثـال یادداشـت برداری روزانـه از مراحـل رشـد مـزارع

تحقیقاتی یا نمونه برداری و استفاده از نمونه ها در آزمایشگاه، آشنایی با مراحل تولید بذور اصالح 
 شـده، مـادری، پرورشـی و همـکاری با محققان برای مبـارزه با آفـات، بیماری های گیاهی و

علف هـای هـرز )گیاهـان ناخواسـته( مـزارع تحقیقاتـی و امور دیگـری از ایـن قبیل باعث 
رشـد شـخصیت و تکامل فردی و بهبود توانایی های فراگیران در حوزۀ مشـاغل کشـاورزی 
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می شـود. بـه نوشـتۀ "صفـوی "»تعلیـم و تربیـت عبارت اسـت از تمـام واکنش هـا، اثرات، 
راه هـا و روش هایـی کـه بـرای رشـد و تکامـل توانایی هـای فکـری ، معرفتـی و همچنیـن 
مهارت هـا، نگرش هـا و رفتـار انسـان به کار مـی رود، البته به طریقی که شـخصیت انسـان 
را تـا ممکـن تریـن حد آن تعالی بخشـد و یکـی از ارزش هـای مثبت جامعـه ای که در آن 

زیسـت می کند، باشـد.1« 
کار عملـی فراگیـران دوره هـای آموزش مهارتـی در در مزارع تحقیقاتی و ایسـتگاه های 
تحقیقـات کشـاورزی عـالوه بـر جذابیـت چنین کارهایـی بـرای فراگیران شـرکت کننده، 
زمانـی بسـیار مؤثرتـر خواهـد شـد کـه از ایـن افراد خواسـته شـود، تا بعـد از اتمـام دورۀ 
 همـکاری خـود، گزارش کاملی از شـرایط این مزارع، اهداف ، عملیات کشـاورزی روزانه و ...

تهیـه و در پایـان دوره آن را ارائـه نماینـد. مربیـان می تواننـد دو سـه جلسـۀ پایانـی دوره 
را بـه ارائـه ی چنیـن گزارش هایـی اختصـاص دهنـد و از افـراد بخواهنـد ایـن گزارش هـا 
را در حضـور مربـی و دیگـر فراگیـران بخواننـد و در ضمـن قرائـت متـن یـا پـس از آن به 
 پرسـش های مربی و دیگر فراگیران در رابطه با موضوع گزارش پاسـخ دهند و دانسـته ها و

یافته های نادرست یا اشکاالت خود را هم برطرف سازند. 

* فعالیت های پژوهشی، مقاله نویسی، پاورپوینت و  ...:
فعالیت هایـی چـون مقاله نویسـی، تهیه گزارش هـای میدانی از واحدهـای بهره برداری، 
محیط  هـای تولیـد کشـاورزی، صنایـع فـرآوری محصـوالت کشـاورزی، مصاحبـه مکتوب 
 بـا کشـاورزان نمونـه، کارشناسـان پهنه هـای کشـاورزی و... و به طـور کلـی پژوهش هـا و

گزارش هـای مکتوب )با موضوع مشـخص و مرتبط با رشـتۀ مهارتـی( از جمله فعالیت های 
دیگـری اسـت که هنرجویـان می توانند از طریق آن، بخشـی از فعالیت هـای عملی مربوط 
بـه دوره ی آموزشـی خـود را بـا آن سـپری نماینـد. مربیـان دروس عملـی بـرای انجـام 
هدفمنـد و مؤثـر ایـن قبیل کارهای عملـی می توانند بـرای فرگیران موضوعات مشـخصی 
را بـه صـورت تکالیف پژوهشـی جایگزین کار عملی مشـخص نموده و آنـان را ملزم نمایند 
تـا بـا اسـتفاده از منابـع مکتوب و مجـازی معتبر چنیـن پژوهش هایی را انجـام دهند و در 
قالـب پاورپوینـت آمـاده و بعـد به صـورت کنفرانـس ارائه کننـد و در زمینۀ ابعـاد مختلف 

موضـوع به پرسـش های دیگـر فراگیران پاسـخ دهند. 

1. صفوی، امان الل. کلیات روش ها ، فنون و الگوهای تدریس، انتشارات سازمان سمت،.تهران، سال 1384
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 فعالیت هـای تحقیقاتـی و پژوهشـی از منظـر آموزشـی و در جایگاه یک ابـزار یا راهکار
 آموزشی و کاربردی می تواند نقش بسیار مؤثری بر توسعه و نهادینه سازی مهارت های فردی و
 اجتماعی فراگیران داشـته باشـد. در آموزش های مهارتی فرایند یادگیری روندی پیچیده و

پردامنـه اسـت و فراگیـر بـرای کسـب یـک مهـارت خـاص بایـد بـا تمامـی ابعـاد موضوع 
آشـنا شـود و در رابطـه بـا ابعـاد، زمینه ها، جوانـب، رویکردهـا، نتایج و پیامدهـای فعالیت 
در زمینـۀ آن مهـارت از آموزش هـای جانبـی مختلفـی برخوردار شـود. به عنـوان مثال در 
تمامـی مشـاغل و مهارت هـای شـغلی، فراگیـران باید با موضوعـات متنوعی چـون رعایت 
 بهداشـت و ایمنـی کار، روابـط عمومی و طرز برخورد با مشـتریان، صرفـه جویی در زمان و
 منابـع، امانـت داری و در نظر گرفتن اولویـت گروه یا مجموعه ی محل کار، احترام به حقوق
 دیگران و بسـیاری دیگر از مهارت های فردی و اجتماعی نیز آشـنا شـده و در حد متعارف

چنین مهارت هایی را کسب و مراعات کنند.  
ایـن قبیـل کارهای میدانـی عالوه بر تقویت تجـارب فراگیران ابعاد مختلف شـخصیتی 
آنـان را پـرورش می دهـد و بـه آنـان کمـک می کنـد تـا در روند کار بـا محیط هـای تولید 
کشـاورزی، صنایع، کشـاورزان و کارشناسـان مختلفـی برخورد کننـد و مهارت های جانبی 
بسـیار پردامنـه ای را پیرامـون رشـته ی مهارتی خـود به دسـت آورند. »انســـان به عنوان 
اجتماعـی،  علمـی،  مختلـف  عالئـق  و  گرایش هـا  نیازهـا،  دارای  چندبعـدی  موجـودی 
 فرهنگـی، سیاسـی، اقتصـادی و فـردی اسـت و انتظـار مـی رود نظـام آموزشـی توجـه
 همسـنگ و متوازنـی بـه همه ایـن ابعـاد داشـته باشـد. تربیـت دینـی و اخالقـی، اجتماعـی و

سیاسـی، زیسـتی و جسـمانی، هنری و زیباشـناختی، اقتصـادی و در نهایت علمـی و فناوری، 
سـاحت های مختلـف تربیتـی هسـتند کـه ضـرورت دارد در تعلیـم وتربیـت دانش آمـوزان 
بـه آن هـا توجـه شـود.«1 بـا ایـن نـگاه فعالیت هـای میدانـی و پژوهشـی، مصاحبـه، مطالعـه 
کتابخانـه ای، تهیـه گزارش هـای علمـی از موضوعات حـوزۀ مهارتـی و ... ابزارهـای نیرومندی 
بـرای پـرورش قـوای ذهنی و حرکتـی و ارتقاء ابعاد شـخصیتی فراگیران خواهنـد بود و تجربۀ 
چنیـن عملیـات و مطالعاتـی بـه توانمندسـازی و مهارت افزایـی آنـان کمک خواهـد نمود. 

 1. یوسف زاده چوسری، محمدرضا و  مرتضی شاهمرادی، ارائه مدل برنامۀ درسی تربیت سیاسی بر اساس
ساحت تربیت اجتماعي _ سیاسي سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، فصلنامه مسائل کاربردی 

تعلیم و تربیت اسالمی، سال پنجم، شماره 1 )پیاپی 14(، تهران، 1399 ، ص 174
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فراگیـران و شـرکت کننـدگان در دوره هـای آمـوزش مهارتـی همچنیـن می تواننـد با 
انجـام مطالعـات مکتـوب کتابخانـه ای، تهیـۀ گزارش هـای مسـتند از پایگاه های )سـایت ( 
مرجـع کشـاورزی در اینترنـت، تهیـۀ خالصـه ای از کتاب هـای مرجع و محتوای آموزشـی 
دوره، تهیـه عکـس یـا فیلـم از عملیات کشـاورزی و تحویـل آن به مربی به عنوان بخشـی 
از کار عملـی ، نتایـج چنیـن مطالعاتـی را در کالس درس یـا محیط هـای کارگاهـی ارائـه 
نماینـد. مربیـان می تواننـد بـا ارزیابـی و سـنجش اصالـت محتـوا و ارزش کار فراگیـران 
امتیـازات داده شـده بـه چنیـن فعالیت هایـی را به عنوان نمـرۀ دروس عملی بـه فراگیران 

داده و مسـتندات الزم را در پرونـدۀ تحصیلـی دانش آمـوز بایگانـی نماینـد. 
 چنین کارهایی انجام فعالیت های پژوهشی و میدانی در محیط تولید و واحدهای بهره برداری

یـا صنایـع تبدیـل و فـرآوری محصوالت کشـاورزی گزارش هـای مکتوب خـود را در رابطه 
بـا ایـن فعالیت هـا بـه مربیـان ارائـه نمایند.چنیـن فعالیت هایـی در صورت اجرای درسـت 
برنامـه و انتخـاب موضوعـات بکـر و ایجاد زمینـه برای خوانـدن گزارش های تحویلـی  و بحث 
 در سـر کالس در زمینـۀ ایـن کارهـای عملـی در سـطح بسـیار مؤثـری می توانـد فراگیـران

این دوره های آموزشـی را با مباحث پژوهشـی و کار عملی و به ذهنیت پژوهشـی و کنجکاوی 
 بیش تر آنان تأکید و تشـویق درگیر نماید. میزان عالقه و سـطح مشـارکت و میزان تالش ها و

زحمـات کمـی و کیفـی فراگیـران در رابطـه بـا چنیـن گزارش هایـی می تواند برای مدرسـان، 
معیـاری بـرای سـنجش و ارزیابـی فراگیران و برآورد سـطح مهارت های اکتسـابی آنان باشـد.

* کار عملی در زمینۀ جمع آوری نمونه های گیاهی، بذور و ... :
  فعالیت هایـی از قبیل جمع آوری و خشـک کردن گیاهـان زراعی و دارویی، تهیه بذور و

دمنوش های گیاهی و ...( فرایند جمع آوری نمونه ها مستلزم طیف وسیعی از فعالیت هاست 
 کـه به طـور عملـی مهارت آمـوزان را در فراینـد عمل درگیـر می نماید و دامنـه ی تجارب و

آموخته هـای آنـان را در گرماگـرم انجـام ایـن قبیـل کارهـای عملـی بهبـود می بخشـد. 
فعالیت هـا  قبیـل  ایـن  از  نمونه هایـی  بـه  می تـوان  مشـخص  به طـور  زمینـه  ایـن  در 
از قبیـل جمـع آوری علف هـای هـرز، حشـرات و آفـات و ... موجـود در مـزارع گیاهـان 
 زراعـی و دارویـی، و خشـک کـردن و تحقیق و بررسـی در زمینۀ نام گـذاری و خصوصیات

)ریخت شـناختی )مورفولوژیکی( آن ها و مجموعه سـازی از نمونه هـای گیاهی، تهیه تعداد 
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مشـخصی از محصـوالت دارویـی و دمنوش هـا و اندام هـای مـورد مصـرف گیاهـان دارویی 
)برگ هـا، سرشـاخه هـا، ریشـه هـا، صمغ هـا و ...( و نیـز جمـع آوری نمونـۀ بـذور گیاهان 
زراعـی و دارویـی از مـزارع کشـاورزی، واحدهـای تولیدی اسـانس گیری، عطاری هـا و ... و 
تحقیـق و بررسـی در زمینـۀ فوایـد و مزایـای دارویـی آن و تحویـل چنیـن مجموعه هایی 

بـه مربیان اشـاره نمود.

* فعالیت های خاص )ابداعات، کارآفرینی و ...(: 
برخـی از فراگیـران شـرکت کننده در ایـن دوره های آموزشـی دارای تجارب شـخصی، 
 ابداعات و امکانات خاص و ارزشـمندی هسـتند که می توان از این فرصت، برای تشـویق و

تجربه آمـوزی دیگـر فراگیران اسـتفاده نمـود. در هر دوره ی آموزشـی کمابیش یکی دو نفر 
هسـتند کـه در زمینـۀ ابـداع و خالقیـت و توانایی های شـغلی و کارآفرینـی دارای هوش و 
اسـتعداد و تجاربـی هسشـتند کـه در نوع خود )و از منظر اسـتفاده از چنیـن تجاربی برای 
بهبـود کیفیـت دوره هـای آمـوزش( دارای اهمیـت باالیی اسـت. بسـیار اتفاق افتاده اسـت 
یـک کارآفریـن موفق، یک کشـاورز نمونـه و حتی افـرادی دارای ابداعات چشـمگیر به هر 
دلیـل از تحصیـل رسـمی بازمانـده، و هم اکنـون به دلیـل نیازمند بودن به چنیـن مدارکی 
بـرای اسـتمرار و بهبـود مهارت هـا و موفقیت های خـود مصمم هسـتند عقب افتادگی های 
تحصیلـی خـود را جبـران نمایـد و از طریـق آموزشـگاه های بزرگسـاالن بـه سـمت ایـن 

آموزش هـای مهارتی هدایـت نمایند. 
گاه آنـان در زمینـۀ کارآفرینی، دارای تجارب گرانسـنگ ابداعات ویژه ای را ممکن اسـت 
پرسـیده شـود . افراد خالق و فعال در زمینۀ صنایع کشـاورزی، کشاورزان نمونه، کارآفرینان 
شـاغل در حـوزۀ کشـاورزی، دارنـدگان واحدهـای صنفی عطـاری و تولیدکنندگانـی که به 
دلیـل عالقـه و نیازهـای شـخصی خواسـتار اخـذ گواهـی در ایـن زمینـه هسـتند، از زمـره 
چنیـن افـرادی بـه شـمار می آینـد. مربیـان می توانند با دعـوت از ایـن افراد برای اشـتراک 
گـذاری یافتـه هـا با ارائه سـخنرانی، ذکر تجارب، خاطـرات و ... از این فرصـت برای افزایش 

سـطح تـوان عملـی و افزایش مهارت سـایر فراگیران اسـتفاده کنند.
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ب: شرکت فراگیران در آزمون عملی 
در آزمون هـای نظـری در نظـر گرفته شـده برای دوره های آموزشـی سـنجش مهارت، 
سـامانه به طـور تصادفـی )رنـدوم( برخـی از سـؤاالت موجود در خزانۀ سـؤاالت را )در سـه 
الیۀ سـخت، متوسـط و آسـان( برای هـر فراگیر بارگـذاری می نماید و او می تواند بسـته به 
 میزان یادگیری و تجارب آموزشـی، سـطح آمادگی، دارا بودن مهارت های نظری و عملی ...

بسـته بـه سـطح اطالعـات و دانسـته های خـود در مـدت زمـان تعیین شـده، پاسـخ های 
صحیـح را تشـخیص دهـد و انتخـاب نماید. اما واقعیت آن اسـت که محدودیـت زمانی این 
آزمون هـای برخـط و اسـترس ها، هیجانـات و تـرس ناشـی از کسـب نکـردن حـد نصـاب 
الزم بـرای قبولـی، آشـنایی  نداشـتن کافـی تمـام شـرکت کنندگان بـا رایانـه و عوامـل 
دیگـری از ایـن قبیـل باعث می گـردد تجربـۀ آزمون برخط، کمک چشـمگیری بـه فرایند 
 مهارت آموزی و توانمندسـازی فراگیران نکند. از این رو این شـیوۀ ارزیابی و روش نمره دهی
 بـا تمـام مزایایی که دارد )از جمله سـرعت و شـفافیت و سـهولت در رصد کـردن و نظارت

بـر آزمـون( بـه تنهایـی نمی توانـد تأثیـر قابـل قبولـی بـر در توانمندسـازی و پیشـرفت و 
مهارت افزایـی فراگیـران داشـته باشـد.

بـه دالیلی که ذکر شـد و باید برای جبران چنیـن محدودیت ها و کمبودهایی از آزمون 
عملـی اسـتفاده نمود.بخـش اعظـم روش های ارزیابی و سـنجش مهـارت را از طریق جلب 
مشـارکت و هموارسـازی مسـیر کارهای عملی و در نهایت از طریق برگزاری آزمون عملی 
جبـران نمـود. شـرکت فراگیـران در آزمون های عملـی ابزار مناسـبی بـرای مهارت افزایی، 
سـنجش سـطح تـوان و مهارت های علمی، تجربی و رسـیدن به اهـداف و مقاصد فراگیران 
چنیـن دوره هایـی اسـت. برگـزاری آزمون عملـی به ویژه اگـر به صورت حضـوری و چهره 
بـه چهـره و در حضـور دیگـر فراگیـران انجـام گیـرد، می توانـد بـه خـودی خـود بـه یک 
کالس آموزشـی پویا و کارآمد تبدیل شـود و روشـی کارسـاز برای بهبود سـطح تجارب و 
 آموخته های فراگیران به شـمار آید. در چنین آزمون هایی می توان از فراگیران دعوت نمود

در مقابـل دیگـر فراگیـران حاضـر در جلسـه به طـور شـفاهی یـا مکتـوب مشـخص بـود 
در زمینـۀ خـود آموخته هـای تجربـی در حضـور سـایر هنرجویـان سـخن بگوینـد و بـه 

پرسـش های دیگـر فراگیـران در زمینـۀ ایـن تجـارب و یافته هـا پاسـخ دهنـد. 
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چنانچـه در خـالل چنین مباحثـی زمینه برای بحث و گفتگو میـان فراگیران و مدرس 
فراهم شـود، اثری بسـیار پررنگ و مانـدگاری بر بهبود مهارت ها و توانمندسـازی قراگیران 
برجـای خواهـد گذاشـت. همچنیـن مربیـان ایـن دوره ها در خـالل برگزاری این جلسـات 
تـوام بـا پرسـش و پاسـخی می توانند بـا شـیوه های مختلف سـطح تجـارب و آموخته های 
 فراگیـران را تـا حد زیادی بررسـی و ارزیابی نمایند و معیارهای مشـخصی برای امتیاز دهی

بـه آنان در دسـت داشـته باشـند. از جملـه امتیازات و مزایای شـرکت فراگیـران در آزمون 
عملـی می تـوان مـوارد زیر را بر شـمرد:

1( فراگیران ناگزیرند برای کسـب آمادگی های الزم برای قبولی در آزمون عملی تالش 
 بیش تـری در زمینـۀ یادگیـری عملیات کشـاورزی و مهارت آموزی عملی داشـته باشـند و

با دست پر در این جلسات حاضر شوند؛
2( فراگیران در سر کالس یا مزرعه و کارگاه های ماشین آالت کشاورزی ضمن پاسخگویی 
 بـه پرسـش ها، از تجـارب و آموخته هـای همدیگـر آگاه می شـوند و سـطح مهارت هـای 

آنان در فرایند چنین مباحثی ارتقاء خواهد یافت؛
3( حضـور در مزرعـه بـرای جمـع آوری نمونه هـای گیاهـی فرصـت مغتنمی اسـت تا 
فراگیـران بـه شـکل ملمـوس بـا شـیوه های کشـت و کار، تنـوع گیاهی منطقه، مشـکالت 
فـراراه تولیدکننـدگان و ... آشـنا شـدند و به طور محسـوس و ملموس تجارب ارزشـمندی 
را در ایـن زمینـه کسـب نماینـد. فراگیـران در آزمـون عملـی می تواننـد بـه پرسـش های 
مـدرس یـا دیگـر فراگیران پاسـخ دهند و تجارب اکتسـابی آنـان با همدیگـر مبادله گردد؛
 4( انجـام فعالیت هـای پژوهشـی و حضـور فراگیـران در مـزارع و واحدهـای تولیدی و

صنایـع فـراوری کشـاورزی و بازدیـد از طرح هـای تحقیقاتـی و مشـارکت در انجـام ایـن 
 عملیـات پژوهشـی دامنـۀ اطالعات و سـطح تجارب فراگیـران را در زمینـۀ ارزش تحقیق و

 پژوهـش تقویـت می نمایـد و می توانـد نقـش مؤثـری در انگیـزه بخشـی فراگیـران بـرای 
فعالیت های شغلی در این زمینه داشته باشد؛

5( کار میدانـی در حـوزۀ تحقیـق و پژوهش، گـردآوری نمونه های گیاهـی، جمع آوری 
 بـذور گیاهـان دارویـی و دم نوش هـا، گفتگـو بـا کشـاورزان وآشـنایی بـا مشـکالت آنانئ و

تهیـه گـزارش مکتـوب از ایـن گفتگوهـا، مقاله نویسـی، خالصه نویسـی کتـب مرجـع و 
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فعالیت هـای مشـابه عـالوه بـر تقویـت مهارت هـای عملیاتـی فراگیـران، می توانـد کیفیـت 
آموزش هـای نظـری آنـان را نیـز باال ببرد و مسـیرهای مختلفـی را به روی آیندۀ آنان بگشـاید؛
 6( انجـام فعالیت هایی چون شـمردن وزن هزاردانه، انجام عملـی نمونه برداری از خاک،
 کار با تراکتور و ادوات کشـاورزی، نمونه برداری و یادداشـت برداری در مزارع تحقیقاتی و ...

توانمندی هـای عملیاتـی فراگیـران شـرکت کننده در ایـن دوره هـا را بـه شـکل مؤثـر و 
مانـدگاری تقـوی خواهـد نمود. مربیـان دروس عملـی هم بـا ارزیابی چنیـن فعالیت هایی 

ابزارهـای مؤثـری بـرای مهارت سـنجی فراگیـران در اختیـار خواهنـد داشـت.  
 7( بـا برگـزاری آزمون عملی در سـطح مزرعـه، کارگاه، واحدهای بهره بـرداری زراعی و
 فضاهای آزمایشگاهی می توان فرایند آزمون عملی را نیز با اجرای کارهای عملی توأم نمود.

ایـن شـیوۀ برگـزاری آزمـون می تواند به روشـی بـرای ارتقـاء مهارت های فنـی و عملیاتی 
فراگیران بدل شـود.

همان طـور کـه در قالـب این پروژه، طرح پرسـش و پاسـخگویی حضـوری فراگیران به 
 سؤاالت مربیان دروس عملی یکی از فعالیت های مهم برای مهارت افزایی عملی فراگیران و

سـنجش سـطح مهـارت آنـان توسـط مربـی دروس عملی اسـت بـه همین منظـور در این 
طـرح به طـور مشـخص، و بـرای ارائـۀ نمونه هایـی از پرسـش های مناسـب بـرای اجـرای 
 آزمـون عملـی )154 فقـره پرسـش( با تأکید بر جنبـۀ عملی آموزش ها ارائه گردیده اسـت

مربیـان بتواننـد بـا انتخـاب پرسـش های مـورد نظـر خـود، سـطح دانسـته ها و تجـارب 
عملیاتـی و مهارت هـای اکتسـابی فراگیـران در طـول دوره را مـورد ارزیابـی و سـنجش 
قـرار دهنـد در چنیـن آزمون هایـی ایجـاد شـرایط گفتگـو در میـان فراگیـران فوق العـاده 
مهـم اسـت و بـه دلیـل حضـور مربـی چنین مباحثـی می توانـد برای سـایر فراگیـران هم 
انگیزه بخـش باشـد. عـالوه بـر این مربیـان دروس عملـی می تواننـد از همین جلسـات نیز 
بـرای ارزیابی هـای مرحلـه ای فراگیـران گـزارش دهنـده و طرف های بحث و جـدل نهایت 

بهـره را ببرند. 
از آن جـا کـه ایـن پرسـش ها به طور خـاص برای دوره هـای  مهارتی گیاهـان دارویی و 
زعفـران، )و مهارت هـای کشـت سـویا و آفتابگـردان( و همچنین دوره های مهارتی کشـت 
غالت و حبوبات و سرویس و نگهداری  تراکتور و تیلر و تعداد دیگری از مهارت های پرارجاع 



کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...
183

زیـر گـروه کشـاورزی و غذا )شـاخه کشـاورزی و خدمات( طراحی شـده اسـت، مدرسـان 
می تواننـد بسـته بـه نوع مهـارت پرسـش های هماننـدی را تهیه نماینـد و از طریـق آن با 
 برگـزاری آزمون شـفاهی و چهـره به چهره، و در حضور دیگر فراگیران، سـطح آموخته ها و

مهارت هـای اکتسـابی فراگیـران شـرکت کننده در ایـن دوره هـا را مـورد بسـنجند ارزیابی 
قـرار دهنـد، و همزمـان ایـن تجربـۀ فنی و عملیاتـی را به یک حـوزۀ مهارت آمـوزی چهره 

به چهـره و هم آمـوزی بـدل نمایند. 
 مربیان دروس عملی در زمینۀ تعداد سـؤاالت و نحوۀ پرسـیدن آن و شـرایط برگزاری 
آزمـون شـفاهی از اختیـار و آزادی عمـل کامـل برخوردارنـد و بسـته بـه شـرایط منطقـه، 
و امکانـات، موجـود کیفیـت چنیـن آزمون هایـی را بـه نحـو چشـمگیری ارتقـاء دهنـد، و 
 همزمـان سـطح مهـارت و توان و تجارب فراگیـران را ارزیابی نمایند و سـنجش قرار داده و

امتیازات و نمرات الزم را برای دروس عملی آنان منظور دارند.   
 در باالی برگه های آزمون عملی پیوست، قسمتی برای درج مشخصات دوره، نام فراگیر،
 مشخصات فردی وشناسنامه ای او ، وضعیت شغلی، وضعیت تأهل و سایر اطالعات مورد نیاز
 برای مستندسـازی شـیوه نامۀ  برگزاری آزمون عملی در نظر گرفته شده و برای هر فعالیت
 عملی نیز مشخصات مورد نیاز از قبیل عنوان دوره، نام مدرس، تعداد ساعات )واحد( درسی،

نمـره یا امتیاز کسـب شـده و سـایر اطالعات مورد نیاز مدرس و مسـئوالن برگـزاری دوره، 
است.  درج گردیده 

 مدرسـان دروس عملی می توانند با تکمیل همین شـیوه نامه، مراحل برگزاری آزمون و
امتیـازات کسب شـده را مستندسـازی، ونتایج این آزمون ها را شـخصاً وارد سـامانه نمایند. 
بـه ایـن ترتیـب کاربر سـامانه و مسـئوالن برگـزاری دوره بر اسـاس این برگه هـا می توانند 
 نمـرۀ دروس عملـی وارد شـده از سـوی مـدرس را مـورد ارزیابـی مجـدد قـرار دهنـد و

شـفافیت و اعتبـار ایـن آزمون هـا را بـا امضای شـیوه نامه ها تأییـد کنند. بدیهی اسـت در 
پایـان فراینـد آزمـون و بعـد از وارد کردن اطالعـات و درج نمرات دروس عملی در سـامانه 
سـامک، این اسـناد مکتـوب می توانـد در پروندۀ فیزیکـی فراگیران ثبت و نگهداری شـود. 
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شیوه های آزمون عملی و سنجش مهارت
بخش هـای مختلـف در نظـر گرفتـه شـده بـرای آزمـون عملـی در ایـن شـیوه نامـه 
دارای ارزش کیفـی هسـتند و خـود بـا توجـه بـه صالحیت هـای حرفـه ای و خالقیت های 
 فـردی مدرسـان از اختیـار و آزادی عمـل کافـی بـرای تبدیـل مفاهیم کیفی بـه داده های

کمـی و سـنجش پذیـر )نمـره / امتیـاز و ...( برخـوردار هسـتند. بـر این اسـاس مدرسـان 
دروس عملـی می تواننـد بـا اسـتفاده از تجـارب آموزشـی و خالقیت هـای فـردی خـود 
 روش هـای مؤثـری را برای سـنجش سـطح مشـارکت، توانایی هـا و آموخته های اکتسـابی

فراگیـران در طـول دوره ابـداع نماینـد. بـا ایـن وجـود در مقـام نمونـه و بـرای اسـتفادۀ 
هـر چـه بهتـر از ایـن شـیوه نامه می تـوان بـرای افزایـش اعتبـار و ثمربخشـی بیش تـر 
روش هـای آزمـون عملـی به طـور تلفیقـی )یـا مـوازی و مرحلـه ای( همزمـان از دو یـا 
چنـد روش از روش هـای یـاد شـده بـرای سـنجش سـطح مهارت هـای عملـی فراگیـران 
اسـتفاده نماینـد. عـالوه بـر آن مدرسـان می تواننـد بعـد از برگـزاری هـر دوره آزمـون 
 عملـی میـزان موفقیـت نسـبی ایـن روش هـای سـنجش مهـارت را بررسـی نماینـد و

بر حسـب شـرایط خود و هنرجویان، به شـکل تجربی بهترین روش های سـنجش مهارت 
را از میـان ایـن مجموعـه از روش هـا )یـا ابـداع روش هـای دیگـر( انتخـاب و اجـرا نمایند. 
 شـایان ذکر اسـت که امـروزه مطالعـات و پژوهش های نسـبتاً متنوعی در بارۀ ارزشـیابی و

مهـارت سـنجی کارکنـان انجـام شـده اسـت و مربیـان می توانند با اسـتفاده از این شـیوه 
)تکنیـک( نسـبت بـه ارزیابی و سـنجش مهـارت خود اقـدام نمایند.

 در این طرح پیشـنهادی کوشـیده شـده اسـت با تلفیـق "اجرای پروژه هـای عملیاتی و
 پژوهشی و برگزاری آزمون عملی" بتوان هم به طور جدی فراگیران را در فرایند کار عملیاتی

درگیـر نمـود و هـم معیارهـا، روش ها و ابزارهـای ملموس و قابل انعطافی را برای سـنجش 
مهارت هـا و امتیاز دهـی به ایـن قبیل آموزش های عملی به دسـت آورد. در این روش برای 
انجـام کار عملـی 10 نمـره و برای آزمون حضوری نیز 10 نمره در نظر گرفته شـده اسـت. 
 بدیهـی اسـت ایـن معیار محاسـبه بـرای سـطح متعارفـی از آموزش هایی نظـری – عملی

در نظـر گرفتـه شـده اسـت که مـواد و محتوای درسـی حجیـم و زمان آموزش هم نسـبتاً 
 طوالنـی اسـت. بـا این وجود مربیـان می توانند بر حسـب شـرایط دوره و میـزان اهمیت و
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وزن زمانـی )یـا واحـدی( دروس نظـری و عملـی میـزان نمـره ی کارهـای عملیاتـی و 
مزرعـه ای را بیش تـر از آزمـون حضوری )شـفاهی و در سـر کالس( محاسـبه کنند و برای 
کار عملـی در مزرعـه یا فعالیت های پژوهشـی و میدانی ) براسـاس گزارش هـای موجود در 
 سـوابق فراگیـران( نمـره ی بیش تـری منظـور نمایند. به طور مثـال منظور کـردن 12 نمره
 )از 20 نمره( برای کار عملیاتی در کارگاه و مزرعه و 8 نمره ی دیگر برای آزمون حضوری و

بحث وگفتگو پیرامون تجارب مهارتی در سر کالس. 
شـایان ذکر اسـت که در این محاسبات این شرط را فرض گرفته ایم که فراگیران به طور 
 جداگانـه )و از طریـق سـامانه ی سـامک( نمرۀ قبولـی را در آزمون نظری کسـب نموده اند.

بـا  ایـن نگاه تمـام فعالیت هـای مربیان برای سـنجش مهارت هـای عملی فراگیـران )خواه 
از طریـق برگـزاری آزمـون شـفاهی و ارزیابی هـای مسـتمر حیـن دوره، و خـواه از طریـق 
مهارت سـنجی در کارگاه و مزرعـه( بـه منظـور سـنجش و ارزیابـی توانمندی هـای فنـی و 
عملیاتـی و تأییـد شایسـتگی های فنـی و مهارتـی فراگیـران انجام می شـود. بدیهی اسـت 
مربیـان واحدهـای عملـی می توانند بر حسـب شـرایط نمـرۀ درس عملی را به سـه یا چند 
سـطح ُخـرد نمـوده و بـرای ارزیابـی میـزان توانمنـدی و شایسـتگی های مهارتی سـطوح 
مختلفـی از امتیـازات را در نظـر بگیرنـد. در ایـن صورت نمـرۀ نهایـی دروس عملی برآیند 
محاسـبۀ سـطوح شایسـتگی و در حقیقت جمـع جبری امتیازات کسـب شـده خواهد بود. 
در شـرایط طبیعـی فراگیـران دوره هـای آموزشـی سـنجش مهـارت پـس از کسـب 
 امتیـازات الزم و اخـذ نمـرۀ قبولـی در آزمـون آنالیـن، ناگزیرند بـرای گرفتن نمـرۀ عملی
 بـه اشـکال و شـیوه های مختلف در فراینـد مهارت آموزی قرار گیرنـد و مربی دروس عملی

خواهـد توانسـت به طـور مسـتمر پیشـرفت های مهارتـی آنـان را رصـد نموده و بر اسـاس 
شایسـتگی های حرفـه ای و مهارتـی، نمـرۀ دروس عملـی را بـه آنـان اختصـاص بدهـد. به 
ایـن ترتیـب بـا اجـرای ایـن شـیوه نامه و انجـام کارهـای عملیاتـی دو نمـرۀ اخذ شـده در 
آزمـون آنالیـن )برخـط( و آزمـون حضـوری و کار مزرعـه ای و کارگاهـی فراگیـر می تواند 
اسـتحقاق و شایسـتگی دریافـت گواهـی مهـارت را در حوزۀ درسـی و مهارتی خود کسـب 
نمایـد الزم بـه ذکر اسـت فراگیران برای قبولـی در آزمون عملی نیازمنـد حداقل  14نمره 
)کـف نمـرۀ الزم بـرای قبولـی در آزمـون عملـی( هسـتند، از ایـن رو ناگزیـر خواهنـد بود 
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در هـر دو بخـش کار عملـی، بـه سـختی فعالیـت نمایند یعنی هـم در حوزۀ مشـارکت در 
آموزش هـای مزرعـه ای و کارگاهـی و ارائـه ی گـزارش کار و فعالیت هـای پژوهشـی فعـال 
باشـند و هـم با شـرکت و کسـب نمـرۀ قبولـی در آزمون حضـوری، از سـطوح توانمندی و 

مهارت هـای اکتسـابی خـود دفـاع نمایند. 
در جـدول ذیـل روشـی پیشـنهادی بـرای تبدیـل مفاهیم کیفـی و محتوای آموزشـی 
بـه کمیت هـای سـنجش پذیر )نمره یـا امتیاز( ارائـه گردیده اسـت. روش برگـزاری آزمون 
می توانـد بـه ایـن صورت باشـد که هـر کـدام از هنرجویان در طـول برگـزاری کالس ها به 
 انتخـاب و عالقـه ی خـود یکـی از حوزه هـای شـش گانه )ردیـف اول تا ششـم جـدول زیر(
 را بـرای اخـذ 10 نمـره از 20 نمـره ی درس عملی انتخاب کننـد و در اواخر برگزاری دوره ،

نمونه هـا، پژوهش هـا، گزارش هـا یـا دیگر مسـتندات مورد نیـاز را ارائه نماینـد و در فضای 
کالس از فعالیت هـای عملـی و تجـارب و آموخته هـای خـود دفـاع کننـد و بـه سـؤاالت 
 مربـی یـا دیگـر هنرجویـان حاضـر در جلسـه در زمینـه ی تجـارب و کارهـای عملـی و

مهارت های اکتسابی خود پاسخ دهند.
معیـار اخـذ 10 نمـره ی دیگـر از 20 نمـرۀ درس عملی میـزان موفقیـت دانش آموز در 
پاسـخ دادن بـه پرسـش هایی خواهـد بـود کـه در طـول برگـزاری دوره یـا در کالس هـای 
 عملی کارگاهی و سـرمزرعه با آن ها آشـنا شـده اسـت، یا در محتوای آموزشـی ارائه شـده

بـرای همـان مهـارت مـورد تدریـس شـده اسـت. مدرسـان دروس عملـی می تواننـد بـر 
تـوان  سـطح  خـود  نظـر  مـورد  پرسـش های  طـرح  بـا  مختلـف  شـاخص های  اسـاس 
کننـد. ارزیابـی  را  فراگیـران  اکتسـابی  مهارت  هـای  میـزان  و  نـوع  و  تجربـی  و   عملـی 
 گفتنی است هرچه پرسش ها از ماهیت عملی بیش تری برخوردار باشد، فرایند مهارت سنجی

از اعتبـار و اصالـت بیش تـری برخـوردار خواهـد بـود. به طـور مثـال وقتـی در آزمـون 
حضـوری در کارگاه یـا مزرعـه از فراگیـر می خواهیـم در بارۀ نحـوه نمونه بـرداری از خاک 
مزرعـه توضیـح بدهـد، یا ادوات کشـاورزی مشـخصی را تنظیـم و آمادۀ کار کنـد و یا عماًل 
کارهـای مرتبـط بـا سـرویس و نگهـداری ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی را بـرای دیگـر 
فراگیـران اجـرا نمایـد، در حقیقـت میـدان آزمـون، بـاز هم میـدان کار عملـی خواهد بود.  
در حـوزۀ رشـته های مهارتـی شـاخه »کشـاورزی و خدمـات« )زیرگـروه کشـاورزی و 
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غـذا( طیـف بسـیار وسـیع و گسـترده ای از کارهـای عملی وجـود دارد که مربیـان دروس 
عملـی می تواننـد از ظرفیت هـای ایـن امور هم بـرای کیفیت افزایـی دوره و توانمندسـازی 
فراگیـران و هـم بـه منظور برگـزاری آزمون حضوری و سـنجش مهارت فراگیران اسـتفاده 
نماینـد. از جملـه فعالیت هـای متناسـب بـا این شـیوۀ ارزیابی و سـنجش مهـارت می توان 

بـه مـوارد زیر اشـاره نمود : 
1( آمـاده کـردن یـک بسـتۀ کـود سـرک در مزرعـه و نشـان دادن نحوۀ مصـرف آن از 

طریـق حـل شـدن در آب زراعـی )کـود آبیاری(؛
2( تنظیـم عمـق و آمـاده کـرذن یـک دسـتگاه گاوآهـن برگـردان دار یا دیسـک برای 

شـخم در عمـق دلخواه؛ 
 3( تنظیم کردن یک بذرکار غالت برای بذرکاری میزان مشخصی از بذر در یک هکتار

از سطح مزرعه 
4( نشـان دادن اندام هـای یـک گیـاه دارویـی در سـر مزرعـه و توضیـح در بارۀ شـیوۀ 

عملکـرد هـر قسـمت از گیـاه در شـرایط طبیعی، 
 5( جـدا کـردن چنـد نمونـۀ قلمـه، ریشـه یا سـاقه از یک گیاه کـه بـه روش قلمه زدن 

ازدیاد  یابند؛  
6( شـمارش، توزیـن و محاسـبۀ وزن هزاردانـه یـا صـد دانـه یـک محصـول زراعـی و 

توضیـح در بـارۀ دالیـل شـمارش و محاسـبۀ آن؛ 
 7( برداشـت و نمونه بـرداری از خـاک یک مزرعه برای ارسـال به آزمایشـگاه )به منظور

تجزیۀ مواد غذایی و تشخیص کمبودهای آن(؛ 
8( توضیـح دادن در بـارۀ مزایـای کنتـرل مکانیکـی و شـیوه و شـرایط وجین کـردن 

گیاهـان هـرز و اجـرای عملیـات وجیـن در یـک یـا چنـد متـر مربـع از زمیـن زراعـی؛ 
9( توضیح در بارۀ شـیوۀ اتصال ادوات کشـاورزی سـوار، نیمه سـوار و کششـی و اجرای 

عملـی کار اتصال ادوات بـه مالبند تراکتور؛ 
10( اجـرای عملـی شـیوۀ اتصـال سـه نقطـه ادوات کشـاورزی بـه تراکتـور و توضیـح 

دربـارۀ خطـرات آن و نـکات ایمنـی کـه در ایـن رابطـه بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد؛ 
 11( توضیح در بارۀ عوامل مؤثر در تشـخیص عمق کاشـت بذور مختلف و کاشت عملی
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چند دانه لوبیا، نخود، و ... به شکل دستی در سطح مزرعه؛ 
12( بیـان ویژگی هـای خـاک زراعـی و تفـاوت آن بـا خاک هـای غیـر زراعـی در سـر 

مزرعـه و بیـان تفـاوت مفاهیـم »کاشـت« و »کشـت« بـرای مربـی و دیگـر فراگیران 
13( نشـان دادن نمونه هایـی از خـاک سـله بسـته در مزرعـه و توضیـح در بـارۀ دالیل 

سـله بسـتن و اجـرای عملیات سله شـکنی خـاک و بیان مزایـای آن؛ 
 14( توضیـح در بـارۀ روش های کاشـت خشـکه کاری و تـرکار )ماخـوار( و بیان نمودن

شرایط گاورو بودن خاک مزرعه و چگونگی تشخیص آن  
 15( توضیح در بارۀ چند نمونه از کودهای شیمیایی ماکرو و میکرو المنت و نشان دادن

عملی این کودها به مربی و دیگر فراگیران

تحول در شیوه های آموزش مهارتی
یکـی از مؤلفه هـای مهـم کـه نقـش اساسـی در ارتقـا کیفـی آموزش هـای مهارتـی 
دارد بحـث مهارت افزایـی مربیـان و کادر آموزشـی اسـت. بـر همیـن اسـاس واحدهـای 
 آموزشـی مجـری دوره هـای آموزش مهارتی بایسـتی بر حسـب نوع مأموریت هـا، اهداف و
 برنامه های آموزشی و کیفیت فضاهای آموزشی، کارگاهی و آزمایشگاهی و سطح فناوری های
 آموزشی موجود خود راهکارها و روش های آموزشی خود را در جهت ارتقاء سطح توانمندی،

شایسـتگی های مهارتـی و تجربـی فراگیـران خود همسـو و تمـام ظرفیت هـای موجود در 
واحـد آموزشـی را در نیـل بـه این اهـداف سـاماندهی کنند. ایـن موضوع همچنـان که در 
 ادامه ی بحث اشـاره خواهد شـد، در راسـتای برنامه ریزی های کالن آموزشـی و چشـم انداز 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است.  
مربیان دوره های سـنجش مهارت مرتبط با کشـاورزی )به عنوان مجری و برگزار کنندۀ 
آموزش هـای مهارتـی( عـالوه بـر انجام عملیـات زراعـی و کارگاهی، ظرفیت هـای متنوعی 
در اختیـار دارنـد کـه می تواننـد از آن به منظـور بهبود و ارتقاء سـطح مهارت هـا و تجارب 
فنـی و عملیاتـی فراگیـران بهـره ببرند. بدیهی اسـت در شـرایطی کـه ابزارهـا، فرصت ها و 
ظرفیت هـا وجـود دارد، همـه چیـز بـه همـت، اراده، خالقیت و میـزان تعهـد و عالقمندی 
مربیـان بسـتگی خواهـد داشـت. در اینجـا تفاوت میان دو شـیوۀ تدریس و سـبک آموزش 
اسـت. یـک مربـی خـالق و متعهـد و آگاه بـه ارزش آمـوزش بی تردیـد تـالش خواهد کرد 
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کالس درس را بـه یـک کارگاه مهارت آمـوزی بـدل نمایـد و از ظرفیت های خـود فراگیران 
نیـز بـرای مهارت افزایـی آنـان نهایـت بهـره را ببـرد. در یـک فرایند آموزشـی مشـارکتی، 
اثربخـش و فعـال خـود فراگیـران با عالقه و پیگیـری و انگیزۀ بـاال بخش زیـادی از فرایند 
 آموزش را بر عهده می گیرد و مربی در مقام هدایت کننده و مشـاهده گر و تسـهیل کننده و
 تصحیح گـر همچـون مشـاوری امیـن و کاردان موانـع را از پیـش پای فراگیران برداشـته و

عـالوه بـر آمـوزش محتـوای دروس مـورد نظـر، فراگیـران را بـا سـایر منابـع و روش هـای 
 مهارت آموزی آشنا کرده و به فراگیران کمک می کند با جریان مداوم آموزش همراه شوند و

مهارت های مورد نیاز خود از راه های گوناگون دریافت نمایند. 
در روش هـای آموزش فعال و مشـارکتی، رابطۀ مربـی و فراگیران رابطه ای پویا و از نظر 
 ساختاری مبتنی بر همکاری است. ساز و کـار ایـن الگـو بـه سـبب وجـود عوامـل بـارز و
 مؤثري چــون روابـط مثبـت میـان اعـضا، همکـاري در گروه هاي یــادگیري، مسئولیت پذیري

فـردي و پیامدهـاي رضایت بخـش گروهـي، موجـب دسـتاوردهاي مثبـت و شـاخص در 
آمـوزش و پرورش شـده اسـت. یــادگیري مــشارکتي بــا ایجــاد شـرایط مناسـب براي 
آموختـن راهبـرد )اسـتراتژی( یادگیـري، بـه انتقـال یادگیـري از طریــق گــروه بـه فرد، 
واکنـش متقابـل میان فراگیران با سـطوح توانایي علمي ناهمگـن در کالس کمک مي کند. 
ایـن الگـو براي موفقیت تحصیلي دانش آموزان الگویي مناســب و شــناخته شــده اسـت. 
هنرجویان یا دانش آموزاني کــه از طریــق یــادگیري فعــال بــه یادگیري مي پردازند نه 
تنهـا مطالـب را بهتـر فـرا مي گیرنـد بلکـه از یادگیـري لـذت بیش تـري مي برنـد . زیـرا به 
جـاي ایـن کـه شـنونده صـرف باشـند فعاالنـه در جریـان یادگیـري شـرکت مي کننـد با 
مشـارکت خـود را مسـئول یادگیـري خویـش مـي داننـد.1 حرکـت بـه سـمت روش های 
آموزشـی فعـال و مشـارکتی در ایـران از اواسـط دهـه ی 1370 به طـور جـدی آغـاز شـد. 
به نوشـتۀ پاک سرشـت در کشـور ما با استفاده از نظرات کارشناســان آموزشــي از ســال 
1376 در رابطـه بـا تغییـر روش هـاي تدریـس ، اقداماتي آغاز شـد . از تغییرات اساسـي در 

1. کرامتي ، محمد رضا ، مطالعه تـأثیر یـادگیري مـشارکتي بـر رشـد مهارتهـاي اجتماعي و 
پیشرفت تحصیلي ریاضي دانش آموزان پایه پنجم ابتدایي شهر مشهد .ماهنامه پژوهش ، سال سوم 

، شماره 8 ، سال 1384
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ایـن زمینـه بـه کار گیري روش هـاي فعال تدریـس در فرآینـد یاددهی- یادگیری اسـت. 1
بـه عنـوان مثـال مربیـان دروس عملـی می توانند در یک روز مشـخص فراگیـران را به 
 کتابخانـه مرکـز آموزشـی یـا کتابخانه های تخصصی مرتبط با رشـته مهارتی خـود ببرند و
 از آنـان بخواهنـد بـا چرخش در کتابخانه و پیـدا کردن منابع مطلوب بـر روی یک موضوع

مرتبـط بـا حـوزۀ مهارتـی خـود متمرکـز شـوند و ضمـن مطالعـه گزارشـی کوتـاه در بارۀ 
یافته هـا و آموخته هـای خـود تهیه نمایند. شـاید در نگاه نخسـت تصور کنیـم ماهیت این 
شـیوۀ آموزشـی ربطـی بـه کار عملـی نـدارد. اما واقعیـت آن اسـت که تحقیـق و پژوهش 
 نوعـی فعالیـت با مقدماتی اسـت که این کار موجب مشـارکت فراگیـران در روند آموزش و

درگیـر شـدن آنـان بـا حـوزۀ مهارتی مورد نظرشـان خواهد شـد. بـه عبارت دیگـر مربیان 
دروس عملـی می تواننـد بـرای مهارت افزایـی فراگیـران از ظرفیت مطالعـات کتابخانه ای و 
تحقیـق و پژوهـش نیـز به عنوان نوعـی فعالیت عملـی و از طریق بررسـی کیفیت گزارش 

کار دریافتـی آنـان بـرای ارزیابی و سـنجش سـطح مهارت آنان بهـره ببرند.  
رویکـرد آمـوزش پژوهش محور، امکان یادگیری از طریـق عمل را برای فراگیران فراهم 
می سـازد و موجـب جلب مشـارکت و انگیزه بخشـی و عالقمندی فراگیران بـا روند آموزش 
می شـود. ایـن موضـوع بـه تقویـت مهارت هـای فنـی، مهارت هـای انسـانی و مهارت هـای 
ادراکـی فراگیـران کمـک می کند و بـه آنان انگیزه می دهـد که بعد از اتمـام دوره نیز برای 
کسـب مهارت های مورد نیاز خود، از تحقیق و پژوهش و روش های تولید دانش و اسـتفاده 
 از اصـول جسـتجوگری نظام منـد بهـره ببرنـد. یـک مربی با تجربـه و خالق باید بر اسـاس

مؤلفه هایـی چـون اهـداف دورۀ آموزشـی، سـطح نسـبی مهارت هـای فراگیـران و تنـوع 
سـنی، جنسـی و مهارتی آنان، کیفیت محتوای آموزشـی، نیازها و عالیق فراگیران، سـطح 
 فن آوری آموزشی و امکانات موجود )کارگاه، مزرعه، آزمایشگاه، وسایل ایاب و ذهاب، و...( و

عوامـل دیگـری از ایـن قبیل مناسـب ترین شـیوه های آموزشـی را بـرای اجـرای یک دورۀ 
آموزشـی مطلـوب انتخـاب نمایـد و تمام امکانـات، فرصت هـا و ظرفیت های موجـود را در 
جهـت نیـل بـه این هـدف متمرکـز و بـا شـرایط دورۀ آموزشـی همسـو کند. دیگـر زمان 
حضـور صـرف فراگیران پای تخته سـیاه و روش های آموزشـی اسـتاد و شـاگردی سـپری 

 1. پاک سرشـت محمـد جعفـر، کاوشی دربـاره روش تـدریس در دانشکده علوم تربیتي و روانشناسي
دانشگاه شهید چمران اهواز، مجله علوم تربیتـي و روانشناسي ، سال 1383، ص 11
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شـده اسـت. بـه ایـن معنا کـه دیگر رونـد آموزش مسـیری یک طرفـه و از طرف اسـتاد به 
شـاگرد نیسـت؛ و هـر دورۀ آموزشـی بر حسـب شـرایط آن نیازمند هدف گـذاری، طراحی 
راهبردهـای آموزشـی، فراهـم کـردن ابزارهـا و پیاده سـازی برنامه ریزی هـای آموزشـی و 

اجـرای الگوهـا و روش هـای تدریس متناسـب با شـرایط اسـت. 
 در شـیوه ی آمـوزش فعـال و مشـارکتی، دیگـر فراگیـر یـک شـنونده ی خنثـی ، و
  گیرنده ی بی طرف نیسـت. او در جریان مباحث شـرکت می کند و در جریان عمل خطاها و

اشـتباهات خـود را تصحیـح و دانسـته هـا و یافتـه هـای خود را مطـرح می کند. بـا نگاهی 
گـذرا بـر سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش و پـرورش )کـه می تـوان آن را راهبـردی تریـن 
 سـند نظام آموزشـی کشـور دانسـت( در افق ایران 1404 خورشـیدی تصویری مطلوب و

آرمانی از اهداف و برنامه های آموزشـی کشـور ارائه گردیده اسـت که نشـان می دهد شـرط 
نیـل به توسـعه و پیشـرفت و تعالی جامعه ی ما برخـورداری از یک نظام آموزشـی کارآمد، 
 ارزشـی، مسـئولیت پذیر، مشـارکت جو، خودارزیـاب، کارآفریـن، پویـا، رو بـه توسـعه و ...

اسـت. در فصـل چهـارم ایـن سـند راهبـردی برخـی از مهم تریـن ویژگی هـای ایـن نظام 
آموزشـی چنیـن تعیین شـده اسـت:

1( یادگیرنـده، کمـال جو، خواسـتار تعالي مسـتمر فرصت هاي تربیتي، تسـهیل کننده 
هدایـت، یادگیـری و تدارک بیننـده خودجـوش ظرفیت هاي جدید در خدمـت تعلیم و تربیت 

2( خود ارزیاب، مسئول و پاسخگو نسبت به نظارت و ارزیابي بیروني 
3( تأمین کننـده نیازهـاي فـردي و اجتماعـي و محیـط اخالقـي، علمي، امن، سـالم، با 

نشـاط، مهـرورز و برخـوردار از هویت جمعي
4( برخـوردار از مربیـان داراي فضایـل اخالقـی و شایسـتگي های حرفـه اي بـا هویـت 

یکپارچـه توحیـدی بـر اسـاس نظـام معیار اسـالمي
5( مبتني بر رویکرد مدیریتي نقد پذیر، مشارکت جو

6( متکـی بـر ارکان تعلیـم و تربیـت و بهره منـد از ظرفیـت عوامـل سـهیم و مؤثـر و 
مبتنـی بـر مشـارکت ذي نفعـان بـا تأکیـد برمربیـان و خانـواده،  

7( برخوردار از فناوري آموزشـي در سـطح معیار؛ با توجه به طیف منابع و رسـانه هاي 
یادگیري )شـبکه ملي اطالعات و ارتباطات( 

8( داراي ظرفیت تصمیم سازي براي نظام تعلیم و تربیت رسمي عمومي
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 9( در فصل های ششـم و هفتم همین سـند نیل به این اهداف مستلزم برنامه ریزی های
 آموزشـی هدفمند و پیاده کردن راهبردهای آموزشـی متنوع و به کارگیری کادر آموزشی و
 معلمانی دارای کرامت و صالحیت حرفه ای، توانمند و ماهر و پاسخگو و مسئولیت شناس و

شایسـته و مشـارکت جو و دارای شایسـتگي هاي اخالقـي، اعتقـادي، انقالبـي، حرفـه اي و 
تخصصي و مبتنی بر ارزشـیابي های متناسـب با مبانی و اهداف سـند تحول راهبردی)ص 
47( دانسـته شـده اسـت . برخـی از لـوازم و ویژگی هـای مورد نظر سـند که مالزمـت با بحث 

مـا در ایـن بخـش دارد و بـرای نیـل به این اهداف الزم دانسـته شـده، از قرار زیر اسـت:
10( متناسب سـازی حجـم و محتـوای کتاب های درسـی بـا توانمندی هـا، مهارت های 

مـورد نیـاز و ویژگی هـای دانش آمـوزان )و هنرجویان آموزش هـای مهارتی(
11( حاکمیـت رویکـرد فرهنگی- تربیتی در تولید محتوا و طراحی دوره های آموزشـی 

بر اسـاس تقویت شایسـتگی های پایـه در دانش آموزان
12( بهره مندی فزونتر از روش های فعال، خالق و تعالی بخش

13( بهره گیری از تجهیزات و فناوری های نوین آموزشی و تربیتی در راستاي اهداف
14( توجـه بیش تـر بـه تفاوت هـای فـردی به ویـژه هویت جنسـیتی دانش آمـوزان )و 
مهارت جویـان دوره هـای فنـی حرفـه ای و کاردانـش( و تفاوت هـای دیگری چون شـهری 

و روسـتایی و ...
16( کارگیـری معلمانی دانسـته شـده اسـت برخـوردار از کرامـت و صالحیت حرفه ای 

پیاده سـازی راهکارهایی دانسـته شـده اسـت که عنصر
 راهبرد هـا و راهکارهایـی که در فصل هفتم سـند تحول برای ارتقـاء منزلت اجتماعي و

جایـگاه حرفـه اي منابـع انسـاني با تأکیـد بر نقش الگویـي و جایگاه معلـم تعیین و مصوب 
شـده اسـت، تـا حـدودی ابعـاد و جوانب مهـم مرتبط بـا صالحیت هـای حرفـه ای مربیان 
را بـرای مـا روشـن می کنـد. آموزش هـای مهارتـی و به طـور کلـی بحـث »مهارت افزایی« 
نیـروی انسـانی در ایـن برنامه کالن آموزشـی از جایـگاه منحصر به فردی برخوردار اسـت. 
کیفیـت ایـن آموزش هـای مهارتـی و کاربـردی کـه محـور اصلـی بحـث ما در ایـن بخش 
اسـت، نیازمند بررسـی در قالب همین نظام آموزشـی فعال، مشـارکتی و پاسـخگو اسـت. 
 دربخش یاد شـده از سـند تحول بنیادین راهکارهای متنوعی برای تأمین کادر آموزشـی و

جایـگاه مربیـان در ایـن نظـام آموزشـی توسـعه یافتـه ارائه شـده اسـت که مؤیـد مباحث 
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طرح شـده در ایـن شـیوه نامـه در زمینـۀ نقـش مربیـان و کادر آموزشـی دارای صالحیـت 
 حرفـه ای در افزایـش کیفیت آموزش های مهارتی اسـت. چند نمونه از راهکارها ارائه شـده

در این سند ملی از این قرار است:   
1( تأمیـن تسـهیالت و امکانـات و ایجاد سـاز و کارهاي کارا و اثربخـش در آموزش هاي 

ضمـن خدمـت معلمـان و تقویت انگیزه و مهـارت حرفه اي بـراي یادگیري مداوم
 2( استقرار نظام سنجش صالحیت هاي عمومي، تخصصي و حرفه اي، تعیین مالک هاي

ارزیابي و ارتقاي مرتبه علمي و تربیتي معلمان
3( طراحـي و ارتقـاي نظـام تربیـت حرفـه اي معلمان بـا تأکید بر حفظ تعامل مسـتمر 
آنـان بـا مـدارس و نهادهـاي علمـي و پژوهشـي و فراهـم آوردن امـکان کسـب تجربیـات 

واقعـي در کالس درس و محیط هـاي آموزشـي
 4( توسـعه زمینـه پژوهشـگری و افزایـش توانمندي هـاي حرفـه ا ي بـه شـکل فردي و
 گروهي میان معلمان و تبادل تجارب و دستاوردها در سطح محلي وملي و ایجاد فرصت هاي

بازآمـوزي مسـتمر علمي و تحقیقاتـي و مطالعاتي و برگزاري جشـنواره هاي الگوي تدریس 
برتـر و اختصـاص  اعتبـارات خاص براي فعالیت هاي پژوهشـي معلمان )ص 47( 

مربیـان دارای صالحیت هـای حرفـه ای می تواننـد حتـی فراینـد برگزاری یـک آزمون 
شـفاهی را نیـز بـه یـک فراینـد کار عملیاتـی تبدیـل نماینـد و عـالوه بـر مهارت آمـوزان 
آزمون دهنـده، سـایر فراگیـران را نیـز  در جریـان برگـزاری چنیـن آزمون هایـی به شـکل 
 غیرمسـتقیم در جریان آموزش قرار دهند. اتفاقاً تجربه نشـان داده اسـت ضریب یادگیری و

مهارت آمـوزی فراگیـران در آموزش هـای مشـارکتی و عملـی بـه دلیـل اجـرا بـه شـیوۀ 
آزمـون و خطـا )در صـورت حضـور مربـی و تصحیح اشـتباهات از سـوی او(، بسـیار باالتر، 
 ماندگارتـر و مؤثر تـر از آموزش های سـنتی و مربی  محور خواهد بـود. در این روش آزمون و

ارزیابـی مزرعـه ای و کارگاهـی دیگـر حاضـران در کالس نیـز  خـواه ناخـواه بـه شـکل 
مسـتقیم، یـا غیرمسـتقیم وارد جریـان بحـث وگفتگو می شـوند. مربی نیز کـه در حقیقت 
در حـال ارزیابـی و سـنجش مهارت هـای فـرد آزمـون دهنده اسـت، از طریق پرسـش ها و 
توضیحـات تکمیلـی یـا مداخله در جریـان بحث و تصحیـح خطاها و لغزش هـای احتمالی 
فـرد آزمون دهنـده، نتایـج و ابهام هـای بحـث را بـرای او و دیگـر فراگیران روشـن می کند.   
بـه نوشـته حسـینی نسـب و فـالح »در بحـث یادگیـري و انتقـال دانـش بـه فراگیران 
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مؤلفه هـاي متعددي وجــود دارنــد کــه هــر کـدام از آن ها تأثیر بـه ســزایي در فرایند 
یــادگیري دارنـد و یـادگیري مرهـون تعامـل میـان ایـن مؤلفه هاست.«1 مفهوم یادگیري 
را مـي تـوان بـه صـورت هاي مختلـف تعریـف کـرد: کـسب دانـش و اطالعات، عادت هاي 
مختلـف، مهارت هـاي متنـوع و راه هاي گونــاگون حـل کــردن مــسائل حتي بـه عنــوان 
کــسب رفتارهــا و اعمـال مــضر و ناپـسند. پـس یـادگیري حـوزۀ بــسیار گسترده اي را 

مي شود.2 شـامل 
مهارت آمـوزان در جریـان برگـزاری آزمـون عملـی )به طـور شـفاهی و در کارگاه یـا 
مزرعـه و در حضـور دیگـر فراگیـران( تحـت نظـارت مربـی وادار بـه گفتگو در بـارۀ چنین 
مباحثـی می شـوند. همـان طـور کـه اشـاره شـد مربیـان می تواننـد بـر حسـب شـرایط 
اقلیمـی منطقـه و امکانـات و ظرفیت هـای موجـود در فضـای آموزشـی مرکـز و مناطـق 
پیرامـون آن روش هـای ابداعـی را بـرای برگـزاری آزمون عملـی طراحی نماینـد و قابلیت 
ایـن روش هـا را افزایـش دهنـد. از جملـه مباحثـی کـه در ایـن زمینـه قابـل طرح اسـت، 
تفـاوت مهـارت آمـوزان در زمینۀ سـطح تجارب قبلی و نیز چشـم اندازهای مـورد نظر آنان 
بـرای ترسـیم آینـدۀ شـغلی اسـت. به طـور کلـی و بر اسـاس تجربـه شـرکت کنندگان در 
دوره هـای سـنجش مهـارت اسـتان ها را از نظـر نوع نیـاز آنان بـه این آموزش ها و شـرایط 

شـغلی و چشـم انداز آتـی پیـش روی آنـان بـه سـه گـروه دسـته بندی نمود: 
قشـر جوانـی کـه بـرای اخذ دیپلم متوسـطه در آموزشـگاه های بزرگسـاالن در شـاخه کار  _

دانـش مشـغول بـه تحصیل هسـتند و قصـد دارند در صـورت امـکان ادامه تحصیـل بدهند؛ 
جوانـان یـا افـراد سـالمندی کـه بـه دالیـل جایـگاه شـغلی یـا تثبیـت موقعیـت خـود  _

نیازمنـد اخـذ مـدرک دیپلـم متوسـطه )در شـاخه کاردانـش( هسـتند و اخـذ گواهـی 
مهـارت مشـکل آنـان را بـرآورده می کنـد؛ 

گـروه کم تـری از فراگیـران هم شـامل کار آفرینـان و افراد عالقمندی هسـتند که با هدف  _
ایجـاد مشـاغل مرتبط با رشـته مهارتی خود قصـد دریافت برگه ی مهـارت را دارند. 

آموزش هـای مهارتی فعال و مشـارکتی و بر پایه تحقیـق و پژوهش و عملیات کارگاهی 
و مهارتـی برای گروه نخسـت و گروه سـوم راهگشـا خواهد بود. از این منظـر مربیان دروس 

1. حسینی نسب، سید داود و نوروز فاّلح، تأثیر روش تدریس مشارکتي و روش تدریس سّنتي بر 
پیشرفت تحصیلي و نگرش به درس معارف اسالمي، فصلنامه علوم تربیتی، سال اول، شماره سوم، 

تهران، پاییز 1387، ص 43
2. همان منبع، به نقل از :  آلسون، متیو.اچ و بی.آر. هرگنهان، مقدمه ای بر نظریه های یادگیری، 

ترجمه علی اکبر سیف، انتشارات دوران، تهران، 1385 
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عملـی بایسـتی بـا شناسـایی تنـوع فراگیـران خـود از نظـر هـدف آنـان از مهارت آمـوزی، 
راهبردهـای مؤثـر خـود در زمینـۀ افزایـش کیفیـت آمـوزش و انجـام فعالیت هـای علمی و 
پژوهشـی را بـه ایـن گروه هـای هـدف واگـذار نماینـد و محـور اصلـی کار خـود را بـر روی 

تشـویق، مشـارکت افزایی و مهارت آمـوزی ایـن قبیـل فراگیران متمرکـز کنند.   
در مجمـوع اجـرای ایـن روش هـا و ابزارهـای مؤثـر و قابـل انعطـاف نـه تنهـا بـه نحـو 
چشـمگیری میـل تحقیـق و جسـتجو و حرفه آمـوزی و مهارت جویـی را در میـان فراگیـران 
مسـتعد و عالقمنـد بـر می انگیـزد و فرصت هـای بهتـری را بـرای آینـدۀ آنـان تحقق پذیـر 
می کنـد، بلکـه امـکان ارزیابـی و مهارت سـنجی واقعـی فراگیـران را نیـز در اختیـار مربیـان 
دروس عملـی قـرار خواهـد داد. در آموزش هـای مهارتـی، مؤثـر بـودن روش هـای آموزشـی 
می توانـد معیارهـای قضـاوت و ارزیابـی فراگیـران را نیـز در رابطـه با اهمیت و جایـگاه علوم 
کشـاورزی تقویـت نمایـد و در کیفیت افزایـی و بهبـود چشـم انداز فعالیت هـای آتـی آنـان 
مؤثـر و انگیزه بخـش واقـع شـود. واقعیت آن اسـت که بسـیاری از هنرجویان شـرکت کننده 
در ایـن دوره هـای آموزشـی، هنـوز در سـنین جوانی هسـتند و با آن که ممکن اسـت از نظر 
تحصیـالت متوسـطه از برخـی از همسـاالن خود عقب افتاده باشـند، اما کم نیسـتند افرادی 
کـه عالقمنـد هسـتند، در رابطه با شـرایط ادامـه تحصیـل در گرایش تحصیلی مـورد عالقۀ 

خـود تصمیم گیـری و در صـدد ایجـاد شـغل یـا کارکـردن در حـوزۀ مهارتی خود باشـند.  
در یـک نظام آموزشـی پویا و هدفمند و روزآمد اثربخشـی مهـارت و صالحیت حرفه ای 
معلمـان و مربیـان نیازمنـد پشـتیبانی و حمایـت و برنامه ریـزی و هدایت توسـط مدیریت 
آموزشـی اسـت. »کیفیت مدیریت فعالیت هاي آموزشـي، مهم ترین شـاخص سطح کفایت 
 و کارآمـدي کل برنامه هـاي آموزشـي به شـمار  مـي رود؛ زیـرا مدیریـت بـا نقـش نافـذ و

مؤثـري کـه در امـر هدایـت و رهبـري فراگردهـاي آمـوزش و پـرورش )و در جهـت نیـل 
بـه هدف هـاي آن( دارد، بالقـوه مي توانـد هـم موجـب تقویـت و تجهیـز و پیشـرفت نظام 
آموزشـي و هـم موجـب تزلـزل و از هـم پاشـیدگي آن شـود. همیـن نقـش پراهمیـت در 
آمـوزش و پـرورش، دقـت و توجـه بیش تـري را از نظر انتخـاب، جذب و نگهـداري و به کار 

گماشـتن مدیـران آموزشـي ایجـاب مي کند.«1 

1. اسالمیه، فاطمه و امیرحسین محمدداودی، ارزیابي سطح صالحیت ها و مهارت هاي حرفه اي 
مدیران مدارس و رابطه آن با تعهد و دلبستگي شغلي معلمان، نشریه علمي-پژوهشي آموزش و 

ارزشیابي، سال هفتم، شماره 27، پاییز 1393، ص 108
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مربیـان دروس مهارتـی همچـون هـر نیـروی فعـال دیگری در سـطح جامعـه نیازمند 
انگیزه هـا و حمایت هـای مـادی و معنـوی مخصـوص بـه حرفۀخود هسـتند. یـک مربی و 
معلـم زمانـی می توانـد بـا عشـق و عالقـه و تعهـد و شایسـتگی وظایـف خود را بـه خوبی 
انجـام دهـد کـه جامعـه ارزش کار او را بفهمـد. رعایـت کرامـت و جایـگاه مقـام معلمی از 
چنـان ارزشـی برخـوردار اسـت کـه ده ها بنـد از مصوبات سـند تحـول بنیادیـن آموزش و 
پـرورش بـه آن اختصـاص یافتـه اسـت. در یـک محیـط شـفاف و پاسـخگو معلـم بیش تر 
ارزش کار خـود را خواهـد شـناخت و به انجام وظایف آموزشـی خود متعهدتـر خواهد بود. 
 رجایي پور و بهرامي در یک مطالعه دانشـگاهی در خصوص  بررسـي رابطه شـفافیت نقش و

تعهـد شـغلي کارکنـان بـه ایـن نتیجـه رسـیدند که میـان، شـفافیت نقش بـا کلیـه ابعاد 
 چهارگانـه تعهـد )وابسـتگي حرفـه اي، وابسـتگي سـازماني، پایبنـدي به ارزش هـاي کار و

مشارکت شغلي( ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. 
 بـا پیشـرفت های بی سـابقه ای کـه در دو دهـۀ اخیـر در حـوزه ی، فنـاوری  اطالعـات و
 ارتباطات و فناوری )تکنولوژی( آموزشـی پدید آمده اسـت، دیگر مهارت ها و صالحیت های
 حرفه ای مورد نیاز برای کادر آموزشـی مدارس و مراکز آموزشـی به ویژه مدیران آموزشـی و

مربیـان و معلمـان بـه همـان مهارت هـای ذکـر شـده در منابـع رسـمی و تعلیـم و تربیت 
سـنتی منحصـر نیسـت. امـروزه مدیریـت یـک فـن و یـک هنـر تلقـی می شـود کـه هـر 
فـردی بـه فراخور مسـئولیت خـود )از اداره کـردن یک مغازه یـا مزرعه گرفته تـا مدیریت 
آموزشـی یک مدرسـه یا مدیریت آموزشـی یـک کالس و ... تـا پیچیده ترین سـازمان های 
خدماتـی و تولیـدی نیازمنـد داشـتن مهارت هـای مرتبط بـا مدیریت هسـتند. امری هلن 
ابـل )2008 م.( در تحقیقـی بـا عنـوان صالحیت هـای مدیـر و یادگیـری سـازمانی تأکید 
بـر ظرفیت هـا صالحیت هـا دانـش و یادگیـری سـازمانی تأکیـد نموده انـد و تعهد داشـتن 
دانـش و مهارت هـای حرفـه ای آمـوزش و یادگیـری ارتباطات مؤثـر سـازمانی ، بهره گیری 
از فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات ، هدف گـذاری مناسـب و استاندارد سـازی را از مهم ترین 
صالحیت هـای مـورد نیـاز مدیـران می دانـد. بـه نوشـته "جهانیـان" )بـه نقـل از مؤسسـه 
مدیریـت پـروژه- 2008 م.( »صالحیـت بـه مجموعـه ای از دانـش، نگرش ، مهارت و سـایر 
خصوصیـات شـخصی وابسـته اطـالق می شـود کـه در یـک بخـش اصلـی شـغل تأثیـر 
می گـذارد و بـا عملکرد آن شـغل همبسـتگی دارد، ومی تواند در مقایسـه با اسـتانداردهای 
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 کامـاًل پذیرفتـه شـده ارزیابـی و اندازه گیری شـود و از طریق باز آموزی و تجربه، توسـعه و
بهبود یابد.« 1 

مطالعـات صـورت گرفتـه در بـاره عوامـل تأثیرگـذار بـر فراینـد یادگیری همـه بر این 
نکتـه تأکیـد دارنـد کـه کیفیـت تدریـس معلـم، مهم تریـن عامل اثـر بخـش در یادگیری 
 دانش آمـوزان اسـت. یـک مطالعـه نشـان می دهـد »دانش آمـوزان از یـک معلـم خـوب و
 تأثیرگـذار سـود می برنـد، عملکرد قوی تری از دیگـر دانش آموزانی که معلـم آنها ضعیف تر

بود، دارند.«2 به نوشته آقازاده »بــرخالف الگــوي ســنتي انتقال دانش، دیدگاه هاي جدید 
دربارۀ نحوۀ یادگیري افــراد بــر پــرورش دانـش آمــوزان فکور تأکید دارد؛ دانش آموزاني 
پردازش کننـدۀ  و  دارنـد  را  خــود  آموختــه هاي  از  اســتفاده  و  شـناخت  قـدرت  کـه 
اطالعـات بـه شـمار مـي رونـد؛ چنیـن مفهومـي سـاخت گرایي نـام دارد. هـدف آمـوزش 
 از نظـر سـاخت گرایان انتقـال اطالعـات نیسـت؛ بلکـه شـکل دهي دانـش و توجـه بـه

فرایندهاي فراشناختي بـراي داوري، سـازماندهي و کـسب اطالعـات جدیـد اسـت.« 3
 »اگر هدف نظام آموزشي آن است که با تربیـت کـردن، دانش آموزاني توانمنـد ، شهروندان و
 افرادي مفید تحویل جامعه دهد بایـد زمینـه مناسـب بـراي رشـد و ارتقـاي بینش علمي ،

اندیشـه هاي آزاد و خـالق ، مهـارت حـل مسـأله و برخورد علمي بــا مــسائل فراهم گردد. 
افـزون بـر ایـن برنامه هاي مدارس باید بر روش هایي متمرکــز گردنــد کــه دانش آموزان 
 به جاي آموختن و به خاطر سـپردن ، قابلیت هــاي چگونــه آمــوختن را از طریق تفکر و
 برخورد منظم با مـسائل و مـشکالت یـاد بگیرنـد . زیـرا در چنـین حـالتي است که دانش آموز
 رشد مي کند و فراگیـر احـساس مفیـد بـودن مـي کنـد. بـراي تحقق چنین اهدافي بررسي

وضعیـت موجـود و بـه کــارگیري روش هـاي فعــال تــدریس بسـیار مهم اسـت. زیـرا با 
بررسـي وضعیـت موجـود و بــه کارگیـري روش هـاي جدیــد ، عوامـل اثر گذار مشـخص 

1. جهانیان، رمضان، صالحیت های مورد نیاز مدیران آموزشی، فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی، 
نشر دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، شماره سوم، بهار سال 1389، ص 122

 2. مالیی نژاد، اعظم، صالحیت حرفه ای دانشجو معلمان دوره ابتدایی، فصلنامه نوآوری های آموزشی،
شماره 44، سال یازدهم، تهران، زمستان 1391، ص 34

3. آقازاده، محرم، راهنماي روش هاي نوین تدریس، انتشارات آییژ، چاپ سوم، تهران. سال 1386



198
کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...

مي شـوند و اصالحـات بهتـر و آسـان تر صـورت مي گیـرد.« 1
بـا ایـن نگاه مشـارکت عملی فراگیـران دوره هـای مهارتی مرتبط با بخش کشـاورزی و 
 خدمات در فعالیت های کشـاورزی، کار مزرعه ای، تحقیق و پژوهش، عملیات کارگاهی و ...

آشـنایی بیش تـر آنـان بـا سـرفصل های آموزشـی می توانـد نقـش بسـزایی در ترغیـب و 
انگیزه بخشـی به این دسـته از فراگیران برای ادامه ی فعالیت در زمینۀ مشـاغل کشـاورزی 
یا ادامه تحصیل در حوزۀ کشـاورزی داشـته باشـد. حضور فراگیران رشـته های کشـاورزی 
در میـدان عمـل )اعـم از کارگاه هـای ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی، مـزارع و واحدهـای 
 بهره برداری، واحدهای صنعتی تبدیل و فراوری محصوالت کشاورزی، مزارع تحقیقاتی و ... (

فراگیـران را در حـس حضـور در میـدان عمـل درگیـر می کنـد و قابلیـت ذهنـی و تجربی 
آنـان را بـرای مشـارکت در ایـن تجـارب آموزشـی ارتقا می بخشـد.

شـایان ذکر اسـت با وجـود طراحـی فعالیت های عملـی متنوعی که در این شـیوه نامه 
در راسـتای کیفیت بخـش بـه آموزش هـای مهارتی بخش کشـاورزی مورد بحث و بررسـی 
قـرار گرفتـه اسـت، مربیـان و مدرسـان دروس عملـی از انعطـاف و آزادی عمـل و اختیـار 
کافـی بـرای انتخـاب چنـد روش از ایـن روش هـا )یـا بـه کارگیـری همزمـان همـه ی این 
روش هـا( برخوردار هسـتند.؛ و بسـته به شـرایط و محیط، اقلیمـی و اجتماعی خود نتیجه 

عملـی آموزش هـای خـود را مـورد ارزیابی و سـنجش قـرار دهند. 
 در جـدول زیر الگوی ارزیابی و شـیوۀ امتیازدهی این فعالیت هـای کارگاهی، مزرعه  ای،

پژوهشـی و ... بـه تفکیـک مـورد بررسـی قرار گرفته اسـت. همـان طور کـه در این جدول 
دیـده می شـود، بـرای ارزیابـی هـر فعالیـت 20 امتیـاز در نظر گرفته شـده اسـت، و مربی 
می توانـد بـر حسـب شـرایط و امکانـات واحـد آموزشـی محـل کار خـود، بـرای ارزیابـی 
 فعالیت هـای عملـی هـر کـدام از فراگیـران سـطح مشـخصی از امتیـازات را بـرای کار و

آزمـون عملـی )و حضـوری( در نظـر گرفتـه و مجمـوع دو نمـره را بـه عنـوان نمـرۀ نهایی 
فراگیـران، در سـامانه ی سـامک و پرونـدۀ تحصیلـی آنـان ثبـت نماید.

1. نصـر آبـادي، حسـن علـي و رضاعلی نوروزي، راهبردهاي جدید آموزشـي در هزاره سـوم، نشـر 
مؤسسه فرهنگي و انتشاراتي سماء قلم، قم، 1382 
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نمونه ای از جدول پیشنهادی و امتیاز بندی فعالیت های عملی فراگیران

شیوه اجراشرح فعالیت عملیردیف
سطح امتیاز

امتیازسقف امتیاز
کسب شده

بازدیدهـای علمـی ضمن برگـزاری دوره و 1
حدود 30% از 100%بازدید، گزارشارائـه گـزارش بازدید

عملیـات تجربی )تهیه دمنوش ها ،کاشـت 2
حدود 30% از 100%کار عملی و گزارشبـذور در گلدان، جمـع آوری نمونه و ... (

3
 فعالیت های تحقیقاتی در مزارع )همکاری
 با محققان، کار عملی در ایستگاه تحقیقات

کشاورزی و ...(
حدود 30% از 100%کار عملی و گزارش

فعالیت پژوهشـی، مقاله نویسـی، سـمینار، 4
هر مورد حدود 5%کار عملی و گزارشگـزارش از پژوهش کتابخانـه ای  و ...

جمـع آوری گیاهان دارویـی، تهیه مجموِع 5
حدود 10% از 100%کار عملی و گزارشبـذر، گزارش از مشـاغل مرتبـط با مهارت

6
 کار عملی در مزرعه، نمونه برداری از خاک،
 کاشت بذر، قلمه زدن، سرویس و نگهداری

ادوات کشاورزی و ...
حدود 30% از 100%کار عملی و گزارش

فعالیت هـای خـاص، ابداعـات، کارآفرینی ، 7
حدود 15% از 100%ارائه نمونه یا مدرکموفقیت هـای حرفـه ای در زمینـه مهارت

شـرکت در آزمـون  عملـی  در مزرعـه یـا 8
حدود 25% از 100%حضوریکارگاه و بـا حضـور دیگـر فراگیـران

نمره نهایی )نمره کار عملی و گزارش + نمره آزمون(

یـادآوری: همان طـور کـه مشـاهده می شـود، مجمـوع درصد هـای در نظـر گرفتـه شـده 
از 100 بیش تـر اسـت. از ایـن رو بایـد توجـه شـود مجمـوع درصدهـای اخـذ شـده از 
فعالیت هـای عملـی هـر هنرجـو نبایـد از  100 درصـد فراتر برود. بدیهی اسـت بر اسـاس 
درصدگیری هـای اعمـال شـده  در جـدول فـوق چنانچـه یـک مهارت آموز در سـه مورد از 
فعالیت هـا شـرکت کـرده باشـد، و گزارش هـای کار عملی را به شـکل مطلوب انجـام داده 
باشـد، و بـه فـرض 100% کار را بـه درسـتی انجام داده باشـد، حداکثر امتیاز کسـب شـدۀ 
او بـه عـدد  100 خواهـد رسـید که سـقف امتیازات ممکـن و معادل نمـرۀ 20 خواهد بود.  
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بـود امـا باید دانسـت در همـه ی مولفه هـا باید حداقل امتیـاز موردنیاز را کسـب نماید به 
عبارتـی طیفـی از کارهـای عملـی را بایـد انجام دهـد و ارزیابی گـردد. در غیـر این صورت 

بـا جمع بنـدی امتیازات کسـری از عـدد 100 خواهـد بود. 
 نکته : از آن جا که معیار حداقل نمرۀ محاسبه شده نباید کم تر از 14 نمره )از 20 نمره(

یا 70% از 100% باشد.  
 شـایان ذکر اسـت در جدول فوق جهت محاسـبه سـقف امتیازات در نظر گرفته شده و

شـیوه  ی محاسـبه نمـرۀ دروس عملـی روش خاصـی بـه کار رفتـه اسـت کـه با شـرایط و 
 امکانـات و ویژگی هـای مراکـز و محیط هـای آموزشـی زیـر مجموعـۀ مرکـز تحقیقـات و

آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعـی اسـتان ها سـنخیت دارد. مربیـان دروس عملـی بـر 
اسـاس نـوع اقلیـم و شـرایط و امکانات حـوزۀ فعالیت خـود می توانند از روش های مشـابه 
بـرای محاسـبه و امتیاز بنـدی فعالیت هـای عملـی فراگیـران خـود اسـتفاده نماینـد و بـا 
ابداعـات خـاص کـه متناسـب شـرایط و ویژگی هـای منطقـۀ خودشـان اسـت می تواننـد 
مـوارد دیگـری را نیـز بـر مـوارد و فعالیت هـای هشـت گانه در نظـر گرفته شـده بیفزایند، 

یـا از آن کـم کنند.  
 معیـار اصلـی برای محاسـبۀ حجم فعالیت هـای عملی فراگیران و نحوۀ محاسـبۀ وزن و

ارزش عـددی فعالیت هـای یاد شـده آن اسـت کـه بعد از انجـام این فعالیت هـا اهداف زیر 
حاصل شـده باشد: 

مهارت آمـوز بـر اسـاس سـاعات و ارزش واحدهـای عملی هـر درس در فراینـد عملیات  _
کارگاهـی ، مزرعه ای، پژوهشـی و ... درگیر شـوند.

مهارت های در نظر گرفته شده در سرفصل های آموزشی را کسب کنند؛  _
شایسـته اسـت منبعـد حجـم فعالیت هـای عملـی، کار میدانـی و مزرعـه ای و گـزارش  _

کارهـای فراگیـران مستندسـازی و در پرونـدۀ فیزیکـی آنـان نگهداری شـود؛ 
هنرجویـان و فراگیـران بتوانند حداقـل 70% از امتیازات قانونی الزم بـرای دریافت برگۀ  _

مهـارت را )معادل نمرۀ ( کسـب نمایند. 
بـا تنظیـم کاربرگ هـا و چک لیسـت های مربوطـه کیفیـت عملیـات )از نظـر تجهیـز و  _

آماده سـازی ابزارهـا و مطلـوب بـودن فضـای کار عملـی( به طـور مسـتمر رصد شـود؛ 
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براسـاس سـرفصل های آموزشـی مرتبط با رشـته مهارتی، و نوع و اهمیـت آموزش های  _
داده شـده، شـیوۀ محاسـبۀ این اوزان و ضرایب روشـن و شفاف باشد. 
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انواع فعالیت های عملی، تجربی و پژوهشی طرح 

بازدیدهاي عملی ضمن برگزاري دوره:
حدود 15%- محل انجام بازدید عملی:

- نوع و زمان انجام بازدید عملی:      
- ارزیابی نهایی مربی از عملیات انجام گرفته )بر پایه مستندات و گزارش کار(:

عملیات تجربي )مشارکت در تولید، کاشت بذر در گلدان و ...(
- نوع عملیات : 

- زمان عملیات :       حدود %30
- ارزیابی نهایی مدرس از عملیات انجام گرفته:

 حضور در میدان کار عملی در مزارع تحقیقاتي مرتبط با رشته مهارتی:
- عنوان مقاله، تحقیق یا پژوهش:

- زمان انجام تحقیق:      حدود %20
- ارزیابی نهایی مدرس از عملیات انجام گرفته:

فعالیت هاي پژوهشي، مقاله نویسی فنی و تخصصی مرتبط با رشته:
- عنوان فعالیت های پژوهشی:

- زمان انجام پژوهش:      حدود %10
- ارزیابی نهایی مدرس از عملیات انجام گرفته: 

جمع آوري نمونه )گیاهان دارویي، تهیه محصوالت، تهیه بذر و...(
- نوع و تعداد نمونه های جمع آوری شده:

- زمان انجام عملیات:       حدود %10
-  ارزیابی نهایی مدرس از عملیات انجام گرفته:
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انجام کارهای عملی )کاشت، قلمه زدن، نمونه برداری از خاک و ...(
- نوع و نمونه های کار عملی:

- زمان انجام عملیات:       حدود %30
-  ارزیابی نهایی مدرس از عملیات انجام گرفته:

فعالیت هاي خاص )ابداعات، کار آفریني و ... مرتبط با رشته مهارتی(
- نمونه ابداعات، خدمات یا فعالیت های انجام شده:

-  زمان و نوع ارائه مستندات:      حدود %15 
-  ارزیابی نهایی مدرس از عملیات انجام گرفته:

شرکت در آزمون عملی و حضوری مرتبط با رشته مهارتی:
- چگونگی و محل برگزاری آزمون عملی: 

- زمان برگزاری آزمون عملی      حدود %25
- ارزیابی نهایی مدرس از عملیات انجام گرفته:

مطابق قوانین و اسـتانداردهای در نظر گرفته شـده توسـط وزارت آموزش و پرورش در 
 رشـته های مهارتـی حداقـل نمـرۀ دروس عملـی نباید کم تر از 14 باشـد.  بر این اسـاس و

بـه اسـتناد جـدول ضرایـب ارائـه شـده در جـدول پیشـنهادی امتیاز بنـدی فعالیت هـای 
عملـی فراگیـران ارزش عـددی هـر کـدام از فعالیت هـای عملـی فـوق می تواند کسـری از 
عـدد 100 )از حـدود  5% تـا 10% و حداکثـر حـدود 30%( باشـد. بـه ایـن ترتیب نخسـت 
مجمـوع ایـن امتیـازات )و نمـرۀ معادل آن( برای هر حوزۀ کار عملی محاسـبه خواهد شـد 
و در پایـان فراینـد محاسـبه نمـرۀ نهایـی کار عملی هـر فراگیر حاصل جمع ایـن امتیازات 

و نمـرۀ معـادل آن خواهـد بود. 
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جدول جمع بندی امتیازات کسب شده در آزمون عملی

حوزۀ فعالیت 1: درصد از 100 امتیاز         نمره:  

حوزۀ فعالیت 1: درصد از 100 امتیاز         نمره:  
حوزۀ فعالیت 1: درصد از 100 امتیاز         نمره:  
حوزۀ فعالیت 1: درصد از 100 امتیاز         نمره:  

جمع امتیازات : درصد از 100 امتیاز         نمره:  
جمع امتیازات : درصد از 100 امتیاز         نمره:  

جمع بندی و ارزیابی کارهای عملی : 

امتیازات و نمرۀ مهارت عملی: 

آزمون عملی: درصد از 100 امتیاز            نمره:  

اهمیت کار عملی در رشته های مهارتی بخش کشاورزی
همـان طـور کـه در بخش بررسـی سـاعات عملـی و نظری رشـته های مهارتـی مرتبط 
بـا بخـش کشـاورزی اشـاره شـد و ایـن رشـته ها حـذف شـوند، ایـن رشـته ها مجموعـۀ 
متنوعـی از دروس و آموزش هـای نظـری و عملـی هسـتند که بـر پایه کسـب مهارت های 
 شـغلی سـامان یافته انـد. بـه عبـارت دیگر فـرض ایجاد مهـارت شـغلی و توانمندسـازی و

تجربه آمـوزی و به طـور کلـی احـراز توانایی هـای علمی، عملیاتـی و مهارتی برای مشـاغل 
مرتبـط بـا بخـش کشـاورزی ماننـد سـایر حوزه هـای علمـی و فنی و چـه بسـا بیش تر از 
آنهـا امـری ضروری اسـت. دسـتۀ دیگـری از فراگیران رشـته های مهارتی مرتبـط با بخش 
کشـاورزی، کشـاورزان، هنرجویـان روسـتایی و دارنـدگان واحدهـای بهره بـرداری زراعی، 
باغـی، دامـی، زنبـورداران و فعـاالن اقتصادی حوزۀ شـیالت و آبزی پروری و ... هسـتند. به 
دلیـل توانمندسـازی، مهـارت افزایی تهیه مسـتندات و شـرایط الزم بـرای در یافت گواهی 
کار، بهره منـدی از تسـهیالت بانکـی و نیـز اسـتمرار مشـاغل خـود عالقمنـد هسـتند در 
حـوزۀ ایـن مشـاغل و کسـب وکارها از دانـش و اطالعـات الزم دربـارۀ کشـاورزی )یا الاقل 

تجـارب آموزشـی مرتبـط با حـوزۀ فعالیت خـود( بهره مند شـوند. 
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از سـویی در شـاخه کاردانـش حدود 44 رشـتۀ مرتبـط با بخش کشـاورزی وجود دارد 
کـه مراکـز و واحدهای آموزشـی تابعه ی وزارت کشـاورزی و سـازمان تحقیقـات، آموزش و 
ترویج کشـاورزی بر حسـب شـرایط اقلیمـی، تنوع تولیدات کشـاورزی و نـوع گرایش های 
شـغلی کشـاورزان و بهره برداران کشـاورزی منطقه ی خـود در برگـزاری دوره های آموزش 
مهارتـی رشـته های مـورد نظـر در حـال فعالیـت هسـتند. اسـتان های بـا تنـوع اقلیمـی 
منحصـر بـه فـرد و طبیعـت تقریباً چهـار فصل خـود، حوزۀ تولیـد و فعالیت تعـداد زیادی 
از کشـاورزان و بهره بردارانـی اسـت کـه نیازمنـد آموزش هـای مهارتـی در زمینـۀ مشـاغل 
و فعالیت هـای خـود هسـتند. فراوانـی بـاالی نسـبی عمـدۀ دوره هـای آموزشـی مرتبط با 
 رشـته کشـاورزی در دسـت اجرا )یا متناسـب با اقلیم( در اسـتان ها در حوزۀ امور زراعی و

باغـی، غـالت و حبوبـات، دانه های روغنـی، ماشـین آالت و ادوات کشـاورزی، دام و طیور و 
زنبـورداری و شـیالت وجنـگل و مرتـع اسـت. از این رو معاونت آموزشـی مراکـز تحقیقات 
و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعـی اسـتان ها در راسـتای اهمیـت خاصـی کـه بـرای 
آمـوزش بهره بـرداران کشـاورزی و عالقمنـدان شـرکت در آموزش هـای مهارتـی دارد، و 
مجریـان و توسـعه دهندگان طرح هـا و برنامه هـای ذیربـط قائـل اسـت، طـی سـال های 
اخیـر کوشـیده اند  تـا کمابیـش تجـارب آموزشـی، الگوهـای تدریـس و آمـوزش و اهداف 
و برنامه هـای آموزشـی خـود را در ایـن زمینه هـا در اختیـار سـایر مجریـان برگـزاری این 
دوره هـا قـرار دهنـد و همزمـان عالقمنـد اسـت از تجارب مشـابه سـایر مناطق کشـور در 

ایـن زمینـه اسـتفاده کنند. 
 اهمیـت خـاص بخـش کشـاورزی در تولید و تأمیـن امنیت غذایی جامعه از یک سـو و

اهمیت راهبردی همین بخش در اسـناد و برنامه های باالدسـتی توسـعۀ اقتصادی کشور از 
سـوی دیگر، توسـعۀ آموزش در این بخش را به شـکل آشـکار و الزام آوری به متولیان این 
بخش گوشـزد می کند. از این رو در راسـتای تحقق اهداف و مأموریت های مندرج در قانون 
اساسـی و سـند چشـم انداز و سیاسـت های کلی مورد نظر مقام معظم رهبری و برنامه های 
 پنج سـاله توسـعه اقتصادی )برنامه پنجم و ششـم توسـعه( و سند چشـم انداز ایران 1400
 حـوزه ی آمـوزش بخـش کشـاورزی بایـد بـر روی تأمیـن امنیـت پایـدار غذایـی کشـور

متمرکز گردد. 
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بـا ایـن نـگاه اهمیت توسـعۀ آموزش ها در بخش کشـاورزی بـه عنـوان مأموریت اصلی 
 وزارت جهاد کشـاورزی با وظایف حوزۀ فرهنگ و آموزش و پرورش کشـور هم راستا است و

به یک معنا نوعی اشتراک هدف ایجاد شده است که فعالیت و مشارکت مراکز و واحدهای 
آموزشـی تابعـه بخش کشـاورزی در حوزۀ آموزش هـای مهارتی بخش کشـاورزی نمونه ای 
روشـن از ایـن تشـریک مسـاعی و اشـتراک هـدف اسـت. بـر ایـن اسـاس طی سـال های 
اخیـر تجـارب آموزشـی ارزشـمند و متنوعـی در حـوزۀ توسـعه ی آموزش های مشـارکتی، 
 آموزش هـای مهارتـی و آموزش بهره برداران کشـاورزی در واحدهای تابعه مرکز تحقیقات و

آمـوزش کشـاورزی بـه دسـت آمـده اسـت کـه می توانـد مبنای روشـنی بـرای توسـعه و 
بهبـود آموزش هـای مهارتـی و ارتقـاء بهـره وری در ایـن بخـش باشـد. 

 یکی از دستاوردهای مهم بخش کشاورزی در حوزۀ آموزش های مهارتی ایجاد فرصت ها،
تولید ظرفیت ها و هموار کردن تدریجی مسیر آموزش های مهارتی مزرعه- محور، عملیاتی 
و مهارت افـزا و مبتنـی بـر آخریـن یافته هـای علمـی و پژوهشـی و نتایج حاصلـه از اجرای 
طرح های تحقیقاتی مسـتمر در پردیس ها، مراکز آموزشـی و ایسـتگاه ها و مزارع تحقیقات 
 کشـاورزی اسـت. ظرفیتی کم نظیر که بـه روش های مختلف از آن بـرای افزایش کیفیت و

کارآیی و ثمربخش کردن آموزش های مهارتی در این شیوه نامه استفاده شده است. 
 به بیان دیگر واحدهای آموزشی تابعه ی بخش کشاورزی، ابزارها، اهرم ها و ظرفیت های

کم نظیـری برخـوردار هسـتند کـه می توانند از آن بـرای بهبود و ارتقاء سـطح آموزش های 
مهارتـی اسـتفاده نماینـد. مهارت آمـوزی فنـی و عملیاتـی اگر بخواهد به شـکل درسـت و 
هدفمنـد و مؤثـر آن انجـام گیـرد، نیازمند ابزارهای آموزشـی، آزمایشـگاه های آب و خاک، 
مزارع متنوع کشـاورزی، واحدهای بهره برداری باغی، دامداری ها و واحدهای تولید پروتئین 
 گیاهـی و دامـی، طرح های تحقیقاتی، صنایع تبدیل و فرآوری محصوالت کشـاورزی و ... اسـت و

چنیـن فضاهـا، امکانـات و فرصت هایـی شـاید تنهـا در پردیس هـا و واحدهـای آموزشـی 
تابعـه مراکـز تحقیقـات و آمـوزش کشـاورزی و منابع طبیعـی کشـور موجـود اسـت.

 در قالـب یک پیشـنهاد واقع بینانه و عملـی و از هر نظر موجه و قابل اجرا انتظار می رود
نظـام آموزش های مهارتی کشـور نسـبت به اسـتفادۀ بیش تـر و مؤثرتر از ایـن ظرفیت ها و 
 امکانـات بالقوه )به ویژه در رشـته های کشـاورزی و خدمات شـاخه کارودانـش( بهره ببرند. 
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تجربـه برگـزاری دوره هـای آمـوزش فنـی و حرفـه ای در ایـن زمینـه تجربـه ای روشـن و 
راهگشاسـت. در حـال حاضـر سـازمان آمـوزش فنی و حرفه ای، تـا حد امـکان از یافته ها و 
 توانمندی های آموزشـی موجود در هنرستان های کشور )از جمله هنرستان های کشاورزی(

بـرای تمرکـز و توسـعۀ آموزش هـای فنـی و مهارتـی حداکثـر بهـره را می بـرد. بدیهـی 
اسـت ایـن تجـارب می توانـد بـرای توسـعه و تعمیـم آموزش هـای مهارتـی شـاخه ی کار 
دانـش )بـه ویـژه در رشـته های مهارتـی زیرمجموعـۀ  بخـش کشـاورزی و غـذا(  از فضاها 
و ظرفیت هـای آموزشـی پردیس هـا و واحدهـای آموزشـی تابع بخش کشـاورزی اسـتفاده 
نمایـد. بـا همیـن نـگاه و به دلیل موجـود بودن همیـن امکانـات و ظرفیت ها اسـت که در 
ایـن شـیوه نامه انجـام کارهـای عملی و مزرعـه ای و تحقیق و پژوهش در اجـرای دوره های 
آمـوزش مهارتـی در اولویـت قرار گرفته اسـت. و این نکته نشـان می دهد آمـوزش مهارتی 

بـدون انجـام کار عملـی اگـر حتـی ممکن هم باشـد، بسـیار نارسـا و ابتر خواهـد بود. 
بـه همیـن منظـور و بـرای همـوار کـردن مسـیر و بسـتر اجـرای آموزش هـای مهارتی  
 شـاخه کاردانش و فنی حرفه ای در این شـیوه نامه، کوشیده شـده است برای ظرفیت سازی

بـه منظـور توسـعۀ کار عملی و انجـام فعالیت هـای فیزیکی فراگیـران از فضاهـا، اهرم ها و 
ابزارهـای متنـوع واحدهای آموزشـی تابعه بـرای توسـعه ی آموزش های مهارتـی در حوزه  
کشـاورزی حداکثـر اسـتفاده بهـره بـرداری انجـام گـردد. الزم به ذکر اسـت کـه تمرکز بر 
روی انجـام کارهـای عملـی، صرفـاًً بحـث وجود داشـتن میدان عمـل و مهیا بودن شـرایط 
بـرای کار عملی نیسـت و بلکه این موضوع مبنای آموزشـی روشـنی دارد کـه همانا اولویت 
و ضـرورت دروس عملـی بـر مباحث نظری با توجه به چیسـتی کارهای کشـاورزی اسـت. 
در بخش هـای قبلـی ایـن شـیوه نامه بـا ارائـه ی 7 جـدول مقایسـۀ ارزش زمانـی و 
واحـدی دروس عملـی و نظـری مشـخص شـد ایـن موضـوع در برنامه ریزی های آموزشـی 
وزارت آموزشـی و اسـتانداردهای آمـوزش و پـرورش بـرای رشـته های مهارتی شـاخه فنی 
و حرفـه ای و کار دانـش مصـوب شـده و بـر پایـه آخریـن ویراسـت ارائه شـده توسـط این 
وزارتخانـه ارزش دروس عملـی از نظـر زمـان در نظـر گرفتـه شـده حـدود 4 برابـر دروس 

اسـت.   نظری 
ایـن رویکـرد در تمامـی حوزه های برنامه ریزی آموزشـی جدی گرفته شـده و همانطور 
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کـه عناویـن سـرفصل ها، تنـوع مطالـب آموزشـی، شـیوه های در نظـر گرفتـه شـده برای 
اجـرای دوره و ... نشـان می دهـد،  انجـام عملیـات و مهارت آمـوزی فیزیکـی و عملیاتـی 
)نسـبت بـه دروس نظـری( در اولویـت قـرار دارد. از ایـن رو در ارائـۀ ایـن شـیوه نامـه هم 
موضـوع باالتـر بـودن وزن زمانـی واحدهـای درس عملی )از نظر سـاعت و تعـداد واحد( و 
هـم وجـود زمینـه و بسـتر و شـرایط الزم برای انجام عملیـات زراعی اثر گذار بوده اسـت و 
اگـر در ایـن خصوص به تفصیل بحث شـد و انجـام عملیات زراعی و تحقیـق و پژوهش در 
اولویـت قـرار گرفته اسـت، باید دلیـل آن را در افزایـش کیفیـت دروس و برنامه ریزی های 
آموزشـی مبتنـی بر توسـعۀ کیفیت نیروی انسـانی و تعمیـم شایسـتگی های مهارتی مورد 

نیـاز بـرای نیـروی کار به دوره هـای آموزش مهارتی دانسـت.  

شرایط برگزاری آزمون حضوری 
برگـزاری آزمـون حضـوری و مبتنـی بـر عملیـات زراعـی یکـی از مهم  تریـن ابزارهای 
توانمندسـازی فراگیـران دروه های آموزشـی در این شـیوه نامه اسـت. به همیـن منظور در 
طـرح پرسـش های دروس عملـی در نظر گرفته شـده در این شـیوه نامه هـدف اصلی طرح 
پرسـش هایی بـوده اسـت کـه تا حـد زیـادی ماهیـت عملـی دارنـد و می تواننـد در ارتقاء 
سـطح مهارت هـای شـغلی فراگیـران دوره های آمـوزش مهارتی مفید و راهگشـا باشـند. با 
این نگاه و برای نمونه، بر اسـاس سـرفصل های آموزشـی در نظر گرفته شـده برای دروس 
مهارتـی »امـور زراعی و باغی« و »کشـت زعفـران و گیاهان دارویی و سـرویس و نگهداری 
تراکتـور و تیلـر« تعـدادی پرسـش طـرح شده اسـت کـه می تواند تـا حدودی سـطح توان 
علمـی و عملـی هنرجویـان و دانـش آموختگان دوره های آموزش و سـنجش مهـارت را در 
 رشـته های مهارتـی تعییـن و تقویـت نمایـد و روش ها و ابزارهـای ملموس و قابـل اجرایی
 را برای سـنجش و ارزیابی دروه  آموزش مهارتی، در اختیار مدرسـان و مربیان دروس عملی

این بخش قرار دهد. 
مدرسـان و مربیـان و هنرآمـوزان دروس یاد شـده می توانند با طرح تعداد مشـخصی از 
این پرسـش ها سـطح مهـارت و توانمندی هـای عملیاتـی هنرجویان و فراگیـران دوره های 
خوداظهـاری و غیـر آن را محـک زده و در اجـرای ملـی چنیـن آزمونـی به طـور شـفاهی و 



کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...
209

حضـوری و در محیـط کاری )کارگاه، مزرعه، مزارع تحقیقاتی، آزمایشـگاه های کشـاورزی، 
واحدهـای تولیـدی ...( سـطح آموخته ها و مهارت هـای واقعی فراگیران را مورد سـنجش و 
ارزیابـی قـرار داده و در بـارۀ کیفیـت این مهارت های اکتسـابی داوی بهتـر و واقع بینانه تری 
داشـته باشـند. بر این اسـاس می توان هر کدام از فراگیران را پس از سـپری نمودن آزمون 
آنالیـن )برخـط( در محـل کارگاه یـا مزرعه یـا دیگر محیط هـای کاری مـورد ارزیابی قرار 
داد. مربیـان دوره هـای آموزشـی مشـابه می توانند با اسـتفاده از منطـق و چگونگی و نحوۀ 
طـرح ایـن پرسـش ها برای دیگر رشـته های مهارتی نیز پرسـش های مشـابه و متناسـب با 
زمینـه، جغرافیا، شـرایط اقلیمـی طرح نماید و سـطح مهارت ها و توانمندی های اکتسـابی 
 فراگیران شـرکت کننده در این دوره های آموزشـی را در شـرایط واقعی ارزیابی نمایند. و با
 برگـزاری این آزمون های شـفاهی و حضوری در شـرایط واقعی تولیـد، هر آزمونی را به یک

کالس آموزش عملی تبدیل نمایند. 
 گفتنـی اسـت انجام آزمون عملی در مزرعـه یا کارگاه یا محیط بهره برداری کشـاورزی

یکـی از مهم تریـن حوزه هـا بـرای رصدکـردن و ارزیابـی سـطح مهـارت فراگیران اسـت. با 
 ایـن نـگاه برای کسـب نتیجـۀ مطلوب تـری از ایـن آزمون های عملـی، و حضـوری رعایت
 یکسـری شـرایط و ویژگی ها و اصول هم در رابطه با سـاختار عملیاتی این قبیل آزمون ها و

هـم در رابطـه بـا نحـوۀ طـرح پرسـش های در نظـر گرفتـه شـده، الزم بـه نظـر می رسـد. 
بی تردیـد رعایـت ایـن نـکات و توصیه هـا کـه بر تجـارب عملی اسـتوار اسـت، می تواند در 
تثبیـت تجـارب آموزشـی، بهبـود سـطح یادگیـری و تبدیل فراینـد یادگیری بـه تجربه ای 
پویـا و بـه یادماندنـی اثرگذار باشـد. از جملـۀ این نکات می تـوان به موارد زیر اشـاره نمود: 
1( در جلسـات برگـزاری آزمـون حضوری ابزار و لـوازم مورد نیاز بـرای برگزاری آزمون 
پیشـاپیش حاضرشـده و در محـل برگـزاری آزمـون موجود باشـد. به این معنا کـه اگر قرار 
اسـت ار فراگیـران بخواهیـم از خـاک مزرعـه نمونه بـرداری کننـد، قبـال ابزار مـورد نیاز از 

قبیـل اوگـر، بیل، بیلچه، کیسـه ی نایلونی و ... فراهم شـده و در دسـترس فراگیر باشـد؛
 2( پرسش ها در حوزۀ مهارت های فنی و عملیاتی طرح شود و فراگیر به جای توضیح و

تفسیر موضوع خواسته شود کار مورد نظر را به خوبی انجام دهد؛
3( اشـتباهات فراگیـر در حیـن کار به او گوشـزد شـود . یقیناً با تصحیـح این خطاهای 

احتمالـی سـطح مهارت های فرد بـه مراتب افزایـش خواهد یافت؛
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4( در صـورت تردیـد یـا ابهـام فراگیـر آزمـون دهنده به او اجـازه داده شـود از مربی یا 
دیگـر اعضای حاضر در جلسـه مشـورت بگیرد؛ 

5( پرسش های طرح شده کوتاه، مشخص، رسا، عینی و ملموس باشد؛
 6( در طرح پرسـش یک موضوع مشـخص از فراگیر خواسته شود و از طرح پرسش های

پیچیده و تخصصی پرهیز شود؛ 
7( هنـگام آزمـون هـر فراگیر، چنانچـه او نیازمند کمک دیگران باشـد، بتوانـد از یاری 

دیگـر فراگیران اسـتفاده کند؛
8( پرسـش ها بـر روی روابـط آب، خـاک، گیـاه، روش هـای کشـت، عملیـات زراعـی، 
ابزارهـا، ادوات و ماشـین آالت کشـاورزی، بـذور و نمونه هـای گیاهی، دمنوش هـا و عرقیات 

دارویـی، کودهـای شـیمایی و مـوارد دیگـری از ایـن قبیل متمرکز باشـد؛
 9( تـا آنجا که ممکن اسـت و شـرایط اجازه می دهد، آزمون هـا در فضا و محیط مزرعه،
 کارگاه هـای ماشـین آالت کشـاورزی، صنایع تبدیلـی و فرآوری، عطاری هـا و دیگر اماکن و

فضاهای کاری برگزار شود؛
10( می تـوان در بخشـی از سـؤاالت از ابزارهـا، قطعه شناسـی، انتخـاب نمونه ای خاص 

از میـان نمونه هـای مشـابه، اسـتفاده از تصاویر و ... اسـتفاده نمود. 
11( پرسـش ها بایـد دارای جنبه هـای عملـی _ مهارتی و مرتبط با رشـته های مهارتی 
مـورد آزمـون بـوده و توسـط مربیـان و با همـکاری مسـئوالن دوره در واحدهای آموزشـی 

محـل اجرای طـرح ، تهیه و اجرا شـود
12( از فراگیـر خواسـته شـود ضمـن انجـام عملیـات به طـور شـفاهی در حضـور دیگر 

فراگیـران در مـورد موضـوع توضیـح دهد. 
ایـن تجربه با ایجاد شـرایط مشـارکتی می تواند تجـارب عملیاتی هر کـدام از فراگیران 
را در معـرض آمـوزش و یادگیـری دیگـر فراگیـران قـرار دهـد. به طـور مثال پرسـش های 
زیـر کـه بـا در نظر گرفتن شـاخص های مـورد نیاز بـرای فعالیت هـای عملیاتـی و مهارتی 
عمومـی دروس و گرایش هـای تحصیلـی مرتبـط با کشـاورزی طرح شـده اسـت، می تواند 
بـه عنـوان نمونـه بـرای طـرح پرسـش های مشـابه بـه کار گرفته شـود. در این پرسـش ها  
مهارت هـای عملیاتـی مرتبـط بـا دوره هـای مهارتـی "امـور زراعـی و باغـی" و " گیاهـان 
دارویـی و زعفـران" و "سـرویس و نگهـداری تراکتـور و تیلـر" طراحـی گردیـده اسـت، و 
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می توانـد راهنمـای مؤثـری بـرای تهیـه و طراحـی پرسـش های مـورد نیـاز بـرای سـایر 
دروس مشـابه باشد.

152 نمونه از پرسش های آزمون عملی
 در مباحث فوق در زمینۀ شرایط و ویژگی های برگزاری آزمون حضوری و عملی به قدر

کافـی توضیـح داده شـد. شـرایط برگـزاری آزمـون به اسـتناد مفاد این شـیوه نامـه به این 
صـورت اسـت کـه مربـی بر حسـب شـرایط و امکانـات و فضاهـای عملیاتی موجـود تعداد 
 مشـخصی از ایـن پرسـش ها یـا پرسـش های مشـابه را از فراگیـر می پرسـد. اگـر ماهیـت 
 کامـاًل عملیاتـی باشـد، ممکـن اسـت بـرای ارزیابـی مهـارت فراگیـر آزمون دهنـده، حتی

یک تا دو پرسش هم کفایت کند. 
به طور مثال اگر از فراگیر خواسـته شـود یک نمونۀ خاک برای ارسـال به آزمایشـگاه از 
 مزرعه بردارد، فرایند عملیاتی این کار ممکن است کم تر از یک ساعت زمان نیاز داشته باشد.

در ایـن صـورت مربـی می توانـد بـا مشـاهدۀ رفتارهـای فراگیـر در طـول برگـزاری دوره، 
گزارش هـای او در رابطـه بـا بازدیدهـا، کارهـای عملـی و ... و نیـز بـرآورد سـطح مهارت و 
توضیحـات فراگیـر در بـارۀ ایـن عملیات خاص و مشـاهدۀ میـزان نظم و آرامـش و تحلیل 
تجـارب و دانسـته های او بتوانـد از طریـق همیـن کار عملـی، سـطح مهـارت او را ارزیابـی 
کنـد. در غیـر ایـن صورت، چنانچه پاسـخگویی به پرسـش زمان زیادی طلـب نکند، مربی 

می توانـد بـا طـرح چنـد پرسـش دیگر بـه ارزیابی مـورد نظر برسـد. 
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 https:farsnews.ir : 1396، قابـل دسـترس در نشـانی
18( بـی نـا، دانـش، مهـارت، نگـرش و توانایـی چهـار بعـد اصلـی شایسـتگی اسـت، 
گـزارش خبری منتشـره توسـط خبرگـزاری پانا، بـه تاریخ چهارشـنبه 29 خـرداد 1398، 

  http://www.pana.ir :بـه نشـانی
19( بـی نـا، سـامانۀ کتاب هـای درسـی، رشـته های کار دانـش و فنـی- حرفـه ای در 
سـال تحصیلـی1400-1399، بـه نشـانی http://chap.sch.ir/kardanesh-list  و عناویـن 



222
کارکردگرایی در آموزش های رسمی کشاورزی ...

  http://chap.sch.ir/fanni-list : رشـته های فنی و حرفه ای سـال 1401- 1400 به نشـانی
20( بی نـا، جـای خالـی آموزش هـای مهارتـی در نظـام آموزشـی کشـور، نشـریه اینترنتی 
  .  http//eghtesadonline.com : اقتصـاد آنالیـن، بـه تاریخ 26 دی ماه سـال 1398، به نشـانی
21( پارسـا، محمد، روانشناسـی انگیزش و هیجان، نشـر مؤسسـه انتشـاراتی دانشـگاه 

پیام نـور، تهران، سـال 1375
22( پاسـبان، فاطمـه، مقالـه اشـتغال بخش کشـاورزی : روند هـا و واقعیت هـا، روزنامه 
اینترنتـی اقتصـاد نیـوز، بـه نشـانی : https://www.eghtesadnews.com بـه تاریـخ دوم 

اسفندماه سـال 1393
23( پاکزادیـان، سـیدمحمد، »آمـوزش کارکنـان در سـازمان«، مجلـه پژوهش هـای 

فرهنگـی، س2، ش6.
24( پاک سرشــت محمــد جعفــر، کاوشی دربـاره روش تــدریس در دانشکده علوم 
تربیتـي و روانشناسـي دانشـگاه شـهید چمران اهـواز، مجله علوم تربیتــي و روانشناسـي ، 

سـال 1383، ص 11
25( تـژدان، امیررضـا و مهـدی سـبحانی نـژاد، تبییـن مفهـوم و انـواع حرفـه آمـوزی 
همـراه بـا تولیـد و راهـکار هـا، فصلنامـه رشـد دانش آمـوز فنـی و حرفـه ای و کار دانـش، 

شـماره 51، تهـران، 30 دی مـاه سـال 1398
26( تقـی زاده سـیکارودی، الهـام، در بـاره غالمحسـین شـکوهی، روزنامه ایران، نشـر 

مؤسسـه فرهنگـی و مطبوعاتـی ایـران، تهـران، دوشـنبه، 2 آذرماه سـال 1394
27( تمیمـی آِمـدی، ابوالفتـح عبدالواحـد بـن محمـد، غـرور الحکـم و دررالکلـم، بـه 
تصحیـح و ترجمه سـید هاشـم رسـولی محالتـی ، انتشـارات دفتر نشـر فرهنگ اسـالمی ، 

تهـران، سـال 1377 
28( جهانیـان، رمضـان، صالحیت های مـورد نیاز مدیران آموزشـی، فصلنامه تحقیقات 
مدیریـت آموزشـی، نشـر دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد رودهـن، شـماره سـوم، بهار سـال 

1389، ص 122
29( چهاربنـد، اسـفندیار، الگوی درسـی  برنامـه پودمانی بر پایه  شایسـتگی حرفه ای،  

نشـریه تعلیم و تربیت اسـتثنایی، شـماره 111، تهران، آذرماه سـال 1391 
30( حسـنی، فاطمـه، فاطمـه رمضانیـان اهـور و اعظـم فاطمـی راد، دکتر شـکوهی و 
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فیلسـوفان تعلیـم و تربیـت، دومین کنفرانـس بین المللـی پژوهش های کاربـردی در علوم 
تربیتـی و مطالعـات رفتـاری و آسـیب های اجتماعـی ایران. تهـران، 1395

31( حسـیني نسـب، داود و یدالـه ولـي نـژاد، بررسـي رابطه سـبک شـناختي وابسـته 
بـه زمینـه و نابسـته بـه زمینـه و یادگیـري خـود نظـم داده شـده بـا عملکــرد ریاضــي 

دانش آمـوزان. پایـان نامـه کارشناسـي ارشـد دانشـگاه تبریـز، سـال 1381
32( حسینی نسـب، سـید داود و نـوروز فـاّلح، تأثیـر روش تدریـس مشـارکتي و روش 
تدریـس سـّنتي بـر پیشـرفت تحصیلي و نگرش بـه درس معـارف اسـالمي، فصلنامه علوم 

تربیتـی، سـال اول، شـماره سـوم، تهران، پاییـز 1387، ص 43
33( خـاوری، سـیدعبدالل و رضـا گرزیـن، آسـیب شناسـی نظـام آمـوزش مهارتـی، 
فصلنامـه مهارت آمـوزی، نشـر سـازمان فنـي و حرفـه اي کشـور، دوره سـوم، شـماره 10، 

تهـران، زمسـتان سـال 1393
34( خالقـی، علـی اصغـر، ویژگی هـای نظـام آمـوزش و پـرورش اسـترالیا ، درس هایی 
بـرای اصـالح آمـوزش فنـی و حرفـه ای در ایـران، فصلنامه نوآوری های آموزشـی، شـماره  

5، سـال دوم، پاییـز سـال  1382
35( خالقـی، علی اصغـر، چـرا آمـوزش فنی و حرفـه ای در ایران ناکارآمد اسـت؛ دالیل 
و راهکارهـا فصلنامـه رشـد دانش آمـوز فنـی و حرفـه ای و کار دانـش، شـماره 51، تهران، 

30 دی ماه سـال 1398
36( خواجه ای، سـعید، ارزشـیابی صالحیت ها و مهارت های حرفه ای مدیران آموزشـی 
جهـت طراحـی مدل مناسـب مدیریـت، فصلنامـه تعلیم و تربیت، نشـر پژوهشـکده تعلیم 

و تربیت، سـال هیجدهم، شـماره 1 و 2 )پیاپی 69-70(، 
37( دهخـدا )عالمـه(، علی اکبـر، امثـال حکم ، مجلد سـوم، انتشـارات امیرکبیر، )چاپ 

ششـم(، تهران، سال 1363، 
38( دوراندیـش، احمدرضـا و همـکاران، کارگاه نوآوری و کارآفرینی)کتاب درسـی پایۀ 
یازدهـم( نشـر دفتـر تألیـف کتابهـای درسـی فنـی و حرفـه ای و کاردانش، چـاپ چهارم، 

 1399 تهران، 
39( رؤوف، علي، تربیت معلم و کارورزي، نشـر مؤسسـه انتشـاراتی روان، چاپ نخست، 

تهران.، سال 1386
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40( زارعـی زوارکـی، اسـماعیل و سـیدینظرلو، سـیدطاهر، سـنجش میـزان تعامـل 
در برنامـه درسـی الکترونیکـی دانشـگاه صنعتـی خواجـه نصیـر الدیـن طوسـی، فصلنامه 

اندازه گیـری تربیتـی، شـماره 4 )پیاپـی 11( ، تهـران، 1392
41( زارعـی، امیـن  و معصومـه رنجبرکهـن، طـرح درس در برنامـه درسـی مبتنـی بر 
شایسـتگی، نشـریه رشـد دانش آمـوز فنی و حرفـه ای و کار دانـش شـماره 54، تهران، 29 

تیرماه سـال 1399
42( زفرقندی.مرتضـی، مفهـوم آمـوزش و انـواع روش هـای آموختـن، فصلنامـه رشـد 

آمـوزش فنـی و حرفـه ای و کاردانـش ، دوره هفتـم ، شـماره 2، تهـران، 1390 
دانش آمـوزان  وضعیـت  مقایسـۀ  قهرمـان،  آرش  و  مرتضـی  کیادتـی  سـاداتی    )43
هنرسـتان های فنـی وحرفـه ای و مـدارس کاردانش به لحـاظ تطبیق مؤلفه های آموزشـی 
بـا اسـتانداردها، فصلنامـۀ جامعه شناسـی مطالعـات جوانان، نشـر دانشـگاه آزاد واحد بابل 

دوره دوم، شـماره 2، سـال 1390 
44( سـراج الدینی، محمدفریـد، گیـاه درمانـی و پزشـکی در ایـران باسـتان، فصلنامـه 
تاریـخ پزشـکی، نشـر مرکـز تحقیقـات اخـالق و حقـوق پزشـکی، سـال دوم، شـماره 2، 

تهـران، بهـار سـال 1389 
45( سـعدی شـیرازی، شـیخ مصلح الدین، گلسـتان سـعدی، به کوشش خلیل خطیب 

رهبر، انتشـارات صفی علیشـاه، تهران، سال 1376
پـرورش، فصلنامـه  و  آمـوزش  فلسـففۀ  بـر  46( سـلطان القرایی، خلیـل، مقدمـه ای 

دانشـکده ادبیـات و علـوم انسـانی تبریـز، شـماره 186، بهـار سـال 1382، 
47( سـید رضـی، ابوالحسـن محمدبن الحسـین بـن موسـی، نهج البالغـه، سـخنان و 
مکتوبـات علي بن ابي طالـب )ع(، بـه تصحیح صبحی صالح، نشـر مرکز البحوث االسـالمیه، 

قم ، سـال 1374 
انطبـاق و سـازگاری  48( شـریعت زاده، مهـدی، محمـد چیـذری و امیـد نـورزی، 
دوجانبـه بیـن نظام آموزش متوسـطۀ کشـاورزی و توقعـات بـازار کار، فصلنامه ی  پژوهش 
و برنامه ریـزی در آمـوزش عالـی، انتشـارات مؤسسـه ی پژوهـش و برنامه ریـزی آمـوزش 

عالـی  سـال دهـم، شـماره 34، تهـران،  سـال 1383
49( شـکوهی یکتـا، محسـن، مبانـی و روش هـای تعلیـم و تربیت اسـالمی، انتشـارات 
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الهـادی، قم،  سـال 1386
50( شـکوهی، غالمحسـین، مبانـی و اصـول آمـوزش و پـرورش، انتشـارات شـرکت 

به نشـر )مؤسسـه انتشـاراتی آسـتان قـدس رضـوی، مشـهد، سـال 1390
51( شـعبانی، حسـن، )1390(،  مهارت های آموزشـی و پرورشـی )جلد اول روش ها و 

فنون تدریس(، انتشـارات سـمت،
52( صري رضا, شـکراله شـیرخاني و امین رسـتم نیا،  امکان سـنجی و نیازسـنجی ایجاد 
پژوهشـکده آموزش های فنی و حرفه ای کشـور، همایش مهارت آموزي و اشـتغال، سـازمان 

آمـوزش فنـي و حرفه اي کشـور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي، دوره 5، سـال 1395 
53( صفـوی، امـان الل. کلیـات روش ها ، فنـون و الگوهای تدریس، انتشـارات سـازمان 

سـمت،.تهران، سال 1384
54( فتـال نیشـابوری، محمدابن حسـن، روضه الواعظیـن و بصیـره المتعظین، ترجمه 
و تحشـیه محمـود مهـدوی دامغانـی، نشـر نی،تهـران،  سـال 1366، دسترسـی به نسـخۀ 

  http://infoketab.ir :الکترونیک کتـاب
55( فـّرخ پـور، الهـه، حمید رضـا خانپور و قاطمه فّرخ پور، بررسـی نقـش آموزش های 
مهارتـی در مشـاغل نویـن بـا رویکـرد تکنولـوژی در شـرایط اقتصـاد مقاومتـی، کنفرانس 
بیـن المللـي مدیریـت و کارآفرینـي در شـرایط اقتصاد مقاومتـي، اداره کل آمـوزش فني و 

حرفـه اي اسـتان تهـران، دوره اول، 15 خردادماه سـال 1394
56( قاضـی طباطبایـی، محمـود، تکنیک های خاص تحقیق در رشـته علـوم اجتماعی، 

انتشـارات دانشـگاه پیام نور، تهران، سـال  1374
57( قرآن کریم

58( قرائتـی، محسـن، مجموعـه درس هایـی از قـرآن، انتشـارات مؤسسـه در راه حق، 
قم، سـال 1362 

59( قمـی، شـیخ عبـاس، سـفینۀ البحـار و مدینـۀ الحکـم و اآلثـار...، ترجمـه هـادی 
صلواتـی، مؤسسـه انتشـاراتی عقیـق و دفتـر نشـر نوید اسـالم، تهـران، چـاپ دوم ، 1393

انتشـارات  اندیشـۀ بوعلـی سـینا،  60( کاهانـی مقـدم، کاظـم، تعلیـم و تربیـت در 
1386 سـال  مشـهد،  سخن گسـتر، 

61( کرامتي ، محمد رضا ، مطالعه تــأثیر یــادگیري مــشارکتي بـر رشـد مهارت هـاي 
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اجتماعـي و پیشـرفت تحصیلـي ریاضـي دانش آمـوزان پایـه پنجـم ابتدایـي شـهر مشـهد 
.ماهنامه پژوهش ، سـال سـوم ، شـماره 8 ، سـال 1384

62( کرلینجـر، فـرد نیکلـز، مبانـی پژوهش در علوم رفتاری، جلد دوم، ترجمه حسـن پاشـا 
شـریفی و جعفـر نجفـی زند، انتشـارات آوای نور، تهـران ، چاپ چهارم، سـال 1390، ص 111  

63( کرمـی، غالمحسـین، روش شناسـی بهبـود مدیریـت آموزش هـای فنـی وحرفـه ای 
)کشـاورزی(، نشـریه رشـد آموزش فنی و حرفه ای، شـماره 47، تهران ، بهمن ماه سـال 1396

64( کمـره ای )کلینی(،شـیخ محمدبـن یعقـوب، اصـول کافـی)دورۀ  5 جلـدی(، نشـر 
دفتـر مطالعـات تاریـخ و معـارف اسـالمی، قم، سـال 1379

 65( گرجـی، عبدالرحیـم و محمدعلی طاهری، توانمند سـازی کارکنان، مجله اصالح و
تربیـت، نشـر سـازمان زندانهـا و اقدامـات تأمینـی و تربیتـی کشـور، شـماره 112، تهران، 

شـهریور 1390، ص 13
66( متـن »سـند تحـول بنیادیـن آمـوزش و پـرورش«، نشـر دبیرخانـه شـورای عالی 

انقـالب فرهنگـی، تهران، سـال 1390
67( مجدودبـن آدم، ابوالمجـد )سـنایی غزنـوی(، دیـوان اشـعار، به اهتمـام و تصحیح 

محمدتقـی مـدرس رضـوی، انتشـارات سـنایی، تهران )چـاپ هفتم(، سـال 1388
68( مجلسـی محمـد باقربـن محمدتقـی ) 1111-1037 ه  ق( بحاراالنوار الجامعه الدرر 
اخبار االئمۀ االطهار،  نشـر: داراحیاء التراث ، بیروت، سـال 1403 ه.ق ) 1363خورشـیدی( 
69( مالیـی نـژاد، اعظـم، صالحیت حرفه ای دانشـجو معلمـان دوره ابتدایـی، فصلنامه 

نوآوری هـای آموزشـی ، شـماره 44، سـال یازدهم، تهـران، زمسـتان 1391، ص 34
70( میرزامحمـدی، محمدحسـن، محمـد فتحـی و سـمیرا ندیرخانلـو، بررسـي نقـش 
مهارت آمـوزي در توانمندسـازي نیـروي انسـاني، فصلنامـه مهارت آمـوزی، نشـر سـازمان 

فنـي و حرفـه اي کشـور، دوره 1، شـماره 2، تهـران، زمسـتان سـال 1391
71( میرسپاسـي، ناصـر، مدیریـت اسـتراتژیک منابـع انسـاني و روابـط کار ، انتشـارات 
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