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هاي  در زمينهو پژوهشي  كارشناسيخداي را سپاسگزارم كه در پايان نزديك نيم قرن درگير بودن با مسايل 

در همه سطوح و انواع آن، فرصتي در اختيارم نهاد كه به  آموزش و پرورشدر نظام گذاري و طراحي  سياست

هـاي نظـام آمـوزش فنـي و      ؤلفهرابطه بين م: بپردازم اي كشور ترين مسايل آموزش فني و حرفه يكي از مهم

در حد تـوان سـازوكارهاي راه    در انجام اين مأموريت تالش كردم .ها و نهادهاي محيط كار اي با سامانه حرفه

تقارن اتمام اين كار با سي و سـومين سـال پيـروزي    . گيري ارايه كنم گشاي مسئله را براي بررسي و تصميم

بـه فـال نيـك گرفتـه و      است )ص(روز تولد نبي رحمت  سال كه مزين بهرا االول  انقالب اسالمي و با ماه ربيع

 اي فراهم آورد تا پيشنهادهاي حاصـلِ  تعالي قرار گيرد و هم او وسيله اميدوارم اين خدمت مقبول درگاه باري

هاي آن بـا مشـاركت    مورد بحث و نقد قرار گيرد و كم و كاستي اين مطالعه در جمع كارشناسان و مسئوالن

شگران نوآور جواني كه پس از اين پوينده اين راه خواهند شد بر طرف گردد و زمينه براي كاربست آنها پژوه

بـراي ايـن كمتـرين و ديگـر پژوهشـگران و همكـارانم        )صـالحات الباقيات ( يهاي ماندگار نيكيمهيا گردد و 

  .يادگار بماند به

رم، كه همواره مشوق و ياورم بوده است امكان پس از ياري خداوند متعال، بدون همراهي همس انجام اين كار

  .از صبوري و توجه او سپاسگزارم. پذير نبود

شـان   هاي ارزنـده  راهنمايي خاطر از استاد ارجمند جناب اقاي دكتر حسن پاشا شريفي، ناظر ارجمند طرح به

هـا و تقبـل    مراهـي خـاطر ه  ام آقاي دكتر حسين عبدالهي بـه  و نيز از همكار و دوست ديرينه. بسيار متشكرم

هاي مهمي از اين تحقيق سپاسگزارم و از درگاه خداوند متعال براي ايشان توفيق ادامـه   زحمت تدوين بخش

  .موزش و پرورش كشور را مسئلت دارمآ خدمت به

اي پژوهشـگاه مطالعـات آمـوزش و     چنين از مسئوالن سابق و فعلي گروه پژوهشي آموزش فنـي و حرفـه   هم

محترم شوراي پژوهشي اين گروه كـه در همـوار سـاختن راه دشـوار پـژوهش در كشـور و       پرورش و اعضاي 

  .كنم كنند قدرداني مي هاي پژوهشي با صميميت تالش مي طرح كيفيت بخشيدن به
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 3كليات        : فصل اول   
 

  كليات: فصل اول

  مقدمه 1

گـروه پژوهشـي آمـوزش فنـي و      1387و  1386هاي پژوهشي سـال   عنوان يكي از اولويتپژوهش حاضر به 

و پژوهشگاه مطالعات آمـوزش و  ) سابق(هاي آموزشي  ريزي درسي و نوآوري مؤسسه پژوهشي برنامه اي حرفه

مند و مصـر بـود كـه     تأخير در انجام آن به اين سبب پيش آمد كه پژوهشگر عالقه .است شدهانجام ، پرورش

اكنون بـا نـام   (ته براي تدوين سند ملي آموزش و پرورش ن مطالعه را در ادامه كارهاي پژوهشي انجام گرفيا

و براساس احكام چنين سـندي پـيش ببـرد تـا     ) شود سند ملي تحول بنيادين آموزش و پرورش شناخته مي

داليل گوناگون و  نويس سند ملي، به ها، كار تدوين پيش بيني اما برخالف پيش. جنبه كاربردي آن افزايش يابد

دوسال نيز بـراي   .بطول انجاميد 1388آموزش و پرورش، تا اواخر سال   ن ارشد وزارتاز جمله تغيير مسئوال

ناگزير كارهاي  .عالي انقالب فرهنگي وقت گذاشته شد تصويب آن در شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي

نـدي  ب آغـاز شـد و تـدوين نهـايي جمـع      1389ها از ابتداي سال  اساسي گردآوري اطالعات و انجام مصاحبه

، پـس از رونمـايي از سـند تحـول بنيـادين نظـام       1390برگرفته از پژوهش به نيمه دوم سـال   پيشنهادهاي

  .محول شد عالي انقالب فرهنگي شوراي توسط دبيرخانهو انتشار متن مصوب آن آموزش و پرورش 

 هـا و  پـس از چكيـده تفصـيلي از يافتـه    : فصل بشـرح زيـر تنظـيم شـده اسـت      8گزارش نهايي پژوهش در 

منظـور   كـه بـه  شـود   تهيـه مـي  معموالً براي مطالعاتي ، كه »1خالصه اجرايي«با عنوان  پيشنهادهاي پژوهش

صـورت   گـذاران  هـاي اجرايـي و سياسـت    جهت آگاهي مسئوالن ارشد دستگاهو  گذاري پشتيباني امر سياست

هـا،   آن، هـدف  بيان مسأله و ضرورت پرداختن به. ت پژوهش اختصاص داردكليابشرح اول  فصل، گرفته است

 مبـاني نظـري تحقيـق، در   . روش پژوهش و تعريف اصطالحات در اين فصل آمده است ،هاي پژوهش پرسش

اين پژوهش، مباني نظري در حيطه آموزش فنـي و  اي  به دليل ماهيت ميان رشته. فصل دوم ارايه شده است

و بازار كار و اشتغال بصورت جداگانه، امـا بـا تأكيـد بـر رابطـه       ،، محيط كاربا تأكيد بر برنامه درسي اي فهحر

گردآوري اطالعات الزم جهت در فصل سوم، براي  .، مورد بحث قرار گرفته استگانه بر يكديگر هاي سه محيط

نتايج مطالعه تطبيقي در زمينـه   به. دارداختصاص پيشينه تحقيق پژوهش، به ارايه  هاي گوئي به پرسش پاسخ

مصاحبه با خبرگان  به ارايه نتايجفصل پنجم . پرداخته شده استفصل چهارم  در ارتباط آموزش و محيط كار

اي دربـاره موضـوع پـژوهش اختصـاص      ريزي و اجراي  آموزش فني و حرفه هاي برنامه نظران زمينه و صاحب

ها بدست آمده استفاده  كميل اطالعاتي كه از طريق بررسي اسناد و گزارشمنظور ت ها به از اين مصاحبه. دارد

و وضـع موجـود آمـوزش    در زمينه سـازوكارهاي ارتبـاط بـا بـازار كـار      هاي گذشته  تحليل تجربه. شده است
                                                 

1 . executive summary 
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است در فصل  پژوهشي نخست  و كار دانش كه به لحاظي كوشش براي پاسخ به پرسش متوسطه فني و حرفه

بـا نظـام    ارتبـاط  تأثيري كه بـر م به بررسي وضعيت محيط كار و اشتغال بلحاظ هفتفصل  .آمده است ششم

در اين فصل كوشش شده است عملكرد محيط اقتصـادي و  . د اختصاص داردگذار اي مي و حرفه آموزش فني

وصعيت اشتغال در ايران، بعنوان طرف دوم رابطه آموزش و دنيـاي كـار، و نقـش ايـن محـيط بـر چگـونگي        

در  .و پيشـنهادها اختصـاص دارد   بنـدي  به ارايه جمـع  هشتمفصل  .بررسي و تحليل شوداين رابطه برقراري 

در نيز بـر حسـب هـر فصـل جداگانـه      فهرست منابع . نظران آورده شده است ه با صاحبپيوست متن مصاحب

  .پايان گزارش اضافه شده است

اقاي دكتر حسين عبدالهي، عضو هيئت علمي دانشـگاه  مند  ارزش همكاريپژوهشگر از  ،در انجام اين مطالعه

 ريزي آموزشي و درسيِ نظري برنامهايشان زحمت تدوين بخش مباني . عالمه طباطبايي بسيار بهره برده است

ها و تنظيم  اي، گردآوري و تحليل پيشينه تحقيقات انجام شده در كشور، انجام مصاحبه آموزش فني و حرفه

و تـدوين  آن، در بازنويسـي نهـايي گـزارش     افـزون بـر  . انـد  نتايج آن را مستقيماً برعهده داشـته بندي  و جمع

بـدون همكـاري ايشـان انجـام ايـن      . يشان بسيار استفاده شـده اسـت  پژوهش از نظرات ارزنده اپيشنهادهاي 

  .دارم پژوهش مقدور نبود و بدين وسيله مراتب قدراني و سپاس خودرا از اين همكاري علمي اعالم مي

  :و ضرورت آن بيان مسأله 2

داخل كشـور  اي رسمي در تحقيقات انجام گرفته در  اي ترين اشكاالتي كه براي آموزش فني و حرفه از ريشه

اي  هاي آمـوزش فنـي و حرفـه    ها و طرح شناسايي شده است، سيطره تاريخي نگاه تقاضاي اجتماعي بر برنامه

در اين نگاه، تقاضاي تحصيل، امكانات انساني و فيزيكي در دسترس، و فشار اجتمـاعي وارده از  . رسمي است

اي  گيري و توسعة آموزش فني و حرفـه  در شكلهاي فشار، بيش از تقاضا و نياز بازار كار  طرف نهادها و گروه

در آميختن و مواجه شدن اين نگاه از يك . )25-24، ص1386و آزاد،  12ص  1385ملكي، ( گذارد تĤثير مي

سو با اقتصاد دولتي رانت طلب متكي به فروش منابع اوليه، عمدتاً نفت خام، كه اصوالً در گير با رقابت نبوده 

اده از نيروي انساني آموزش ديـده نـدارد، و از سـوي ديگـر، وجـود دو گـانگي در       و توجهي شايسته به استف

بخش گسترده، غير متشكل، كـم  ) 1: ساختار اقتصادي متشكل از دو بخش با خصوصيات و نيازهاي متفاوت

وان بر، متكي به فناوري وارداتي با ت بخش مدرن، سرمايه) 2هاي كوچك، و  بازده، كاربر، و سنتي اقتصاد بنگاه

هـاي   اي رسمي نياز چنداني به برقراري ارتباط بـا بخـش   زايي محدود، سبب شد آموزش فني و حرفه اشتغال

اقتصادي و بازار كار احساس نكند و بازار كار و اقتصاد نيز نيازهاي مهارتي خود را با سرمايه گذاري موازي در 

به . )131، ص 1378نفيسي، ( ور بر طرف كندآموزش و يا خريد خدمات با بهاي باالتر از رقيبان يا خارج كش

گذرد، سازوكار مناسـبي   اي كه از استقرار نهادهاي آموزشي جديد در ايران مي اين ترتيب، در طول چند دهه

اي رسمي با بازار كار بوجود نيامده است و تنها به سليقه مسئوالن  براي تعامل ميان نهاد آموزش فني و حرفه
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ايـن در حـالي اسـت كـه آمـوزش فنـي و       . گذرا در اين حوزه صورت گرفته اسـت  و بشكل مقطعي اقداماتي

هـايي   آن، در مرتبه نخست براي مجهز كردن هنرجويان به مهـارت   اي، بنا به مفاهيم مندرج در تعريف حرفه

فتـه  اي نيروي انساني بازار كار است بوجود آمده و توسعه ياگويي به نيازه پاسخاشتغال و براي كه متناسب با 

 ، براي اثر بخش بودن اين نوع آموزشهاي تجربي و نظري و تمام يافته ،مند شده است و از منابع دولتي بهره

بنـابراين مسـئله    .تأكيـد دارد اي بـا محـيط كـار     هاي نظام آموزش فنـي و حرفـه   بر ارتباط همه جانبه مؤلفه

   .از اولويت و اهميت بسيار برخوردار استاي را تسهيل كند  شناسايي و استقرار سازوكارهايي كه چنين رابطه

سو، با تدوين و تصويب سند ملي تحول بنيادين نظام آموزش و پرورش فرصت مناسبي فـراهم   اكنون، از يك

كه در همه اصول، اركان، فرايندهاي نظام آموزش و پرورش، و از جمله آمـوزش متوسـطه فنـي و    است آمده 

اند كه وضع اقتصادي  از سوي ديگر، مجموعه حاكميت و دولت برعهده گرفته .اي، بازنگري صورت پذيرد حرفه

پويـا در سـطح جهـاني هـدايت كننـد و بـدين ترتيـب،        پذير و  رقابتدانش بنياد، سمت اقتصادي  كشور را به

گيـري   هاي اقتصادي در حال شـكل  هاي آن در بنگاه بستري مساعد براي توجه به نيروي انساني و شايستگي

اي  قارن اين دو جريان تحولي، موقعيت مناسبي را در اختيار طراحان و مسئوالن آموزش فني و حرفهت. است

هـاي روشـي، سـاختاري و     هاي كار خود در اين زمينه و اصالح نارسايي گذارد كه ضمن بازنگري در شيوه مي

هـاي   اسـتناد بـه يافتـه   و دفـاع از آنهـا، بـا     هاي اقتصادي كشور طرح مطالبات خود از بخش نهادي، نسبت به

پژوهش حاضر كوششي است تسهيل كننده براي رسـيدن بـه نتـايج مطلـوب بـراي      . پژوهشي، همت گمارند

  .آموزش و پرورش كشور، انشااله

  :هاي تحقيق هدف 3

اي رسمي با بازاركـار در   از اين تحقيق نخست شناسايي و تحليل چگونگي ارتباط آموزش فني و حرفه هدف

سپس تبيين سازوكارهاي مناسب براي برقراري ارتباط مطلوب با محـيط كـار كشـور، بـا     حال حاضر است و 

هاي سازگار ساير كشورها با شرايط ايران  هاي اخير داخل كشور، و تجربه هاي گذشته، تجربه استفاده از سنت

 .در اين زمينه است

 :استفاده كنندگان از نتايج اين تحقيق 4

هـاي توسـعه    درسـي و برنامـه    براي كارشناسان و سياست گذاران برنامـه نتايج اين تحقيق در مرتبه نخست 

پـس از آن بـراي سـامان دادن و راهبـري و مـديريت مجموعـه       . تواند بكـار آيـد   اي مي آموزش فني و حرفه

ويژه بازار كـار، واحـدهاي سـتادي و     اي با عوامل مؤثر محيط بيروني، به هاي نظام آموزش فني و حرفه ارتباط

 .ذار دولت در سطح كالن و نهادهاي غير دولتي، قابل استفاده استسياست گ
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 :تحقيق يها سئوال 5

 : 1هاي تحقيق عبارتند از سئوال

هاي اصـلي آمـوزش    سه دهه اخير براي برقراري ارتباط بين مؤلفهويژه در  سابقه تاريخي كشور، و بهدر  5.1

در كشور تجربه شـده اسـت و عوامـل    چه سازوكارهايي هاي محيط كار  اي رسمي با مؤلفه فني و حرفه

 شده چيست؟ هاي بكار گرفته مؤثر در توفيق يا شكست شيوه

 ؟چيست كه با وضعيت ايران سازگار تر استدر اين زمينه هاي ساير كشورها  تجربه 5.2

هـاي مناسـب سـاير كشـورها      هاي پژوهشـي بـاال، شـرايط كشـور و تجربـه      هاي سئوال با توجه به يافته 5.3

اي رسمي بـا محـيط    براي برقراري ارتباط مؤثر و پويا بين نظام آموزش فني و حرفهسازوكارهاي عملي 

 اند؟ كار و نظام حاكم بر بازار كار كشور چيست و مقتضيات و الزامات كاربست چنين سازكارهايي كدام

أثير را بر ترين ت كه بيش شده استهايي گذاشته  هاي باال، تأكيد بر آن دسته از رابطه گويي به پرسش در پاسخ

 .گذارند هاي آموزشي و درسي مي برنامه ريزي

 :متغيرهااصطالحات و تعريف  6

اي در ايـران ، بـرخالف دو نظـام     هاي فني و حرفـه  آموزش :اي فني و حرفهتعريف و قلمرو آموزش  6.1

براساس تعريـف  . مند برخوردار نيست آموزش و پرورش عمومي و رسمي و آموزش عالي، از ساختاري نظام

تصـويب   در سـه دهـه اخيـر بـه    . هاي توسعه اول تا پـنجم  ها، كه در قوانين برنامه اين گونه آموزش رسمي

هـاي سـطح    هاي غير رسـمي، آمـوزش   آموزش: ها از سه جزء عمده تشكيل شده است رسيده، اين آموزش

  .هاي سطح عالي متوسطه، و آموزش

                                                 
  :در پيشنهاده پژوهش عبارت بودند ازهاي تحقيق  سئوال. 1

  هاي محيط كار كشور چگونه است؟ اي رسمي با مؤلفه و حرفه هاي اصلي نظام آموزش فني وضعيت فعلي ارتباط بين مؤلفه -1
در سابقه تاريخي و فرهنگي كشور چه سازوكارهاي مناسبي براي برقراري اين ارتباط تجربه شـده اسـت و در بخـش اقتصـاد غيـر متشـكل كشـور         -2

  اكنون چه سازوكارهايي متداول است؟
هـاي بكـار    تباط در كشور تجربـه شـده اسـت و عوامـل مـؤثر در توفيـق يـا شكسـت شـيوه         در سه دهه اخير چه سازوكارهايي براي برقراري اين ار -3

 شده چيست؟ گرفته

هاي ساير كشورها كه با وضعيت ايران سازگار تـر اسـت، سـازوكار عملـي بـراي       هاي پژوهشي باال، شرايط كشور و تجربه هاي سئوال با توجه به يافته -4
اي رسمي با محيط كار و نظام حاكم بر بـازار كـار كشـور چيسـت و مقتضـيات و الزامـات        زش فني و حرفهبرقراري ارتباط مؤثر و پويا بين نظام آمو

 اند؟ كاربست چنين سازكارهايي كدام

. تر است بـه هـر سـه پرسـش در يـك سـئوال پرداختـه شـود         بنظر رسيد مناسباول، دوم و سوم ها  پوشي سئوال نظر به همپس از شروع فرايند پژوهش 
تـر   ها جدا كردن آن مناسـب  تر شدن سئوال رسد براي شفاف نيز در پرسش آخر بعنوان يك جمله معترضه مطرح شده بود كه بنظر مي جديدپرسش دوم 

 .و به ترتيبي كه در متن آمده در ادامه پژوهش دنبال شد با توجه به اين تغييرات، سئوال آخر نيز بازنويسي شد. باشد

          .. 
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هاي عمدتاً كوتاه مـدتي اطـالق    آموزي رفهاي از ح طيف گسترده اي غير رسمي به هاي فني و حرفه آموزش

آمـوزي پـيش از    حرفه: گذاري و راهبري واحدي ندارد و انواع آن عبارت است از شود كه مرجع سياست مي

هاي ضـمن   آموزي تخصصي در بدو استخدام، انواع آموزش ورود به بازار كار اما بدون تعهد استخدام، حرفه

مهارت، آموختن فناوري جديد، و يا آمـوختن مهـارت جديـد بـراي      باعنوان كارآموزي، ارتقاي سطح(كار 

ماه است كـه در   18اي از چند ساعت تا بيش از  هاي حرفه ي اين دسته از آموزش طول دوره). تغيير شغل

هاي آن، برحسب ضـوابطي كـه    شود و ورودي هاي مختلف، اعم از آموزشگاه يا محيط كار، برگزار مي مكان

سـواد گرفتـه تـا     تواند در هر سني و با هر سطح از تحصيل، از بي وضع كرده است، مي ارايه كننده آموزش

تـر ارزش اسـتخدامي دارد تـا ادامـه      هاي صادر شده براي آن نيز بيش نامه ارزش گواهي. دكترا، تغيير كند

لتي، در كليه هاي اقتصادي غير دو هاي دولتي و در بنگاه ها تقريباً در كليه سازمان اين نوع آموزش. تحصيل

  .شود هاي اقتصادي و شغلي ارايه مي زمينه

شـود كـه مرجـع رسـميت      هاي رسمي اطـالق مـي   اي سطح متوسطه، به آموزش هاي فني و حرفه آموزش

ورود به اين سطح از آموزش مسـتلزم  . گذاري و راهبري آن وزارت آموزش و پرورش است بخشي، سياست

شود، كه عـالوه   نامه ديپلم ختم مي گواهي پايان دوره سه ساله بهاتمام دوره راهنمايي تحصيلي است و در 

بر ارزش استخدامي از ارزش علمي نيز برخوردار است و براي ادامه تحصيل در دوره پـيش دانشـگاهي يـا    

هـا وزارت آمـوزش و    كننده عمده اين نوع آمـوزش  ارايه. هاي كارداني پيوسته كسب آن ضروري است دوره

تواننـد بـا كسـب مجـوز از وزارت آمـوزش و       هاي دولتي و غير دولتي نيز مي سازمان پرورش است و ساير

  .اجراي آن بپردازند هاي درسي مصوب و ضوابط اموزشي مرتبط به پرورش و رعايت برنامه

شـود كـه مرجـع رسـميت      ها سطح كارداني اطالق مـي  اي سطح عالي به آموزش هاي فني و حرفه آموزش

اهبري آن با دو وزارت علوم، تحقيقـات و فنـاوري و وزارت بهداشـت، درمـان و     گذاري و ر بخشي، سياست

آن، عالوه بر شـرايط ديگـر از جملـه قبـولي در آزمـون ورودي، بـراي        شرط ورود به. آموزش پزشكي است

هـاي   و بـراي دوره ) سـال تحصـيل   11(هاي كارداني پيوسته دارا بودن ديپلم نظام جديـد متوسـطه    دوره

نامه پيش دانشـگاهي  و يـا ديـپلم نظـام      كاربردي دارا بودن گواهي–هاي علمي  يوسته و دورهكارداني نا پ

 . است) سال تحصيل 12(قديم متوسطه 

اي و  هايي است كه در شاخه فنـي و حرفـه   اي رسمي در اين طرح، آموزش منظور از آموزش فني و حرفه 

چنين  المللي و هم تعريف كلي كه در مجامع بينبنا به . شود شاخه كاردانش دوره آموزش متوسطه ارايه مي

اي بـا آمـوزش عمـومي تأكيـد      ، وجه تمايز آموزش فني و حرفه در محافل علمي كشور پذيرفته شده است

هاي  در متن مصوب برنامه. )26، صص 1999يونسكو، ( گويي صريح به نيازهاي بازار كار است اولي بر پاسخ

اي بـه   آمـوزش فنـي و حرفـه   “: وع آمـوزش بيـان شـده چنـين اسـت     توسعه كشور تعريفي كه براي اين ن

چنـين در   هـم . ” ...شود كه فرد را براي احراز شغل و حرفة معين آماده مـي سـازد   هايي اطالق مي آموزش
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عـالي آمـوزش و پـرورش،     شـوراي ( نامه آموزشي دوره متوسطه مصوب شورايعالي آموزش و پـرورش  آيين

شـناخت بهتـر اسـتعداد و عالقـه     “اي بـه   اي شـاخه فنـي و حرفـه   ه جزء هدف )475-473، صص 1382

اشـاره شـده اسـت و در    ” آموزان و ايجاد زمينه مناسب جهت هدايت آنان به سـمت اشـتغال مفيـد    دانش

تربيت نيـروي انسـاني در سـطوح نيمـه مـاهر، مـاهر و       “هاي شاخه كاردانش به صراحت آمده است  هدف

  .”صنعت، كشاورزي و خدمات هاي استادكاري و سرپرستي براي بخش

آمـوزش فنـي و   هاي اصـلي نظـام    منظور از مؤلفه :اي هاي اصلي آموزش فني و حرفه تعريف مؤلفه 6.2

آمـوزش  مؤلفه راهبري و سياست گذاري كالن، برنامه ريزي آموزشي و توسـعه   7عبارت است از  اي حرفه

، تـأمين و  منـابع انسـاني  تـأمين و تربيـت   ، اي آمـوزش فنـي و حرفـه   ، برنامه ريزي درسي اي فني و حرفه

، و  ، مديريت و اجـراي آمـوزش  )فضا و تجهيزات و مواد آموزشي و كارگاهي(مادي  تخصيص منابع مالي و

در اجراي پژوهش از  .شود هاي اصلي پرهيز مي از تعريف تفصيلي مؤلفه. ها و از محصول ارزشيابي از برنامه

طرح ( ه استدر طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش استفاده شدبندي و تعريف بكار گرفته شده  طبقه

 .)12-6، صص1385، تدوين سند ملي آموزش و پرورش

بنـدي   بشرح زير دسـته  هاي محيط كار در سه سطح كالن مؤلفه :هاي محيط و بازاركار تعريف مؤلفه 6.3

هـاي اقتصـادي و    متصدي تدوين سياسـت ( آهنگي امور اقتصادي  گذاري و هم نهادهاي سياست :مي شود

مسئول نظارت (گذار و ناظر بازار كار  ، نهادهاي سياست)هاي توسعه و نظارت و ارزشيابي اجراي آنها برنامه

هـاي   ، و بنگـاه )كـار بر اجراي قانون و مقررات و تدوين استانداردها و گـردآوري و انتشـار اطالعـات بـازار     

آموختگان، فراهم كردن امكانـات كـارآموزي و    مسئول استخدام دانش( اقتصادي و نهادهاي وابسته به آنها

كارورزي، كمك به تأمين منابع مالي و مادي و امكانات بازآموزي نيـروي انسـاني، و مشـاركت در اجـراي     

 .)آموزش

  :تعريف انواع رابطه بين آموزش و محيط كار 6.4

نوع رابطه نيـز برگسـتره وسـيعي گسـترده شـده       .گيرد مي  ها و علل متفاوتي شكل وابط براساس انگيزهاين ر

بندي  توان بشرح زير دسته اي و محيط كار را مي هاي مختلف رابطه بين نظام آموزش فني و حرفه شيوه. است

  : كرد

 و مشاوره؛ خدمات فني و ارايه هاي پولي، جنسي،  شكل در :همكاري و كمك داوطلبانه −

دار شـدن مسـئوليت    عهدهتأمين قسمتي از منابع مالي، انساني، كالبدي و تجهيزات و بشكل  :مشاركت −

ماننـد هنرسـتان جـوار    (بـا وزارت آمـوزش و پـرورش    اي  هاي آموزش فني و حرفه دورهمشترك اجراي 

 ؛ )كارخانه
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گذاري يا نظارت يك نهاد بر نهادهاي  وظيفه قانوني سياست ناشي از احكام قانوني مانند :تكليف قانوني −

 ؛ هاي اقتصادي توسط بنگاه ديگر، پرداخت ماليات يا عوارض آموزشي

هاي آموختگان، اعالم نياز هاي آموزشي و دانش مانند انتشار اطالعات فعاليتهايي  فعاليت :اطالع رساني −

 يا و هاي اقتصادي؛  بنگاه نيروي انساني توسط

اي، اجازه تأسـيس دوره خـاص    مانند اجازه تأسيس مؤسسه خصوصي آموزش حرفه :يض مسئوليتتفو −

 . كاردانش در يك سازمان دولتي غير آموزشي

ميزاني كه رابطه در تأمين منافع دو طرف موفق عمل كند و برآمده از نيازهـاي واقعـي فراينـدهاي عمليـاتي      به

روابط دستوري و تكليفي است، كه معمـوالً از طـرف دولـت     آنها ينتر پر هزينه. تر است باشد، پايداري آن بيش

شايسـته  كارهـا   در تنظيم پيشـنهادها و راه  .برد نميشود و بنگاه اقتصادي با اجراي آن مستقيماً نفعي  اعمال مي

  .توجه شودبرقراري و استمرار آنها علل و انگيزه و نوع روابط به  است

 : روش پژوهش 7

   :نوع پژوهش

حـوزه   مباحـث مطـرح در  رود كـه در آن از   اي بشـمار مـي   هاي ميـان رشـته   پژوهش حاضر از گروه پژوهش

اسـتفاده   ،مطالعات نيروي كارريزي توسعه،  مديريت، اقتصاد و برنامهرهبري و ريزي آموزشي و درسي،  برنامه

، يـابي  هـاي زمينـه   وهشپـژ هـاي كـاربردي و از نـوع     توان در زمره پژوهش از سوي ديگر آن را مي. است شده

  .بشمار آورد» 1گذاري مطالعات پشتيباني كننده سياست«و  ارزشيابي

  : روش مطالعه

هاي علمي پژوهشي مبتني بوده است و به موازات و  اسناد و گزارش و تحليل مجدد تر بر بررسي مطالعه بيش

ريـزي آموزشـي و درسـي و اجـراي      نظران منتخب در حوزه برنامـه  در جهت تكميل آن از مصاحبه با صاحب

هـاي علمـي و    اين قبيل كارشناسان با مطالعه سوابق فعاليـت  .استفاده شده است اي نيز آموزش فني و حرفه

هرچند كه در . انتخاب شدند ان كارشناسان و مديران سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشيتجربيشان از مي

هاي  بنگاهطرح اوليه قيد نشده بود ولي پژوهشگر در نظر داشت با چند نفر از كارآفرينان و كارفرمايان موفق 

ر اين راه مصروف متأسفانه با همه كوششي كه د. خصوصي نيز درباره موضوع پژوهش مصاحبه كنداقتصادي 

توان بـه زمـان نامناسـب     علت اين عدم توفيق را مي. شد توفيقي در انجام مصاحبه با نامبردگان بدست نيامد

ها و حاكم  مندي يارانه زيرا درست مقارن زمان اجراي طرح هدف. هاي اقتصادي مرتبط دانست تماس با بنگاه

كار پيشرفت ) كه البته هنوز هم بهبود نيافته(اي اقتصادي ه اطميناني و ركود بر بنگاه ، بييشدن جو بالتكليف
                                                 

1 .policy study 
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هاي اقتصادي رسـيد، زمـاني كـه مـديران بـيش از       مطالعات به مرحله مصاحبه با مديران و كارفرمايان بنگاه

 ات بنگـاه خـود  به اخراج نيـروي كـار و كـاهش سـطح تعهـدات و توليـد       ،وري بكارگيري نيرو و افزايش بهره

منـد   تالش شد از طريق انجمن مديران صنايع، كه نهادي غير دولتي و با ريشه و قـدرت حتي . انديشيدند مي

اي كه براي كمك به اين مطالعه مطالبه شد بـيش از دو برابـر بودجـه در     است اين كار دنبال شود، اما هزينه

لي آن بـا  نظر شد و جاي خـا  ناگزير از اين قسمت مطالعه صرف. طرح پژوهشي بود كلنظر گرفته شده براي 

  .بررسي نتايج مطالعات و اسناد موجود تا حدودي پر شد

  : ها و اطالعات ابزارهاي گردآوري داده

هاي عملكرد  اي از گزارش سازوكارهاي ارتباط اموزش فني و حرفهوضعيت گذشته و فعلي  اطالعات مربوط به

هاي مسئول، مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش و شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و  دستگاه

هـاي مختلـف، گـزارش نهـايي      آن، كتاب آمار آموزش و پرورش براي سال هاي وابسته به پرورش و كميسيون

اي  نظران حوزه آموزش فني و حرفه ا موضوع، و با انجام مصاحبه ساختار يافته با صاحبهاي مرتبط ب پژوهش

اي از مـرور ادبيـات موضـوع و بررسـي و      انجام بخش عمدههاي مصاحبه، پس از  پرسش. گردآوري شده است

هـاي پـژوهش تنظـيم شـد و بـراي اطمينـان از صـحت         هاي مرتبط، براساس سئوال تحليل پيشينه پژوهش

هـاي احتمـالي    شوندگان قرار گرفت تا نارسايي در اختيار مصاحبه ها هاي دريافتي، متن مكتوب مصاحبه پاسخ

هاي علمي پژوهشي و در مورد آمارهاي  اطالعات مربوط به محيط كار نيز از اسناد و گزارش .آن بر طرف شود

ئوالن رسـمي گـرداوري شـده    هاي منتشر شده مورد استناد مس نيروي كار و عملكرد اقنصاد كشور از گزارش

المللـي اسـتفاده شـده     المللي نياز افتاده، از چند منبع اطالعاتي بين هاي بين در مواردي كه به مقايسه. است

  .است
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  :فصل دوم

اي و محيط كار در  مباني نظري روابط نظام آموزش فني و حرفه

 ايران

 مقدمه

دهد كه عموم پژوهشگران  هاي انجام گرفته در دهه گذشته در كشور نشان مي بررسي پيشينه پژوهش

پرداخته اند، توجه درخور اهميتي به اي با بازار كار  آموزش و پرورش كه به رابطه آموزش فني و حرفه

اند، بازار  محيط كار نداشته اند و اندك پژوهشگراني هم كه به اين مهم پرداخته- طرف دوم رابط آموزش

اند، يعني تنها به نيازهاي بازاركار  فرهنگي آن در نظر گرفته-اجتماعي-كار را مستقل از زمينه اقتصادي

فرهنگي تشكيل -تر عوامل اقتصادي تر و عميق اي د بدون آن كه ريشهان نيروي انساني پرداخته  در زمينه

به اين علت در اين پژوهش با تأكيد . دهنده محيط كار و عوامل مؤثر بر روابط بازار كار را وارسي كنند

گيري روابط در بازار كار  تري به محيط كار و عوامل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر شكل بيش

  .اهد شدپرداخته خو

هاي مهم مفهوم آموزش و تربيت فني و  اين منظور در اين فصل، در بخش نخست به برخي از مؤلفه به

هاي  شود و پس از آن مفهوم كار و ويژگي ابتدا تعريفي از اين مفهوم ارايه مي: شود اي پرداخته مي حرفه

هاي مختلف  اي از جنبه ههاي آموزش فني و حرف در قسمت سوم مباني نظري فايده. شود آن تبين مي

گيري مباحث اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه  ها در شكل شود تا نقش اين آموزش تبيين مي

هاي نظام آموزش و  و باالخره در قسمت چهارم مباني نظري يكي از مهمترين مؤلفه. نشان داده شود

گيري  ين كننده آن در شكلريزي آموزشي و درسي و نقش تعي اي، يعني برنامه تربيت فني و حرفه

  .رابطه آموزش و محيط كار بررسي خواهد شد

اي و محيط  بخش دوم اين فصل به برخي از نكات مفهومي محيط كار كه بر روابط آموزش فني و حرفه

مباني نظري رفتار نخست . ترين تأثير را مي گذارند در چند قسمت پرداخته خواهد شد كار بيش

قسمت بعد . شود اي بررسي و تحليل مي بطه محيط كار و آموزش فني و حرفهكارفرمايان در تقويت را

اختصاص دارد، عواملي بسياري از روابط محيط  ها و مقررات اشتغال مالحظات نظري درباره سياست به

ها و رويكردهاي مطرح در  گيري در قسمت پاياني تأثير جهت. كنند هاي ديگر تعيين مي كار را با نظام

اي شناسايي و تبيين شده و نقش آنها در تقويت يا تضعيف  صاد كالن بر آموزش فني و حرفهزمينه اقت

  . اين رابطه نشان داده خواهد شد
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اي شكل دهنده هر  هاي ريشه ها و انگيزه در بخش سوم، تأثير عوامل اجتماعي و فرهنگي، بعنوان محرك

  . شود دو محيط آموز و كار و روابط بين آنها تحليل مي

 اي هاي عمده مفهوم آموزش و تربيت فني و حرفه مؤلفه: بخش اول

 اي تعريف آموزش و تربيت فني و حرفه .1

اي اين تعريف براي  المللي در زمينه آموزش و تربيت فني و حرفه ترين اثر مرجع بين ترين و جامع در تازه

پس از دوره تحصيالت  ، نوعي از آموزش است كه1اي آموزش و تربيت فني و حرفه": انتخاب شده است

افراد را ) شود هاي تحصيالت سطوح عالي كه توسط مؤسسات آموزش عالي ارايه مي بحز برنامه(اجباري 

آموزش : شود هاي زير نيز اطالق مي آن عنوان  به. كند هاي مرتبط با كار يا شغل مجهز مي دانش و مهارت به

انگلستان و ( 3آموزي فراتر از آموزش و پرورش عمومي فه؛ آموزش و حر)اياالت متحده آمريكا( 2فني و كارراهه

و  5اي ؛ آموزش و تربيت حرفه)آسياي جنوب شرقي( 4اي و فني ؛ آموزش و تربيت حرفه)افريقاي جنوبي

   "(Maclean and et.al. 2008. chpt. 4) ).استراليا( 6اي و فني آموزش حرفه

، يعني كساني كه آن را ارائه شود مينفعان برداشت  آموزي توسط ذي دريافت مفهومي كه از حرفه براي

آموزند، كساني كه مديريت آن را عهده دارند، كساني كه آن را به اجرا  كنند، كساني كه آن را مي مي

بايد به چند پرسش گذارند، يا به طور عام، همه كساني كه ممكن است از اين نوع آموزش نفعي ببرند،  مي

  :زير پاسخ مناسب داده شود

انجامد كه به يـك   كنيم كه به اشتغال مستمري در قرن بيست و يكم مي آيا از حرفه آموزيي صحبت مي -

قرارداد مشخص، با دستمزد توافق شده، شرايط كار از پيش تعريـف شـده و پذيرفتـه شـدن بـه عنـوان       

آموزي، نه تنها اشتغال در برابر دسـتمزد   منظورمان از حرفهكه  شود؟ يا آن عضوي از نيروي كار منجر مي

  است بلكه مشاغل بدون مزد، كارهاي مستقل، يا خود اشتغالي را نيز شامل مي شود؟

آيا منظور از آن به دست آوردن آمادگي فني است كه براي انجام يك يا چند پاره كار در يـك شـغل يـا     -

تري است كه به دنبال بهتر شـناختن محـيط كـار و     ي گستردهها حرفه مورد نياز است؟ يا منظور زمينه

هـاي چـون رشـد     اي هر فرد ارتباط دارد بلكه بـا مقولـه   هايي است كه نه تنها با زندگي حرفه ديگر جنبه

  نيز مربوط است؟... شخصيتي، فرهنگي و سياسي و

                                                 
1. Technical and Vocational Education and Training  
2 . Career and Technical Education 
3 . Further education and training 
4 . Vocational and Technical Education and Training 
5 . Vocational Education and Training 
6 . Vocational and Technical Education  
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هاي الزم براي يك شغل يا  صالحيتآموزي در واقع به سمت فراهم آوردن  حرفهدر ارتباط با پرسش نخست، 

توان در جوامع جديد يافت،  چنين انجام كليه كارهايي كه مي قرارداد توأم با دريافت دستمزد و هم

  .كند گيري مي جهت

هاي آنها  آموزي نه تنها بايد مردم را براي همه انواع كارها و استلزام توان گفت كه حرفه اما در مقوله دوم، مي

هاي اجتماعي و شغلي در شرايط  ه بايد آنها را براي زندگي جمعي و براي شناختن ارتباطتربيت كند بلك

تربيت براي كار و : آموزي هر دو معني را در بر دارد توان گفت كه حرفه بنابراين مي. متغير نيز آماده كند

  .تربيت شهروندي

المللي آموزش و تربيت فني و  با عنايت به مفهوم مندرج در مقوله دوم است كه در مجامع تخصصي بين

هاي انساني  بخشي و توسعه توانايي فعاليتي است كه به منظور هويت« : اي، چنين تعريف شده است حرفه

كنند  آموزي مشاركت مي كساني كه در فعاليت حرفه. گيرد بخش صورت مي براي زندگي كاري مولد و رضايت

ر آن را بشناسند و به طور فردي يا جمعي بر آن تأثير بايد بتوانند شرايط كار و محيط اجتماعي حاكم ب

  » (ILO, 1975)بگذراند 

  :هاي زير را داراست زمان ويژگي اي هم فت كه آموزش و تربيت فني و حرفهتوان گ با توجه به تعريف فوق مي

ش هاي الزم براي انجام وظايف يك بخ كه به منظور فراهم آوردن دانش و مهارت فعاليتي آموزشي است -

شـكل   زمـان بـه   هم. پذيرد مشخص از يك كار، يك شغل، يا يك فعاليت تخصصي در بازار كار صورت مي

كند و افراد را نه تنها به عنوان كارگر بلكـه بـه عنـوان     برنامة مكمل در كنار ساير انواع آموزش عمل مي

  .كند شهروند نيز تربيت مي

هـا مسـتلزم    انتقال دانـش و مهـارت   .است مرتبط با فرآيندهاي انتقال فناوري، نوآوري و توسعه فعاليتي -

زمان، از آنجا كـه دانـش    هم. هاي اقتصادي است نوعي انتقال فناوري به كارگران و از طريق آنان به بنگاه

ايـن فرآينـدها،   دهـد، در بـه ثمـر نشسـتن      ها را تشكيل مي شالوده فرآيندهاي نوآوري و توسعه فناوري

  .آموزي نقشي اساسي بر عهده دارد حرفه

ها، كارآفرينان و كارگران  دولت .هاي درون اين نيرو و مقوله كليدي در ارتباط واقعيتي است از نيروي كار -

آمـوزي بـه    اند كه حرفـه  دهند زيرا بيش از پيش دريافته اكنون به اين نوع آموزش بسيار توجه نشان مي

يـابي بـه    پـذيري، دسـت   وري و بهبود كيفيت و رقابت شتغال به طور عام، ارتقاي بهرههاي ا توزيع فرصت

  .رساند شرايط كار سالم و مناسب و نيز تسهيل گفتگوي اجتماعي در سطوح مختلف كمك مي

    هاي آن مفهوم كار و ويژگي .2
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به . كار ارايه شود نقش محوري دارد، الزم است تعريفي نيز از» كار«اي  چون در تعريف آموزش فني و حر فه

عبارت ديگر، هرگونه تالش انساني خواه تالش ذهني،  به. هر نوع فعاليت فكري و جسمي كار گفته مي شود

، ص 1371فرهنگ، (شود  شود كار ناميده مي جسمي و معنوي كه به توليد كاالهاي اقتصادي منتهي مي

كند كار مولد به حساب  اي را ايجاد مي ايدهدر حال حاضر هر كوششي كه نيازي را ارضاء نمايد يا ف). 2223

از نظر اقتصادي كار، كوشش . دهد با كار در طبيعت خارجي انسان هم خود و هم طبيعت را تغيير مي. آيد مي

هاي  در قرون اخير به ويژه پس از انقالب صنعتي كار ويژگي. شود انساني است كه در جهت توليد هدايت مي

هاي متعددي  جوامع صنعتي داراي ويژگي. ر در دوران كشاوري متمايز كرده استجديد يافته و آن را از كا

به همين . مثل يكسان سازي، تخصص كاري و تمركز بخشيدن به امور اجتماعي به ويژه كار: شده است

اين ويژگي . سبب، كار بيش از پيش بعد اجتماعي پيدا كرده است و معياري براي منزلت اجتماعي شده است

مردان را نسبت به ابعاد و تاثيرات اجتماعي كار در  در جامعه نظر دولت» كار كردن«ي كار و اهميت اجتماع

   )260، ص1385قاسمي پويا، (جامعه جلب كرده است 

    اهميت كار

اما به . ها و اهميت كار نباشد شايد پس از تعريف كار به مثابه عامل انسان ساز، نيازي به برشمردن ضرورت

كوشيم اهميت و ضرورت آن را از ابعاد مختلف  بيش از پيش بر اهميت كار در جهان امروز ميمنظور تاكيد 

 .بازگوييم

گيرد، از  بدون كار كارستان تحول و توسعه صورت نمي. كار عامل رشد و توسعه پايدار و همه جانبه است -

ها، و در  شيرازه خانواده بيكاري. هاي اجتماعي است ها و ناهنجاري اين رو بيكاري عامل بسياري از آسيب

  .كار نياز اساسي انسان هاست. ريزد دراز مدت جامعه را در هم مي

  .كند ترين و بارزترين رابطه ميان فرد و جامعه را كار ايجاد مي مهم -

  .عامل آسايش مادي و معنوي است. كار يك ارزش است -

ها در كنش و واكنش با هـم   انسان. چون كار يك عمل و فعاليت اجتماعي است، لذا شخصيت ساز است -

ها و به طور كلي تمام جوانب اجتماعي شـدن   اخالق و داوري. شود شخصيت شان رشد كرده و بالنده مي

  .كند ترين وجه خود را پيدا مي شود، اين عمل در كار عالي ي تعامالت انساني حاصل مي در نتيجه

زيستن در ميان انسان ها و رشد يافتن  كارعالمي ايجاد مي كند كه در آن فعاليت ذهني و جسمي براي -

وظيفـه اخالقـي، اعتقـادي و    » كـار كـردن  «در فرهنگ كار توسعه يافته، . شود و شكوفا شدن محقق مي

  .  )262، ص1385قاسمي پويا، ( شود اجتماعي و اقتصادي ارزيابي شده و بر آن تاكيد مي

  اي فايده هاي آموزش فني و حرفه .3



 17       مباني نظري :دومفصل      

 

اي از مقاصد مختلف را به  تواند طيف گسترده اي از استعدادي برخوردار است كه مي و تربيت حرفه آموزش

ها،  ها و پرورش شايستگي هاي شغلي، مهارت نزديك مانند صالحيت 1از جمله پي آمدهاي. ثمر برساند

و  2تخصصيهاي  پرورش شناختي، پرورش خصوصيات رواني اجتماعي، پذيرش در اجتماع، عضويت در گروه

اي توسط فرد به دست  با تميز قائل شدن بين منافعي كه در دوره يادگيري حرفه. يابي به اطالعات دست

ها را بهتر  توان قلمرو اين فايده  شود، مي تري كه در پي اين دوره حاصل مي هاي گستره آيد با فايده مي

آيد و از آن جمله است  از آن به دست ميآموزي يا بالفاصله بعد  منافع فردي در طول حرفه. شناسايي كرد

از . شوند هاي رسمي و معيارهاي ارزشيابي نظام آموزشي به كار گرفته مي هاي فني كه به عنوان هدف مهارت

تر، پي آمدهايي هستند كه ممكن است در طول حيات به دست آيند، و  هاي گسترده سوي ديگر فايده

بري صورت  د اما پديد آمدن آنها در فرآيندهاي پيچيده و زمانان هرچند كه به پي آمدهاي نزديك وابسته

گذاري برخوردارند كه براي  تر فردي و نيز اجتماعي و سياست آمدها از اهميت گسترده اين گونه پي. گيرد مي

گذاري و نيز براي خدمات عمومي به جز آموزش و  اقتصاد يا رفاه عمومي و نيز مباحث اجتماعي و سياست

 .(Feinstein, 2009, p424)اي برخوردارند  اهميت ويژهپرورش از 

. كند الگويي براي تحليل آن به كار گرفته شود اي ايجاب مي هاي مترتب بر آموزش فني و حرفه تنوع فايده

آمدهاي نزديك و  با به كارگيري الگوي مبتني بر سرمايه درباره پي. اي است ها رويكرد سرمايه يكي از آن

آيد را به  اي به دست مي توان منافعي كه از طريق آموزش و تربيت حرفه تر يادگيري، مي دههاي گستر فايده

؛ و 5؛ سرمايه اجتماعي4سرمايه انساني: 3عنوان نوعي سرمايه تبيين كرد كه به انواع زير قابل تقسيم است

  .   .6سرمايه هويتي

هاي آموزشي را  هد كه در دوران زندگي تجربهد اي را نشان مي اي از فرآيندهاي پيچيده تصوير ساده 1نمودار 

  .كند هايي در سطح فرد و اجتماع تبديل مي به فايده

                                                 
1 . outcomes 
2. Professional  
3 . Schuller et.al. 2004 
4 . Human Capital 
5. Social Capital  
6 . Identity Capital 
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  )Schuller et. al. 2004(هاي يادگيري  انواع سرمايه و فايده -1نمودار 

وري نيروي كار و فايده حاصل از طريق  هاي اقتصادي درباره بهره بناي پژوهش سنگ :سرمايه انساني

اين . هاي اقتصادي است آيد، ظهور نظريه سرمايه انساني در نظريه افزايش دستمزد كه از آموزش به دست مي

و ديگران  1رهاي بزرگي توسط بك خود را نشان داد، گام) Schultz 1961(در آثار شولتز  1960پديده در دهه 

اي از سرمايه انساني پديد  نكته كليدي اينجاست كه آموزش و پرورش ذخيره. در اقتصاد خرد برداشته شد

وري اضافه شده و به نوبت خود به   بهره. دهد  وري نيروي كار را در بازار كار افزايش مي آورد كه بهره مي

هاي  به موازات آن در سطح كالن فايده. شود تر و ماهرتر منجر مي افزايش دستمزد كارگران تحصيل كرده

پذيري در اقتصاد و كسب رشد باالتر  اجتماعي ناشي از ارتقاي سطح ميانگين تحصيالت سبب افزايش رقابت

آيد، زيرا كارگران تحصيل  ديگري نيز به وجود مي 2 چنين در سطح خرد، سرريزهاي هم. شود توليد داخلي مي

هاي  هاي  توليدي پيشرفت دهند و يا براي بنگاه مكار خود را نيز افزايش ميوري كارگران ه تر بهره كرده

  . آورند فناوري و مديريتي به وجود مي

سال اخير شكل گرفته است، رويكرد  50- 40بنابراين، بر پايه شالوده نسبتاً مستحكم نظري و تجربي كه در 

كند كه امنيت اقتصادي و افزايش  لقي ميگذاري ت سرمايه انساني، آموزش و پرورش را به عنوان سرمايه

  .وري را براي كل جامعه بدنبال دارد درآمد براي افراد و رشد اقتصادي و رشد بهره

شوند،  دهد كه در بازار كار با ارزش شمرده مي هايي ارجاع مي اگر سرمايه انساني به مهارت :سرمايه هويتي

هاي ديگر زندگي، براي  رود كه براي جنبه ه كار ميهايي ب ها و صفت سرمايه هويتي براي توصيف مهارت

                                                 
1 . Becker 
2 . Spillover 
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  4پذيري ، و انعطاف3، شكيبايي2، خودكارآمدي1ها خودپنداره. بهروزي فرد، خانواده و جامعه واجد ارزش است

ها به ادراك فرد از  خودپنداره. آيد هاي كليدي منابع شخصي هر فرد در سرمايه هويتي به شمار مي از جنبه

هاي علمي،  ها چند بعدي هستند كه به قابليت خودپنداره. شود ها و ارزش خودش مربوط مي توانايي

خودپنداره مثبت رفتارهاي  .هاي اجتماعي، يا به طور كلي ارزش قائل شدن براي خود مرتبط هستند قابليت

كند و به افراد در مديريت شرايط بيماري مزمن كمك  بخشد سالمتي روان را حفظ مي بهداشتي را بهبود مي

نظمي در  هاي مترتب بر كم ارزش دانستن خود مشتمل است بر نااميدي، فكر خودكشي، بي هزينه. كند مي

ت در روابط با ديگران، استفاده از مواد مخدر، تغذيه، ديگر آزاري، بارداري نوجوانان، بروز مشكال

خودكارآمدي را به اتكاي شخص به ) Bandura:1997(باندورا . خواري، سيگار كشيدن و امثال آن مشروب

كند كه براي حل يك مشكل يا انجام  هاي خود در سازماندهي و اجراي سلسله اقداماتي تعريف مي توانايي

آيد و به  كننده انگيزه به شمار مي در ارتباط با يادگيري از عوامل تعيينخودكارآمدي . كاري ضرورت دارد

پذيري  انعطاف. آورد همراه خود دلبستگي بيشتر به مدرسه و تداوم مشاركت در يادگيري را ارمغان مي

پذيري  هاي دروني زير شكل دهنده انعطاف ويژگي. تعبيري است براي سازگاري مثبت در رويارويي با فالكت

هاي  هاي حل مسأله، هدف داشتن و به آينده انديشيدن و شايستگي استقالل، مهارت: كودكان است در

  .اجتماعي

جامعه شناس امريكايي . پذيرد از منافع كليدي است كه از آموزش و پروش تأثير مي :سرمايه اجتماعي

معرف استحكام جامعه  كند كه اي تعريف مي سرمايه اجتماعي را به عنوان پديده) Coleman 1988(كلمن 

ترين شكل  بنياني. گيرد است و مواردي مانند همسايه خوب بودن، اعتماد و روابط متقابل داشتن را در بر مي

پيوندد و اعتماد و همگني يك  است كه به دور يك هويت مشترك به هم مي 5سرمايه اجتماعي، پيوند دهنده

است كه شبكه اجتماعي افقي  6سرمايه اجتماعي پل زنندهنوع ديگر . آورد گروه معين اجتماعي را فراهم مي

يابد و آن شبكه متقاطعي است ميان افرادي با سوابق قومي،  هاي همگن امتداد مي است كه در فراسوي هويت

است كه اتصال افراد و  7نوع سوم، سرمايه اجتماعي ارتباط دهنده. فرهنگي، جمعيتي و اجتماعي متفاوت

هاي عمودي قرار  كند و در درون سلسله مراتب اجتماعي با شبكه اولياي امور مشخص مي نهادها را با قدرت و

  .گيرد مي

                                                 
1 . Self-concept 
2. Self-efficiency  
3. Patience  
4. Resilience  
5 . Bonding 
6 . Bridging 
7 . Linking 
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تري براي آموزش  تر و مهم هاي گسترده دهد كه فايده اي كه مطرح شد و شواهد اوليه تجربي نشان مي نظريه

هاي زير   ها به لحاظ جنبه هالبته اين فايد. هاي يادگيري وجود دارد اي در مقايسه با ساير شكل فني و حرفه

  ). 424همان ص(اند  هنوز به روشني درك نشده

  . كند ساز و كارها و فرآيندهايي كه آنها را توليد مي) 1

  .همراه دارد اي كه بيشترين فايده را به شكل ارايه) 2

  ارزشيابي و به كميت درآوردن مقياس و ارزش آنها) 3

  .كند را حمايت يا محدود ميهاي ملي و اجتماعي كه آنها  زمينه) 4

هاي مختلف و براي كساني كه مسـيرهاي متفـاوتي را    اي در سن ماهيت اثرات آموزش فني و حرفه) 5

  .اند در زندگي پيموده

) نظام(آنها اشاره شد، بين نهاد  اي كه به اختصار به هاي مترتب بر آموزش فني و حرفه سبب مجموعه فايده به

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در يك جامعه متعادل، ) هاي نظام(ساير نهادهاي اي و  آموزش فني و حرفه

آنها و تحليل چگونگي  اي، توجه به روابطي نشأت گرفته است، كه براي بهبود عملكرد آموزش فني و حرفه

ن هاي ديگري در اي مباني نظري اين ضرورت در بخش تأثير گذاريشان بر اين نوع از آموزش ضرورت دارد، به

  .فصل خواهيم پرداخت

  1اي ريزي آموزشي و درسي آموزش فني و حرفه مفاهيم مرتبط با برنامه .4

ترين تأثير را برا رابطه بين نظام اموزش فني  زيري آموزشي و درسي كه بيش در اين بخش مفاهيمي از برنامه

انواع روابط نظام آموزش آموزي،  مراحل حرفه: گردد شرح زير تبين مي گذارد به اي و محيط كار مي و حرفه

تعريف برنامه درسي، مراحل برنامه ريزي درسي، عوامل موثربر موفقيت برنامه  اي و بازار كار، فني و حرفه

درسي، نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي و درسي، تدوين برنامه درسي، برنامه ريزي راهبردي ملي، برنامه 

رسي ملي براي آموزش فني و حرفه اي، رويكردهاي تعيين هدف ريزي مبتني برعالئم بازار، تدوين برنامه د

اي،  اي، تعيين محتواي برنامه درسي، ارزشيابي برنامه آموزش فني و حرفه برنامه آموزش و تربيت حرفه

سازوكارهاي بازخوردي براي برنامه ريزي درسي، راهبردهاي راهنمايي و مشاوره، كيفيت آموزش فني و 

هاي آموزشي تسهيل كننده  ها و فعاليت هايي از هدف كارآفريني در مدارس، نمونه حرفه اي، حرفه آموزي

 .گذر از مدرسه به محيط كار، و در پايان جمع بندي و پيشنهادها

  آموزي مراحل حرفه .4.1
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ا"�� �!  ه�� # .��0"/ ا�# -., -� ) �, +*�) د('& %$



 21       مباني نظري :دومفصل      

 

هاي مناسب ارايه كرد، الزم است بر سطحي از آموزش فني  هاي پژوهش پاسخ براي آن كه بتوان براي پرسش

وزارت آموزش و پرورش در زمينه آموزش و تربيت فني و  وظايفكز شود كه با مأموريت و اي تمر و حرفه

اي را، براساس  توان سطوح مختلف آموزش و تربيت حرفه براي اين منظور مي. تري دارد اي تناسب بيش حرفه

مرحله، از كم  هاي بازار كار، به چند ميزان درگيري و تناسب مستقيم آن با نيازهاي مهارتي مشاغل و حرفه

هاي الزم  اي براي كسب صالحيت آموزش و تربيت حرفه گرت لوز. بندي كرد ترين تا درگيرترين، طبقه ارتباط

  ): 29، ص1373لوز، (مورد نياز بازار كار را داراي چهار مرحله به شرح زير دانسته است 

  : آشنايي با نقش يك كارگر مولد از طريق: 1آگاهي حرفه اي −−−−

 درك كار به عنوان يك ويژگي انسان شناختي در زندگي بشر، ) الف

  آشنا شدن با ماهيت عمومي زندگي كاري، ) ب

  ها و نيازهاي شغلي،  ها، ارزش درك انواع عالئق، مهارت) ج

  اي در هرشغل،  كسب بينش نسبت به اختصاصي بودن نيازهاي حرفه) د

  . شغلي مختلفهاي  درك تفاوت شيوه زندگي شاغالن درگروه) ه

آشنايي با شيوه سازمان دهي تقسيم كار در جامعه و مقدار كشش موجـود در  : 2اي  نظام پذيري حرفه −−−−

  : هاي مختلف از طريق افراد براي كسب مهارت

 هاي شغلي،  آشنايي با انواع مشاغل براي گسترش دامنه انتخاب) الف

  هاي برخورد مختلف با تحليل وظايف شغلي،  درك شيوه) ب

  افزايش درك كلي نسبت به بازاركار، ) ج

  كسب بينش نسبت به معيارهاي الزم براي خود شناسي شغلي، ) د

  . شناخت وابستگي متقابل ميان انتظارهاي فردي و خواستهاي اجتماعي) ه

هاي شـغلي، در ارتبـاط بـا خـود      آشنايي با شيوه اكتشاف و جستجو درنقش: 3اي  اندوزي حرفه تجربه −−−−

  : از طريق انگاري شغلي

 فهم فوايد يادگيري تجربي درمحيط واقعي كار، ) الف

  هاي شركت در تجربه واقعي كار،  يافتن فرصت) ب

  درك معيارهاي مربوط به كشف عملي نقش خويش به عنوان يك كارگر، ) ج

  . يك موقعيت 4كسب آمادگي براي تطابق با الزامات كاركردي و فراكاركردي) د

                                                 
1 -Vocational awareness 
2 - Vocational systematization 
3 - Vocational experimentation 
4 - Functional and extra – functional requirement 
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 اشتغال پذيري −−−−
از ) يا بـه جـاي آن ادامـه تحصـيل    (آشنايي با دنياي كار، در مرحله ورود به بازار كار : 1

  : طريق

 هاي فراكاركردي الزم براي ورود به بازاركار،  هاي كاركردي و تا حدودي مهارت كشش مهارت) الف

 هاي شغلي ممكن كه پس از ورود به بازاركار موجود است،  تسلط نسبت به موقعيت) ب

  ، 2موضوع انتخاب ميان آموزش اشتغال پذيري و آموزش بيشتر درك) ج

  . هاي قابل انتقال بازشناسي ماهيت مشروط انتخاب حرفه و در نتيجه شناخت اهميت مهارت) د

اي است كه برعهده آموزش پايه و عمومي  اي وظيفه يابي به مراحل اول و دوم از آموزش و تربيت حرفه دست

يابي به  و چون گذراندن اين دو مرحله براي دست. مايي تحصيلي واگذار شده استهاي ابتدايي و راهن دوره

هاي مراحل سوم و چهارم ضروري است، هرگونه نارسايي كه در آموزش عمومي اتفاق بيفتد موجب  شايستگي

اي است  دار مراحل سوم و چهارم آموزش و تربيت حرفه بروز نارسايي شديدتر در آموزش متوسطه كه عهده

اي  اكنون با توجه به نكات باال الزم است تعريفي نيز از برنامه درسي در قلمرو آموز فني و حرفه. واهد شدخ

  .ارايه شود

  اي و بازار كار انواع روابط نظام آموزش فني و حرفه .4.2

هاي  سو روابط متقابل برنامه درسي با زيرنظام است از يك الزمهنگام بررسي رابطه برنامه درسي با محيط كار 

داري و ارتباط آن با مديريت مياني و  هاي مدرسه ، تأمين و تخصيص منابع مالي، شيوه مديريت و راهبري

كالن و وظايف و نقش پذيرفته شده معلم در نظام آموزش و پرورش مورد نظر باشد و از سوي ديگر روابط 

هاي توليدي  ي درون محيط كار، مانند ظرفيت رقابت پذيري و نوآوري، نوع وابستگي بنگاهها حاكم بر مؤلفه

... ها و شيوه مديريت نيروي انساني در آنها و  هاي بنگاه هاي موجود، انداره و حجم فعاليت به دولت و رانت

اي، بطور مناسب رصد  شناسايي و تأثير آنها بر رابط متقابل با برنامه ريزي درسي در آموزش فني و حرفه

  .شده و مورد ارزيابي قرار گيرد

هاي  اجتماعي و زمينه-يافتگي اقتصادي به تناسب سطح توسعه كشوريدر ميدان عمل، و در طول زمان، هر 

اي بكارگرفته شده در آن كشور  تاريخي و فرهنگي، و البته رويكردهاي كالن ساماندهي آموزش فني و حرفه

- و يا با محوريت دوگانه بنگاه اقتصادي -مورد ژاپن-، بنگاه توليدي محور-وئدمورد س-آموزشگاه محور(

. تري گذاشته است اي از اين روابط تأكيد بيش ، بر دسته))432-411، صص 1382لگلو، (آلمان -مدرسه مورد

اي  اجتماعي و رويكردهاي ساماندهي آموزش فني و حرفه-به اين ترتيب، از حاصل تركيب شرايط اقتصادي

نظر يكي از  در چند دهه اخير الگوهاي ارتباطي مختلفي بين اين دو محيط شكل گرفته است كه به

                                                 
1 -Employability  
2 -Further education 
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خالقي، ( بندي كرد الگوي زير طبقه 5توان مجموعه آنها را در  اي كشور مي نظران آموزش فني و حرفه صاحب

 ): 52-35،صص 1381

درباره دنياي كار اسـت و از آن طريـق    در اين الگو تأكيد بر افزايش دانش معلمان :الگوي معلم محور  −−−−

  آموزان با دنياي كار؛ آشنا كردن دانش

آمـوز بـا محـيط كـار      رابطه كار و آموزش در اين الگو از طريق تمـاس دانـش  : آموز محور الگوي دانش −−−−

  هاي مختلفي انجام شود؛ تواند به شيوه گيرد كه مي صورت مي

هـاي آموزشـي و كـار از طريـق برنامـه درسـي صـورت         در اين الگو ارتباط محيط: الگوي برنامه محور −−−−

  پذيرد؛ مي

هـاي آموزشـي    در اين بازار دوره. شود در اين الگو از مفهوم بازار آموزش استفاده مي :الگوي بازار محور −−−−

هـاي   ها توسط بنگاه شود و تقاضا براي اين دوره اي عرضه مي توسط توليد كنندگان آموزش فني و حرفه

 پذيرد؛ و ورت ميتوليدي و خدماتي ص

اي،  هاي مجازي و كاربرد آنهـا در آمـوزش فنـي و حرفـه     با توسعه مفهوم برنامه :الگوي ارتباط مجازي −−−−

توان موقعيت مجـازي   ، مي براي برقراري ارتباط بين آموزش و محيط كار با استفاده از فنون شبيه سازي

 .آموز انتقال داد محيط كار را به داخل مدرسه يا خانه دانش

اي  هاي مختلف آموزش فني و حرفه بندي فوق كامل شده و با واقعيت تجربه شده در نظام براي آن كه دسته

. تري پيدا كند الزم است الگوي ششمي، با عنوان الگوي تركيبي، به اين دسته بندي اضافه شود تطابق بيش

مانند الگوي تركيبي بكار گرفته . شود در اين الگو از دو يا چند رابطه تعريف شده باال همزمان استفاده مي

آموز، معلم و برنامه درسي با بازار كار در نظام  شده در كشور المان كه حداقل از سه شيوه رابطه دانش

 . برد آموز و برنامه درسي بهره مي يا در ايران كه از دو الگوي دانش. كند آموزي دوگانه استفاده مي حرفه

 :تعريف برنامه درسي .4.3

. برنامه درسي تعاريف متعددي بدست داده شده استاز .  استمحصول برنامه ريزي درسي  برنامه درسي

هاي يادگيري تعريف شود كه يك دانش آموز به  فعاليت تواند به عنوان مجموعه تجربيات و  برنامه درسي مي

اي  ههرچندآموزش فني و حرف). 15، ص1390فنيچ و كرانكيلتن، (كند   كمك راهنمايي مدرسه كسب مي

هايي  اي داراي ويژگي درچارچوب كلي آموزش و پرورش گنجانده شده است ولي برنامه درسي فني و حرفه

ها منعكس كننده نوعي تمركز  اين ويژگي. سازد  است كه آن را ازساير فضاها و قلمروهاي آموزشي متمايز مي

آمدهاي فوري و بلند  ساخت، نگهداري و پيتوانند با  اند كه به بهترين وجه مي هاي درسي و يا مركز ثقل برنامه

هاي درسي ديگر  ها، كم و بيش با برنامه اگرچه هر يك از اين ويژگي. مدت برنامه درسي مرتبط باشند

ارتباط دارند، اما يادآوري و تاكيد بر برنامه درسي ) نظيربرنامه درسي عمومي و برنامه درسي آموزش عالي(
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هاي فوق الذكر، كه با موضوع پژوهش يعني رابطه  راينجا برخي از ويژگيد. اي بسيارمهم است فني و حرفه

تر  تواند بر كيفيت اين رابطه تأثير بگذارد، با تفصيل بيش تر مرتبط است و مي آموزش و محيط كار بيش

  ): 29، ص1390فنيچ و كرانكيلتن، (مطرح خواهد شد 

امـا نتيجـه نهـايي    . محوربوده است –التحصيل برنامه درسي به طور سنتي فرآورده يا فارغ :  گيري جهت −

اي را نه از طريق پيشرفت تحصيلي دانش آموزان بلكه از طريق نتايج حاصـل از   برنامه درسي فني و حرفه

بنابراين، برنامـه  . سنجند  شود، مي  چنين پيشرفت تحصيلي كه به شكل عملكردي در دنياي كارمتجلي مي

و محصـول يـا   » هاي درون محيط مدرسه بيات وفعاليتتاثيرات اين تجر«درسي فني وحرفه اي به سمت 

  . شود  جهت دهي مي» اي دانش آموزان قبلي ها بر زندگي حرفه تاثير اين تجربيات و فعاليت«فراورده 

اي برنيازهاي شغلي شناسـايي   برخالف برنامه درسي علمي و آكادميك، برنامه درسي فني و حرفه:  توجيه −

ها و آنچه بـه طـوركلي احسـاس     اين نيازها صرفاً براساس برداشت. ستشده در يك منطقه خاص مبتني ا

شده است نيستند، بلكه ازچنان شفافيتي برخوردارند كه جاي هيچ گونه سوالي درخصوص نياز به كارگران 

رود   در شغل يا قلمرو شغلي منتخب وجود ندارد؛ بنابراين توجيه برنامه درسي، ازمجموعه مدرسه فراتر مي

محلي را دربرمي گيرد؛ از اين رو، چون برنامه درسي دانش آموز محوراست، خود برنامـه درسـي    و جامعه

  . اي كه براي فارغ التحصيالن موجود است، دارد هاي شغلي اساساً ريشه درفرصت

اي، به توسعه دانش واگاهي دربـارة قلمـروي ويـژه     هاي درسي درآموزش فني و حرفه تمركز برنامه: تمركز −

اي به طور مستقيم با كمك به دانـش آمـوزان در توسـعه طيـف      ست، برنامه درسي فني و حرفهمحدود ني

ها سروكاردارد كه هريك از آنها در نهايت بـه   ها، ارزش ها، نگرش ها، مهارت اي از دانش و يا آگاهي گسترده

 . كنند  التحصيالن كمك مي نحوي به قابليت استخدام فارغ

اي به مدرسه ديگر و از  اگرچه استانداردهاي موفقيت ازمدرسه: اي مدرسهاستانداردهاي موفقيت برون  −

هـاي حيـاتي در    هاي شغلي موثر، مهارت اي به منطقه ديگر متفاوت است، اما اكثراً به شكل مهارت منطقه

مطمئناً استانداردهاي موارد فوق . شوند  هاي كارآفريني جلوه گر مي يك حرفه، مهارت شغل يابي و مهارت

اي و نيز كسب و كار و صنعت از آنها به عنوان  اند كه رهبران آموزش فني و حرفه اي فقيت برون مدرسهمو

 . كنند  نتايج بسيار مهم برنامه درسي ياد مي

هرچند اين نكته كامالً درك شده است كه هـر نـوع تـالش    : جامعه محلي -محيط كار -روابط مدرسه −

اي مسـئوليت برقـراري    مرتبط باشد، ولي آمـوزش فنـي و حرفـه    اي به جامعه محلي آموزشي بايد به گونه

 . هاي مرتبط با كشاورزي، خدمات و صنعت را برعهده دارد ارتباطات قوي با زمينه

گو بودن آن بـه تغييـرات فنـاوري در     اي پاسخ ويژگي اساسي ديگر برنامه درسي فني و حرفه: گويي پاسخ −

. گـو باشـد   ن معاصر بايد به تغييرات دائمـي دنيـاي كـار پاسـخ    اي در دورا برنامه درسي حرفه. جامعه است
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هاي مختلف بايد دربرنامه درسي گنجانده شوند، به نحـوي كـه فـارغ التحصـيالن      تحوالت جديد درحيطه

بتوانند براي كسب يك شغل رقابت كنند و هنگامي كه آن را به دست آوردند، حداكثرتوانايي بالقوه خـود  

 . ندرا به منصه ظهور برسان

گردآوري امكانات و تجهيزات و منابع آموزشي مناسب، دغدغه مهم همه افراد دخيل دراجـراي  : تداركات −

بـر   تدارك منابع مرتبط با هر نوع برنامه درسـي، كـاري پيچيـده و زمـان    . اي است هاي درسي حرفه برنامه

 ). همان منبع(يل است هاي درسي دخ است، اما اين عامل درسي در شكست يا موفقيت بسياري از برنامه

 : مراحل برنامه ريزي درسي  .4.4

شامل سه مرحله كلي طراحي، اجرا و  ها برنامهاي همانند هرنوع ديگر از  ريزي آموزش فني و حرفه برنامه

نياز (تشخيص نياز: مراحل تفصيلي برنامه ريزي درسي به شرح زير است. ارزشيابي يا بازبيني برنامه است

هاي تدريس، توليد مواد آموزشي،  ، تعيين اهداف، تعيين محتوا، سازماندهي محتوا، انتخاب روش)سنجي

 . و ارزشيابي برنامه درسيارزشيابي تكويني برنامه، اجراي برنامه، 

 :عوامل موثربر موفقيت برنامه درسي .4.5

اندركاران برنامه درسي  هاي برنامه درسي مستلزم وجود شرايط و عواملي است كه دست به هدف دستيابي

اند كه برنامه درسي هنگامي با  براين عقيده) 1390(فنيچ و كرانكيلتن . بايد به آن توجه داشته باشند

محور، پويا و شفاف درنتايج، كامالً مجسم، واقع گرا، دانش –خواهد بود كه داده  همراهت موفقيت و كيفي

اكنون به شرح . محور، داراي ارزشيابي هشيارانه، آينده محور و متمركز بر استاندارد جهاني باشد -آموز

 ). : 35- 39، صص1390فنيچ وكرانكيلتن، (پردازيم   مختصر هريك از عوامل فوق الذكر مي

 -اي معاصر نمي تواند به درستي عمل كند مگر آن كـه داده  برنامه درسي فني و حرفه:  1محور -داده  −

هرنوع تصميم درخصوص اين كه آيا يك برنامه درسي پيشنهاد شود يا نه، حتماً بايد مبتني . محور باشد

  . هاي مرتبط با جامعه و مدرسه باشد بر داده

اندازه كه آموزش فني وحرفه اي دريك  به همان. برنامه درسي ايستا، برنامه درسي مرده است: 2پويايي −

هر زمان كه فلسفه انجام ايـن كـار توجيـه پـذير     . وضعيت پوياست، برنامه درسي آن نيز بايد پويا باشد

تغييـرات   گويي يك برنامه درسي به پاسخ. باشد، برنامه درسي موجود تعديل، تغيير يا حتي حذف شود

  . دنياي كار، بركيفيت نهايي آن برنامه درسي و نقش آن در رشد دانش آموز تاثير مهمي دارد

                                                 
1 -Data-based 
2 -Dynamic 
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گو باشد، بلكـه بايـد    اي نه تنها بايد نسبت به دنياي كار پاسخ برنامه درسي فني و حرفه: 1نتايج آشكار −

. الدين و كارفرمايان ايجاد كندگويي را در مديران، دانش آموزان، معلمان، و پاسخ) توانايي(بتواند چنين 

اند، اما اين اهداف به ميزاني كه به صـورت صـريح و آشـكار     اهداف كلي بخش مهمي از هربرنامه درسي

توانيم بگوييم كه آيا   به ميزاني كه نتايج قابل سنجش باشند، مي. قابل انتقال باشند، از اعتباربرخوردارند

  . د يا خيران دانش آموزان به آن اهداف دست يافته

تواند شامل حل تعارضات موجـود در محتـواي دروس     انسجام بخشي برنامه درسي مي: 2انسجام كامل −

همچنـين انسـجام بخشـي    . مختلف يا تدوين يك جريان آموزشي منطقي از سالي به سال ديگـر باشـد  

درسـي ماننـد    ها ي مشترك دربرنامه هاي مورد استفاده درفعاليت تواند به اموري چون تعيين روش  مي

هـاي درسـي يـا تصـميم گيـري       اي دانش آموزي، ارائـه پشـتيباني بـه سـاير برنامـه      هاي حرفه سازمان

درخصوص اين كه چه مفاهيمي در رياضيات بايستي به عنوان پيش نياز يا در قالب يك درسـي خـاص   

  . تدريس شود، توسعه و گسترش يابد

اگـر قراراسـت دانـش    . ي تواند در خـالء فعاليـت كنـد   اي نم برنامه درسي فني و حرفه: 3واقع گرايانه  −

آموزان براي اشتغال كامل آماده شوند، تمركز اصلي برنامه درسي بايد بر چيـزي باشـد كـه بـا اشـتغال      

محتوا صرفاً برمبناي آنچه يك فرد بايستي بداند تدوين نمي شود، بلكه شـامل آن چيـزي   . تناسب دارد

از آنجا كه بخش . باشد» 4عملي بودن«تاكيد عمده بايد بر . م دهداست كه يك شخص بتواند ان را انجا

شود، بيشتر تجربيات دانش آموز بايـد درقالـب     اعظم وقت كارگر درقلمروها و زمينه كاربردي صرف مي

هـاي آمـوزش    محيط و زمينه كاري مورد نظر باشد؛ تجارب مسـتقيم و عملـي در آزمايشـگاه و محـيط    

ها به دنياي كـار مجهـز    ها و نگرش ن را به ابزارهايي براي انتقال دانش، مهارتمبتني بر كار دانش آموزا

 . كند  مي

هـاي درسـي    هاي درسي تا حدودي دانـش آمـوز محورنـد و برنامـه     بيشتر برنامه: محور –دانش آموز  −

 هاي زيادي پيرامون به تازگي دغدغه. اي به طور حتم از اين حيث مستثني نيستند آموزش فني و حرفه

تواند نيازهاي دانش آموزان را محقق سازد، به وجود   اين كه چگونه يك برنامه درسي به بهترين نحو مي

رويكردهاي متعددي مانند تدريس گروهي و آموزش انفرادي، به وسيله مربيان به كارگرفته . آمده است

گيـرد،   ي به كار ميولي صرف نظر از رويكردي كه يك مرب. شده است تا به تحقق اين نيازها كمك كند

كند   رويكرد مورد نظر، به چه ميزان به دانش آموزكمك مي«: به يك سوال اساسي بايد پاسخ داده شود

                                                 
1 -Explicit outcomes 
2 -Fully Articulated 
3 -Realistic 
4 -Practicality 
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. جنبه ديگر دانش آموز محوري با فرايند تدريس و يادگيري سروكار دارد. »تا براي اشتغال آماده شود؟

  . كه ملزم به رفع نيازهاي فردي نيز هستبرنامه درسي نه تنها بايد نيازهاي گروهي را محقق سازد بل

گيرنـد كـه هـر از گـاهي بـه       بسياري ارزشيابي را به عنوان فعاليتي درنظر مي: 1هشياري –ارزشيابي  −

تواننـد بـه مـدت     دريك برداشت واقع بينانه، مـديران نمـي  . شود  هاي اعتباربخشي انجام مي همراه شيوه

ارزشيابي برنامه درسي بايستي يك فعاليـت  . انتظار بمانندطوالني براي دانستن ميزان موفقيت خود در 

  . دار صورت پذيرد مداوم باشد؛ فعاليتي كه به صورت برنامه ريزي شده و نظام

اي معاصرند بايد مطمئن شـوند كـه    هاي درسي فني و حرفه افرادي كه مسئول برنامه: 2محور –آينده −

هاي درسي درحال اجرا آنچه را درآينده اتفاق خواهد افتاد يا ممكـن اسـت اتفـاق افتـد، درنظـر       برنامه

ج شود، بايد درخصوص نتـاي   هنگامي كه درباره محتوا و ساختاربرنامه درسي تصميم گيري مي. اند گرفته

اگر قراراست برنامه درسـي بـا آينـده تناسـب     . انديشيده شود  آتي حاصل از اين تصميمات نيز تدابيري

ميزان موفقيـت يـك برنامـه درسـي     . گوباشد داشته باشد، بايستي نسبت به نيازهاي حال و آينده پاسخ

  . گي داردانداز و ديدگاه آينده محور بست دربيست، سي يا چهل سال آينده تا حد زيادي به چشم

درساليان اخير، مباحث زيادي درخصـوص محـيط كارجهـاني مطـرح شـده      : 3تمركز بر سطح جهاني −

منظور از محيط كارجهاني، فضايي است كه درآن استخدام شـوندگان، درسـطح جهـاني فعاليـت     . است

منجـر  كنند و عملكرد جمعي آنها به بهترين و قابل رقابت ترين توليدات و خدمات در سطح جهـان    مي

هـاي خـود    گـروه «توافق درقبال استانداردهاي جهاني، تمركز بر كيفيت جامع و توانـا سـازي   . شود  مي

توانند به سطح   اند كه صنايع و مشاغل مختلف با استفاده از آنها مي هاي مختلفي در زمره روش» 4راهبر

  . و كالس جهاني راه يابند

  نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي و درسي .4.6

اي،  در نظام آموزش فني و حرفه. هاي اصلي در برنامه ريزي آموزشي ودرسي است سنجي يكي از مؤلفه نياز

نيازسنجي . آيد رابطه ميان نظام آموزشي و محيط كار بشمار مي برقراريهاي بسيار مؤثر در  يكي از مؤلفه

اي است  نفوذ در امر آموزش فني و حرفه نفع و ذي ربط، ذي ها ازمنابع ذي آموزش شامل فرايند گردآوري داده

نيازسنجي آموزش . تا بر مبناي آن نيازهاي واقعي اين منابع تشخيص، دسته بندي و سرانجام تعيين شوند

به عبارت ديگر نيازهاي آموزشي منشاء . هاي يك برنامه آموزشي و درسي است سي در تدوين هدفگام اسا

ها و تعاريف ارائه شده درخصوص نيازها  به طوركلي برداشت. تدوين هدفهاي برنامه آموزشي و درسي هستند

 ): 7، ص 1384فتحي واجارگاه، (اند  را به چهاردسته زيرطبقه بندي كرده

                                                 
1 -Evaluation-conscious 
2 -Future - oriented 
3 -world –class- focused 
4 -self –directed work teams 
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هـا   يكي از متداول ترين و مقبول ترين تعريف :ن فاصله بين وضع موجود و وضع مطلوبنياز به عنوا .1

به نظروي نياز برموقعيتي داللـت دارد كـه در آن وضـعيت    . مي باشد»كافمن«از نيازها تعريف پيشنهادي 

بـزعم وي وضـعيت مطلـوب يـا مـورد نظـر در برگيرنـده        . موجود يا حاضر با وضعيت مطلوب فاصـله دارد 

با توجـه  . هاي مطلوب، هنجارها، ترجيحات، انتظارات و ادراكات مختلف درباره آنچه بايد باشد، است هدف

  : به اين مفهوم نيازسنجي فرايندي به شرح زير خواهد بود

  ). وضعيت مطلوب(ها يا آنچه كه بايد باشد  تعيين و تصريح هدف) الف

 )فعلي(مشخص كردن و سنجش وضعيت موجود ) ب

  . و وضع موجود) ها هدف(يري دقيق ميزان فاصله بين وضع مطلوب گ اندازه) ج

ديدگاه دوم درخصوص تعريف نياز عبارت از خواست يا ترجيح  :نيازبه عنوان يك خواست يا ترجيح .2

آنچه هسـته اصـلي   . اي در حوزه نيازسنجي است است، اين برداشت از نياز عموماً داراي كاربرد گسترده

ها در خصوص نيازهـا، كـانون    دهد آن است كه نظرات و عقايد افراد و گروه  ميدر اين نظريه را تشكيل 

هـايي   از مهم ترين تكنيـك . اصلي نيازسنجي است و نه فاصله يا شكاف بين وضع مطلوب و وضع حاضر

  . توان از تكنيك دلفي، تل استار و فيش بول نام برد  كه براين تعريف از نياز مبتني هستند مي

سومين برداشت از نيازها، تعريف نياز به عنوان يك نقصان، عيب  :يا نقصان 1عنوان يك عيبنياز به  .3

فرآيند شـناخت مسـائل،   : براساس اين تعريف از نياز، نيازسنجي عبارت است از. و يا نوعي كمبود است

حي مشكالت و معايب موجود در عملكرد فرد، افراد و ياسازمان به طـوركلي و پيشـنهاد اقـدامات اصـال    

از جملـه مهـم   . براي رفع معايب موجود و در نتيجه افزايش بازده عملكرد فرد، گروه يا سازمان مربوطه

توان از تكنيـك رويـداد مهـم يـا بحرانـي،        هايي كه بر اين تعريف از نيازمبتني هستند مي ترين تكنيك

  . ردتكنيك درخت خطا، تكنيك آزمون وظايف كليدي و نيز تجزيه و تحليل شغل نام ب

هاي مختلف، جامعـه مـورد نظـر، نـوع نيازهـا و پارامترهـاي        از اين ديدگاه موقعيت :برداشت تركيبي .4

تر آنچه كه بين وضـع   به عبارت روشن. دهند  عديده ديگر، برداشت ما را از نيازها و نيازسنجي شكل مي

دهد و سرانجام   شكل ميموجود و وضع مطلوب قراردارد، آنچه كه ترجيحات، عاليق و انتظارات افراد را 

 . آنچه كه برعملكردهاي مطلوب اثر منفي دارد، همگي نشانگر نياز هستند

دراين بخش از گزارش تحقيق به عنوان نمونه به طبقه . هاي مختلفي انجام شده است از نياز طبقه بندي

به نقل از (شود   شاره مياي قابل استفاده باشد ا هاي فني و حرفه تواند براي آموزش  مي كه» برادشاو«بندي 

نيازهاي مختلف دريكي ازطبقات زير قابل جايگزيني يا » برادشاو«از نظر ). 14، ص1384فتحي واجارگاه، 

 : باشد  دسته بندي مي

                                                 
1 -Dificit 
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هاي شخصي يا گروهي اشخاص از استاندارد تعيين شـده   اگر مهارت، توانايي و ويژگي: نيازهاي هنجاري) الف

تعيين استانداردها عمومـاً توسـط متخصصـان    . . . . گروه داراي نياز هنجاري است پايين تر باشد، آن فرديا

هــا، شــرح وظــايف شــغلي يكــي از  پــذيرد و در ســازمان  وكارشناســان صــاحب نظــر و مطلــع صــورت مــي

 . باشد  استانداردهاي مؤثر مي

شود كـه    دسوال ميوقتي از يك فر. مترادف است» خواست«نيازاحساس شده با مفهوم : نيازاحساس شده) ب

هايشان،  اطالعات افراد درخصوص نياز. كند  چه نيازي دارد، وي معموالً نيازي را كه احساس نموده، بيان مي

هاي اجتماعي، ميزان اسـتقالل و اعتمـاد بـه نفـس بـه       شده با باورها و ارزش هماهنگي با نيازهاي احساس

. . هـاي سـازماني و اجتمـاعي و    منظور بيان افكار و عقايد خود و انتقال به ديگران و نيز شرايط و موقعيـت 

  . تواند بيان و ابراز نيازهاي احساس شده را محدود كند و يا تقويت نمايد  اين عوامل مي. دارد.

رأسـاً در جهـت برطـرف     نياز بيان شده اشاره به وضعيتي دارد كـه فـرد  : نيازهاي بيان شده يا مورد تقاضا) ج

ايده اساسي در اين جا آن است كه وقتي . دهد  كند، اقدامات الزم را انجام مي  نمودن نيازي كه احساس مي

  . نمايد  فرد به چيزي نياز دارد، آن را تقاضا مي

آيند كه خصوصيات يك جمعيـت كـه خـدمات     اي زماني به وجود مي نيازهاي مقايسه: يا نيازهاي مقايسه) د

انـد،   اند با خصوصيات جمعيت يا جامعه ديگري كه همان خدمات را دريافت نكـرده  اي را دريافت كرده ويژه

  . مشابه باشد

آينـده بـا توجـه بـه     به تفاوت وضع موجود با وضعيت مطلـوب در  : نيازهاي پيش بيني شده يا مورد انتظار) ه

مثالً وقتي در نظام آموزش و پرورش تغييراتي . شود  شرايط و تحوالت نيازهاي آينده يا مورد انتظارگفته مي

هـاي   ها و توانايي در شرف وقوع باشد، معلمان، مديران و سايركاركنان براي انجام وظايف جديد بايد مهارت

فتحـي  (گويند   ها را، نيازمورد انتظار يا پيش بيني شده مي نياز به اين گونه آموزش. خاصي را داشته باشند

  ). 14، 1384واجارگاه، 

  تدوين برنامه درسي .4.7

اگر بنا باشد برنامه درسي مطابقت زيادي با نيازها داشته باشد بايد آن را در سه سطح ملي، استاني و محلي 

ند، سپس استانها براساس چارچوب شو  ابتدا هدفهاي هر برنامه درسي درسطح ملي تدوين مي. تدوين كرد

اي را درسطح  توان اهداف آموزش حرفه  پردازند و سرانجام مي  هاي ملي به تدوين برنامه درسي مي هدف

محلي به صورت جداگانه و مستقل بيان كرد و آنها را جزئي از بيانيه اهداف كلي براي همه سطوح آموزش و 

  . پرورش به حساب آورد
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  دي مليبرنامه ريزي راهبر .4.8

پذيرد، الزم است  اي با محيط كار بصورت منسجم و مستمر صورت براي آن كه ارتباط آموزش و تربيت حرفه

براي رسيدن به چنين . هاي شفاف، مورد پذيرش همگان و پايداري حاكم باشد در سطح ملي سياست

كند آينده را پيش   ش ميرويكردي كه تال. ريزي راهبردي ضروري است سياستهايي استفاده از رويكرد برنامه

ها و تهديدهاي  فرصت هاي بلند مدت، با توجه به ها و فعاليت ها، هدف بيني كند و هدفش تعيين اولويت

بنابراين برنامه ريزي راهبردي . شود  ويژه محيط اقتصادي است، برنامه ريزي راهبردي ناميده مي محيطي، به

ندهاي دراز مدت را درتوسعه منابع انساني و اقتصاد درسطح اي بايد كوشش كند تا رو آموزش و تربيت حرفه

هاي بلند مدتي را كه براي رسيدن  ها و فعاليت ها، هدف و برآن اساس، اولويت. ملي و بخشي پيش بيني كند

دراين برنامه ريزي فرض براين است كه دخالت بلند مدت و . به آنها الزم است رعايت شود، تعيين كند

لت در آموزش و پرورش و حرفه آموزي ميسر است واين دخالت بازتاب دهنده سياست ساختار يافته دو

آمدهاي مشخص در توسعه  اي است براي بهبود تدريجي تخصيص خدمات به منظوردستيابي به پي سنجيده

تر بر نيازها و تقاضاي حرفه آموزي درآينده متمركز است تا  اين رويكرد بيش. منابع انساني و در اقتصاد

هاي  اي بايد با پيش بيني دخالت بلند مدت دولت در آموزش و تربيت حرفه. قاضاي فوري براي مهارتهات

  ). 199، ص1384گاسكف، (هاي اقتصاد مرتبط گردد  ها و بخش اقتصادي و جمعيت شناختي كشور در زمينه

  : كند  زير را دنبال مي هاي ريزي راهبردي به عنوان ابزار دخالت مالي و مديريت دولت معموالً هدف برنامه

هاي توسعه اقتصادي مانند بهبود بهره وري ملي، به جلوراندن الگوي توليد ملي به سمت  پشتيباني از هدف −

كاالهاي ساخته شده، سهم بيشتر در بازارهـاي صـادرات و ايجـاد شـرايط جـذاب بـراي سـرمايه گـذاران         

  خارجي؛

اي نيروي كار، كاهش  ارتقاي آمادگي تحصيلي و فني و حرفههاي توسعه منابع انساني مانند  كمك به هدف −

  بيكاري، دستيابي به توزيع عادالنه تر درآمد ملي و فقرزدائي؛

اي به منظور عرضه خدمات باكيفيت، عملكرد همراه با بهره  هاي نظام آموزش و تربيت حرفه توسعه قابليت −

 . وري باال و پاسخ منعطف به عالئم بازار

كه . توان بسيار مرتبط با يكديگر و هم به صورت نسبتاً مستقل از يكديگر درنظر گرفت  ا هم ميها ر اين هدف

اي دولتي بايد لزوماً به اشتغال پذيري باالتر  اي تكراري آن است كه مخارج آموزش و تربيت حرفه تعبيركليشه

ايد به بهره وري باال و درآمد اين بديهي است كه آموزش و پرورش و حرفه آموزي ب. التحصيالن بينجامد فارغ

ها نه فقط براي استفاده دراشتغال  اما كسب دانش و مهارت. ملي و نيز افزايش درآمد كارآموزان كمك كند

 ). 200، ص1384گاسكف، (بلكه براي توسعه اجتماعي و فرهنگي نيزصورت پذيرد 



 31       مباني نظري :دومفصل      

 

  1برنامه ريزي مبتني برعالئم بازار .4.9

اين به . گويي به تقاضاي كوتاه مدت، براي كسب مهارت است بازار پاسخ هدف برنامه ريزي مبتني بر عالئم

ها را بازتاب دهند و به همراه تغييرات بازار خود را  ها بايد تقاضاي بازار براي مهارت معناي آن است كه دوره

يد كه عالئم توانند يا با  هاي ملي، مي درعمل، تنها مؤسسات عرضه كننده حرفه آموزي و نه نظام. سازگاركنند

اي بايد  دربرنامه ريزي مديران آموزش فني و حرفه. بازار را شناسايي كنند و نسبت به آن واكنش نشان دهند

اي در بازار كار برخوردارند مد نظر  در محاسبات خود ساير مسيرهاي حرفه آموزي را كه از اهميت ويژه

ها و نيروي كار توليد  نوع اول توسط بنگاه. اسايي استدو نوع اصلي از عالئم بازار قابل شن. . . . داشته باشند

. هاي اقتصادي هاي خالي شغل، نرخ بيكاري، دستمزد، تغييرات ملي و محلي در بخش مانند محل. شود  مي

ها، اطالعات  نوع دوم توسط خود مؤسسات حرفه آموزي از طريق هدايت تقاضاي دانش آموزان براي دوره

 . شود  آموزي و ميزان موفقيت فاغ التحصيالن دربازاركارتوليد ميدرباره هزينه واحد حرفه 

اي  هر مسئول آموزش فني و حرفه. برنامه ريزي مبتني برعالئم بازار از نوع برنامه ريزي تقاضا محور است 

از ) هاي اقتصادي جوانان، كاركنان يا بنگاه(درسطح ملي الزم است به روشني دريابد كه كدام مرجع تقاضا 

حرفه آموزي تقاضا محور به شكل تحت اللفظي به معناي حرفه آموزي به درخواست . لويت برخوردار استاو

كارفرمايان غالباً نگران نيازهاي توليدات فعلي خود هستند؛ اگر . شود هاي اقتصادي تفسير و برداشت مي بنگاه

ل رويكرد ملي به آموزش و تربيت نظام حرفه آموزي دولتي تنها به خواسته كارفرمايان واكنش نشان دهد، ك

 ). 198، ص1384گاسكف، (اي بيش ازحد با كوتاه نظري همراه خواهد شد  حرفه

ها يا  اي نيازمند وجود سازمان برقراري تناسب بين نيازهاي بازاركار و عرضه نيروي آموزش ديده فني و حرفه

هاي تخصصي منطقه اي  دهد اخيراً سازمان  ميبرخي تجارب نشان . واحدهايي به منظور تحليل بازاركار است

ها داراي متخصصان  اكثر اين نهاد. اند براي اين منظور تاسيس شده» 2هاي بازاركار رصدخانه«معروف به 

هايي مانند پيمايش نيازهاي كارفرمايان و بررسي وضعيت اشتغال و صالحيت  بازاركار هستند و فعاليت

هاي گسترده مبنا  هاي بازاركار براي گردآوري داده رصد خانه. دهند  نجام مياي مورد عالقه خانوار را ا حرفه

نرخ جاي يابي و ميزان دستمزد فارغ (هاي اشتغال، سروسامان دادن به محصوالت حرفه آموزي  درباره فرصت

شد تواند مفيد با  اي مي هاي مطالعات براي عرضه كنندگان آموزش و تربيت حرفه ، ونشريافته)التحصيالن

  ). 203همان، ص(

 تدوين برنامه درسي ملي براي آموزش فني و حرفه اي .4.10

                                                 
1 -planning Based on Market Signals 
2 -Labour Market Observatories  
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. اي چندين رويكرد وجود دارد براي سازماندهي و تدوين محتواي برنامه درسي مليِ آموزش و تربيت حرفه

  : توان به شرح زير برشمرد  عمده ترين اين رويكردها را مي

اي به كارگرفته شود به  درتمامي مؤسسات آموزش حرفهآن است كه يك برنامه درسي ثابت كه  گزينه اول

  . هاي درسي مرتبط به صورت متمركز توليد گردد همراه مواد آموزشي و كتاب

شود،   هاي متنوعي از موضوعات مشتركي است كه به صورت متمركز تعيين مي مبتني بر تركيب گزينه دوم

سطح برنامه درسي . گردد  آموزشي واگذار ميبه همراه موضوعات تكميلي كه انتخاب آنها به مؤسسات 

براي مثال، دربرزيل قانون آموزش و . تواند متغير باشد  شود مي  مشتركي كه به صورت متمركز تعيين مي

. اي دولتي را مشخص كرده است پرورش فدرال، ميزان حداقل برنامه درسي اجباري مدارس متوسطه حرفه

موضوعات » بخش متنوع«دهد، در حالي كه يك   پوشش ميموضوعات نظري را » هسته مشترك«اين 

. اي به مدرسه ديگر تفاوت كند تواند از مدرسه  اين جزء اخير مي. گيرد  اي را دربر مي آموزش و تربيت حرفه

كند، درحالي كه وزيران   درصد محتواي برنامه درسي را براي همه سطوح تحصيلي تعيين مي 60قانون فدرال 

. كنند  درصد باقي مانده را تعيين مي 40ها و شوراهاي آموزش وپرورش وابسته به آنها ايالتآموزش وپرورش 

هايي به عمل  هاي درسي توصيه وزارت آموزش و پرورش كتاب درسي منتشر نمي كند، اما درباره كتاب

معلمان  .هاي درسي و ساير مواد آموزشي خود را انتخاب كند هر مدرسه اجازه دارد كه كتاب. آورد  مي

اي دولتي غالباً از  مدارس متوسطه حرفه. موظفند مطابق با برنامه درسي مواد امتحاني خود را توليد كنند

، به نقل از گاسكف، 1995ليت، (كنند   هاي توليد شده بخش خصوصي استفاده مي هاي درسي و كتاب برنامه

  ). 180، ص1384

اهنمايي براي تدوين برنامه درسي است كه عرضه عبارتست از ايجاد چارچوب فني خطوط ر گزينه سوم

هاي آموزشي  براي مثال، دردانمارك، وزارت آموزش و پرورش فرمان. توانند آنها را به كارگيرند  كنندگان مي

. اي پايه گذاري شده است اي براي دروس آموزش و تربيت حرفه كند كه در آن چارچوب گسترده  صادر مي

  . ورزند  طراحي برنامه درسي مبادرت مي براين اساس مدارس خود به

براين فرض بناشده است كه نه برنامه درسي ملي و نه خطوط راهنماي ملي وجود دارند و  گزينه چهارم

كنند و اين كار را گاهي، اما نه همواره،   ها خود برنامه درسي مورد نياز را طراحي مي مدارس محلي و دانشكده

اين گزينه در امريكا به . دهند  طرف مقامات مسئول آموزش و پرورش انجام مي هايي از با دريافت راهنمايي

اي اقدام نمي  ها به استانداردسازي برنامه درسي آموزش حرفه شود، درجايي كه اغلب ايالت  كارگرفته مي

كنند، مگر درعمومي ترين شكل آن و جايي كه مقامات مسئول آموزش و پرورش ناحيه مسئوليت كامل را 

هاي درسي در  وزارت آموزش و پرورش ايالت فقط خطوط راهنمايي عمومي براي تدوين برنامه. رعهده دارندب

هاي برنامه ريزي درسي را از مربيان مدارس مختلف  هاي آموزش و پرورش كميته گاه ناحيه. اختيارمي گذارد
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پردازند   هاي درسي مي ن برنامههاي دوساله خود به تدوي اي محلي و دانشكده مدارس حرفه. دهند  تشكيل مي

، 1384، به نقل از گاسكف، 1995هرشباخ، (هاي تخصصي به قرارداد واگذارمي كنند  يا تهيه آن را به سازمان

  ). 181ص

  اي  رويكردهاي تعيين هدف برنامه آموزش و تربيت حرفه .4.11

دو . شوند  اس آنها تعيين ميهاي حرفه آموزي براس اي بستگي دارند كه هدف رويكردهاي برنامه ريزي به شيوه

 : هاي ملي وجود دارد رويكرد اصلي نسبت به تعيين هدف

ها برمبناي تقاضاي جاري و كوتاه مدت بازاركار و تقاضاي دانش آموزان براي مهارت پايه گذاري  هدف −

  شود؛

هاي حرفه  هدفها را به روندهاي توسعه منابع انساني و اقتصاد ملي مرتبط كردن به ترتيبي كه  هدف −

  . ، بلند مدت و راهبردي باشد1آموزي، گسترده مبنا

: اي دولتي دو رويكرد برنامه ريزي وجود دارد متناسب با دو رويكرد باال براي تدارك آموزش و تربيت حرفه

). بلند مدت(؛ و برنامه ريزي راهبردي )كوتاه مدت يا عملياتي(هاي بازاركار  برنامه ريزي مبتني بر عالمت

در . شود، به اطالعات ناقص متكي است  هاي آينده تهيه مي رنوع برنامه ريزي، چون برمبناي پيش بينيه

اي  اگر دردسترس بودن آموزش و تربيت حرفه. نتيجه، بايد انحراف ازعمليات برنامه ريزي شده را انتظارداشت

. ها ضرورت يابد ن است تعديل برنامهو تقاضاي بازار كار براي مهارتها به طوراستثنايي ناپايدار باشند، ممك

هاي خالي كار  ريزي كوتاه مدت براين فرض مبتني است كه اطالعات نسبتاً قابل اعتمادي در باره محل برنامه

بااين حال، مساله . هاي دانش آموزان درحال حاضر ودرآينده نزديك دراختيار خواهد بود و همچنين رجحان

بلند مدت برمي گردد، چون آشكارشده كه پيش بيني شرايط آينده  عمده به برنامه ريزي ميان مدت و

گفته شده است كه دربرخي . هاي كارگران ماهر بسيار نادرست ازكار درمي آيد كارگران متخصص و صالحيت

بنابراين، ). 1994؛ريچاردز و امجد، 1990دوگرتي، (گذرد   درصد مي 50كشورها خطاي پيش بيني اشتغال از 

هاي بلند مدت  كارآموزاني كه بتوانند درمشاغلي وارد شوند كه نيازمند تحصيالت و حرفه آموزي تعيين تعداد

 ). 192، ص1384گاسكف، (اي باقي مانده است  است، هم چنان به عنوان مساله مهم حل نشده

اي بايد سه  هاي كلي برنامه درسي آموزش حرفه براين باورندكه براي تدوين هدف) 1390(فينچ و كرانكيلتن

  : عامل را به شرح زير درنظر گرفت

 اند، مورد توجه قرارگيرد؛ پيشرفت افرادي كه تحت نفوذ اهداف كلي .1

  باشند؛اند، سازگار  اهداف تدوين شده با اهدافي كه درسطوح ديگرآموزشي تهيه شده .2

                                                 
1 -Broad – based  Objectives 
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 ). 218، ص 1390فينچ وكرانكيلتن، (همه اهداف تدوين شده به دقت مورد توجه قرارگيرند  .3

 تعيين محتواي برنامه درسي .4.12

به طور كلي محتواي برنامه درسي بر مبناي فلسفه حاكم بر نظام آموزشي، نياز جامعه و فراگيران، تدوين 

فلسفه حاكم برنظام آموزشي و ديدگاه . و مهم استاي اساسي  دربرنامه ريزي درسي فلسفه مقوله. شود  مي

اي مبناي ارتقاء نيروي كار، حرفه يا  اينكه چه فلسفه. برنامه ريزان در تدوين برنامه درسي نقش اساسي دارد

تعيين محتواي برنامه درسي براي آموزش . فن قرارمي گيرد تعيين كننده محتواي برنامه درسي خواهد بود

جنبه ارزنده آن توليد . است طرف بسيار ارزشمند و ازطرف ديگر، بس نوميد كننده اي ازيك فني و حرفه

تواند در محيط كالس درس به هنرجويان كمك كند كه به   محصول نهايي و تعيين محتوايي است كه مي

 جنبه نااميدكننده تعيين محتواي برنامه درسي، امكان تعيين محتوايي. باالترين استعداد خود دست يابند

 . است كه واقعاً براي هردو وضعيت آموزش و اشتغال مناسب باشد

، 139(شود   درتعيين محتواي برنامه درسي عواملي دخالت دارند كه به برخي ازاين عوامل اساسي اشاره مي

  ): 154فينچ و كرانكيلتن، ص 

برنامـه ريـزي    زمان درحال تبديل شدن به يك عامل اساسي در كـل فراينـد  : زمان و منابع مالي موجود −

ازسوي ديگر . شود  درسي است و به روشني به عنوان يكي از مالحظات كليدي در تعيين محتوا ديده مي

توانند در فرايند تعيين محتوا هركـاري را كـه بخواهنـد انجـام      كساني كه منابع مالي دراختيار دارند مي

  . داده، يا حوزه يك فعاليت ويژه را تحت تاثير قراردهند

اي اسـت كـه بـه     –و گاهي هم غير زيركانه  -عامل ديگر فشارهاي زيركانه: ي داخلي و خارجيفشارها −

هـاي فشـار    افرادي معين يا گـروه . شود ها از داخل يا خارج از فضاي آموزشي وارد مي وسيله افراد و گروه

در ممكن است احساس كنند كه منافع خودشان يا ديگران در گرو حمايت ازگنجانـدن محتـواي خـاص    

شـود، ممكـن اسـت از منـابع      فشارهايي كه براي حمايت ازمحتواي معيني وارد مـي . برنامه درسي است

مـديران، مشـاوران راهنمـايي، معلمـان دروس فنـي و      . متعددي در درون محيط آموزشي صورت گيـرد 

ر اي بايـد د  اي و نظري، فراگيرندگان و متخصصان، هريك ممكن است احساس كنند محتواي ويژه حرفه

دراين شرايط، مسئوليت . برنامه درسي گنجانده شود و بخواهند از اين فكر خود به شدت پشتيباني كنند

ها را طبقه بندي و معين كند كه كدام يك معتبـر و كـدام    ريز درسي اين است كه خواسته اساسي برنامه

ردي بـا پشـتيباني   اگر اين تحليل انتقادي انجام نشود، ممكن است يـك ديـدگاه فـ   . يك غير معتبراست

فشارهايي كه از خارج از محيط آموزشـي  . گسترده بتواند محتواي معيني را بر برنامه درسي تحميل كند



 35       مباني نظري :دومفصل      

 

اي،  هـاي حرفـه   ، سازمان1هايي مثل تجارت، صنعت، افراد خويش فرما شود، ممكن است از بخش  وارد مي

برنامـه درسـي در آمـوزش فنـي و      ازآنجـا كـه هـر   . هاي مشورتي نشأت گرفته ياشـد  ها و كميته اتحاديه

درمواقعي كه . ها غفلت كرد هاي اين بخش گوي دنياي كار باشد، نمي توان از خواسته اي بايد پاسخ حرفه

اي، از سوي فرد يا گروهي خارج از محيط آموزشي واردمي شود، اعتبـار   فشار براي تحميل محتواي ويژه

  . اين خواسته بايد احراز شود

اي وجـود دارد كـه    دربسياري از مشاغل، نيازهاي ويژه:  در سطح ملي، استاني و محلينيازهاي محتوا  −

اين نيازها كه ممكن است قبالً در سطح ملـي، اسـتاني   . تعيين كننده چارچوب اصلي برنامه درسي است

. سـازد  يا محلي به وجود امده باشد تا حدود زيادي برنامه ريـز را در فراينـد تعيـين محتـوا محـدود مـي      

هـاي شـغلي در يـك حـوزه جغرافيـايي       نيازهاي محلي در زمينه محتوا در صدد ايجاد توازن بين فرصت

 . معين است

ترين حجم محتواي برنامه  اي بيش هاي فني و حرفه اصوالً در آموزش: هاي مورد نياز كارفرمايان مهارت  −

شود مؤسسات آموزشي محتواي   اين تاكيد موجب مي. شود  درسي براساس نيازهاي كارفرمايان تدوين مي

درتعيين محتـواي برنامـه درسـي، بايـد بـا      . مرتبط با محيط كار را دراختيار فراگيرندگان خود قراردهند

هـاي   انجام اين وظيفه از طريق بكـارگيري اسـتراتژي  . نيازهاي آتي و كنوني كارفرمايان توجه جدي كرد

بـه  . شـود  تـر مـي   نده كـارگران تاكيـد دارد، آسـان   هاي آي تعيين محتوا مانند تكنيك دلفي، كه برفعاليت

هاي كاري موجود و آينده از مطالعات انجام شـده   ي محيط هاي عمومي درباره هرحال، بسياري از ديدگاه

 . آيد  پيرامون صنايع، بازرگاني يا كارفرمايان به طور كلي به دست مي

 اي ارزشيابي برنامه آموزش فني و حرفه .4.13

مفهوم ارزشيابي در چند دهه . ارزشيابي بخش جدائي ناپذير برنامه ريزي درسي در همه مراحل است 

مند براي قضاوت، تعيين  ارزشيابي فرايند جستجوي نظام. است گذشته از تحول قابل توجهي برخوردار شده

توان در مورد   را ميارزشيابي . است اهداف پيش بيني شده ارزش و تعيين ميزان دستيابي برنامه درسي به

هرچه دامنه عناصر برنامه درسي را بيشتر مورد مطالعه قراردهيم . عناصر اصلي برنامه درسي انجام داد

تر فراهم خواهد  گيري و بازنگري برنامه درسي بيش تر خواهد بود و زمينه را براي تصميم ارزشيابي نيز جامع

اصر زيادي است، ارزشيابي كل برنامه درسي كاري پيچيده، به دليل آنكه برنامه درسي دربرگيرنده عن. ساخت

به همين دليل است كه ارزشيابي اغلب بر روي عناصري از برنامه درسي متمركز . پر هزينه و وقت گير است

  . اند هاي اجرايي و مواد آموزشي شوند، برنامه  دو عنصري كه معموالً ارزشيابي مي. شود  مي

                                                 
1 -self- employed persons 
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: موادي چون. گيرد اي از برنامه درسي است كه محدوده يا دوره آموزشي را در بر مي برنامه اجرايي مؤلفه) الف

هـاي   ارزشيابي برنامه اجرايي اطالعاتي را دربـاره ويژگـي  . . . . . هاي كشاورزي، قراردادهاي تجاري،  ماشين

  . آورد  دوره آموزشي خاصي فراهم مي

مواد چاپي، سـمعي و بصـري و مـواد الزم بـراي دسـت       مواد برنامه درسي شامل همه: مواد برنامه درسي) ب

: مـواد برنامـه درسـي اقالمـي نظيـر     . گيرند اند كه براي تحقق اهداف آموزشي مورد استفاده قرار مي ورزري

اي و نرم افزارهـاي كـامپيوتري را    هاي چند رسانه ها، بسته ها، پودمان ها، كاربرگ ها، ادوراي راهنماها، كتاب

  ). 7، ص1387كنيكي، (گيرد   دربر مي

  سازوكارهاي بازخوردي براي برنامه ريزي درسي .4.14

اند تا آنها را با تغييرات  اي مواجه هاي درسي آموزش و تربيت حرفه همه كشورها با چالش نوسازي برنامه

اين امر نمي تواند تحقق يابد مگر آن كه سازوكارهاي اثر . فناورانه، اجتماعي و اقتصادي هم آهنگ سازد

هاي  اي، يعني كارفرمايان دربخش نهادي كه در آن كاربران دانش آموختگان آموزش و تربيت حرفهبخش 

هاي ارائه  اي بخش دولتي، شركت مدارس حرفه(اي  دولتي و خصوصي، و ارائه كنندگان آموزش وتربيت حرفه

ل نظر بپردازند و نهايتاً اي به تباد هاي حرفه بتوانند درمورد محتواي آينده صالحيت) كننده كارآموزي و غيره

ها  دهي آن اين سازوكارهاي بازخوردي تقريباً همه جا وجود دارند، اما نحوه سازمان. به يك توافق دست يابند

  : هاي زير به شدت متفاوت است دركشورهاي مختلف و براساس ضوابط و مالك

هاي درسي  به طور كامل و درتمام برنامه ها را رود كه آن از برخي انتظار مي: ماهيت و دامنه الزامي بودن) الف

ها مدنظر قراردهنـد، برخـي ديگـر تنهـا در سـطوح       اي، درهمه سطوح و همه بخش آموزش و تربيت حرفه

  . ها كارگر ماهر و دربعضي از بخش

دربرخي از كشورها اين سازوكارها از قدرتي قانوني براي اعمال كردن در برنامه : ميزان اختيارات مديريتي) ب

هـا و يـا    هـا، شـركت   اموزشكده درسي مؤسسات حرفه آموزي برخوردارند؛ دربرخي ديگر، سازوكارها تنها به

  . شوند  مراكز حرفه آموزي پيشنهاد مي

دربرخي از كشورها مانند فرانسه، ايتاليا و هلند مسئوالن دولتي : نقش مسوالن دولتي و طرفهاي اجتماعي) پ

تر ازصنايع خصوصي بر نتيجـه و ماحصـل    بستگان آن تاثير بسيارقويهمچون وزارت آموزش و پرورش و وا

تري برخوردارند و يا آن  اين موضوع يا به دليل آن است كه آنها از منابع مديريتي بيش. گذارند  كار باقي مي

ايـن  . انـد  حضوردرست و كـاملي پيـدا نكـرده   » تامين كنندگان«و» كاربران«هاي  كه كارفرمايان در كميته

هستند، زيـرا آنهـا   » BIBB«درآلمان كامالً متفاوت است و درآنجا كارفرمايان نيرويي قدرتمند در  وضعيت

  . اي را برعهده دارند بخش عمده سرمايه گذاري و كنترل ارائه آموزش و تربيت حرفه



 37       مباني نظري :دومفصل      

 

هـاي مسـوول در تجديـد نظـر در      دراغلب كشورها كميتـه : اي اهنگي بين مواد درسي عمومي و حرفه هم) ت

اي هستند و برنامه مواد درسي عمـومي   اي تنها مسئول مواد درسي حرفه هاي آموزش و تربيت حرفه نامهبر

دراين كشورها اغلب مسائلي درهم آهنگي بـين ايـن دو بـه وجـود     . بر عهده وزارت آموزش و پرورش است

جم و هماهنـگ  آيد كه گاهي اوقات مذاكرات طوالني و مشكلي را براي رسيدن به برنامـه درسـي منسـ     مي

  ). 407، ص1382جاالد، (كند   ايجاب مي

  راهبردهاي راهنمايي و مشاوره  .4.15

اموزان و پس از فراغت از تحصيل براي  خدمات راهنمايي و مشاوره در حين تحصيل براي دانش

. اي برعهده دارد هاي آموزش و تربيت حرفه اي نقش مؤثري در اثر بخشي برنامه آموختگان فني و حرفه دانش

اي آينده و  آموز از محيط كار و انتخاب مسير حرفه ين نوع خدمت يكي از ابزارهاي مؤثر تقويت درك دانشا

در براساس گزارش انجمن بين المللي . آيد هاي اقتصادي بشمار مي نيز برقراري ارتباط بين مدرسه و بنگاه

 –ماي برنامه ريزي شغلي راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي برخي از كشورها به تدوين اصول راهن

اي كه هر فرد بايد در هر سطح از آموزش و  اي به منظور مشخص كردن خصوصيات پختگي حرفه حرفه

هاي راهنمايي  سپس اين اصول راهنما به عنوان مشخصات برنامه. اند اشتغال ازخود نشان دهد همت گماشته

اي  حرفه - هاي برنامه ريزي فردي و شغلي  دوره. اند هها به كار گرفته شد و مشاوره و نيز براي ارزشيابي برنامه

رسد موارد زير بتوانند در كاهش بيكاري آموزش ديدگان و   به نظر مي. كنند  هاي زير را دنبال مي معموالً هدف

 : جويندگان كار موثر باشند

امـه  ن وارسي طيفي از مشاغل، آموختن درباره آموزش و حرفـه آمـوزي، كسـب مجوزهـا، كسـب گـواهي       −

  . اي در مشاغل جديد صالحيت و ثبت نام به عنوان صاحب حرفه، شرايط كاري و شيوه زندگي حرفه

 -هاي مـرتبط بـا انتخـاب مسـير شـغلي      آموختن شيوه تصميم گيري و به كاربردن آن در زمينه تصميم −

  . ان دست يافت هايي كه بايد به اي آينده و تعيين هدف حرفه

هـاي درخواسـت كـار،     هاي جستجوي كار مانند تهيه شرح حال و سوابق، پركردن برگـه  آموختن مهارت −

 . ها ها و پاسخ گويي به پرسش شركت در مصاحبه

هـا،   هـا و محـدوديت   هاي خود در برابر فرصت هاي گذر مانند پرورش شايستگي هاي دوره پرورش مهارت −

هاي جديد كسب اطالعات دربـاره يـادگيري    اده از فرصتجايي شغلي و استف كسب اطالعات درباره جابه

 ). 89، ص 1382يونسكو، (مداوم 

ها و انتظارات كارفرمايان و مديران كارخانجات  هاي انجام شده در باره نظرات و ديدگاه توجه به نتايج پژوهش

هاي اساسي  ها، مهارت ها، توانايي ها، نگرش راجع به نيازهاي انساني بازار كار مخصوصاً از ديدگاه قابليت

هاي بسيار  التحصيالن و تحليل انتظارات آنها از كارگران آينده در اصالح و بازنگري برنامه درسي از مقوله فارغ
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ريزي درسي  بايست به آن به مثابه عاملي پراهميت دربهبود اهداف، ساختار و روش برنامه  مهم است كه مي

 ). 325، ص1383عزيزي، (پرداخته شود 

  فيت آموزش فني و حرفه ايكي .4.16

شايسته توجه است كه . هاي مهم هر برنامه آموزشي و درسي است دستيابي به كيفيت آموزش يكي از هدف 

اي بيش از هر عامل  كيفيت آموزش فني و حرفه) اوليا، كارفرمايان، آينده اقتصاد كشور(از نظر مخاطبان 

گيزه كافي براي برقراري ارتباط سازنده با نظام آموزش اورد و در مخاطبان ان ديگري رضايت خاطر بوجود مي

علي رغم اهميت زياد، دستيابي به كيفيت آموزش و ارتقاء . همراه دارد اي و حمايت از آن را به فني و حرفه

اي در مورد تعريف  پژوهشگران حوزه آموزش فني و حرفه. سطح آن و سنجش اين بعد از آموزش دشواراست

يت، متغيرهايي كه بايد مورد مطالعه قرارگيرند، و چگونگي دست يابي به كيفيت مطلوب قابل قبولي از كيف

افزايد اين حقيقت است كه آموزش و تربيت   ها مي چيزي كه بر پيچيدگي. اند به اتفاق نظر كامل نرسيده

ي كه موجب هاي ها و شيوه درعموميت دادن به تجربه. اي فعاليتي فوق العاده متنوع و گوناگون است حرفه

. ها موردتوجه قرارنمي گيرند هاي مهم درميان برنامه شوند، معموالً تفاوت  افزايش كيفيت حرفه آموزي مي

عالوه براين، . هاي حرفه آموزي از نظر شرايط و الزامات اجرايي به طورمعني داري با يكديگر متفاوتند شيوه

درباره چگونگي تاثير . گذارد عملكرها تاثير مي بافت اقتصادي و اجتماعي هر كشور به طور همه جانبه بر

، ص 1382هرشباخ، (الگوهاي خاص فرهنگي و نهادي بركيفيت آموزش هم چيز زيادي مشخص نشده است 

247 .( 

درون دادهاي گوناگون مدرسه مورد . در معناي محدود، كيفيت آموزشي برابر است با نتايج كار مدرسه

درآموزش و تربيت . آنها بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان مشخص شودگيرند تا تاثير  بررسي قرار مي

رشد عاطفي، اجتماعي و جسمي الزم براي كاريابي و . تري دارد اي، كيفيت، معموالً معناي وسيع حرفه

اندازه  بخشي از اين كيفيت از طريق موفقيت دانش آموختگان در برنامه اشتغال . گيرد اشتغال را هم در بر مي

اي  هاي آموزشي و تربيت حرفه رهبري نيرومند اداري، همواره عنصري مؤثر دركيفيت برنامه. شود  ميگيري 

هاي آموزش و تربيت حرفه اي، اهميت رهبري مدرسه را  مطالعات موردي درباره برنامه. شناخته شده است

  ). 254، ص1382هرشباخ، (اند  تاييدكرده

به طور كلي . دهند  حيت هسته اصلي كيفيت آموزش را تشكيل ميعالوه برموارد فوق الذكر، معلمان با صال

اي اساسي، هم در تدريس مواد فني و هم در دنياي كار داشته باشند،  مربيان فني باصالحيت كه تجربه

  ). 278، ص1382تامپسون، (كمياب هستند 
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چنانچه عناصرنظام . دشو  هاي نظام كالن آموزشي كشور محسوب مي اي يكي از زيربخش آموزش فني و حرفه

توان   را در نظر بگيريم، براساس هريك از آنها مي) آمد درونداد، فرايند، محصول، برونداد و پي(آموزشي 

تواند نمايانگر كيفيت نظام باشد، يا اين كه   هاي نظام مي براين اساس، كيفيت درونداد. كيفيت راتعريف كرد

توان به شرح   كيفيت هريك از عناصر نظام آموزشي را مي. اشدكيفيت فرايند نظام گوياي كيفيت آن نظام ب

  : زيرتعريف كرد

هـاي رفتـار ورودي يادگيرنـدگان؛     ويژگـي (عبارت است ازميزان تطابق درونـدادهاي نظـام   : كيفيت درونداد

  ). انتظارات(با استانداردهاي از قبل تعيين شده يا هدفها ) قابليتهاي مدرسان؛ برنامه درسي و غيره

 -ساختي(ها  يادگيري و ساير فرايند -هاي ياددهي عبارت است ازميزان رضايت بخشي فرايند: يفيت فرايندك

  ). سازماني و فرايند پشتيباني

نتـايج امتحانـات نيمسـال    (اندازه برونـدادهاي واسـطه نظـام     عبارت است از اين كه تا چه : كيفيت محصول

به عبـارت ديگـر   . رضايت بخش هستند) تحصيلي باالتر وغيرهتحصيلي، ارتقاء از يك پايه تحصيلي به پايه 

  . گر كيفيت نظام آموزشي باشد تواند نمايان  ميزان رضايت بخشي هريك از بروندادهاي واسطه مي

ها و  دانش آموختگان، نتايج پژوهش(عبارت است ازاينكه تا چه اندازه نتايج نظام آموزشي : كيفيت بروندادها

هـا و   يا هـدف (درمقايسه بااستانداردهاي ازقبل تعيين شده ) مات تخصصي عرضه شدهآثار علمي ديگر، خد

  . رضايت بخش هستند) انتظارات

ازديـدگاه خودشـان،   (عبارت است از اين كه وضعيت اشـتغال بـه كـار دانـش آموختگـان      : آمدها كيفيت پي

ايـن  . رضايت بخش اسـت ) نانوالدين، استخدام كنندگان و به طور كلي جامعه استفاده كننده از خدمات آ

چنين تعريفي ازكيفيت، مرتبط بودن قابليتهاي دانش آموختگان و استفاده ازآنها را مورد نظـر قـرار داده و   

، 1387بازرگـان،  (هاي فرهنگـي تاكيـد دارد    هاي اقتصادي، اجتماعي و زمينه برتاثيرگذاري آنان درفعاليت

  ). 59ص

  حرفه آموزي كارآفريني در مدارس .4.17

هايي كه در راستاي ايجاد دانش،  كليه فعاليت«: توان چنين تعر يف كرد آفريني و آموزش كارآفريني را مي كار

انداختن كسب و كار مستقل انجام  نگرش، انگيزش و مهارت به منظور خلق كاال و خدمت جديد و راه 

كارآفريني نه تنها از شواهد فراواني در دست است كه ). 160به نقل از ذبيحي و مقدسي، ص (» گيرد  مي

امروزه كارآفريني منبع . اهميت برخورداراست بلكه نقش بسزايي در رشد و توسعه اقتصاد كشورها دارد

گذار از عصر استخدام دولتي به عصر كارآفريني فردي و خود اشتغالي يكي از . رود  توسعه بشمار مي

تواند سهم   ن ميان توسعه كارآفريني ميدر اي. اندركاران نظام آموزشي است هاي راهبردي دست سياست
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نقش آموزش در . هاي كارآفريني است از سوي ديگر توسعه كارآفريني نيازمند توسعه آموزش. بسزايي ايفاكند

است، كارآفريني به عنوان فرايند علمي مطرح  هاي كارآفريني در تحقيقات جديد پذيرفته شده افزايش مهارت

 . تقاي آن موثر باشدتواند در ار شده كه آموزش مي

هاي آموزشي جهان با درجه متفاوتي از گستردگي، آموزش كارآفريني بخشي از برنامه  امروزه در اغلب نظام

اي است كه نوعي  گونه شرايط كنوني به. درسي در دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه و آموزش عالي است

رآفريني در مدارس و شود و آن درك اهميت و ضرورت آموزش كا  تغيير فرهنگي در جامعه مشاهده مي

يكي از نكاتي كه بايد وضعيت آن روشن شود اين است كه آيا آموزش كارآفريني بايد جزوي . ها است دانشگاه

آموزش كارآفريني . هاي تكميلي و فوق برنامه اجرا شود از برنامه درسي ملي شود و يا به صورت آموزش

نبال آماده سازي افراد بويژه جوانان است تا مسؤليت ازكدام دوره آموزشي آغاز شود؟ آموزش كارآفريني به د

  . پذير باشند، كارجديدي خلق كنند و تفكري كارآفرينانه داشته باشند

اي در طيف وسيعي از كشورهاي  هاي اقتصادي كوچك به شكل فزاينده حرفه آموزي كارآفريني و بنگاه

. است برنامه درسي آموزش وپرورش پذيرفته شده گوناگون مانند مالزي، انگلستان و امريكا به عنوان جزئي از

هاي اقتصاد و رياضيات و  اين پذيرش يا به صورت يك برنامه درسي مستقل، يا به شكل درهم تنيده با درس

اين » الگوي آموزش كارآفريني مادام العمر«درمالزي . است اجرا درآمده يا به شكل درس مطالعه آزاد به

درانگلستان . گيرد بايد از اوان تحصيل دربرنامه درسي گنجانده شود درنظر مي آموزش را به عنوان جزئي كه

اي از نشريات جذاب با كاربرد عملي را در زمينه حرفه آموزي  مجموعه» درهام«دانشكده بازرگاني دانشگاه 

، 1382هيلي، (است  ساله منتشر كرده 16تا 14كارآفريني به منظور تدريس درمدارس متوسطه براي جوانان 

  ). 198ص

  هاي آموزشي تسهيل كننده گذر از مدرسه به محيط كار ها و فعاليت هايي از هدف نمونه .4.18

هاي زير را براي گذر از مدرسه به محيط كار،   ها و فعاليت در آمريكا هدف درسيريزي  تخصصي برنامه انجمن

 : (Bonds, 2003, pp 38-47)بر حسب سطح مدرسه، تدوين كرده است 

  :دبستانپيش 

 ارج نهادن به كليه انواع كارها: ها هدف

 هاي كار گردش در محيط: ها فعاليت

  :ابتدايي

هاي مستقل  مطلبي درباره كارهاي مختلف مردم ، پرورش مهارت آموختنپرورش عادات مثبت كار، : ها هدف

  در مدرسه و خانه
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  غل مختلف در دسترس ها، مطالعه كتاب درباره مشا كاوش كردن درباره فناوري: ها فعاليت

  :دوره اول متوسطه -راهنمايي

ريزي براي گذر از اين مسيرها، درك فرآيند انتقال از  و برنامه 1اي حرفهكاوش درباره مسيرهاي : ها هدف

هاي جامعه  ها و كاوش درباره كار، زندگي مستقل و فرصت مدرسه به كار؛ پرورش عالقه، نگرش و اولويت

  محلي

يابي، آموختن مطالبي درباره پول و  هاي شغل ها، بازارچه ي از مدرسه متوسطه، هنرستانبازديد: ها فعاليت

، كاوش درباره وسائط حمل و نقل عمومي محلي، تمرين 2هاي سايه ريزي، آغاز مشغول شدن به شغل بودجه

  ها، گسترش ميدان تجربه در جامعه محلي ها و درگيري راهبردهاي حل تناقض

  ):دوره دوم(متوسطه 

بينانه  هاي واقع ريزي براي گذر از اين مسيرها، پرورش هدف اي و برنامه كاوش درباره مسيرهاي حرفه: ها هدف

هاي كمك كننده و خدمات پشتيباني  اشتغال، پرورش توانايي كار در جامعه محلي، به كارگيري فناوري

  جامعه محلي 

ط كار، مشاركت در كارهاي واقعي، كاوش در تنظيم برنامه آموزشي شخصي و نقشه گذر به محي: ها فعاليت

هاي علمي  هاي استاندارد، پرورش مهارت هاي زندگي مستقل، گذراندن آزمون خدمات كاريابي، تمرين مهارت

هاي  هاي شخصي و تسهيالتي كه براي مواقع خاص مورد نياز است، كاوش در گزينه و نظري، بيان ناتوانايي

، به كارگيري خدمات بر 3غل بزرگساالن، تمرين مصاحبه، تدوين شرح حالادامه تحصيل، درگير شدن با مشا

تر  هاي جستجوي كار، ثبت نام براي رأي دادن، كسب گواهي رانندگي، مشاركت بيش ، پرورش مهارت4خط

  . در جامعه محلي

تحصيالت هايي را كه بايد در برنامه درسي گذر از مدرسه به محيط كار، در طول  چنين لكنر مهارت هم

  ):Luckner, 1991, p. 11(همگاني و رسمي مورد تأكيد قرار گيرد، بشرح زير فهرست كرده است 

  خواندن و نوشتن، حساب پايه، گوش كردن مؤثر، بيان روشن؛): Basic Skills(هاي پايه  مهارت

ه ياد گرفتن، گيري، حل مسئله، يادگيري چگون تفكر خالق و تصميم): Thinking Skills(هاي تفكر  مهارت

  استدالل كردن؛

هـاي اجتمـاعي،    پذيري، احترام به خود، مهارت مسئوليت): Personal Capabilities(هاي شخصي  ويژگي

  كاري؛ مديريت خود، صداقت و درست

                                                 
1  . Career 
2 . Shadow  Jobs 
3 . Resume 
4 . On Line 
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  زمان، پول، منابع مادي و تسهيالتي، منابع انساني؛): Resource Allocation(تخصيص منابع 

و ارزيابي اطالعـات، سـازماندهي و نگهـداري اطالعـات، تفسـير و انتقـال        كسب): Information(اطالعات 

  اطالعات، استفاده از رايانه براي فراوري اطالعات؛

  ها؛ ها، نظارت و اصالح عملكردها، بهبود و طراحي نظام شناختن نظام: ها نظام

  ها؛ ع عيب از فناوريانتخاب فناوري، استفاده از فناوري براي انجام وظايف، نگهداري و رف: فناوري 

ها، تدريس به ديگران، خدمت كردن به مخاطبان  مشاركت در كارگروه): Interpersonal(روابط بين فردي 

ها يا سوابق  مشتريان، تمرين مديريت و رهبري، مذاكره براي اخذ تصميم، كار با افرادي كه از فرهنگ/ 

  . اند متفاوتي برخواسته

  جمع بندي و پيشنهادها .4.19

اي نيازمند دگرگوني نظام مند همه عناصراساسي از قبيل  درحال حاضر نظام آموزش و تربيت فني و حرفه

انساني و مالي، امكانات و تجهيزات آموزشي و نيز مديريت و  منابعها،  ها، محتواي آموزشي، روش سياست

شماري از نظر مفهوم،  بياي، مسائل  به هنگام اصالح آموزش و تربيت حرفه. مسائل اداري و اجرائي است

اما . گردند كه بايد به طور همزمان حل شوند  ها مطرح مي سياست، تامين منابع مالي و سازمان اين نظام

باالتر از همه، نياز به سازوكارهاي جديدي است تا ميان آموزش و كار پيوند ايجاد كند و جايگزين 

با تعريف جامع آن، » اي نامه درسي فني و حرفهبر«در اين ميان نقش . هاي اجرايي پيشين گردد سياست

بعنوان نقشه راه و دستورالعمل عمليات اصالح و تحول، در برقراري ارتباط سازنده و پويا بين نظام آموزش و 

هاي آن در چشم انداز  گيري نكات مهمي كه با توجه بشرايط كشور و جهت. محيط كار بسيار حياتي است

 :ريزي درسي مورد توجه قرار گيرد بشرح زير است رنامهالزم است در زمينه ب 1404

بـه عبـارت ديگـر    . گيرد برنامه درسي مفهوم وسيعي است كه كل فرايند تدريس و يادگيري را در بر مي .1

اندركار تدريس و يـادگيري هسـتند و    دامنه مفهومي برنامه ريزي وسيع بوده و همه كساني را كه دست

ها و  هرچند به طور كلي توجه به نيازهاي فراگيران درتدوين هدف. شود  نيز محيط يادگيري را شامل مي

اي توجـه بـه    برنامه درسي درمعناي وسيع آن مورد تاكيد است اما در برنامه درسي آموزش فني و حرفه

اي نه تنهـا برفراينـد آموزشـي     برنامه درسي فني و حرفه. است نياز مخاطبان بسيارمورد تاكيد قرارگرفته

شايد اين امر معيار اصـلي  . شود بلكه برنتايج عيني و ملموس اين فرايند نيز تاكيد ويژه دارد  ميمتمركز 

  . هاي درسي است اي با ساير انواع برنامه تمايز بين برنامه درسي فني و حرفه

هايي است كه مشوق انعطاف پـذيري در آمـوزش مهـارت،     حركت به سمت اقتصاد بازار نيازمند سياست .2

برنامه دولت در زمينه ارتقاي . به شرايط متغير توليد، و كارايي آموزش و توليد اقتصادي باشد گويي پاسخ
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اي پرخرج مدرسه مدار،  هاي فني و حرفه اي، به كارگيري آموزش هاي درسي آموزش حرفه كيفيت برنامه

لت بايـد در  هاي استخدام و ارتقاي كاركنان توسط دو حرفه آموزي قبل از استخدام و دستكاري سياست

 . پرتو نيازهاي بازار بازبيني شود

اي  هـاي آمـوزش فنـي و حرفـه     درنظـام » 1تخصصي شدن زياده از حـد «ازلحاظ محتواي برنامه درسي،  .3

ها شده و انطباق آموزش ديدگان با مشاغل موجود را نيز بـا مشـكل    مدرسه محور موجب افزايش هزينه

هاي سريع علمي و فناوري در دنيا، در سطح نوجوانـان   شرفتها و پي باتوجه به دگرگوني. سازد  مواجه مي

اي نياز است كه به دنبال آمـاده   هاي فني و حرفه به نوعي از آموزش) 18-14(در سن تحصيل متوسطه 

بلكه با انعطاف در برنامه درسي و تاكيد بر برنامه درسي . سازي افراد براي مشاغل تخصصي معيني نباشد

آموزي بدو كـار   هاي كوتاه مدت حرفه برگزاري دوره. ناي گسترده برخوردارشوندمشترك، ازآموزش با مب

 . گوي نيازهاي تخصصي افراد باشد تواند پاسخ  يا حين خدمت مي

هاي پويايي، عملـي بـودن، تقاضـا محـور بـودن       اي بايد از ويژگي به طور كلي برنامه درسي فني و حرفه .4

  .برخوردار باشد

الزم است بـر شـالوده برنامـه درسـي آمـوزش      ) در سطح متوسطه(اي  و حرفهبرنامه درسي آموزش فني  .5

عمومي و با رعايت نيازهاي و مقتضيات آموزش عالي و سـاير سـطوح و انـواع آمـوزش و تربيـت فنـي و       

پوشي و دوباره كاري و تكرار مـزاحم موضـوعات درسـي پرهيـز      بدين ترتيب از هم. اي تنظيم شود حرفه

اي شكل گرفته و پذيرفته مـي شـود و از ايـن     دن آموزش متوسطه فني و حرفهشده و ماهيت مكمل بو

 . شود پارچگي كل نظام اموزش كشور فراهم مي يابي به انسجام و يك طريق بستر مساعد براي دست

ريـزي آموزشـي و    پارچگي كل نظام اموزش كشور، الزم است مسئوالن برنامـه  براي تحقق انسجام و يك .6

آموختگـان آمـوزش    سو، بجد انتظار داشته باشند كه دانـش  اي سطح متوسطه، از يك درسي فني و حرفه 

اي دارا باشند، و از سوي  هاي آموزش فني و حرفه هاي الزم را براي ورود به دوره پايه و عمومي شايستگي

فقط اي فراتر از متوسطه، نه  هاي آموزش فني و حرفه ديگر، مطالبه كنند كه در پذيرش دانشجو به دوره

اي متوسطه مـورد سـنجش قـرار     آموختگان فني و حرفه هاي دانش دانش نظري بلكه مجموعه شايستگي

هاي آموزش و تربيت فنـي و   رود در تخصيص منابع دولت براي ارايه دوره افزون بر اين، انتظار مي. گيرد

شـود كـه   هـاي دولتـي و نهادهـاي عمـومي غيردولتـي، اطمينـان حاصـل         اي توسط ساير سازمان حرفه

 . هاي كسب شده در مدرسه استوار شده و مكمل آنها باشد هاي ارايه شده بر پايه شايستگي آموزش

اي، آنچه درعمل مورد نياز است تلفيق همه جانبـه اصـالح    دربرنامه ريزي آموزشي و درسي فني و حرفه .7

تغييـر يـا اصـالح     ايـن . اسـت »تغيير مفاهيم كل نظام آموزش براي كار«اي، ازطريق  نظام آموزش حرفه
                                                 

1 -over specialization  
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هاي نـو و نيـز نقـش آن در     اي با تكنولوژي تر از ارائه روشي براي تطبيق آموزش حرفه بسيار فراتر و عام

به عبارت . اي فرد در شغل را در بردارد هاي اساسي براي آماده سازي حرفه زدودن بيكاري است، و شيوه

شغلي، يك فرايند دراز مدت و جامع دنبال هاي  ديگر، به جاي تحديد آمادگي براي كار به كسب مهارت

هاي مربوط به نقش كار در زندگي، ارزيابي انواع  دراين فرايند، تالش برآن است كه كليه ظرفيت. شود  مي

گوناگون كار در ارتباط با عملكرد، وآمادگي همه جانبه فرد براي ورود بـه شـغل دلخـواهش و تثبيـت و     

 .پيشرفت درآن را آشكاركند

اي، برقـراري سـازوكاري مناسـب و كارآمـد بـراي       سازماندهي امـور سـتادي آمـوزش فنـي و حرفـه     در  .8

آموختگان در محيط كـار، دريافـت و تحليـل بازخوردهـاي دريـافتي از       نيازسنجي، رصد سرنوشت دانش

ــي  ــان درون ــوزان، كارشناســان معلمــان، دانــش(مخاطب ــي ) ام ــان بيرون ــاي (و مخاطب ــان، اولي كارفرماي

ها و  ، ارزشيابي برنامه)اي، دولت و نمايندگان مردم زان، جوامع محلي، نهادهاي تخصصي و حرفهآمو دانش

هـاي مـورد    هاي مجري آموزش، مديريت پـژوهش  آموختگان مستقل از دستگاه سنجش شايستگي دانش

 .نياز براي اصالح عمليات ضرورت دارد

 

ر رابطه برخي از نكات و مفاهيم تأثير گذار محيط كار ب: بخش دوم

  آموزش و بازار كار 

 اي مباني نظري رفتار كارفرمايان در تقويت رابطه محيط كار  و آموزش فني و حرفه .1

هاي اقتصادي از اهميت راهبردي برخوردار  در اقتصاد مبتني بر دانش، توسعه سرمايه انساني براي بنگاه

اهميت روزافزون سرمايه انساني در . كند است، زيرا با اين كار جوهره اصلي مزيت رقابتي خود را تضمين مي

هاي نظري اخيراً مطرح  ارچوبچ. اقتصاد مبتني بر دانش به دل نگراني راهبردي مديران تبديل شده است

هاي رقابتي تأكيد  ، مانند منابع دانش و مزيت)نامحسوس(هاي معنوي  شده است كه بر اهميت سرمايه

هاي  افزاري، نظام هاي سخت گيرد به همراه نظام انساني نشأت مي سرمايههايي كه از  دانش و مهارت. ورزد مي

بنابراين . اند هاي بنگاه اقتصادي معرفي شده ي تواناييمديريت و فرهنگ به عنوان بخشي از هسته مركز

گذارد كه خاص  آيد كه منابعي را در اختيار مي توسعه سرمايه انساني يكي از وظايف مديريتي به شمار مي

 .شود تواند به سادگي تقليد شود و در نتيجه به مزيت رقابتي تبديل مي بنگاه است و نمي

در آثار علمي از چند منظر مانند . اي است بنگاه موضوع پيچيده هاي توانايي، پرورش  با وجود اين

هاي بنگاه و اقتباس و تغيير  هاي مرتبط با ورود به بازار؛ نقش بنيان گذاران در تحوالت توانايي گيري تصميم

 گيري سرمايه انساني در در اين بخش بررسي چگونگي شكل. ها به اين مسأله پرداخته شده است در توانايي
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اين كار با بررسي عرضه فعال نيروي انساني . هاي اقتصادي و در ادامه نظريات جديد ارائه خواهد شد بنگاه

  .هاي گذر از مدرسه به محيط كار انجام خواهد گرفت ها از طريق برنامه براي بنگاه

ي پيشين ها پژوهش. انساني در آثار علمي سنتي مديريت مورد غفلت قرار گرفته استاين منبع سرمايه 

آموزان متمركز شده  هاي آميزش كسب و كار بر روي دانش گونه مشاركت ها، بر روي اثر اين درباره اين برنامه

تري از منظر  هاي كم گيري، بررسي آموز محور، به صورت چشم هاي دانش در مقايسه با اين بررسي. بود

  . بودند  داده هاي اقتصادي اين مسأله را مورد توجه قرار كارفرمايان و بنگاه

به محيط كار در اياالت متحده بيش از همه از نگراني بر سر آثار منفي اقتصادي  هاي گذر از مدسه برنامه

نظام آموزشي سرچشمه گرفته است كه بسياري بر اين باورند كه نتوانسته است به درستي جوانان را براي 

ايش كيفيت تحصيل در دوره متوسط و باال بردن سطح ها براي افز به ويژه، تأكيد اين برنامه. كار آماده كند

هاي اقتصادي با تنزل  بنگاه. اي بود كه براي ادامه تحصيل خود نقشه نداشتند آموزان متوسطه آمادگي دانش

اين نارسايي مقارن بود با تقاضاي . جدي سطح كيفيت و كميت تازه واردان به بازار كار روبه رو شده بودند

كردند با  هايي كه تالش مي هاي جديد كار، به ويژه براي بنگاه ها و دانش جهت محل تتر براي مهار بيش

  .وري كارگران را افزايش دهند شرايط جديد جهاني شدن بازارها خود را سازگار كنند و بهره

محيط كار در اياالت متحده، به اين منظور وضع شد كه منابع هاي از مدرسه به  فرصت 1994قانون سال  

هاي اقتصادي را به يكديگر نزديك كند  هايي كه مؤسسات آموزشي و بنگاه ها و برنامه م را براي فعاليتالز

  .آموزان، در هر دو جنبه نظري علمي و محيط كار تشويق كند فراهم آورد و آنها را به اشتراك يادگيري دانش

اي  ه منابع الزم را براي هر نوع برنامهآورد ك هاي محلي و فدرال فراهم مي اين قانون تسهيالتي را براي دولت

. داد تأمين كنند ك بخش كسب و كار و مؤسسات آموزشي را درعملياتي مؤثر به شراكت كنار هم قرار مي

ها و الگوهاي آموزشي متنوعي شد كه همه آنها  ها و برنامه اين نوع انعطاف موجب تدوين، اجرا و رشد فعاليت

  .بندي كرد رسه به محيط كار دستهتوان تحت نام گذر از مد را مي

ترين انگيزه كارفرمايان براي مشاركت در  ، بزرگهاي اقتصادي پژوهشگران به تدريج دريافتند كه نگراني

ها در مرتبه نخست براي جذب نيروي كار مورد نياز  هاي از مدرسه به محيط كار است و اين نگراني برنامه

هاي  يعني تأكيد بر نفع شخصي، بر چگونگي تنظيم سياست اين پيش فرض،. براي سازمان خودشان است

هاي مالياتي  براي مثال، مشوق. هاي گذر از مدرسه به محيط كار تأثير گذاشته است دولت آمريكا در برنامه

. شود هاي از مدرسه به محيط كار عرضه مي غالباً به منظور برانگيختن توليد كنندگان براي شركت در برنامه

شود كه بهبود  اي تلقي مي هاي از مدرسه به محيط كار به عنوان وسيله د، از منظر فرهنگيان برنامهبه نوبه خو

  .شود كيفيت تحصيل را در مجموع سبب مي
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هاي گذر از مدرسه به  هاي اقتصادي براي مشاركت در برنامه بنگاه هاي انگيزهاكنون با ژرفاي بيشتري به 

هاي  گيري از اقتصاد هزينه  اين كار را با بهره. (Linnehan, 2005, pp 523-539)پردازيم  محيط كار مي

هاي معامله،  از نقطه نظر تئوري هزينه. انجام خواهيم داد 2و نظريه منابع محور بنگاه اقتصادي 1معامله

 توان به عنوان جزيي از فرآيند توسعه سرمايه انساني در نظر گرفت فعاليت گذر از مدرسه به محيط كار را مي

به اين ترتيب، . گيرد كه به طور سنتي در خارج از بنگاه اقتصادي و در نظام آموزش و پرورش صورت مي

هاي ساختاري و  گيري گيري درباره مشاركت در برنامه گذر از مدرسه به محيط كار با تصميم تصميم

توان به  يكا را ميبنگاه اقتصادي سازگار است و تنزل كيفيت آموزش و پرورش در آمر  3هاي مرزي گزينه

تلقي ) يعني تازه واردان با صالحيت متقاضي استخدام(عنوان شكست بازار در توليد محصوالت با كيفيت 

هاي اقتصادي شده است  ها و بنگاه بين مدرسه 4چنين شكستي در بازار نطفه ايجاد ساختارهاي آميخته. كرد

از اين روي، ترتيباتي را كه براي گذر از مدرسه به . گيرند كه ميان بازارها و سلسله مراتب اداري قرار مي

كننده  توانند براي كليه اعضاي شركت شود معرف راهبردهاي درون سازماني است كه مي محيط كار برقرار مي

هاي گذر از مدرسه به محيط كار براي  از اين منظر، ارزش درگير شدن با برنامه. هاي جديد خلق كنند ارزش

  .اي راهبردهاي درون سازماني است مالحظات هزينهاز  بنگاه اقتصادي بيش

هاي بنگاه اقتصادي درباره  گيري افزون بر نظريه باال، پيشنهاد ما اين است كه براي فهم بهتر شيوة تصميم

. گيري منابع محور كمك گرفت توان از نظريه تصميم هاي گذر از مدرسه به محيط كار مي مشاركت در برنامه

كنند و هنگامي كه  خود رقابت مي 5هاي ها بر اساس توانايي بردي فرض ما اين است كه بنگاهبراي توضيح راه

هاي رقابتي بنگاه  ها نادرند و به آساني تقليد شدني نيستند، به عوامل تعيين كننده مزيت اين توانايي

توان به  هاي گذر از مدرسه به محيط كار را مي از اين منظر، مشاركت در برنامه. شوند اقتصادي تبديل مي

همتايي تلقي كرد كه يا هنگامي كه  هاي منابع انساني بي توانايي عنوان تمايل بنگاه اقتصادي در ايجاد

افتد و يا عرضه مداوم و به اندازه كافي متقاضيان با صالحيت براي  آموزان در مدرسه هستند اتفاق مي دانش

  .شود استخدام در بنگاه تضمين مي

دو طرف معامله به كار گرفته  كه براي مطالعه مبادله اقتصادي بين اقتصاد هزينه معامالت چارچوبي است

) سازوكارهاي راهبردي و مديريت(هاي اجرايي به عنوان ساختارهايي  در اين نظريه بازارها و دستگاه. شود مي

  . شوند كنند در نظر گرفته مي كه مقررات اين مبادالت را تنظيم مي

                                                 
1. Transaction cost ecomomics  
2 . resource-based view of the firm 
3 Boundany Choices 
4 . hybrid 
5 Capability 
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كه بازار شرايط مبادله را تعيين كند  تر باشد كه به جاي آن بر همين روال، اگر براي بنگاه اقتصادي به صرفه

خود خدمات (گيرد كه فرآيند اقتصادي را به درون خود انتقال دهد  تنظيم كند، بنگاه تصميم ميخود آن را 

سله مراتب اجرايي دو سر طيف ساز و كار در حالي كه بازارها و سل). آموزي مورد نياز را ارائه كند حرفه

از اين . گيرند بين دو قطب اين طيف قرار مي 1راهبري و مديريت را بر عهده دارند، ساختارهاي آميخته

ساختار، كار تنظيم شرايط مبادله را بر عهده ) ترين كم هزينه(آيد كه در نهايت كارآترين  نظريه چنين بر مي

  .خواهد گرفت

اي به همراه دارد كه هنگام گذر  گذر از مدرسه به محيط كار يك معامله است كه هزينهدر اين نظريه، 

ها عبارتند از هزينه استخدام، گزينش، آشنا كردن با  اين هزينه. افتد آموز از مرزهاي بنگاه اتفاق مي دانش

بر اساس اين نظريه، . ههاي مورد نياز پس از ورود كارگر تازه وارد به محيط بنگا آموزي فرهنگ بنگاه و حرفه

گيرد كه  گيري درباره مشاركت در برنامه گذر از مدرسه به محيط كار، بر اين اساس صورت مي تصميم

تر است كه با مؤسسه آموزشي قراردادي ببندد كه داوطلبان با  كند براي بنگاه با صرف كارفرما تصور مي

  .كار بازار كار اتكا كندكيفيت باال تربيت كند به جاي آن كه منحصراً به ساز و 

هاي استخدام،  اگر مدارس موفق نشوند داوطلبان واجد صالحيتي براي محيط كار تربيت كنند، هزينه

يابد، چون پيدا كردن كارگر صاحب  آموزي كارگران تازه وارد افزايش مي گزينش و آشنا كردن و حرفه

كند و ناگزير به دنبال  ست كه بنگاه دريافت مياين نشانه ناكارآمدي بازار كار ا. شود صالحيت دشوارتر مي

توان نتيجه گرفت كه ميان كارايي بازار و  جا مي آيد، از اين تنظيم اين مبادله بر مي ساز وكار مؤثرتري براي

هر . گيري بنگاه براي مشاركت در برنامه گذر از مدرسه به محيط كار هم بستگي منفي برقرار است تصميم

التحصيالن  يعني كيفيت فارغ(آموزان براي ورود به محيط كار ناكارآمدتر عمل كند  دانش چه بازار در تربيت

سه . كنند هاي گذر از مدرسه به محيط كار مشاركت مي هاي اقتصادي بيشتر در فعاليت بنگاه) تر باشد پايين

  :نكته جانبي ديگر هم بايد در نظر گرفته شود

هاي گذر از مدرسه به محيط كار همبستگي مثبتي وجود  اه در فعاليتها و مشاركت بنگ ميان تكرار معامله. 1

هرچه بنگاه بيشتر نياز داشته باشد كه كارگر تازه وارد استخدام كند، بيشتر داوطلـب مشـاركت در   . دارد

  .برنامه گذر از مدرسه به محيط كار خواهد بود

ز مدرسه به محيط كـار همبسـتگي مثبـت    هاي گذر ا ميان عدم اطمينان در معامله و مشاركت در فعاليت. 2

رو باشد، تمايـل   به هرچه بنگاه در استخدام با كارگران تازه وارد با عدم اطمينان شديدتري رو. برقرار است

  .او نسبت به مشاركت در برنامه گذر از مدرسه به محيط كار بيشتر خواهد بود

                                                 
1 . hybrid Structure 
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هاي گذر از مدرسه به محيط كـار همبسـتگي    بين خصوصيات سرمايه انساني بنگاه و مشاركت در فعاليت. 3

تر باشد، مشـاركت بنگـاه در    هاي مورد نياز كارگران تازه وارد بنگاه خاص هرچه مهارت. مثبتي وجود دارد

  .هاي گذر از مدرسه به محيط كار بيشتر خواهد بود فعاليت

بنگاه براي شركت در گيري  به عنوان مكمل نظريه اقتصاد هزينه معامله، راه ديگري براي درك تصميم

گيري را همانند ايجاد منابع انساني غيرقابل  هاي گذر از مدرسه به محيط كار آن است كه تصميم فعاليت

در اين نظريه هنگامي كه بنگاه در انتخاب منابع خود كاراتر از رقبا عمل كند قادر به . تقليد در نظر بگيريم

هاي بنگاه، ايجاد ارزش، تابعي است از ايجاد  ه توانايياين نظريه ببا تعميم . ايجاد ارزش خواهد بود

هاي رقابتي زودگذرند و بنگاه ناگزير است  اما مزيت. آورد هاي رقابتي را به وجود مي هايي كه مزيت توانايي

هاي پويا هستند كه بنگاه را بر جذب،  بنابراين توانايي. براي ادامه حيات خود همواره آنها را دوباره خلق كند

گويي به شرايط بسيار متغير  هاي دروني و بيروني خود براي پاسخ دهي شايستگي اختن و تجديد شكلس

  .سازد محيط توانا مي

هاي انساني خاص يك بنگاه است  بر اساس اين نظريه، تركيب سرمايه توان نتيجه گرفت كه از اين موضوع مي

اكنون با . شود هاي رقابتي جديد مي جاد مزيتبرد و موجب اي كه سطح غيرقابل تقليد بودن آن را باال مي

ترين منبع راهبردي بنگاه مورد تأكيد  توجه به رويكرد دانش محور بنگاه، در اين نظريه دانش به عنوان مهم

تري  دهند زيرا دانش را خلق، جذب و با شيوه كاراتر و اثربخش ها به حيات خود ادامه مي بنگاه. گيرد قرار مي

خلق دانش يك كار فردي است و نقش اول بنگاه به كارگيري . گيرند ي خود، آن را به كار مياز بازار و رقبا

هاي تخصصي را از طريق سازماندهي  بنگاه كار تلفيق دانش. دانش موجود براي توليد كاالها و خدمات است

  .دهد خود انجام مي

براي هدايت سرمايه انساني به درون توان به عنوان مسيري  محيط كار را ميهاي گذر از مدرسه به  برنامه

هايي كه با ارزش، كمياب، خاص بنگاه، تقليدناپذير و توسط بنگاه به شكلي  سرمايه. بنگاه در نظر گرفت

در ارتباط با گذر از مدرسه به محيط . هاي رقابتي ايجاد كنند توانند مزيت اند مي دهي شده كارآمد سازمان

ها از سرمايه انساني  بنگاه. شود جا به آن پرداخته مي بنگاه است كه در اين كار، سرمايه انساني از منابع خاص

  .هاي رقابتي كسب كنند توانند مزيت نمي 1عام

آموزي  از طريق حرفه 2اما سرمايه انساني خاص بنگاه. بازار به دست آورد توان از ها را مي اين نوع سرمايه

آموزي ترتيب  هاي حرفه ليه سطوح كاركنان خود برنامههايي را كه براي ك بنگاه. آيد ضمن كار گرد مي

توان به عنوان نهادي در نظر گرفت كه به شكل فعال در توسعه دانش بي همتا، كه خاص  دهند مي مي

ها براي اين كار آن است كه  انگيزه بنگاه. كند گذاري مي راهبردهاي بنگاه تنظيم شده است، سرمايه
                                                 

1 generic 
2 . firm Specific  
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هاي گذر از  برنامه. هاي انساني تربيت شده آنها را به استخدام درآورند هاند سرماي هاي رقيب مايل شركت

. يابد  آورد كه به مخزن پايدار سرمايه انساني دست مدرسه به محيط كار براي بنگاه فرصتي را فراهم مي

تواند با  ها مي بنگاه. هاي بسيار دارد برنامه گذر از مدرسه به محيط كار به عنوان منبع سرمايه انساني مزيت

اي به وجود  توانند با جامعه محلي رابطه هاي آنها را بسنجند و مي كاركنان احتمالي رابطه برقرار كنند، توانايي

توان گفت كه بين  با اين مقدمات مي. آورند كه دسترسي آنها را به مخزن پايدار سرمايه انساني تسهيل كند

هاي گذر از مدرسه به محيط كار  بنگاه در برنامه توليد سرمايه انساني خاص بنگاه و ميزان مشاركت

ها بيشتر به  آموزي خاص بيشتر ارائه شود، بنگاه هاي حرفه هرچه برنامه. همبستگي مثبت وجود دارد

  .دهند هاي گذر از مدرسه به محيط كار تمايل نشان مي مشاركت در برنامه

  اي هكاربردها از منظر ارتباط با آموزش فني و حرف -گيري نتيجه

هاي اقتصادي را براي پيوند  دولت غالباً بر اين باورند كه نخستين عاملي كه بنگاه گذاران سياستفرهنگيان و 

پيش . شوند التحصيالني است كه تازه وارد بازار كار مي انگيزاند كيفيت پايين فارغ با آموزش و پرورش بر مي

التحصيالن  فرض پشت اين باور آن است كه اگر صاحبان كسب و كار با آموزش درگير شوند كيفيت فارغ

ولي، . يابد و در نتيجه داوطلبان تازه وارد به بازار كار از صالحيت باالتري برخوردار خواهند شد افزايش مي

صاحبان كسب و كار ممكن است به مشاركت خود در امر . كند هاي ديگري را پيشنهاد مي بررسي باال انگيزه

هاي خاص بنگاه خود نگاه  اسب براي توسعه تواناييآموزش و گذر از مدرسه به بازار كار به عنوان راهي من

زاست، اما  هر چند كه اين مورد هم يك انگيزه درون. كنند نه آن كه بخواهند كيفيت آموزش را ارتقاء دهند

هاي جديد از طريق  تواند محركش تمايل به ايجاد توانايي طلبي مي دهد كه اين منفعت مطالعه نشان مي

بنابراين . هاي خاص بنگاه تغيير شكل دهد تري باشد كه بتواند به توانايي ا كيفيتگزينش سرمايه انساني ب

كنند انگيزه كمتري براي مشاركت در  صاحبان كسب و كار ممكن است هنگامي كه مدارس ضعيف عمل مي

نه گو تواند علت قطع رابطه آنها با اين هاي گذر از مدرسه به محيط كار از خود نشان دهند كه مي فعاليت

  .ها تلقي شود برنامه

هرچند كه بحث نظري باال براي شرايط اقتصاد رقابتي پيشنهاد شده است و با شرايط فعلي اقتصاد ايران كه 

شوند  هاي اقتصادي بزرگ آن دولتي يا شبه دولتي هستند و خارج از شرايط بازار رقابتي اداره مي عمده بنگاه

گر دولت قرار  هاي مداخله ز از يك سو تحت تأثير شديد سياستهاي اقتصادي متوسط و كوچك آن ني و بنگاه

دارند و ازسوي ديگر با بازار زيرزميني و متكي بر معامالت قاچاق و خالف قانون رو به رو هستند، چندان 

هاي  استقبال بنگاه. صادق نيست، اما شواهد تجربي و تاريخي در ايران، تا حدودي مؤيد اين نظريه است

اي با كيفيت وزارت اموزش و پرورش  التحصيالن معدود مؤسسات آموزش فني و حرفه فارغاقتصادي از 

هاي  دوره(اي وزارت كار  و سازمان آموزش فني و حرفه) هاي با سابقه ها و آموزشكده برخي از هنرستان(
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راي كارورزي گذاري در اين مؤسسات يا برقراري ارتباط پويا ب و گرايش انها به سرمايه) ماهه 18معروف به 

هاي اقتصادي نشان از معتبر بودن نسبي بخش اول  آموزان و بازآموزي معلمان و مربيان آنها در بنگاه دانش

سازي، ذوب آهن،  اما بررسي تاريخچه احداث صنايع بزرگ ماشين. اين نظريه در شرايط ايران دارد

ين صنايع، كارفرماي كار، با بي اعتنايي كه هنگام احداث ا 1دهد سازي و مانند آن در ايران نشان مي خودرو

اي موجود در منطقه و حتي در كشور، با ايجاد واحدهاي  كامل نسبت به مؤسسات آموزش فني و حرفه

اي،  التحصيالن فني و حرفه آموزشي بزرگ، نسبت به تربيت نيروي كار مورد نياز خود، نه با استفاده از فارغ

هرچند، مي توان براي اين . است تحصيالت عمومي و نظري، اقدام كردهبلكه با پذيرش افراد مسنعد داراي 

هاي  سابقه بودن فناوري گونه رفتارهاي كارفرمايان صنايع بزرگ به داليلي مانند اعتبارات دولتي فراوان، بي

هاي اقتصادي را  بكار گرفته شده و يا عدم تمايل شركاي خارجي استناد كرد، ولي نظر كلي جامعه بنگاه

  .توان ناديده گرفت اي نمي التحصيالن فني و حرفه انگيزگي فارغ بني بركيفيت پايين و بيم

  ها و مقررات اشتغال نظري درباره سياست مالحظات .2

اختالف آشكار در خصوصيات مهم بازار كار، مانند وضعيت  وجودپژوهشگران بازار كاردر شناسايي داليل 

بيكاري و آمار ساعات ساالنه كار، در بين كشورهايي كه اشتراكات و روابط فرهنگي بسيار زياد با يكديگر 

 توضيح. اند دارند، مانند فرانسه و آلمان با آمريكا و يا پرتقال با اسپانيا، هنوز به ارايه نظريه جامعي موفق نشده

كند، در حالي كه همتاي  ساعت در سال كار مي 1800اين كه چرا يك كارگر معمولي امريكايي بيش از  

يا توضيح اين كه چرا در آمريكا اشتغال كامل در دوران . كند ساعت در سال كار مي 1400اروپايي او تنها 

 9و  8است كه با نرخ بيكاري  هاي فرانسه و آلمان چندين دهه رونق اقتصادي عمالً امري عادي است اما ملت

نمونه گوياي ناتواني پژوهشگران اقتصاد در توضيح داليل وجود اين گونه . كنند درصدي دست و پنجه نرم مي

هاي سياسي دهه  خوش انقالب هر دو كشور دست. ها، وضعيت بيكاري در اسپانيا و پرتقال است اختالف

هاي گسترده  دو كشور نهادهاي بازار كار و ضمانتو پس از آن جهش درآمدهاي شخصي شدند، هر  1970

اسپانيا از : ها، سوابق اشتغال دو ملت بسيار متفاوت است براي صاحبان مشاغل دارند، اما با وجود اين شباهت

درصد هم رسيد؛ در حالي كه نرخ بيكاري در 20به  1990برد كه در اواسط دهه  نرخ باالي بيكاري رنج مي

، 1389هرينگ، (بود و پس از آن كاهش يافت  1980درصد در نيمه دهه 9نزديك  حد  پرتقال در باالترين

 ). 27ص 

از جمله مشخص شده است كه هر وقت . هاي معتبري نيز دست يافته است با وجود اين، علم اقتصاد به يافته

كند، طول مدت  هايي كه فرد براي يافتن شغل مي تالش شود، بدون توجه به مستمري بيكاري پرداخت مي
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تا  4بد طول مدت بيكاري يا درصد افزايش مي10در امريكا وقتي بيمه بيكاري . بيكاري افزايش خواهد يافت

ها مشخص شده است كه بيمه بيكاري به كارگراني كه در مخمصه مالي  در پژوهش. رود درصد باال مي8

تنها به  اين خدمت نه. اند براي مدتي اجازه نفس كشيدن مي دهد تا شغل مناسبي پيدا كنند گرفتار شده

دهد كارگر ماهري كه تجربه و دانش  اجازه نمي جويندگان كار، بلكه به كل جامعه هم نفع مي رساند، زيرا

بهايي دارد، بكارهاي ساده بپردازد و افزون بر آن در طول زمان، مهارت خود را نيز، كه جزيي از  فني گران

هاي پژوهشگران بازار  با اين حال بايد توجه داشت كه حتي اگر همه يافته. سرمايه ملي است، از دست بدهد

دليل ساده . اروپا پياده شود، نبايد انتظار داشت كه مشكالت بازار كار كامالً بر طرف شودطور كامل در  كار به

نقل  به(ها درباره كار و زندگي جستجو كرد  اين عدم موفقيت را بايد در خصوصيات فرهنگي و اجتماعي ملت

 ). 27، صص 1389از بالنچارد، هرينگ، 

مقررات بيش از اندازه دولتي مانعي غير . بيكاري پايين دانستپذير را بايد پيش شرط نرخ  بازار كار انعطاف

قوانين حمايتي در كشورهاي اروپايي كه  اقتصاد دانان به. دهد طبيعي بر سر راه تعامل نيروهاي بازار قرار مي

اين . نگرند تر مي  ترين مانع براي اشتغال بيش نخست در برابر اخراج كارگران وضع شده است، بعنوان اساسي

گيري خود براي استخدام جديد  شود كه در تصميم هاي اقتصادي مي هايي بر بنگاه قوانين باعث تحميل هزينه

بازار كار امريكا را هر اندازه انعطاف پذير بدانيم، در حوزه قوانين حداقل دستمزد، . تري بكار برند احتياط بيش

حالي كه در آلمان، كه بازار كار از جهات ديگر  شود، در برخي از نيروهاي بازار به زور توسط دولت كنترل مي

اما اكنون مطالعات . هاي بسياري برپاست است، بر سر وضع قانون حداقل دستمزد مجادله كامالً تنظيم شده

بطوري كه در سال . تر شود تواند باعث اشتغال بيش تجربي نشان داده است كه برقراري حداقل دستمزد، مي

اي را، كه  توسعه اروپا به اعضاي خود توصيه كرد تا بسته تدابير اقتصادي سنجيدهم سازمان همكاري و 1998

  ). 27، ص 1389هرينگ، (شامل حداقل دستمزد و پرداخت بيمه بيكاري است، بكار گيرند 

هاي مهم براي بهبود تدريجي كيفيت نظام آموزشي آن است كه كارآفرينان بتوانند عالئمي  يكي از روش

فرستادن عالئم گويا . زشي بفرستند و مشخص كنند كه كدام نوع آموزش را طالب هستندبراي نظام آمو

هنگامي ميسر است كه كارفرمايان در افزايش يا كاهش دستمزدها و اخراج كاركنان و جايگزيني آنان آزادي 

رتباط نظام طور غير مستقيم شرايط را براي بهبود ا آنان با استفاده از اين آزادي به. باشند عمل داشته

صورت تابعي از مدرك  اگر دستمزد كاركنان توسط دولت و به. كنند آموزشي با نظام توليدي فراهم مي

آورند، و  تحصيلي مشخص شود، هم مديران آموزشي اطالع كمي از نوع آموزش مورد نياز بازار كار بدست مي

هاي مورد تقاضاي  اي ارايه آموزشهم دانشجويان انگيزه اندكي براي تحت فشار گذاشتن نظام آموزشي بر

ها  كوشند تا مدرك هرچه باالتري را از دانشگاه در چنين شرايطي، جوانان فقط مي. بازار كار خواهند داشت

  ). 27ص  1390صالحي اصفهاني، (هاي مورد تقاضاي كارفرمايان باشند  گير مهارت دريافت كنند و كمتر پي
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حدود كننده تغيير دستمزد و اخراج و جايگزيني نيروي كار با هدف ذكر اين نكته ضروري است كه قوانين م

اند، اما براساس تجربه بسياري از  برقراري امنيت شغلي و درآمدي و براي حمايت از كاركنان وضع شده

افزايش قراردادهاي كاري غير رسمي  كشورهاي دنيا، اين كار موجب افزايش امنيت شغلي نشده و فقط به

در نقطه مقابل اگر كل اين نظام با نظام جامع و فراگير بيمه بيكاري جايگزين شود، هم . منجر خواهد شد

شود و هم امكان پويايي بيشتر بازار كار و بهبود  امنيت درآمدي شهروندان بشكل بسيار بهتري تأمين مي

  ).28ص  1390صالحي اصفهاني، (كارايي نظام آموزشي فراهم خواهد شد 

هر فرد بعد از فارغت از . هاي مؤثر كاهش بيكاري است نيز، از جمله روش 1ن از كارگسترش برنامه آموخت

داليل اقتصادي، از استخدام افراد  از آن جا كه كارفرمايان، به. تحصيل نيازمند آموزش تكميلي ضمن كار است

راي حركت ب. كنند، ضروري است از طرف دولت تسهيالتي براي اين كار برقرار شود بي تجربه پرهيز مي

و يارانه مربوط ) دانشگاهي(آموزش رسمي  هاي مربوط به بسمت وضعيت مطلوب، الزم است تناسبي در يارانه

هاي بيمه  هاي ساده اين كار آن است كه ماليات و هزينه يكي از روش. به آموزش ضمن كار برقرار شود

اين ترتيب دولت ماليات بر دستمزد و حق  هب. بازار كار، براي مدتي بخشوده شود بخشي از شاغالن تازه وارد به

آورد كه كارفرمايان با هزينه كمتري  اي بوجود مي گيرد و انگيزه بيمه را، براي مدت معيني، برعهده مي

بايد توجه داشت كه اين بخشودگي در برخي كشورها حدود . بتوانند نيروي تازه كار استخدام نمايند

كشورهاي در حال توسعه تأمين منابع مالي براي اجراي چنين  اما در. درصد دستمزد پرداختي است30

توان بخشي از ثروت ناشي از ذخاير نفتي را، در شكل  اما براي كشوري مانند ايران مي. اي دشوار است برنامه

سرمايه انساني تبديل كرد و زيربناي مهمي براي رشد اقتصادي سالم و پايدار  هاي مفيد شغلي به آموزش

  ).28ص  1390صالحي اصفهاني، (د بوجود آور

اند كه نخستين  ها نشان داده پژوهش. توان ارزيابي كرد از منظري ديگر تأثير آموزش را بر بيكاري مي

هاي پايين  كودكاني كه در دهك. هاي زندگي هر فرد، نقش سرنوشت سازي در زندگي بزرگسالي او دارد سال

احتمال زيادي دارد كه تحصيالت پاييني داشته : پيش رو دارندنهايت مبهمي  اجتماعي قرار دارند آينده بي

هاي اندك و انگيزه ناكافي  باشند و براي پيدا كردن شغل با مشكالت زيادي رو به رو شوند، اغلب آنها مهارت

وقتي دولت در اوان كودكي قاطعانه دخالت كند، . دارند و به اين دليل در بازار كار آسيب پذير خواهند بود

هاي طولي، دانشمندان زندگي  در آمريكا از طريق انجام پژوهش. توان سرنوشت اين كودكان را تغيير داد مي

آنها دريافتند كه . اين گونه كودكان را براي چندين دهه دنبال كردند و آنها را با گروه كنترل مقايسه نمودند

تري داشتند و  تر و خانه شخصي بيشكودكان برخوردار از توجه ويژه در آموزش پيش دبستاني، در آمد باال

را معادل » هاي اجتماعي بازده«دانشمندان اين . احتمال دريافت كمك دولتي يا به زندان رفتن آنها كمتر بود

                                                 
1 . learning by doing 
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اين شواهد داللت اشكار دارد كه براي مبارزه با بيكاري نياز است . اند درصد تعيين كرده17رقم خيره كننده 

  ). 28، ص 1389هرينگ، (اند  زا آمده هاي مشكل ني شود كه از محيطتري براي كودكا تا كار بيش

  :بندي نكات زير حائز اهميت است از مجموع مباحث باال، بعنوان جمع

اي دارد  گيري رفتار بازار كار تأثير تعيين كننده خصوصيات فرهنگي و اجتماعي مردم هر كشور، در شكل −

كار دربراه رابطه با نظام آموزشي، نيازمند انتخاب  و اصالح خصوصيات و رفتارهاي نامطلوب بازار

  هاي بومي و غير تقليدي است؛ حل راه

آموزش با كيفيت در همه سطوح، از پيش دبستان تا دانشگاه، براي تنظيم و ساماندهي رابطه بازار كار و  −

براي ) نفت از جمله منابع(هاي ملي  گذاري از محل ثروت اين دليل، سرمايه و به. آموزش ضروري است

  توليد سرمايه انساني از طريق آموزش از توجيه اقتصادي و اولويت بااليي برخوردار است؛

التحصيالن خود پس از ترك مدرسه  هاي روشني از عملكرد فارغ موقع نشانه براي آن كه نظام آموزش به −

حداقل محدود  ولت بهزدايي شده و مداخله د دريافت دارد، الزم است تا حد ممكن از بازار كار مقررات

 ها براساس شايستگي صورت پذيرد؛ شود تا پرداخت

اي مورد نياز بازار كار را آموزش  هاي حرفه توان با صرفه اقتصادي همه صالحيت در مدرسه و دانشگاه نمي −

از . هاي قوي بوجود آيد براي جلب مشاركت كارفرمايان در برنامه آموختن از كار، الزم است انگيزه. داد

 له بخشودگي بخشي از ماليات و بيمه كاركنان؛ وجم

اموزي آنها، برقراري بيمه همگاني و بيكاري مؤثرتر از وضع  براي حمايت از كارگران، از جمله امكان حرفه −

 .مقررات محدود كننده اختيارات كارفرمايان است

گيريها و رويكردهاي مطرح در زمينه اقتصاد كالن بر روابط نظام  تاثير جهت .3

 و بازار كار اي آموزش فني و حرفه

 1960اي بر محيط اقتصادي كه از دهه  برخالف موضوع تأثير انواع آموزش و از جمله آموزش فني و حرفه

گيري گرايش جديدي در علم اقتصاد با  آن بسيار پرداخته شده و حاصل آن شكل ميالدي در محافل علمي به

اي، در وارسي منابع در  محيط اقتصادي بر آموزش فني و حرفهاست، در زمينه تأثير » اقتصاد آموزش«نام 

عنوان يكي از  تا آن كه اخيراً به. توان نكاتي را در مقاالت علمي يافت صورت پراكنده مي دسترس، تنها به

اي صورت گرفت كه به  مطالعات انجام گرفته در اجراي طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش، مطالعه



   اي و محيط كار بررسي رابطه آموزش فني و حرفه    54

 

.  1ها و تهديدهاي ناشي از آن اختصاص داشت حيط اقتصادي بر آموزش و پرورش و فرصتشناسايي تأثير م

  . با استفاده از نتايج بدست آمده در اين مطالعه اين قسمت از گزارش تدوين شده است

گانه  در مطالعه مذكور، براي بررسي تاثير محيط اقتصادي كشور بر آموزش، محيط اقتصادي از ابعاد دوازده

گذاري خارجي؛ رقابتي شدن  گذاري داخلي؛ سرمايه رشد اقتصادي؛ سرمايه: رد بررسي قرار گرفته استزير مو

اقتصاد و خصوصي سازي؛ اشتغال و بازار كار؛ اندازه دولت؛ فقرزدايي و توزيع درآمد؛ بازارهاي مالي؛ جهاني 

از ميان عوامل . ناوريهاي نوينشدن؛ عملياتي شدن بودجه دولت؛ اقتصاد دانش و توسعه مبتني بر دانايي و ف

گذاري؛ رقابتي شدن اقتصاد و خصوصي سازي؛  رشد اقتصادي و سرمايه: عامل 6فوق در اين بررسي تعداد 

اشتغال و بازار كار؛ اندازه دولت؛ عملياتي شدن بودجه دولت؛ اقتصاد دانش و توسعه مبتني بر دانايي كه بيش 

  .گيرد گذارند مورد بحث قرار مي اي و بازار كار تأثير مي هاز همه بر رابطه نظام آموزش فني و حرف

ترتيبي كه  اي از ديدگاه نظري بررسي خواهد شد به در مورد هر عامل، ابتدا اثرات آن بر آموزش فني و حرفه

هاي مختلف مورد بررسي و تحليل قرار گرفته  اي از جنبه روش و مسير تاثير هر عامل بر آموزش فني و حرفه

 . ورت امكان، برآيند همه اثرات مشخص گرددو در ص

 گذاري و سرمايه اقتصاديرشد  .3.1

هايي كه موجب  گذاري تواند حاصل عوامل متنوعي باشد، ولي بطور كلي سرمايه منابع پيشرفت اقتصادي مي

منابع وري كل منابع يا  افزايش كميت اين منابع توليدي و افزايش بهرهبهبود كيفيت منابع مادي و انساني، 

اي بوده و  تشويق رشد در هر جامعه  شود عوامل عمده آوري مي هاي فن خاص از طريق اختراعات  و پيشرفت

 ).174، ص1364تودارو، (خواهد بود 

كوزنتس نيز عبارت از افزايش بلند مدت ظرفيت توليدي به  رشد اقتصادي يك كشور از نظر پرفسور سيمون

اين رشد ظرفيت بر پايه تكنولوژي پيشرفته و . اقتصادي به مردم است تر منظور عرضه كاالهاي هرچه متنوع

  :(Kuznets, 1966)خصوصيات جريات رشد از ديدگاه او عبارتند از . تعديالت نهادي استوار است

  نرخ باالي رشد توليد سرانه -

  وري نيروي كار وري و بخصوص بهره نرخ باالي بهره -

  نرخ باالي تحول اجتماعي -

  دست گرفتن بازارها گرايش بسوي در -

 نرخ باالي تحول ساخت اقتصادي -
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 :بطوري كه. نمايند اند و يكديگر را تقويت مي به يكديگر وابسته "اين ويژگيها شديدا

 شود، وري كار حاصل مي نرخ باالي توليد سرانه بدليل افزايش و بهبود سريع در بهره -

كند و بـدين ترتيـب  انگيـزه بـراي      د ميدرآمد سرانه باال به نوبه خود سطح مصرف باالتري را ايجا -

  .آورد تغيير ساخت توليد را بوجود مي

 آوري پيشرفته الزم است تا اين سطوح از توليد حاصل شود، فن -

شود كه مقياس توليد و خصوصيات واحدهاي اقتصادي از نظر ساختار يا  مي تحوالت ساختي موجب -

 محل استقرار تغيير كند،

تغيير سريع محـل اسـتقرار و سـاخت نيـروي كـار و موقعيـت روابـط بـين         اين تغيير به نوبه خود  -

 كند، هاي شغلي را ايجاب مي گروه

گويد كاربرد وسيع  گونه كه پرفسور كوزنتس مي اين خصوصيات، آن تماماگر جزء مشترك و حلقه ارتباطي 

ر در آموزش و تكنولوژي باشد، پس رشد سريع كه مازاد اقتصادي را براي تامين مالي پيشرفت بيشت

يعني رشد سريع اقتصادي، آموزش با . سازد، گرايش دروني به خودزائي دارد تحقيقات علمي ممكن مي

سازد و اين امر به نوبه خود به اختراعات و نوآوريهاي  تر و تحقيقات علمي اساسي را ممكن مي كيفيت

 .كند تر مي شود كه به نوبه خود رشد اقتصادي را سريع تكنولوژيكي منجر مي

يا در (اي  ويژه آموزش فني و حرفه آموزشي و به گذاريهاي سرمايهبطور كلي در ارزيابي آثار رشد اقتصادي بر 

 :گيرد معيارهاي زير مورد توجه قرار مي) گذاري آموزشي هاي سرمايه ارزيابي اقتصادي طرح

از دست رفته منابع و هاي فرصت  گذاري، برحسب تعادل ميان هزينه بازده مستقيم اقتصادي سرمايه -

  .شود گيري مي وري كارگران آموزش ديده اندازه منافع مورد انتظار آتي كه بر حسب افزايش بهره

هاي ديگر جامعه تاثير  بازده غير مستقيم اقتصادي، بر حسب منافع خارجي كه بردرآمد گروه -

  گذارد مي

 .شود يشتر حاصل ميمنافع مالي كه در اثر افزايش درآمدها از طريق گرفتن ماليات ب -

هاي  تقاضا براي نيروي انساني ماهر، كه عواملي مانند الگوهاي پرداخت، روش گويي به پاسخ -

 .گيرد استخدامي، و معيارهاي ديگر استفاده از نيروي انساني را در نظر مي

و ديگر ...) گذاري آموزشي با توجه به نرخ بازدهي خصوصي سرمايه( تقاضاي خصوصي براي آموزش  -

 .وامل تعيين كننده تقاضا  براي آموزشع

 كارائي داخلي نهادهاي آموزشي -

 هاي آموزشي توزيع جغرافيايي و اجتماعي فرصت -

 توزيع منافع مالي آموزش و بار مالي آن  -
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 هاي آموزش بر توزيع درآمد و كاهش فقر تاثير توزيع فرصت -

 ي ديگرها گذاري در بخش گذاريهاي آموزشي و سرمايه ارتباط ميان سرمايه -

نشان داده شده است، با تاثير بر عواملي نظير توليد  2كه در نمودار  طور همانبدين ترتيب رشد اقتصادي، 

آوريهاي پيشرفته بر نظام  وري، نيازبه نيروي انساني ماهر، افزايش مصرف و نياز به فن سرانه، نرخ بهره

 :يرگذارياين تاث. گذارد آموزشي و عوامل دروني و بيروني آن تاثير مي

 ها در سطح كالن از طريق توجه ويژه به انواع آموزش در بودجه دولت -

در سطح خانوارها، از طريق افزايش تقاضاي شخصي براي آموزش و تخصيص بودجه بيشتر توسط  -

  .خانوارها به امر آموزش

 .گيرد هاي توسعه منابع انساني صورت مي ها ، از طريق توجه بيشتر به سياست در سطح بنگاه -

دولت، : بدين طريق رشد اقتصادي با تخصيص منابع به امر بهبود كيفيت عامل انساني سه گروه يعني

 ).2، ص1383نادري، (دهد  هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي خانوارها و بنگاه

  اي هاي آموزش فني و حرفه رشد اقتصادي و تأثير آن بر مؤلفه - 2نمودار 

  

  اي و محيط كار رشد اقتصادي بر روابط آموزش فني و حرفه تأثير .3.1.1

 2اكنون از بحث باال و توجه به روابط ميان عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر در رشد اقتصادي كه در نمودار 

گذاري رشد اقتصادي بعنوان يكي از عوامل مهم  توان تصوير نسبتاً روشني از تأثير نشان داده شده است، مي

  .اي و محيط كار بدست داد بر روابط ميان نظام آموزش فني و حرفهاقتصادي 
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نخستين تأثير رشد اقتصادي بر محيط كار ايجاد شـغل، افـزايش    -تأثير بر كميت تقاضاي نيروي كار -

اين امر سبب ايجاد شوق ). 1درنمودار 3مسير (نيروي انساني ماهر است  ظرفيت اشتغال و افزايش نياز به

). 1مسير (گردد  ها مي تر به اين نوع آموزش اي و گرايش داوطلبان بيش فني و حرفه  زشبه توسعه در آمو

انگيزگي و  اي، و از اين مسير، ايجاد بي التحصيالن فني و حرفه ركود اقتصادي موجب افزايش بيكاري فارغ

ر آموزان خواهد شد، كه خود بـه كـاهش اثـر بخشـي آمـوزش و افـزايش ترديـد د        سرخوردگي در دانش

هـا خواهـد    هاي توليدي و خـانواده  اي توسط دولت، بنگاه گذاري براي توسعه آموزش فني و حرفه سرمايه

هاي توليدي  ميلي به همكاري با نظام آموزشي در مديران و صاحبان بنگاه در چنين حالتي نوعي بي. شد

منظـور   بـه . گيـرد  ار ميآيد و كليت روابط بين نهادهاي اقتصادي و نظام آموزشي تحت تأثير قر پديد مي

هنگام رشد اقتصادي و كاهش تهديدها در زمـان ركـود اقتصـادي،     هاي بدست آمده به استفاده از فرصت

گـذار و برنامـه ريـزي توسـعه      برقراري ارتباطي فعال و پويا، در سطح كالن و ملي، بين نهادهاي سياست

ازار كار و برقراري ارتبـاط در سـطح خـرد    گذار و راهبر ب اي با نهادهاي سياست نظام آموزش فني و حرفه

هـاي توليـدي و نهادهـاي     اي با نهادهاي مدافع منافع بنگاه اي آموزش فني و حرفه بين مسئوالن منطقه

  .دولتي ناظر بر تحوالت بازار كار ضرورت دارد

موجـب   1و  4و  5رشد اقتصادي از طريق مسيرهاي  -تأثير بر كيفيت، تركيب و تحرك نيروي كار  -

هـاي   تحقق آن افزايش سـطح شايسـتگي    وري نيروي كار افزايش يابد كه الزمه شود از يك سو، بهره مي

هاي اقتصادي و نهادهاي اجتماعي از جمله  نيروي كار و نتيجه آن افزايش كارايي داخلي و خارجي بنگاه

ي ديگـر بـا افـزايش پوشـش تحصـيلي، ضـمن توزيـع عادالنـه تـر          از سـو . اي است آموزش فني و حرفه

پـذير، ميـانگين سـطح تحصـيالت و سـطح       هاي آموزشي و رفـع محروميـت از قشـرهاي آسـيب     فرصت

اي نيروي كار افزايش يافته كه نتيجه آن تغيير در تركيب نيروي كار و فراهم آمدن  هاي حرفه شايستگي

چنين در ميان مشاغل و  المللي و هم حلي، استاني، ملي و بينزمينه مساعدتر براي تحرك آن در سطح م

هاي بدست آمده از اين طريق برقـراري ارتبـاط ميـان نهادهـاي      منظور استفاده از فرصت به. هاست حرفه

اي در  مسئول نياز سنجي و برنامه ريزي درسي با نهادهاي مسئول تعين اسـتاندارهاي صـالحيت حرفـه   

 .بازار كار ضروري است

نفعان مرتبط با آموزش  بر رفتار ذي 2و  5رشد اقتصادي از طريق مسيرهاي  -نفعان ثير بر رفتار ذيتأ -

هـاي اقتصـادي شـده و     سو موجب افزايش درآمد بنگـاه  ازيك. اي و بازار كار تأثير مي گذارد فني و حرفه

اي  آموزش فنـي و حرفـه  گذاري در  تر در توليد و خدمات و از جمله سرمايه گذاري بيش را به سرمايه آنان

ها فرصـت مسـاعدتري جهـت     از سوي ديگر از طريق بهبود درآمد شاغالن، براي خانواده. كند ترغيب مي

منظـور   به. آورد اي فراهم مي هاي حرفه هاي آموزشي و از جمله براي كسب شايستگي مشاركت در هزينه
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برقـراري ارتبـاط عمليـاتي بـراي جلـب       نفعان، هاي بدست آمده از اين تغيير رفتار ذي استفاده از فرصت

هـا   اي و نيز هدايت منابع خـانواده  گذاري در آموزش فني و حرفه هاي اقتصادي در سرمايه مشاركت بنگاه

 .اي ضرورت دارد براي مشاركت در تأمين بخشي از مخارج آموزش فني و حرفه

 رقابتي شدن اقتصاد و خصوصي سازي .3.2

ها براي از بين بردن عدم كارائي  خش خصوصي در شركتخصوصي سازي، مالكيت حداكثري بهدف 

سازي فرايند تكميلي آزاد سازي و تثبيت است كه با ايجاد حقوق  در واقع خصوصي. هاي دولتي است شركت

هاي  هاي تحت مالكيت دولت، و تشويق آزادي ورود به شركت مالكيت خصوصي، خصوصي سازي شركت

سازي، همه اهدافي هستند كه درصورت وجود  ، تثبيت و خصوصيآزاد سازي. شود تجاري جديد تكميل مي

: اند ها همچنين بهم وابسته اين سياست. بازارهاي سرمايه با كاركرد مناسب به خوبي قابل تحقق خواهند بود

 .ها و تجديد ساختار نظام مالي به موازات هم بايد صورت گيرد يعني تجديد ساختار شركت

اين دارد كه اين اقتصادها  حال گذار تا حدود زيادي بستگي به اقتصادهاي درخصوصي در  هاي آينده شركت

گرا اتخاذ كنند و بازارهاي داخلي خود را با بازارهاي جهاني مرتبط  گيريهاي برون اندازه بتوانند جهت تا چه

مزيت نسبي، منافع حاصل از ادغام بيشتر در اقتصاد جهاني نه تنها از محل منافع تجارت مبتني بر . سازند

  .1بلكه از منافع پوياي حاصل از صادرات و ورود سرمايه تحقق خواهد يافت

شود خصوصي سازي همراه با آزاد  همانگونه كه مشاهده مي. دهد اثرات خصوصي سازي را نشان مي 3نمودار 

 وري مديريت عمومي، افزايش نرخ رشد اقتصادي، افزايش سهم بخش سازي و تثبيت باعث بهبود بهره

گذاريهاي مستقيم خارجي و  خصوصي از توليد ناخالص داخلي، اصالحات در بازارهاي مالي، جريان سرمايه

تواند بر نظام آموزش  گردد، كه هريك از مسيرهاي عوامل تاثيرگذار مي باالخره ظهور كارآفرينان خصوصي مي

  .اي اثر گذار باشد ويژه نظام آموزش فني و حرفه كشور و به

وري كلي در اثر اجراي برنامه خصوصي سازي سبب باال رفتن توان بالقوه رقابتي  بهره افزايش از طرف ديگر

ولي . وري دارد در واقع درآمد واقعي يك كشور بستگي به سطوح باال و سريعاً فزاينده بهره. گردد كشور مي

يش در بهره وري افزا. هاي خصوصي تحقق يابد اين افزايش در بهره وري بايد از طريق عمليات بنگاه

كه تحقق آن، . تجاري بايد هم از طريق عوامل اقتصاد كالن و هم عوامل اقتصاد خرد هدايت شوند هاي بنگاه

گذاري در بهبود كيفيت تحصيالت و آموزش نيروي كار  هاي اقتصادي، نيازمند سرمايه افزون بر بهبود شاخص

  ) .1378مجاور حسيني، (هاست  و توسعه اين آموزش
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  تاثير خصوصي سازي و رقابتي شدن اقتصاد بر آموزش و پرورش.  3نمودار

  

 اي و محيط كار سازي بر روابط آموزش فني و حرفه تأثير رقابتي شدن اقتصاد و خصوصي .3.2.1

مسير بر آموزش فني  7شود خصوصي سازي و رقابتي شدن اقتصاد از  مشاهده مي 3كه در نمودار  طور همان

پوشي و تعامل  ها با هم دليل ماهيت بهم پيوسته اين عوامل، تأثيرگذاري البته به. گذارد اي تذثير مي و حرفه

 :توان مشخص كرد از اين ميان چند مسير تأثيرگذارتر را بشرح زير مي. دوطرفه همراه خواهد بود

  بيان شد 2.2اي و بازاركار در بخش  كه تأثير آن بر روابط آموزش فني و حرفه. افزايش رشد اقتصادي -

چند عامل مهم است، كه  هاي توليدي به وري مستلزم توجه مديريت بنگاه ارتقاي بهره .وري ارتقاي بهره -

در عامـل انسـاني، بهبـود سـطح تحصـيالت و      . ترين آنها عوامل انساني و تحوالت فنـاوري اسـت   از مهم

 و بنگاه اقتصادي، در اقتصـاد متعـادل و غيـر رانتـي،    . هاي نيروي كار نقش اول را برعهده دارد شايستگي

و زمـان  ) روش آمـوزش (، چگـونگي  )محتـواي آمـوزش  (ناگزير است نسبت به اين خصوصيت و چيستي 

تحوالت فناوري نيز بلحاظ  .پرورش آن حساس بوده و با نهادهاي ارايه كننده آموزش در ارتباط پويا باشد

رمايان و پژوهش و توسعه و هم از جنبه كاربست، نيازمند نيروي انساني صاحب صالحيتي است كه كارف

ويژه آموزش فني و  نگري به كيفيت آموزش و به كند با وسعت نظر و آينده صاحبان سرمايه را، ناگزير مي

گـذاري در بخـش آمـوزش و     سـرمايه  گذاري توسعه كشـور، مـدافع    اي حساس باشند و در سياست حرفه

 .پژوهش باشند

. رينـان مبتكـر و خطرپـذير اسـت    الزمه رقابتي شدن اقتصاد ظهـور كارآف . ظهور كارآفرينان خصوصي -

كارآفريناني كه، در اقتصاد متعادل و غير مبتني بر رانت، براي حفظ سرمايه خـود بسـيار كوشـا بـوده و     

اين سبب نسبت بـه   دهند، و به تر از بازار، به عامل انساني پرورش يافته اهميت مي براي كسب سهم بيش
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و براي مشـاركت در تـدوين و اجـراي برنامـه هـاي      اي حساس بوده  رفتار نهادهاي آموزش فني و حرفه

هـاي خـودرا مطـرح     تـر و مـؤثرتري خواسـته    آموزشي مناسب گرايش نشان داده و با بيان رساتر، شفاف

خصوصيتي كه مطلوب نهادهاي آموزشي است و آنها را در ارايه خـدمات آموزشـي بـا كيفيـت     . كنند مي

 .رساند ياري مي

گانه بهبـود بازارهـاي    عوامل سه .اي وري آموزش فني و حرفه بهره مجموعه عوامل مؤثر در ارتقاي -

گذاري خارجي و افزايش سهم بخش خصوصي در توليد ناخالص داخلي، مجتمعا با  مالي، افزايش سرمايه

يكديگر و همراه با عامل افزايش كارآفرينان، بستر مناسبي را براي بهبود فضاي سـرمايه گـذاري بخـش    

گذاري بخش خصوصي از يـك سـو مسـتقيماً تقويـت و گسـترش        رشد سرمايه. دآور خصوصي فراهم مي

اي را سبب مي شود كه به نوبت خود به تقاضا محـور   تعداد ارايه كنندگان خصوصي آموزش فني و حرفه

شـود، و از سـوي ديگـر،     ها و ارتقاي كارايي داخلي و اثـر بخشـي آمـوزش منجـر مـي      شدن اين آموزش

از . كنـد  اي را طلب مـي  گذاران و متصديان بخش دولتي آموزش فني و حرفه ستتر سيا گويي بيش پاسخ

 گيرد اي و محيط كار تحت تأثير قرار مي طريق هر دو مسير، روابط بين نظام آموزش فني و حرفه

 اشتغال و بازار كار .3.3

و مانند ساير بازارها متشكل از دو طرف عرضه و تقاضا  آيد بازارهاي عوامل توليد به شمار ميبازار كار يكي از 

 .آفريني مستقيم انسان دراين بازار است كند  نقش  از ساير بازارها متفاوت ميآنچه اين بازار را . است

متغيرهائي مانند جمعيت در سن كار، . عرضه و تقاضاي بازار كار اثر دارند متغييرهاي اقتصادي و اجتماعي بر

رشد جمعيت موجب تغييرات ميزان . و نرخ مشاركت نيروي كار تعيين كننده عرضه هستند پوشش تحصيلي

) نسبت افراد در حال تحصيل به جمعيت همان گروه سني(پوشش تحصيلي . شود جمعيت در سن كار مي

نرخ . هاي آموزش و سطح درآمد خانوار قرار دارد تحت تاثير متغيرهاي اجتماعي مانند فراهم بودن فرصت

شاركت نيروي كار بعنوان درصدي از جمعيت درسن كار كه تمايل به كار دارند به نوبه خود تابعي از م

تحصيلي، درآمد سرپرست خانوار، بعد خانوار، تعداد   متغيرهاي اجتماعي و اقتصادي نظير، پوشش

  ).4ار نمود) (1374فرجادي، (التحصيالن، ميانگين سن ازدواج و درآمد سرپرست خانوار است  فارغ

واقعي استفاده از نيروي كار و سرمايه، توليد ناخالص   كار متغيرهائي مانند هزينه در طرف تقاضاي نيروي

تقاضاي نيروي كار، عالوه بر . آوري و قوانين و مقررات حاكم بر بازار كار تعيين كننده است داخلي، فن

  .بازارهاي پول و سرمايه نيز قرار دارداجتماعي تحت تاثير ساير بازارها از جمله  - متغيرهاي اقتصادي

  اي و محيط كار تأثير اشتغال و بازاركار  بر روابط آموزش فني و حرفه .3.3.1
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چون پيش . يابد گذاري، افزايش مي اشتغال به عنوان يك پديده تبعي در اقتصاد در اثر افزايش توليد و سرمايه

اي در اين باره  گذاري بر آموزش فني و حرفه هنگام بحث درباره عوامل رشد اقتصادي و سرمايه از اين به

 :در اين جا تنها بر نكات زير تأكيد مي شود. تكرار نيست بررسي شده است نيازي به

از آن جا كه تغييرات كمي اشتغال بطور محسوس بر استقبال داوطلبان از  :تغييرات در كميت اشتغال -

يابي مكان استقرار مؤسسات  آموزشي و جاي ريزي در برنامه، گذارد اي تأثير مي آموزش فني و حرفه

هنگام از  اي، اطالع به گذاري در آموزش فني و حرفه آموزي و در نتيجه ميزان، نوع و محل سرمايه حرفه

برآوردن اين نياز اطالعاتي برعهده سمت تقاضاي نيروي . احتمال چنين تغييراتي ضرورت تام دارد

و اين كار . هاي اقتصادي است گذار و راهبر بازاركار و بنگاه استانساني در بازار كار، يعني نهادهاي سي

اي  اي آموزش فني و حرفه اي پويا بين اين نهادها با مسئوالن ستادي و منطقه مستلزم برقراري رابطه

  .است

هاي  اي است كه كارفرمايان و بنگاه مسأله كيفيت نيروي كار دغدغه :تغييرات كيفي نيروي كار -

در يك اقتصاد . اي متأثر مي سازد ريزان آموزش فني و حرفه انند مسئوالن و برنامهاقتصادي را هم

هاي اقتصادي  گويي به اين دغدغه مستلزم آن است كه از يك سو، بنگاه متعادل و تابع بازار آزاد، پاسخ

شكلي روشني و ب هاي الزم در نيروي كار مورد نياز خود به هاي خودرا به سطح و نوع شايستگي خواسته

كه براي كارشناسان آموزشي قابل فهم باشد بيان كنند، و از سوي ديگر، مؤسسات آموزش فني و 

اند، با اعطاي  التحصيالن خود پرورش داده هايي را كه در فارغ اي سطح و نوع شايستگي حرفه

. عرفي كنندبازار كار م هاي اقتصادي باشد، به هاي شايستگي كه مورد قبول و اعتماد بنگاه نامه گواهي

طلبد و نيازمند تمهيد فصل مشتركي است كه توسط  اي سازوكار خاص خودرا مي برقراري چنين رابطه

نكته مهم در اين سازوكار همراهي با . آموزشگران و توليدكنندگان مشتركاً تدوين و تبيين شده باشد

 . آيد هاي شغلي است كه بر اثر تحوالت فناوري بوجود مي تغييرات مستمر شايستگي

هاي اشتغال را براي فارغ التحصيالن متوسطه  افزايش اشتغال، فرصت :تحصيل تغييرات در گرايش به -

  1هاي آموزش عالي نتيجه اين فرايند كاهش تقاضاي ورود به دوره. دهد اي افزايش مي و فني و حرفه

طوح بر عكس چنانچه اشتغال بسبب كاهش رشد اقتصادي، كاهش توليد و يا كاهش س. است

اي  هاي متوسطه و فني و حرفه التحصيالن دوره هاي اشتغال براي فارغ گذاري كاهش يابد، فرصت سرمايه

هاي آموزش  تواند موجب افزايش تقاضا براي ثبت نام در دوره اين فرايند به نوبه خود مي. يابد كاهش مي

  )5نمودار . (شود 2عالي

                                                 
E در +� زش ��"T ا�� - ١Y[� �=&I �H�77ا�, هIا E   .ا�# رخ
اد -� د"
E در +� زش ��"T ا�� - ٢Y[� �=&I �H�7آ�ه, ه E   .ا�# رخ
اد -� د"
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هاي جديد اشتغال، امكان اشتغال بيشتري را براي  د فرصتاز طرف ديگر افزايش رشد اقتصادي به دليل ايجا

لذا برآيند كلي تاثير رشد اقتصادي بر . آورد اي فراهم مي آموختگان فني و حرفه ويژه مهارت التحصيالن، به فارغ

گيرد كه يكي به كاهش  التحصيالن دانشگاهي تحت تاثير دو عامل متفاوت و متضاد قرار مي اشتغال فارغ

همين استدالل در مورد . شود التحصيالن دانشگاهي و ديگري به افزايش آن منجر مي ارغاشتغال ف

  .اي نيز صادق است التحصيالن دوره متوسطه و فني و حرفه فارغ

   تحليل بازار كار و اشتغال - 4نمودار 
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  تحليل اثر رشد اقتصادي و افزايش تقاضاي نيروي كار بر آموزش - 5نمودار 

  

 اندازه دولت .3.4

آنچه اندازه دولت را تعيين . هاي محيط اقتصادي يك جامعه اندازه دولت است يكي از بارزترين مشخصه

نمايد؟ و اين مداخله تا چه حد گسترده  هايي از اقتصاد مداخله مي كند اين است كه دولت در چه بخش مي

جم دولت روز به روز در است؟ تجربه بسياري از كشورها بويژه كشورهاي در حال توسعه بيانگر آنست كه ح

هاي  حال گسترش است و محدود كردن آن در سطح بهينه نياز به عزمي جدي در مديريت كالن بخش

در واقع همواره برآيند نيروها . گيرد هاي مديران در تقابل قرار مي اقتصادي دارد و اغلب اين مسئله با انگيزه

 .هاي دولتي است در جهت گسترش حجم فعاليت

تري از  اي ضروري است تعريف دقيق رسي رابطه بين اندازه دولت و تأثير آن بر آموزش فني و حرفهقبل از بر

اندازه دولت عبارت است از ميزان و درجه دخالت دولت در اقتصاد و يا حجم : اندازه دولت ارائه شود

تر شود نياز دولت  هرقدر حوزه فعاليت دولت گسترده. گيرد هايي كه توسط ساختار دولتي صورت مي فعاليت

هاي  يابد و يا به عبارت ديگر رابطه مستقيمي بين اندازه دولت با ميزان هزينه به منابع مالي نيز افزايش مي

بنابراين به هر ميزان كه اندازه دولت بزرگتر باشد بودجه آن نيز افزايش خواهد . دولتي وجود خواهد داشت

  .يافت

 هملپيد لاغتشا شيازفا
 ح ف و هطسوتم ياه

 ياه هملپيد لاغتشا شهاك
ح ف و هطسوتم

لاغتشا شهاك

لاغتشا شيازفا

 اضاقت شهاك
 شزومآ يارب

يلاع

 هنيزه شيازفا
 رد ليصحت تصرف

يلاع شزومآ

 لاغتشا شيازفا
 يارب

 ناليصحتلا غراف
يهاگشناد

 يارب اضاقت شيازفا
راك يورين

 شيازفا
يراذگ هيامرس

 دشر شيازفا
يداصتقا

 يارب اضاقت شيازفا
يلاع شزومآ

 هنيزه شهاك
 رد ليصحت تصرف

يلاع شزومآ

 لاغتشا شهاك
 يارب

 ناليصحتلا غراف
يهاگشناد

 يارب اضاقت شهاك
راك يورين

 هيامرس شهاك
يراذگ

 دسر شهاك
يداصتقا
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بيني درآمدها و  مالي دولت كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيشبودجه كل كشور عبارت است از برنامه 

شود  هاي دولت مي ها براي انجام عملياتي كه منجر به وصول به هدف ساير منابع تامين اعتبار و برآورد هزينه

   ).1381فرزيب، (

اقتصاددانان با بيان گروهي از . هاي مختلفي در مورد اندازه دولت وجود دارد در ادبيات اقتصادي ديدگاه

  :داليلي از قبيل

 .باشد عملكرد دولت اغلب غيركارا مي -

  .كند زيادي به كشور وارد مي  هاي دولت هزينه تعديل سياست -

 .شود هاي اقتصادي مي هاي دولت به موجب انحراف انگيزه اكثر سياست -

 :هستند و گروهي با بيان داليل زير دولتمخالف بزرگتر شدن اندازه 

 .كند ش هماهنگ كننده تضادها بين بخش خصوصي را ايفا ميدولت نق -

  شود دولت مانع استثمار كشور توسط بيگانگان مي -

اما امروزه، اصل عدم دخالت دولت در اقتصاد از (Yong Cao.2001) باشند  موافق با اندازه بزرگتر دولت مي

تخصيص بهينه منابع، بخصوص در بخش هاي بازار در  نظر اكثر اقتصاددانان با توجه به آشكار شدن نارسايي

هاي اصلي در مورد مقدار  اكنون عمده اختالف و هم .و عدالت اجتماعي مردود شناخته شده است رفاه عمومي

دخالت دولت و اينكه چه تركيبي از دولت و بخش خصوصي به رشد اقتصادي بيشتر و بهتر عمل كردن 

گذاري  ت كنوني كشور نيز با تفسيري كه در مراجع سياستدر وضعي. باشد گردد، مي اقتصاد جامعه منجر مي

گيري بسمت كوچك شدن  است، بلحاظ نظري جهت قانون اساسي بعمل آمده 44و قانون گذاري از اصل 

 ).1381فراهاني فرد، (شده است  دولت پذيرفته

اي  آموزش فني و حرفهويژه  قبل از آنكه وارد بحث اندازه دولت در ايران شده و تاثير آن را برآموزش و به

  .الزم است برخي مباحث نظري مربوط به حوزه فعاليت دولت مورد بررسي قرار گيرد. مورد بررسي قرار دهيم

هاي اقتصادي كه  گروه اول فعاليت. كنند هاي اقتصادي را به دو گروه تقسيم مي اقتصاددانان اغلب فعاليت

و در . ها را در جهت كارآيي بيشتر هدايت نمايد بخش خصوصي قادر است تحت مكانيسم بازار اين فعاليت

شود كه مكانيزم بازار در  عث ميهاي اقتصادي با هاي برخي ديگر از فعاليت ها، ويژگي كنار اينگونه فعاليت

بهبود روند حركت اين خدمات نياز به تعديل و تصحيح توسط نهادهاي دولتي . هدايت بهينه آنها ناتوان باشد

به عنوان مثال از آنجا . هاست هاي اين بخش وجود دستاوردهاي اجتماعي در گروه اخير يكي از ويژگي. دارد

داراي پيامدهاي مثبت اجتماعي است از اين رو فعاليت بخش  كه آموزش عالوه بر دستاوردهاي فردي

اين امر در قانون اساسي كشور . ها براي جامعه است تر از سطح بهينه اين فعاليت خصوصي در اين حوزه پايين

دولت موظف است « قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، 30بر طبق اصل . نيز مورد اشاره واقع شده است
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پرورش رايگان را براي همه ملت تا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيالت  وسايل آموزش و

استناد اين اصل دولت جمهوري اسالمي  ، به»عالي را تا سر حد خودكفايي كشور به طور رايگان گسترش دهد

حصيل، تر ت نكته قابل توجه آن است كه در سطوح پايين. متصدي ارايه خدمات آموزش و پرورش شده است

شود، پيامدهاي مثبت اجتماعي اغلب از دستاوردهاي فردي قابل  كه آموزش پايه و همگاني ارايه مي

همين سبب در كشورهاي داراي اقتصاد متعادل و غير مبتني بر رانت، قلمرو دخالت و  ترند و به مالحظه

، 1388نادري، (ي شود تصدي گري دولت در آموزش غالباً به آموزش همگاني و عمومي و اجباري محدود م

   ).77ص 

هاي مترتب برآن، سهم فرد آموزش گيرنده و  فايده اي در آن است كه با توجه به تفاوت آموزش فني و حرفه

از طرف ديگر، . گير است هاي اقتصادي استخدام كننده مهارت آموختگان از فوايد حاصل بسيار چشم بنگاه

رضه محور باشند و هرجا و هر زمان ارايه آنها سزاوار باشد، هاي پايه و همگاني كه بايد ع برخالف آموزش

باالي ارايه آن، ناگزير بايد تقاضا محور   خاطر هزينه سبب طبيعت خود و هم به اي هم به آموزش فني و حرفه

اين سبب دخالت دولت، در  به. مديريت و ارايه شود، در غير اين صورت اتالف منابع صورت خواهد گرفت

مواردي باشد كه  ادل و غير مبتني بر رانت، در ارايه اين نوع آموزش بايد بسيار محدود و منحصر بهاقتصاد متع

هاي اقتصادي  گذاري بخش ظرفيت سازي و تجهيز نيروي انساني، در سطح عمومي و براي تسهيل سرمايه به

حصيالت عمومي قبل از اي پايه در دوره ت همانند آموزش فني و حرفه. اي بيانجامد در آموزش فني و حرفه

اي در مناطق محروم بايد  سازي گسترش آموزش فني و حرفه تحصيالت دانشگاه و يا اقداماتي كه براي زمينه

  .صورت پذيرد

توان در نظر گرفت؛ اول آنكه، با افزايش حجم  بر اين اساس تاثير اندازه دولت برآموزش را از دو جنبه مي

تر از  مسلم است كه مديريت يك سيستم كوچكتر بسيار ساده. يابد دولت كارايي سيستم دولتي كاهش مي

از اين رو با افزايش حجم دولت مراتب كارآيي سيستم دولتي كاهش پيدا . تر است هاي گسترده مديريت نظام

هاي دولتي اغلب  از طرف ديگر با توجه به محدويت منابع يك كشور و با در نظر گرفتن آنكه فعاليت. كند مي

با گسترش حجم دولت اغلب سهم   كند، بر بوده و دولت چندان در كسب درآمد موفق عمل نميهزينه 

اين بدان معناست كه يك دولت گسترده باعث ايجاد . يابد هاي مختلف از بودجه دولتي كاهش مي بخش

نه از اي جهت استفاده بهي بدون آنكه انگيزه. شود هاي مختلف اقتصادي در جذب بودجه مي رقابت بين بخش

  .اين بودجه وجود داشته باشد

جهت درك بهتر اثر حجم دولت بر آموزش بهتر است تغيير وضعيت آموزش را در فرآيند كوچك سازي 

هاي اقتصادي  كاهش مداخله دولت در فعاليت كه دولتي بخواهد اقدام به در صورتي. حجم دولت تصور كنيم

هاي  هايي است كه با سياست لي جزو آخرين بخشنمايد، با توجه به مطالب فوق بخش آموزش از نظرك
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ها باعث خواهند شد كه بسياري از  بنابراين اين سياست. شود كوچك سازي حجم دولت مواجه مي

تواند از يك طرف باعث بهبود وضعيت  اين امر مي. بخش خصوصي واگذار گردد هاي دولتي به فعاليت

از طرف ديگر . از جمله آموزش تاثير مثبت خواهد داشت ها اقتصادي كشور شده و اين كارآيي بر تمام بخش

شود كه بودجه  هاي اقتصادي شده، باعث مي اي دولت در بسياري از بخش اين اقدامات باعث كاهش بار هزينه

تواند باعث ايجاد يك فرصت  اين امر مي. هاي اجتماعي از جمله آموزش متمركز گردد و تالش دولت بر بخش

  .موزش گرددجهت بهبود وضعيت آ

  اي و محيط كار اندازه دولت بر روابط آموزش فني و حرفه تأثير .3.4.1

توان  اي با محيط كار مي با توجه به مباحث نظري باال، تأثير اندازه دولت را بر روابط آموزش فني و حرفه

 :بشرح زير خالصه كرد

خواهد داشت، اين اقدام عالوه بر تاثير كالني كه كاهش حجم دولت بر آموزش . افزايش كارايي داخلي -

تا آنجا كه به كارآيي سيستم : اي ايجاد نمايد تواند تحوالتي را در داخل نظام آموزش فني و حرفه مي

شود، حمايت مالي دولت در اين بخش ناگزير است اما دولت ناگزير نيست كه كليه مراحل  مربوط مي

هاي محدود كننده حجم دولت در  رايشبنابراين گ. اجرايي فعاليت اين بخش را خود بر عهده بگيرد

هاي آموزش منجر  تواند به همكاري بخش خصوصي با دولت در اجراي صحيح برنامه داخل اين بخش مي

  .تواند كيفيت اين بخش را با تحول جدي مواجه نمايد اين امر در نهايت مي. شود

ز طريق مشاركت بخش افزون بر منابعي كه ا .اي گذاري در آموزش فني و حرفه افزايش سرمايه -

در نتيجه برون سپاري خدمات آموزشي (گذاري به اين نوع اموزش جلب مي شود  خصوصي براي سرمايه

با . هاي اوليه است اي از موهبت خيز داراي منابع گسترده ، ايران به عنوان يك كشور نفت)بشرح بند باال

نابع، براساس نظريه چارچوب مفهومي در نظر گرفتن رشد اقتصادي پايدار و حق ساير نسلها در اين م

اي هزينه گردد كه بازدهي  ها بايد به گونه كند كه اين سرمايه بهينه سازي بين نسلي، ضرورت ايجاب مي

يك دولت . ها در دل خاك و يا فروش خام آنها عايد كشور نمايد باالتري نسبت به نگهداشتن اين سرمايه

در صورتيكه يك دولت . كاهد گذاري آن مي مكان سرمايهبزرگ تنها مصرف كنند منابع است و از ا

. گذاري در كشور هدايت نمايد تواند بخش بيشتري از درآمدهاي نفتي را به سرمايه كوچكتر و كارآمد مي

گذاري در جهت انباشت سرمايه انساني در  تواند سرمايه در اين شرايط يكي از مخارج درآمدهاي نفتي مي

ترين اين  اي درون نظام آموزش و پرورش عمومي يكي از عمده ي و حرفهكشور باشد كه آموزش فن

هاي اقتصادي خواهد  ها بر اعتبار آنها در نزد بنگاه افزايش كيفيت اين آموزش. ها است گذاري سرمايه

  .ها را تقويت خواهد كرد اي و اين بنگاه افزود و روابط بين مؤسسات آموزش حرفه
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پرهيز از  .اي و محيط كار رتباط فعال بين آموزش فني و حرفهتقويت سازوكارهاي برقراري ا -

شود دولت  گري و مداخله مستقيم در ارايه خدمات آموزشي توسط دولت كوچك شده، سبب مي تصدي

سو از ظرفيت سرمايه گذاري حاصل شده از منابع نفتي بتواند براي ايجاد سازوكارهاي ارتباط  از يك

هاي  هاي بخش خصوصي و بنگاه ايجاد تسهيالت براي تقويت فعاليتاي،  دهنده آموزش فني و حرفه

اي، و حمايت از كودكان و داوطلبان اقشار محروم براي دستيبابي  اقتصادي در زمينه آموزش فني و حرفه

گري،  شدن از وظايف تصدي واز سوي ديگر، با رها . اي با كيفيت استفاده كند به آموزش فني و حرفه

گذاري مناسب براي رويارويي  اي، سياست نظارت بر عملكرد نظام آموزش فني و حرفه بشكل مؤثرتري به

هاي ناشي از جهاني شدن و ورود به بازارهاي جهاني، آينده نگري و ظرفيت سازي براي رسيدن  با چالش

 .به جايگاه در خور در منطقه بپردازد

  عملياتي شدن بودجه دولت .3.5

نظام . كند ريزي اضافه مي را به ابعاد سنتي بودجه» اثربخشي« و » جويي صرفه« عملياتي عوامل  ريزي بودجه

در كارائي استفاده مفيد از منابع . شود تمايز قايل مي» اثربخشي« و » كارائي « بودجه ريزي عملياتي بين 

 در بودجه ريزي عملياتي طبقه بندي عمليات. نظر است، در حاليكه اثر بخشي با عملكرد مرتبط است مورد

بندي آن ارتباط  تر بوده و در روش هزينه شود، ارزيابي بودجه سهل تر بيان مي به نحوي است كه هدفها شفاف

ريزي عملياتي اصالح مديريت بخش  ترين هدف بودجه مهم. گيرد بين داده و ستانده مورد توجه قرار مي

اي اساسي اين اصالح ويژگيه). 52-49، صص 1386پناهي، (عمومي و اثر بخشي مخارج اين بخش است 

 :عبارتند از

هاي آنان، دامنه  آوردهاي فعاليت هاي اجرائي بر اساس دست ارزيابي پاسخگويي مسئولين دستگاه -

تاثيرگذاري آنها جهت نيل به دست آوردها و بودجه و امكاناتي كه براي تحقق دستاوردها به مصرف 

  .رسيده است

اجرائي به مسئولين ذيربط بر اساس محصوالتي كه بايد توليد هاي  ارزيابي پاسخگويي مديران دستگاه -

  .گيرند كنند و بودجه و ساير امكاناتي كه براي توليد اين محصوالت بكار مي

  استقرار نظام بودجه ريزي ستانده محور -

 هاي الزم براي توليد محصوالت مورد نظر دادن اختيارات الزم به مديران در انتخاب نهاده -

عملكرد مديران و مبنا قرار دادن نتايج عملكرد به عنوان يكي از معيارهاي تخصيص  ارزيابي مستمر -

 .اعتبارات

گذاران  ريزي دولت از زمان تصويب قانون برنامه سوم توسعه مورد توجه قانون در شيوه بودجه گيري جهت اين

نيز نشان از اهميت آن  هاي پنچساله توسعه چهارم و پنجم است و استمرار آن در برنامه كشور قرار گرفته
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در احكام مندرج در قوانين بودجه ساالنه دولت مكلف به انجام اقدامات الزم  1380بطوري كه از سال . دارد

ريزي شده است كه يكي از محورهاي اين اصالح، تهيه و تنظيم بودجه به روش  براي اصالح نظام بودجه

اي به دليل الزام به  ر بخش آموزش فني و حرفهبديهي است كه عملياتي نمودن بودجه د. عملياتي است

ها، تعيين شاخصهاي كمي مرتبط با هر فعاليت، تعيين هدف كمي هر شاخص، برآورد هزينه  تعيين فعاليت

هر فعاليت، برآورد قيمت واحد يا قيمت تمام شده هر فعاليت و باالخره الزام دستگاه به انجام اصالحات 

جويي در اعتبارات و مديريت  و كيفيت محصول، موجب افزايش صرفه ساختاري و تجديد نظر در كميت

 .هزينه از يكسو و از ديگر سو اثر بخشي بودجه، يعني، ارتباط بودجه با عملكرد خواهد شد

  اي و محيط كار ريزي عملياتي بر روابط آموزش فني و حرفه بودجه تأثير  .3.5.1

اي با محيط كار اصالحات ساختاري و روشي بشرح  اين روش در روابط نظام آموزش فني و حرفه اجرايبا 

 :زير اعمال خواهد شد

، متناسب با نياز )التحصيالن فارغ(تجديد نظر در كميت و كيفيت محصول آموزش . گويي تقويت پاسخ -

  . شود اي و محيط كار مي بازار كار كه مستلزم برقراري شبكه ارتباطي فعال بين نظام آموزش فني و حرفه

هائي براي كاهش هزينه توليد محصوالت آموزشي، از جمله  اتخاذ سياست. افزايش كارايي داخلي -

هاي عملي دانش آموزان و بازآموزي مربيان و  ي استفاده از امكانات محيط كار براي آموزشگير پي

  .شود معلمان، كه مستلزم تقويت ارتباط ميان نهادهاي مسئول عرضه و تقاضاي نيروي كار مي

گذاري و مشاركت  هايي براي جلب سرمايه اتخاذ سياست. تجهيز منابع درآمدي و تنوع در آن -

هاي آموزشي با  اي، كه مستلزم تقويت همكاري بين محيط قتصادي در آموزش فني و حرفههاي ا بنگاه

 .شود هاي كار محلي مي محيط

عملياتي شدن بودجه دولت بطور مستقيم . اي تقويت تمركز زدايي در نظام آموزش فني و حرفه -

مورد هدف قرار  مشكل عدم امكان كنترل عملكرد افراد و واحدهاي مختلف ارائه خدمات آموزشي را

اي بصورت جداگانه مشخص و در  هاي آموزش فني و حرفه بر اساس اين روش بودجه مؤسسه. دهد مي

شرايط  گو كردن مديران به بدين ترتيب از طريق پاسخ. اختيار مسئولين مدرسه قرار خواهد گرفت

معلمان شايسته كننده خدمات آموزشي، ارتقاي انگيزه  محيطي، ايجاد رقابت ميان واحدهاي عرضه

اي در جهت  شرايط نظام آموزش فني و حرفه... دليل پرداخت متناسب با كيفيت خدمات ارايه شده و  به

ها به مديران مياني و سطوح عملياتي در جهت عملكرد بهتر سوق  تمركز زدايي و واگذاري مسئوليت

 .اي و محيط كار است هالزمه تحقق چنين تحولي تقويت ارتباط ميان آموزش فني و حرف. يابد مي

 اقتصاد دانش و توسعه مبتني بر دانايي .3.6
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برنده  هاي جديد و تائيد شده، هميشه نيروي پيش آوري مفهوم كار برد دانش بصورت فن و نوآوري، به دانش

آوري اطالعاتي و ارتباطي، جهاني شدن، و  ولي در دهه اخير بدليل انفجار فن. توسعه جوامع بوده است

ايجاد صنايع جديد و  ها موجب اين پيشرفت. هاي شگرف در علوم از رشد زيادي برخوردار شده است پيشرفت

اي كه رفاه و رقابت كشورها اكنون بيش از  خدمات جديد و بازسازي صنايع و خدمات موجود شده، به گونه

 .هر زماني به توانائي آنها در آفريدن دانش و استفاده از آن در اقتصاد دارد

 :(Aubert, 2002, Pp 345-348)هائي به شرح زير است  اقتصاد دانش محور داراي مشخصه

  نوآوري بعنوان يك پديده دائمي است،  . أ

هاي جهاني در باالي هرم، و  هاي اقتصادي در سطوح مختلف وجود دارد، بطوريكه شبكه شبكه  . ب

  هاي در حال رشد در پايين هرم آن قرار دارد شبكه

هاي  هاي خاص سازماني به همراه ساختارهاي جديد صنعتي و روابط خاص ميان بخش داراي ساخت  . ت

  .خصوصي است دولتي و

كند و ظرفيت يادگيري حتي بيشتر از  در اقتصاد دانش، سرمايه انساني نقش بسيار اساسي بازي مي  . ث

از اهميت فراوان ) دانشگاهي( در اقتصاد دانش درجات باالتر تحصيلي. سطح دانش مهم است

 .العمر بسيار مهم است همچنين آموزش مادام. برخوردار است

 نشر دانش بسيار مهم است در اقتصاد دانش تدوين  و  . ج

قرار دارد، كه تسهيل كننده توسعه منابع داخلي  1در اقتصاد دانش رشد بر مبناي آموزش و يادگيري  . ح

دانش داراي آثار . مفهوم اين امر اين است كه ذخيره دانش كمتر از نوسازي دانش اهميت دارد. است

 .شود خارجي بوده و باعث افزايش توليد مي

 اي و محيط كار اقتصاد مبتني بر دانش بر روابط آموزش فني و حرفه تأثير .3.6.1

گذارند، كه تأثير  اي و محيط كار تأثير مي اكثر خصوصيات فهرست شده باال بر روابط آموزش فني و حرفه

گيري جهاني  چنين بايد توجه داشت كه جهت هم. تري برخوردار است از اهميت بيش) ح(و ) ث(بندهاي 

اين  صادهاي موفق بهبسمت اقتصاد مبتني بر دانش است، و در واقع يكي از آثار جهاني شدن، گرايش اقت

در مورد نقش سرمايه انساني در روابط آموزش و محيط كار در بندهاي پيشين توضيح داده شده . سمت است

الزمه تحقق و . شود جا بر تأثير يادگيري مستمر و همراه با نوسازي و نوآوري تأكيد مي بنابراين در اين. است

اي با محيط كار رابطه  ويژه آموزش فني و حرفه بهتوسعه اين خصوصيت آن است كه بين نظام آموزش و 

. نزديك و پابرجايي برقرار باشد كه گذر آسان از مدرسه به كار و بر عكس آن را مجاز دانسته و تسهل كند

بايد برقرار شود بلكه الزم است معلمان آموزش فني ) يعني نيروي كار(تنها براي محصول آموزش   اين گذر نه

                                                 
1 .learning 
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هاي  افزون برآن، يادگيري نوآوري. هاي اقتصادي را نيز شامل شود دكاران و فناوران بنگاهاي و استا و حرفه

 .سازماني نيز در اين فرايند بايد دنبال شود

تاثير خصوصيات و روحيات فرهنگي و اجتماعي بر روابط نظام آموزش : بخش سوم

  و بازار كار در ايران اي فني و حرفه

صورت گرفته است، درباره 1388- 1384سند ملي آموزش و پرورش در دوره  تدوينهايي كه براي  پژوهش در

هاي آن  يافته تأثير عوامل فرهنگي، تاريخي و اجتماعي بر آموزش نيز پژوهشي انجام شده است كه توجه به

در اين پژوهش . 1اي و محيط كار ضرورت دارد يابي عوامل شكل دهنده روابط آموزش فني و حرفه در ريشه

هاي محيط كار بررسي شده است و وجوه مهم فرهنگي محيط كار در جوامع  مباني نظري كار و ويژگيابتدا 

  :پيشرفته و در حال توسعه بشرح زير شناسايي شده است

  : هاي فرهنگ كار در جوامع توسعه يافته ويژگي .1

 وجدان كاري بسيار باالست و داراي اهميت فراوان است  -

 .روزند نند و بر انجام وظايف خويش اصرار ميك استقبال مي» از كار«افراد  -

  .كيفيت كارها باالست -

  كار كردن ارزش محسوب مي شود -

  كند حاضر يا غايب بودن باالدستي نقش چنداني در كيفيت و كميت كار ايفا نمي -

  .هدف از كار منافع اجتماعي و فرد به صورت توامان است -

  كنند يمندند، از روي اجبار كار نم افراد به كار عالقه -

  .كنند، وقت شناسند، دقت عمل دارند افراد در مقابل كارشان احساس مسئوليت مي -

  گيرند  تظاهر و ريا جايگاهي در كار ندارد، افراد به خاطر كارشان مورد ارزيابي قرار مي -

  .گيرد مشاركت جاي رقابت و خودمداري را مي -

  دهد نوآوري و خالقيت اساس كار را تشكيل مي -

  .گيرد جاي سنت گرايي را مينگري  آينده -

  :هاي فرهنگ كار در جوامع درحال توسعه  ويژگي .2

  .كند هاي مادي در انجام كارها نقش اصلي را بازي مي پاداش -

  .گيرد انجام كارها به منظور رفع تكليف ظاهري صورت مي -

                                                 
Z ه�ي I&هT�H ـ ��ر�.ef� T& در ��dم +� زش و ^&ورش ا�&ان ١٣٨٥. *���� ^ ��، ا*��ل.  ١[� Tئ���H� ،)ه�
�
، )I&=� ه� و ��

�� +� زش و ^&ورش، ��&ان � را(� 
H� #و�
 ��"� +� زش و ^&ورش، د-&خ��� �&ح �
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  . جزء اين فرهنگ است» كارگريزي«افراد ميل چنداني به انجام كار ندارند،  -

  .رواج دارد» كاري كم« -

  . يابد در غياب سرپرست كيفيت كارها به شدت تنزل مي -

  .هدف از كار اغلب رسيدن به نفع شخصي است -

  . افراد به كار عالقه چندان ندارند -

  .سطح مسئوليت پذيري پايين است -

  . شود افراد براي رسيدن به نفع شخصي به فريب سرپرست و تظاهر و ريا متوسل مي -

  . ر كارهاي ديگران رواج داردرقابت تا حد كارشكني د -

  .ها مبتني بر تفكر ايلي و عشيرتي است مديريت -

  .گيرد نوآوري و تغييربه سختي صورت مي -

  .كند ها بيش از تفكرات جديد حكومت مي سنت -

  هاي فرهنگ كار در ايران ويژگي .3

ز اين خصوصيات برخي ا. هاي فرهنگي ايرانيان پرداخته شده است بررسي ويژگي از آن در اين پژوهش به پس

توان گفت از نظر كار و تحصيل، نوعي رنگين  مي. هايي ضد تالش و كوشش و خردورزي بوده است ارزش

اي از آنها در دوران  ها كه ممكن است پاره توجه به اين ويژگي. كمان فلسفي بر فرهنگ ايران حاكم بوده است

وامل مؤثر بر محيط كار و روابط بازاركار با باخته باشند، براي بدست آوردن شناخت جامعي از عمعاصر رنگ 

  . اي ضرورت دارد نظام آموزش فني و حرفه

از آنجا كه در پژوهش حاضر روابط اين دو نهاد در كانون توجه قرار دارد، نگرش تاريخي ايرانيان به تحصيل و 

هاي  ها و ويژگي گرشبايد توجه داشت از نظر تاريخي، اين ن. كار با يكديگر مورد بررسي قرار گرفته است

درهم ريختگي اجتماعي و انحطاط سياسي، اجتماعي و فرهنگي دوران  فرهنگي زاييده دوران طوالني

هاي اقتصاد  حكومت قاجاريه و پهلوي، و تا حدودي ناشي از آثار مخرب دوران جنگ تحميلي و ادامه سياست

ه بوده است و بهمين دليل شديداً جنبه متكي به درامدهاي حاصل از فروش نفت خام و اقتصاد رانت جويان

ها كه نتايج حاصل از مطالعه وضعيت كار و تحصيل در تاريخ و فرهنگ  به برخي از اين ويژگي. منفي دارد

  ):274- 257، صص1385قاسمي پويا، (است  ايران است بشرح زير اشاره شده

مانده از  آثار مكتوب و شفاهي باقيدر . ها و باورها درباره كار و كوشش و تحصيل يك دست نبودن انديشه -

نشـيني، كـه    گرايـي و انزواطلبـي و گوشـه    گذشته، گاهي بر تالش و كوشش تأكيد شده گاهي بـر درون 

 .توان در شعر و ادبيات هزارساله ايان زمين مشاهده كرد هاي بسياري از آن را مي مثال
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رؤساي ايل و قبايـل، نبـودن هويـت     وابسته بودن نوع فعاليت علمي و فني و كار و كوشش به حاكمان و -

 .نبود آزادي انتخاب مدرسه و نوع درس. گرايي در تحصيل و دانش اندوزي فرقه. فردي در كار و تحصيل

نااميدي به فردا . نگري و تاثير منفي آن بر كار و كوشش و نوع تحصيل و دانش حال گرايي به جاي آينده -

هـاي گونـاگون    فرهنگي ايرانيان بـوده اسـت كـه در عرصـه     هاي اعتمادي به روزگار از عمده ويژگي و بي

روزمرگي كه يكي . اجتماعي، فرهنگي و سياسي عمل كرده و ايراني را از تالش و كوشش بازداشته است

هاي خودمداري و خصوصيت ويژه ايرانيان است، مانعي بوده است در مقابـل تـالش و كوشـش     از ويژگي

  گير پي

كار و آموزش و تحصيل تقريبـا دو امـر جداگانـه تلقـي شـده اسـت و رابطـه        هاي تاريخي،  در اكثر دوره -

كار يدي . حتي در برخي موارد كار عار تلقي شده است. ارگانيك ميان كار و تحصيل وجود نداشته است

هدف از تحصيل علم همچنان كه اشاره شـد  . در مقايسه با كار فكري و نظري ارزش پاييني داشته است

با اين حال علـم و  . بوده است نه براي كار و عمل اجتماعي و صنعتي و غيره» ن پروردناز بهر دي«اغلب 

  .هنر و معرفت همواره ستوده شده است

منـدي بـه آخـرت و اجـر      توجهي به دنيا و عالقـه  مذمت دنيا و تحقير مال اندوزي، انباشت سرمايه و بي -

سمي و غيـر رسـمي را بـه خـود مشـغول      هاي ر هاي تاريخي محور اساسي انديشه اخروي، در اغلب دوره

فرهنگي ايرانيان بوده است كه همواره در معرض تاخت و  -اين نيز به سبب وضعيت تاريخي. داشته است

  .تازها قرار گرفته است

تحركـي   هاي شخصي، ايستايي و بي هاي فردي و نوآوري اكتفا به نظر پيشينيان و كم توجهي به خالقيت -

از اين رو صدها سال يك نوع كار و يك . ر كار و تحصيل را در پي داشته استدر امور مختلف از جمله د

اي كه حيات اجتماعي آن بر محور  جامعه. نوع تحصيل با تغييرات بسيار كم بر جامعه ما حاكم بوده است

چرخيده و نيروي كار اغلب نيروي مكانيكي يا بازوي انساني  توليد كشاورزي و اغلب كار يدي تكراري مي

بيل و كلنگ و داس و گاري و چهار پايان و . ها بوده است قدرت حيواني بوده است كه در اختيار انسان و

داده و مدارس كاري با پيشبرد و متحول ساختن  ي توليد را تشكيل مي ابزار توليد ساده ديگر، ابزار عمده

  .اين ابزار نداشتند

كـم  . ل، تضادي با كار و كوشش مردم نداشتهدف تحصي. آهنگي مناسبي داشتند نوع تحصيل و كار هم -

هاي تكنولوژيك و  ابزار توليد ساده نيازي به آموزش. داد تحركي جامعه وضعيت هر دو را طبيعي جلوه مي

: كرد كه مورد نياز بـود  كرد و تحصيل در سطح عمومي همان نيازي را بر آورده مي پيچيده احساس نمي

ها، يا كساني كه بايد  از روزمره برخي از افراد، مثل ميراز بنويسخواندن و نوشتن در حد برطرف كردن ني

كردند يا در ازدواج و وقـف و غيـره مطالـب ضـروري را مكتـوب       حساب و كتاب افراد را ثبت و ضبط مي
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در سطوح باالتر هم مطالبي مطرح بود كه با . آموختند ساختند و يا قرآن و شرعيات وفقه بر مردم مي مي

  .ي مردم چندان ارتباط مستقيم نداشتندزندگي روزمره 

ها، يـورش هـاي    هاي اجتماعي و سياسي و اقتصادي مثل ناامني جاده هاي مرسوم، ناامني عالوه بر آموزه -

هاي دراز مدت و بالنـده را   هاي مالكان و حكومتگران، انباشت سرمايه و تداوم كار و فعاليت راهزنان، ستم

و دم را غنيمـت شـمردن و بـه وضـع موجـود رضـايت دادن تـالش و        از اين ر. ساخت تقريبا ناممكن مي

توجـه عمـده بـه مطالـب نظـري و      . داد كرد كه جامعه آن روزگـار اجـازه آن را مـي    كوششي را طلب مي

شـاگردي انجـام    -اي را بر عهده جامعه سـپرد كـه بـه صـورت اسـتاد      هاي فني و حرفه اعتقادي، آموزش

  . اي شد هاي فني و حرفه توجهي به آموزش دور سبب بي نيز عدم اعتقاد به آينده. گرفت مي

آموختن براي زيستن مورد توجه تعليم و تربيت ما نبوده است، آموزش اغلب بـر مطالـب نظـري تاكيـد      -

اين امر نتيجه نگاه ايرانيـان نسـبت   . داشته و با حيات اجتماعي و زندگي روزمره چندان ارتباطي نداشت

گـران   اغلـب انديشـه  . طه آن با حيات اجتماعي و علوم و فنون بـوده اسـت  به مفهوم علم و تحصيل و راب

الطبيعه بوده است تا دخالت در طبيعت  تربيتي ما هدفشان از علم و دانش گشودن راز و رمز جهان ماوراء

  .انسان ايراني اغلب اسير طبيعت بوده است. و متحول ساختن و تغيير دادن آن

هاي اجتماعي، در عالم كار و تحصـيل نيـز حـاكم بـوده اسـت،       ر عرصهرابطه مريد و مرادي كه مثل ديگ -

ي مريد و مـرادي ضـد    رابطه. گري و خالقيت فردي شد سبب ايستايي امر كار و تحصيل و توقف پرسش

فرهنگ صنعتي و فرهنگ كاري كه به دنبـال آن بـر   . رشد فرديت و هويت كاري و تحصيلي فردي است

گري بود، اين امر در جامعه ما چنـدان جايگـاهي نداشـته     ز نقد و پرسشجوامع غربي حاكم شد برآمده ا

  .است

آهنگي بود، اغلب صـنايع مـرتبط بـا نيازهـاي فرهنـگ       تا اواخر دوره صفويه صنعت با فرهنگ داراي هم -

ولـي پـس از آن   . جامعه آن روزگار بود و استادكاران و شاگردانشان برآمده از ميان همان فرهنگ بودنـد 

ي مـا بـه آن دسـت     شد كـه جامعـه   متحول شدن جامعه و نيازهاي آن، تفكر و صنعتي طلب ميدوره با 

  . نيافت

انـد تحصـيل نيـز اغلـب بـا نظـر        خانواده نقش اساسي در تربيت و تعيين مشاغل فرزنـدان خـود داشـته    -

  .از اين رو بسياري از مشاغل ارثي بوده است. گرفت ها انجام مي خانواده

ي نـوع حرفـه    تعيين كننده) به ويژه تا اواخر دوره صفويه(هاي تاريخي  در اغلب دورهبازار و نيازهاي آن  -

  .آموزي بوده است

آموزي استادان بر شخصيت و رفتار كارآموزان  شاگردي، افزون بر حرفه -آموزي به صورت استاد  در حرفه -

  .گذاشتند تاثير مي
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هـاي    آوري روي آوردند و بـه فنـاوري   ت و فنهاي ايراني از جمله نخستين كساني بودند كه به صناع قوم -

  پيشرفته روزگار خويش دست يافتند 

توجه يا عدم توجـه  . آموزي ايفا كردند دولت ها و حكومتگران نقش موثري در رويكرد به صناعت و حرفه -

  .شد آنان به اين امر سبب پيشرفت يا عقب ماندگي آن مي

در اكثر موارد كـار يـدي از آن فرودسـتان و كارهـاي     . آموزش و كار همواره صورت طبقاتي داشته است -

اي و خانوادگي افـراد نقـش تعيـين كننـده در      وضعيت طبقه. فكري و ديواني از آن فرادستان بوده است

  .وضعيت تحصيلي و كاري افراد داشته است

زرگي در قائم بودن ترقي و پيشرفت امور كاري و تحصيلي به خاندان و حكومتگران و افراد خاص، مانع ب -

  . راه پيشرفت و خالقيت فردي بوده است

  قدرگرايي مانعي بوده است در راه پويندگي و توسعه -

. گراست و نيازمند پژوهش در امـور جزيـي و مـادي اسـت     پيشرفت صنعت نيازمند عقل ريزبين و تجربه -

رسـيم و   اصر مـي از اين رو وقتي كه به دوره مع. نگر و قياسي بوده است ما عقل كل  عقل حاكم بر جامعه

  .شود شود عقل سنتي ما قادر به تحول آن نمي تر مي صنعت پيچيده

شـاگردي برگـزار    -به صورت اسـتاد ) از قاجار به بعد(اي تا پيش از دوره معاصر  هاي فني و حرفه  آموزش -

رفت و از هماهنگي الزم هم برخوردار بود، اما پـس   شد و بازار طبق فرهنگ دوره كشاورزي پيش مي مي

از تحــوالت اجتمــاعي و سياســي دوره معاصــر و ورود مظــاهري از تمــدن و فرهنــگ جديــد بــه ايــران، 

اي در مقايسـه بـا آمـوزش نظـري از اقبـال نيكـويي برخـوردار نشـد، اكثريـت           هاي فني و حرفه آموزش

كيفيت آن نيز پاسخ گـوي نيازهـاي جامعـه    . آموزان كشور در مدارس نظري به تحصيل پرداختند دانش

  . صر نگشتمعا

ها با فرهنگ  اين ارزش. فرهنگ كار دوره صنعتي فرهنگ مشاركتي و انعطاف پذيري وهويت فردي است -

فرهنگ كـار دوره ايلـي و   . همخواني ندارد) اي، قومي ايلي، عشيره(باقي مانده از دوره فرهنگ كشاورزي 

تك روي و يكه تازي ) ديبه جاي هويت فر(اي مبتني بر خود مداري، قدرگرايي، جماعت محوري  عشيره

  .است و به جاي تكيه بر عقل افراد و وضعيت و امكانات روي زمين، همواره نگاه به آسمان داشته است

هاي ما موسمي و فصلي و قائم بـه   ريزي و پايداري انديشه نياز دارد، اكثر برنامه فرهنگ صنعتي به برنامه -

فرهنـگ كـار صـنعتي    . رئيس ايل و قبيلـه بـوده اسـت   نظر اين و آن يا اين گروه و آن گروه و در نهايت 

  . مبتني بر علم و تحقيق است، فرهنگ كار سنتي مبتني بر اراده و وضعيت خاص است

هاي فرهنگـي هـم نمـود پيـدا      هاي فرهنگي ايرانيان است در كار و عرصه ظاهر سازي كه يكي از ويژگي -

ن نيـز بـيش از آنچـه بـه عمـق آمـوزش و       هـاي آ  اي و آموزش هاي فني و حرفه حتي در عرصه. كند مي

ناصـرالدين شـاه بـه ايـن دليـل      . ايـم  نيازهاي جامعه توجه شود به گسترش كمي و ظاهري آن پرداخته
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يا مدرسه نقاشي بـه  ! مدرسه موزيك را افتتاح كرد كه در فرنگ از هنر جويان موزيك خوشش آمده بود

نيازهاي واقعـي  . هزادگان به تصوير كشيده شودهاي اشراف و شاهان و شا اين دليل تاسيس شد تا چهره

بهداشت بود، كار چاره ساز بود، آموزش عمومي همراه با مهارت آموزي . آن روزگار مردم چيز ديگري بود

  .بود

زايش فرهنگي مستلزم درونـي شـدن   . ايم كار و اشتغال را هم با دستورالعمل حل كنيم ما اغلب خواسته -

زايـش  . توان فرهنـگ زايـا و زنـده توليـد كـرد      دستورالعمل و تحميل از بيرون نميبا . نظم بيروني است

  .فرهنگي مستلزم درون زايي ساختار اجتماعي است

جامعه كاري ما هيچ وقـت از ثبـات و   . رشد فرهنگ كار مستلزم ثبات و اعتماد و آرامش در جامعه است -

نتيجه فرهنگ كار رشد بالنده در جامعه ما پيدا در . آرامش و اعتماد كافي براي كار برخوردار نبوده است

هـا، قـائم بـودن     ها، تغيير و تحول بدون معيار و سنجه، منيـت  ها، خودمداري سياست زدگي. نكرده است

بستر الزم براي رشد فرهنگ كـار را  ... تصميمات به فرد و گروه خاص نه نياز برآمده از تحقيق و واقعيت

برنـامگي، مقطعـي عمـل كـردن،      الوقتي، وقت نشناسـي، بـي   ظاهر، ابنفرهنگ ربا، ت. تضعيف كرده است

سـاز را   هاي فرهنگي مزيد بر علت شده و اجازه رشد به فرهنگ كار چـازه  نگر نبودن و ديگر خصلت آينده

  .به جامعه ما نداده است

تفكـر   در نتيجـه . ي ما يا مبتني بر كشاورزي بوده است يا بر فروش نفـت و خـام فروشـي    اقتصاد جامعه -

لذا، فكر و انديشه . علمي و نيروي انساني ماهر، نقش مهم و كليدي در توليد و نيروي كار ما نداشته است

سياست بازان بيش از عالمان و متفكران يا اهـل فـن و   . در فرهنگ كار ما چندان خريداري نداشته است

آمـاده خـواري بـوده اسـت يـا      جان و به صـورت   ثروت جامعه ما يا از طبيعت بي. اند صناعت مطرح بوده

در نتيجـه در فرهنـگ كـاري مـا انديشـه و پـژوهش چنـدان اهميـت و ارزش         . حاصل دست فرودستان

  .اقتصادي و اجتماعي نداشته است

هاي باد آورده، آماده خواري، رانت خواري، پارتي تراشي در اداره امور و پيشبرد كار، متوسل شـدن   ثروت -

اين فرهنگ . هاي فرهنگي بالنده است و گاهي غير اخالقي همه ضد ارزشبه هزار و يك رفتار غير علمي 

  .است كار، كشور را آلوده كرده و از ريشه گرفتن فرهنگ كار سالم و سازنده جلوگيري كرده

هم نگاه صنعت گران به . ي كاري ما علم و پژوهش جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده است هنوز در جامعه -

وارد سنتي است چرا كه توليـد كـاال بـر پاشـنه فرهنـگ سـنتي و مـديريت كهنـه         علم و فن در اغلب م

اي و نگاه حاكم بـر جامعـه بـه علـم در      هاي فني و حرفه هاي دانشگاهي و آموزش چرخد و هم برنامه مي

  .هنوز علم وارد زندگي و كار ما نشده است. ي سنتي دارد تر موارد رنگ و صبغه بيش

هنـوز  . مكاري ميان بخش آموزش و كار چندان جدي گرفته نشـده اسـت  در بخش كار، هنوز ضرورت ه -

گـران   صنعت. اين احساس در اين دو نهاد به وجود نيامده است كه كار و آموزش الزم و ملزوم يكديگرند
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. اند ما هم مثل تجار و بازرگانان بيش از داشتن دغدغه ارتقاء فرهنگ كار، به كسب ثروت سريع دل بسته

كه در جهان زبانزد همگان است، يعني فرهنگ كاري كه كارگر خود را براي كار و جامعه  آن فرهنگ كار

  .افزايد در فرهنگ ما بيگانه است كند و همواره بر كيفيت كار و فرهنگ كار مي فدا مي

بنـابراين تفكـر   . نهاده شده است» اگر باران بيايد«هاي تصادف و غير منطقي  اقتصاد كشاورزي ما بر پايه -

يعنـي در انجـام يـك كـار و بـه هـدف       . ي ما نيز مبتني بر همين فلسفه و فرهنگ مبتني شده استكار

هـاي مـا    شود و تفكرات لرزاني از اين نوع بر رفتار و برنامـه  رساندن آن هزارها اگر و مگر و ببينم چه مي

  . افكند سايه مي

ر را به نفع ديگران و نه براي رفاه خود چون اغلب مواقع زارعان و كارگران و ديگر عوامل انساني توليد، كا -

اين فرهنگ . رغبتي به كار، به فرهنگ كار تبديل شده است ميلي و بي اند، در نتيجه بي و عموم انجام داده

الطويفي و مفت و راحت خوري گروهي خاص سبب شده  ريشه تاريخي دارد كه در نتيجه حكومت ملوك

نبود عدالت اجتمـاعي در  . جير و اسير ديگران تلقي كنندكش خود را هميشه ا است نيروي عظيم زحمت

هـاي تـاريخي در    عالم كار نيز نبود فضاي انساني مناسب بـا شـان و كرامـت انسـان در بسـياري از دوره     

هـاي غيـر اخالقـي را     و انـواع ضـدارزش  » كم كاري«و » از زير كار در رويي«هاي كاري، فرهنگي  محيط

  .ي و برخورداري از حقوق انساني شرط اوليه ارتقاء فرهنگ كار استعدالت اجتماع. تقويت كرده است

تـري   كارهاي توليدي و صنايع، در مقايسه با كارهاي داللي و خدمات بهاي كم هم چنان كه در جامعه به -

شود، و حدود هشتاد درصد اقتصاد ما از قبل نفت اداره مي شود، در دستگاه آمـوزش و پـرورش    داده مي

هنـوز در نظـام اقتصـادي و آموزشـي مـا      . شـود  اي چندان تـوجهي نمـي   هاي فني و حرفه نيز به آموزش

به اين دليل است كه . كنيم يا كارگر ساده تكنسين جايگاه خود را پيدا نكرده است يا مهندس تربيت مي

منـد ادامـه تحصـيل در     هاي ديگر عالقـه  اي بيش از رشته التحصيالن كار دانش و فني و حرفه حتي فارغ

طوح عالي هستند، چون كار در حد كارگر ماهر يا تكنسين ارزش اقتصـادي و اجتمـاعي پيـدا نكـرده     س

اين وضع ناشي از بهاي كمي است كه به كار دانـش بـر و مبتنـي بـر مهـارت در جامعـه مـا داده        . است

  .ستگرچه اين وضع در حال تحول ا. آموزش و پرورش نيز باز توليد كننده همين ديدگاه است. شود مي

پذيري و انبـوه سـازي مطـرح     روحيه كار و صنعت در فرهنگ ما بيش از آن كه از بعد صنعتي و تصميم -

اين نيز به دليل فرهنگ سنتي ما بوده كه علم . گردد اغلب از بعد هنري و فرهنگي مورد توجه بوده است

الب صـنعتي قائـل بـه    و هنر و دين و فلسفه وضعي در هم تنيده داشته و مثل مغرب زمينيان بعد از انق

به سخن ديگر نه علم ما در اختيـار صـنعت و گسـترش آن    . تفكيك علوم و فنون و فلسفه و هنر نشديم

  .قرار گرفت و نه صنعت به دنبال علوم و فنون جديد رفت

به دليل نفوذ دولت . از ديگر مشخصات فرهنگ كار ما نگاه دولتي نسبت به امور كار و تحصيل بوده است -

هاي ملي، اكثريت مردم و  بر كليه امور كشور، و رشد نيافتن بخش خصوصي و تشكيل سرمايه و حاكمان
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در نتيجـه  . هـا دوختـه شـد    هـا و حكومـت   گران و كشاورزان و كاركنان، اميد و نگاه شان به دولت صنعت

نوآوري و خالقيت كه مستلزم وجود بستر آزادي عمل است محقق نگشت، كوتاه سـخن ايـن كـه كـار و     

ها، به حركت الك پشتي ادامه داد و تحول و دگرگوني چازه ساز در  ها و دولت صيل در چنبره حكومتتح

هاي آموزشي  ها نشان از آن دارد كه جوانان اكثراً بر اين باورند كه برنامه نظر سنجي. آن به وقوع نپيوست

ي الزم را در هـدايت شـغلي و   هـا  اي نبوده است كه آنان را براي اشتغال آماده كند يـا راهنمـايي   گونه به

  . تحصيلي در اختيار آنان قراردهد

  اي تأثير خصوصيات فرهنگي بر روابط محيط كار و آموزش فني و حرفه: بندي جمع .4

گذارند  تري مي اي از اين خصوصيات كه بر روابط ميان محيط كار و مدرسه تأثير بيش بندي، پاره در جمع

 :بشرح زير دسته بندي شده است

هـاي تـار يخـي، كـار داراي      در فرهنگ ايران زمين، در اغلب دوره. ارزش بودن كار در فرهنگ ايران -

ها و اعتقادات، كار را امري مقدس و مهم ارزيابي كرده و آن را  ها و هم آيين هم خانواده. ارزش بوده است

ي مثبـت   ن از اين رگـه توا مي. اين ارزش فرهنگي در حال حاضر نيز داراي اهميت است. اند تشويق كرده

اي  اي و برقـراري رابطـه   فرهنگي براي تشويق دانش آموزان مسـتعد بـه ورود در آمـوزش فنـي و حرفـه     

  . مستحكم بين مدرسه و محيط كار بهره جست

هـاي دولتـي در آمـده     اين امر كه بصورت فرهنگي مسلط در دسـتگاه . گري بيش از حد دولت تصدي -

هاي گسـترش فعاليـت    هاي بخش خصوصي، نيز فراهم نساختن زمينه ليتاست، با ايجاد مانع سر راه فعا

دهـد و در نگـرش    اقتصادي در داخل و در ارتباط با خارج، اميد به اشتغال در ميان جوانان را كاهش مي

خصوصيتي كـه  . گذارد و اشتغال در آينده تاثير منفي مي) رغبتي ميلي، بي بي(جوانان نسبت به تحصيل 

  .گذارد موزش و محيط كار تأثير منفي ميبر روابط بين آ

تن در ندادن جوانان به كارهـاي متوسـط يـا پـايين      آمدهاي آن كه از پي .و آرمان گرايي روياپردازي -

رؤيا پردازي براي پولدار شدن و آشنا نبودن جوانان با فرهنگ كار در كشـور و آمـاده سـاختن    و متوسط 

تر از كارهاي فني و مهـارتي تلقـي كـردن، تـالش      را مهم ، مشاغل اداري و كارهاي دفتريخود براي آن

بلكه از طريق عوامل جنبي مثـل  ) مهارتي يا فني(براي رسيدن به موفقيت كاري نه از راه كار و كوشش 

پارتي بازي، وابسته كردن خود به قدرت و خوش خـدمتي و رفتـار مريـد و مـرادي واردات ورزي و گـاه      

اين وضع بر روابط بين محيط كار و نظـام آمـوزش   . كرامت و شأن انسانيتملق گويي و رفتارهاي دور از 

  .گذارد اي تأثير منفي مي فني و حرفه

هاي فرهنگي بازمانده از دوران سنتي تهديدي اسـت بـراي گسـترش     برخي ويژگي. سنتي كار فرهنگ -

تكنولـوژي ديگـران    تقليـد از : از آن جملـه اسـت  . روابط محيط كار و توليد با آموزش در جامعه امروز ما
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گري و سود خواهي  بدون تالش براي تحول در وضعيت كار و پيشه و روي آوردن به امور داللي و واسطه

قناعت و تن در دادن به نان بخور ونمير، رضايت بـه وضـع موجـود، نداشـتن      همچنين. انديشه آني و بي

بطوركلي مبتنـي نبـودن كـار و اقتصـاد     ها و  ها و مهارت مبتني نبودن كار بر اساس تخصصنگري،  آينده

اي مبتنـي بـر خـود مـداري، قـدرگرايي،       فرهنگ كار دوره ايلـي و عشـيره   .كشور بر مبناي دانش و علم

تك روي و يكه تازي اسـت و بـه جـاي تكيـه بـر عقـل افـراد و        ) به جاي هويت فردي(جماعت محوري 

 ستاشته اوضعيت و امكانات روي زمين، همواره نگاه به آسمان د
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  :فصل سوم

اي  بررسي رابطه بين آموزش فني و حرفه: پيشينه تحقيقات داخل كشور

  هاي بازار كار و نياز

اي و محيط كار، با در نظر گرفتن سابقه نسبتاً كوتاه پژوهش در آموزش  در زمينه رابطه آموزش فني و حرفه

اين . هاي پژوهشي صورت پذيرفته است ها، در قالب طرح اي، كارهاي متعددي، در تهران و استان فني و حرفه

، بصورت 1359يرخانه آن در سال اي كشور و تأسيس دب آهنگي آموزش فني و حرفه كار با تشكيل شوراي هم

هاي متصـدي آمـوزش فنـي و     سازمان يافته آغاز شد و سپس با ايجاد نهادهاي مسئول تحقيقات در معاونت

ويـژه بـا تأسـيس     اي وزارت كار، و بـه  اي در وزارت آموزش و پرورش و در سازمان آموزش فني و حرفه حرفه

) 1380(هـاي آموزشـي    برنامه ريزي درسي و نوآوري و مؤسسه پژوهشي) 1375(پژوهشكده تعليم و تربيت 

هـاي مـرتبط بـا علـوم تربيتـي، مـديريت، اقتصـاد و         هاي كشور و در رشته همزمان، در دانشگاه. قوت گرفت

اي  بررسـي مسـايل آمـوزش فنـي و حرفـه      هاي تحصيالت تكميلي بـه  نامه مهندسي صنايع نيز برخي از پايان

ها، تا آنجا كه به گزارش نهايي آنها امكـان دسترسـي بـوده     دسته از پژوهشهاي اين  از يافته. اختصاص يافت

  . هاي مرتبط استفاده شده است كه نتيجه آن در بخش بعدي ارايه مي شود است، در بررسي پيشينه پژوهش

اي سازمان مديريت و برنامه ريزي  ها، دفتر آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه افزون بر اين نوع پژوهش

آهنگي  نوعي جانشين شوراي هم به(اي كشور  آهنگي آموزش فني و حرفه كشور نيز، بعنوان دبيرخانه ستاد هم

اي  دهـي آمـوزش فنـي و حرفـه     چند پژوهش را در زمينه مسايل كالن سامان) اي كشور آموزش فني و حرفه

نوعي پژوهش  ها، از نظر موضوع با پژوهش حاضر ارتباط نزديكي دارند، و به اين پژوهش. اجرا گذاشته است به

سـه  در زيـر  . برخي از نكات مبهم باقي مانده سازماندهي شده اسـت  گويي به حاضر در ادامه آنها و براي پاسخ

ه در همين زمينه صورت گرفته معرفـي شـده و ضـمن ارايـه     پژوهشي كه در سطح ملي در چند سال گذشت

افـزون بـر آن، بمنظـور    . هاي آنها ارتباط پژوهش كنوني با آنها نيز توضيح داده خواهد شد اي از يافته چكيده

، كـه بـا رويكـردي    گانه سطح كالن، نتايج پژوهشي در سطح خرد هاي سه هاي پژوهش اعتبار سنجي از يافته

اي با محيط كار نيز پرداخته  بررسي عوامل مؤثر بر رابطه آموزش فني و حرفه بندي به مثلث ژرفانگر و با روش

  .است، استخراج و در پايان اين بخش آورده شده است
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اي و محيط  پيشينه تحقيقات درباره ارتباط آموزش فني و حرفه .1

  كار در سطح ملي

ايـن مطالعـه   : 1ها ر تعاملي و مكانيسماي، ساختا طرح مطالعاتي نهاد هماهنگي آموزش فني و حرفه .1

ريزي كشـور   اي، مستقر در سازمان مديريت و برنامه آهنگي آموزش فني و حرفه بسفارش دبيرخانه ستاد هم

وظيفـه پژوهشـگر ارايـه خطـوط اصـلي      . منتشر شده اسـت  1385انجام گرفته و گزارش نهايي آن در مهر 

آنچه از نظر پژوهش كنوني در ايـن  . اي بوده است حرفه طراحي ساختار جديد نهاد هماهنگي آموزش فني و

اي كشور  مطالعه حايز اهميت است، معرفي اثربخش نبودن آ ف ح بعنوان مشكل اصلي آموزش فني و حرفه

اي  آمـوزش فنـي و حرفـه   “به جاي رويكرد متداول  ”اي تعاملي آموزش فني و حرفه“است و انتخاب رويكرد 

اي تقاضا  آموزش فني و حرفه“و يا   ر ايران پذيرفته شده و سابقه طوالني داردكه كاربرد آن د ”عرضه محور

پژوهشـگر علـل   . اي پيشنهاد شده اسـت  كه به عنوان راه حلي براي اصالح نظام آموزش فني و حرفه ”محور

قداست عامل دولتي بودن، نظام بودجه ريزي، باور به  6اي عرضه محور را  دوام پاردايم  آموزش فني و حرفه

شمارد و نهادي را  هاي توسعه، حمايت قانون و نبود شرايط رقابت بر مي ذاتي و هميشگي آ ف ح، ابهام برنامه

در تصـميمات  » تقاضا«انعكاس وجه : كند هاي زير پيشنهاد مي براي سياست گذاري و همĤهنگي با مشخصه

؛ دارا )و آمـوزش ديـدگان، و منـاطق    آموزش دهندگان، آموزش بينندگان(نفعان  نهاد؛ انعكاس نظر ساير ذي

هاي بودجه و برنامه ريزي مبتني بر سنجش اثربخشي  بودن بازوي اجرايي اختصاصي؛ و برخوردار از مكانيسم

براساس اين نگاه كلي، پژوهشگر به شناسايي و تحليل مسايل . و ابزارهاي تشويقي و پشتوانه زنده تحقيقاتي

ايـن نـوع رابطـه از    . اي با محيط كار در سطح كالن پرداخته اسـت  رفهرابطه و تعامل نظام آموزش فني و ح

جمله روابطي است كه در الگوي مفهومي اين طرح نيز در نظر گرفته شده و به اين لحـاظ بررسـي نقادانـه    

  .هاي آن در اين پژوهش مد نظر قرار گرفت است گزارشهاي ارايه شده و استفاده از يافته

. اي كشور است اهنگي نظام آموزش فني و حر فه گذاري و هم حي نهاد سياستطرا مذكورهدف كلي پژوهش 

اي در ايران سابقه طوالني دارد و بـه اوايـل دهـه     هاي آموزش فني و حرفه آهنگي در فعاليت مقوله ايجاد هم

ي در احكـام قـانون   1359بعد از استقرار جمهوري اسالمي ايران نيز ايـن مسـأله از سـال    . گردد بر مي 1340

تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است بـر   اي كه تا كنون به ساله توسعه مطرح شده و در پنج برنامه پنج

 . 2تأسيس چنين نهادي تأكيد شده است

                                                 
دفتر  گزارش سوم و پاياني، -ها ساختار تعاملي و مكانيسم: اي هماهنگي اموزش فني و حرفهطرح مطالعاتي نهاد ، 1385ملكي، غالمحسين، مهر .  ١

 ريزي كشور، تهران  اي، سازمان مديريت و برنامه آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه
ماه مجلس  ، مصوب دي)1390ـ  1394(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  21آخرين اين مصوبات قانوني، بند د ماده .  ٢

 .است 1390شوراي اسالمي 
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هـاي   ، براي آن كه نهاد، قادر به تأثيرگذاري مطلوب در وضعيت آموز ش فني و حرف1مورد بحث پژوهشدر 

ذشته، چگونگي اين تأثيرگذاري، قابل سـنجش و كنتـرل باشـد، در    كشور باشد و در عين حال خالف روال گ

هدفمنـد بـودن و مـالك پـذيري هـدف،      . طراحي ساختار جديد نهاد، از نگرش سيستمي استفاده شده است

هاي فنـي و حرفـه اي در    هدف اصلي نهاد، هدايت آموزش. اولين خصوصيت مورد انتظار از هر سيستم است

عرضه و تقاضاي محصوالت آموزش فني و حرفـه  . هاست جه بخشي اين آموزشجهت هماهنگي و ارتقاي نتي

اين متغيرها همـراه بـا متغيرهـاي    . دهند اي دو متغير اصلي اين سيستم را براي ايجاد هماهنگي تشكيل مي

مجموعـه  » رشتة تحصيلي و شغلي«،» سطح مهارت و مقطع تحصيلي«،» منطقة آموزش«و » سال آموزش«

تنظيم كلي روابط ميان اين متغيرها در سـطح كـالن و خـرد مـي توانـد      . بوجود مي آورندعناصر سيستم را 

  .سيستم را به وضعيت هماهنگ در آورد

سـاله تعريـف مـي     آهنگي براي يك دوره پـنج  ميان عناصر سيستم را در وضعيت هم رابطه در سطح كالن،

منحني . نجش و بررسي قرار مي گيرنددر طول هر دوره، متغيرهاي سيستم در مقاطع يكساله مورد س. شود

همـاهنگي  « . ها را نشان خواهـد داد  تغييرات عرضه و تقاضا، چگونگي گرايش به سوي هماهنگيِ اين آموزش

از تحليل . به صورت ديناميك و در طول مدت دوره مورد توجه قرار مي گيرد» هاي فني و حرفه اي  آموزش

و » نيازهـاي مهـارتي بـرآورده نشـده     « ورد اطالعات مربوط بـه  اطالعات بدست آمده در سطح كالن و بازخ

اند در شغل مـرتبط بـا رشـتة آموزشـي خـود بـه اشـتغال         آموزش ديدگاني كه پس از مدت معين نتوانسته«

نهاد هم چنين بـا تعريـف معيارهـاي    . هاي اصالحي جديد نهاد تنظيم و به اجرا درمي آيند ، سياست»درآيند

  :نظيرسنجشِ نتيجه بخشي 

  هاي خود و ميزان اشتغال آموزش بينندگان و آموزش ديدگان و رضايت آنان از آموزش -

  هاي آنها ميزان استفادة كارفرمايان از آموزش ديدگان و رضايت آنان از آموخته -

هـاي آمـوزش فنـي و حرفـه اي و اصـالح       سنجش آنها در مقاطع معين، نسبت به نتيجه بخشي برنامـه و 

  .هاي خود حساسيت نشان خواهد داد گذاريسياست 

در اين سطح، هر واحد آموزش دهندة فني و حرفه اي تشويق مـي شـود وضـعيت اشـتغال      ،در سطح خرد

گيري كند و با افزايش ميزان تعامالت خود با واحدهاي توليدي و خدماتي و بكـار   آموزش ديدگان خود را پي

هـا و نيازهـاي    فرصـت « و » تعـداد آمـوزش ديـدگان    « ن گرفتن تمهيدات الزم، درصدد كاهش شكاف ميـا 

پيش فرض اين حركت پذيرش اين اصل است كه در هر شرايطي اجراي . منطقة آموزشي خود برآيد» شغلي

نهاد با رعايت تدريج در پياده كـردن ايـن   . هر برنامة آموزش فني و حرفه اي بر عدم اجراي آن ترجيح ندارد

                                                 
  :مطالبي كه درباره پژوهش مذكور در اين جا آمده است از گزارش زير گرفته شده است.  1

فتر آموزش د ها، ساختار تعاملي و مكانيسم: اي خالصه برداشتي از طرح مطالعاتي نهاد هماهنگي اموزش فني و حرفه، 1385ملكي، غالمحسين، دي ماه 
  ريزي كشور، تهران اي، سازمان مديريت و برنامه و پرورش عمومي و فني و حرفه
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نيسم بودجه و ديگر امكانات خود و كاربستن بازخورد نتـايج حاصـل از اجـراي    اصل و با كمك گرفتن از مكا

هاي مربوط روبرو خواهد شد و موانع اجراي آنها را  آزمايشي آن، و تكميل و تعميم اندك اندك آنها، با چالش

  .برطرف خواهد كرد

اشـد، در ايـن صـورت    تنها، متصدي تشكيل جلسة اعضاي اصلي ب» نهاد«اگر  .سازمان و سازوكارهاي نهاد

اما در واقع، موفقيت نهاد در انجام رسالت محولـه،  . فقط بخش تصميم گيري آن مورد توجه قرار گرفته است

هـاي اجرايـي متناسـب را نيـز در      در گرويِ آنست كه عالوه بر اين، توان فكري، قدرت تدبير، بازو و مكانيسم

اين امكانات را در اختيار نهاد قـرار مـي دهـد بـا عنـوان      در اين مطالعه از دستگاهي كه . اختيار داشته باشد

بخشـي بـه نهـاد     به اين ترتيب تعيين جايگاه دبيرخانه نهاد اولين قدم براي هويـت . ياد مي شود» دبيرخانه«

راهنماي انتخاب دستگاه اجرايي مناسب براي تقبل ايفاي نقش دبيرخانة نهاد آنست كه بتواند امكانات . است

  :ت زير را در اختيار نهاد قرار دهدغير قابل گذش

نتيجـه   هاي آموزش فني و حرفـه اي نسـبت بـه    مكانيسم بودجه ريزي و امكان حساس كردنِ برنامه −

  .بخشي

هاي مختلف اقتصادي به منظـور مشـخص كـردنِ رابطـة بـين نيازهـاي        مكانيسم برنامه ريزي بخش −

  .حرفه ايهاي بخش آموزش فني و  هاي اقتصادي و برنامه مهارتي بخش

  . »هاي فني و حرفه اي تحقيق و توسعه در آموزش«پشتوانة  −

  .هاي فني و حرفه اي تسهيلِ دسترسي به اطالعات عرضه و تقاضاي آموزش −

  .هاي مالي و غيرمالي از مشاغل معيني در جامعه فراهم كردن امكانِ حمايت −

  ).14-12، صص1385 ملكي،(ها و واحدهاي توليدي و خدماتي  تسهيل ايجاد ارتباط با بخش −

آهنگـي   دبيرخانه ستاد هـم  :اي نقاط قوت و ضعف طرح مطالعاتي نهاد هماهنگي آموزش فني و حرفه

ريـزي   سـازمان مـديريت و برنامـه    -اي دفتر آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه(اي  آموزش فني و حرفه

لعاتي براي تدوين اليحة پيشـنهادي  از برخي از نتايج و پيشنهادهاي اين طرح مطا 1387در مهر ماه ) كشور

قـانون برنامـة چهـارم توسـعه     ) 55(مـادة  » الف«موضوع بند » اي حرفه و  راهبري و هماهنگي آموزش فني «

سرنوشـت نـامعلومي    ربط بـه  هاي ذي استفاده بعمل آورد، هرچند كه اين اليحه بر اثر تغيير مسئوالن سازمان

اي، تأكيد بر تقاضا محور  يد و نسبتاً جامع به آموزش فني و حرفهاين طرح نگاه جد نكات قوتاز . دچار شد

ها بر تفاهم  گيري ها بر پژوهش و تصميم سازي و تعاملي بودن سازوكار راهبري اين نظام، مبتني كردن تصميم

. اي است و مشاركت دادن عامالن در گير در عرضه و تقاضاي نيروي انساني ماهر در امور آموزش فني و حرفه

از طريق نظام بودجـه ريـزي و ابزارهـاي    (آن، تأكيد بيش از حد بر اعمال قدرت دولت  نقاط ضعفز جمله ا

اي و كم تـوجهي بـه سـازوكارهاي خودكـار بـازار آمـوزش فنـي و         براي راهبري آموزش فني و حرفه) قانوني
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بازار براي شكل گرفتن نظـام   اي و بازار كار براي ايجاد انگيزه الزم و مستمر در عامالن فعال در اين دو حرفه

تكيـه مؤكـد    نارسـايي ديگـر بـه   . اي با كيفيت و متناسب با نيازهاي توسعه كشور اسـت  آموزش فني و حرفه

. اي با رعايت تطابق كامـل عرضـه و تقاضـاي نيـروي انسـاني مـاهر اسـت        راهبري نظام آموزش فني و حرفه

شـكاف   بـا توجـه بـه   (هاي آينده دور نيروي انسـاني  اي كه پيش فرض آن قابل پيش بيني انگاشتن نياز گزاره

اي و ورود بـه بازاركـار و تغييـرات سـريع فنـاوري و       زماني بين آغاز تحصيل در زمينه آموزش فني و حرفـه 

فـرض، تقاضـاي نيـروي     در ايـن پـيش  . بر حسب سطح شايستگي، منطقه و جنسيت اسـت ) تحوالت جهاني

عرضه شده بايد از تقاضا پيروي كند و قـادر نيسـت خـود كـارآفرين     زند و نيروي كار  انساني حرف اول را مي

باشد، فرضي كه هرچند در اقتصادهاي راكد و دنباله رو صادق است، اما در اقتصادهاي پويا و نـوآور هميشـه   

آموزي توام با كار بلحاظ اجتماع پذير شدن  تر حرفه هاي گسترده و باالخره كم توجهي به فايده. صادق نيست

خـودي   ها به اشتغال هم نيانجامد، بـه  آموزان و تربيت شهروند مسئول است و حتي اگر اين نوع آموزش دانش

آموز و خانواده او از سوي ديگر  گذاري دولت و كارفرمايان از يك سو و دانش خود داراي ارزش است و سرمايه

 .ها از توجيه كافي برخوردار است براي اين آموزش

اين مطالعـه نيـز بسـفارش دبيرخانـه سـتاد      : و توسعه آموزشهاي فني ايرانريزي كانون تحقيق  طرح .2

، انجام گرفته و گـزارش نهـايي آن   )ريزي كشور سازمان مديريت و برنامه(اي  آهنگي آموزش فني و حرفه هم

كند كـه   خود اين ديدگاه اساسي را مطرح مي 1پژوهشگر در گزارش اول. منتشر شده است 1384در اسفند 

را » انتخاب براي تغييـر «هاي  ها، توانمندي گذاري ن رفت از مدار توسعه نيافتگي آن است كه سرمايهراه بيرو

بهبود بخشد و اجازه دهد كه سرمايه انساني در هر ناحيه از كشور، خود زاينـده تغييـرات كيفـي و حركـات     

نقـد معنـي توسـعه و نقـد      براساس اين رويكرد، پژوهشگر در گزارش اول خود ابتدا به. توسعه برانگيز شوند

سمت گيري تحقيق و سپس خاصيت توسعه، تنگناهاي توسعه و تعامل آموزش، تحقيق و توسـعه در ايـران   

پرداخته و با تحليل و آسيب شناسي مفاهيم آموزش، تحقيق و توسـعه برداشـت خـود را از مفهـوم توسـعه      

تغييـرات  . و تغييـر دادن كيفيـات اسـت   توسعه نوعي حركت آگاهانه براي تغيير كردن : كند چنين بيان مي

بنابر ايـن تعريـف،   . آيد و نيازمند مشاركت ارادي نيروهاي تغيير دهنده است كيفي نيز خود بخود پديد نمي

افتد، از اين حيث كه فكر و رفتار و يا صالحيت فني را  جريان ياددادن و يادگرفتن، كه در آموزش اتفاق مي

آيـد، و از ايـن حيـث كـه نيروهـاي تغييـر دهنـده را         توسـعه بشـمار مـي    كند خود نوعي در فرد متبلور مي

هـاي آموزشـي و    از اين لحاظ برنامـه . شود و نقشي توسعه برانگيز دارد پروراند، عامل توسعه محسوب مي مي
                                                 

 :شرح زير ارايه شده است گزارش نهايي اين مطالعه در دو مرحله به. ١

ركـت بـراي   منطق رياضـي توسـعه، مبـاني نظـري ح     -طرحريزي كانون تحقيق و توسعه اموزشهاي فني ايران، 1384ابوترابيان، محمدرضا، خرداد  -

  .ريزي كشور، تهران اي، سازمان مديريت و برنامه دفتر آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفهايجاد و فعال كردن كانون تتا، 

روابط ديناميك كانون تتا با متغيرهاي آمـوزش فنـي،    -طرحريزي كانون تحقيق و توسعه اموزشهاي فني ايران، 1384ابوترابيان، محمدرضا، اسفند  -

 .ريزي كشور، تهران اي، سازمان مديريت و برنامه وزش و پرورش عمومي و فني و حرفهدفتر آم
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پـردازد و   هاي توسعه هر دو عامل تغيير دهنده وضع موجوداند، اولي به تغيير توانمنـديهاي فـرد مـي    برنامه

هـاي توسـعه    با اين نگاه، پژوهشگر بـه تعريـف آمـوختني   . هاي جامعه را مد نظر دارد تغيير توانمنديدومي 

كند كه نيروهاي فنـي الزم را بـراي حفـظ و ارتقـاي      برانگيز مي پردازد، و آن را نوعي از آموزش معرفي مي

ناحيـه را، در اختيـار   قدرت رقابتي توليدات هر ناحيه، و از ايـن طريـق رفـاه كلـي جامعـه مسـتقر در ايـن        

: شود سپس نقش تحقيق، بعنوان عامل زاينده، در هر دو فرايند آموزش و توسعه چنين تعريف مي. گذارد مي

اين عامل زاينده چون با آموزش تعامل كند آن را توسعه برانگيز و چون با توسـعه همـراه شـود بـه تـأمين      

در اين گزارش، با تعريفي كه از مفاهيم توسعه، . ميدسرمايه انساني تغيير دهنده كيفيات جامعه خواهد انجا

دهنـد كـه هـر كـدام ضـامن بقـاي ديگـر         تحقيق و آموزش بعمل آمده، آنها سه راس مثلثي را تشكيل مـي 

در گزارش دوم، پژوهشگر به نقش، خصوصيات، روابط سـازماني و مـديريت كـانون تحقيـق تـا      . هاست رأس

هاي ايـن مطالعـه را در خـود     چون كانون تتا، عصاره يافته. پردازد مي) كانون تتا(توسعه در آموزشهاي فني 

  .آن پرداخته مي شود تري به دارد، با تفصيل بيش

شرط الزم براي حيات تتا آن است كه اين تشكل در همه حال با تكيه بر سـه محـور   . مشخصات كانون تتا

شـرط كـافي بـراي سـمت دادن      .پـيش بـرود  » اي هـاي فنـي و حرفـه    تحقيق، توسـعه و آمـوزش  «عملياتي 

هـايي كـه در واقـع بازتـاب      هاي زير است، انتخاب انتخاب هاي كانون و ارتقاي ثمر بخشي آن اتكا به فعاليت به

 ): 94-83، صص1384، 2-ابوترابيان(توقعات جامعه از كانون است 

كميـات را مسـتمراً  و   هاي فني و روابـط بـين ايـن     بتواند تغييرات كمي عوامل مؤثر در كاربرد آموزش .1

اي رصد كند و مقامات و نهادهاي مسئول آموزش را از سمت و سـوي آنچـه در    اي و ناحيه بصورت دوره

  .حال اتفاق افتادن است باخبر سازد

 .گيرندگان قرار دهد هاي تحقيقاتي كانون را با ترتيبي منظم و ادواري در اختيار تصميم منابع و يافته .2

اي طراحـي كنـد تـا بـا      بيين تغييرات فني مؤثر بر رشد و توسعه ملـي و ناحيـه  هايي را براي ت مشخصه .3

خواه مدير يا برنامه ريز (انتخاب بزند  هاي فني دست به استفاده از آنها هر كس بخواهد در ميدان اموزش

بتوانـد در فضـاي روشـن افـق آينـده      ) گذار باشد و خواه مربي و معلـم و محصـل و كـارآموز    يا سياست

 .اش تصميم بگيرد جامعه

 هاي نيازمند آموزش فني و داراي مشاغل فني برقراري شبكه مراوده اطالعاتي بين همه سازمان .4

» هـاي فنـي   تحقيق، توسـعه و آمـوزش  «هاي تحقيقاتي كانون در خدمت تحكيم رابطه سه جانبه  يافته .5

 .گرفته شودعمل كند و بدين وسيله جلوي اقدامات خسارت بار غيرتعاملي خارج از اين چرخه 

 .هاي مرتبط با آموزش با يگديگر هاي ناشي از تعامل سازمان گذاري و ترويج تأثير گذاري ارزش .6

 .آهنگ كننده به عامالن مربوطه ها و ابزارهاي هم فرآوري اطالعات باز خوردي و ارايه مداوم شيوه .7
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اي اصـالحات حركتـي   هاي تحقيقاتي آگاهي بخش همچون موتور محركه بر با نشر جريان پيوسته يافته .8

 .خود خواسته عمل كند

 .به تغيير ات القايي ناشي از سيكلهاي قبلي امواج تغيير دهنده وضع موجود توجه داشت باشد .9

 .هاي اقتصادي هاي فني و تأثير آن بر رفتار عامالن و بنگاه گذاري بر معيارهاي ثمر بخشي آموزش ارزش .10

اين . ديگر مورد توجه قرار دهد را در تفكيك از يك هاي فني آهنگي آموزش گانه محتاج هم سطوح شش .11

 -هاي توليدي و خدماتي؛ سـطح دوم  اهنگي نظام آموزشي با ساير نظام هم-سطح اول: سطوح عبارتند از

آهنگي ميان هر  هم-آهنگي ميان سه بخش آموزش عمومي، آموزش فني و آموزش عالي؛ سطح سوم هم

وزشـي يـك   «هـاي آ  آهنگـي فعاليـت   هم -ن؛ سطح چهارمبخش آموزش با محيط اختصاصي پير امون آ

آهنگي مناسبات هر مركز آموزشـي بـا    هم -هاي آن دستگاه؛ سطح پنجم دستگاه اجرايي با ساير فعاليت

هاي اقتصـادي متقاضـي آمـوزش ديـدگان آن مركـز؛       ساير مراكز آموزشي رقيب يا مكمل و نيز با بنگاه

 .واحد آموزشيآهنگي بين عناصر درون هر  هم -سطح ششم

آموزش غيـر  «هاي فني كه به تعبير پژوهشگر  لحاظ ماهيت اختصاصي آموزش افزون بر انتظارات اوليه باال، به

اسـت، كـانون تتـا بايـد     » پودماني  هاي مستقل توليد درس«و » درماني براي پرورش نيروهاي تكنيك آفرين

 ):105، ص 1384 ،2-ابوترابيان(انتظارات ثانويه زير را نيز براورده سازد 

ويـژه بـراي نـواحي داراي نيازهـاي شـغلي نـاهمگن،        هاي پودمـاني، بـه   براي پر كردن جاي خالي درس .1

  .هاي تحقيقاتي ارايه كند يافته

 .اي از خدمات و امكانات ارتباطي براي تبادل منابع آموزشي در سطح كشور ايجاد كند شبكه .2

سـازي بـراي يـادگيري از كـار و      معلـم فنـي و زمينـه   طرفـه   نسبت به فضا سازي براي اصالح رفتار يك .3

 .انديشي كند يادگيري متقابل معلم از شاگرد و شاگرد از معلم چاره

هـاي توليـد درس پودمـاني در سراسـر كشـور و       هـاي گـروه   رفع مشكالت مالي و عمليـاتي از فعاليـت   .4

 .تر از تجربه و ابتكارات فني استادكاران بيرون مدرسه گيري بيش بهره

هـاي رشـد    منظور ترغيب مخاطبان هر درس پودماني به مشاركت در تكميـل محتـواي آموزشـي، راه    به .5

 هاي آموزشي را هموار كند هاي تحقيقات فني در سازمان فرصت

هـاي دولتـي و    گيري سازماني و ارتباط بـا دسـتگاه   از نظر شكل. دهي كانون تتا جايگاه حقوقي و سازمان

ست كه ترتيبي اتخاذ شود كه از دولتي شدن صرف و يـا خصوصـي شـدن    خصوصي، پيشنهاد پژوهشگر آن ا

بدين ترتيب كه كانون تحت پوشش دولت قرار داشـته باشـد ولـي مـديريت آن     . صرف كانون تتا پرهيز شود

براي تحقق ايـن وضـعيت   . مستقل از انتصابات سياسي انتخاب شود و بودجه منعطفي در اختيار داشته باشد

در سـازمان سـتادي دولـت     -اول): 109، ص1384، 2-ابوترابيان(پيشنهاد شده است گيري اساسي سه سمت
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اي كشور عمل  هاي فني و حرفه آهنگي آموزش جايگاه ثابتي داشته باشد و همچون بازوي تحقيقاتي ستاد هم

هاي بخش عمومي در گير با مشكالت فني پيشرفت و توسعه كشور سهمي از نيروي  همه سازمان -كند؛ دوم

در تشـكيالت داخلـي    -مشاركت در توليد تحقيقات توسعه برانگيز كانون اختصـاص دهنـد؛ و سـوم    درا بهخو

كانون، تحقيقات طوري مديريت شود كه عموم فعاالن اقتصادي و فني بخـش خصوصـي و دولتـي كـانون را     

وصـي در  بعنوان نهاد ملي مولد قدرت رقابت فني جامعه در سطح جهاني بشناسند و از مشاركت بخـش خص 

 .هاي كانون استقبال شود فعاليت

ارتباط آموزشي كانون با مدارس و مراكز آموزشي، براي رسيدن به يكـي از منظورهـاي زيـر پيشـنهاد شـده      

بـراي  ) 2هاي شيوه و محتواي آمـوزش؛   ها و شناسايي نارسايي براي استمرار  بخشيدن به ارزشيابي) 1: است

براي معرفـي  ) 3توليد درس و ارتقاي كيفيت مواد و ابزارهاي درسي؛ هاي  جلب مشاركت عالقمندان به گروه

براي جلب مشاركت آموزشي محصلين و معلمين فني در جهت ) 4هاي توسعه برانگيز نواحي ناهمگن؛  تجربه

هـاي مسـتقلي    براي شناسايي توانمندي) 5بالندگي بينش فني و مشاركت تحقيقاتي و نيز آموختن از كار؛ و 

، 1384، 2-ابوترابيـان (هاي پودماني در  نواحي مختلف كشور قابل توليد و عرضه هسـتند   ر سكه بصورت د

  ).114ص

دليـل   و باالخره از نظر شيوه مديريت در كانون تتا پيشنهاد شـده اسـت كـه بـه    . شيوه مديريت كانون تتا

. استفاده شـود  1ماتريسيهاي دسترسي به نيروها و تجهيزات تخصصي، از شيوه مديريت  الزامات و محدوديت

. ويـژه بـراي كشـورهاي داراي اقتصـاد توسـعه نيافتـه ضـروري اسـت         زعم پژوهشگر اين شيوه مديريت، به به

سـازد و اسـتفاده از    كار تحقيقاتي را از قيد پست سـازماني ثابـت رهـا مـي    ) 1: امتيازات آن از اين قرار است

هـاي   تحقيقـات را از حصـار بسـته روش   ) 2كنـد؛   هاي كمياب مستقر در منطقه را امكان پـذير مـي   تخصص

دهـد   هـر شـاغل فنـي در هـر ناحيـه دورافتـاده فرصـت مـي         كند و به استاندارد تحقيقات دانشگاهي ازاد مي

رهانـد و بصـورت    كار تحقيقاتي را از دست مدعيان تخصص در تحقيقات مـي ) 3ابتكارات فني دست بزند؛  به

گـويي بـه تغييـرات     سازمان داخلي كانون تتا را از حيث پاسخ) 4؛ و كند تكليف اداري در هر شغل تبيين مي

هـاي   كند و بدين وسيله به نهادينـه شـدن تجديـد سـازمان در فعاليـت      دايمي محيط كامالً انعطاف پذير مي

  ).137، ص1384، 2-ابوترابيان(كند تحقيقاتي مورد نياز اقتصادهاي توسعه كمك مي

ايـن  : هاي اصالحي حل اي آموزش و پرورش و بازار كار و ارائه راهه هاي ارتباط نظام بررسي نارساي .3

و   صـورت گرفتـه   1378سفارش معاونت آموزش متوسطه وقت وزارت آموزش و پرورش در سال  پژوهش به

اين بررسي كه با موافقت كارفرما براي روشـن  . 2است گزارش آن توسط وزارت آموزش و پرورش منتشر شده

                                                 
1 . matrix management 

وزارت آموزش و  هاي اصالحي، حل هاي آموزش و پرورش و بازار كار و ارائه راه هاي ارتباط نظام بررسي نارسايي، 1379نفيسي، عبدالحسين، .  2
  .پرورش، انتشارات مدرسه، تهران
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هـاي انجـام    اط آموزش و بازاركار، با استفاده از مجموعه اطالعات و نتـايج پـژوهش  شدن جوانب موضوع ارتب

گانه آموزش و پـرورش عمـومي،    هاي سه يابي انجام گرفته است، ارتباط نظام گرفته، بصورت تحليلي و زمينه

است، به  ادهاي و آموزش عالي را با بازار كار در سطح كالن مورد واكاوي و تحليل قرار د آموزش فني و حرفه

. هاي پژوهشي واگـذار شـود   گروه تر به هاي ژرف تر و عملياتي، انجام پژوهش هاي جزيي اين اميد كه در زمينه

قلمـرو آمـوزش و پـرورش در چـارچوب      بخش اول به: گزارش نهايي پژوهش در سه بخش تنظيم شده است

در اين بخش از نگـاه  . صاص داده شده استهاي آن با بازار كار و اشتغال اخت گانه آن و نارسايي هاي سه نظام

در بخـش  . گويي به نيازهاي بازار كار پرداخته اسـت  هاي عمده آن در پاسخ ها و نارسايي به درون به آموزش

و حركات و تحـوالت آن، از نظـر تـأثيري كـه بـر       -عرضه و تقاضاي نيروي كار -هاي بازار كار دوم، نارسايي

هاي جهاني آموزش و پرورش و نيز  اندازي از چالش در بخش سوم چشم .است گذارد بررسي شده آموزش مي

كارهـاي اصـالحي بـراي     اندازي از جمعيت، اشتغال، آموزش و پرورش و اقتصاد كشور ارايه شـده و راه  چشم

 .بهبود رابطه اين دو قلمرو مطرح شده است

 ).:162-168، صص 1379نفيسي، (نتايج اين پژوهش بشرح زير است 

ريزي توسعه  ه بيش از يك قرن از ورود و اشاعه آموزش و پرورش جديد و نيم قرن تجربه برنامهدر سابق −

هاي فلسفي و كلي در زمينه تعليم و تربيت، در همـه سـطوح و انـواع و نيـز در      در ايران، فقدان ديدگاه

. ودشـدت احسـاس مـي شـ     حوزة توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نقش منابع انسـاني در آن بـه  

كار پيشنهادي در اين زمينه انتخاب رويكرد توسعه پايدار از طريق و همراه با مشاركت اجتمـاعي در   راه

موهبت الهي پيروزي انقالب اسالمي و استقرار جمهوري اسـالمي  . هاست گيري ها و تصميم سازي تصميم

چنـين   ي پـرداختن بـه  براساس قانون اساسي، فرصتي تاريخي بوجود آورده است كه همه اسباب كار برا

  رويكردي فراهم باشد 

گوي نيازهاي كيفي و كمي بازار كـار باشـد، شـالوده و زمينـه      براي آن كه نظام آموزش و پرورش پاسخ −

فراهم شود و در تمام طول  -خانواده، كودكستان و دبستان –هاي پايه و عمومي  مناسب بايد از آموزش

هاي مناسب بازار  پرورش خصلت: ي پيشنهادي عبارت است ازكارها راه. تحصيل و پس از آن دنبال شود

گيري اصلي در كليه اقدامات اصالح نظام آموزش و پرورش مد نظر قرار گيـرد و   عنوان جهت كار بايد به

 .هاي اقتصادي اولويت بايد به اموزش و پرورش عمومي داده شود گذاري افزون برآن، در سرمايه

كـار، بـه داليـل سـاختار جمعيتـي بسـيار بـاالتر از سـرعت ايجـاد           در شرايطي كه رشد عرضه نيـروي  −

هـاي تحصـيل    گذاري براي گسترش آموزش و پرورش و افـزايش سـال   هاي شغلي است، سرمايه ظرفيت

 .جوانان پيشنهاد شده است
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عناصر و اجزاي نظام آموزش و پرورش از يك سو از وحدت فر ماندهي و انسجام تشـكيالتي و سـازماني    −

اط با يكديگر و در ارتباط با محيط كار برخوردار نيستند، و از سوي ديگـر، در درون هـر يـك از    در ارتب

هـاي بـازار كـار و تبـديل آن بـه       گانه نظام، سازوكار مناسبي براي دريافت نيازها و پيـام  اجزاء عمده سه

بارتنـد از اصـالح   كارهـاي پيشـنهادي ع   راه. هاي آموزشي و درسي، بشكل مؤثر و كارا وجود ندارد برنامه

هاي مناسب بـازار كـار، سـامان     ها و شايستگي ها مبتني بر مهارت هاي پذيرش دانشجو در دانشگاه شيوه

اي، و استقالل بخشيدن به مؤسسات آموزش عالي در تعيين سـازوكار   هاي فني و حرفه دادن به آموزش

 .نيروي متخصص كشور استگويي به نيازهاي  اداره و گسترش امور و تذمين منابع مالي و پاسخ

گذاري در آموزش و پرورش روي ديگري نيز دارد كه به تنوع بخشيدن به منـابع مـالي    ضرورت سرمايه −

گو بودن اين بخش بصورت شفاف در برابر منابعي است كـه از جامعـه دريافـت     آموزش و ضرورت پاسخ

اي اسـت كـه    ش ميزان بهره و فايدههاي آموز كار پيشنهاد شده آن است كه در تأمين هزينه راه. دارد مي

و كارفرمـا از محصـول   ) نمايندگي دولت به(آموز و خانواده او، جامعه  دانش -داران هريك از شركا و سهام

در اين ميان دولت، افزون بر سهم خود ، در اجراي وظيفـه نظـارت بـر حسـن اجـراي      . برند آموزش مي

 .ارهاي مناسبي بوجود آوردگستري، الزم سازوك قراردادهاي اجتماعي و عدالت

تمركز شديد اداري و اجرايي حاكم بر آموزش عمومي و آموزش عـالي، و پراكنـدگي همـراه بـا فقـدان       −

رو  بـه  هاي اصالحي را با شكسـت رو  اي، اجراي برنامه راهبري و اقتدار فرماندهي در آموزش فني و حرفه

پـذيرد ايجـاب    بسيار و شرايط محيطي تأثير مـي گويي به نيازهاي بازار كار كه از تنوع  پاسخ. كرده است

 .كند كه تمركز زدايي در چارچوب نظام مقتدر و منسجم فرماندهي و ستادي صورت پذيرد مي

هـاي متعـددي چـون پـايين و ناكـافي بـودن ميـزان         در طرف تقاضاي نيروي كار و محيط كار نارسايي −

ل در نيروي كار، عدم تناسب در وضعيت تحصيالت نيروي كار، نسبت قابل توجه شاغالن در سن تحصي

هاي عمومي و خصوصي، عدم تناسب ميزان و نوع تحصيالت شاغالن با مشـاغل انهـا و    اشتغال در بخش

هاي ناشي از تكيه دولت بر درامدهاي فروش  هاي ساختار اقتصادي و دولتي بودن آن و رانت نيز نارسايي

سـاله   هـاي پـنج   اجراي دقيـق برنامـه   اصالحي آن به كارهاي نفت خام در گزارش مطرح شده است و راه

: هـاي زيـر تأكيـد شـده اسـت      در اين زمينه بر جنبه. هاي كالن نظام احاله شده است توسعه و سياست

قـانون كـار،   ( ساماندهي الگوي اقتصاد كالن كشور بر محوريت منابع انساني و اصالح قوانين بـازار كـار   

 .به لحاظ تقويت ارتباط آموزش و بازار كار) قانون نظام صنفي قوانين استخدامي، قانون ماليات و

كارهاي پيشنهادي بصورت عملياتي براساس علمـي امكـان بررسـي و تـدوين،      در پايان، براي آن كه راه −

آوري، پردازش و نشـر   تصويب، اجرا، نظارت، ارزشيابي و اصالح پيدا كند، پيشنهاد شده است نظام جمع

صورت شفاف و مؤثر مستقر شود، و نيز  شناخت حركات و تحوالت كمي و كيفي  به اطالعات بازار كار و

شده است كه  نتيجه گرفته. دهي گردد هاي مستمر سامان بازار كار و نيازهاي حال و آينده آن با پژوهش
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چنين تمهيداتي براي وضع استانداردهاي مهارت و صالحيت فني و تخصصي نيروي كار كه مـورد نيـاز   

ها و داوطلبان انتخـاب شـغل و    گيري درست خانواده ه ريزي آموزشي و درسي است و براي تصميمبرنام

نفيسـي،  (نيز براي ارزشيابي ثمربخشي و كارامدي محصوالت نظـام آمـوزش و پـرورش ضـروري اسـت      

 ).168، ص 1379

 

بـود كـه   هدف تحقيـق ايـن   . 1اي شاخه فني و حرفه -ارزشيابي از برنامة درسي رشته الكتروتكنيك .4

بيني شده يا مصوب تا چه اندازه در اجرا محقق شده است و در صورت محقق  هاي پيش مشخص شود هدف

در ايـن  . هـا چـه بايـد كـرد     است و سرانجام براي رفـع كاسـتي   هاي اجرايي چه بوده نشدن احتمالي، كاستي

نتخـاب شـده اسـت و    هاي تهران ا هنرستان در مناطق شهر تهران و آموزش و پرورش شهرستان 18تحقيق 

هاي آموزشي  آموزان دروس تخصصي نظري و عملي، مشاوران تحصيلي، سر گروه كليه مديران، معاونان، هنر

در گـردآوري  . اي در مصـاحبه شـركت كردنـد    و تعدادي از كارشناسان و متخصصان آموزش فنـي و حرفـه  

در ايـن  . شـده اسـت    بهـره گرفتـه   2ها از رويكرد مثلثي كردن يا جامع نگـري  اطالعات و تجزيه و تحليل آن

در . شـود  هاي كافي و موثق گردآوري شود از چندين شيوه استفاده مي رويكرد براي اين كه اطالعات و داده

هاي جمع آوري شده  ها مثل اضالع مثلث به نحوي با هم در ارتباط هستند و در نتيجه داده ها داده اين شيوه

اين دليل در مراحل گوناگون اجراي طرح از انواع ابـزار و   به. خوردار استاز جامعيت و درجة اعتبار بااليي بر

. استفاده شده است...) مصاحبه، مشاهده، پرسشنامه، برگزاري آزمون، جلسات تبادل نظر گروهي و (ها  شيوه

ننـده  درون هنرستان و بنگاه اقتصادي ارايه ك(هاي اين تحقيق، بلحاظ نگاه ژرفي كه در سطح  خرد  از يافته

هاي مرتبط با ارتباط با محـيط كـار داشـته اسـت،      ويژه مقوله اي و به مسايل آموزش فني و حرفه به) آموزش

هاي سه پژوهش قبلي كه در سطح كالن انجـام گرفتـه اسـتفاده     توان براي تكميل و اعتبار سنجي يافته مي

 1اي منتخـب بشـرح جـدول     حرفـه  نظرات مديران، معاونين، هنر آموزان و مربيان هنرستانهاي فني و. كرد

  ). 209-208و  156-154، صص1389قاسمي پويا، (است 

                                                 
مؤسسه پژوهشي برنامه  ،1389-1388اي سال  ي درسي رشته الكتروتكنيك شاخه فني و حرفه ارزشيابي از برنامه، 1389قاسمي پويا، اقبال، . 1 

  هاي آموزشي، تهران ريزي درسي و نوآوري
2.triangulation  
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رشته (اي  هاي آموزش فني و حرفه ها درباره مؤلفه نظرات كاركنان هنرستان - 1جدول 

 )الكتروتكنيك

 ها نكات مستخرج از مصاحبه ها مولفه

ش
وز
آم
ب 
س
نا
ت

 
ش 

خ
  ب
 با
ط
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رت
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 با
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 ني
 با
ها

ت
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ص

 

  .ت محرز آموزش هنرستانها با تكنولوژي موجود در بازارتفاو -

هـاي فنـي    علـت ايـن امـر ناكـافي بـودن مهـارت      . التحصيالن نمي توانند نياز بازار كار را تأمين كننـد  فارغ -

  .التحصيالن  است فارغ

  .ها بسيار ضعيف است همكاري  صنعت با هنرستان. ارتباط با بخش صنعت در حد صفر است -

 .اجازه بازديد و كارورزي به هنر جويان نمي دهدبخش صنعت  -

 .مراكز صنعتي خود را موظف به همكاري با هنرستانها نمي دانند  -

 .گاهي  بخش صنعت برخوردهاي نامناسب با هنرستانها بعمل مي آورند -

 .ندمسوالن هنرستانها  ريسك بازديد از مراكز صنعتي را قبول نمي كنند و مسوليت آن را برعهده نمي گير -

بـاز آمـوزي   . ها را فاقد دانش و مهارت عملي مورد نياز مي بينند  صاحبان صنايع فارغ التحصيالن هنرستان -

لذا ترجيح مي دهند نيروي انساني  مـورد نيـازخود   . آنان نيز هزينه بر است و از لحاظ مالي به صرفه نيست

  .هاي فني و حرفه اي تامين نمايند را از منابع ديگري بجز هنرستان

ي
س
در
ب 
تا
ك

 

محتوا سنگين  و دشوار است و زمـان تـدريس بـويژه بـراي دروس عملـي      . هاي درسي باالست حجم كتاب -

  . كفايت نمي كند

هـاي عملـي و كـاربردي و متناسـب بـا       هاي درسي بيشتر مبتني بر تئوري است تـا آمـوزش   محتواي كتاب -

  .تكنولوژي جديد و موجود در بازار  نيست

 .فراتر از سطح دانش  قبلي هنرجويان استمحتواي كتاب درسي  -

 .هاي اول و دوم و سوم ارتباط و هماهنگي عمودي برقرار نيست بين برنامه درسي سال  -

 . هماهنگي بين برنامه درسي نظري و عملي ضعيف است  -

 .بعضاً مطالب دشوار كتاب درسي توسط دييران خذف شده و تدريس نمي شود -

 ...عمومي  همچون زبان عربي و ادبيات فارسي و بي عالقگي هنر جويان به دروس  -

 عدم رعايت پيش نياز دروس  -

 .ها صرفاً  متمركز بر كتاب درسي است و خارج از آن مطلبي تدريس نمي شود آموزش -

 .هاي فعلي ترجيح مي دهند هاي درسي نظام قديم را بر كتاب ها، كتاب اغلب مديران و دبيران  هنرستان -
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ها  ضعف علمي شديدي  در دروس پايه بويژه رياضي و فيزيـك دارنـد و ايـن مسـاله      هاي هنرستان ورودي -

  .ريشه در آموزش راهنمايي تحصيلي دارد

  .انگيزه  تحصيلي هنرجويان پايين است -

هاي فني و حرفه اي ونگرش نادرست  نسـبت بـه هنرسـتان حتـي از      كمبود اطالع  هنر جويان از آموزش  -

 .سوي والدين

 .هاي فني و حرفه اي برخوردار نيستند ها  از روحيه  يادگيري آموزش برخي از ورودي -

 .دها  مي شون ها مانع ورود دانش آموزان قوي از لحاظ درسي به هنرستان مديران دبيرستان -

ي
سان

 ان
ي
رو
ني

 

هاي عملي  دبيران ليسانسيه جديد االستخدام  ازتجربه وتوانايي كافي تدريس بويژه آموزش دروس و مهارت -

هاي داراي مدرك فوق ديپلم ازكارايي بيشتري نسبت بـه دبيـران داراي    اغلب تكنيسين. برخوردارد نيستند

  .مدرك كارشناسي برخوردارند

  .ود استاد كار رنج مي برندها از فقدان يا كمب هنرستان -

براي تدريس كم است و نيروهاي زبده  جذب آموزش و پرورش فني و حرفـه اي  ) دبيران(انگيزه هنرآموزان -

 .نمي شوند

 .هنرآموزان با تكنولوژي جديد آشنايي زيادي ندارند و در نتيجه دانش و مهارت آنان به روز نيست -

هـاي اثـربخش آمـوزش فنـي و      دروس علوم تربيتـي و روش دبيران جديد االستخدام نيازمند سپري كردن  -

 .حرفه اي هستند

هنر آموزاني كه  در محيط خارج از هنرستان مشغول كـار هسـتند  از كارآمـدي و اثـر بخشـي بيشـتر در        -

 .آموزش برخوردارند

 .گاهي ضعف علمي و مهارت دبيران را  به ناحق به ضعف پايه علمي هنر جويان نسبت مي دهند -

علت كمبود دبير از نيروهاي شركتي استفاده مي شود كه فاقد تجربه الزم بـوده و بـه علـت عـدم      گاهي به -

 .آشنايي با علوم تربيتي، توان  الزم براي برخورد با  هنرجويان را ندارند

 .ها اهميت خاصي دارد فقدان پست انبار دار كه براي هنرستان -

ها و نيز انتخـاب مشـاوران فعلـي از بـين كسـاني كـه        هنرستانفقدان  مشاور و نياز به هدايت تحصيلي در  -

 .متخصص آموزش فني و حرفه اي نمي باشند

 

ت  
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 ها

  .ها اغلب از افردي كه خود متخصص آموزش فني و حرفه اي نمي باشند انتخاب شده اند مديران هنرستان -

 .يا جابجايي نيروي  انساني برخوردار نيستندها از اختيارات الزم براي جذب، انتخاب و  مديران هنرستان -
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  .سرانه دانش آموزي بسيار ناچيز است و حتي براي هزينه  جاري كفايت نمي كند -

دليـل  . ها نيسـت  فضا، مواد،امكانات و تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي بهيچ وجه متناسب با نياز هنرستان -

 .اصلي اين امر فقدان منابع مالي در هنرستان ذكر شده است 

  .ها قديمي و ناكارآمد است فضاي كارگاه -

 .گاهي برخي از تجهيزات بعلت نبودن كارگاه يا آزمايشگاه خاك خورده و مستهلك مي شوند -

 .شده است هاي درسي به آن اشاره ها مطابق آنچه كه در كتاب عدم وجود ابزار و تجهيزات دركارگاه -

 .عدم تعلق خاطر هنرجويان به حفظ و بهره برداري  صحيح اموال عمومي موجود دركارگاه وآزمايشگاه  -

 .نگراني از خراب شدن امكانات و تجهيزات مانع  از بكارگيري مناسب آنها مي شود -

آشنا به امـور فنـي   ها به افراد غير متخصص و نا گاهي امر خريد يا تامين مواد و تجهيزات آزمايشگاه وگارگاه -

 .ها به منابع مورد نياز مي شود واگذار مي شود و اين امر موجب  عدم برآورد نياز هنرستان

ن 
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  .هاي آموزش ضمن خدمت به تناسب نياز آموزش يرگزار نمي شود دوره -

  .آموزش ضمن خدمت براي آشنايي با تكنولوژي جديد دنيا مورد نياز است -

 .هاي دانش افزايي تخصصي كمتر برگزار مي شود هاي آموزشي  عمومي  است و دوره دورهمحتواي اغلب  -

 .ها نيست هاي ضمن خدمت بويژه براي دبيران تازه استخدام متناسب با سطح نياز هنرستان دوره -
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  .هاي عملي در ارزشيابي بيشتر به مباحث نظري اهميت داده مي شود تا آزمون  -

  هاي فني ها و صالحيت نمره توجه مي شود و نه به ارزشيابي  كيفيت آموزش فقط به -

چنانچه نمرات واقعي اعالم شوند افت تحصـيلي  . ها با ارفاق انجام مي شود و نمرات غير واقعي اند ارزشيابي -

 .مشهود خواهد بود

مهارتي كمتر اجرا مـي   ها بيشتر  نظري و كتبي اند و آزمون عملي و بعلت كمبود وقت و راحتي كار آزمون -

 .شود

هنر جويان نمره مي گيرند اما يادگيري سـنجيده نمـي   . در برگزاري امتحانات پاياني سهل انگاري مي شود -

 .شود

 .كمبود انگيزه دبيران براي امتحان گرفتن از هنرجويان -

 .آمار سازي بجاي ارزشيابي واقعي  -

 .نتيجه  ذهني بودن نتايج ارزشيابيفقدان استاندارد ورويه معتير براي ارزشيابي  و در  -

 .از عملكرد  دبيران ارزشيابي ساالنه بعمل نمي آيد -

 .ها ضعف نظارت و  پاسخگو نبودن مسوالن ادارات آموزش و پرورش نسبت به مسائل هنر ستان -

 .هاي فني و حرفه اي نگرش مثبتي نيست نگرش كارشناسان ادارات آموزش و پرورش نسبت به آموزش -
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  .همزماني اجراي دوره كارورزي با برگزاري كنكور و در نتيجه بروز فشاررواني بر هنرآموزان -

  .هاي عملي هنرجويان ضعف آموزش مهارت -

 .زمان كارورزي بيشتر صرف وقت گذاراني مي شود تا يادگيري مهارت -

 .هاي فني تناسب ندارند گاهي مراكز مورد بازديد  با اهداف آموزش -

 .ن دروس نظري و عملي هماهنگي الزم وجود نداردبي  -

 .مديران حاضر نيستند مسوليت اجراي كارورزي را برعهده گيرند -
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  .مشكالت تربيتي هنرجويان آنقدر زياد است كه گاهي آموزش را تحت الشعاع خود قرار مي دهد -

  .هاي درس حاضر مي شوند كمتر در كالس هنرجويان اكثراً از اقشار پايين اقتصادي و اجتماعي هستند و -

 

اد
نه
ش
پي

 
 ها

  .ساعات آموزش دروس عملي را بيشتر كرده و دروس نظري را كاهش دهند -

همچنـين افـراد عالقـه    .هاي هنرستان  پيش شرط  دروس اصلي يا شرط معدل گذاشته شـود  براي ورود ي -

  .راه يابندها  مند و داراي روحيه فني از طريق مصاحبه و گزينش به هنرستان

 .ها از بين متخصصان آموزش فني و حرفه اي انتخاب  شوند مديران هنرستان -

 .ها افزايش سطح اختيارات مديران هنرستان -

هـاي فنـي و حرفـه اي  پرداختـه       ها خود داري شده و به  افزايش كيفيت آموزش از توسعه كمي هنرستان -

 .شود

 .بازار كار هاي درسي  با نياز تاكيد بر تناسب محتواي كتاب -

 .توسعه فرهنگ كاروتغيير نگرش جامعه نسبت به كار و آموزش فني و حرفه اي  -

هاي فني و   هاي فني حرفه اي و رشته  هاي آموزش  اطالع رساني به والدين و هنر آموزان در خصوص ويژگي -

 .ها هاي فني  در هنرستان  بازار اشتغال رشته

 .ها در كفايت براي هنرستانافزايش بودجه و منابع مالي و مادي به ق -

هاي فني  و حرفه اي وابسته به وزارت كار حالت رقابت داشته باشـد تـا كيفيـت      ها بايد با آموزش هنرستان -

 .آموزش باال رود

 .ها  افزايش سطح مشاركت و نظارت والدين هنر جويان در امور هنرستان -

سـه  حيطـه  شـناختي ، عـاطفي و روانـي       در آموزش  فني و حرفه اي به جاي تاكيد بر يك حيطه، به هر -

 .حركتي توجه شود

ها  براين باورند كه آموزش فني و حرفه اي بايد بـه وزارت كـار واگـذار     برخي از دست اندركاران  هنرستان -

 .شود
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هاي گزارش شده توسط پژوهشكده تعليم و تربيت و  پيشينه پژوهش .2

 مرتبط با موضوع پژوهش 

هايي مي پردازيم كه چكيده تفصيلي آنها توسط گروه پژوهشي آموزش فني  اكنون به ارايه پيشينه پژوهش

هـاي   جلـدي چكيـده پـژوهش    5در مجموعـه  . اي پژوهشكده تعليم و تربيت منتشر شده است و حرفه

اي پژوهشـكده تعلـيم و تربيـت     اي كه توسط گروه پژوهشي آموزش فنـي و حرفـه   آموزش فني و حرفه

پژوهش انجام گرفته در سالهاي اخير در ايران درباره آموزش ف و ح، تعـداد   300از ميان  1تدوين شده

نسـبت بـاالي   . هاي ارتباط آموزش و بازار كار پرداخته شـده اسـت   شكلي به يكي از جنبه فقره به 113

هميتي است خود نشانگر ا) درصد از مجموعه پژوهشهاي فهرست شده 40نزديك (توجه به اين ارتباط 

پـژوهش شناسـايي    113هاي  توزيع موضوع. اند كه جامعه پژوهشگران كشور براي اين مسأله قايل شده

  :هاي ممكن بين آموزش و بازار كار به اين شرح است شده در بين انواع ارتباط

  ها انجـام گرفتـه و   مورد طرح پژوهشي است كه در تهران و استان 85تعداد  :ز نقطه نظر نوع پژوهشا ∗∗∗∗

 است؛) عمدتاً كارشناسي ارشد(مورد پايان نامه تحصيالت تكميلي  28

هاي  مورد به آموزش 33هاي رسمي و  مورد در زمينه آموزش 80 :اي از نظر نوع آموزش فني و حرفه ∗∗∗∗

تعلـق  ) اي وزارت كـار  آموزي سازمان آموزش فني و حرفـه  هاي كوتاه مدت حرفه عمدتاً دوره(غير رسمي 

 دارد؛

 85موضـوع  : تفكيك موضوعات پـژوهش بـه ايـن شـرح اسـت      :رع ارتباط آموزش با بازار كااز نظر نو ∗∗∗∗

و مراكز آموزش فني و ) شامل مدارس كاردانش(التحصيالن مدارس  پژوهش بررسي وضعيت اشتغال فارغ

بررسي شده است، هرچند كـه  ” رابطه“و نه يك ” وضعيت“، كه در آنها عمدتاً ماهيت يك  حرفه اي است

 9مانده موضـوع   مورد باقي 28از . ها نيز پرداخته شده است رسي وضعيت، گاهي به بررسي رابطهضمن بر

 6هاي درسي با نيازهاي بـازار كـار،    پژوهش ارتباط محتواي برنامه درسي يا كتاب 6پژوهش نيازسنجي، 

                                                 
ويژه پژوهشگر پر تالش  اي پژوهشكده تعليم و تربيت، به در اين جا شايسته است از پژوهشگران و مسئوالن گروه پژوهشي آموزش فني و حرفه . ١

ها را اماده انتشار ساختند براي اشنايي با اين  گزاري كنم كه با زحمت قابل توجهي چكيده اين پژوهش اقاي دكتر احد نويدي تازه كند سپاس
  : ها نگاه كنيد بهمأخذ

  .پژوهشكده تعليم و تربيت، تهران جلد اول، -چكيده تحقيقات: اي آموزش فني و حرفه، 1379اي،  هاي فني و حرفه گروه پژوهشي آموزش ∗

 .پژوهشكده تعليم و تربيت، تهران جلد دوم، -چكيده تحقيقات: اي آموزش فني و حرفه،  1382اي، هاي فني و حرفه گروه پژوهشي آموزش ∗

  .پژوهشكده تعليم و تربيت، تهران جلد سوم، -چكيده تحقيقات: اي آموزش فني و حرفه،  1383اي، هاي فني و حرفه گروه پژوهشي آموزش ∗

 .پژوهشكده تعليم و تربيت، تهران جلد چهارم، -چكيده تحقيقات: اي آموزش فني و حرفه،  1384اي، هاي فني و حرفه گروه پژوهشي آموزش ∗

 .پژوهشكده تعليم و تربيت، تهران جلد پنجم، -چكيده تحقيقات: اي آموزش فني و حرفه،  1386اي، هاي فني و حرفه شگروه پژوهشي آموز ∗
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موزش فنـي و  مورد درباره مشاركت بخش غير دولتي و يا دولتي ناوابسته به وزارت آموزش و پرورش با آ

مـورد بـه پـژوهش در ارزيـابي عملكـرد       3پژوهش به مقوله كارورزي و كـارآموزي و   4اي رسمي،  حرفه

  . است مدارس دولتي و مقايسه عملكرد آنها با ساير مدارس فني و حرفه اي اختصاص داده شده

و كوشـش بـراي    به پيروي از رويكرد كالن اين پژوهش، كه پرهيز از تكرار غير ضروري تحقيقات پيشين ∗∗∗∗

ويژه مواردي كـه بـا كـار     گانه، به 113مورد از تحقيقات  42هاي آنهاست، بررسي  تكميل و رفع نارسايي

اند در برنامه كار اين طرح پژوهشي دنبال شـده   ميداني همراه بوده و از اعتبار علمي نسبي برخوردار بوده

 .است كه فشرده آن در ادامه خواهد آمد

اي با محيط  هاي ارتباط آموزش فني و حفه ه برحسب تأكيدشان بر يكي از جنبههاي بررسي شد پژوهش ∗∗∗∗

وضـعيت و  ؛ التحصـيالن  اي و اشتغال فارع رابطه بين آموزش فني و حرفه: اند شرح زير تنظيم شده كار، به

هـاي اجرايـي    موانـع و نارسـايي  هـاي فنـي و حرفـه اي؛     آموختگان رشـته  عوامل مرتبط با اشتغال دانش

 .هاي پيشينه تحقيقات منتخب گيري از يافته بندي و نتيجه جمعهاي فني و حرفه اي؛ و  آموزش

  التحصيالن اي و اشتغال فارع رابطه بين آموزش فني و حرفه .1

هـاي كـاردانش و نيازهـاي بازاركـار در سـطح       در پژوهش خود رابطـه بـين رشـته    ).1377(»مرادي « .1

نيازهاي بازاركـار  «: گيرد هاي استان تهران، را مورد مطالعه قرارداده است و در پايان نتيجه مي شهرستان

  . »آموزان موجود در شاخه كاردانش هماهنگ نيست ها و تعداد دانش با رشته

بررسي ميزان اثربخشي شاخه كاردانش در ارتباط با «: حقيق خود با عنواندر ت. )1376(» زاده مهدي« .2

به نتايج ذيل دست يافتـه  » در استان كرمان 1371 ـ  75هاي  التحصيالن اين شاخه در سال اشتغال فارغ

  :است

درصـد   2/54انـد و   التحصيالن با شاخة كاردانش را با ميل و رضايت انتخـاب كـرده   درصد فارغ 75/45 -

  . اند ر به انتخاب اين شاخه بودهمجبو

باشـند و   انـد ناراحـت مـي     التحصيل شده درصد از دختران و پسران از اينكه از شاخة كاردانش فارغ 28 -

  . اند تر بوده دختران نسبت به پسران راضي

  . باشند درصد از پسران اكنون مشغول به كار مي 21درصد از دختران و  26 -

انـد و بقيـه    ي باالترين درصد تناسب رشته تحصيلي با شغل و اشتغال را داشتهخياط  دختران در رشته -

تـرين عامـل    آموزي مهـم  كافي در حرفه  اند، عدم آموزش درصد تناسب شغلي داشته 10ها زير  رشته

  ) 1376زاده، مهدي(التحصيالن بوده است  بيكار ماندن فارغ

مهــارتي شــاخه كــاردانش بــا اشــتغال هــاي رســمي  در بررســي رابطــه آمــوزش. )1380(» حنيفــي« .3

  :نتايج ذير دست يافته است  بهاستان كردستان  72 ـ 74التحصيالن در سال  فارغ
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  . شوند التحصيالن شاخه كاردانش  نمونه پژوهش، جذب مشاغل مربوط به رشته تحصيلي خود نمي فارغ -

هـاي موردنيـاز    هاي مهارتي موجود با نيازهاي بازار كار مناطق مختلف استان بر اسـاس تخصـص   رشته -

  . اعالم شده از سوي كارفرمايان هماهنگ نيست

بعد از عامل كمي حقوق يا درآمد، نبودن شغل متناسـب بـا     در بين عوامل مربوط به چگونگي اشتغال، -

  . بازار كار مجبور به اشتغال در مشاغل متفرقه شوندشود كه در  رشته تحصيلي فرد موجب مي

هاي مهارتي، زياد بودن تعداد داوطلبـان اشـتغال، پـر مخـاطره بـودن شـغل        عدم نياز بازاركار به رشته -

  ). 1380حنيفي،(التحصيالن شاخه كاردانش داشته است  بيشترين تأثير را در عدم رضايت شغلي فارغ

اي در اسـتان   وحرفـه  جايگاه اشتغال دانش آموختگان كاردانش و فنـي به بررسي . )1380(» پور حسن« .4

  :اردبيل پرداخته است كه بخشي از نتايج آن عبارتند از

درصد شاغل هستند در حالي  3/9التحصيالن شاخه كاردانش در نمونه مورد مطالعه، فقط  از ميان فارغ -

  . باشد رصد ميد 1/25اي،  التحصيالن فني و حرفه كه اين نسبت براي فارغ

  . تحصيلي آنها در اشتغالشان، كامالً تأثير داشته است  درصد از شاغالن، معتقدند رشته 8فقط  -

هاي ذيربط، مورد  آموختگان توسط آزمون ارتباط بين رشته تحصيلي و شاخه تحصيلي با اشتغال دانش -

  . تأكيد واقع گرديده است

كشـي عمـران و    نقشـه   بـرداري،  ند كامپيوتر، تأسيسات، نقشـه هايي مان باالترين درصد اشتغال در رشته -

هايي مانند خياطي، طراحي، امـور اداري، كودكيـاري،    ترين ميزان اشتغال در رشته ساختمان و پايين

  . باشد مديريت خانواده مي

اري اند كه به رشته تحصيلي خود عالقه نداشته و از روي ناچـ  درصد افراد مورد مطالعه گفته 40حدود  -

درصد افراد نمونه آمـاري   35اند، حدود  توام با اكراه به تحصيالت خود در شاخه كاردانش ادامه داده

  . كنند اند كه تحصيل در شاخه كاردانش را به دوستان و اقوام خود توصيه نمي گفته

رضـايت شـغلي در ميـان    .  انـد كـه از شـغل خـود رضـايت ندارنـد       درصد افراد شاغل اعالم كـرده  43 -

  . التحصيالن مرد رشته كامپيوتر، بيشتر از رشته الكترونيك است فارغ

هـاي   التحصيالن شاخه كاردانش در شهرستان اردبيل در سـال  وضعيت اشتغال فارغ. )1379(» پناهي« .5

  : را مورد بررسي قرار داده است و نتايج زير را بدست آورده است 79-76

درصد مشغول تحصيل و  29/2درصد بيكار،  05/74شاغل، درصد  37/21از مجموع افراد مورد مطالعه  -

  . باشند درصد مشغول گذراندن خدمت سربازي مي 29/2

اند شغل مرتبط با رشته تحصيلي خود  درصد شاغالن مرد توانسته 71/35و   درصد شاغالن زن 29/14 -

  . پيدا كنند

ن كار، نبـودن زمينـه مناسـب كـار در     التحصيالن، تعداد زياد متقاضيا ترين علل عدم اشتغال فارغ مهم -
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ــك   ــت و بان ــدگي و عــدم همكــاري مناســب دول ــة پرداخــت وام مــي  محــيط زن ــا در زمين باشــد  ه

  ).1379پناهي،(

التحصــيل  در پــژوهش خــود بــه دنبــال بررســي ميــزان جــذب هنرجويــان فــارغ. )1384(» دريــادل« .6

پژوهشـگر  . بوده است 1375-82ي ها بين سال اي شهرستان خوي در بازاركار هاي فني و حرفه هنرستان

ها نتايج زير به دست  پس از بررسي فرضيه. در مطالعه خود به آزمون سه فرضيه پژوهشي پرداخته است

  :آمد

در بازار كار رابطـه   آنهااي و ميزان جذب  هاي فني و حرفه التحصيالن هنرستان بين مدرك تحصيلي فارغ -1

  .وجود دارد

در بازار كار رابطـه   آنهااي و ميزان جذب  هاي فني و حرفه التحصيالن هنرستان بين كيفيت تحصيلي فارغ -2

  .وجود دارد

اي، افـراد موفـق بـه     هاي فني و حرفه التحصيالن هنرستان توان گفت از فارغ بر اساس نتايج اين پژوهش مي

همچنـين  .اند  ه ادامة تحصيل در بازار كار بودهادامة تحصيل در مراكز آموزش عالي بيشتر از افراد موفق ب

اي و ميزان جذب  هاي فني و حرفه هاي تحصيلي در هنرستان مشخص شد كه رابطة معناداري بين رشته

ايـن تحقيـق روشـن كـرد كـه بـين كيفيـت تحصـيلي و ميـزان جـذب           . در بازار كار وجـود نـدارد   آنها

از آنجا كه كيفيت تحصـيلي  . بازار كار رابطه وجود دارداي در  هاي فني و حرفه التحصيالن هنرستان فارغ

اي در سطح بااليي اسـت، يكـي از پارامترهـاي     مطلوب بيانگر فراگيري دروس و واحدهاي عملي و حرفه

هاي فني و تئوري در مـورد مشـاغل و نحـوة     التحصيالن در بازار كار داشتن مهارت مهم براي جذب فارغ

  .)1384دريادل ،(ست آنهاكاركرد 

تهية يك راهنماي عملي براي ايجاد انطباق و سازگاري بيشـتر تأسـيس يـا    . )1385(» شريعت زاده«  .7

هاي مختلف كاردانش با نيازهاي بازار كار در شهر تهران هدف كلي پژوهشـي اسـت كـه در     توسعة رشته

كـه اوالً   نشان داد» شريعت زاده «هاي پژوهش  يافته.انجام شده است» شريعت زاده« توسط 1385سال 

هاي مهارتي كاردانش در سطح سازمان آموزش و پرورش  دار و مشخص بين اجراي آموزش ارتباطي نظام

آموزان،  گرايي و پاسخگويي به تقاضاي دانش شهر تهران و نيازهاي بازاركار برقرار نيست و سياست كميت

هـاي   براي شناسايي عالئم و نشـانه .اين امر را به شدت تحت تأثير قرار داده و آن را به حاشيه رانده است

هاي جمعيتي، پوشش تحصيلي، اشتغال و بيكاري، تغييرات فناوري و ميـزان   توان از شاخص بازار كار مي

دادن  بـراي نحـوة دخالـت   .هاي مهارتي كاردانش استفاده كرد مشاركت بخش خصوصي در اجراي آموزش

ترين بخش اين پـژوهش اسـت،  الگـويي     رين و كليديت ريزي كه مهم ها و عالئم بازار كار در برنامه نشانه

آمـوزان ورودي بـه شـاخة     گـام اول، تعيـين نسـبت دانـش    : متشكل از سه گام به اين شرح طراحي شـد 

هاي مهارتي مورد نياز كـاردانش در شـهر تهـران؛ و گـام سـوم، توزيـع        كاردانش؛ گام دوم، تعيين رشته



   اي و محيط كار بررسي رابطه آموزش فني و حرفه    100

 

در هر گام از . گانة سازمان آموزش و پرورش شهر تهران 19هاي مهارتي در مناطق  آموزان و رشته دانش

  ).1385شريعت زاده،(توان استفاده كرد  مي هاي آن گام  هاي معيني به تناسب ويژگي ها و نشانه شاخص

اي در توسـعة كـارآفريني عنـوان پـژوهش      هاي فني و حرفه نقش آموزش. )1385(» عظيمي چترق « .8

پژوهشـگر  .شرقي انجام شده اسـت  در استان آذربايجان  1385 در سال»عظيمي چترق «است كه توسط 

اي در توسعه و ترويج كارآفريني در سطح  هاي فني و حرفه در تحقيق خود به دنبال بررسي نقش آموزش

  .استان آذربايجان شرقي بوده است

  :هاي  اين پژوهش به شرح زير گزارش شده است يافته

نشـان داد كـه كـارآفريني داراي يـك     ) كـارآفريني (موضوع تحقيق نتايج مطالعات تئوريك در حوزة  -1

  .اي است تعريف قطعي و مشخص نيست و درك كامل آن نيازمند داشتن يك ديدگاه بين رشته

درصد از افراد مطالعه شده از يك شغل، حرفه يا كسب و كار برخوردار نيستند و عمـالً   62نزديك به  -2

  .وندش به عنوان نيروي بيكار تلقي مي

اند كه مشاغل يا حرف كنوني آنها مرتبط با آموزش كسب  اذعان كرده) درصد 74(ها  اكثريت آزمودني -3

  .اي است شده در مراكز فني و حرفه

عامـل مـانع مهـم و اساسـي      5عامل مورد نظر گـروه پـژوهش،    15نتايج نشان داد كه عمدتاً از بين  -4

هاي كارآفريني و  نبود آموزش: اند از يني است كه عبارتموجود در مسير گرايش افراد به سوي كارآفر

كمبود سرماية اوليه و مشكالت غالب بـودن   -اندازي  آشنا نبودن افراد با فرايند و نحوة تأسيس و راه

كمبـود   -آشـنايي و دسترسـي نداشـتن بـه الگوهـاي موفـق        -رويكرد مبتني بر استخدام و كاريابي

  ).1385 عظيمي چترق،(ي هاي الزم دولت ها و مشوق حمايت

هـا و   اي و كاردانش و تناسب آن با ظرفيت هاي فني و حرفه نيازسنجي از رشته. )1384(»  قلي بگلو«  .9

انجام گرفتـه   »قلي بگلو« توسط 1384ساختار بازار كار استان قزوين، عنوان پژوهشي است كه در سال 

اي رسـمي در سـطح    فنـي و حرفـه  هـاي   اهداف پژوهش اين طرح بررسي وضعيت موجود آموزش. است

هـاي   اي بر اساس نيازها و امكانات منطقه در بخش هاي فني و حرفه استان؛ بررسي ميزان انطباق آموزش

هـاي فنـي و    صنعت و معدن، كشاورزي و خدمات در زمان حال و آينده؛ نيازسنجي ايجاد و توسعة رشته

  .است هاي بالقوه اعالم شده اي موجود بر اساس پتانسيل حرفه

 :هاي پژوهش به شرح زير گزارش شده است يافته

هاي تحصيلي دورة متوسطه نشان داده است كه در  آموزان ورودي به رشته تجزيه و تحليل روند زماني دانش

آمـوزان   آموزان شاخة نظري كاهش يافته و در مقابـل سـهم دانـش    سهم دانش 84تا  76تحصيل  در دورة

. ش يافته استافزاي 1383-84درصد در سال تحصيلي  9/12و  7اي و كاردانش به رقم  شاخة فني حرفه

هاي آنها تـرجيح   آموزان و خانواده توان گفت در دهة اخير به دليل وجود شرايط بحران بيكاري، دانش مي
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هاي مهارتي و عملـي   دهند براي دسترسي آسان به بازار كار تمايالت خود را به سمت يادگيري رشته مي

اي و  هاي فنـي حرفـه   وه آموزشي رشتهگر 15آمده نشان دادند كه در بين  دست هاي به يافته. سوق دهند

درصد از تقاضاي ثبت نامي و عرضة نيروي كار مـاهر از   32كاردانش، گروه برق با متوسط سهمي معادل 

هـاي آموزشـي مكانيـك، مـالي و اداري، هنـر و       باالترين ميزان برخوردار شده و در تركيب با سهم گروه

از سوي ديگر بررسي . اند اهر را به خود اختصاص دادهدرصد از عرضة نيروي كار م 6/94پوشاك مجموعاً 

هـاي اخيـر    روند زماني توزيع تقاضاي ثبت نامي به تفكيك نوع مهارت حكايت از آن دارد كه در در سال

كشي ساختمان، امور مالي، مكانيـك خـودرو، بـرق     هاي الكترونيك، نقشه تقاضاي كارآموزي براي مهارت

هـاي   آموزي كامپيوتر، مديريت خانواده، برق صنعتي، ماشـين  براي مهارتساختمان كاهش يافته و تقاضا 

  .الكتريكي و تعمير راديو و تلويزيون افزايش يافته است

اي و  هـاي فنـي و حرفـه    بررسي تحوالت بازار كار استان حكايت از آن دارد كه هنوز هم با توسـعة آمـوزش  

هـاي عملـي و    از شاغالن استان داراي مهارتدرصد  30كاردانش استان در قشرهاي مختلف جامعة فقط 

گروه شغلي آن است كـه در گـروه    –نكتة قابل توجه در ماتريس سطح تحصيلي . تئوريك كاري هستند

شغلي صنعتگران و كاركنان شاغل بخش ساختمان و استخراج، فلزكاران، تراشكاران، سـازندگان صـنايع   

  . برخوردارنددرصد از تحصيالت  5/16بافان تنها  دستي و قالي

هاي آموزشي نشان داده است كه به  التحصيالن برحسب رشته تجزيه و تحليل وضعيت عرضه و تقاضاي فارغ

درصد از افراد ماهر جوياي كار در نمونة مورد مطالعه قادر به يافتن شغل در يـك دورة   11طور متوسط 

بيانگر آن اسـت  ) عدم تعادل(ر ماهر بنابراين محاسبة نسبت تقاضا به عرضة نيروي كا. اند شش ماهه شده

هاي مهارتي وجود دارد و به طور  ديدة دوره كه يك شكاف بزرگ بين عرضه و تقاضاي نيروي كار آموزش

هـاي مختلـف اقتصـادي و خـدماتي اسـتان جـذب        التحصيالن در بخـش  درصد از فارغ 15متوسط فقط 

  ).1384قلي بگلو، (شوند  مي

بررسي راهكارهاي جـذب مشـاركت    ":ان لرستان پژوهشي تحت عنوان در است. )1384(منصور   سياه  .10

خالصـه  . انجام شده است1384در سال  "هاي كاردانش استان لرستان بخش خصوصي در توسعة آموزش

  :هاي پژوهش به شرح زير گزارش شده است يافته

مبادلـة خـدمت و   انجـام  (شود كه راهكار مستقل تحت عنـوان   از نتيجة تحليل عاملي چنين استفاده مي

  :راهكار مؤثري است كه شامل موارد زير است) امكانات با بخش خصوصي

دعوت از اصناف به منظور رسيدگي به امور تأسيسات واحدهاي آموزشي كـاردانش همچـون آب،    -1

  هاي داوطلبانه؛ در قالب تشكل... برق، تعميرات ساختماني و 

  خارج از شيفت كاري؛استفاده از امكانات فني در محيط كاري در  -2
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بـا انعقـاد قـرارداد    ... ها، اردوهـاي علمـي و    استفاده از خودروهاي محلي براي بازديد از نمايشگاه -3

  .است

اسـتفاده از امكانـات   «ها نيز، يك راهكار مستقل با عنوان  همچنين ديدگاه مديران عامل شركت -4 

دانسـته شـده   » هـاي كـاردانش   نمالي و تجهيزات و توليدات رايگان بخش خصوصي در هنرستا

  .است

هـاي مهـارتي كـاردانش يكـي از راهكارهـاي افـزايش        اي كردن آموزش همچنين راه كار منطقه -5

هـاي پـژوهش    و نيز يافتـه . هاي كاردانش معرفي شده است مشاركت بخش خصوصي در آموزش

فـراهم   ترين دليل مشـاركت بخـش خصوصـي را    درصد از پاسخگويان مهم 40دهد كه  نشان مي

درصد نيز مؤيد ايـن موضـوع   35دانند و همچنين نظر مديران عامل با  نبودن زمينة مشاركت مي

  .)1384منصور،  سياه (است

هاي فني و حرفه اي و  اشـتغال    در پژوهش خود به دنبال بررسي رابطه بين آموزش. )1367(شكر كن .11

  : برده به شرح زير استهاي پژوهشي نام برخي از يافته.  در استان خوزستان بوده است

اي موجود در هنرستانهاي مناطق مختلف استان خوزستان، بـا نيازهـاي    هاي فني و حرفه بين رشته −

  .مناطق مختلف آن هماهنگي وجود ندارد

  .اي متناسب با نيازهاي بازار كار نيست هاي آموزشي هنرستانهاي فني و حرفه برنامه −

التحصيالن شاغل، در مشاغل غير مرتبط با رشـته تحصـيلي   كمبود درآمد، عامل اصلي اشتغال فارغ  −

  .باشد مي

در مورد اولويـت اسـتخدام و    3/1364-5دهد كه، مفاد بخشنامه شماره  هاي پژوهش نشان مي يافته −

  .براي فارغ التحصيالن هنرستانها تحقق پيدا نكرده است... تأسيس كارگاههاي كوچك و 

از ... ، عدم ارتباط بين شـغل شـاغالن و رشـته تحصـيلي و     عالقه بودن به شغل كم بودن حقوق، بي −

  ).1367شكركن،(باشد  التحصيالن شاغل مي جمله عوامل عدم رضايت شغلي فارغ

هـاي كشـاورزي اسـتان     هـاي هنرسـتان   در تحقيق خود به دنبال  بررسي رابطة آموزش. )1381(منفرد  .12

اين پژوهشگر درصدد تعيـين  .بوده است 1379تا1369هاي  التحصيالن آنها در سال فارس با اشتغال فارغ

انـد موجـب    التحصـيالن در طـول دورة هنرسـتان ديـده     هايي كه فارغ اين نكته بوده است كه آيا آموزش

التحصـيالن   گونه فارغ صورت، اين در غيراين  .هاي مربوط فراهم ساخته است يا نه اشتغال آنان را در رشته

هاي مربوط چـه بـوده اسـت؟ و در     لل عدم جذب آنان در رشتهشوند؟ ع بيشتر به چه مشاغلي جذب مي

  التحصيالن هنرستان كشاورزي چه بوده است؟ هاي موفقيت شغلي فارغ كننده كه تعيين  نهايت اين

  :هاي پژوهش فوق الذكر به شرح زير گزارش شده است يافته
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اي با موفقيت  هيچ رابطه» نفاصلة محل سكونت خانواده از هنرستا«و » التحصيالن سن فارغ«متغير   -1

  .التحصيالن ندارد شغلي فارغ

آمـوز در هنگـام    متوسط كمك مالي ماهانة خـانواده بـه دانـش   «، »متوسط درآمد ماهانة پدر«متغير  -2

اي معنادار  التحصيالن رابطه با موفقيت شغلي فارغ» سطح سواد مادر«و » سطح سواد پدر«، »تحصيل

التحصيالن با خصوصيات خانوادگي آنهـا در   ست كه موفقيت شغلي فارغاين مطلب بيانگر آن ا. ندارد

  .هنگام تحصيل ارتباط نداشته است

هـا در   ميزان همكاري بـا تشـكل  » «و معدل سوم راهنمايي» «معدل ديپلم«در خصوص  ارتباط بين  -3

شـغلي  بـا موفقيـت   » آمـوزان در دورة تحصـيل   ميزان ارتباط با دبيـران و دانـش  «و » زمان تحصيل

بـا موفقيـت شـغلي    » ميزان مشكالت دوران تحصـيل «التحصيالن رابطة مثبت معنادار و متغير  فارغ

رابطة معنادار » روز در دوران تحصيل مدت زمان مطالعه در شبانه«رابطة منفي معنادار دارد و متغير 

آموزان در  انشگيريم كه ميزان كوشش و ممارست د بنابراين نتيجه مي. با موفقيت شغلي وجود ندارد

هنگام تحصيل با موفقيت شغلي آنهـا در آينـده رابطـه دارد و از طـرف ديگـر، وجـود مشـكالت در        

ماندگي تحصيلي و عدم توفيق شغلي آنها در  آموزان و در نهايت، عقب هنرستان باعث دلسردي دانش

  . شود آينده مي

با موفقيت شغلي آنان  » از هنرستانالتحصيالن  ميزان رضامندي فارغ«در خصوص  بررسي رابطة بين  -4

  ).1381منفرد ،. ( هاي تحقيق نشان داد، رابطة معنادار بين اين دو متّغير وجود نداشته است يافته

اي در  هاي فنـي و حرفـه   پژوهشگر ديگري است كه به  بررسي نقش آموزش ).1385(نهال طهماسبي  .13

پرداخته 1385تا  1382هاي  اي استان هرمزگان در سال ميزان خوداشتغالي فراگيران مراكز فني و حرفه

  :هاي پژوهش فوق الذكر به شرح زير گزارش شده است يافته. است

درصد و كمترين  7/27ب شده مربوط به رشتة رايانه با ها برحسب نوع مهارت كس بيشترين فراواني آزمودني

هـا برحسـب    همچنين بيشترين فراوانـي آزمـودني  . درصد است 7/0فراواني مربوط به رشتة جوشكاري با 

ها و كمتـرين   درصد كل آزمودني 8/49هزار تومان با  200تا  100درآمد ماهيانه مربوط به درآمدي بين 

بيشترين درصد اشتغال در . هزار تومان است 400بقة درآمدي بيشتر از درصد مربوط به ط 1/1مقدار با 

درصـد مربـوط بـه شهرسـتان قشـم و كمتـرين مقـدار مربـوط بـه           8/34ميان شهرهاي مورد مطالعه با 

درصـد متناسـب و رشـتة     9/92رشتة جوشـكاري بـا   . درصد برآورد شده است 8/19شهرستان ميناب با 

هاي شـاغل برحسـب    بيشترين فراواني آزمودني. مندي است نظر رضايت درصد نامتناسب از 37نقاشي با 

هـاي   درصد و كمترين تعداد مربوط بـه سـازمان   8/60محل اشتغال مربوط به مراكز غير دولتي و آزاد با 

هـاي آزاد   هـايي كـه در آموزشـگاه    نرخ اشتغال و خوداشـتغالي آزمـودني  . درصد است 9/6نيمه دولتي با 

. بين جنسيت و خوداشتغالي آنان رابطة معناداري وجود دارد. يشتراز مراكز دولتي استاند ب آموزش ديده
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. بين مدرك تحصيلي و خوداشتغالي رابطة معنـادار اسـت  . درصد خوداشتغالي مردان بيشتر از زنان است

  ).1385نهال طهماسبي ،(بين محل اخذ مدرك با خوداشتغالي رابطة معناداري وجود ندارد 

هاي  پژوهش حاكي از نبود ارتباط بين داشتن ديپلم كار و دانش و  برخي از يافته ).1380(» ميرهادي« .14

همچنين درس كارورزي و كارآفريني در تعيـين نـوع   . بدست آوردن شغل مرتبط با رشته تحصيلي است

هاي  ناكافي،تدريس درس كارآفريني توسط افراد ناآشـنا و غيـر متخصـص و     آموزش.شغل مؤثر نيستند 

اي و  رسـد توزيـع رشـته    بـه نظـر مـي    .عيت نابسامان و بحراني بازار كار در اين مسئله دخيـل اسـت  وض

) نيروي انساني، منابع مالي، و منابع فيزيـك (ها، ظاهراً از منطق ميزان امكانات موجود  اي ظرفيت منطقه

  ).1380ميرهادي،(كند  بيروني  پيروي مي

هـاي ارائـه    نجام شده با هدف  بررسي  رابطه بين آمـوزش هاي ا مقايسه نتايج پژوهش ).1382(فاطمي  .15

هاي ارائه شده در مراكز آموزش فني و حرفه اي وابسته به  شده با نياز بازار كار نشان مي دهد كه آموزش

  :نتايج  زير براي نمونه  ارائه مي شود.وزارت كار انطباق بيشتري با نياز بازار كار داشته است 

اي به آموزش گيرندگان توانايي الزم در خصوص انجام كارهاي محوله را داده  و حرفههاي آموزشي فني  دوره

است و آموزشهاي انجام شده تا حد زيادي جهت باال بردن توانايي و مهارت آموزش گيرندگان مفيد واقع 

د با آموزشهاي موجو.اي را دارد گرديده است كه اين نتيجه نشان از اثربخش بودن آموزشهاي فني و حرفه

هاي آموزشي مورد نياز صنايع در خط توليد تـا حـدود بـيش از     اولويت. نيازهاي فعلي صنايع تطابق دارد

و سپس گروههاي شـيميايي و  . درصد در گروههاي مكانيك و متالوژي و برق و الكترونيك قرار دارد 71

هـاي پيشـنهادي    يات دورههاي برگزار شده نيز با محتو محتويات دوره.نساجي در مراتب بعدي قرار دارند

پژوهش گر  در گزارش پاياني خود چنين نتيجه گرفته است كه به طور كلي  رابطه مثبتـي  .تطابق دارند

  ).1382فاطمي ،(اي و ارتقاء مهارتهاي شغلي كارگران شاغل وجود دارد  بين آموزشهاي فني و حرفه

اي و كـاردانش اسـتان گلسـتان     هاي فني و حرفه در بررسي كارايي بيروني هنرستان. )1380(»اكرامي« .16

متغيرهــاي مهــم و تأثيرگــذار بــر كــارايي بيرونــي ) 1376 – 78هــاي   التحصــيالن ســال فــارغ: مــورد(

  :هاي كاردانش را به ترتيب زير معرفي كرده است اي و دبيرستان وحرفه هاي فني هنرستان

 تحصيلي  با رشتهتناسب شغل موجود  -

  انتخاب رشته بر اساس آگاهي قبلي  -

  ). 1380اكرامي،(تقاضاي كار مرتبط با رشته تحصيلي -

هاي موجود در شاخه كاردانش در استان خوزسـتان،   در بررسي كارايي  بيروني رشته. )1381(حسيني  .17

  : گيرد كه نتيجه مي

  . شود مي هاي مهارتي هر سال بيشتر آموزان به رشته عالقه دانش -
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هـاي موجـود در    در يكي از رشـته   هاي نظري سعي برگذراندن مهارت التحصيالن رشته بسياري از فارغ -

  . نمايند تا از اين طريق موفق به ادامه تحصيل گردند شاخه كاردانش مي

درصـد   80التحصيالن شاغل در اين بخش، داراي اشتغال غير مرتبط هستند و بيش از  درصد فارغ 19 -

  . تغال مرتبط دارنداش

آموختگان كـاردانش   بررسي وضعيت اشتغال ونيز ويژگي دانش ).1383(» محتشمي پور و عطاريان« .18

در سطح استان خراسان از نظر پيشينه، وضعيت تحصيلي و خانوادگي هدف پژوهشي اسـت كـه توسـط    

ژوهش پـژوهش  هـاي پـ   يافتـه . در استان خراسان انجام شده اسـت ) 1383(» محتشمي پور و عطاريان«

  :مذكور به شرح زير گزارش شده است

درصـد شهرسـتاني    8/73اند كه از ايـن تعـداد    درصد ادامة تحصيل داده 7/52آموختگان فقط  از كل دانش

. انـد  هـاي جنبـي داشـته    آموختگان عالوه بر آموزش رسمي، آموزش درصد دانش 40فقط حدود . هستند

درصـد از   5/81حـدود  . انـد  اي شركت كـرده  اي فني و حرفهه آموختگان در دوره درصد ناچيزي از دانش

عـالوه در بـين    بـه . انـد  مـاه بـراي شـغل انتظـار كشـيده      10التحصـيلي تـا    آموختگان پس از فـارغ  دانش

. آموختگان شاغل، دختران بيش از پسران در ارتباط بـا رشـتة تحصـيلي خـود مشـغول بـه كارنـد        دانش

درصد و خيـاطي بـا    75درصد، حسابداري با  85صنايع دستي با  هاي بيشترين فراواني شاغالن در رشته

 3/39درصـد و الكتروتكنيـك بـا     3/33هاي تأسيسـات بـا    درصد است و كمترين فراواني به رشته 3/70

آموختگان به غيـر شـاغالن بـا     از لحاظ وضعيت اشتغال، بيشترين فراواني در بين دانش. درصد تعلق دارد

درصـد و   42همچنين بيشترين فراواني در حال تحصـيل بـه سـبزوار بـا     . دياب درصد اختصاص مي 2/51

يابد و بيشترين فراواني غير شـاغالن، نيـز بـه بجنـورد، بيرجنـد و       درصد تعلق مي 9/27تربت حيدريه با 

 . گناباد اختصاص دارد

اشتغالي اي در توسعة خود هاي مراكز فني و حرفه بررسي ميزان تأثير آموزش  ).1383(» احمد حسام« .19

در منطقه كرج انجام گرفتـه  » احمد حسام «كارآموختگان منطقة كرج عنوان پژوهشي است كه توسط  

درصد شاغل مزدبگير  6/54دهند از ميان كارآموختگان شهرستان كرج  هاي تحقيق نشان مي يافته. است

درصـد كـل    8/11در گـروه خوداشـتغاالن كـه    . درصد بيكارند 6/33درصد شاغل خوداشتغال و  8/11و 

درصد از كل  5/2(درصد از كارآموختگان خوداشتغال  21دهند، خوداشتغالي  جامعة آماري را تشكيل مي

هـاي تحقيـق بـين توانـايي و      بر اسـاس يافتـه  . اي است هاي فني و حرفه ناشي از آموزش) كارآموختگان

در . نـاداري وجـود نـدارد   هاي فردي كارآموختگان خوداشتغال، شاغل مزدبگير و بيكار تفـاوت مع  ويژگي

اجتماعي والدين، تفاوت، معنـاداري   –بررسي رابطة بين خود اشتغالي كارآموختگان و وضعيت اقتصادي 

  .بين سه گروه خوداشتغال، شاغل مزدبگير و بيكار مشاهده نشده است
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سـه گـروه    در بررسي رابطة بين روحية كارآفريني كارآموختگان و خوداشتغالي آنان تفاوت معنـاداري بـين  

اي  هاي مراكز آموزش فني و حرفه توان گفت كه آموزش با توجه به نتايج تحقيق مي. مشاهده نشده است

ها  منطقة كرج هيچ تأثيري در توسعة خود اشتغالي كارآموختگان اين منطقه نداشته و اصوالً اين آموزش

  ).1383حسام، احمد(هاي خوداشتغالي بوده است  ها، ابعاد و جنبه فاقد دروس، سرفصل

هاي فني و حرفه وابسـته   بررسي تناسب اشتغال فارغ التحصيالن آموزشكده  ).1379(» فخر رحيمي« .20

انجـام شـده    1379به آموزش و پرورش  با رشـته تحصـيلي آنـان هـدف پژوهشـي بـوده كـه در سـال         

پژوهشـگر  . نتيجه اين  مطالعه بيانگر عدم تناسب رشته تحصيلي افراد با شـغل كسـب شـده اسـت    .است

  :رشته تحصيلي را موارد زير برشمرده استدالئل  عدم ارتباط شغل با 

  .نبودن شغل متناسب با رشته تحصيلي در محل  .1

  .هاي الزم براي انجام شغل مربوط به رشته تحصيلي در آموزشكده  عدم كسب مهارت .2

 .كم بودن درآمد شغل مربوط به رشته تحصيلي نسبت به مشاغل ديگر  .3

 .بي عالقگي به رشته تحصيلي .4

 ).1379فخر رحيمي،(داوطلب براي شغل مربوط به رشته تحصيليزياد بودن تعداد  .5

اي در اشتغال زنان اسـتان مازنـدران عنـوان پژوهشـي      هاي فني و حرفه تأثير آموزش). 1385(يوسفي  .21

هـدف ايـن پـژوهش بررسـي ميـزان تـأثير       .انجام شـده اسـت  » يوسفي«توسط  1385است كه در سال 

ن استان مازنـدران و نيـز ارائـة پيشـنهادهاي اصـولي در ايـن       اي در اشتغال زنا هاي فني و حرفه آموزش

دهد كه شـركت در   نتايج تحقيق نشان مي.اي بوده است هاي فني و حرفه ريزان آموزش خصوص به برنامه

اي موجـب   هاي فني و حرفه دهد و آموزش اي، مهارت و توانايي زنان را افزايش مي هاي فني و حرفه دوره

اي موجب افـزايش عالقـه بـه كـار و      هاي فني و حرفه همچنين آموزش. شود ن مينوآوري و ابداع در زنا

 ).1385يوسفي ،( شود نگرش مثبت در زنان و موجب كسب درآمد بيشتر زنان مي

هـاي فنـي و حرفـه اي      وضعيت اشتغال  فارغ التحصيالن  دختر در هنرسـتان  ).1382(باغچه سرايي  .22

بررسي وضعيت اشتغال  فـارغ التحصـيالن  دخترهنرسـتانهاي    نتايج تحقيقي كه بدنبال .مناسب نيست 

باغچـه  ( انـد  درصد بيكار بوده 1/56ها شاغل و  درصد آزمودني 9/43حرفه اي  بود  نشانگر اين است كه 

  ).1382سرايي،

التحصــيالن دختــر  در پــژوهش خــود بـه  بررســي نيــاز بـازار كــار بــه فـارغ   . )1384(» ميرناصـري «   .23

. پرداخته است  81تا78هاي  اي در برنامة دوم و سوم توسعه استان قم در سال حرفههاي فني و  هنرستان

درصد از طريق معرفي آشنايان و كمترين عامـل   47دهد كه بيشترين عامل  هاي پژوهش نشان مي  يافته

ع درصد افراد اطال 8/20اند و جذب نشدن را تعداد  درصد از طريق ادارة كاريابي جذب بازار كار شده 10

دست آمده  دو به اند كه بر اساس خي درصد مخالفت همسر مطرح كرده 9/18نداشتن از مراكز كاريابي و 
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درصـد   8/25درصـد شـاغل و    18از كل نمونة آماري  . رابطة معناداري بين تأهل و بيكاري وجود ندارد

درصـد جـذب بـازار كـار      82دار و دانشجو را جزء بيكـاران بـدانيم    اند و اگر خانه بوده) جوياي كار(بيكار 

 18در كـل  . اند دهندگان تناسب بين شغل و رشتة خود را مثبت اعالم كرده درصد پاسخ 2/81. اند نشده

درصـد افـراد اشـتغال نداشـتن در      69اند و  هاي غير مرتبط به فعاليت مشغول بوده درصد افراد در رشته

در نمونـة آمـاري بـه ترتيـب رشـتة،      . انـد  رشتة مربوط را وجود متقاضي زياد در آن رشتة عنـوان كـرده  

ياري  درصد، كودك 10درصد، گرافيك  14درصد، طراحي و دوخت  29درصد، كامپيوتر  39حسابداري 

دهنـد كـه    ها نشـان مـي   اين يافته. درصد بوده است1درصد، صنايع دستي  2درصد، مديريت خانواده  5

درصد در مشاغل شخصـي جـذب    3ي و درصد در مشاغل خصوص 51درصد در مشاغل دولتي، 46تعداد 

درصـد افـراد نداشـتن امكانـات      4/20اند و  درصد افراد از وام خوداشتغالي استفاده كرده8اند و تنها  شده

  .)1384ميرناصري ، (اند مالي براي خوداشتغالي را مانع دريافت وام دانسته

اي  آمـوزش فنـي و حرفـه    رشته پاية 10التحصيالن  بررسي وضعيت اشتغال فارغ« ).1375(» شفيعي« .24

انجـام  » شـفيعي «توسـط  1383عنوان پژوهشي  است كه در سـال  »  تاكنون 1375استان ايالم از سال 

التحصيالن  پژوهشگر بدنبال بررسي اين مساله بوده است كه  مشخص كند چند درصد از فارغ.شده است

ازمـان اجـراي طـرح پژوهشـي، چنـد      ت 1375به عبارت ديگر از سال . اند ها وارد بازار كار شده اين رشته

اند و عوامـل   جذب بازار كار شده) ده رشتة مورد نظر(اي  هاي فني و حرفه التحصيالن رشته درصد از فارغ

 چه بوده است؟ آنهامؤثر بر اكتساب يك شغل بدون تصدي 

 1375ز سـال  اي استان ايالم ا هاي فني و حرفه التحصيالن رشته جامعة آماري اين پژوهش شامل تمام فارغ

هـاي   التحصـيالن رشـته   در اين پژوهش فارغ. سال و باالتر قرار دارند 21بوده كه در سنين   1383سال 

، تراشكاري، برق ساختمان، )صنايع دستي(دوزي  رايانه، جوشكاري، اتومكانيك، خياطي، معرق و عروسك

شتي كه مدنظر ادارة كل فني كشي و نصب لوازم بهدا آالت كشاورزي و لوله كشي ساختمان، ماشين نقشه

نفـر   13122جامعـة آمـاري ايـن تحقيـق     . انـد  اند مورد بررسـي قـرار گرفتـه    اي استان ايالم بوده و حرفه

 .اند نفر به عنوان نمونه انتخاب شده 40براي هر رشته   از لحاظ حجم نمونه.اند بوده

  :به شرح زير  گزارش شده است» شفيعي« هاي پژوهش عمده ترين يافته −

اي  درصد شاغل در رشتة آموزش فني و حرفه 18) غير شاغل(درصد بيكار  54از مجموع افراد نمونه  −

  .اند هاي غير از رشتة آموزشي خود مشغول به كار شده درصد در رشته 28و 

  ).التحصيالن درصد فارغ 28(اند  هاي ديگر جذب بازار كار شده بيشتر از سال 81التحصيالن سال  فارغ −

اي رابطه وجود دارد، يعني افرادي كه داراي درجة  هارت و اشتغال در رشتة فني و حرفهبين درجة م −

  .اند هستند بهتر جذب بازار كار شده) 1درجة (مهارت باالتري 
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دهد كـه افـراد داراي سـطح تحصـيالت فـوق ديـپلم و بـاالتر كمتـر در          هاي تحقيق نشان مي يافته −

 .اند هكار شد اي مشغول به هاي فني و حرفه رشته

اند يا بيكارند، دليـل ايـن امـر را     درصد از مجموع افرادي كه در رشتة خود مشغول به كار نشده 47 −

 ).1383شفيعي،(اند نداشتن سرماية كار عنوان كرده

در پژوهش خود به دنبال  بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان آماده به كار  مراكز  ).1385(» علي زاده« .25

دهـد كـه    نتـايج تحقيـق نشـان مـي    . بوده است 83تا  81هاي  اي سوادكوه در سال آموزش فني و حرفه

جذب آموزش ديدگان در بخش خصوصـي  . درصد بيكارند 62/36ديدگان شاغل و  درصد آموزش 08/63

هـا   درصد و در بخش تعاوني 76/9درصد، در بخش خود اشتغالي  63/14ش دولتي درصد، در بخ 61/75

درصـد و در   71/31درصد، در خدمات  97/60ميزان اشتغال در بخش صنعت .هيچ شاغلي نداشته است

درصد شاغالن در رشتة تخصصي خود مشغول به كارنيستند و بقيـه   1/56. درصد است 32/7كشاورزي 

درصد شاغالن براي كسب شغل از شهرستان  41/63.ندا ة تخصصي خود شاغلدرصد در رشت 9/43يعني 

از .انـد  درصد آنان در شهرستان سوادكوه موفق بـه كسـب شـغل شـده     59/36سوادكوه مهاجرت كرده و 

هـاي موجـود و همچنـين ظرفيـت      ديدگاه پاسخگويان نبودن مجامع فني و صنعتي و درآمد پايين شغل

موجود در شهرستان سوادكوه موجب شاغل نشدن آنان در شهرستان شده پايين جذب نيرو در مؤسسات 

 .است

مهارت افراد تأثير بسزايي در اشتغال آنان در اسـتان  . درصد شاغالن در استان مازندران فعاليت دارند 1/56

 60. نداشتن رابطة مؤثر با كارفرما عامل مهمي در شاغل نبودن افـراد بـوده اسـت   . مازندران داشته است

از نظـر  . خود اشتغالي ايجـاد كننـد   توانند درصد افراد معتقدند كه در صورت مهيا بودن ساير شرايط مي

 .)1385علي زاده ،( هاي آموزشي با نياز بازار كار از ارتباط قابل قبولي برخوردار است آنان محتواي رشته

عيت اشـتغال  وضـ در پژوهش ديگري در منطقه كـرج بـا هـدف بررسـي      ).1382(»مصلح شيرازي «  .26

هـاي  تحقيـق نشـان     يافتـه . اي منطقة كرج انجـام شـده اسـت    كارآموختگان مراكز آموزش فني و حرفه

اي منطقة كـرج كـه در    درصد كارآموختگان مراكز آموزش فني و حرفه 4/66دهد كه در حال حاضر  مي

تـر   به عبارت ساده. درصد كارآموختگان بيكارند 6/23اند شاغل و  آموزش ديده 1382تا  1376هاي  سال

درصد  51تنها اشتغال .اند بيكارند را گذرانده 1و  2هاي سطوح درجة  درصد از كارآموزاني كه مهارت 40

هـاي فنـي و    اي منطقة كـرج ناشـي از آمـوزش    هاي مذكور مراكز آموزش فني و حرفه از آموختگان سال

بـا رشـتة و مهـارت كسـب شـده      درصـد از كارآموختگـان    15به عبارت ديگر شغل . اي بوده است حرفه

اي بـه كـار    درصد كه با استفاده از گواهينامه و مدارك فني و حرفه 51همچنين از ميان . اي ندارد رابطه

از نظركارآموختگان اثربخشي .درصدشان با مهارت كسب شدة آنان رابطه دارد 49اند، شغل  مشغول شده

همچنـين  . بندي شـد  ال در سطح خوب رتبهاي منطقة كرج در خصوص اشتغ مراكز آموزش فني و حرفه
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همچنين از ميان سه نـوع درجـة آموزشـي    . كارايي آموزشي مراكز از نظر كارآموختگان مدنظر قرار دارد

درصد  9/90ماهه با  18زايي مربوط به طرح  ماهه، بيشترين اشتغال 18و طرح  2، درجة 1شامل درجة 

درصـد   4/63بـا   2هـاي درجـة    در نهايـت آمـوزش  درصد و  6/63با  1هاي درجة  است و سپس آموزش

هاي فردي كارآموختگـان شـاغل و    ها و ويژگي هاي محققان بين توانايي بر اساس يافته.زايي است اشتغال

  . بيكار تفاوت معناداري وجود ندارد

اجتماعي والدين تفاوت معناداري  –در بررسي رابطة بين وضعيت اشتغال كارآموختگان و وضعيت اقتصادي 

به طور كلي در بررسي وضعيت اشتغال مشخص شـد كـه   . بين دو گروه شاغل بيكار مشاهده نشده است

هاي كـارآموزان بـه منظـور رسـيدن بـه       سازي و تغيير سطح مهارت اي در آماده هاي فني و حرفه آموزش

رسد مشكالت بيكاري و اشتغال به عوامـل غيـر    ينظر م اند ولي به شرايط اشتغال كامالً مؤثر و موفق بوده

اي منطقـه   ها و حيطة كنترل ادارة كل آموزش فنـي و حرفـه   گردد كه خارج از توانايي قابل كنترلي برمي

 ).1382مصلح شيرازي ،( است

وضـعيت آمـوزش و اشـتغال فـارغ التحصـيالن       هدف پژوهش او اين بوده است كـه . ).1378(وحيدنيا  .27

اي استان ايالم  را بررسي نمايد و تعيين نمايد آيا آموزشهايي كه فارغ التحصيالن  حرفههاي فني و  رشته

هاي  شود يا خير؟ يافته بينند، باعث اشتغال آنها مي ها، در طول دوره تحصيلي در هنرستان مي اين رشته

  :پژوهش به شرح زير گزارش شده است 

 .شوند ربوط به رشته فارغ التحصيلي خود نمياي جذب مشاغل م بيشتر فارغ التحصيالن فني و حرفه −

هـا در منـاطق مختلـف     اي و تعداد فارغ التحصـيالن ايـن رشـته    هاي مختلف فني و حرفه بين رشته −

  .تناسب وجود ندارد

هر منطقه ... اي در هر منطقه، بايد با توجه به نياز بازار و نوع فرهنگ و  هاي فني و حرفه ايجاد رشته −

  .ا مشكل بيكاري و مشابه آن روبرو نشويمباشد تا در آينده ب

هاي مختلف، پايين بودن سطح آموزش و كافي  اي شاغل در رشته اكثر فارغ التحصيالن فني و حرفه −

  .دانند نبودن مهارتهاي دوره تحصيل را عامل ناموفق بودن خود مي

سـتانهاي نظـري   اي در مقايسه بـا فـارغ التحصـيالن دبير    فارغ التحصيالن هنرستانهاي فني و حرفه −

 .كارآيي بيشتري داشته و امكان جذب آنها بيشتر و تعداد افراد بيكار آنها كمتر است

اند، كـافي نبـودن    اي شاغل ارتباط شغلي داشته اكثر كارفرماياني كه با فارغ التحصيالن فني و حرفه −

 .دانند الن مياي را عامل بيكاري و ناموفق بودن فارغ التحصي آموزشهاي هنرستانهاي فني و حرفه

كمبود شغل، خدمت سربازي، نداشتن مهارت الزم، زياد بودن تعداد فـارغ التحصـيالن در بعضـي از     −

ها، پايين بودن حقوق و مزايا، ادامـه تحصـيل و مـرتبط نبـودن شـغل افـراد شـاغل بـا رشـته           رشته

 .تحصيلي، علت بيكاري اكثر فارغ التحصيالن است
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نبودن شغل با رشته تحصيلي، عدم عالقه به شغل مورد تصدي از  پايين بودن حقوق و مزايا، مرتبط −

 ).1378وحيد نيا،(باشد مي) فارغ التحصيالن شاغل(مهمترين عوامل عدم رضايت شغلي شاغلين 

تـا  1374هـاي   در پـژوهش خـود وضـعيت اشـتغال دانـش آموختگـان سـال        ).1380(» فتح آبـادي « .28

هـاي پـژوهش  فـوق     برخي از يافتـه .شاخه كاردانش استان مركزي را مورد بررسي قرار داده است1376

 :الذكر به شرح زير است

 درصد در 48اغلب آنان  بالغ بر .درصد در وضعيت اشتغال هستند 24از كل دانش آموختگان مورد مطالعه  

هاي  كارفرمايان ،دانش نظري دانش آموختگان را براي پاسخ گويي به نياز.وضعيت بيكاري قرار داشته اند

هاي عملي آنها را كافي ندانسته و نياز بـه آمـوزش را در بـدو ورود بـه      شغلي كافي دانسته اند اما مهارت

لـي خـود را بـراي پاسـخ     هاي درسي نظري و عم همچنين دانش آموختگان  واحد. شغل الزم دانسته اند

آموختگـان شـاغل    ارتباط بين رشته تحصيلي و شـغل دانـش   .گويي به نيازهاي شغلي كافي ندانسته اند

فـتح  ( انـد  دار بود، يعني بيشتر افراد شاغل در مشاغل مرتبط با رشته تحصـيلي خـود شـاغل بـوده     معني

 ).1380آبادي،

هاي كامپيوتر و  يت اشتغال مهارت آموختگان رشتهبررسي وضع«: اي با عنوان در مطالعه. )1381(برزگر  .29

 : گيرد چنين نتيجه مي» الكترونيك شاخه كاردانش در شهر تهران

درصد در حال  28درصد بيكار و  40درصد شاغل،  24التحصيل مورد مطالعه  نفر فارغ 382از مجموع  -

 . درصد در حال انجام خدمت وظيفه بودند 8تحصيل و 

نسـبت بيكـاري در   . هاي بيكاري در ميان زنان تقريباً يكسـان اسـت   تحصيلي، نسبتصرفنظر از رشته  -

بنابراين رشتة تحصيلي افراد مورد مطالعه . التحصيالن مرد در هر رشته تقريباً يكسان است ميان فارغ

  . در اشتغال آنان تأثير معناداري ندارد

مشاغل مرتبط با رشتة تحصيلي خود اشتغال درصد افراد شاغل، در  40التحصيالن،  بر مبناي نظر فارغ -

درصد افراد جامعه آماري در مشاغلي اشتغال  68رود حداكثر  بر اساس برآورد آماري انتظار مي. دارند

  . پيدا كنند كه تناسبي با رشته تحصيلي آنان ندارد

 10ته تحصـيلي،  درصد اشباع بازاركار و كمبود شغل مرتبط بـا رشـ   51التحصيالن بيكار،  از ميان فارغ -

درصد وجود پديده پارتي بازي و نبود  8هاي كسب شده،  درصد كافي نبودن و نامناسب بودن مهارت

درصـد اشـتغال بـه تحصـيل را در      16درصد نداشتن نيـاز مـالي و    5ضابطه در استخدام و اشتغال، 

  ). 1381برزگر ،(اند  بيكاري خود موثر دانسته

كشي ساختمان و حسابداري  هاي نقشه التحصيالن رشته شتغال فارغدر مطالعه وضعيت ا. )1382(برزگر .30

  :به نتايج زير دست يافته استهاي تهران  شاخه كاردانش در شهرستان

درصـد   5درصد در حال تحصيل،  14درصد بيكار،  45التحصيالن مورد مطالعه شاغل،  درصد فارغ 28 -
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درصد شاغلين داراي شـغل قبلـي    23درصد در حال انجام خدمت سربازي بودند حدود  8دار و  خانه

 . اند ولي در هنگام مطالعه بيكار بودند درصد بيكاران هم تجربه شغلي داشته 18بودند، 

درصـد   65درصد مردان و  24چنان كه . شود التحصيالن از جنس آنان به شدت متأثر مي اشتغال فارغ -

  . اند التحصيالن شدن آنها گذاشته است بيكار  مانده ان مورد مطالعه كه حداقل دو سال از زنان فارغزن

بـر  . اند تعداد زيادي از شاغالن مورد مطالعه در مشاغل غير مرتبط با رشته تحصيلي اشتغال پيدا كرده -

حصيلي اشـتغال پيـدا   درصد افراد شاغل در مشاغل مرتبط با رشته ت 23التحصيالن  مبناي نظر فارغ

درصد افراد جامعه آماري در مشاغلي  68درصد و حداقل  86رود حداكثر  اند، بنابراين انتظار مي كرده

  . اشتغال پيدا كنند كه تناسبي با رشته تحصيلي آنان ندارند

بـازار كـار و كمبـود شـغل مـرتبط بـا رشـته        » اشباع شـدن «درصد  65التحصيالن بيكار  از ميان فارغ -

درصـد وجـود پديـدة     41هاي كسب شـده،   درصد كافي نبودن و نامناسب بودن مهارت 9يلي، تحص

درصـد   5درصد نداشتن سرمايه الزم بـراي اشـتغال،    7بازي و نبودن ضابطه در نظام اشتغال،  پارتي

  . اند اشتغال به تحصيل را در بيكاري خود موثر داشته

درصد آنان حـداقل دوبـار در آزمـون ورودي     43ار و درصد افراد مورد مطالعه حداقل يك ب 87حدود  -

اند كه هرگـز در آزمـون ورودي    درصد افراد مورد مطالعه گفته 13و تنها . اند ها شركت كرده دانشگاه

  . اند ها شركت نكرده دانشگاه

ي و ندارنـد و از روي ناچـار    اند كه به رشته تحصيلي خود عالقه حدود نيمي از افراد مورد مطالعه گفته -

  . اند توام با اكراه در دوره متوسطه به تحصيالت خود ادامه داده

اند كه در شاخه كـاردانش را بـه دوسـتان و اقـوام خـود توصـيه        درصد افراد نمونه آماري گفته 36حدود

اند كه در صورت نداشتن محـدوديت، شـاخه    التحصيالن اعالم كرده درصد فارغ 62حدود . كنند نمي

  . كردند حصيل انتخاب نميكاردانش را براي ت

رضايت شغلي در ميان . اند كه از شغل خود رضايت ندارند درصد افراد شاغل اعالم كرده 65در مجموع  -

  ).1382برزگر ،(كشي ساختمان بيشتر از رشته حسابداري است التحصيالن مرد رشته نقشه فارغ

آموختگـان   دانـش پيشينه تحقيقات داخلي درباره وضعيت و عوامل مـرتبط بـا اشـتغال     .2

  هاي فني و حرفه اي رشته

هاي استان تهـران   التحصيالن شاخه كاردانش در شهرستان وضعيت اشتغال فارغ. )1379(»جاللي پور« .31

 :باشد را مورد بررسي قرار داده كه بخشي از نتايج بدست آمده به شرح ذيل مي 73 ـ 74هاي  ورودي

  . اند  التحصيالن قبل از ورود به اين شاخه با رشته تحصيلي آشنايي داشته درصد فارغ 4/47 -

التحصـيالن   درصـد فـارغ   2/72نظـر از جـنس    از بين عوامل موثر در انتخـاب رشـته كـاردانش صـرف     -
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  . اند عالقمندي به كارهاي فني را مورد توجه قرار داده

اي  اي سـهم عمـده   التحصيالن، عامل دانش و مهـارت فنـي و حرفـه    از بين عوامل موثر در اشتغال فارغ -

  . داشته است

  . آند شده) درصد شغل غيرمرتبط 5/16درصد شغل مرتبط و  6/33(التحصيالن شاغل  درصد از فارغ 50 -

انـد و بـا جمـع كـردن تعـداد        بيكـار بـوده  ) درصد پسـران  5/15درصد دختران و  1/26(درصد  7/21 -

درصد بالغ  8/49اند، تعداد بيكاران به  رادي كه مشغول انجام خدمت نظام وظيفه بودهدانشجويان و اف

  . گردد مي

درصـد و در   1/45تحصيلي مرتبط با ديپلم، در بـين دختـران     درصد فارغ التحصيالن شاغل در رشته -

  . بر آورد گرديده است 3/41درصد و در كل  8/35بين پسران 

التحصيالن زمينه اشتغال به كار در جامعه به هيچ وجه فـراهم نيسـت كـه     درصد فارغ 5/19از ديدگاه  -

  ). 1379جاللي  پور ،(دختران بيشتر از پسران به اين امر اعتقاد دارند

آموختة فني  بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان مهارت ":در تحقيق خود با عنوان ) 1384(»قاسمي نژاد« .32

هاي آزاد در برنامة سـوم توسـعه در اسـتان     و آموزشگاه) ي ثابتها آموزشگاه(اي در بخش دولتي  و حرفه

ديـده در مراكـز فنـي و     دست آوردن تصوير روشني از وضعيت كارآموزان آموزش به به دنبال  "هرمزگان

هـاي آزاد فنـي و    و آموزشـگاه ) آمـوزش در مراكـز ثابـت   (اي استان هرمزگان در دو بخش دولتـي   حرفه

اي در اين خصوص بـوده   هاي فني و حرفه در مشاغل مرتبط و تأثير آموزش اي از نظر ميزان جذب حرفه

  .وي همچنين در صدد تعيين عوامل مؤثر بر شاغل نبودن كارآموزان برآمده است.است

هـاي عملــي در بــين   بررسـي توانمنــدي «: در پژوهشــي بـا عنــوان . )1382(»مرادپـور و ديگــران  « .33

بـه  » قـروه   مقايسـه بـا واحـدهاي صـنعتي در شهرسـتان      آموزان دختر و پسر شاخه كـاردانش در  دانش

  :كند هاي ذيل اشاره مي يافته

هاي كاردانش و افراد آموزش نديده در واحدهاي صـنعتي تفـاوتي    بين افراد آموزش ديده در هنرستان -

  . وجود ندارد

  . دانند افراد آموزش ديده نقش آموزش و تجربه را در يادگيري شغل بيشتر مي -

ديـدگان فنـي و    بررسي وضعيت اشتغال آموزش ": در تحقيقي تحت عنوان ).1385(»چرخي  باقري«  .34

انجام داد با اين هدف بود كه ميزان تناسـب بـين نيازهـاي جامعـة و      "اي استان آذربايجان شرقي حرفه

هـاي فنـي و    به عبارت ديگر ميزان دستيابي به اهداف آمـوزش . اي بررسي شود هاي فني و حرفه آموزش

هاي فني  شود تا با ارزيابي موفقيت آموزش اي براي كارآموزان و بازار كار در اين تحقيق بررسي مي فهحر

ريزي كالن  ديدگان، تغييرات الزم در زمينة برنامه اي در زمينة نيازهاي محيطي و مشاغل آموزش و حرفه

  .اي مشخص شود كارگيري آموزش ديدگان فني و حرفه در نحوة آموزش و نحوة به
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وضعيت اشتغال و نيـاز بـازار كـار از تكنيـك     .اكتشافي  بوده است  –اين پژوهش از نوع تحقيقات توصيفي 

  .استفاده شده است AHPبندي  گذاري در قالب اولويت نمره

  :هاي  اين پژوهش به شرح زير فهرست شده است يافته

  .ارتباط داردطور متوسط به شغل آنها  درصد به 66/53كارآموزي در حد   رشتة -1

  .درصد است 47/62اولويت اول كارآموزان پس از فراغت از كارآموزي، ادامة تحصيل با  -2

اند كـه دليـل آن در اولويـت اول     درصد از كارآموزان پس از اشتغال مجبور به ترك شغل شده 7/28 -3

  .درصد است 20/47مرتبط نبودن شغل مناسب با رشتة كارآموزي با 

اي در اولويت اول اشتغال بدون توجه به رشـتة كـارآموزي بـا     ار كارآموزان فني و حرفهترين انتظ مهم -4

  .درصد است 1/32

  .شان نسبت به ميانگين باالست ارزيابي نگرش تحصيلي كارآموزان نسبت به رشتة كارآموزي -5

ارآموزي آنها اي و رشتة ك فرضية اول طرح مبني بر اينكه بين وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حرفه -6

هاي كارآموزي طراحي وضعيت اشتغال متفاوت باهم  رابطه وجود دارد تأييد نشد كه كارآموزان رشته

  .دارند

اي و نياز بازار كار تفاوت  فرضية دوم طرح مبني بر اينكه بين وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حرفه -7

  .تأييد شد t – testوجود دارد با آزمون 

اي و رضـايت شـغلي    ح در خصوص اينكه بين وضعيت اشتغال كارآموزان فني و حرفهفرضية سوم طر -8

  .رابطه وجود دارد با آزمون پيرسون تأييد شد آنها

اي و  بررسي فرضية چهارم طـرح مبنـي بـر اينكـه بـين وضـعيت اشـتغال كـارآموزان فنـي و حرفـه           -9

هـاي شـغلي    س نشـان داد مهـارت  رابطه وجود دارد با آزمـون تحليـل واريـان    آنهاهاي شغلي  مهارت

  ).1385باقري چرخي،(مؤثر است  آنهاكارآموزان در اشتغال 

آموختگان شاخه كـاردانش بـه    در بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانش. )1380(» عطاران« .35

  :نتايج ذيل دست يافته است

درصـد   24برند،  غال به سر ميالتحصيالن در وضعيت اشتغال و يا تحصيل توام با اشت درصد از فارغ 28 -

درصـد نيـز جـزء جمعيـت      26درصـد بيكـار جويـاي كـار و      3/22باشند،  صرفاً در حال تحصيل مي

  . باشند مي) بيكار تا جوياي كار(غيرفعال و غير شاغل 

  . اند درصد شغل غير مرتبط با رشته تحصيلي داشته 62درصد شغل مرتبط و  38از ميان شاغلين،  -

  . اند بار تغيير محل شغل داده 4غلين، بين يك تا بيش از درصد شا 38 -

  . اند اي نداشته درصد هيچ تجربه 62درصد تجربه شغلي و  38از ميان شاغلين  -

درصـد   8درصد در حال ادامه تحصـيل،   5/27درصد شاغل،  8/34در بررسي وضعيت اشتغال پسران،  -



   اي و محيط كار بررسي رابطه آموزش فني و حرفه    114

 

  . باشند درصد غيرفعال مي 30بيكار جوياي كار و 

در جسـتجوي  (درصد بيكار   40/23درصد در حال تحصيل،  2/21درصد شاغل،  7/21در مورد دختران 

  . درصد غيرفعال هستند 6/22و ) كار

هاي اداري، الكتروتكنيك، تأسيسـات سـاخت و توليـد،     بيشترين ميزان اشتغال به ترتيب در بين رشته -

  . باشد يابي كامپيوتر و حسابداري مي عيب

آند به ترتيب كـامپيوتر، حسـابداري،    التحصيالن در آن ادامه تحصيل داده هايي كه فارغ رشتهبيشترين  -

  )  1380عطاران،( باشد كشي مي ساخت توليد و نقشه

التحصيالن كاردانش استان كرمانشاه به موارد ذيل  در بررسي وضعيت اشتغال فارغ. )1381(»لرستاني « .36

  :كند اشاره مي

هاي كاردانش و بـدون   تحصيلي دختران با بازار كار، جذب زياد دختران در دورههاي  عدم تناسب رشته -

ها، موجب عدم اشتغال دختران و در عين حـال گـرايش آنهـا بـه سـمت كسـب        معيار بودن آموزش

  . مدارج دانشگاهي شده است

انـد   آوردهدرصد از آنان به مشاغل روي  3/54به علت نبودن مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي قريب به  -

هاي موجود كاردانش  توان گفت كه آموزش بنابراين مي. كه با رشته تحصيلي آنها هيچ ارتباطي ندارد

  . با رشته تحصيلي آنان تطابق ندارد

  . هاي مراكز كاردانش با نيازهاي بازار كار متناسب نيست آموزش -

التحصـيل   شغل براي يك فرد فارغ روابط خانوادگي و اجتماعي افراد، موثرترين عامل در بدست آوردن -

  . كاردانش است و تخصص و دانش نتوانسته است جايگاه خود را در دسترسي به شغل به دست آورد

آموختگان شاخة  بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشتغال دانش ":تحقيقي با عنوان ).1380(» خاني« .37

  :اين تحقيق داراي دو هدف بود.انجام شد» خاني«توسط  "كاردانش استان خراسان

  آموختگان شاخة كاردانش توصيف وضعيت اشتغال دانش - 1

  آموختگان شاخة كاردانش بررسي عوامل مرتبط با اشتغال دانش - 2

گذاري شخصي، مراجعة مستقيم به  آموختگان به اشتغال از طريق سرمايه صد جذب دانشبيشترين در −

. فرصـت اشـتغال بـراي پسـران و دختـران يكسـان بـود       . محل كار و آشنايي با صاحب محل كار بود

نزديك به نيمي از شـاغالن  . وضعيت اشتغال بر حسب رشتة تحصيلي و سال اخذ مدرك متفاوت بود

هـاي الزم   آموختگان شاغل مهارت بيشتر دانش. شتة تحصيلي خود شاغل نبودنددر شغل مناسب با ر

نتايج حاصـل نشـان   . براي انجام وظايف، شغل خود را از طريق تجربيات ضمن كار كسب كرده بودند

آموختگان برحسب شهرهاي مورد مطالعه و ميـزان تحصـيالت والـدين     داد كه وضعيت اشتغال دانش

  .تفاوت معناداري ندارد
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هاي الزم را جهت انجـام وظـايف شـغلي از طريـق تجـارب       درصد شاغلين مورد مطالعه مهارت 8/44 −

هـاي آنـان در دوره    انـد كـه تحصـيالت و آموختـه     درصد عنوان كرده 4/26اند  ضمن كار كسب كرده

هـاي   آموختگان برحسـب مهـارت   اشتغال دانش. باشد ها و شغل آنها مي دبيرستان عامل كسب مهارت

  ).1380خاني،(مي و شغل پدر معنادار بود غير رس

آموزان سال اول مقطع  بررسي علل عدم گرايش دانش«:در پژوهش خود با عنوان  ).1383(» صفري«  .38

به بررسي داليل عدم گـرايش   »در شهرستان گيالن غرب) اي شاخة فني و حرفه(هاي  متوسطه به رشته

هـاي زيـر را    پژوهشگر  در گزارش خود يافته. است هاي فني و حرفه اي پرداخته  دانش آموزان به رشته

  :گزارش كرده است

اي از  هـاي فنـي و حرفـه    به دليل نبود تبليغات كافي و اطالع نداشتن، شناخت دقيق در مورد رشـته  -1

  .اي دارند هاي فني و حرفه آموزان و خانوادة آنان، گرايش كمتري به رشته سوي دانش

اي در  ويژه نبـود هنرسـتان مسـتقل فنـي و حرفـه      اي در منطقه و به حرفههاي صنعتي و  نبود كارگاه -2

آموزان براي عزيمت به منـاطق دور دسـت و همچنـين نبـود مراكـز       شهرستان و مجبور شدن دانش

آموزان بـه   اي در منطقه از داليل گرايش نداشتن دانش هاي فني و حرفه دانشگاهي خاص رشته پيش

  .هاست اين رشته

آمـوزان از كـاربرد    هاي فني ارائه شده در منطقه و اطـالع نداشـتن اوليـاي دانـش     زم مهارتكارايي ال -3

  .اي، عوامل ديگر گرايش نداشتن هستند هاي فني و حرفه رشته

هـاي مـذكور از داليـل     التحصيالن در منطقه و كمبود مشاغل مناسب با رشـته  بيكاري بعضي از فارغ -4

  .آيند گرايش نداشتن به حساب مي

آموزان  هاي كاذب و كمبود نيروي متخصص در منطقه براي راهنمايي دانش درآمدزايي از طريق شغل -5

هـا از جملـه داليـل  نداشـتن گـرايش بـه        و توجيه و تشويق آنان براي گرايش به سوي ايـن رشـته  

  .هاي فني  است رشته

ام و تقويت بنية مالي اي در مركز استان در خصوص پرداخت و همكاري نداشتن سازمان فني و حرفه -6

هـا از داليـل    التحصيالن و جذب بموقع آنان در مراكز توليدي و صنعتي از سوي ديگـر دسـتگاه   فارغ

  .مهم گرايش نداشتن است

هاي نظري و مشاغل اداري و پشت ميز نشيني و اهميت آن در منطقـه و   آموزان به رشته عالقة دانش -7

آموزان مبني بر ورود به دانشگاه فقط از طريق  اولياي دانش آموزان و تقويت ذهنيت بين اولياي دانش

  .اي است هاي فني و حرفه هاي نظري باعث گرايش نداشتن آنان به رشته رشته

آمـوزان   اي در جامعه و اميـدوار نبـودن دانـش    هاي فني و حرفه نبود تضمين استفاده از مدارك رشته -8

  .)1383صفري،(باعث گرايش نداشتن آنان شده است
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  هاي فني و حرفه اي هاي اجرايي آموزش پيشينه تحقيقات داخلي درباره نارسايي .3

هاي فني  در پژوهش خود به دنبال بررسي مشكالت و موانع اجرايي ارائه آموزش. )1380(»يوسيلياني« .39

  :هاي وي  به شرح زير است برخي ازيافته.  و حرفه اي شهر تهران بوده است

اي شـهر تهـران از بودجـه،امكانات ،تجهيـزات و فضـاي آموزشـي و        مدارس كاردانش و فني حرفـه    −

همچنين بودجه و اعتبارات تخصيص يافته بـراي  .كارگاهي متناسب با نيازهايشان برخوردار نيستند

  .اين مدارس ،پاسخگوي نيازهاي آنها نيست

هاي فني و حرفه اي  ها و مؤسسات نافع از آموزش و پرورش ،همكاري الزم در اجراي شاخه سازمان    −

 .ميزان همكاري والدين با مدارس كاردانش و فني و حرفه اي كم است.و كاردانش ندارند

ــوب            − ــت مطل ــط از كيفي ــد متوس ــه اي در ح ــي و حرف ــاردانش و فن ــدارس ك ــي م ــران فن دبي

 ).1380ي،يوسيليان(برخوردارند

هـاي فنـي و حرفـه اي در     به منظوربررسي مشكالت و موانع اجرايي ارائه آمـوزش  ).1380(» لنكراني« .40

هاي  دراين پژوهش مشكالت اجرائي ارائه آموزش. انجام داده است 1380استان صفهان پژوهشي در سال 

اهـم  . لعه قرارگرفته استفني و حرفه اي  از ديدگاه سه گروه مديران، ،هنرجويان و هنرآموزان مورد مطا

  :نتايج اين پژوهش به شرح زير گزارش شده است

هـاي   ها را رد كردند اما  وجود مشكالتي از قبيل كـالس  هنرآموزان وجود مشكالت در فرايند آموزش −

هـا بـه نيازهـاي     هاي نامشخص جذب هنرجو و محـدوديت پاسـخگويي رشـته    تئوري و عملي، مالك

  .ها ي فني و حرفه اي مي دانند را موانع توسعه كمي و كيفي آموزشاقتصادي و نيازهاي اشتغال 

ها مشكالتي از قبيل به روز نبودن تجهيزات، كمبود  هنرآموزان در مورد امكانات و تجهيزات هنرستان −

ها و تجهيزات، كمبود امكانات سمعي و بصري و كمبود كتـب تخصصـي مـرتبط بـا رشـته را       دستگاه

 .عنوان كرده اند

محدوديت جذب دبيـران و سـازمان   : مربوط به دروندادها از ديدگاه مديران مواردي از قبيل مشكالت −

ريزي ايشان، محدوديت تأمين سرپرستان كارگاه و محدوديت فضاي آموزشـي و منـابع    دهي و برنامه

 .مالي عنوان شد

هـا و   تگاههاي مرتبط با تكنولوژي آموزشي، تعمير تجهيزات و همچنين تعويض قطعات دسـ  محدوديت −

هاي الزم براي استفاده از تجهيزات در بررسي امكانـات و تجهيـزات    روز آمد نبودن و فقدان آموزش

 ).1380لنكراني،(ها از ديدگاه مديران عنوان شد  هنرستان
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ها  و عدم تناسب تجهيـزات موجـود بـا     كمبود ابزار و تجهيزات كارگاهي در هنرستان ).1381برزوئي،( .41

در استان لرستان گـزارش  »  برزوئي« ازهاي هنرآموزان  نتيجه پژوهشي است كه توسطاستانداردها و ني

 ).1381برزوئي،(شده است

هاي فنـي و حرفـه اي مـواد     نيز در پژوهش خود گزارش كرده است كه درهنرستان ).1381(» ميرالي« .42

  ).1381ميرالي،(اوليه براي آزمايش و كارگاه و مطالعات كتابخانه اي كافي نيست 

اي بـا   بررسي تناسب تخصص متوليان شـاخه فنـي و حرفـه   در پژوهش خود به دنبال . )1382(يري ش .43

درصد افراد رشته تحصيلي نامتناسب بـه   41از نظر ارتباط رشته شغلي . موقعيت شغلي آنان  بوده است

هد كـه  د در خصوص شرايط احراز متصديان و سرپرستان آزمايشگاه و كارگاه نشان مي. استادكاري دارند

كليه افراد از لحـاظ جنسـيت مـرتبط و نـوع اسـتخدام رسـمي و همچنـين رشـته شـغلي متصـديان و           

درصـد   50رشـته تحصـيلي   . باشـد  درصد غير مرتبط مي 7/85درصد مرتبط و  3/14سرپرستان كارگاه 

 درصد مـديران و معـاونين شـرايط    1/93توان گفت  مي. باشد جامعه آماري مرتبط و بقيه غير مرتبط مي

درصد استادكاران فاقد حـداقل يكـي از    72بطور كلي . باشند احراز شغل مورد تصدي خويش را دارا نمي

درصد متصديان و سرپرستان كارگاه  86حدود . شرايط احراز هستند و اين وضعيت بسيار نامطلوب است

: تـوان گفـت   يهـاي بعمـل آمـده مـ     با توجه به بررسـي . باشند و آزمايشگاه واجد شرايط احراز شغل نمي

اي آموزش و پرورش استان ايالم با موقعيت شغلي آنان تناسب ندارد  تخصص متوليان شاخه فني و حرفه

  ).1382شيري،(آل فاصله دارد  و با جامعه ايده

نتيجــه  پــژوهش در رابطــه بــا  نيــروي انســاني  شــاغل در   ).1384(» درفــش كاويــان و قدســي«  .44

دهد كه  نسبت  مربيان براي  هـر دانـش آمـوزان دختـر و پسـر        هاي فني و حرفه اي نشان مي آموزش

نسبت مربي به هنر جويان دختر از وضعيت بهتري نسـبت بـه هنـر    . هاي تهران  يكسان نيست هنرستان

در حال حاضر بطور عمده آمـوزش عملـي دروس تخصصـي بعهـده سـازمان      .جويان پسر برخوردار است 

أمين نيروي آموزشي از نيروي انساني داخـل سـازمان از جملـه    آموزش و پرورش است و سازمان براي ت

اي و ساير كاركنان كه داراي مدرك مهارتي از وزارت كـار و   نيروهاي طرح كاد، نيروي مازاد فني و حرفه

درصد هنرآمـوزان داراي   80همچنين گزارش شده است كه حدود . كند امور اجتماعي بودند استفاده مي

وقت و  اي آنان كم است و بسياري از نيروهاي پاره ي حرفه باشند كه تجربه مي مدرك تحصيلي دانشگاهي

هاي مهارتي و تخصصي و همچنين مهارتهاي تدريس در سطح مطلوب برخوردار  حق التدريس از كفايت

  .)1384درفش كاويان وقدسي،(نيستند

 هاي پيشينه تحقيقات منتخب گيري از يافته بندي و نتيجه جمع .3
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هاي تحقيقات آمـوزش فنـي و    طرح پژوهشي، گردآوران چكيده 120جامع بر گزارش نهاييدر يك نگاه  .1

  : 1اند هاي اجرا شده فهرست كرده هاي زير را بر طرح اي، نارسايي حرفه

هـاي پژوهشـي داراي چـارچوب و     درصد از طـرح  20شناسي پژوهش تنها در چارچوب كلي و روش -

 .است روش نسبتاً مناسبي بوده

 اند مسأله پژوهش خودرا روشن و دقيق بيان كنند؛ درصد محققان توانسته 20تنها  -

 اند؛ صورت مناسب طرح شده هاي پژوهشي به درصد سؤال 33تنها  -

هاي انجام شده بطور نسـبي طبـق اصـول     درصد موارد جامعه آماري و نمونه آماري پژوهش 33در  -

 علمي انجام گرفته است؛

 ها بدرستي انتخاب شده است؛ آوري داده هاي جمع شيوهها ابزارها و  درصد از طرح 30در  -

 ها با روش مناسب صورت گرفته است؛ ها تجزيه و تحليل داده درصد طرح 32در  -

 درستي انجام شده است؛ و درصد موارد بررسي پيشينه تحقيق به 15در  -

 .است ها نسبتاً مناسب بوده ها و پيشنهادهاي طرح درصد يافته 20 -

اي  مورد بررسي موضوعشان تعيين رابطه آموزش فني و حرفه  طرح 120درصد از  33.3جا كه  از آن -

هاي پژوهشي  رود كه طرح التحصيالن بوده است، احتمال قوي مي با نيازهاي بازار كار و اشتغال فارغ

هاي آنها استناد شـده اسـت، بـا     يافته منتخب كه در بخش بررسي پيشينه تحقيقات انجام گرفته به

 . رو بوده باشند به هايي رو اييچنين نارس

هاي پژوهشي اجرا شده در زمينه ارتباط آمـوزش فنـي و    هاي طرح ها و پيام در همان بررسي جامع يافته .2

ها كه با موضوع پژوهش حاضر ارتباط دارد بشرح  برخي از اين يافته. اي و بازار كار احصا شده است حرفه

 ):15-14، ص1382نويدي تازه كند، (زير است 

اين ضعف موجب شـده  . اي در كشور بسيار ضعيف است هاي آموزش فني و حرفه بنياد نظري برنامه -

هاي متناقض، مبهم و بدون هدفي وضع شود و منابع مالي بي قيد و شـرط اختصـاص    است سياست

اي در  بنظر مي رسد اين وضعيت نابسامان مؤثرترين عامل در منزلت نازل آموزش فني و حرفه. يابد

برداشتي كه در تضـعيف انگيـزه درگيرشـدن     . هاي اقتصادي ايران باشد ه كارفرمايي و در بنگاهجامع

  هاي آموزشي باشد؛ هاي اقتصادي در فعاليت بنگاه

اي با نيازهاي بازاركار در آنها بررسـي شـده    پژوهشي كه انطباق آموزش فني و حرفه 70در بيش از  -

ها  اين عدم انطباق در قلمروهاي گسترش رشته. ده استكافي نبودن اين انطباق اشاره ش بصراحت به

                                                 
چكيده : اي ، درآموزش فني و حرفهاي هاي ناظر بر آموزش فني و حرفه ارزشيابي و تحليل محتواي پژوهش، 1382نويدي تازه كند، احد، .  ١

 27-16جلد دوم، صص  -تحقيقات
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هـاي كـالن اقتصـادي كشـور بچشـم       خـواني بـا سياسـت    و واحدهاي آموزشي، تدوين محتوا، نـاهم 

 خورد؛ مي

اي در مقايسـه   هاي فني و حرفه تر آموزش رغم هزينه سنگين دهد كه علي شواهد پژوهشي نشان مي -

از فارغ التحصيالن اين نوع آموزش بيكار هستند و در ميان  هاي نظري، تعداد قابل توجهي با آموزش

در مشاغل مرتبط با رشته تحصيلي خود ) درصد 60نزديك (آموختگان  شاغالن نيز بسياري از دانش

 بكار اشتغال ندارند؛

هدايت تحصيلي، كه نقش مهمي در ارتباط آموزش و محيط كار برعهده دارد، از نظر ضوابط و معيار  -

آنهـا اشـاره شـده     هاي برخي تحقيقـات بـه   رو است و در يافته به هاي جدي رو اجرا، با ضعفو فرايند 

 است؛ و

اندركاران آمـوزش   شود و هم دست هاي شغلي در جامعه ما باندازه كافي بها داده نمي كار و مهارت به -

وختگـان  آم كارآمـدي دانـش   هاي اقتصادي اعتقاد چنداني بـه  اي و هم كارفرمايان بخش فني و حرفه

 .اي ندارند و براي آن منزلتي درخور قايل نيستند فني و حرفه

هاي پژوهشي بشرح باال، در بررسـي چكيـده تفصـيلي ايـن       طرح 113نظر از ضعف كيفيت اجراي  صرف .3

 :كند ها نكات زير جلب توجه مي پژوهش

اند و  متمركز شدهها بر بررسي يكي از روابط جزيي و مقطعي آموزش و محيط كار  عموم اين پژوهش -

بررسي  آن كه پژوهشي به اند؛ از جمله كمتر به كليت و جامعيت روابط پيچيده بين دو محيط پرداخته

طرف تقاضاي نيروي كار و محيط بازار و تأثير عملكرد و رفتار اين محيط بر رابطه بين نظام آموزش 

 .اي و بازار كار نپرداخته است فني و حرفه

” 1مورد پژوهـي “تر حالت  اند بيش ته كه در نهادهاي ستادي و ملي اجرا شدهها، حتي آن دس پژوهش -

اي و بازار كار در يك يا چنـد رشـته خـاص، در يـك      داشته و به بررسي ارتباط آموزش فني و حرفه

اي محـدود   شهر يا منطقه محدود جغرافيايي، يك يا چند مدرسـه يـا مركـز آمـوزش فنـي و حرفـه      

جامعه بزرگتر بـا دشـواري و عـدم     هاي پژوهش به شود تعميم يافته ب ميمحدوديتي كه سب .اند شده

 .رو شود به قطعيت رو

آموختگـان، بـا روش علمـي     طرح پژوهشي مشاهده نشد كه از لحاظ ميـزان اشـتغال پـذيري دانـش     -

اعم از كاردانش و فني (اي  آموختگان فني و حرفه پذيري دانش اي بين ضريب اشتغال مناسب، مقايسه

ويژه از نظر وضعيت اقتصـادي اجتمـاعي و    به(آموختگان نظير  با دانش) اي در سطح متوسطه هو حرف

 . هاي نظري بعمل آورد در رشته) هاي فردي توانايي

                                                 
1  . case study 
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هاي پژوهشي بررسـي شـده در ايـن دسـته از پيشـينه       هاي طرح بندي يافته نكات باال، جمع نظر از  صرف .4

 :تتحقيقات انجام شده در ايران بشرح زير اس

هاي انجام شده،اصلي ترين مولفه براي انطباق برنامه درسي  بـا نيـاز بـازار كـار تناسـب       در پژوهش -

در مطالعات موردي محتواي . محتواي كتب درسي هنرستانها از ديدگاه كارفرمايان مد نظربوده است

 هرچند ايـن تناسـب  درسـطح   .برخي ازكتب درسي تناسب نسبي با نياز بخش صنعت داشته است، 

، قاسمي پويا 1382؛دهباشي،1381براي مثال نوروزي و برزگر،( درصد 60درحد -بااليي نبوده است

1389.( 

تفـوق دروس نظـري بـر دروس    (عدم رعايت تناسب بين دروس نظري و دروس عملـي و كارگـاهي    -

هاي عملي مهمتـرين عامـل در عـدم     و عدم آموزش كافي آنها به ويژه در مهارت) عملي و كارگاهي

، 1378؛ وحيد نيا،1385؛ علي زاده،1384؛ دريادل،1376مهدي زاده،(غال دانش آموختگان است اشت

  ).1389قاسمي پويا 

هاي آموزش  هاي فني مورد نياز و در نتيجه  تورم در برخي از رشته عدم برآورد نياز منطقه به مهارت -

ر از پسـران اسـت   شـدت ايـن امـر بـراي هنرجويـان دختـر بيشـت       . فني و بيكاري فارغ التحصـيالن 

ــتاني،( ــي، 1381لرسـ ــيني،1380؛ حنيفـ ــان، 1381؛ حسـ ــور،1380؛ عطاريـ ــي پـ ؛ 1379؛ جاللـ

 ).1381حميدي،

عـواملي همچـون  نبـود سـرمايه و     . در اشتغال هنرجويان  عواملي غير از آموزش نيز دخيل هستند -

شـده فـارغ   توان مالي براي راه اندازي كسب و كار، فقدان مشاغلي كـه بـا مهـارت و دانـش كسـب      

پايين بودن ميزان دريافتي افراد و درنتيجه روي آوري . التحصيالن در منطقه همخواني داشته باشد

هـا و تعـداد دانـش آمـوزان      عدم تناسـب رشـته  . به اشتغال در مشاغل غير مرتبط اما با درآمد باالتر

ه اسـت كـه تقاضـا بـراي     هايي داير شـد  در برخي از استانهاي كشوررشته. هنرستانها با نياز بازار كار

؛ 1379؛پنــــاهي،1381لرســــتاني،(آمــــوزش ديــــدگان آن در بــــازار كــــار وجــــود نــــدارد 

  )1389، قاسمي پويا 1367؛شكركن،1377مرادي،

انتخاب رشته كاردانش از روي اختيار نبوده و دانش آمـوزان بـه اجبـار در ايـن رشـته بـه تحصـيل         -

ه  هنرجويان  به رشته تحصـيلي خـود قابـل    همچنين گزارش شده است كه ميزان عالق.پرداخته اند

  ).1379؛ فخر رحيمي، 1382؛برزگر،1380؛حسن پور،1376مهدي زاده،(توجهي نيست

هاي فني و حرفه اي در مشاغلي غير از رشـته تحصـيلي خـود اشـتغال      اغلب فارغ التحصيالن رشته -

  ).1378؛وحيد نيا، 1379؛فخر رحيمي،1380؛حنيفي،1381لرستاني،(داشته اند 
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ها و اسـتانهاي  مختلـف كشـور     هاي فني و حرفه اي در رشته نرخ بيكاري فارغ التحصيالن  آموزش -

. امكانات و منابع انساني  در هنرستانهاي دخترانه و پسرانه يكسان توزيع نشـده اسـت  . متفاوت است

  ). 1384درفش كاويان و قدسي،( در برخي موارد پسران وضعيت بهتري از دختران دارند 

هاي فني و حرفه اي بيشتر از كاردانش توانسته اند جذب بازار كار  موع فارغ التحصيالن رشتهدر مج -

هاي فني و حرفـه اي كمتـر از كـاردانش     به عبارت ديگر نسبت بيكاري آموزش ديدگان رشته.شوند

  .است

از نسبت اشـتغال پسـران بيشـتر    . اشتغال فارغ التحصيالن به شدت از جنسيت آنها تاثير مي پذيرد -

در يك ). 1379؛جاللي پور، 1382؛باغچه سرايي،1385،نهال طهماسبي،1382برزگر،(دختران است 

مورد نتيجه تحقيق حاكي از اين است كه فرصـت اشـتغال بـراي پسـران و دختـران يكسـان اسـت        

  ).1380خاني،(

ي فنـي و  ها تعداد اندكي از پژوهشگران به بررسي وضعيت بودجه و امكانات مادي  مورد نياز آموزش -

هـاي   ها گزارش شده است كه واحد در اين پژوهش. اند رو پرداخته نيز مشكالت و موانع اجرايي پيش

آموزش فني و كارو دانش از بودجه و اعتبارات و نيز امكانات و تجهيزات  متناسب با نيـاز برخـوردار   

امين نمـي شـود   چنـين مـواد اوليـه بـراي آزمـايش و اسـتفاده از آن درگارگـاه  تـ         هـم . باشـند  نمي

  ).1389، قاسمي پويا 1381؛ ميرالي،1381؛ برزوئي،1380؛ لنكراني ،1380يوسيلياني،(

هاي فنـي و حرفـه اي  بـويژه در نيـروي انسـاني       هاي اجراي برنامه درسي آموزش در رابطه با مولفه -

دم هاي در دسترس دراين مقوله حاكي از عـ  نتايج پژوهش. پژوهش بسيار اندكي صورت گرفته است

هاي مديريت، متصدي آزمايشگاه و سرپرسـت گارگـاه مـي باشـد      وجود شرايط احراز شغل در پست

  ).1389، قاسمي پويا 1384؛ درفش كاويان؛ قدسي،1382شيري،(

هاي مهارتي كاردانش شواهدي در دست است كه نشان  هاي  آموزش در رابطه با ميزان تحقق هدف  -

هداف مصوب و مورد نظر در برنامه دست نيافته اسـت و بـا   كه شاخة كاردانش در كشور به ا دهد مي

در شهر تهران، جاللي پور در ) 1381(توان به مطالعات برزگر  از جملة اين شواهد مي. آن فاصله دارد

هـاي   در ساير استان) 1380(، فتح آبادي و حميدي )1381(هاي استان تهران و لرستاني  شهرستان

التحصيالن شـاخه   هائي كه در زمينه وضعيت اشتغال فارغ يج پژوهشبندي نتا جمع. كشور اشاره كرد

التحصـيالن   نسبت غالب اشتغال به كار فارغ: توان به صورت ذيل ارائه نمود كاردانش اشاره شد را مي

تـرين   مهـم   از جملـه . درصد  گزارش شده است 30تا  10هاي كشور، بين  شاخه كاردانش در استان

التحصيالن و كمبود شغل مرتبط با رشـته   التحصيالن ضعف مهارتي فارغ ارغعوامل مؤثر در بيكاري ف

التحصيالن شاغل شاخه كاردانش، در مشاغل غيـر مـرتبط بـا رشـته      بسياري از فارغ. ذكر شده است
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پـس از  ) درصد 20بيشتر از (التحصيالن   نسبت قابل توجهي از فارغ. اند تحصيلي خود شاغل گرديده

  .اند  به ادامه تحصيل پرداختهاخذ ديپلم كاردانش 
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  اي با محيط كار مطالعه تطبيقي درباره رابطه نظام آموزش فني و حرفه

هاي ساير كشـورها در ايـن زمينـه كـه بـا       تجربه« در اين فصل كوشش شده است به پرسش دوم تحقيق 

  .شود پاسخ داده» ؟سازگار تر است چيستوضعيت ايران 

آيد، در هر كشور، ايـن   اي نيز بر مي طور در مباني نظري بررسي شد و از تعريف آموزش فني و حرفه همان

نهاد اجتماعي با خصوصيات فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كه نظام آموزشي در آن مستقر شده ارتباط 

هـاي ديگـر كشـورها را در زمينـه      خصيصـه، شناسـايي تجربـه   اين . اي دارد بسيار پيچيده و چند جانبه

هـا و   ظاهر برنامـه  بطوري كه با يك نگاه گذرا به. كند اي با دشواري بسيار همراه مي آموزش فني و حرفه

بـراي  . اي ايران از آنها آموخت توان، درسي براي اصالح نظام آموزش فني و حرفه تمهيدات كشورها نمي

سطحي، در اين بخش ابتدا با استفاده از نتايج يك پژوهش، الگوي مفهومي بـراي  هاي  پرهيز از برداشت

هاي ايـن الگـو،    سپس با رعايت نسبي گزاره. است محيط كار ارايه شده مطالعه تطبيقي گذر از مدرسه به

نتايج چند بررسي تطبيقي كه در اين زمينه درباره كشورهاي سوئد، آلمان و ژاپـن؛ كشـورهاي اروپـاي    

در پايـان  . است اقيانوسيه انتشار يافته انتخاب و در اين جا خالصه شده-؛ و كشورهاي منطقه آسياغربي

تـوان   اي و محيط كار ايران از ايـن مطالعـات مـي    هايي كه براي اصالح رابطه آموزش فني و حرفه درس

  .بندي شده است آموخت جمع

  ارالگوي مفهومي براي مطالعه تطبيقي گذر از مدرسه به محيط ك .1

اي با محـيط كـار بتـوان بشـكلي      براي آن كه از تجربه ساير كشورها در زمينه ارتباط آموزش فني و حرفه

اي آن كشورها در بستر  مؤثر و شايسته در ايران استفاده كرد، الزم است كه نخست آموزش فني و حرفه

هـاي   كه كاربسـت روش اي كه در آن قرار دارند شناسايي شود، تا عواملي  وضعيت اقتصادي و اجتماعي

ها آماده  ثمر نشستن اين گونه برنامه خاصي را در آن كشورها تسهيل كرده و بستر را براي بالندگي و به

در . ريـزان كشـور قـرار گيـرد     كرده است، بدرستي شناسايي شده و مـورد توجـه كارشناسـان و برنامـه    

يي به اين اصل منطقـي و بـديهي،   اي كشور، بي اعتنا تاريخچه نزديك به يك قرن آموزش فني و حرفه

اي از كشـورهاي آلمـان، فرانسـه، بلژيـك،      هاي مختلف آموزش فني و حرفـه  سبب شده است كه روش

دوانـدن   سازي بستر مناسب براي پاگرفتن و ريشه آماده بدون توجه به... ، ژاپن، و )سابق(آمريكا، شوروي 

وي سياسي پشتيباني كننده اين تقليد ضـعيف  آنها، به كشور تزريق شود و پس از مدت كوتاهي كه نير

 .هاي ناموفق گذشته افزوده شود گذاري انجام شده تغيير ماهيت داده و به خيل بقيه تجربه شد، سرمايه
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هاي گذر از مدرسـه   هاي گذشته، در اين بخش، نخست الگوي تحليلي شناخت شيوه براي پرهيز از اشتباه

تـدوين شـده    (OECD)هاي اقتصادي و توسعه  سازمان همكاريمحيط كار، كه به سفارش دبيرخانه  به

تالش شده است كه در اين گـزارش مسـتندات مطالعـات تطبيقـي از ميـان منـابعي       . 1شود معرفي مي

  .باشد انتخاب شود كه بطور نسبي چنين الگويي را دنبال كرده

طالعات تطبيقي مورد توجـه  گذر از مدرسه به محيط كار، كه بايد در م 2چهار عنصر اصلي الگوي مفهومي

آموزي و ارتباط  حرفه/ اجتماعي، دوم ماهيت نظام آموزشي –اول شرايط اقتصادي : قرار گيرد عبارتند از

هاي دولت در اين زمينه، سوم فرايند گذر از مدرسه بـه محـيط كـار و     متقابل با بازار كار و نيز سياست

در گـذر و نوسـانات آن بـين گروههـاي مختلـف       آمدهاي اين گذر از نظر موفقيت يا شكست چهارم پي

  .جوانان

   اجتماعي –زمينه اقتصادي  .1.1

  :شود مي در اين زمينه به عوامل زير توجه

ساختار سني جمعيت و حجم گروه جوانان، ابعاد خانواده و توانايي آنان در  :شناختي عوامل جميعت −

  ). هاي دوران انتظار پرداخت هزينه(پشتيباني از ورود فرزندان به بازار كار 

گيـرد و ايـن    هاي اقتصادي جامعه نشأت مي اي از نوع گرايش نوع سازماندهي آموزش حرفه :نظام توليد −

اين سـاختار اقتصـادي   . هاي نظام اقتصادي را كه شامل توليد، مصرف و بازتوليد است موضوع تمام جنبه

  .يابد اي هم تحول مي كند و به تبعيت از آن سازماندهي آموزش حرفه در طول زمان نيز تغيير مي

در بازار كار به طور خاص در مسأله گذر از مدرسه به محيط كـار   3مقوله تقطيع :ساختارهاي بازار كار −

شـود كـه مشـاغل در آن بـه لحـاظ       به بازارهايي اطالق مي 4بازارهاي كار اشتغال محور. تأثير گذار است

. شـود  ه كار گرفته ميها به شكل منسجم ب محتوا به روشني تعريف شده و در سرتاسر بنگاهها و كارخانه

هاي آموزشي يا مهارتي برخوردارند كه از يك بنگـاه بـه بنگـاه     كارگران در اين نوع بازار كار از شايستگي

تنها براي مشاغل سـطح بـاالتر، پـس از كسـب      5در برابر، در بازارهاي كار داخلي. ديگر قابل انتقال است

بنابراين كاركنان مراتب بـاالتر  . پذيرد صورت مياي خاص و در طول زمان  تجربه و دريافت آموزش حرفه

                                                 
1 . Hannan, Damian F (ESRI), David Raffe (University of Edinburgh) and Emer Smyth (ESRI), 1996. Cross-

National Research on School to Work Transitions: An Analytical Framework , OECD Secretariat 
2 . Conceptual Framework 
3 . Segmentation 
4 . Occupational Labour Market 
5 . Internal Labour Market 
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شـود كـه    اي به صورت خـاص ارائـه مـي    مانند و آموزش حرفه هاي بيروني تا حدودي مصون مي از رقابت

هاي كه ايجاد مي شود ماهيتاً قابـل انتقـال بـه بنگـاه      شكل آموزش ضمن كار را خواهد داشت و مهارت

بازار ممكن است در يك كشور با همديگر بـه حيـات خـود ادامـه     اين دو نوع . توليدي ديگر نخواهد بود

ها اهميت بـازار   جنبه ديگر ساختار بازار كار كاركنان فاميلي و اقتصاد خانگي است و از ديگر جنبه. دهند

  . المللي است كار دولتي و بازار كار محلي در برابر بازار كار ملي يا بين

اتحاديـه كارفرمايـان    –زد در سطح ملي با مذاكره بين دولت در برخي كشورها م :سازو كار دستمزدها −

وضـعيت  . گيـرد  اي اين كار در سطح صنعت يا بنگاه صورت مـي  شود در پاره واتحاديه كارگران توافق مي

  .شود سياسي هر كشور و نوع توزيع قدرت نيز در اين كار وارد مي

  .ز مدرسه به محيط كار مؤثر استكه در زمان شيوع بيكاري بر انتقال ا :1هاي اقتصادي چرخه −

هـا در   اين كه دولت فدرال يا مركـزي باشـد، نقـش كارفرمايـان و اتحاديـه      :گذاري چارچوب سياست −

ها، ميزان استقالل و قدرت نسبي دولت در دخالت در آموزش و پرورش، مهارت آمـوزي و   گذاري سياست

هر كدام به شكلي برگذر از مدرسه بـه محـيط    هاي برخوردارند و بازار كار، هر كدام در كشورها از ويژگي

  .كار مؤثرند

  هاي آن در ارتباط با بازار كار آموزي و سياست هاي آموزش و حرفه نظام .1.2

  :آموزي در ابعاد زير با يكديگر تفاوت دارند هاي آموزش و حرفه نظام

برنامه درسي، سنجش و آزمون و فرآيند صدور گواهينامـه  ) يا شدن( ميزان و ماهيت استاندارد بودن −

  در نظام آموزش و پرورش

اي و  و حرفـه   4نظري علمي  3هاي ها يا شاخه و دوره  2حاصل از مسيرها: ها و قشربندي ميزان تفاوت −

ن گزينش تفاوت در مسيرها ممكن است در زما. آموزان هاي دانش ارتباط بين تفاوت در مسيرها و ويژگي

پذيري يا درجه قابليت جابه جـايي در   براي ورود به مدارس مختلف يا مسيرهاي آموزشي، ميزان انعطاف

هـا و ميـزان منزلـت هـر مسـير       مسيرها و ميزان پشتيباني سازماني براي انواع مختلف مسيرها يا شـاخه 

  .آموزي صورت پذيرد آموزشي يا مهارت

                                                 
1 . Economic cycle 
2 . Tracks 
3 . Routs 
4 . academic 
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سهولت جا به جايي در بـين مسـيرها، امكـان     :رفه آموزيح/پذيري در نظام آموزش ميزان انعطاف −

راه برگشت (آموزي، ميزان يكطرفه بودن نظام  برخورداري از فرصت دوباره براي ورود به تحصيل يا حرفه

به لحاظ ورود جوانان بـه مراحـل مختلـف درسـت در يـك زمـان خـاص، در مقابـل آن دادن         ) نداشتن

  .رود به هر مرحلههاي منعطف براي انتخاب زمان و فرصت

ميزان و ماهيـت همكـاري   . 1آموزي با رويكرد مدرسه محور يا كار محور حرفه/ميزان ارائه آموزش −

  .بين مؤسسات آموزشي و كارفرمايان در زمينه كارآموزي، كارورزي و امثال آن

درجـه اسـتقالل عملـي نظـام     . آموزي حرفه/ هاي آموزش ماهيت و چگونگي مديريت و اداره نظام −

ها، اهميت نسـبي بخـش خصوصـي و دولتـي؛ ترتيبـات سـازماني بـراي         زش در مديريت و ارائه دورهآمو

آهنگي بين سطوح مختلف تحصيلي در نظام آمـوزش و پـرورش؛ ميـزان در هـم      برقراري همكاري و هم

مـثالً  (آموزي و اشتغال  گذاري درباره آموزش و پرورش، حرفه تنيدگي پذيرفته شده و رسمي در سياست

  ).هاي مسئول اشتغال خانه هاي مسئول آموزش و وزارت خانه ن وزارتبي

گـذارد در مقابـل    ميزان تأكيدي كه نظام بر آموزش عمومي مي :طراحي برنامه درسي و محتواي آن −

شـود؛ نقـش    هـاي تخصصـي گذاشـته مـي     آمـوزي   هاي علمـي نظـري يـا مهـارت     تأكيدي كه بر تخصص

در طراحـي برنامـه   ) دولت، مـديريت مـدارس، معلمـان، كارفرمايـان    مانند (هاي عامل تأثيرگذار  سازمان

هـاي بـازنگري در برنامـه درسـي بـه لحـاظ تغييـرات فنـاوري و نيازهـاي           درسي؛ ميزان اثربخشي شيوه

  .آموزان و كارفرمايان دانش

اتخاذ شـده   2ميزان تنوع سازماني در ارائه برنامه درسي؛ رويكردهاي علوم تربيتي :اجراي برنامه درسي −

آمـوزان در تنظـيم    آموزي؛ ميزان دخالت سن دانـش  حرفه/ هاي مختلف نظام آموزش  در سطوح و بخش

زمينـه درسـي و سـني كـه در آن ايـن گـزينش       / هاي تحصيلي، ميزان آزادي انتخـاب در موضـوع    پايه

زان پودمـاني  پذير است؛ اهميت نسبي و اولويت داده شده به تحصيل تمام وقت و پـاره وقـت؛ ميـ    امكان

  .شدن و واحدي شدن دروس؛ ميزان به كارگيري آموزش از راه دور و ساير رويكردهاي نوين

/ هـاي اشـتغال   سـطح تـداركات برنامـه    :تعيين شده توسط دولـت  آموزي هاي حرفه ماهيت برنامه −

وزي؛ حرفـه آمـ  / هاي اصلي نظـام آمـوزش    ها در هسته آموزي؛ ميزان در هم تنيده شدن اين برنامه حرفه

  ها آموزي و سابقه استخدام؛ گروه هدف در اين گونه تدارك ميزان برقراري تعادل بين تدارك حرفه

                                                 
1 . Work-based or  School-based 
2 . Pedagogy 
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نقـش آنهـا در   : آمـوزي  حرفـه / هـا در آمـوزش   نامه ماهيت و ساختار مدارك تحصيلي و گواهي −

فافيتي آموزي؛ ميزان پذيرش آنها نزد كارفرمايان؛ ميـزان شـ   مهارت/ يابي به سطوح باالتر تحصيل  دست

كند؛ ميزان  آموزي ايجاد مي حرفه/ كه مدارك تحصيلي نسبت به مسيرهاي پيموده شده در نظام آموزش 

  .آموزي حرفه/ آموزي براي ساير مؤسسات آموزش حرفه/ پذيرش مدارك تحصيلي يك مؤسسه آموزش

ثالً اهميت م: كنند كارفرمايان چه چيزي را از نظام آموزش خريداري مي :محصوالت آموزش و پرورش −

شناسـي، نوانـايي    مانند وقت(هاي كار و رفتارهاي اجتماعي  ها، محتواي دروس و مهارت نسبي گواهينامه

داوطلبـان كـار در    2بنـدي  يـا صـف   1گـري  ؛ اهميت نسـبي غربـال  )تمركز، همكاري با ديگران و مانند آن

  .اقتصادهاي مختلف و بين قشرهاي مختلف نيروي كار

  فرآيند گذر  .1.3

  :گذر در ابعاد زير ممكن است در هر كشوري تفاوت داشته باشدفرآيند 

قوانين حاكم بـر حضـور   : گسترش و ماهيت مقررات حاكم بر فرآيند گذر از مدرسه به محيط كار −

هاي آموزش و كار؛ نقش نظـام وظيفـه اجبـاري در گـذر از مدرسـه بـه        پوشي ميان موقعيت اجباري؛ هم

  .محيط كار

طـول دوره گـذر، تعـداد و نـوع مراحـل كـه پيمـوده         :درسه به محيط كارساختار فرآيند گذر از م −

/ هاي در دسترس در هنگام ترك مدرسه؛ ميزان انعطافي كـه نظـام آمـوزش    شود؛ نوع و دامنه گزينه مي

گـذارد؛ ميـزان تمـايز ميـان      آموزي در حركت از موقعيت آموزش به موقعيـت كـار در اختيـار مـي     حرفه

  .هاي مختلف موقعيت

فردي شدن آنها؛ نقش مؤسسات و ترتيبات آنهـا در    ساختار مسيرها يا قابليت: ن جزميت ساختارميزا −

  .آموزي حرفه/ تسهيل فردي شدن مسيرهاي تحصيل 

مانند تـرك خانـه پـدري، تشـكيل خـانواده       :ارتباط گذر از مدرسه به محيط كار با ديگر انواع گذر −

اجتمـاعي ماننـد پـرورش هويـت و      –جديد، ازدواج، فرزندآوردن و مهاجرت؛ ارتباط با تغييـرات روانـي   

  .استقالل

  پي آمدهاي فرايند گذر .1.4

                                                 
1 . Screening 
2 . queuing 
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در سطح كالن، توجه بايـد بـه ارتبـاط    . توان در سطح كالن و خرد بررسي كرد پي آمدهاي فرآيندگذر را مي

آمـوزي در   حرفـه / هاي آموزش  آموزشي و كليت عملكرد اقتصادي، به ويژه در نقش نظام» 1التمحصو«بين 

در سـطح  . گويي به نوع نيازهـاي مهـارتي معطـوف شـود     ارتقاي رشد اقتصادي، بهبود سطح درآمدها و پاسخ

اركت در مشـ : انـد بـه قـرار زيراسـت     خرد، پي آمدهاي فرآيندگذر كه منحصراً از منظر اقتصادي بررسي شده

آمـوزي و   حرفـه / هـاي آمـوزش   نيروي كار؛ بيكاري در مقابل اشتغال؛ وضعيت شغلي؛ تجـانس ميـان ويژگـي   

آموزي بـا   موقعيت كاري؛ دستمزدها و رشد دستمزدها؛ امنيت شغلي؛ دسترسي به آموزش ضمن كار يا حرفه

: مـدهاي گـذر عبارتنـد از   اي؛ رضايت شغلي و سـاير پـي آ   پشتيباني كارفرما؛ شغل و تحرك در زندگي حرفه

  .برقراري خانواري مستقل، تشكيل خانواده و مهاجرت

اي كه هر يك از اين پـي آمـدهاي گونـاگون بـا يكـديگر ارتبـاط برقـرار         يابي به اين پي آمدها و شيوه دست 

و  ها بر حسب جنس، طبقه اجتماعي، بومي بـودن  عالوه بر آن، اين ارتباط. كنند در هر كشور تفاوت دارد مي

  .كنند تفاوت مي) در داخل يك كشور(نوع منطقه 

اي و محيط كار در كشورهاي ژاپـن،   اكنون با رعايت الگوي مفهومي باال وضعيت ارتباط آموزش فني و حرفه

، و كشـورهاي منطقـه اسـيا و    )با نگـاه اجمـالي  (، ساير كشورهاي اروپايي غربي )با دقت بيشتر(آلمان، سوئد 

  .دشو اقيانوسيه بررسي مي

  2مطالعه تطبيقي سوئد، آلمان و ژاپن: آموزي و محيط كار رابطه حرفه .2

آموزي، به ويژه از جنبه بستگي سازماني آن با جريان توليد، كه بر روي  در اين مطالعه، سه شيوه متضاد حرفه

از هـاي مخـالف ايـن گسـتره عبارتنـد       قطـب . شود اند، بررسي مي هاي گوناگون قرار گرفته اي از روش گستره

آموزي كه به طور كامل در محيط معمولي اشتغال جاي  در برابر حرفه 3هاي فراگير آموزي در دبيرستان حرفه

كه هم از محـيط كـار بـه عنـوان قلمـرو      ) شاگردي -استاد(گرفته است و ميان اين دو حد، شيوه كارآموزي 

 4سوئد شيوه مدرسه محور. كند ياي پاره وقت استفاده م آموزي و هم به عنوان مكمل از آموزش مدرسه حرفه

هـر سـه را در اقتصـادهايي     –را  6و آلمان شيوه كارآموزي دو گانه 5آموزي پس از اشتغال ژاپن شيوه حرفه –

انتخاب اين سه كشور بواسطه همين موقعيت موفق اقتصادي آنان صورت گرفته . كنند پويا و موفق دنبال مي

اي نقـش مـؤثري    بر اساس شواهد گوناگون، آموزش فني و حرفـه  در احراز اين موفقيت، بطور مسلم و. است

                                                 
1 . Output 
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3 . Comprehensive Secondary School 
4 . School-based Training 
5 . Postemployment Training 
6 . dual apprenticeship system 
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اي تـأثيري در   گرفت كه نوع نظـام آمـوزش فنـي و حرفـه     توان نتيجه از اين واقعيت، مي. برعهده داشته است

موفقيت اقتصادي يك كشور ندارد، بلكه ميزان تناسب و همگني نظام آموزشي با سـاختار اقتصـادي و بافـت    

 .آورد است كه موفقيت اقتصادي را بدنبال ميسياسي و اجتماعي 

  وضعيت سوئد  .2.1

هاي نظري و مدارس  اي و دبيرستان با ادغام مدارس فني و حرفه 1968شيوه مدرسه محور در سوئد، از سال 

اصل راهنما در اين نظام جديد آن بـود كـه از ورود زودرس و    -به وجود آمد 1دوره دوم متوسط درهم تنيده

براي كارآموزي هرگز قانوني در اين . هاي خاص و محدود كننده تخصصي پرهيز شود ه دورهغيرقابل جبران ب

هاي كارگري و صنايع توجـه چنـداني بـه تقويـت نظـام       كشور وجود نداشته است، اما از نظر تاريخي اتحاديه

زي هسـتند  اند و اصناف و كسب و كارهاي كوچك كه در سوئد نيز از مـدافعان كـارآمو   كارآموزي نشان نداده

اند، در واقع نخستين مدارس آ ف ح دولتي به دنبـال برقـراري كـارآموزي     چندان صاحب نفوذ سياسي نبوده

اي  يابي به محل كارآموزي اندك بود، مدارس تمايل پيدا كردند بر ژرفاي آموزش حرفـه  بودند، اماچون دست

 . در درون مدرسه بيفزايند

. دهـد  آمـوزي داخـل صـنعت عـدم كفايـت خـود را نشـان مـي         حرفـه اكنون، نظام جديد به عنوان يك دوره 

بـه شـرح  زيـر     1970هـاي دهـه    هاي پژوهش بندي عملكرد اين نظام جديد را از نظر اشتغال در يافته جمع

سال بعد در مشاغلي به كار مشغول  4اي سه يا  آموزاني فني و حرفه تنها يك سوم دانش: توان خالصه كرد مي

اند كه حتي به طور  حدود يك سوم آنان در مشاغلي به كار پرداخته. آموزش آنها بوده استاند كه رشته  بوده

آمـوزان در سـال اول    درصـد دانـش   30تـا   20حـدود  . شان نداشته است نسبي هم تناسبي با رشته آموزشي

  .اند مدرسه ترك تحصيل كرده و اغلب تا سه يا چهار سال بعد هنوز بيكار بوده

يابي به همه مسيرها در هر محل جغرافيايي با توجـه بـه پراكنـدگي جمعيـت در      دست تحقق برابري فرصت

هاي سرانه آموزش فني  هزينه 1980در دهه . سوئد، هزينه سرانه اين نوع آموزش را بسيار افزايش داده است

  .اي سوئد در دوره متوسطه باالترين هزينه را در جهان داشته است و حرفه

تدريج ازمدافعان اين نوع آموزش كاسته شد و اصوالً اعتمـاد مـردم بـه دولـت رفـاه       به 1980در اواسط دهه 

آموزان و هم كارفرمايان به مدرسه به عنوان نهادي كه از واقعيت زندگي بسيار  عمومي كاسته شد و هم دانش

هسـتند   آموزان صرف نظر از رشته تحصيلي همگي خواهان تجربه كاري كنند و كليه دانش دور است نگاه مي

آمـوزي ارزش قائـل    بنابراين به تدريج كار به جايي رسيد كه براي محيط كار نيز به مانند يك عرصـه حرفـه  

سـال   3اي به اجرا گذاشته شد و دوره دو سـاله آ ف ح بـه    برنامه آزمايشي گسترده 1988باالخره در . شدند

                                                 
1 . Integrated Upper Secondary 
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. زي مكمل در محـيط كـار گسـترش يافـت    آمو ساله حرفه 3ناپذير دوره  افزايش يافت و به عنوان جزء جدايي

شدند نـه كـارآموز و نـه مـزدي      آموزي خود درون كارخانه نه كارگر شناخته مي آموزان در دوران حرفه دانش

درصـد   60درصد تا پايـان سـال سـوم بـه      20تا  10هدف آن بود كه كارآموزي سال اول . كردند دريافت مي

أثيرگذاري مستقيم بر محتواي آنچه در سطح ملي و محلي تـدريس  ها اجازه ت به كارفرمايان و اتحاديه. برسد

يابي از اين برنامه در سـال   ارزش. هاي مختلف تشكيل شد هاي مشورتي براي تخصص هيأت. شد داده شد مي

هـاي   متقاعد كردن شـركت . ها دشوار است نشان داد كه يافتن تعداد كافي محل كارآموزي در شركت 1991

گذراندن براي آموزش آنهـا در درون شـركت بسـيار دشـوار بـوده       آموزان و وقت دانش كوچك براي نظارت بر

هاي ديگـري بودنـد    ها فاقد تجهيزات پيشرفته يا ساير ظرفيت يك مشكل عمده هم آن بود كه شركت. است

وزان آمـ  در درون مدارس نيز بسياري از معلمان و دانـش . آموزي الزم بود كه براي اجراي كامل پودمانها حرفه

  .شود عقيده داشتند اين برنامه درسي تجزيه زياده از حد يادگيري را موجب مي

به تصويب مجلس رسيد كه دوره دوم متوسطه سه سال تثبيت شد و  1990قانون جديدي كه در اوايل دهه 

درصد زمان كل آموزش تعيين شد اما اگـر در محـل    15حداقل سهم كارآموزي در محل كارخانه، به ميزان 

مالياتي نيز بر دستمزد براي كارفرمايان وضـع شـد تـا    . شود رفيت اضافه موجود باشد، اين درصد اضافه ميظ

آموزي مدرسه محور در  تأكيد اصلي اين سياست عبارت است از توسعه حرفه. هاي اضافي را تأمين كند هزينه

اي، تأكيـد بـر    حرفـه  مقياس بزرگ، يكي كـردن سـازمان و امـور اداري اجرايـي آمـوزش عمـومي و فنـي و       

هـاي   در اين نظام پر هزينه انطباق رشـته . هاي كار آموزان با محيط پذيري و شهروندي و آشنايي دانش جامعه

  .آموزي با مشاغل ضعيف است تخصصي حرفه

بـه دنبـال آن بودنـد كـه      1920اي اوليـه دهـه    مدارس فنـي و حرفـه  . تاريخ سوئد خود را تكرار كرده است

هـاي كـارآموزي كـافي نبـود هـدف خـود را بـه         براي كارآموزي آماده كنند، اما چـون مكـان   آموزان را دانش

نسبت بـه ضـرورت درگيـر كـردن صـنعت در       1990در اوايل دهه . تغيير دادند» آموزي پايه گسترده حرفه«

ن تعهد آموزي پايه توافق عمومي وجود داشت اما صنعت دچار ركود بود و قادر نبود به درستي تن به اي حرفه

آمـوزي   ها مبتني بر اين فرض بود كه تقاضاي جوانان نسبت بـه حرفـه   در سرتاسر اين دوره، سياست. بسپارد

و براي فائق آمـدن بـر موانـع برقـراري چنـين      . بايد با تقاضاي صنعت نسبت به نيروي كار ماهر سازگار شود

رده بوده است كه مرزهاي آن با آموزش و اي با پايه گست ترين وسيله ارائه آموزش فني و حرفه تناسبي، اصلي

  .پوشي بسيار دارد پرورش عمومي هم

اي سـوئد و ايـران، بلحـاظ مدرسـه محـور بـودن،        شود، نظام آموزش فني و حرفـه  طور كه مالحظه مي همان

سوئد قرار دارد  1920با اين تفاوت كه كشور ما از لحاظ اقتصادي در وضعيت دهه . يكديگر دارند شباهتي به

اما تفاوت به اين جا ختم . اي فراهم كند آموزان فني و حرفه اندازه كافي جا براي كارآموزي دانش تواند به نميو
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كـه آن را   گيـرد بطـوري   گذاري عظيمي صـورت مـي   اي سرمايه در سوئد براي آموزش فني و حرفه: شود نمي

وجود، اثـر بخشـي چنـين آمـوزش     با اين . ترين آموزش در نوع خود در جهان درآورده است بشكل پر هزينه

اي سـطح متوسـطه، در حـد     در كشورما، كه آموزش فني و حرفه. گراني از جنبه اشتغال در حد پاييني است

هاي تخصصي كه نيازمند تجهيـزات و   تر از آموزش عمومي اداره مي شود، ارايه مطلوب آموزش ناچيزي گران

و از جنبه اشتغال نيز انتظار اثربخشـي بـاال داشـتن از     فضا و نيروي انساني خاص است، اصوالً متصور نيست،

  . شود فاقد توجيه است ها ارايه مي نوع آموزشي كه در عموم هنرستان

  وضعيت آلمان .2.2

آمـوزي را تـأمين    هاي كارآموزي نوين در آلمان، مبتني بر قراردادي است كه بر طبق آن كارفرما حرفـه  نظام

آموزي در محيط كـار بـا يـك     حرفه. كند كارآموز غيرماهر پرداخت مي اي را در مقابل به كرده و كمك هزينه

در يك مدرسه مسـتقل يـا مركـز    ) گاهي شبانه يا به صورت متناوب -معموالً روزانه(دوره آموزشي پاره وقت 

شـود   آنچـه در انتخـاب و ورود بـه كـارآموزي امتيـاز محسـوب مـي       . شـود  آموزي كارخانه تكميل مـي  حرفه

اي  كارآموزي با حضور پاره وقت در مدرسه فني و حرفـه . موزش و پرورش عمومي خوب استبرخورداري از آ

شود، اما كارآموزي و نه مدرسه اسـت كـه آشـكارا     همراه است اين دو جزء با يكديگر نظام دوگانه خوانده مي

يافـت  نمراتـي كـه در مدرسـه در   . گذارد ساعت در هفته در شركت وقت مي 30كارآموز نزديك . مسلط است

مـدارس تحـت نظـر    . آيـد  اي به حسـاب نمـي   هاي مهارت حرفه يابي نهايي از آموخته شود حتي در ارزش مي

هاي ايالتي هستند، اما كارآموزي تحت نظارت و هدايت اتاق صنعت بازرگاني و كشاورزي است، ولي به  دولت

  . است B1BBريزي درس با  مسئوليت برنامه. شود ها اداره مي وسيله شركت

است كه بر ) Rudolf  Kereschen Steiner(هاي بلند نظام دو گانه بسيار مديون ردولف كرشن استانيز  آرمان

بنظر وي با آموختن . ها و نيز تكوين زندگي اجتماعي معنادار تأكيد دارد نقش محوري كار در پرورش خصلت

گيرد كه اعتماد به نفس  ي قرار ميشود و در موقعيت يك شغل، هر فرد از نظر اجتماع به عضويت پذيرفته مي

شود آنهايي هستند  هايي كه معموالً در دفاع از كارآموزي به آنها استناد مي ارزش. پايدار خود را پرورش دهد

پذيري، دقت عمل، قابل  مسئوليت: كند كه فرد را به پذيرش جايگاهش در سلسله مراتب اجتماعي ترغيب مي

ها به خوبي با غرور كـارگران در كسـب و    اين ارزش. فاداري و عقل معاشاعتماد بودن، همبستگي، اطاعت، و

  .كار و هويت شغلي سازگارند

تـر   كـارآموزي بـيش  . تر بـا يكـديگر رشـد كردنـد     دو جزء نظام دوگانه در مشابهت بيش 1970از اوايل دهه 

بـه سـمت آمـوزش     اي ، در مقابـل مـدارس حرفـه   )آموزي دايـر كردنـد   ها مركز حرفه كارخانه(اي شد  مدرسه

دسـتمزد  . امتياز نظام دوگانه هزينه سرانه پـايين آن اسـت  . آموزي تمايل پيدا كردند هاي عملي حرفه مهارت

  .درصد هزينه يك كارگر تازه وارد است 40تا  20كارآموز 
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درصـد   17درصد كل كارآموزان را در اختيار داشـتند امـا تنهـا     40هاي صنفي كوچك  بنگاه 1980در دهه 

. آينـد  اند به اسـتخدام در مـي   درصد كساني كه كارآموزي كرده 80در صنعت . گرفتند ي كار را در بر مينيرو

انـد بـه    درصد كساني كه آ ف ح ديده 50انجام گرفته نشان داده است كه  1985نتايج بررسي بزرگي كه در 

درصـد ديگـر از آنهـا تنهـا بـه       41. ها تناسب دارد اند كه با آموزش آن قرارداد استخدام در شغلي دست يافته

با اين حال كارآموزي تضميني براي اشتغال نيست زيـرا  . اند شغل موقتي متناسب با آموزش خود دست يافته

  .درصد از بيكاران كارآموزي كرده بودند 40نزديك  1986مثالً در 

زم است نكـاتي هـم از   اموزي آلمان در ايران بسيارگفته شده است، ال هاي نظام دوگانه حرفه چون از موفقيت

شود، سن  ترين ايرادي كه از لحاظ تربيتي و آموزشي به اين شيوه گرفته مي مهم. هاي آن گفته شود نارسايي

 11سـال تحصـيل عمـومي در    4پـس از  (امـوزي اسـت    هاي حرفـه  كم دانش آموزان در هنگام ورود به دوره

فته و در اين سـن انتخـاب او ممكـن اسـت     كه تمايل و استعدادهاي كودك هنوز بدرستي شكل نگر) سالگي

مجموعـه  . 1ولي از لحاظ روابط بـين مدرسـه و محـيط كـار نيـز مـوانعي وجـود دارد       . بهترين انتخاب نباشد

اي در آلمان به انجام رسيده به اتفاق به اين نتيجه  مطالعاتي كه دربارة همكاري بين نهادهاي يادگيري حرفه

در وارسـي نقادانـه ايـن    . آموزي نيسـت   گوي نيازهاي حرفه ب موارد پاسخاند كه چنين همكاري در اغل رسيده

همكاري با كيفيت باال بـين جايگاههـاي   ) آلمان(اي  در آموزش حرفه«: مطالعات نتيجه گرفته شده است كه

شد كامالً سراسري است چيزي بيش از يك  آموزي نظري تصور مي حرفه آموزي كه از دريچه آموزش و حرفه

افتـد كـه    اي عمـدتاً هنگـامي اتفـاق مـي     هـا و مـدارس حرفـه    همكاري بين شركت. »آيد به نظر نمياستثناء 

آموزي به اقدامي  سازي نيازمند باشند يا رفع مشكالت درون فرآيند حرفه هاي در حال تكوين به شفاف مقوله

پژوهش در . وردارندتري برخ موضوعات آموزشي و روشي در غالب مواقع از اهميت كم. جدي نياز داشته باشد

الزم . اي بر سر همكاري عميق شناسـايي كـرده اسـت    اي در آلمان موانع قابل مالحظه آموزش و تربيت حرفه

بنـدي در حرفـه    هاي ساختاري به بخـش  مؤلفه. است بين عوامل ساختاري، نهادي و شخصي تفاوت قائل شد

بـه لحـاظ نهـادي،    . انـد  ام مستقل و مـوازي پردازند كه دو نظ مي» اي مدارس حرفه«و » ها شركت«هاي  نظام

اي  از لحاظ عوامل شخصي، بـه شـيوه  . شرايط كاري معلمان و مربيان بيشتر اوقات مانع همكاري عميق است

كنند و معموالً براي همكاري با ديگر جايگاههاي يادگيري در آن  كه مربيان و معلمان نقش خود را تصور مي

  .يد اشاره كردارزش خاصي در نظر گرفته نشده با

                                                 

	 ا��.  ١� �'I&G&- &ز� Fخp� از ��0"/ از �� :ا�# *$

Walden G.2009, “Cooperation Between Learning Venues and Training Partnerships”  Rauner, Felix; 
Maclean, Rupert (Eds), Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research, 
Springer, Netherlands pp. 379-385 
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اي  اي آلمان در مقايسـه بـا آمـوزش فنـي و حرفـه      آيد، آموزش حرفه همان طور كه از توصيف باال بدست مي

با اين حال جالب است بياد آوريـم كـه كارشناسـان و مشـاوران     . ايران، از كمترين وجه تشابه برخوردار است

امـا آنـان بـا تبعيـت از     . 1انـد  آن، در ايران بوده معناي اخص اي نوين، به آلماني پايه گذار آموزش فني و حرفه

هـاي آلمـان بـه توسـعه      در زمينه نحوه كمـك ) Wissing 1969(ترين مشاوران خود  نظرات يكي از برجسته

هاي آموزشي استفاده  اي زير در انتقال تجربه مشي چهار مرحله اي ساير كشورها از خط آموزش و تربيت حرفه

  :2اند كرده

اي  اوليه توسعه كه كارفرمايان نه راغـب و نـه قـادر بـه حمايـت از آمـوزش و تربيـت حرفـه         در مرحله) الف

اي دولتـي يـا مراكـز خـاص      باشند، ديگر هيچ راهي بجز شروع ايـن نـوع آمـوزش در مـدارس حرفـه      مي

ها در اوايل قرن چهاردهم شمسي در ايـران   روشي كه آلمان(اي وجود نخواهد داشت  آموزي حرفه مهارت

هـاي غيـر رسـمي بـا نـام       بـراي آمـوزش    1350آموزش دوره متوسطه در هنرستان و نيز در دهـه   براي

  ؛)اي وزارت كار پياده كردند ماهه كارآموزي در سازمان آموزش فني و حرفه 18هاي  دوره

ا به محض آن كه مدارس يا مراكز مزبور نتوانند نياز به نيروي كار ماهر هم از لحاظ كيفيت و هم كميت ر) ب

اي مقـدماتي در   شود كه عبارت است از آمـوزش حرفـه   اي معمول مي برآورده سازند، يك نظام دو مرحله

  اي قويتر در بنگاههاي توليدي؛  مدارس و تربيت حرفه

  در سراسر كشور نظام آزمون مهارت به عنوان پيش نياز مرحله بعدي برقرار گردد و ) پ

  . اي وزش و تربيت حرفهدخالت گسترده كارفرمايان خصوصي در آم) ت

اي  ثابت شده است كه صدور نظام حرفه آموزي دوگانه آلمان مشكل است و اين تا حدي ناشي از شرايط ويژه

آموزان را در  نظام تحصيل دو وجهي كه اكثر دانش: شرايط مزبور عبارتند از. است كه به آنها در باال اشاره شد

كند، طرز تفكر مسلكي كه حرفه را بـه عنـوان هسـته     ايت ميهاي پايين تحصيل به سوي كارآموزي هد سال

هاي صنايع بر حرفه آموزي، صنعت پر رونق و اتخاذ  شناسد، نفوذ شديد كارفرمايان و اتحاديه هويت فردي مي

بـه كمـك    1979كه از (تجربه آرژانتين . اي تمام وقت اي در قبال مدارس حرفه سياست كامالً محدود كننده

دهد كـه ده سـال بعـد     نشان مي) عرضه نظام دوگانه را راه انداخت (GTZ)ي خارجي آلمان ها سازمان كمك

دهد  اين تجربه نشان مي. بودند  اي در اين طرح شركت كرده آموزان فني و حرفه درصد از كل دانش 4/3فقط 

وزش و تربيت گردد و به ويژه زماني كه بخش آم كه نظام دوگانه در مواقعي كه بخش صنعتي دچار بحران مي

  .اي خواهد داشت چنان نقش حاشيه گيرد هم اي تحت نفوذ مدارس تمام وقت قرار مي حرفه

                                                 
# هH&�'�ن =MH'� )� ر در ��ل .  ١'$.�١٣٠٣���� و -&���� در�� �
و�# �
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در . آموزي دوگانه در چين با مشاركت دولت آلمان گـزارش شـده اسـت    اخيراً گزارشي از برقراري نظام حرفه

ر دو شـهر بـزرگ   ، دولت آلمان با تأسيس سه مؤسسه پژوهشي در وزارت آموزش و پـرورش و د 1991سال 

 1970دولـت چـين در اواخـر دهـه     . چين به حمايت از برنامه اصالحات آموزشـي دولـت چـين اقـذام كـرد     

در اثر اين اقـدام آمـوزش   . اي به اقتصاد بازار آزاد آغاز كرد اصالحات خود را با تغيير تدريجي از اقتصاد برنامه

دشواري با تقاضاي منـابع انسـاني مـورد     ت آن بهاي توسعه كمي سريعي را تجربه كرد ولي كيفي فني و حرفه

مبادالت فزاينده با جهان خارج، توجه هـر دو حـوزه   . آهنگ بود نياز توسعه اقتصادي، اجتماعي و فناوري هم

بنابراين وظيفه اصلي هر سه . اي آلمان جلب كرد نظام دوگانه آموزش فني و حرفه اقتصاد و آموزش چين را به

اي و پرداختن به  المللي و بومي در خدمت آموزش فني و حرفه هاي بين كردن تجربهمؤسسه پژوهشي نزديك 

بنابراين در آغاز . اي به دولت بود و ارايه خدمات مشاوره»  1الگوهاي آزمايشي«پژوهش و توسعه و نيز اجراي 

دوين و تـ » اي در چـين  پيشبرد اصالحات آمـوزش حرفـه  «كار وظيفه مشترك هر سه مؤسسه، اجراي پروژه 

  :2قسمت تشكيل شده بود  پروژه مذكور از سه. اي بود پيشنهادهاي مستند در باره توسعه نظام آموزش حرفه

  اي آلمان؛ بررسي و تحليل نظام دوگانه در آموزش حرفه −

 هاي تجربي نظام دوگانه در حال اجرا در چين؛ و اجراي الگوي آزمايشي، گردآوري و تحليل  داده −

هـاي آزمايشـي چـين و     اين مقايسه بين دو نظام دوگانه آلمان و پروژه. يادگيري-ياددهيمقايسه فرايند  −

اي سنتي چين در دو رشته مكانيك و الكترونيـك  انجـام    فرايند فعلي ياددهي و يادگيري اموزش حرفه

 .گرفت

در چـين پيـاده    اجراي الگوهاي آزمايشي نشان داد كه نظام دوگانه آلمان را نمي توان بطور مستقيم و عينـاً 

نتايج پروژه اصالحات . اي چين كرد توان وارد آموزش حرفه ولي تجارب بسياري از اين نظام دوگانه را مي. كرد

 :توان در سه جنبه زير خالصه كرد اي چين را، بلحاظ مفهومي، مي اموزش حرفه

است، كه بازتاب چهـار   جوهر اين نظام دوگانه در تركيب نظري و عملي آن با يكديگر و با تأكيد بر عمل −

آمـوزش و توليـد؛ يـادگيري و كـار؛ مفـاهيم نظـري و       : پارچـه كـردن   جنبه فرايند آموزشي، يعنـي يـك  

  .پارچگي اجتماعي و پرورش شخصيت است هاي عملي؛ و يك مهارت

                                                 
1 . pilot project 


	 ا��.  ٢� �'I&G &ز� Fا����ت �&- ط -� ا�# -&���� از ��خ: 
Zhao Zhiqun and Xu Han,2010, Implementing Dual Vocational Education in China: A Case of Transnational 

Innovation Transfer through a German-Chinese Research and Development Project, in Rauner, Felix; Maclean, 
Rupert (Eds) 

Handbook of Technical and Vocational Education and Training Research, Springer, Netherlands .Pp 656-660. 
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دنبال كاربرد مديريتي مبتني بر تقسيم كار و سلسله مراتـب اسـت و از شـبكه كـاملي از      نظام دوگانه به −

گيـري، در   هاي قانوني كامالً تعريـف شـده و نيـز اركـان مشـورتي كارآمـد بـراي تصـميم         عات، رويهاطال

 .آموز، برخوردار است هاي اقتصادي، مدرسه و دانش هاي دولت، بنگاه حوزه

ها تضمين شده  هاي اقتصادي در اين آموزش آموزي از طريق موضع برتر بنگاه مرتبط بودن محتواي حرفه −

 .است

 :كرد  توان خالصه ي بدست آمده از اين پروژه را در چهار نكته زير ميها پيشرفت

هايي  بين مؤسسات خصوصي همكاري. اي بوجود آمد گيري شايستگي حرفه آموزي جديدي با جهت حرفه −

اي تعريـف كننـد تـا در     هـاي حرفـه   آموزي را بر اساس شايستگي هاي جديد حرفه شكل گرفت كه هدف

  .آموزان افزايش پيدا كند اي الزم براي آنها توسعه يابد و انطباق پذيري دانش حرفهمرحله بعد، دانش 

اي سنتي  در حالي كه آموزش حرفه. اي طراحي شد هاي حرفه برنامه درسي جامعي با تأكيد بر صالحيت −

 آمـوزي  حرفـه « ساختار برنامه درسي جديد داراي سه مرحله . اي متكي بود بر دانش نظري و نظام رشته

 .است» آموزي نهايي آموزي تخصصي و حرفه پايه، حرفه

تر  تر، عملي تر بر ابعاد پايه، گستره وسيع صورت متوني با تأكيد بيش محتواي يادگيري نيز اصالح شد تا به −

 .اي گذاشته شد تري بر فرايند كار در يادگيري حرفه تأكيد بيش. تر در آيد و مترقي

يـابي   يادگيري و وسـايل دسـت  -آموز محور كردن سازمان ياددهي دانشهاي  هايي نيز در مورد راه بررسي −

 . آن تدارك شد به

اي  بعد از اجراي اين برنامه، درك مـردم از آمـوزش حرفـه   : آمدهاي بلند مدت ديگري نيز بدست آمد پي −

اي در پيشـرفت   شد و مردم بتدريج باور كردند كه آمـوزش حرفـه   تنها به سنت كنفسيوسي محدود نمي

اعي و توسعه اقتصادي مؤثر است و اين درك بر منزلت اجتمـاعي ايـن نـوع آمـوزش در رقابـت بـا       اجتم

اي پـي   هاي اقتصادي در موفقيت آموزش حرفـه  از سوي ديگر مردم به نقش بنگاه. آموزش عمومي افزود

ار اي مخاطب قر هايي معطوف شد كه بجاي آن كه آموزش حرفه بردند و از اين رو توجه به وضع سياست

گذاري، دريافـت   هاي اقتصادي در اداره مدرسه، تدوين برنامه درسي، سرمايه تر بنگاه گيرد، بر نقش فعال

چنـين   فعاليـت ايـن پـروژه هـم    . باشد ها تأكيد داشته ها و ارزشيابي از آموخته مشورت در تدوين سياست

هي و يـادگيري سـنتي   تـري بـه نقـد و بررسـي يـادد      معلمان و مديران را تشويق كرد بشكل خردورزانه

بپردازند و با ابن كار بنياد ايـدئولوژيكي مناسـبي بـراي اصـالحات آموزشـي آينـده و فراينـد يـاددهي و         

 .يادگيري آن فراهم شد
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اي  مدرسـه حرفـه   27التحصـيل از دو دوره متفـاوت و از    فارغ 2340گيري از  اجراي پيمايش پي اين پروژه به

بودند بـه   آموزي دو گانه تحصيل كرده ش آموزاني كه در نظام جديد حرفهاين پيمايش نشان داد دان. پرداخت

هاي اقتصادي قرار داشتند، زيرا  تر مورد تأييد بنگاه كردند و بيش تر با شرايط كار انطباق پيدا مي مراتب سريع

يـت  اي خـوب ترب  تري داشتند، چند مهارت را بطور همزمان مي دانستند، از لحاظ اخـالق حرفـه   دانش بيش

 .تري داشتند بودند و توانايي عملي بيش شده

شرح مختصر آنها بقـرار زيـر   . هاي تكرار تجربه نظام دوگانه در چين نيز مورد كنكاش قرار گرفت دشواري

  :است

هايي شبيه كالس عادت دارند  معلمان به تدريس نظري در مكان. انطباق معلمان با اين نظام دشوار است −

  تجربه كافي ندار ند؛و براي تدريس عملي 

. هاي اقتصادي اسـت  آموزي عملي در بنگاه شدت بخشيدن به تدريس از طريق عمل كردن مستلزم حرفه −

فراهم كردن تسهيالتي براي تدريس و ايجاد الگوهايي كه تدريس را با توليد و مشاركت در منابع تركيب 

 كند چالش بزرگي است؛ و

يـادگيري معمـوالً بـا فقـدان     -وزشي براي انتخاب، فرايند ياددهيهاي آم بدليل كمي تعداد و تنوع رسانه −

 .هاي حمايتي رو به رو است مواد و رسانه

دهد كه در قلمرو مباحث اجتمـاعي   تر شرح آن گذشت بخوبي نشان مي عمد با تفصيل بيش تجربه باال كه به

اسـت رعايـت نهايـت دقـت در      اي، اقتباس از تجربه ساير كشـورها، الزم  پيچيده، مانند آموزش فني و حرفه

  .آيد آمدها بعمل گيري نتايج و پي ها در حين اجرا و پي اجراي پژوهش و طراحي آزمايشي و پايش دقيق طرح

  وضعيت ژاپن .2.3

كننـد، كاركنـان بـه     ها كاركنان خود را به طور كامل تربيـت مـي   ح ژاپني اين است كه شركت وجه تمايز آف

آموزي و سـازگاري   گيرند و باالخره اين كه حرفه آموزي بر عهده مي هاي در حرف شيوه خودآموزي نقش عمده

خـانواده، مدرسـه و   –در ژاپن افراد نسبت بـه گروهشـان   . اند اجتماعي با شركت محل كار در هم تنيده شده

هـا   شـركت .تعهداتي هم در برابر فرادستان و هم نسبت به فرودسـتان : تعهدات قوي و پايداري دارند -شركت

كنند و به دنبال كساني هستند كه خصوصيات فردي  خود را براي استخدام طول حيات گزينش مي كاركنان

نظر از محتـواي امتحـان، بـه ايـن دليـل       كارفرمايان براي نمرات خوب امتحاني، صرف. مناسبي داشته باشند

مجـدد امتحـان بـراي    گذراندن . هاي دشوار است دهنده توانايي فرد در انجام يادگيري اند كه نشان ارزش قائل

كسب نمره باالتر نيز در خور احترام است چون شخصـيت محكـم فـرد را در رويـارويي بـا مشـكالت نشـان        

  .دهد مي
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درصد در  75تقريباً . دهند درصد از گروه سني مرتبط در دوره دوم متوسطه به تحصيالت ادامه مي 95حدود 

هـاي نسـبتاً    رشـته . كنند اي تحصيل مي و حرفهدرصد در هنرستان فني  20رشته آموزش عمومي و بيش از 

اي  دروس فني و حرفه. انجامد هاي تخصصي متناظر نمي اي معموالً به ادامه كار در زمينه عمومي فني و حرفه

از ميـان كسـاني كـه دوره دوم متوسـطه فنـي و      . نقش مؤثري در تربيت نيروي انساني ماهر بر عهده ندارند

شوند و غالـب كـارگران خـط توليـد از      ها مي درصد كارگر خط توليد كارخانه 43ط اند فق اي را گذرانده حرفه

دارنـد كـه شـغل آنهـا      درصد از دانش آموختگان دوره دوم متوسطه اظهار مي 30تنها . آيند ها مي ساير رشته

ميان آنچه رغم اين ارتباط ضعيف  علي. اند تناسب دارد كامالً و يا تا حدودي با دروسي كه در مدرسه گذرانده

شود و مشاغل بعدي محصالن، در ژاپن كارفرمايان درباره نامرتبط بـودن   در مدارس و دانشگاهها آموخته مي

  .ها با نيازهاي شغلي آشكارا شكايتي ندارند آموخته

محور بعد از دوره متوسطه مدارس خصوصي هستند كه از يارانه   در ژاپن ارائه كنندگان عمده آ ف ح مدرسه

از تقاضـاي بـازار تبعيـت      معمـوالً . كنند اما چندان درگير مقررات و نظارت دولت نيسـتند  فاده ميدولت است

  .هاي كوچك بر عهده دارند اي شركت كنند و نقش مهمي در تربيت حرفه مي

پذيري به  هاي جامعه اي در ژاپن عمدتاً در اختيار خود صنايع قرار دارد و بر هدف بنابراين قلمرو تربيت حرفه

كنند، كه در آن،   اي شركت مي به طور كلي كاركنان تازه وارد در برنامه توجيهي فشرده: شود دت تأكيد ميش

–كارهـاي مشـاركتي   . شـود  پذيري تأكيد مي شناسي و مسئوليت بر افتخارات شركت، احترام به خود، وظيفه

هاي  ل ورود، شركت در همايشروزي شركت در سال او روي در طبيعت، اقامت در تسهيالت شبانه مثالً پياده

هـاي جديـد و كـارگروهي بـه      آوري در درون شركت و تسلط بر فن 1چرخش در كار. ساالنه مورد تأكيد است

  .شود ها به اجرا گذاشته مي هاي اين محفل گيري شده و توصيه پي  معموالً 2هاي كيفيت شكل محفل

هـاي مهـارت    هاي فني را تعيين و آزمـون  حيتهاي صنايع هنجارهاي صال اي بزرگ و متنوع از انجمن شبكه

ها بـه عنـوان ابـزاري بـراي      آزمون. هاست كنند و دولت پشتيبان قوي اين نوع آزمون تخصصي را بر گذار مي

گذرانـدن  . شوند نه به عنوان مدركي براي يافتن شغلي در خـارج از شـركت   تضمين كيفيت به كار گرفته مي

  .كند ايجاد حقي نميبراي دريافت پاداشي ويژه   آزمون

تقويـت  : اي عمدتاً بازتاب شيوه ژاپني اسـت  هاي آموزش فني و حرفه هاي بانك جهاني درباره سياست توصيه

آمـوزي در   آموزي در درون شـركت و تشـويق حرفـه    كيفيت آ و پ عمومي در مدارس، اولويت دادن به حرفه

  .نهادهاي خصوصي

                                                 
1 . Job Rotation 
2 . Quality Circle 
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  گيري  مقايسه و نتيجه .2.4

پذيري در محيط كار اولويـت   بيش از جامعه) نژادي، مكاني و جنسي(جويانه  تساويهاي  در سوئد، ارزش  . أ

وري بلكه به  آموزي بر سازگاري اجتماعي در يك شغل نه تنها به خاطر بهره درآلمان، مسلك حرفه. دارد

اي كه به كمك آن افراد جـاي خـود را در نظـم اجتمـاعي پيـدا كننـد و مشـروعيت آن را         عنوان وسيله

در ژاپن، سازگاري اجتماعي نسبت به شركت، يادگيري و تسلط بر پـاره كارهـا، بـه    . رند تأكيد داردبپذي

بنـابراين، از  . نمايش گذاشتن تعهد قوي اجتماعي نسبت به كار گروهي و نسبت به شركت اولويـت دارد 

ر آخر سـوئد  ، در مرتبه نخست ژاپن پس از آن آلمان و د)ايدئولوژي(لحاظ پرداختن به عقيده و مسلك 

آمـوزي   ها و نيازهاي كار به كمك حرفه قرار دارد، كه در ايجاد نگرش پذيرش بدون قيد و شرط خواسته

  . يابد تحقق مي

پذيري در محـيط كـار و پـرورش عقيـده و مسـلك از       در ايران، تقريباً دولت، در زمينه پرداختن به جامعه

اي  ست و چون مدارس و مراكز آموزش فني و حرفههاي اقتصادي شده ا آموزي، جانشين بنگاه طريق حرفه

هـا   سازي محيط كار برخوردار نيستند، اين گونه شايستگي ميزان كافي از امكانات الزم براي شبيه دولتي به

هـاي   توانايي بنگاه بشرط آن كه دولت به. گيرد و اثر بخشي چنداني ندارد فقط با تدريس نظري صورت مي

تواند در برقراري سازوكارهاي ارتباط آموزش فنـي   د، تجربه اين سه كشورمياقتصادي خصوصي اعتماد كن

 .اي با محيط كار در ايران مورد توجه قرار گيرد و حرفه

هـا نسـبت بـه تسـلط      گذاري شـده كـه ايـن اتحاديـه     هاي سوئد در صنعت پايه قدرت و ساختار اتحاديه  . ب

تر پايگاهشـان اصـناف بـوده     هاي كارگري بيش ديهدر آلمان اتحا. آموزي بي اعتمادند كارفرمايان بر حرفه

انـد و نماينـدگي    ها ضعيف در ژاپن اتحاديه. است كه طرفدار تاريخي كارآموزان استاد و شاگردي هستند

  .هاست شركت  نيروي كار با اتحاديه

منـافع  كـه بتوانـد   ) مانند اتحاديـه، انجمـن و يـا نهادهـاي مشـابه     (وجود نوع نهاد اجتماعي غير دولتي 

اجتماعي را نمايندگي كند، الزمه برقراري هرگونه ارتبـاط فعـال،   -هاي اقتصادي هاي فعال در زمينه گروه

در ايران، چنين نهادهاي تأسيس شده . اي و محيط كار است پايدار و مؤثر بين نظام آموزش فني و حرفه

آن، رشـد چنـداني پيـدا     جانبـه  هاي يـك  گيري است ولي در زير سايه سنگين مداخالت دولت و تصميم

اي از كمال دست نيافتـه كـه بتوانـد منـافع گـروه خـود را، در زمينـه         نكرده و از نظر اجتماعي به مرتبه

رفتار دولـت در ايـن زمينـه، بـر     . اي و مسايل نيروي انساني، بدرستي نمايندگي كند هاي حرفه صالحيت

 .گيري روابط آموزش و محيط كار بسيار تأثير گذار است جهت
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در سوئد نظام يكسان و يك شكل ملي بسيار مورد توجه جامعه و دولت برخاسته از آن است، و بنـابراين    . ت

آمـوزي بـا اطـاق صـنايع،      در آلمـان مسـئوليت حرفـه   . دخالت دولت مركزي بر فرايند كارها غالب است

در ژاپـن  . شـود  مركزي اعمال مي  آهنگي ضعيفي از طرف دولت هاي ايالتي است و هم كشاورزي و دولت

  .آهنگي دولت مركزي ضعيف است طور محسوس هم به

اي بـا تأكيـد    شكل ملي در زمينـه امـوزش فنـي و حرفـه     در ايران، با مركزيت دولت، نظام يكسان و يك

يـافتگي منـاطق    ولي مقتضيات جغرافيايي، فرهنگي، قومي، و اخـتالف سـطح توسـعه   . شود گيري مي پي

در بازبيني سازوكارهاي برقراري رابطه بين نظام آموزش . سب نداردشكلي تنا مختلف كشور با چنين يك

ها و رعايت اين مقتضيات ضرورت  رسميت شناختن اين تفاوت اي و محيط كار پذيرفتن و به فني و حرفه

 .كند پايداري سازوكارها كمك مي دارد و به

در آلمان و تا حدودي در . داردگرايي وجود  در هر سه كشور از لحاظ ميزان جدا كردن كار از آموزش هم  . ث

. تر شده و از جريان خط توليد جدا شده اسـت  آموزي در شركت به آموزش در مدرسه نزديك ژاپن حرفه

سياست سوئد به تشويق كارفرمايان براي پذيرش مسئوليت قسمتي از برنامه درسـي و پـذيرش كـارورز    

  .بيشتر شده است

تر آوپ عمـومي گذاشـته شـده     هاي طوالني بر اساس دورههاي آ ف ح  در هر سه كشور پذيرش در رشته  . ج

تـرجيح  . تري دارند آموزي كساني را بپذيرند كه تحصيالت بيش دهند براي حرفه هر سه ترجيح مي. است

ماننـد  (آموزي از مهارت آموزي براي يك شغل خاص در نوجواني  هاي حرفه عمومي آن است كه سياست

شود  تر كه در مدارس متوسطه فراگير ارائه مي هاي گسترده آموزي هبه سمت حرف) شيوه كارآموزي دوگانه

ها تكميـل   آموزي كاركنان مستقر در مراكز آموزش شركت ها با حرفه كند و اين نوع آموزش گرايش پيدا 

 .شود مي

 تـر،  هاي متنوع رشد كمي، شيوه: توان آشكارا مشاهده كرد المللي نيز روند بلند مدتي را مي در سطح بين

برداشـت عمـومي آن اسـت كـه حجـم و مقيـاس       . تـر  آموزي متكي بـه آمـوزش عمـومي طـوالني      حرفه

هاي اقتصادي بسيار گسترش يافته اسـت، امـا ايـن رويـداد بـه       هاي مبتني بر امكانات بنگاه آموزي حرفه

رونـد كنـوني   . اي و دولتـي صـورت گرفتـه اسـت     آموزي درون مدرسـه  عنوان مكمل رشد امكانات حرفه

تـر   پيوند نزديك. كند آموزي، به كارگيري الگوهاي بنگاههاي خصوصي را تأييد مي نگي تدارك حرفهچگو

هـا،   آمـوزي، توجـه بـه هزينـه     هاي حرفـه  آموزي با تقاضاي مؤثر بازار كار، بازاريابي فعال براي دوره حرفه

گـو بـودن بـه     اسـخ تر به مديران، به كارگيري نشـانگرهاي عملكـرد و پ   واگذاري قدرت و مسئوليت بيش

گذاري محلي كه در آن نمايندگان صنايع وزن بيشتري داشته باشـند، از جملـه ايـن     هاي سياست هيأت

 .گونه تدابير است
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ويـژه بـراي    ها به در ايران نيز با گسترش سطح پوشش آموزش عمومي و افزايش كيفيت اين نوع آموزش

اند، در بسترسازي بـراي برقـراري    بازاركار نرسيده ساله، كه هنوز به سن قانوني ورود به 13-6گروه سني 

كارهاي آزمايش شـده در   تر راه ارتباط بين نظام آموزش و محيط كار توجه به اين تدابير، با تحليل دقيق

هاي كلي  ويژه آن كه برخي از اصول قانون اساسي و احكام سياست به. شود گانه، توصيه مي كشورهاي سه

قانون اساسي و باالخره احكام قـانوني   44هاي مصوب تفسير اصل  له و سياستسا 20انداز  نظام در چشم

. گذاري چنـين سـازوكارهايي در اختيـار اسـت     برنامه پنجم توسعه، شالوده حقوقي مستحكمي براي پايه

مردان و بدنه كارشناسي دولت بـا   گذاران، دولت آنچه موردنياز است، فرهنگ سازي و آشنا كردن سياست

  .ي بديل استها حل راه

  1ريزي درسي و محيط كار در كشورهاي اروپاي غربي ارتباط برنامه .3

اي در تمام كشورها قبل از پايان دوره آموزش اجباري يا در خاتمـه آن از نظـام    در اروپا آموزش فني و حرفه

اي را  آموزش عمومي و رسمي كه هدفش ارائه دروس مشترك دانش عمومي به همـه كودكـان اسـت و پايـه    

آمـوزش  . شود دهد، جدا مي اي تشكيل مي راي پيشرفت بعدي در مسيرهاي آموزش عمومي يا آموزش حرفهب

آموزان بعـد از   شود اما استثناهاي مهمي هم مانند آلمان كه دانش سال و بيشتر بالغ مي 9عمومي معموالً به 

ند و در هلنـد كـه   شـو  سال آموزش عمومي و مشترك بين سه نوع مدرسه متفـاوت تقسـيم مـي    4گذراندن 

شـود، مشـاهده    به دو شاخه عمومي و متوسط فني تقسـيم مـي  ) سال تحصيل 4(سالگي  11آموزش پس از 

هـاي آمـوزش اروپـايي، سـه      در نظـام ) سال آموزش عمومي 9يعني (سالگي  16به هر حال بعد از . گردد مي

  :آموزي شغلي شناسايي شده است الگوي اصلي براي ارائه مهارت

در اين الگو يادگيري بر مبناي آموزش تمـام وقـت در دبيرسـتان    :  2مدرسه يا آموزشگاه محورالگوي  -1

در پايان ديپلم فني كه با ديپلم عمـومي متفـاوت اسـت    . گيرد اي يا جامع يا مدرسه فني صورت مي حرفه

عملـي در  هـاي   ريزي به صورت ملي است و بـا دوره  برنامه. مسئوليت با وزارت آوپ است. شود دريافت مي

كشد و در طول سال تحصيلي يا در پايـان آن   شركت توليدي همراه است كه بيش از چند هفته طول نمي

اند و به صالحيت كارگر ماهر و اسـتادكار   امتحانات در سطح ملي يا محلي استاندارد شده. شود گذرانده مي

م بـراي ورود بـه آمـوزش عـالي     دسته اخير واجد شرايط الز. شوند و يا به صالحيت تكنسين فني نائل مي

  .هستند

                                                 
� %&I�+� زش و �، ١٣٨٢، .پ. ج�uد، ج: -&I&G'� از �pخF ز�&.  ١-&  ،�-&U )�^ا( در ارو ���Hدر دا�� ،�H7و�* ��wI ����I ���&ج


 _��رم -ا*'�Yد +� زش و ^&ورش�P و �&-�، ��&ان، =i . ج�M� 	
 .٤١٠-٣٩٣، ا�'��رات ^mوه�6
2 . School- Based  Model 
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اين الگو در پي ادغـام يـادگيري در محـل كـار بـا يـادگيري در مؤسسـات آمـوزش         : 1الگوي كارآموزي -2

در آلمـان و كشـورهاي اتـريش و    . شود اي است كه معموالً به تمرين عملي در يك شغل منتهي مي حرفه

هاي سه وجهي كارفرمايان،  ي و به وسيله كميسيونبرنامه درسي به صورت مل. سوئيس اين الگو رواج دارد

هـاي   اطـاق . هاسـت  ها و وزارت آموزش و پروش تدوين شده و مسئوليت ارائه آن بر عهده شـركت  اتحاديه

صنعت و كشاورزي مسئوليت نظارت بر كيفيت حرفه آموزي و سازماندهي امتحانات را بر عهده  –بازرگاني 

كننـد و مسـتقيماً    كارآموزان گواهي كارگر ماهر دريافت مـي . ساله است آموزي اغلب سه دوره حرفه. دارند

  .توانند دانشگاه بروند نمي

آمـوزاني كـه    آموزي كمك بـه انتقـال دانـش    هدف اين نوع حرفه: 2الگوي حرفه آموزي بعد از مدرسه -3

يـابي بـه    ز دسـت تـر ا  در اين مرحله يافتن شغل مهـم . اند به محيط كار است تحصيالت اجباري را گذرانده

تر از حمايت دولت برخوردارند و بـه عنـوان راهـي     آموزي كم هاي حرفه طرح. سطح معيني از مهارت است

در انگلستان اين آموزش نقش محوري دارد . براي اجتماع پذيري جوانان از حمايت كارفرمايان برخوردارند

هـا بـر اسـاس اسـتانداردهاي      ارتآمـوزش مهـ  ) الـف : و دوره آن دو ساله است و هدف آن عبارت اسـت از 

بهبـود قابليـت اشـتغال    ) تقويت اثربخشي و توانايي شخصي در يـادگيري، و پ ) شايستگي در مشاغل، ب

هـاي غيرانتفـاعي،    هـاي خصوصـي، سـازمان    شـركت . نظـارت مـديريتي آن گونـاگون اسـت    . جوانان است

  .توانند آن را اجرا كنند هاي محلي مي هاي عمومي و دولت مؤسسه

تر كشورهاي اروپـايي بـر يـك الگـوي خـاص آمـوزش و تربيـت         ر اين نكته بايد تأكيد شود كه اگرچه بيشب

به اين ترتيب كه در آلمان همـراه نظـام   . گاه انحصاري نيست كنند، ولي آن الگو هيچ اي غالب تكيه مي حرفه

اي تمـام   لند كه مدارس حرفـه برعكس در فرانسه و ايتاليا و ه. اي تمام وقت وجود دارد دوگانه، مدارس حرفه

  .آموزي است، نظام كارآموزي نيز در كنار آنها وجود دارد وقت راهكار اصلي ارائه حرفه

آورانه، اجتماعي  ها را با تغييرات فن اند تا آن هاي درسي مواجه همه كشورهاي اروپايي با چالش نوسازي برنامه

يابد مگر آن كه ساز و كارهاي اثربخش نهادي كه در آن تواند تحقق  اين امر نمي. آهنگ سازد و اقتصادي هم

كننـدگان خـدمات آموزشـي     اي، يعنـي كارفرمايـان، و ارائـه    كاربران دانش آموختگان آموزش و تربيت حرفه

اي تبادل نظـر   هاي حرفه بتوانند در مورد محتواي آينده صالحيت) هاي ارائه كننده آموزش مدارس و شركت(

  :هاي زير به شدت متفاوت است نحوه سازماندهي اين نهاد بر اساس مالك. افق برسندكنند و نهايتاً به تو

                                                 
1 . Apprenticeship Model 
2 . Post School Training Model 
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طـور   هاي وضـع شـده را بـه    رود كه مالك از برخي كشورها، انتظار مي. ماهيت و دامنه الزامي بودن -الف

 ها مدنظر قرار دهنـد و در برخـي ديگـر از    هاي درسي در همه سطوح و همه بخش كامل و در تمام برنامه

  .رود ها چنين انتظاري مي كشورها تنها در سطوح كارگر ماهر و در بعضي از بخش

در برخي كشورها، براساس سازوكار قانوني، مديران از قدرتي قانوني بـراي   .ميزان اختيارات مديريتي -ب

ل اعمال نظر در برنامه درسي برخوردارند در برخي ديگر فقط در بخش خاصي از برنامه درسي توان اعمـا 

  .آلمان در يك سر طيف و انگلستان در سر ديگر طيف قرار دارد. نظر دارند

در فرانسـه، ايتاليـا و هلنـد وزارت آمـوزش و پـرورش       .هاي اجتماعي نقش مسئوالن دولتي و طرف -پ

در آلمان كارفرمايـان  . هاي خصوصي دارند، چون منابع مالي را در دست دارند تر از بنگاه نقشي بسيار قوي

گـذاري   هستند زيرا عمده سـرمايه ) اي سازمان برنامه ريزي درسي و آموزشي حرفه( B1BBنيرومندتر از 

  .گيرد توسط آنها صورت مي

هاي مسئول در تجديـدنظر   در عموم كشورها كميته. اي آهنگي بين مواد درسي عمومي و حرفه هم -ت

  .اي هستند و برنامه مواد عمومي بر عهده آوپ است در برنامه درسي تنها مسئول مواد حرفه

  

  1گذر از مدرسه به محيط كار در منطقه آسيا و اقيانوسيه .4

اي و محيط كار، شناسايي مسايل مـرتبط بـا اشـتغال     ش فني و حرفههدف نهايي از بررسي رابطه بين آموز 

محيط كار، از جمله تمهيداتي   گذر از مدرسه به هاي موسوم به برنامه. هاست آموزش  التحصيالن اين گونه فارغ

هاي رابطه بين اين دو محيط را برطرف  التحصيالن در صدد است نارسايي است كه ضمن تسهيل اشتغال فارغ

 .و بستر مناسبي براي اشتغال فراهم كند سازد

المللي يونسكو و يونيووك و با مسـئوليت مؤسسـه ملـي     هاي بين ميالدي، با همكاري سازمان 2007در سال 

 15محيط كار بـا مشـاركت    همايش درباره گذر از مدرسه به (NIER)گذاري آموزشي ژاپن  مطالعات سياست

س، چين، فيجي، اندونزي، ژاپن، مالزي، مغولسـتان، نپـال، جمهـوري    كشور استراليا، بنگالدش، كامبوج، الئو

تواند  اي است كه مي گزارش نهايي اين همايش حاوي نكات ارزنده. كره، سريالنكا، تايلند، و ويتنام برگزار شد

در اين بخـش از گـزارش نكـات مهـم     . هاي كار در ايران كارشناسان را كمك كند در بازنگري و اصالح شيوه

شـود كـه در كشـورهاي شـركت كننـده در       يادآور مي. شده در اين همايش باختصار ارايه خواهد شد مطرح

همايش هم نام كشورهاي پيشرفته صنعتي مانند ژاپن و استراليا مشاهده مي شود و هـم نـام كشـورهاي در    

                                                 
 :-&I&G'� از 7Gارش. ١

National Institute for Educational Policy Research of Japan (NIER), 2007, From School to Work: 
Contemporary TVET Regional Experiences; Final Report of the Seminar  23-30 Jan. 2007. Tokyo, Japan. 
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اي مطـرح شـده   ه خورد، در نتيجه تنوع تجربه اي چون چين، تايلند، اندونزي و مالزي بچشم مي حال توسعه

نكته دوم شركت تعدادي از كارشناسان خبره . كند فراوان است كه انتخاب تجربه مناسب كشور را تسهيل مي

  . است ارايه مباحث تحليلي كمك كرده در همايش است كه به) ژاپن(المللي و كشور ميزبان  هاي بين سازمان

شـود،   محيط كار مطرح مـي  گذر از مدرسه بههاي مشترك كشورها درباره مسأله  در ابتدا موضوعات و چالش

در دهه گذشته گذر جوانان از تحصيل به محـيط كـار   ) 1: پس از آن پاسخ كارشناسان كشورها به دوپرسش

با شرايط خاص كشور شما، چه وجوه موفقي از اقـدامات  ) 2چگونه از روندهاي جهاني تأثير پذيرفته است؟ و 

شود و در پايان فهرستي از مسايل عمده كشورها  رود؟ خالصه مي ر ميانجام گرفته است حائز اهميت به شما

  . در اين زمينه و راهبردهايي براي اصالح آنها ارايه خواهد شد

  .اي و محيط كار متمركز باشد شود ارايه مطالب بر مباحث مرتبط با رابطه آموزش فني و حرفه كوشش مي

   هاي مشترك كشورهاي منطقه چالش .4.1

با وجود آن كه در ميان گزارش كشورها درباره رويكردهاي اتخاذ شده براي گذر از محيط مدرسه به محـيط  

هـاي گـذر در هـر كشـور مشـاهده       هايي كه در برابر اجراي برنامـه  شود و چالش هايي مشاهده مي كار تفاوت

هـاي   ها موضوعات و چـالش اجتماعي آن نشأت گرفته است، اما در ميان آن –هاي اقتصادي  شود از ويژگي مي

  : هاي مشترك عبارتند از گونه مقوله اين. توان فهرست كرد مشتركي را مي

هـاي   در بسياري از كشـورها در مقايسـه بـا آمـوزش    : اي موقعيت و منزلت آموزش و تربيت فني و حرفه

اجتمـاعي در   تري برخوردار است و به آن منزلت اي از موقعيت اجتماعي پايين نظري، آموزش فني و حرفه

شـود و آخـرين مسـير تحصـيلي      به آن نگاه مي» آموزش دست دوم«غالباً به چشم . شود خوري داده نمي

توانـد   مي  ح ف ت در نتيجه نقشي كه آ. دهند آموزان وامانده از ساير مسيرها به آن تن در مي است كه دانش

يـا شـناخته نشـده يـا بسـيار نـاچيز        در پيشرفت اقتصادي كشور و در كاهش نرخ بيكاري ايفا كند عموماً

اقداماتي صورت گيرد كه هم به جذب   ح ف ت بدين ترتيب الزم است براي ارتقاي موقعيت آ. شود برآورد مي

گذاري بيشتري را از بخش خصوصي و دولت در اين زمينه  آموزان مستعدتر كمك كند و هم سرمايه دانش

 .جذب كند

بتواند نقش مؤثري در گـذر از مدرسـه بـه      ح ف ت كه آ براي آن: ارهاي گذر از مدرسه به محيط ك سياست

نفعان بـر سـر آن    اندر كاران و ذي هاي جامعي كه كليه دست محيط كار بر عهده گيرد، الزم است سياست

هـايي وضـع    در اغلب كشورهاي منطقه چنـين سياسـت  . اند وضع شده و به اجرا گذاشته شود تفاهم كرده

  .ر شايسته به اجرا در نيامده استشده است، اما به طو
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در قلمرو آموزش، اين معلمان و مربيان هستند كه در اصالحات آموزشي : نقش معلمان و مربيان آت ف ح

ترين عاملي هسـتند كـه مسـتقيماً بـا مشـتريان،       كنند، زيرا آنان مهم را ايفا مي» عامل تغيير«نقش اصلي 

هاي وضع شده و  ين آنان هستند كه در پايان مسير بايد سياستچن هم. آموزان، سر و كار دارند يعني دانش

براي جذب معلمان و مربيان با . ريزي شده براي گذر از مدرسه به محيط كار را پياده كنند اصالحات برنامه

افـزون بـر آن،   . انداز شغلي جذاب مورد نياز خواهد بـود  انگيزه و صاحب صالحيت پرداخت مناسب و چشم

روز نگهداشـتن اطالعـات آنهـا دربـاره بـازار كـار و        هاي منظم آموزش ضمن خدمت براي به برگزاري دوره

  .هاي جديد مورد نياز خواهد بود فناوري

گواهينامه و چگونگي صدور آن در فرآيند گذر از مدرسـه بـه محـيط كـار نقـش      : 1هاي صالحيت چارچوب

در . سـازد  داوطلبان استخدام را آشكار مي بسيار مؤثري بر عهده دارد زيرا براي كارفرمايان سطح صالحيت

آموزي در كشوري فعال باشـد و هـر كـدام چنـدين نـوع       وضعيتي كه انواع بسيار مختلف مسيرهاي حرفه

اي كه توسط داوطلبان اسـتخدام   گواهينامه صادر كنند، براي كارفرمايان تشخيص ارزش واقعي گواهينامه

تواند نظام رسمي صـدور   ابزار مؤثري است كه مي  صالحيت چارچوب ملي. شود دشوار خواهد شد ارائه مي

ها را شفاف ساخته و آن را براي ارزيـابي كارفرمايـان آشـكار     ها را نظم داده و محتواي صالحيت گواهينامه

تواند انعطاف و تحرك بيشتري بـراي   ها مي اي رسمي صالحيت افزون بر آن، چارچوب ملي و منطقه. سازد

  .هاي كار برون مرزي، فراهم آورد در محيط جويندگان كار، حتي

آموزان باز كنـد   قابليت داشته باشد مسيري را براي دانش  ح ف ت اين كه آ: برقراري مشاركت با كارفرمايان

هـاي آمـوزش داده    اشتغال مؤثر بينجامد، بيش از همه به كيفيت و تناسب محتواي دروس و مهارت كه به

گزارش چند كشور به عدم تناسـب و ناسـازگاري عرضـه نيـروي انسـاني      در . شده در مدارس وابسته است

آموزش ديده با نيازهاي بازار كار اشاره شده بود كه نتيجه آن نارضايتي كارفرمايان از نوع و سطح مهـارت  

يكي از راههاي مؤثر برقـراري تناسـب بـين عرضـه و تقاضـا درگيـر كـردن        . جويندگان متقاضي كار است

  ح ف ت هاي آ ها و هم در مرحله اجراي برنامه گذاري گذاري و تصميم رمايان هم در سياستنفعان و كارف ذي

اي كـه بتوانـد    شـود و فقـدان نهـاد مشـاوره     ها مشاهده نمي گونه مشاركت در بسياري از كشورها اين. است

ك را در هاي هر ي را به مشاركت تشويق كند و حقوق، وظايف و مسئوليت  ح ف ت دولت، بخش خصوصي و آ

  .شود زمينه اين نوع مشاركت تعريف كند احساس مي

اي  هاي محروم و قشرهاي حاشيه جوانان، به ويژه كساني كه از خانواده: 2دسترسي و مسيرهاي دسترسي

هاي متنوعي در اختيار داشته باشند كه بتوانند در زمينه مـورد عالقـه خـود بـه      اند، بايد فرصت برخواسته

                                                 
1 . Qualification Framework 
2 . Access and Path Ways 
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آموزي ندارند  هاي حرفه مند توان مالي كافي براي تأمين هزينه چون همه افراد عالقه. دآموزي بپردازن حرفه

. آموزي فـراهم گـردد   آموزي فرصت اشتغال و كسب درآمد ضمن حرفه الزم است كه براي داوطلبان حرفه

آموزان  دانش هايي كه به طرح. هاي كسب تجربه كاري انجام داد توان با برقراري پيوند با طرح اين كار را مي

آموزي كرده و همراه آن با مشاغل آينده خـود نيـز    هاي كار مهارت دهد ضمن تحصيل در محيط اجازه مي

باشد كه فقـط بـه يـك مسـير خـتم شـود، بلكـه        » اي طرفه خيابان يك«نبايد   ح ف ت آ. آشنايي پيدا كنند

اين نوع آموزش نيازمنـد مسـيرهاي    .براي اشتغال و يا ادامه تحصيل بيانجامد  شايسته است به چند گزينه

سـازد و هـم تحـرك عمـودي و افقـي       العمـر را ميسـر مـي    منعطف يادگيري است كه هم يادگيري مـادام 

  .كند آموزان را در انواع و سطوح مختلف آموزش و اشتغال تسهيل مي حرفه

وزش و اشتغال افزوده هاي آم به ميزاني كه بر تنوع، پيچيدگي و تغييرات گزينه: مشاوره و راهنمايي شغلي

در بسـياري از  . شـود  شود، بر اهميت اطالعات خوب و مشاوره مناسب جهـت جوانـان نيـز اضـافه مـي      مي

چنـين   هـم . شـود  كشورهاي منطقه آسيا و اقيانوسيه خدمات منظم مشاوره و راهمـايي شـغلي ارائـه نمـي    

ه بـراي برقـراري انطبـاق بـين     اطالعـاتي كـ  . اطالعات قابل اعتمادي درباره بازار كـار در دسـترس نيسـت   

  .هاي خالي در محيط كار بسيار حياتي است هاي جويندگان كار و نيازهاي محل قابليت

يابي به اشتغال مؤثر در اختيـار جوانـان    رود مسيري براي دست انتظار مي  ح ف ت چون از آ: توسعه اقتصادي

هاي  توان انتظار داشت كه فرصت آن نمي قرار دهد، آشكار است كه در شرايط ركود يا رشد كند اقتصاد از

جوانان با صـالحيت و    ح ف ت هاي اشتغال، حتي زماني كه آ مقوله فقدان فرصت. جديد اشتغال فراهم آورد

  .مناسبي را تربيت كند، باز هم يك چالش جدي به شمار خواهد آمد

  هاي دوگانه  كنندگان در همايش به پرسش پاسخ شركت .4.2

دو پرسش، يكي دربـاره تغييـرات    هاي كارشناسان كشورهاي شركت كننده به پاسخ بندي در اين بخش جمع

هاي  اي كه نسبت به چالش مؤثر بر گذر از مدرسه به محيط كار و دوم، بيان مؤثرترين شيوه) جهاني(محيطي 

ها تر تمهيـدات كشـور   گيري و شناخت ژرف براي آن كه پي. رو در هر كشور اتخاذ شده، ارايه شده است پيش

تـر ايـن    شـرح گسـترده  . تسهيل شود، نام كشوري كه مبتكر كاربرد هر تمهيد بوده كنار آن ذكر شده اسـت 

  .هاي كشوري، در شكل ديجيتالي پيوست گزارش نهايي همايش شده است تمهيدات در گزارش

در دهه گذشته گذر جوانان از تحصيل به محيط كار چگونه از روندهاي جهاني تأثير  -1پرسش 

  پذيرفته است؟

  :روندهاي جهاني مؤثر عبارتند از

  :تغييرات اقتصاد و بازار كار .1
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هـاي صـنعت و    هاي شغلي كاهش سهم بخش كشاورزي و افزايش سـهم بخـش   جا به جايي در فرصت −

  خدمات

  .المللي افزوده است هاي محلي و بين جهاني شدن بازار كار كه بر شدت رقابت −

  فرامرزهاتحرك بيشتر نيروي كار در  −

  .العمر تضمين شده نيست ديگر اشتغال بلند مدت و مادام –ناپايداري اشتغال  −

  :هاي جديد ورود فناوري .2

  .كنند هاي جديد تغيير مي فرآيندهاي ساخت و توليد با ورود فناوري −

  هاي شغلي و نيازهاي مهارتي مرتبط با آنها تغيير در نيم رخ −

. شـود  بسته شده و از فرآينـدهاي كـارگر محـور كاسـته مـي     فرآيندهاي كار بيش از پيش به فناوري وا −

  .رود ها از دست مي شغل

هاي جديد اطالعات، مايكرو الكترونيك، اينترنت و تجـارت الكترونيكـي بـا تغييـرات اساسـي و       فناوري −

  .اند مداوم همراه

وزيـع كننـدگان و   كنندگان مواد اوليه و نيمه ساخته، ت اين تغييرات بر روابط آنها با ساخت ساز، تأمين −

  .گذارد كنندگان تأثير مي مصرف

  :شناختي عوامل جمعيت .3

  .گذارد ساختار سني جمعيت و حجم نسبي گروه جوانان بر روي سهولت ورود به بازار كار تأثير مي −

  .كند مهاجرت شديد از روستا به مناطق شهري رقابت در مشاغل را در مناطق شهري تشديد مي −

  :توسعه ناپايدار .4

 شود ف منابع ميسبب اتال −

  كند محيط زيست را آلوده مي −

  )گذارد مثالً بر نرخ اشتغال در بخش كشاورزي اثر مي(كند  تغييرات آب و هوايي را تشديد مي −

  كند را تشديد مي HIV/AIDSهاي همه جا گير مانند  بيماري −

  .كند ميهاي بومي تشديد  به حاشيه رفتن گروههاي خاص را در بازار كار، مانند زنان و اقليت −

متناسب با شرايط خاص كشور شما، چه وجوه مـوفقي از اقـدامات انجـام گرفتـه از     : 2پرسش 

  اهميت بيشتري برخوردار است؟

  :يابي رسي و راههاي دست دست .1
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آمـوزان روسـتايي و منـاطق     روزي رايگان بـراي دانـش   اي رايگان، با تسهيالت شبانه ارائه آموزش حرفه −

  )مغولستان(رسي براي همگان  دستمحروم به منظور تسهيل 

  )كامبوج(هاي چندگانه ورود و خروج  با فرصت  ح ف ت نظام منعطف آ −

  )كامبوج(هاي پراكنده نقاط دور  رسي جمعيت اي براي افزايش دست آموزي منطقه تأسيس مراكز حرفه −

  )كامبوج(محور براي جمعيت روستايي  –آموزي بسيار كوتاه مدت و منطقه  حرفه −

اي كه بتوانند به كسب درجه كارشناسي فني و  دانشگاه ويژه براي دارندگان ديپلم فني و حرفهتأسيس  −

  )سريالنكا(مهندسي نائل شوند 

  )جمهوري كره(اي  پژوهشي و آموزش حرفه/ نظري: ساله به دو گرايش 4تقسيم دانشگاههاي  −

  :ها ها و سياست چارچوب .2

  )سريالنكا(اي  هاي حرفه ايجاد چارچوب رسمي ملي صالحيت −

  )كامبوج(  ح ف ت هاي ملي توسعه آ هاي دراز مدت و سياست برنامه −

آهنگي در موضوعات منـابع   ارتقاء وزارت آموزش و پرورش به سطح معاون نخست وزير براي ايجاد هم −

  )جمهوري كره(انساني 

  )لندتاي( 2010درصد تا پايان سال  70اي تا  نويسي در آموزش حرفه تنظيم سياست افزايش نام −

  :ارتباط با بازار كار .3

آمـوزي   التحصيالن مؤسسات مجاز حرفه ها يا وضع قوانين مناسب با صنايع كه تنها فارغ برقراري توافق −

  )سريالنكا(را استخدام كنند 

همكاري ميان وزارت آموزش و پرورش و وزارت كار در تدوين راهبـردي بـراي درگيـر كـردن بيشـتر       −

  )مغولستان(  ح ف ت ي آها و اجرا بخش خصوصي در سياست

  )كامبوج(  ح ف ت ايجاد واحد پيوند با صنعت در اغلب مؤسسات آ −

  :اطالعات بازار كار .4

صندوق توسعه اشتغال منابع الزم را براي ارايه خدمات اطالعات بازار كار و مطالعات آن براي برقـراري   −

  )مغولستان(كند  سازگاري بيشتر بين عرضه و تقاضا تأمين مي

  )كامبوج(با تقاضاي بازار كار   ح ف ت اضاي مهارت براي بهبود سازگاري آتحليل تق −

التحصيالن جهت اشـتغال در مشـاغل كـم ارج و در مشـاغل      هاي انگيزشي براي فارغ برقراري سياست −

  )چين(نواحي دورافتاده 
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آنـان  ) يا زنـدگي حرفـه  ( 1التحصيالن و مسيرهاي كار راهه گردآوري اطالعات درباره نرخ اشتغال فارغ −

  )كره –چين (

  :تمركززدايي .5

هـاي مشـورتي صـنعت     آمـوزي، كميتـه   برقراري نظام غير متمركز مديريت به همراه هيأت ملي حرفـه  −

  )كامبوج(آموزي  اي حرفه هاي منطقه آموزي و هيأت حرفه

بخـش  آموزي با واگذاري آن به ارائه كنندگان مختلف، از جمله  هاي حرفه تمركززدايي در اجراي برنامه −

 2آمـوزي  آمـوزي و برنامـه نمونـه پتـه حرفـه      خصوصي و نهادهاي مردمي، از طريق صندوق ملي حرفه

  )كامبوج(

  :اي كردن حرفه .6

  ).جمهوري كره(اي كردن آموزش عالي  طرح نمونه حرفه −

  مسايل پيش رو در كشورهاي مورد بررسي و راهبردهاي پيشنهادي .4.3

گـذر از مدرسـه بـه    (اي و محـيط كـار    آموزش فني و حرفه مسأله مهم درباره ارتباط نظام 16در اين بخش 

  .كارهايي پيشنهاد شده است در كشورهاي عضو مطرح شده و براي هريك راه) محيط كار

هـاي اجرايـي و    افراد زيادي در سمت  ح ف ت با رشد نهادهاي آ.  ح ف ت تشكيالت سازماني آ: مسأله .1

ها آموزش مناسـب ديـده    ها و نقش آن كه براي اين سمت اند بدون به كار اشتغال يافته  ح ف ت اداري آ

بتوانند با كارايي و كارآمدي انجام وظيفه كنند اين افراد اجرايي   ح ف ت براي آن كه مؤسسات آ. باشند

  .اي هستند نيازمند تربيت حرفه

  : راهبردها

  تدوين استانداردهاي اشتغال براي كاركنان اجرايي −

  آموزشي براي تربيت كاركنان اجرايي متناسب با استانداردهاي وضع شدههاي  فراهم آوردن دوره −

  براي روستائيان و بزرگساالن  ح ف ت آ: مسأله .2

هاي آموزش رسمي و غيررسمي جهت روستائيان و جمعيـت   در زمينه  ح ف ت هاي آ الزم است برنامه −

  .بزرگساالن متناسب با اقتصاد محل سكونت آنان تنظيم شود

  :راهبردها

                                                 
1 . career 
2 . Training Voucher 
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  براي بزرگساالن   ح ف ت رپايي و توسعه آب −

هاي كارآفريني و خوداشـتغالي كـه بـا نيازهـا و      هاي پودماني در زمينه مهارت طراحي و تنظيم دوره −

  .شرايط محلي پيوند داشته باشد و تأكيدش بر گروههاي محروم باشد

  هاي توسعه مهارت در بخش غيررسمي  هاي تقويت برنامه جستجوي شيوه −

دولتـي،    ح ف ت هاي هم آهنـگ كننـده بـراي ارائـه كننـدگان آ      هاي ملي و چارچوب استتنظيم سي −

  .خصوصي، نهادهاي مردمي

با استفاده از پشتيباني مالي، فنـي و تسـهيالت زيـر      ح ف ت تقويت فناوري اطالعات و ارتباطات در آ −

  .ساختي توسط دولت

سـياري از كشـورها دختـران در مقايسـه بـا      رسـد در ب  به نظر مي.  ح ف ت برابري جنسيتي در آ: مسأله .3

نه تنها   ح ف ت هاي جنسيتي در دسترسي به آ نابرابري. مشاركت دارند  ح ف ت پسران به نسبت كمتري در آ

دهد بلكه  دهنده منزلتي اسـت كـه    از وجود نابرابري و تقسيم كار بر اساس جنسيت در بازار كار خبر مي

  .ستجامعه براي دختران و زنان قائل ا

  :راهبردها

هـايي كـه در آن قـبالً مشـاركت      برقراري ضوابط و امتيازاتي كه تعداد زيادي از دختـران بـه رشـته    −

  .اند جذب كند نداشته

    ح ف ت آموزان دختر آ برقراري كمك هزينه تحصيلي براي دانش −

هاي معلمـي و مـديريت در مـدارس و     هايي براي جذب بيشتر زنان در سمت برقراري ضوابط و هدف −

    ح ف ت هاي آ مؤسسه

هـاي مـذهبي و قـومي     در اغلب كشورها مردمان فقيـر، معلـول و اقليـت   . گروههاي محروم: مسأله .4

ر از نسبت جمعيـت  ت رسمي و غيررسمي كم  ح ف ت هاي آ هايي هستند كه مشاركت آنها در برنامه گروه

  .آنها در كل كشور است

  : راهبردها

    ح ف ت گذاري براي مشاركت اين گروهها در آ بندي يا هدف برقراري نظام سهميه −

  هاي خاص گروههاي محروم به كارگيري مراكز يادگيري محلي براي برگزاري برنامه −

اي كه در بـازار   فني و حرفهالتحصيالن آموزش  افزايش نسبت فارغ. التحصيالن اشتغال فارغ: مسأله .5

  .شوند كار داخلي يا خارجي به كار مشغول مي
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  :راهبردها

   ح ف ت به روز كردن برنامه درسي و تجهيزات در آ −

هـاي بـازآموزي آنهـا از طريـق تـدوين چـارچوب        و برنامـه   ح ف ت هاي تربيـت معلـم آ   تقويت برنامه −

  .شايستگي معلمان

  .صاحب صالحيت  ح ف ت بهبود وضعيت استخدامي معلمان آ −

   ح ف ت بهبود سطح دانش و مهارت معلمان موجود آ −

  تقويت ارتباط ميان نهادهاي محلي و كارفرمايان خارجي −

هـاي بـاالتر از    در منطقـه آسـيا و اقيانوسـيه، در دوره دوم متوسـطه و دوره    .  ح ف ت منزلت آ: مسأله .6

ايـن نـوع آمـوزش معمـوالً در     . ن بـوده اسـت  آموزا انتخاب دوم دانش  ح ف ت هاي آ متوسطه غالباً رشته

  .تري برخوردار بوده است هاي نظري از منزلت كم مقايسه با رشته

  :راهبردها

    ح ف ت هايي به منظور افزايش آگاهي و تغيير نگرش مردم نسبت به آ اجراي برنامه −

هـاي تحـرك    فرصـت آموزان و والدين، به عنـوان مسـيري كـه از     براي دانش  ح ف ت معرفي و تبليغ آ −

  .عمودي در مشاغل برخوردار است

به عنوان مسيري كه هم به اشتغال و هم بـه تحصـيالت عـالي      ح ف ت تبليغ ظرفيت بالقوه و منافع آ −

  .انجامد مي

  مانند برگزاري المپيادهاي توسعه مهارت   ح ف ت هاي مهارتي در آ گيري تأكيد بر جهت −

    ح ف ت گيري از آنها به عنوان سفيران آ بوده و بهره  ح ف ت شناسايي افراد مشهوري كه منشاء آنها در آ −

  اي و نظام دوگانه آموزش حرفه  ح ف ت آ گسترش −

  .بايد براي هر دو جنس تبليغ شود  ح ف ت هاي آ رشته  كليه −

تقاضا محوري بايد با همكاري   ح ف ت هر برنامه كاراي آ. افزايش مشاركت تجارت و صنعت: مسأله .7

نفعـان ماننـد بخـش     آهنـگ شـود و از پشـتيباني سـاير ذي     هاي بازرگاني و صنعت هم دولت با بخش

در حـال حاضـر   . تواند در انزوا كار را اداره كند دولت نمي. خصوصي و نهادهاي مردمي برخوردار باشد

  .شود ي منظقه ارزيابي ميمقوله هم آهنگي به عنوان يك حلقه ضعيف در بسياري از كشورها

  :راهبردها

  تقويت پيوند ميان مدارس و صنايع و بازرگاني −

  .باشد  ح ف ت هاي دولت بايد مشوق مشاركت صنايع در آ سياست −
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اي  الزم است مشاركت ميان بخش خصوصي، نهادهاي مردمي و ارائه كنندگان آموزش فني و حرفـه  −

  .تقويت شود

  :گير شوندهاي زير در صنايع بايد در فعاليت −

 ريزي درسي، اجرا، هدايت و ارزشيابي آن؛ برنامه -

  تدوين استانداردها؛  -

  ؛ 1چارچوب ملي صالحيت -

  آموزان و آموزش ضمن كار آنان؛ كاريابي براي دانش -

 حضور نماينده آنان در مديريت مدارس؛ و -

 .هاي تربيت معلم  توسعه برنامه -

هـاي فنـاوري و    جهاني شدن، پيشرفت. هاي جديد مهارت جديد براي همراهي با فناوري: مسأله .8

ايـن امـر مسـتلزم كسـب     . گذارند تغييرات ديگر بيشترين تأثير را در حال حاضر بر روي محل كار مي

  .هاي جديد در صنايع به منظور حفظ قدرت رقابت است مهارت

  :راهبردها

اي داراي  آموزي و بازآموزي حرفه رهاي عضو يونسكو براي نيازهاي حرفهآهنگي ميان كشو برقراري هم −

  .اولويت

  .آموزي در ساير كشورها هاي مناسب حرفه اقتباس و به كارگيري بهترين شيوه −

هايي براي توسعه و ارتقاء بازآموزي منظم معلمان و مربيان در صنايع  هاست كه سياست بر عهده دولت −

  .ترتيب دهند

  .ريزي درسي و بازآموزي دخالت دهند آموزي بايد صنايع را در برنامه كنندگان حرفهارائه  −

آموزي از تغييرات جديد در بازار كار و در مشاغل الزم اسـت   به منظور آگاه كردن ارائه كنندگان حرفه −

  .تحقيقات مستمري صورت پذيرد

  .  ح ف ت فراهم آوردن فاوا و آموزش زبان خارجي براي مؤسسات آ −

اغلـب كشـورهاي منطقـه فاقـد چـارچوب      . 2)صالحيت(نامه شايستگي  چارچوب گواهي: سألهم .9

ايـن امـر يكـي از نيازهـاي اساسـي      . نامه شايستگي براي نظام آموزش و پرورش هستند شفاف گواهي

هـاي عـالي و    تواند اجـازه رسـمي بـراي طـي مسـير آمـوزش       است كه به كمك آن مي  ح ف ت بخش آ

بـه تـدريج افـراد بيشـتري بـه      . اي فـراهم آورد  آموزان فني و حرفه ر را براي دانشيادگيري مادام العم

                                                 
1 . National Qualification Framework 
2 . Qualification Framework (QF) 
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نامـه   دهند و از اين لحاظ چارچوب ملي گـواهي  صورت كارگران مهاجر به زندگي شغلي خود ادامه مي

  .المللي نيز به رسميت شناخته شود شايستگي هر كشور بايد در سطح بين

  :راهبردها

اي اسـت   اي استاندارد شده و اجراي چارچوب گواهي نامه شايستكي منطقه هر كشوري نيازمند تدوين −

ها در كليه مؤسسات  ها و صالحيت كه براي آن در سطح منطقه توافق شده باشد و بدين ترتيب مهارت

، ديپلم و 1-4شود مثالً گواهينامه  آموزي، صنايع و كشورهاي منطقه به رسميت شناخته مي ملي حرفه

  .از گروههاي شغلي غيره در هر يك

هاي آموزشـي   هاي بازرگاني، صنايع دولت و سازمان برقراري نظام و چارچوبي از طريق گفتگو با بخش −

  .التحصيالن به منظور تسهيل جابه جايي عمودي و افقي فارغ

ها بايد اين موضوع را به رسميت بشناسد كه جوانان امكان دارد در سـطح محلـي،    چارچوب صالحيت −

  .باشند جهاني اشتغال داشته اي و منطقه

هر كشوري نيازمند تدوين استانداردهاي شغلي است كه مورد تفاهم : 1استانداردهاي شغلي: مسأله .10

خود را به منظور حصول اطمينان از ايـن  ) QF(هاي صالحيت  عمومي باشد كه بر اساس آن چارچوب

ت در سـطوح شـغلي برخـوردار    آموزي از مسير و تسهيالت مناسب بـراي پيشـرف   هاي حرفه كه برنامه

  .شود اين استانداردها بايد در منطقه هم به رسميت شناخته . است، تنظيم كند

  : راهبردها

اي از استانداردهاي مهـارت   هر كشوري نيازمند تدوين استانداردهاي شغلي است كه داراي مجموعه −

  )4سطح .....1مانند سطح (در سطوح مختلف باشد 

كه جـا بـه جـايي    ) بين كشوري(اي  براي تدوين استانداردهاي شغلي منطقه كشورها بايد با يكديگر −

  .كند تشريك مساعي كنند نيروي كار را تسهيل مي

  هاي شايستگي استاندارد شده براي جوانان  ايجاد چارچوب −

  هاي سازماني براي به روز رساني اطالعات بازار كار توسعه ظرفيت −

  ها تگيتأسيس شوراي ملي استاندارد كردن شايس −

  به سابقه كار 2هاي پيشين و اعتبار بخشيدن برقراري نظامي جهت رسميت دادن به يادگيري −

كهنـه شـده و     ح ف ت هـاي درسـي آ   در منطقه غالبـاً برنامـه  .  ح ف ت كهنگي برنامه درسي آ: مسأله .11

  . اي و جهاني باشد گوي نياز صنايع و بازار كار محلي، منطقه تواند پاسخ نمي
                                                 

1   . Occupational Standards (OS) 
2 . Accreditation 
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  :راهبردها

  .استانداردهاي مبتني بر شايستگي بايد در بر گيرنده ساير مهارتهاي يادگيري نيز باشد −

  )تقاضا/پودماني كردن و سازش بر سر عرضه(نياز به انعطاف در برنامه درسي  −

  هاي صنايع و بازرگاني در تدوين برنامه درسي نياز به كسب مشورت با بخش −

  ريزي درسي نهاد مسئول برنامهايجاد ظرفيت و توانايي مناسب در كاركنان  −

  طراحي، اجرا و ارزيابي برنامه درسي −

  .المللي شناخته شده باشد چارچوب شايستگي كه در سطح بين −

معلمـان و مربيـان عوامـل كليـدي     .  ح ف ت پرورش، جذب و بازآموزي مربيان و معلمان آ: مسأله .12

هايشـان   حال، برخي از آنان دانش و مهارتبا اين . آيند به شمار مي  ح ف ت هاي آ توسعه و اجراي برنامه

هاي جديد و نيازهاي در حال تغيير صـنايع   توانند خود را با تقاضاي ناشي از فناوري كهنه شده و نمي

چنين برخي از معلمان واجد صـالحيت بـه مشـاغلي بيـرون از حيطـه آمـوزش كـه         سازگار كنند، هم

معلمان و مربيان خبره و بـا صـالحيت و بهبـود     براي تربيت. شوند سودآوري بيشتري دارد منتقل مي

  .تري به آنها راهبردهاي جديد مورد نياز خواهد بود شرايط كار آنها و ارايه مسير شغلي جذاب

  : راهبردها

اتخـاذ كنـد     ح ف ت هايي مرتبط با تقويت پيوند بين صنايع و كليه معلمان آ الزم است دولت سياست −

  .ها و دانش خود را، در محيط كار، به روز كنند مهارتبه ترتيبي كه معلمان بتوانند 

هـاي   تقويت بازآموزي معلمان در سواد فنـاوري اطالعـات و توسـعه مهارتهـاي بـه كـارگيري شـيوه        −

  آموز محور در آنها يادگيري دانش

  تدوين استانداردهاي شغلي براي معلمان −

  اي براي معلمان تنظيم ساختار مسير حرفه −

مان مانند ارتقاي منزلت اجتماعي و حقوق و دسـتمزد بـاالتر بـه ترتيبـي كـه      بهبود شرايط كار معل −

  .جذب و نگهداري آنها در شغل تسهيل شود

اي  آموز قادر نيستند بر پايه اطالعات كـافي مسـير حرفـه    دانش. راهنمايي و مشاوره شغلي: مسأله .13

مشاوران خبره هـدايت شـغلي   اي و  خود را انتخاب كنند زيرا اطالعات مناسب درباره مسيرهاي حرفه

  .در دسترس آنها قرار ندارد

  :راهبردها
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آمـوزي و مراكـز    اي در مدارس، مؤسسات حرفه ديده مسيرهاي حرفه هر كشوري به مشاوران آموزش −

  .اطالعات شغلي نياز دارد

برقراري مراكز اطالعات شغلي در نقاط راهبردي در سراسر كشور كه به نيروي آموزش ديده مجهـز   −

  .باشد

ــه  − ــه گــردآوري و تنظــيم و نشــر اطالعــات حرف ــش آمــوزي و مســيرهاي حرف ــين دان آمــوزان،  اي ب

  .كارفرمايان و اعضاي جامعه محلي) جويندگان كار(التحصيالن  فارغ

  التحصيالن موفق فراهم آوردن پشتيباني براي فارغ −

  تضمين انتشار اطالعات هدايت شغلي در اينترنت −

در تسـهيالت ضـعيف، بـا معلمـان كـم        ح ف ت غالباً ارائه خـدمات آ  . ح ف ت هاي آ زيرساخت: مسأله .14

در نتيجـه موضـوعات   . پذيرد صالحيت و بدون دسترسي به منابع يادگيري و ياددهي مؤثر صورت مي

شوند و ايـن امـر بـر     فاقد تمرين عملي فروكاسته مي» نظري«به سهولت به موضوعات   ح ف ت درسي آ

  .گذارد التحصيالن تأثير نامطلوبي برجاي مي رغها و كيفيت فا كيفيت برنامه

  :راهبردها

آمـوزي   دولت با مشورت با صنايع و مؤسسات آموزشي، استاندارد حداقلي براي كليه مؤسسات حرفه −

  .تنظيم كند و تسهيالت كليه مؤسسات براي رسيدن به اين استاندارد بهبود داده شود

تسهيالت و تجهيزات مؤسسات تنظـيم و بـه اجـرا     الزم است دولت نقشه جامعي براي به روز كردن −

  .گذارد

همكاري بين مدارس و صنايع براي تأمين تجهيزات و ساير منـابع يـادگيري و يـاددهي الزم اسـت      −

  .تقويت شود

نظارت و ارزشيابي برنامه درسي، پيامدهاي مرتبط با ). كيفيت تضمين(نظارت و ارزشيابي : مسأله .15

هـا و ايـن كـه آيـا      براي تضمين كيفيت برنامـه   ح ف ت در آ) خ اشتغال آنهااز جمله نر(التحصيالن  فارغ

هـا در حـد كفايـت قـرار دارد      گو هستند و نيز آيا استاندارد آموزش نيازهاي صنايع و بازار كار را پاسخ

  .المللي مورد بررسي و مقايسه قرار گيرند ها بايد در سطح ملي و بين برنامه. بسيار مورد تأكيد است

  :هبردهارا

  .اي با مشاركت صنايع و مدارس مورد بازنگري قرار گيرد برنامه درسي بايد به صورت دوره −

بايد به صورت منظم مورد ارزيـابي صـنايع قـرار    ) التحصيالن و اشتغال فارغ(آموزان  پيامدهاي دانش −

  .گيرد
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  .بر استانداردها بايد نظارت شود و هر جا الزم بود اصالح شود −

صالحيت معلمان مدارس متوسطه بايد به طور منظم توسط نهادهاي مرجع صالحيت مـورد   گواهي −

  .بازنگري قرار گيرد

هـاي بازرگـاني، صـنايع، دولـت و      آموزي بايد توسط هيأتي مركب از بخش مدارس و مؤسسات حرفه −

  .اي اعتبار سنجي شوند نهادهاي حرفه

گـويي بـه    شود براي پاسخ ه توسط دولت تأمين ميمنابع مالي ك.  ح ف ت تأمين منابع مالي آ: مسأله .16

هاي گذر از مدرسه به محيط كار  برنامه. كند نيازهاي تربيت جوانان جهت ورود به بازار كار كفايت نمي

نفعـان   از ديگـر ذي . توانند بدون در اختيار داشتن منابع مالي كافي به طور مؤثر مفيد واقع شوند نمي

  ح ف ت هـاي آ  بايد براي مشاركت مالي در برنامه  ح ف ت هاي آ مالي در برنامهبايد براي مشاركت   ح ف ت آ

  .دعوت به عمل آيد

  : راهبردها

  ها براي تأمين بخشي از منابع مورد نياز نفعان مانند صنايع و شركت تشويق ذي −

  .هاي مناسب فراهم آورد انگيزه  ح ف ت الزم است دولت براي صنايع و بخش خصوصي جهت آ −

  .همكاري نمايد  ح ف ت هاي اصالح در آ است دولت با ديگر كارگزاران براي پشتيباني از برنامه الزم −

  .به مدارس استقالل داده شود و شفافيت مالي تقويت شود −

  . ح ف ت آموزي براي تقويت مشاركت در آ به اجرا درآوردن وام دانش −

اي  هبندي مطالعات تطبيقي در زمينه ارتباط آموزش فني و حرف جمع .5

  و محيط كار

هـاي بـاال از    توان از نتـايج پـژوهش   ها، مي چه با نگاهي كلي و كالن، و با پرهيز از جزييات و ظرايف تجربه آن

  :شود ساير كشورها آموخت بشرح زير ارايه مي

آموزي از تجربه ساير كشورها در زمينه گذر از مدرسه به محـيط كـار الزم اسـت چهـار عنصـر       در درس .1

اول : گذر از مدرسه به محيط كار، در مطالعات تطبيقـي مـورد توجـه قـرار گيـرد      1مفهومياصلي الگوي 

آموزي و ارتباط متقابل با بازار كـار و نيـز    حرفه/ اجتماعي، دوم ماهيت نظام آموزشي –شرايط اقتصادي 

آمدهاي اين گـذر   هاي دولت در اين زمينه، سوم فرايند گذر از مدرسه به محيط كار و چهارم پي سياست

   از نظر موفقيت يا شكست در گذر و نوسانات آن بين گروههاي مختلف جوانان

                                                 
1 . Conceptual Framework 
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كشور پيشرفته و در حال پيشرفت منطقه آسيا و اقيانوسيه هر چند از  13اي  حرفهبررسي آموزش فني و  .2

هـاي   هاي آموزشي اين كشورها و اختالف سطح توسعه يافتگي اقتصادي و تفـاوت  هاي عمده نظام تفاوت

فرهنگي و اجتماعي آنها با وضعيت حاكم در كشور ما حكايت دارد، ولي اين كشورها ، همانند ما، درباره 

مسأله مشترك زير  16اي و بازاركار حداقل با  ذر از مدرسه به محيط كار و ارتباط آموزش فني و حرفهگ

براي روستائيان و بزرگساالن؛ توازن و برابري   ح ف ت ؛ آ ح ف ت نارسايي تشكيالت سازماني آ: درگير هستند

ح در  ف ت فـزايش منزلـت آ  التحصـيالن؛ ا  آموزش گروههاي محـروم؛ اشـتغال فـارغ     ح؛ ف ت جنسيتي در آ

هـاي   افزايش مشاركت تجارت و صنعت؛ مهارت جديد براي همراهي با فنـاوري   مقايسه با آموزش نظري؛

  ح؛ ف ت ؛ استانداردهاي شغلي؛ كهنگي برنامـه درسـي آ  )صالحيت(نامه شايستگي  چارچوب گواهي ؛جديد

هـاي   و مشاوره شـغلي؛ ضـعف زيرسـاخت    راهنمايي  ح؛ ف ت پرورش، جذب و بازآموزي مربيان و معلمان آ

براي .  ح ف ت هاي تأمين منابع مالي آ ؛ و تنوع بخشي به شيوه)كيفيت تضمين(نظارت و ارزشيابي   ح؛ ف ت آ

مجموعه اين مسايل نظـر   اي و محيط كار در ايران ضمن آن كه بايد به اصالح روابط آموزش فني و حرفه

 .مند شد توان بهره با اين مسايل در ساير كشورها ميهاي تجربه شده برخورد  داشت، از شيوه

» اي در چـين  پيشبرد اصالحات آمـوزش حرفـه  «آموزي از تجربه ديگران، طرح  هاي موفق درس از نمونه .3

شيوه . در چين به اجرا درآمده است 1390اي دوگانه آلمان  در دهه  است كه با اقتباس از آموزش حرفه

شناسايي و اسيب شناسي علمي از آموزش فني : مبتني بر نكات زير استبكار گرفته شده در اين تجربه 

اي دوگانه در آلمان و انتخاب اجزايي از ايـن تجربـه كـه بـا      اي چين، شناخت ژرف آموزش حرفه و حرفه

شرايط چين تناسب دارد، طراحي الگويي آزمايشـي و اجـراي نظـارت شـده اصـالحات در چنـد محـيط        

. اي سـنتي  چـين   نتايج بدست آمده و مقايسه نتايج با مـدارس فنـي و حرفـه   محدود، پايش و ارزشيابي 

 :كرد  توان خالصه هاي بدست آمده از اين پروژه را در چهار نكته زير مي پيشرفت

 . اي بوجود آمد گيري شايستگي حرفه آموزي جديدي با جهت حرفه 1

  . اي طراحي شد هاي حرفه برنامه درسي جامعي با تأكيد بر صالحيت 2

تـر،   تر بر ابعاد پايه، گسـتره وسـيع   صورت متوني با تأكيد بيش محتواي يادگيري نيز اصالح شد تا به 3

  .اي گذاشته شد تري بر فرايند كار در يادگيري حرفه تأكيد بيش. تر در آيد تر و مترقي عملي

 يـادگيري و وسـايل  -آمـوز محـور كـردن سـازمان يـاددهي      هـاي دانـش   هايي نيز در مورد راه بررسي 4

 . آن تدارك شد يابي به دست

اي در پيشرفت اجتماعي و توسعه  بعد از اجراي اين برنامه، مردم بتدريج باور كردند كه آموزش حرفه 5

اقتصادي مؤثر است و اين درك بر منزلت اجتماعي اين نوع آموزش در رقابـت بـا آمـوزش عمـومي     

 .افزود
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اي پي بردنـد و از ايـن رو    يت آموزش حرفههاي اقتصادي در موفق از سوي ديگر مردم به نقش بنگاه 6

تـر   اي مخاطـب قـرار گيـرد، بـر نقـش فعـال       هايي وضع شد كه بجاي آن كه آموزش حرفـه  سياست

گذاري، دريافت مشورت در تـدوين   هاي اقتصادي در اداره مدرسه، تدوين برنامه درسي، سرمايه بنگاه

 .باشد ها تأكيد داشته ها و ارزشيابي از آموخته سياست

تري به نقـد و بررسـي    چنين معلمان و مديران را تشويق كرد بشكل خردورزانه فعاليت اين پروژه هم 7

ياددهي و يادگيري سنتي بپردازند و با ابن كار بنياد ايدئولوژيكي مناسبي براي اصـالحات آموزشـي   

 .آينده و فرايند ياددهي و يادگيري آن فراهم شد

ها بقـرار   شرح مختصر دشواري. در چين نيز مورد كنكاش قرار گرفت هاي تكرار تجربه نظام دوگانه دشواري

 :زير است

هايي شبيه كالس عـادت   معلمان به تدريس نظري در مكان. انطباق معلمان با اين نظام دشوار است  ) أ

  دارند و براي تدريس عملي تجربه كافي ندار ند؛

هـاي اقتصـادي    لي در بنگاهآموزي عم شدت بخشيدن به تدريس از طريق عمل كردن مستلزم حرفه  ) ب

فراهم كردن تسهيالتي براي تدريس و ايجاد الگوهايي كه تدريس را بـا توليـد و مشـاركت در    . است

  منابع تركيب كند چالش بزرگي است؛ و

يادگيري معموالً با فقدان -هاي آموزشي براي انتخاب، فرايند ياددهي بدليل كمي تعداد و تنوع رسانه  ) ت

 .يتي رو به رو استهاي حما مواد و رسانه

اي، جهت  دهد كه در قلمرو مباحث اجتماعي پيچيده، مانند آموزش فني و حرفه تجربه باال بخوبي نشان مي

هاي اوليه، طراحي آزمايشي  اقتباس از تجربه ساير كشورها، الزم است رعايت نهايت دقت در اجراي پژوهش

 .آيد آمدها بعمل يگيري نتايج و پ ها در حين اجرا و پي و پايش دقيق طرح

توانـد در   اي مـي  تجربه سه كشور موفق آلمان، سوئد و ژاپن در زمينه تربيت نيروي انساني فني و حرفـه  .4

اي با محيط كار در ايران مورد توجه قرار گيرد، بشـرط   برقراري سازوكارهاي ارتباط آموزش فني و حرفه

اي از طريـق   هـاي اخـالق حرفـه    پـرورش ارزش هاي اقتصادي خصوصـي در   توانايي بنگاه آن كه دولت به

پـذيري در   آموزي در محيط كار اعتماد كند، در ايران، تقريباً دولت، در زمينه پرداختن بـه جامعـه   حرفه

هاي اقتصادي شـده   آموزي، جانشين بنگاه اي از طريق حرفه هاي اخالق حرفه محيط كار و پرورش ارزش

ميـزان كـافي از امكانـات الزم بـراي      اي دولتـي بـه   حرفـه است و چون مدارس و مراكز آمـوزش فنـي و   

گيـرد و   ها فقط با تدريس نظري صورت مي سازي محيط كار برخوردار نيستند، اين گونه شايستگي شبيه

  .اثر بخشي چنداني ندارد
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مانند اتحاديه، انجمن و يا (آيد كه وجود نوعي نهاد اجتماعي غير دولتي  از تجربه كشورهاي موفق بر مي .5

اجتمـاعي را نماينـدگي كنـد،    -هـاي اقتصـادي   هاي فعال در زمينه كه بتواند منافع گروه) نهادهاي مشابه

در . اي و محيط كار است الزمه برقراري هرگونه ارتباط فعال، پايدار و مؤثر بين نظام آموزش فني و حرفه

هـاي   گيـري  صـميم ايران، چنين نهادهايي تأسيس شده ولي در زير سـايه سـنگين مـداخالت دولـت و ت    

اي از كمال دسـت نيافتـه كـه بتوانـد      جانبه آن، رشد چنداني پيدا نكرده و از نظر اجتماعي به مرتبه يك

. اي و مسايل نيروي انساني، بدرسـتي نماينـدگي كنـد    هاي حرفه منافع گروه خود را، در زمينه صالحيت

  .بسيار تأثير گذار است گيري روابط آموزش و محيط كار رفتار دولت در اين زمينه، بر جهت

اي بـا بازاركـار، از    چنين وجود انعطاف در سازماندهي و مديريت سازوكار ارتباط آموزش فني و حرفه هم .6

در ايران، با مركزيت دولـت، نظـام يكسـان و    . جمله عوامل مؤثر در موفقيت كشورهاي پيش گفته است

ولـي مقتضـيات جغرافيـايي،    . شـود  يري ميگ اي با تأكيد پي شكل ملي در زمينه اموزش فني و حرفه يك

در . شكلي تناسب ندارد يافتگي مناطق مختلف كشور با چنين يك فرهنگي، قومي، و اختالف سطح توسعه

رسـميت   اي و محيط كار پذيرفتن و به بازبيني سازوكارهاي برقراري رابطه بين نظام آموزش فني و حرفه

  .كند پايداري سازوكارها كمك مي ضرورت دارد و بهها و رعايت اين مقتضيات  شناختن اين تفاوت

تـر آوپ عمـومي    هـاي طـوالني   هاي آ ف ح بر اسـاس دوره  در هر سه كشور پيش گفته پذيرش در رشته .7

تـري   آموزي كساني را بپذيرند كه تحصيالت بيش دهند براي حرفه هر سه ترجيح مي. گذاشته شده است

آموزي از مهارت آموزي براي يـك شـغل خـاص در     حرفه هاي ترجيح عمومي آن است كه سياست. دارند

تـر كـه در مـدارس متوسـطه      هاي گسترده آموزي به سمت حرفه) مانند شيوه كارآموزي دوگانه(نوجواني 

آمـوزي كاركنـان مسـتقر در مراكـز      ها بـا حرفـه   كند و اين نوع آموزش شود گرايش پيدا  فراگير ارائه مي

تـوان آشـكارا    المللي نيز روند بلند مدتي را مـي  چنين در سطح بين هم. شود ها تكميل مي آموزش شركت

. تـر  آموزي متكي به آموزش عمـومي طـوالني    تر، و حرفه هاي متنوع ح، شيوه رشد كمي آف: مشاهده كرد

هـاي اقتصـادي    هاي مبتني بـر امكانـات بنگـاه    آموزي برداشت عمومي آن است كه حجم و مقياس حرفه

اي و  آمـوزي درون مدرسـه   ست، اما اين رويداد به عنوان مكمل رشد امكانات حرفهبسيار گسترش يافته ا

آموزي، بـه كـارگيري الگوهـاي بنگاههـاي      روند كنوني چگونگي تدارك حرفه. دولتي صورت گرفته است

آموزي با تقاضاي مؤثر بـازار كـار، بازاريـابي فعـال بـراي       تر حرفه پيوند نزديك. كند خصوصي را تأييد مي

تر بـه مـديران، بـه كـارگيري      ها، واگذاري قدرت و مسئوليت بيش آموزي، توجه به هزينه هاي حرفه هدور

گذاري محلي كه در آن نمايندگان صنايع وزن  هاي سياست گو بودن به هيأت نشانگرهاي عملكرد و پاسخ

  .بيشتري داشته باشند، از جمله اين گونه تدابير است
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ويـژه بـراي    ها به ش آموزش عمومي و افزايش كيفيت اين نوع آموزشدر ايران نيز با گسترش سطح پوش

اند، در بسترسازي بـراي برقـراري    بازاركار نرسيده ساله، كه هنوز به سن قانوني ورود به 13-6گروه سني 

كارهـاي آزمـايش    تر راه ارتباط بين نظام آموزش و محيط كار توجه به تدابير تجربه شده، با تحليل دقيق

ويژه آن كه برخي از اصول قـانون   به. شود گانه و برخي كشورهاي ديگر، توصيه مي شورهاي سهشده در ك

 44هـاي مصـوب تفسـير اصـل      ساله و سياست 20انداز  هاي كلي نظام در چشم اساسي و احكام سياست

ي گـذار  قانون اساسي و باالخره احكام قانوني برنامه پنجم توسعه، شالوده حقوقي مستحكمي بـراي پايـه  

گـذاران،   آنچه موردنياز است، فرهنگ سازي و آشنا كـردن سياسـت  . چنين سازوكارهايي در اختيار است

  .است هاي بديل و تجربه شده حل مردان و بدنه كارشناسي دولت با راه دولت

تر كشورهاي اروپايي بر يك الگوي خـاص آمـوزش و تربيـت     بر اين نكته بايد تأكيد شود كه اگرچه بيش .8

به اين ترتيب كـه در آلمـان همـراه    . گاه انحصاري نيست كنند، ولي آن الگو هيچ الب تكيه مياي غ حرفه

بـرعكس در فرانسـه و ايتاليـا و هلنـد كـه مـدارس       . اي تمام وقت وجود دارد نظام دوگانه، مدارس حرفه

همه . ود داردآموزي است، نظام كارآموزي نيز در كنار آنها وج اي تمام وقت راهكار اصلي ارائه حرفه حرفه

آورانه، اجتماعي  ها را با تغييرات فن اند تا آن هاي درسي مواجه كشورهاي اروپايي با چالش نوسازي برنامه

تواند تحقق يابد مگر آن كه ساز و كارهاي اثربخش نهادي كه در  اين امر نمي. آهنگ سازد و اقتصادي هم

كننـدگان خـدمات    نـي كارفرمايـان، و ارائـه   اي، يع آن كاربران دانش آموختگان آموزش و تربيـت حرفـه  

هـاي   بتواننـد در مـورد محتـواي آينـده صـالحيت     ) هاي ارائه كننده آمـوزش  مدارس و شركت(آموزشي 

هاي زير بـه   نحوه سازماندهي اين نهاد بر اساس مالك. اي تبادل نظر كنند و نهايتاً به توافق برسند حرفه

 :شدت متفاوت است

طـور   هاي وضع شده را به رود كه مالك از برخي كشورها، انتظار مي. امي بودنماهيت و دامنه الز -الف

ها مدنظر قرار دهند و در برخي ديگر از  هاي درسي در همه سطوح و همه بخش كامل و در تمام برنامه

 .رود ها چنين انتظاري مي كشورها تنها در سطوح كارگر ماهر و در بعضي از بخش

در برخي كشورها، براساس سازوكار قانوني، مـديران از قـدرتي قـانوني     .يميزان اختيارات مديريت -ب

براي اعمال نظر در برنامه درسي برخوردارند در برخي ديگر فقط در بخـش خاصـي از برنامـه درسـي     

 .آلمان در يك سر طيف و انگلستان در سر ديگر طيف قرار دارد. توان اعمال نظر دارند

در فرانسه، ايتاليا و هلند وزارت آمـوزش و پـرورش    .اي اجتماعيه نقش مسئوالن دولتي و طرف -پ

در آلمـان  . هاي خصوصـي دارنـد، چـون منـابع مـالي را در دسـت دارنـد        تر از بنگاه نقشي بسيار قوي

هستند زيـرا عمـده   ) اي سازمان برنامه ريزي درسي و آموزشي حرفه( B1BBكارفرمايان نيرومندتر از 

  .گيرد رت ميگذاري توسط آنها صو سرمايه
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هـاي مسـئول در    در عمـوم كشـورها كميتـه   . اي آهنگي بين مواد درسي عمـومي و حرفـه   هم -ت

  .اي هستند و برنامه مواد عمومي بر عهده آوپ است تجديدنظر در برنامه درسي تنها مسئول مواد حرفه
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اندركاران و خبرگان آموزش فني و  بندي نظرات دست جمع

  ها با بازاركار اي درباره ارتباط اين آموزش حرفه

 مقدمه

ها با  اي درباره ارتباط اين آموزش اندركاران و خبرگان آموزش فني و حرفه در اين فصل نقطه نظرات دست

  . شود مطرح مي بازاركار و نيازهاي شغلي

اي خـود را در زمينـه    مطالب اين فصل برگرفته از مصاحبه با كسـاني اسـت كـه در دوران زنـدگي حرفـه     

انـد و غالـب آنـان     اي در وزارت آموزش و پـرورش سـپري كـرده    هاي مختلف آموزش فني و حرفه فعاليت

شـده و   اندركاراني كـه بـا آنهـا مصـاحبه     مشخصات دست. اند فرايندهاي مهم اين آموزش را مديريت كرده

  . آورده شده است 1هايشان در آموزش و پرورش در جدول  سابقه مسئوليت

  اند اندركاراني كه در مصاحبه شركت كرده مشخصات دست -  1جدول 

 نام مصاحبه شوندگان رديف

سابقه كار مصاحبه شونده در وزارت 

 آموزش و پرورش

مسئوليت فعلي 

 مصاحبه شونده

زمان انجام 

 مصاحبه

 ريز نشاستهمهندس  1
مديركل دفاتر مختلف آموزش فني و 

 ح اي و برنامه ريزي و تأليف آف حرفه

مشاور رئيس سازمان پژوهش و 

 18/2/1389 ريزي آموزشي برنامه

 مهندس جعفرآبادي 2
مديركل دفاتر مختلف آموزش فني و 

 ح اي و برنامه ريزي و تأليف آف حرفه

ريزي و  مديركل دفتر برنامه

اي و  فني و حرفهتأليف آموزش 

كاردانش سازمان پژوهش و 

 ريزي آموزشي برنامه

22/2/1389 

 مهندس مقيمي 3
كارشناس، مدير هنرستان، معاون مديركل 

 ح ف دفاتر آ

ريزي و تأليف  معاون دفتر برنامه

اي و  آموزش فني و حرفه

كاردانش سازمان پژوهش و 

 ريزي آموزشي برنامه

5/3/1389 

 مهندس ابراهيم آزاد 4
كارشناس، مدير هنرستان، پژوهشگر و 

 ح ف معاون مديركل دفاتر آ
 6/3/1389 باز نشسته

5 
دكتر اقبال قاسمي 

 پويا

اي  مدرس مؤسسات آموزش فني و حرفه
وعضو هيات علمي پژوهشكده تعليم و 

 بيترت

 11/3/1389 باز نشسته

 مهندس جارياني 6
كارشناس، مدير هنرستان، معاون مديركل 

 ح ف آدفاتر 

ريزي و تأليف  معاون دفتر برنامه

اي و  آموزش فني و حرفه

كاردانش سازمان پژوهش و 

 ريزي آموزشي برنامه

17/3/1389 

 دكتر مهدي اسماعيلي 7
آموز، مدرس، كارشناس و پژوهشگر  هنر

 اي آموزش فني و حرفه

كارشناس ارشد دفتر 

ريزي و تأليف آموزش فني  برنامه

سازمان اي و كاردانش  و حرفه

 ريزي آموزشي پژوهش و برنامه

20/3/1389 

 11/4/1389 باز نشسته اي كارشناس ارشد آموزش فني و حرفه خانم گيتي شيرواني 8
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هـا   شـوندگان، دربرخـي از پرسـش    تناسب نـوع مسـئوليت مصـاحبه    پرسش مطرح شد كه به 16در مصاحبه 

هـاي   زمان و عمدتاً در مـاه  ها تاحدودي هم شود، مصاحبه ظه ميحطور كه مال همان. تغييرات اندكي داده شد

ها معموالً پس از پياده شدن، توسط مصاحبه  متن كتبي مصاحبه. است برگزار شده 1389ارديبهشت و خرداد 

هـا   گر، بجز تبديل شيوه گفتاري به شيوه نوشتاري تغييـري در مفهـوم پاسـخ    شونده ويرايش شده و مصاحبه

كليه امور مربوط به برگزاري مصاحبه، پياده . ها در پيوست آمده است ها و پاسخ ن كامل پرسشمت. است نداده

ها توسط  بندي نكات مصاحبه ها، و همكاري در جمع كردن و حروف چيني متن، ويرايش نهايي متن مصاحبه

  . است آقاي دكتر حسين عبداللهي انجام شده

مهمترين تحـوالت  . هاي زير آورده شده است ها در قسمت هدر اين بخش نكات مهم استخراج شده از مصاحب

اي را،  هـاي فنـي و حرفـه    اي، كه تاريخچه مختصري از چگونگي تكوين آمـوزش  گذشته آموزش فني و حرفه

در قسـمت دوم  . بعنوان بستري كه شكل دهنده رابطه آموزش با محيط كار است، در قسمت اول آمده اسـت 

موضـوع ارزيـابي   . اي در آمـوزش و پـرورش ارايـه شـده اسـت      فني و حرفهتصويري از وضعيت فعلي آموزش 

بنـدي   شده در كشور، در قسـمت سـوم جمـع    اي تجربه سازوكارهاي برقراري ارتباط بين آموزش فني و حرفه

نظـران   ها و مسأله اشتغال آورده شـده و پيشـنهادهاي صـاحب    در قسمت چهارم اثر بخشي برنامه. شده است

  .بندي شده است كارهاي برقراري ارتباط با محيط كار در قسمت چهارم دستهبراي بهبود سازو

  1اي كشور مهمترين تحوالت گذشته آموزش فني و حرفه .1

ش تـا كنـون چهـار     ه14اي در آموزش و پرورش از ابتداي قـرن   هاي فني و حرفه از نظر كارشناسان، آموزش

  :دوره را به شرح زير پشت سرگذاشته است

  تا پيروزي انقالب اسالمي 1305دوره اول از  .1.1

، سال استقرار جمهوري اسالمي، 1357هجري شمسي تا سال  1305از تأسيس هنرستان تهران در سال 

دو برنامه هفت ساله و سه برنامه (دوراني است كه با پنج برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي قرين بوده است 

اي با دنياي كار بوده است و  حرفه و هاي فني طباق آموزشمهمترين ويژگي اين دوران كوشش براي ان). ساله 5

فني  هاي آموزش  نظام كه  است  به تناسب صنعتي شدن كشور هنرستان هايي با مأموريت خاص تأسيس شده 

اگر . ها به مورد اجرا گذاشته شده است اي آلمان، ژاپن، هلند، روسيه با اندكي تطابق در اين هنرستان و حرفه 

توانيم به طور كلي آن را دوران تحول تدريجي  اي داشته باشيم مي ر اين مورد قضاوت منصفانهبخواهيم د
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همه جانبه بناميم اگر چه شايد توسعه كمي شتاب زيادي نداشت ولي از لحاظ توجه به نيروي انساني، 

 . تهاي تحصيلي و ارتباط با دنياي كار قابل تأمل اس بازآموزي و اختصاص منابع، تنوع رشته

  1371تا سال  1358دوره دوم ازسال  .1.2

اي  هاي فني و حرفه ها در آموزش ترين دوران هاي زير يكي از درخشان توان اين دوران را به لحاظ ويژگي مي

 :محسوب كرد

توسعه موزون همراه اختصاص منابع، تكميل و توسعه فضاهاي آموزشي و تأمين نسبي تجهيزات و امكانات  -

 )هاي ناشي از جنگ تحميلي محدوديتبا توجه به (

ثبات مديريت، جذب نيروهاي با انگيزه و با صالحيت در سـطح مـديريت، يكپارچـه سـازي امـور سـتادي        -

 )كاردان و كارشناس(اي و تربيت نيروهاي انساني  هاي فني و حرفه آموزش

 )كاد هاي جوار كارخانه و اجراي طرح استقرار هنرستان(ارتباط با صنعت و دنياي كار  -

 هاي درسي هاي درسي جديد و بازنگري در محتواي كتاب تدوين برنامه -

 توسعه آموزش دختران -

 اي در ايران  هاي فني و حرفه برگزاري اولين سمپوزيوم بين المللي آموزش -

 اي اعزام كارشناسان و هنرآموزان به خارج بويژه در حوزه برنامه ريزي آموزش هاي فني و حرفه -

 اي  هاي فني و حرفه تماعي و منزلت آموزشارتقاء جايگاه اج -

 1385تا  1371دوره سوم ازسال   .1.3

 :شرح زير است هاي اين دوره به مهمترين مشخصه

  . اي و كاردانش، كه كاري ارزنده است اي به دو شاخه فني و حرفه حرفه و  هاي فني  تفكيك آموزش -

 دنياي كار براي اولين بار در كشورهاي درسي مبتني بر رويكرد علمي و با نگاه به  تدوين برنامه -

اي و كـاردانش در وزارت   هاي فنـي و حرفـه   اختصاص دفتري مستقل براي برنامه ريزي درسي در آموزش -

 آموزش و پرورش 

 توسعه كمي پرشتاب همراه توسعه آموزش دختران -

مشـخص شـدن   اين معني كه فقـط بـا    در توسعه، بجاي توسعه متوازن، به» اي مرحله«بكارگيري رويكرد  -

. شـد  اي توجه مـي  ها در طول زمان و بطور مرحله شد و به ساير مولفه نقشه كار، عمليات اجرايي شروع مي

ها با هم پيش بينـي و تـدارك    ها هيچ يك از مؤلفه تقريبا در اكثر پروژه. »راه بينداز و جا بينداز«:حكايت 

 . نشده بود
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 تا كنون 1385دوره چهارم ازسال  .1.4

 :شرح زير است هاي اين دوره به مهمترين مشخصه

آمـوزان   دانـش % 38اي و كـاردانش بـه    تشديد توسعه كمي پرشتاب و افزايش سهم آموزش فنـي و حرفـه   -

 اي نيز به كيفيت آموزش وارد كرده است  متوسطه كه ضايعات عمده

 توسعه آموزش دختران بيش از گذشته -

اي و توقـف تـدريجي    هـاي فنـي و حرفـه    آموزشكاهش بدون توجيه سهم منابع مالي اختصاص يافته به  -

 هاي اخير اي و توقف كامل آن در سال تجهيز مدارس فني و حرفه

هاي با مأموريت ترتيـب دبيـر    دليل تعطيلي دانشگاه اي هنرآموزان به كاهش چشمگير صالحيت هاي حرفه -

 ها فني و مهندسي دانشگاهالتحصيالن  و اقدام براي استخدام فارغ) مانند بابل و كرمان(اي  فني و حرفه

 . كاهش بازآموزي هنرآموزان تا حد تعطيل شدن اين فعاليت -

اي به يكديگر بـراي بـاز كـردن راه ادامـه تحصـيل دانـش آمـوزان         نزديكي تدريجي كاردانش و فني حرفه -

 كاردانش

اي و متوسطه نظري به لحاظ فضا، مديريت و اولويت ها و حذف  در هم آميختن مراكز آموزش فني و حرفه -

اي از ستاد و صف به نحوي كه اكثر مديران  تدريجي جايگاه مديريت يك پارچه آموزش هاي فني و حرفه

 . هنرستان ها و معاونين متوسطه ادارات كل افرادي غير فني و كم تجربه هستند

 . اي بعنوان آموزش درجه دوم گاه مديران حوزه ستادي و حتي صفي به آموزش فني و حرفهديد -

هاي عملي به نحوي كه بدليل كمبـود سـرانه بسـياري از فعاليـت هـاي عملـي در        كم رنگ شدن آموزش -

 . شود هاي تحصيلي اجرا نمي بسياري از رشته

 . نش آموزان و ادامه تحصيلاي دا كاهش و حذف ارزش نمرات كار عملي در ارتقاء مرحله -

صنعت، خدمات و كشاورزي در يك فضا كـه لطمـات جبـران     هاي چندگانه  هاي با زمينه تشكيل هنرستان -

 . ناپذيري را به دنبال داشته است

و  هـاي عـالي فنـي     اي كه باعث تضعيف آموزش هاي كارداني پيوسته از متوسطه فني و حرفه انفصال دوره -

هـاي   اي به بهانه عدم نياز و بسياري از مصـلحت  ي از ظرفيت هاي تخصصي و حرفهاي شده و بسيار حرفه 

مسير پذيرش و غربال گري به جاي دوره متوسطه به كـارداني انتقـال   . غيركارشناسي از دست رفته است

انفصـال كامـل آن صـورت    ) ، براسـاس احكـام برنامـه پـنجم توسـعه     1390(است و در سـال جـاري    يافته

هاي درسي دوره  توجه به جايگاه تكنسين در بازار كار و فناوري هاي جديد و طراحي برنامه با. است گرفته

هاي درسي صورت  متوسطه و كارداني بشكل پيوسته و مكمل يكديگر، نبايد اين انفصال بدون تغيير برنامه

 . گرفت مي
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1اي در آموزش و پرورش هاي عمدة آموزش فني و حرفه وضعيت مؤلفه .2
 

اي و كاردانش در وزارت آموزش از نقطه نظر كارشناساني كه  هاي عمده آموزش فني و حرفه وضعيت مؤلفه

 :اند بشرح زير است در مصاحبه شركت كرده

 :در اين زمينه وضعيت از اين قرار ارزيابي شده است. تربيت و جذب نيروي انساني مورد نياز .2.1

كرد از وزارت آمـوزش و پـرورش جـدا شـده و      دانشگاه بابل كه براي آموزش و پرورش نيرو تربيت مي -

جذب نيروهاي تعهددبيري در دانشگاه شـهيد رجـايي كـم شـده و تربيـت      . تغيير مأموريت داده است

هـاي تربيـت    بطور كلي در سالهاي اخير گرايش دانشكده. هاي فني محدود شده است معلم آموزشكده

هـاي غيردبيـري را    اي رفتن به سمت آموزش عالي غير دبيري بـوده اسـت، لـذا دوره    ير فني وحرفهدب

. هاي تخصصي تربيت دبير فني است اجراكرده و آموزش تئوري و عمومي دروس آنها بيشتر از آموزش

نشـكده  دانشكدة نوشيرواني بابل، دا) دانشگاه علم و صنعت فعلي(اي كه قبالً در هنرسراي عالي  تجربه

آمده اسـت وفعـالً دانشـگاه شـهيد رجـائي هـم دچـار همـان مشـكالت           پيش) اميركبير(پلي تكنيك 

 . است شده

دليل اين كه محدوديت قانوني براي استخدام افراد داراي مدرك كمتر از ليسانس وجود دارد استاد  به -

 . كار و سرپرست كارگاه جذب نشده است

. اي بشدت كاهش پيدا كرده اسـت  ني در آموزش فني و حرفهدر سالهاي اخيرميزان جذب نيروي انسا -

در چند سال گشـته بـراي   . هاي عمومي تخصيص يافته اند رديف هاي استخدامي براي سمت آموزش

اخيـراً  . هاي عملي دبيـران  ها بيشتر به مدرك توجه شده تا تسلط و مهارت استخدام دبير در هنرستان

هم شده است ولي تا كنون استخدام در آمـوزش هـاي فنـي و    هزار نفر فرا 6مقدمات استخدام حدود 

اي بدين شكل مرسوم نبوده كه به جاي نيروي انساني داراي صـالحيت آمـوزش فنـي، افـرادي      حرفه

در نظام قديم آچاربدسـت هـا اسـتادكار بودنـد و تئـوري      . نباشند» دست به آچار«استخدام شوند كه 

راي دروس تئوري يك معلـم و بـراي دروس عملـي يـك     ب. هركالس دو معلم داشت. دادند درس نمي

 . داد استادكار آموزش مي

در باره بازآموزي و آموزش ضمن خدمت دبيران آموزش فني و . بازآموزي نيروي انساني شاغل .2.2

  :هاي زير مطرح شده است اي ديدگاه حرفه
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ي و هـم فنـي و   در باز آموزي نيروي انساني بشكل فعال عمل نشده است زيرا هم در آمـوزش عمـوم    -

حتي گاهي با آمـوزش ضـمن خـدمت يـا     . اي براي باز آموزي معلم وجود ندارد اي نظام و برنامه حرفه

هاي كوتاه مدت به دليل كمبود اعتبار و يا اين كه آموزش ضمن خدمت فقط براي كتـاب هـاي    دوره

  . شود شود، موافقت نمي جديد است و شامل كتاب و برنامه درسي قديمي نمي

هاي كارگاهي اسـت   ها داراي محتواي نظري است اما نياز ها در آموزش فني از نوع آموزش دوره اغلب -

حفظ و نگهداري ماشين آالت نيازمند مراقبـت و تعميـر   . شود ها ديده نمي و گاه مواد مصرفي در دوره

 . اعتبار الزم براي نگهداري ماشين آالت وجودندارد. است

هاي آموزش  هاي آموزش ضمن خدمت براين باور بودند كه دوره ا دورهبرخي از صاحبنظران در رابطه ب -

دليل آن داوطلب . ريزي درسي داشته اند ضمن خدمت وضعيت بهتري نسبت به ساير مولفه اي برنامه

ها، راحت تر بـودن كـار نسـبت بـه سـاير       بودن خود معلمان، وجود انگيزه كافي براي شركت در دوره

در آمـوزش ضـمن خـدمت رابطـه و     . نياز به منابع كمتر ذكر شـده اسـت  فعاليت هاي آموزش فني و 

به گونه اي كه هم كارفرما و هم نيروي انساني هردو داوطلب آموزش . احساس نياز دو سويه بوده است

 . در رابطه باكتاب هاي تازه تاليف بسيار مفيد بوده است» آموزشي ـ توجيهي«طرح دوره . بودند

اي در  ات كارشناسان درباره تأمين و تخصيص منابع به آموزش فني و حرفهنظر. تامين منابع مالي .2.3

  :شرح زير بوده است سطح كالن و در درون وزارت آموزش و پرورش به

اي كشور بصـورت يـك نظـام مسـتقل      در بحث تامين منابع مالي، ازآنجائي كه آموزش فني و حرفه -

سب نفوذ و نياز دستگاه و اعتبارات گذشته آن ديده نشده است، لذا منابع مالي براي هر دستگاه برح

رعايت هماهنگي و سياسـتي مشـخص    و اين فرايند تخصيص، بدون توجه به. شود تخصيص داده مي

البتـه  . اي در كـل كشـور صـورت گرفتـه اسـت      در رسيدن به اهداف آموزش و تربيت فنـي و حرفـه  

ي انجام شده كه موفقيتي چنـداني  ا اقداماتي جهت هماهنگي در نظام آموزش و تربيت فني و حرفه

  . به همراه نداشته است

عالوه بر اين، در حوزه فعاليت هاي آموزش وپـرورش، نگـاه آمـوزش و پـرورش بـه آمـوزش فنـي و         -

هاي آموزش  هاي فعاليت و اين نگاه سبب شده به تناسب كليه مؤلفه. اي نگاه تقليلي بوده است حرفه

زير نظـام تـامين مـالي و اعتبـارات نيـز از ايـن امـر        . رار گيرنداي تحت تاثير ق و تربيت فني و حرفه

هاي توسعه پـنج   يكي از مصاديق اصلي اين نگاه تقليل گرايانه، در تفسير برنامه. مستثني نبوده است

ساله و پيش بيني اعتبارات الزم و صحيح بـراي رسـيدن بـه اهـداف آن در حـوزه آمـوزش فنـي و        

درصد دانش آمـوزان دوره متوسـطه در    36گر قرار است براي نمونه به عبارت ديگر ا. اي است حرفه

ريـزي و بودجـه وزارت    اي و كاردانش اشتغال داشته باشـند، معاونـت برنامـه    هاي فني و حرفه شاخه
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آموزش و پرورش بايد پيش بيني منابع مالي الزم براي توسعه فضا هـا، تجهيـزات، نيـروي انسـاني،     

هاي مورد نياز كشور را براي ايـن سـهم از مشـاركت داشـته باشـد و       رشته در. . . برنامه، ارزشيابي و

 . درخواست اعتبار و منابع مالي نمايد

به طور كلي، جريان تامين منابع مالي حركت صحيحي ندارد و بجاي اين كه اهداف برنامه درسـي و   -

هاي مسـئولين سـطح    هاستانداردهاي موجود در آن تعيين كننده منابع مورد نياز باشد، نظرات و نگا

  . باال جهت دهنده سهم تخصيص منابع در اين حوزه شده است

هاي زير بيان شده  از طرف كارشناسان ديدگاه. اي وضعيت مديريت در آموزش فني و حرفه .2.4

   :است

ها اكثـراً   برنامه. اي وجود ندارد در درون وزارت آموزش و پرورش نگاه مثبتي به آموزش فني و حرفه -

براي نمونه در شش سال (كند  ها تغيير مي قائم به فرد بوده و با تغييرات در سطح وزارت خانه برنامه

هاي فنـي و   موزشاخير چهار وزير تغيير كرده است و در نتيجه آن چهار رويكرد متفاوت نسبت به آ

از طرف ديگر، در هنرستانها استفاده از صالحيت هاي غير فني مـديران  ). اي بوجود آمده است حرفه

و نقصـان مهـارتي   ) عدم تناسب مهارت بـا شـغل  (و معاونين مرسوم شده است و ناسازگاري مهارت 

هـاي مختلـف    بوجود آمده است و در نتيجه مديران درك صحيحي از منابع مالي مـورد نيـاز رشـته   

 . ندارند

اي وجود داشت و انسـجامي نسـبي    عالي هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه در سالهاي قبل شوراي -

هـاي فنـي و    انحالل شوراي عالي هماهنگي آموزش. اي بوجود آمده بود در امور آموزش فني و حرفه

ل معاونت آموزش انحال. شود اي محسوب مي هاي فني و حرفه اي از جمله عوامل ضعف آموزش حرفه

گزيني آن با معاونت آموزشي، موجب شد در بدنـه آمـوزش و پـرورش تعـداد      اي و جاي فني و حرفه

اي  هاي فني و حرفـه  تصميم گيري براي آموزش. افراد فني نسبت به غير فني در اقليت قرار گرفتند

كنـون هنرسـتانها بـه    ا. به دست افرادي انجام گرفت كه از اين نوع آموزش ها اطالع كافي نداشـتند 

هـا در حـوزه فنـي بـه سـاير       مديريت از حوزه ستادي تـا هنرسـتان  . هاي قبل افت دارند نسبت سال

  . هاي آموزش عمومي منتقل شده است حوزه

  :قرار زير است ارزيابي كارشناسان از وضعيت كيفيت به. اي كيفيت آموزش و تربيت فني و حرفه .2.5

اي  منـد نبـوده اسـت، آموزشـهاي فنـي و حرفـه       ها هـدف چون در سه دهه گذشته توسعه هنرسـتان  -

اي بدون توجه به امكانـات و منـابع    رويه آموزش فني و حرفه گسترش بي. دچارافت كيفي شده است

بعلت فشار مسئوالن، بخشداران، فرمانداران و نماينـدگان مجلـس بـراي تاسـيس     . انجام گرفته است
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وسعه كمي متوازن با توسـعه كيفـي صـورت نگرفتـه     هنرستانهاي فني كه مورداقبال مردم هم بود ت

  . است

پيچيدگي بازار كار، انسجام ناقص محتـوا ي برنامـه درسـي، ناهمـاهنگي برنامـه عملـي و نظـري، و         -

آموزاني كه بـدون سـنجش اسـتعداد و     انگيزگي دانش برگزاري آزمون نظري بجاي دروس عملي، بي

از . هاست ز جمله داليل ضعف كيفيت اين گونه آموزششوند ا اي وارد مي عالقه به آموزش فني حرفه

دهنـد كـه واحـدها     هاست، آمار نشان مي جمله در بر گزاري دروس اختياري كه در اختيار هنرستان

چـون آمـوزش   . شـود  اند كه در كالس با كمترين هزينـه تـدريس مـي    بيشتر به سمت دروسي رفته

  . موزشها بيشترماهيت نظري داشته باشند تا عمليشود كه آ اين امر باعث مي. كارگاهي هزينه براست

شده  اي تجربه ارزيابي سازوكارهاي برقراري ارتباط بين آموزش فني و حرفه .3

  1در كشور

دار،  اي و بـازار كـار ارتبـاط نظـام     نظران اين بود كه تاكنون بين آموزش فني و حرفـه  نظر برخي از صاحب

اي بـا بـازار كـار صـرفاً از طريـق       آموزش هاي فني و حرفـه  ارتباط ميان. است مدون و روشن برقرار نشده

تشريفات و مكاتبات اداري بين مسئوالن سطوح مختلف وزارت آموزش و پرورش با مـديران بـازار كـار در    

چنين ارتبـاطي فاقـد تـداوم الزم بـوده و     . است هاي شخصي بين آنها برقرار شده هاي دولتي و توافق بخش

اي همكاري نمايند، به تعهدات خود عمـل نكـرده    يست با آموزش فني و حرفهگاهي بخش هايي كه مي با

ارتباط با بازار كار در بخش خصوصي نيز فاقد ساز و كار منسجم و برنامه ريزي شده است و در مـوارد  . اند

اين معضل براي چند دهه موجب دغدغـه مسـئولين شـده    . بسياري اصوالً ارتباطي با بازار كار وجود ندارد

اي و بازاركـار   هاي فنـي و حرفـه   براي برقراري ارتباط آموزش) نهادينه شده(ت و اقدام جامع و پايداري اس

براساس اظهار نظر كارشناسان و صاحبنظران مصاحبه شـونده، اهـم   . انجام نشده يا به نتيجه نرسيده است

 :باشد اي و بازار كار به شرح ذيل مي هاي فني و حرفه عوامل شكست رابطه بين آموزش

اي در كشـور و در درون وزارت آمـوزش و    هاي فني و حرفـه  فقدان جايگاه ارزشي مناسب براي آموزش -

 . پرورش

  عدم وجود سازوكار ارتباطي بين آموزش و بازار كار -

 نيازي دنياي آموزش و بازار كار از يكديگر وجود فرهنگ و نگاه بي -

 اي  ت فني و حرفهعدم وجود نظام مديريت و تضمين كيفيت آموزش و تربي -
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عنوان  اي به و حرفه و تربيت فني   ريزي آموزش عدم وجود يكپارچگي در سياستگذاري، مديريت و برنامه -

 . يك نظام منسجم و پويا متناسب با نياز كشور

ها و آموزش،  براي نمونه رابطه بين اتحاديه(اي در كشور  عدم وجود قانون آموزش و تربيت فني و حرفه -

  ). گردد هاي تشويقي و غيره در اين قانون مشخص مي اردها و مكانيزمنقش استاند

ترجيحي   ايجاد زمينه ارتقاي سطح مهارت در كشور، از طريق اعطاي تسهيالت مالي با نرخ عدم توجه به -

سازي حضور فعال و مؤثر بخـش غيردولتـي    و تأمين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينه

 . هاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي ـ كاربردي كشور در توسعه آموزش

هـاي   اي در بخـش  و حرفه برداران از آموزش و تربيت فني  عدم توجه به افزايش و تسهيل مشاركت بهره -

  . دولتي و غيردولتي

 . اي عدم وجود نظارت بر عملكرد ارائه دهندگان آموزشهاي فني و حرفه -

در بخـش صـنعت مكـانيزم    . اي نـدارد  حرفـه  به آمـوزش فنـي و   ساختار اقتصادي كشوركه احساس نياز -

 . اي وجود ندارد تشويق براي مشاركت در آموزش فني حرفه

خواهـد جـذب كنـد     بازار نمـي . شود هنرجويي كه خوب تربيت شده است بخودي خود جذب بازار نمي -

. ديـدگان اسـت  عوامل اقتصادي مانع اشتغال آمـوزش  . رس نيست چون توليد صنعتي چنداني در دست

 . كند بازار نيازي به نيروي كارآموزش ديده احساس نمي

  )NVQ( 1اي ملي فقدان نظام صالحيت حرفه -

 اي هنرآموزان هاي حرفه كاهش صالحيت -

 اي در كشور عليرغم وجود قانون  حرفه هاي فني و يكپارچه نبودن آموزش -

  اي حرفه و هاي فني آموزشجاي تقاضا محوري در ارائه  تأكيد بر عرضه محوري به -

نوعي عموميت، كه مختص يـك شـغل   . شوند در حوزه فني افراد براي جايگاه شغلي معيني تربيت نمي -

  . آموزي حاكم است خاص نيست، بر حرفه

درصـد در همـان    8تـا   5براساس مطالعات موردي كه انجام شده است از كل نمونه فـارغ التحصـيالن    -

  . شوند يابند، بقيه در ساير مشاغل جذب مي اند اشتغال مي كاري كه آموزش ديده

حتـي مشـوق هـاي قـانوني نيـز      . صنعت در بخش دولتي يا خصوصي الزامي به كمك به آموزش ندارد -

كشور ندارد و بيشـتر   بحث فرهنگي هم هست و سرمايه گذار يا مدير نگاه خدمت به .كارساز نبوده است

ايجاد زمينه قـانوني كـه بـر اسـاس آن طـرفين مكلـف بـه        . كنند به منافع شخصي كوتاه مدت فكر مي

 . رسد  همكاري باشند ضروري به نظر مي

                                                 
1 . National Vocational Qualification (NVQ) 
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ينـه برقـراري سـازكارهاي ارتبـاط     هـاي مختلـف ايـران در زم    نظران تجربه نظر از اين نگاه كلي، صاحب صرف

هـا عبارتنـد از    اين تجربه. اي و بازار كار و علل موفقيت و شكست آنها را تبيين كرده اند آموزش فني و حرفه

كارآموزي وكارورزي، كارآفريني؛ اجراي طرح كاد؛ ايجاد و توسعه هنرستان هاي جوار ) يا درس(اجراي طرح 

ها؛ و نيـاز سـنجي و    تفاده از استانداردهاي مهارت و آموزش ساير دستگاهكارخانه؛ ايجاد شاخة كاردانش و اس

اكنـون مجموعـه   . اي ريزي درسي آمـوزش فنـي و حرفـه    بكارگيري رويكرد تجزيه و تحليل مشاغل در برنامه

  . شود نظران  در اين زمينه ارايه مي هاي صاحب ارزيابي

 قانون كار ، درس كارآفريني و آشنايي باطرح كارآموزي و اشتغال .3.1

اي دربازار كـار   هاي فني وحرفه طرح كارآموزي و اشتغال قراربود براي جذب دانش آموختگان هنرستان -

شد ممكن بـود بـه شـكل فرهنـگ غالـب       اگر اجراي اين طرح با جديت دنبال مي. اجرا گذاشته شود به

ايـن زمينـه    ولي با تغيير مسئوالن و طراحان، اقـدامي در . استمرار يافته و چنين ارتباطي را شكل دهد

يكي ديگر از علل عدم اجراي آن، فقدان ظرفيت كافي كارآموزي در صنعت، در مقايسه . صورت نگرفت

برخي از مسائل فرهنگي نيز مـانع اجـراي ايـن    . اي عنوان شده است و حرفه با حجم دانش آموزان فني 

رستانها، چگونگي برخورد از جمله كارفرمايان خارج از هن. است طرح و توسعه كارآموزي و كارورزي شده

. است اقتضائات محيط كار نيز به هنرجويان آموزش داده نشده. اند با كارآموزان را بدرستي آموزش نديده

 . آيد شوند و مسائل اخالقي مختلفي بوجود مي گاهي هنرجويان مزاحم كارگران مي

رزي اسـت، كـه در آن كـارآموزان    از ديگر ابزارهاي برقراري ارتباط با محيط كار، كار آموزي و نيز كـارو  -

سنجند و نيز صاحبان كار از ميزان دانش و مهارت كارآموزان  دانش و مهارت خود را در ميدان عمل مي

يابي كنـد كـه     ساعت است كه معموالً شاگرد خود بايد جاي 240كارورزي . شوند  يا كارورزان مطلع مي

بايـد  . گاهي هم موفقيت اميز اسـت . كند نمي بخش صنعت هم خيلي استقبال. اين كار ساده اي نيست

دهند، ناظر فني نيز كـارش   الزحمه مناسبي نمي بر كارورزي نظار ت شود اما چون براساس مقررات حق

زمان اجراي برنامه نيز مرداد ماه است كه زمان آمادگي براي كنكـور اسـت، و   . را خوب انجام نمي دهد

 . وري انجام شودشود كارورزي بشكل ص همين عامل باعث مي

گيرد درحالي كه قرار براين بود كه در محيط واقعي كـار   اغلب، كارآموزي در خود هنرستان صورت مي -

بايد افراد هم در محيط آموزش و هم محيط بـازار كـاراز آموزشـهاي    . در بيرون از هنرستانها انجام شود

نرآموزان، حتي در محـيط هنرسـتان   كارآموزي راهي براي اشتغال ه. الزم در اين زمينه برخوردارشوند

 . افتد ها اتفاق نمي گيرد، آموزش آشنايي با اشتغال هم در كارگاه هم هست اما چون بدرستي صورت نمي

شود، ولي غالباً مدرس آن متخصص كارآفريني يـا فـرد كـارآفرين     هرچند درس كارآفريني تدريس مي -

 . نيست بعالوه دو واحد درس در اين زمينه اصالً كافي. نيست



 175       اي بندي مصاحبه با خبرگان آموزش فني و حرفه جمع :پنجمفصل      

 

 اجراي طرح كاد .3.2

هر چند كه اجراي طرح كاد، كه با شروع نظـام جديـد متوسـط عمليـات آن متوقـف شـد، بعنـوان يكـي از         

. نشده است ها از آن ذكري شده است، اما در ارزيابي آن سخني گفته هاي ارتباط با بازار كار در مصاحبه تجربه

قانون اهداف و  6و  3ح كاد هنوز زنده است و در مواد با اين حال فكر برگزاري دوره مهارت آموزي شبيه طر

تصويب رسيده است، هرچند كه هيچگاه  ، كسب حداقل يك مهارت به)1366سال (وظايف آموزش و پرورش 

 19افزون بر آن در ماده ). بشكل آزمايشي اجرا شود 1390-91قرار است در سال تحصيلي (اجرا نشده است 

 . ز اين حكم تكرار شده استقانون برنامه پنجم توسعه ني

  ايجاد و توسعه هنرستان هاي جوار كارخانه .3.3

اين هنرستانها راهي بود براي برقراري ارتبـاط بـين دنيـاي    . ايجاد و توسعه هنرستان هاي جوار كارخانه -

 :آموزش و دنياي كار كه شرايط زير را دارا بود

هاي فني توسط كساني تدريس مي  بود و بخشي از درس) كارخانه(اجراي برنامه در محل واقعي كار  �

شـد واقعيـات    اين ويژگي باعث مي. شد كه خودشان يك پا دركارخانه و يك پا در هنرستان داشتند

 . ولي بتدريج ازشدت ارتباط كاسته شد. بازار كار به خوبي ديده شود

ي جواركارخانه، ميزان مشاركت واحدهاي صـنعتي وتوليـدي متفـاوت بـوده     درراه اندازي هنرستانها �

واحد رسيد ولي بخاطر پرهزينه بـودن از   300تعداد هنرستانهاي جواركارخانه زماني به حدود . است

 . تعداد و كيفيت آنها بسيار كاسته شد

درسي، متناسب بـا  واحد  10متولي صنعت مجاز بود براساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش  �

  اجرا درآورد نياز واحدهاي صنعتي مرتبط، تعريف و با موافقت آموزش و پرورش آن را به

 : ها عنوان شده است هاي زير در مصاحبه هاي جوار كارخانه نارسايي درباره هنرستان -

در حال حاضر برنامه هنرستان جوار كارخانه محدود شـده اسـت زيـرا نـوع نگـاه مـديران صـنايع         �

نبود منـابع حمـايتي مـالي صـنايع،     . اي است كه حاضر به هزينه كردن براي آموزش نيستند نهبگو

هـا معمـوالً    كارخانـه . ركود اقتصادي و نياز به صرفه جويي از جملـه عوامـل محـدود كننـده اسـت     

بيشتر . شمارند و براي آموزش نسل آيند سهمي براي خود قائل نيستند كارآموزان را مانع توليد مي

 . منافع خود نظر دارند تا منافع عمومي جامعهبه 

اي به دليل سن كم و نداشـتن روحيـه كـارگري، بـراي      گاهي هنرجويان هنرستانهاي جواركارخانه �

بـه  . زدنـد  كردند و گاهي به خط توليد نيـز لطمـه مـي    واحدهاي صنعتي و توليدي ايجادمشكل مي

 . هاي مذكور اكراه داشتند اي دورههمين خاطر واحدهاي صنعتي و توليدي در پذيرش آنها بر
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كارخانه چنانچه نيازمند كارگر فني باشد، الزامـي  . هاي جوار وجود ندارد حمايت قانوني از هنرستان �

گرايش بازار كار، استخدام افراد . اي را باستخدام درآورد ندارد كه محصول نظام آموزش فني و حرفه

ين تصور اشتباه را دارد كه افراد آمـوزش ديـده در   كارفرما ا. هاي رسمي فني است خارج از آموزش

تـر   هاي رياضي و تجربـي بـاهوش   اي از هوش كمتري برخوردارند و دانش آموزان رشته فني و حرفه

حتـي واحـدهاي   . ماه آموزش جبراني، مساله بي مهارتي افراد را حل كرد 3-2توان با  هستند و مي

 . بينند ستخدام افراد فني نميصنعتي، خدماتي و كشاورزي خود را ملزم به ا

 استفاده از استانداردهاي مهارت و آموزشاجراي دوره كاردانش و  .3.4

شوندگان، چون هدف شاخة كاردانش تربيت كارگر ماهر براسـاس اسـتانداردهاي وزارت كـار و     بنظر مصاحبه

شـاخه كـاردانش بـراي    غيـراز وزارت امورخارجـه از مزايـاي     وزارتخانه به 23هاست، تاكنون  ساير وزارت خانه

اند و از اين لحاظ ارتباط آموزش و پـرورش بـا دنيـاي كـار      مند شده تربيت نيروي انساني مورد نياز خود بهره

 موفقيت آميز بوده است

عـدم همكـاري سـاير دسـتگاهها بـا      : اند ها چنين عنوان كرده هاي اين دوره را در پاسخ نظران نارسايي صاحب

ها، سازمان ها و مراكز توليدي و آموزشي در اجراي  آئين نامه همكاري وزارتخانه. آموزش و پرورش و بالعكس

ها و ساير سـازمانها همكـاري    خانهنظام جديد آموزش متوسطه به تصويب هيات وزيران رسيده است اما وزارت

هاي كاردانش نياز هـاي هـر اسـتان بايـد      براي نمونه، در رشته. اند الزم را با دستگاه آموزش و پرورش نكرده

افزون بـر  . است مشخص گردد كه اين امر نيز متوقف مانده) مركب از حوزه اي مختلف(توسط كميته استاني 

تـدريج بـه آمـوزش و     مثالً ارزشيابي از مهـارت بـه  . تي اجرا نشده استآن، ساير تعهدات وزارت كار نيز بدرس

داد اما اكنون اين وظيفـه نيـز    نامه مهارت سند معتبري بود كه وزارت كار بايد مي گواهي. پرورش سپرده شد

  . برعهده آموزش و پرورش گذاشته شده است

 ريزي درسي برنامه گيري رويكرد تجزيه و تحليل مشاغل در هاي نياز سنجي و بكار روش .3.5

براساس اظهارات كارشناسان و صاحبنظران شركت كننده در مصاحبه، سازوكار مشخصي براي سنجش نيـاز  

هـاي   شـود، روش  هاي درسي به صـورت شـهودي تهيـه مـي     نيازها در بسياري از برنامه. بازار كار وجود ندارد

نيازسـنجي در  . م شود كفايت الزم را نداردشود و صرف تحليل وظايف شغلي اگر انجا تحليلي بكار گرفته نمي

دوران جديد يعني پذيرش سفارش از دنياي كار و يا به عبارت بهتر درخواست از بازار كار كه نياز خود را بـه  

درحال حاضر مشخص نيست چه تعداد نيروي انساني و در چه سطحي مورد . زبان برنامه درسي اعالم نمايند

بعالوه برخي از صاحبنظران براين باورند كـه بـدليل پيچيـدگي    . ات وجود نداردزيرا سيستم اطالع. نياز است

اصـوالً در زمينـه برنامـه ريـزي     . بازار كار، سنجش نياز ها رأساً توسط وزارت آموزش و پرورش مقدور نيست



 177       اي بندي مصاحبه با خبرگان آموزش فني و حرفه جمع :پنجمفصل      

 

وم هـاي درسـي، سـطح د    سطح اول، تـدوين برنامـه  : درسي، ارتباط با بازار كار، بايد در سه سطح انجام گيرد

هاي درسـي   و سطح سوم ارزشيابي از برنامه) محيط يادگيري حقيقي –كارآموزي ( هاي درسي  اجراي برنامه

هـاي   عمـده تـرين راه  ). اي هـاي صـالحيت حرفـه    هي اقتصادي در ارزشيابي و تعيين شاخص مشاركت بنگاه(

 : اي وبازار كار عبارتند از برقراري ارتباط بين برنامه درسي آموزش فني وحرفه

هاي مرتبط پيوند دارد  اين گروه با همه بخش. ريزي درسي هاي تخصصي هفت نفره برنامه اعضاي گروه -

  . كند و چون استاندارد دارد با بازار كارهم ارتباط پيدا مي

  . شود هاي موردي نيز انجام مي پژوهش -

 . بازديد هنر آموزان از مراكز كار -

  . كارآموزي و كارورزي -

دهند بنابراين از نيـاز بـازار كـار     كنند و هم درس مي ج از محيط آموزش كار مياكثر معلمان هم خار -

  . هاي پيوند بين هنرآموزان و صنايع جايي مدون نمي شود اما يافته. شوند عمالً آگاه مي

اي بـراي برقـراري    ريـزي درسـي فنـي و حرفـه     نظران، ابزارهايي كه در برنامه اكنون براساس اظهارات صاحب

  :شود بازار كار مورد استفاده قرار گرفته است ارايه مي ارتباط با

 رويكرد تجزيه و تحليل شغل  .3.5.1

هـاي   و توسـعه و تنـوع رشـته    1هاي درسي براسـاس تجزيـه و تحليـل شـغل     بكارگيري رويكرد تدوين برنامه

هاي تخصصي برنامه ريـزي و تـأليف آمـوزش     تحصيلي از ديدگاه شغلي با مشاركت متخصصان در كميسيون

 1371اين رويكرد از سال . اي، يكي از سازوكارهاي برقراري ارتباط با بازار كار معرفي شده است فني و حرفه

روش تجزيه و  باريزي درسي  در برنامه. دنبال شده است اجرا گذاشته شد، كه تغيير نظام آموزش متوسطه به

. شـوند  پاره كارها و اهداف رفتاري تبـديل مـي   كارها، كارها به ها؛ مشاغل به ها به حرفه تحليل شغل  اَبر حرفه

ريـزي   شوند بهمين خاطر چون روش برنامـه  درسي از اهداف رفتاري استخراج مي "هدف ـ محتواي  "جداول

  . و تحليل مشاغل مبتني است پس با ً دنياي كار ً ارتباط دارد درسي بر تجزيه

ي بـازار كـار بـه دانـش           اما برنامه ريزان درسي، عمدتاًً در زمان تغيير نظـام آمـوزش متوسـطه نيازهـاي كمـ

اي را برآورد نموده اند كه البته اين امر با محاسبه ساده آماري نياز آينـده كشـور بـه     آموختگان فني و حرفه

اين پيش بيني ها از نتايج پژوهش هاي علمي نشات . اي انجام گرفت ها ي فني و حرفه غ التحصيالن رشتهفار

سال از زمان آن سپري شده اسـت و بـا توجـه بـه تغييراتـي كـه در        18-20ضمن آنكه حدود . نگرفته است

، مسـتمر و بـه روز   نياز سنجي امري سيستمي، جـامع . مشاغل فني به وجود آمده اين اقدام كفايت نمي كند

                                                 
1 .  Job Analysis 



   اي و محيط كار بررسي رابطه آموزش فني و حرفه    178

 

هاي كاربست اين رويكرد  نارسايي. مي باشد كه مي بايست از سوي برنامه ريزان و سياستگذاران حمايت شود

  :نظران عنوان شده است هاي صاحب ريزي درسي بشرح زير در پاسخ در برنامه

حالي كه حدود دو دهه اي، در حرفه و   هاي فني آموزشهاي درسي  تداوم استفاده از اين رويكرد در برنامه -

  ويژه پرورش مبتني بر شايستگي تأكيد شده است است در جهان بررويكردهاي جديد به

هاي درسي  هاي اقتصادي در تدوين اجزاء و محتواي برنامه محدود شدن نقش نمايندگان بازار كار و بنگاه -

مـه ريـزي درسـي    رنگ يك نفر متخصـص حرفـه در كميسـيون برنا    حضور كم اي به اموزش فني و حرفه

  . مرتبط

هاي دنياي كار كـه باعـث عقـب     هاي تحولي فناوري و پيچيدگي هاي درسي در دوره عدم بازنگري برنامه -

 . ها از دنياي كار شده است ماندگي اين برنامه

هاي درسي، كه انحراف بزرگي از مسير درست اسـت و هنـوز هـم     هاي درسي به جاي برنامه تغيير كتاب -

اي نبايد تنها دنبال تـدوين   ريزي آموزش فني و حرفه باور برخي از كارشناسان، دفتر برنامهبه . ادامه دارد

چون كاري زمان بر است و بهتر است بجاي كتاب و منابع براي دانش آموز بر مسـاله  . كتاب درسي باشد

قه وي، هاي درسي نيز بسته به اهليت مؤلف و تخصص و عال البته در كتاب. آموزش مربيان متمركز شود

  . دنياي كار وجود دارد اما انطباق محتوا با نيازهاي متحول حداقل است اشاراتي به

هاي اجرايي برنامه درسي توجه شده و بيشتر به برنامه قصـد شـده    ريزي درسي، كمتر به جنبه در برنامه -

برنامـه  . مشـكل اجـراي برنامـه اسـت    . در حالي كه برنامه نوشتن كار سختي نيسـت . پرداخته شده است

درسي در كجا اجرا شود؟ آيا فضا آموزشي مورد نياز تامين شده است؟ چه كسي آموزش ها را ارائه كند؟ 

از اجراي برنامه بايد ارزشيابي بعمل آيد، اما تا همـين سـالهاي   . مسائلي از اين قبيل پاسخ روشني ندارند

  . شد اخير، پس از اجراي برنامه ارزشيابي انجام نمي

خالقيت، كارآفريني، آمـوزش شـهروندي،   : اي همانند رد، به شايستگي هاي غير فني و حرفهدر اين رويك -

به عبارت ديگر توانايي هاي مورد نيـاز بـازار   . هاي ارتباطي اساساً توجه نشده است قوانين تجارت، مهارت

مربـوط  درصد آموزشهاي خاص،  40در برنامه مطلوب حدود . كار به هنر جويان آموزش داده نشده است

. و اين دو دسته مكمل هـم هسـتند  . هاي غير فني و پايه است به محتواي دروس فني است بقيه آموزش

آموزش مربوط به ايمني كار و حفظ محيط زيست، مهارت استفاده از اينترنت، قواعد كسب و كار كوچك 

  . نيزمورد نياز است. . .  و

بـه جـاي آن كـه    . رونـد ك جداگانه راه خود را مـي اهنگ نيست و هري هاي توسعه هم ها با برنامه آموزش -

ي هر منطقه صورت گيرد، برنامه ريزي متمركز در سطح ملي فـارغ از   ريزي درسي براساس توسعه برنامه
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چون بـدون توجـه بـه برنامـه توسـعه نيـرو تربيـت        . گيرد برنامه توسعه مناطق مختلف كشور صورت مي

 . آيد شود، تورم نيرو نيز پديد مي مي

هـا و   هاي قبلـي، براسـاس ارزشـيابي از برنامـه     رويكرد تجزيه و تحليل شغل، بازنگري در برنامه ريزي در -

اما در آمـوزش و پـرورش ايـن مهـم چنـدان      . اي، ضرورت تام دارد هاي فني و حرفه هاي آموزش برونداد

ها نيز بطور  ز برنامهچون مكانيزم كنترل مستمر فرايند و محصول وجود ندارد، ارزشيابي ا. اي ندارد سابقه

بجـز  . شـود  بيشتر اهداف رفتاري از قبل تعيين شده است كـه ارزشـيابي مـي   . نظامدار صورت نمي گيرد

هاي  نظر از نارسايي گيرد علت نيز آن است كه صرف ها صورت نمي هاي موردي ارزشيابي از برنامه پژوهش

، معمـوالً ارزشـيابي بـا    )در كشـور ) NVQ(اي ملـي   به ويژه فقدان نظام صالحيت حرفه(هاي كار  محيط

شود نه با نياز بازار كار، و حتي در اين حالت نيز به ارزشـيابي دروس عملـي    اهدف آموزشي سنجيده مي

سطح باالتر تحصيلي، بيشتر مبتني بر معلومات نظري  هاي ارتقاء به شود؛ ارزشيابي چندان بهايي داده نمي

هاي حوزه ارزشيابي از جنس كارايي درونـي اسـت    اكثر پژوهشاي هنر جويان؛ و  است تا صالحيت حرفه

 . نه از جنس كارايي بيروني

 هاي نياز سنجي ساير روش .3.5.2

هـاي مرسـوم نيـاز سـنجي در      افزون بر روش تجزيه و تحليـل شـغل در برنامـه ريـزي درسـي، سـاير روش      

 :اي به شرح زيراند هاي فني و حرفه آموزش

هاي مهارتي در دسـتگاهها داراي   در شرايط فعلي آموزش. ها دستگاهاستفاده از استانداردهاي ساير  -

اي وزارت كار و دفتر آموزش فني استانداردها را تدوين  سازمان آموزش فني و حرفه. استاندارد ويژه است

كارشناسان براين عقيده اند كه اين روش ناكارامد است، زيرا اين استانداردها بايد توسط دنياي . كنند مي

ارزشيابي بازار كار با معيار . اي را تهيه كنند ها ي صنفي بايد استاندارد هاي حرفه اتحاديه. تهيه شودكار 

عـالوه بـراين نظـام پيگيـري از     . هاي موجود در آموزش وپرورش براي ارزشيابي تحصيلي متفاوت اسـت 

 . حقوق فراگيران را هم نداريم

نياز سنجي اين است كه افراد متخصص كه عضو  هاي يكي ديگراز روش. استفاده از نظرات متخصصان -

  . دهند شوند و تعريفي از ويژگي خروجي آموزش ارائه مي ريزي هستند دور هم جمع مي هاي برنامه كميته

 40اي دربيش از  در حال حاظر آموزش فني و حرفه. هاي پژوهشي ارزشيابي استفاده از نتايج طرح -

ها  حاصل اين ارزشيابي ها و پژوهش. شود ها ارزشيابي مي رشتهشود كه هر سال بخشي از  رشته ارائه مي

براي ارزشيابي از برنامه اجرا شده در واحـد هـاي اجرايـي، بطـور مـوردي در      . شود وارد برنامه درسي مي

در ارزشـيابي از  . ها، از جمله گرافيك و امور زراعي و صنايع چوب، ارزشيابي انجام شده است برخي رشته

هايي از هنرستانها بررسـي   شود و نمونه هاي موردي انجام مي نيز پژوهش) خروجي ها(ه برنامه كسب شد
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ولـي چـون پسـران بايـد پـس از فـارغ       . شـوند  شوند كه در آن فارغ التحصيالن نيز شركت داده مـي  مي

  . التحصيلي به سربازي بروند و از اين نظر آمار اشتغال بكار گرفته شده چندان قابل اعتماد نيست

بـراي ايجـاد برخـي از    . . . فشار نمايندگان مجلـس و مسـولين محلـي و   . يت نظر مسئوالن محليرعا -

معموالً اين گونه تقاضاها انعكاس دهنده نيازهـاي  . اي هم نكتة قابل توجهي است هاي فني و حرفه رشته

هرچند كه نياز سنجي درست آن است كـه براسـاس آمـايش سـرزمين بطـور اسـتاني و       . محلي هستند

وقتي توزيع دانـش  . دهد كه اين كار بخوبي اتفاق نمي افتد اي انجام شود، اما مشاهدات نشان مي طقهمن

رشته است دليل براين است كه در بخش اجرايي نياز سنجي به درسـتي انجـام    6تا  5آموزان بيشتر در 

ستانهاست كه نشـانة  هاي كسب اطالع از نيازهاي محلي ارتباط با هنرآموزان ا يكي ديگر از راه. نمي شود

  . خوبي براي شناخت نيازها در وضع  موجود است

 ها وضعيت ارتباط با بازار كار در اجراي برنامه .3.6

هاي درسي و كتاب هـا درعمـل و حـين     هاي مندرج دربرنامه ازديدگاه مصاحبه شوندگان بين احكام وتوصيه

هـاي موجـود    سـبب نارسـايي   به. استاندارد ها رعايت نمي شود. اجراي برنامه درسي تفاوت زيادي وجود دارد

ات آموزشـي نيـز براسـاس    ارزشـيابي و تجهيـز  . گاهي نيروي انساني بر اساس معيار ها بكار گرفته نمي شود

1درحالي كه آموزش بايـد بـه سـمت آمـوزش مبتنـي بـر شايسـتگي باشـد         . باشد استانداردها نمي
(CBT) . و

  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي نيز بايد بر اساس شايستگي هاي مورد نياز دنياي كار باشد

هـاي درس   از برنامه% 30دود شود اما در حوزه كار عملي در ح در حوزه نظري برنامه درسي تا حدي اجرا مي

اي مشـكل كـم    به عبارت ديگر درتدريس تئوري هاي مربوط به آموزشهاي فني و حرفه. شوند عملي اجرا مي

هـا كـم و بـيش مشـكل وجـود دارد و       بسته به نوع رشته) آموزش مهارت ها(تري وجود دارد اما دركارعملي 

جود اين فاصله به عواملي همچـون فقـدان يـاكمبود    و. فاصله عمل تا برنامه در درس هاي عملي بيشتر است

اي هنرآموزان و جايگاه كم اثر دروس عملي  تجهيزات، عدم كفايت سرانه و منابع، پايين بودن صالحيت حرفه

واحـدهاي صـنعتي،   . عدم همكاري صنايع نيز مشكلي قابل توجه اسـت . در ارزشيابي، نسبت داده شده است

كننـد كـه وقـت كـارگران و خـط توليـد را        اي فعاليت توليدي خـود تلقـي مـي   كارورزان را افرادي مزاحم بر

واحـد درسـي، در    10شكل مشاركت در تغيير . حتي براي بازديد ها نيز همكاري الزم وجود ندارد. گيرند مي

شود زيرا واحد هاي صنعتي خـود را نيازمنـد رقابـت نمـي      هاي جوار كارخانه، نيز كمتر مراعات مي هنرستان

هـاي منـدرج در برنامـه درسـي      اين امر موجب شده است كه اجراي برنامه درسي با احكـام و توصـيه  . دانند

 . منطبق نباشد

                                                 
1 - Competency Based Training 
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به ويژه (به باور مصاحبه شوندگان بطور كلي دراجراي اهداف برنامه درسي كه پايان آنها آموزش مهارت باشد 

درسـي و نيـز كتـاب درسـي در حـين       هاي برنامـه  مشكل عدم تطابق احكام و توصيه) هاي سنگين در رشته

زيرا ماندن دختران . مشكالت دانش آموزان دختر در اين زمينه مضاعف است. اجراي برنامه درسي وجود دارد

نقـش اسـتادكاران   . كند در مدرسه كه محل واقعي كار نيست آنان را از درك نيازهاي واقعي بازار كار دور مي

اي در دسـتور كـار وزارت    ابراين بايد تربيت استادكاران فني وحرفهدراجراي كارهاي عملي ارزشمنداست و بن

  . آموزش و پرورش قرارگيرد

  :هاي درسي در عمل عبارتند از  در حال حاضر موانع اجراي مطلوب برنامه

اي نگـاه   نگاه به آموزش فني و حرفـه . ضعف مباني فرهنگي در جامعه و مسئولين در خصوص ارزش كار -

 . مطلوبي نيست

  ها هاي بازآموزي و آموزش حين خدمت و عدم دريافت بازخورد از اجراي اين دوره دوره ضعف -

 اي فقدان منابع مالي به قدر كفايت، فقدان تجهيزات، و كمبود نيروهاي انساني حرفه -

  اي  نبود نظام اعتبار بخشي در آموزش فني و حرفه -

 عدم وجود اطالعات شفاف بازار كار -

  اي آموزش و پرورش فني و حرفههاي  كمبود مهارت خروجي -

فقدان نظام نظارت وارزشيابي عملكرد و سنجش بهره وري، و نبود نظام ارزشيابي منظم كه بـه آمـوزش    -

شـود ارزشـيابي    آنچه فعالٌ اجرا مـي . حتي ارزشيابي از كار معلمان وجود ندارد. بازخورد الزم را ارائه دهد

شود در حالي كـه بـازار كـار بـه دنبـال       ي كنترل ميغير صحيح است به گونه اي كه بيشتر دروس نظر

  . صالحيت و مهارت عملي افراد آموزش ديده است

  هاي تحصيلي با توجه به آمايش سرزمين عدم توزيع مناسب رشته -

اي در سياسـت گـذاري هـاي كـالن كشـور       سهم دستگاه آموزش و پرورش از آموزشهاي فنـي و حرفـه   -

  . نامشخص است

 . اي مديريت غير تخصصي براي اجراي آموزش هاي فني و حرفه -

 هاي بازاركار  هاي آموزش با مؤلفه وضعيت كنوني ارتباط بين مؤلفه .3.7

هاي اصلي نظام آموزش  مولفه(بنظر عموم مصاحبه شوندگان در حال حاظر ارتباط بين آموزش و محيط كار 

در سـطح كـالن،   . ر در موارد استثنايي وجود نـدارد مگ) هاي محيط كاركشور اي رسمي با مولفه فني و حرفه

اهنـگ   ، مبني بر تشكيل نهاد هم قانون برنامه چهارم توسعه 55هاي توسعه، از جمله ماده  حكم قوانين برنامه

بنـابراين، در حـال   . اجرا گذاشته نشده است اي كشور به گذار براي نظام آموزش فني و حرفه كننده و سياست

در زمينه برنامـه ريـزي درسـي    . اي فاقد نهاد سياست گذاري در سطح ملي است حرفه حاضر آموزش فني و
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اي بـه وجـود    ارتباطي بسيار ضعيف وجود دارد آن هم به خاطر الزامي است كه از سوي آموزش فني و حرفه

اي مشاركت دارد  هاي فني و حرفه هاي رشته آمده و يك فرد متخصص از محيط كار در هر يك از كميسيون

در حوزه كاردانش، ارتباط از طريق اسـتفاده از  . و ارتباط در همين حد بسيار بسيار ضعيف محدود شده است

شود و آموزش و پرورش در تدوين آنها  وزارت ارشاد و يا وزارت كشاورزي برقرار مي استانداردهاي وزارت كار،

گيري كلي  نتيجه. بويژه وزارت كار است  ها فرض بر درستي تدوين استانداردها توسط دستگاه. مشاركتي ندارد

مند بـا   ها، ارتباط منسجم و نظام از نظرات مصاحبه شوندگان اين است كه درشرايط فعلي هيچ كدام از مؤلفه

  . اكنون بدترين شرايط برقرار است. بازار كار ندارند

  1ها و مسأله اشتغال اثر بخشي برنامه .4

 ها اثر بخشي برنامه .4.1

هـاي آمـوزش فنـي     طبق نظر كارشناسان مصاحبه شونده، بطور كلي، سامانه اي كه دائماً اثر بخشـي برنامـه  

اي  اصوالً نظام ارزيابي كارآيي و اثربخشي در آمـوزش هـاي فنـي و حرفـه    . اي را رصد كند وجود ندارد وحرفه

برنامه قصد شده با برنامه اجـرا  . شودويژه از بازار كار بازخورد گرفته نمي  به. تعريف، طراحي و اجرا نمي شود

فراينـد  . شود، ولي در عمل برنامه اجرايي مهم اسـت  اكثراً از برنامه قصد شده صحبت مي. شده متفاوت است

 . كار به درستي صورت نمي گيرد و در اساس هم ورودي مشكل دارد و هم فرايند

ف و صـنايع بـا كارشناسـان برنامـه ريـزي      تعيين اثربخشي برنامه براساس نوع ارتباطي است كه ازطرف صنو

بررسي ميزان اثربخشي نياز بـه  . درغيراين موارد اطالعي ازساير بازخوردها وجود ندارد. درسي برقرارمي شود

يا  4هاي موردي، معموالً در  پژوهش. شود ولي بايد توسعه پيداكند كارهاي پژوهشي دارد كه گاهي انجام مي

گاهي هم براي پـژوهش اعتبـار كـافي وجـود نداشـته و      . اند نتايج قابل قبول بوده اند كه معموالً رشته بوده 5

صـنايع و   )R&D(گاهي هـم از بخـش تحقيـق و توسـعه     . گاهي نيز محقق شايسته در دسترس نبوده است

  . شود اما معموالً همكاري نكرده اند دستگاهها نياز و اثربخشي برنامه درخواست مي

هـاي تحصـيلي و    اي در حال حاضر با دو شاخص توسعه كمي و تنوع رشته حرفه و هاي فني اثر بخشي آموزش

. شود كه بدترين شكل براي توجيـه اثربخشـي اسـت    گيري مي درصد قبولي در نهايي و كنكور كارداني اندازه

 هـاي  دانيم اثربخشي ناظر برهدف است و بايد ارزيابي كنيم كه تا چه اندازه اهداف آمـوزش  همان طور كه مي

اي كه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و كارآفريني بوده است برآورده شده است و يا تا چـه انـدازه    و حرفه فني 

 . آموزان رضايت دارند اي دانش هاي حرفه كارفرمايان از صالحيت
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پاسخ آموزش به بازار كار بـه دليـل حاكميـت    . اي لختي و سكون حاكم است در آموزش رسمي فني و حرفه

تا بيايد نياز تبديل به برنامه . برد براي مثال نياز سنجي زمان زيادي مي. گيرد اداري، دير انجام ميبروكراسي 

. بـرد  تصويب آن در شوراي عالي آموزش و پرورش هم وقت زيادي مـي . دهد شود تازگي خود را از دست مي

ه تا اجراي برنامه جديد حـداقل  برد و به اين ترتيب از زمان تصميم براي تغيير برنام تهيه محتوا هم زمان مي

  . شود سال وقت سپري مي 3حدود 

 . مسأله اشتغال .4.2

هـاي   بدون فرصـت . كند ترين نقطه اتصال و ارتباط دنياي آموزش و دنياي كار در اشتغال تجلي پيدا مي مهم

ايـن رو  از . كنـد  اي ضرورتي پيـدا مـي   اشتغال، نه اقتصاد رشدي خواهد داشت و نه ارايه آموزش فني و حرفه

هـاي   اي در پاسـخ  نظـام آمـوزش فنـي و حرفـه    ) آموختگـان  دانـش (مسأله كميت و كيفيت اشتغال محصول 

نظران، هرچند بـه صـورت مطلـق     هاي صاحب استناد پاسخ به. است نظران بسيار مورد توجه قرار گرفته صاحب

ر مورد ميزان اشتغال و انطباق اند اما د اي منجر به اشتغال نشده ها ي فني و حرفه توان گفت كه آموزش نمي

ها،  به هرصورت دردنياي جديد به داليل زير اين آموزش. رشته تحصيلي با شغل ترديدهاي جدي وجود دارد

 .اگر به همين صورت ادامه يابد پاسخگوي اشتغال نخواهد بود

ديپلمه متوسـطه نيـاز    هاي محل كار چندان به بازاركار به دليل تحول در فناوري و سرعت آن و پيچيدگي -

هـا كارسـاز    ها در بسياري از رشته اين نياز امروز به كارداني ارتقاء يافته است بنابراين تربيت ديپلمه. ندارد

  . نخواهد بود

اي  نشده است؛ بنابراين منجر به صالحيت حرفهاي چون براي شايستگي طراحي  حرفه  هاي فني و آموزش -

 . ها دچارمشكل شده و خواهد شد شود و در انطباق با نياز نمي

اي واشـتغال بهتربـود، امـا توسـعة كـم       درگذشته وضع جذب دانش آموختگان آموزشـهاي فنـي وحرفـه    -

سـت و قـانون   اي تأثير منفي گذاشـته ا  واحدهاي صنعتي و توليدي درجذب دانش آموختگان فني وحرفه

 . مدون و محكمي براي جذب تكنسين درواحدهاي صنعتي و توليدي وجود ندارد

اي چون كارآزموده هستند باالخره كاري گيرمي آورند امامهم  افراد آموزش ديده هنرستانهاي فني وحرفه -

  . تناسب شغل با تخصص آنها است كه بصورت سيستماتيك اتفاق نمي افتد

سيستم اطالعات بازار كـار  . ري در مورد اشتغال فارغ التحصيالن وجود ندارددر حال حاضر سيستم رهگي -

همچنين معلوم نيست چه مقـدار از  . در نتيجه مشخص نيست چقدر نيرو مورد نياز است. نيز ناقص است

از سوي ديگر معلـوم نيسـت مشـتري    . بهره وري افراد شاغل هم مهم است. اشتغال، حاصل آموزش است

  . . . . هاي صنفي؟ دولت؟ و يا كيست؟ هنر جويان؟ اتحاديههاي فني  آموزش
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بـازار كـار تعيـين كننـده     . ممكن است سياست هاي بازار كار مانع عدم اشتغال افراد آموزش ديـده شـود   -

تناسـب بـين شـغل و شـاغل     ) فرصت هاي شغلي محدود بودنـد (وقتي اشتغال محدود شد . اشتغال است

  . وجود نخواهد داشت

بعلت محدوديت . ها دانست آن را بايد در توسعه نامتقارن رشتهاسب بودن اشتغال يك علتدر صورت نامن -

هاي توسعه، دستگاه آمـوزش وپـرورش مجبـور     سرمايه گذاري بخصوص در هنرستانها و نيز تكليف برنامه

هاي سبك كه نيازمنـد منـابع وسـرمايه     لذا آموزش وپرورش سراغ رشته. شده به توسعه كمي تن در دهد

هـا   براي رشـته سـاخت و توليـد هزينـه    . گذاري زيادي نبوده مانند رشته حسابداري وگرافيك رفته است

چـاپ و  (هـاي پرهزينـه ماننـد     در رشته. اي مثل گرافيك نياز به بودجه زياد نيست باالست اما براي رشته

. نياز بازاركـار اسـت   دانش آموز كم است، اما در رشته كامپيوتر تعداد افراد تربيت شده بيش از) سراميك

اين موضوع الزاماً نشانه عدم كارايي و پايين بودن سطح كيفيت آموزش نيست، بلكه نشانه رشد نـامتوازن  

  . هاي تحصيلي است دانش آموزان در رشته

گفتـه  . عدم انطباق آموزشها و ناهماهنگي مهارت دانش آموختگان با توجه به متغير بودن نيـاز بـازار كـار    -

فرايند ورود نيـاز بـازار كـار بـه برنامـه درسـي       . اي گذشته نگر است وزش هاي فني و حرفهشودكه آم مي

ايـن  . كنـد  كشد دراين مدت تكنولوژي تغيير مـي  سال طول مي 3- 2اي معموالً  هاي فني و حرفه آموزش

ي هاي اقتصادي اين ديدگاه وجـود دارد كـه در برقـرار    گاهي در بنگاه. عدم انطباق باعث مشكل مي شود

براي مثال كارفرما شـاگرد بـدون   . شود رابطه بين آموزش و بازار كار، منافع فرد بر منافع جمعي غالب مي

دهد، نـه اينكـه ديـپلم     آموزش ميگيرد بخاطر پرداخت مزد كمتر و سپس در طول زمان او را  مهارت مي

  . هنرستان را جذب كار نمايد

بستر فرهنگ . نگاه موجود، يقه سفيدانه است نه يقه آبي .از لحاظ فرهنگي ارزش كار در كشور پايين است -

  اي براي هنر جويان ايجاد نشده است  هاي فني و حرفه كار در آموزش عمومي قبل از آموزش

قانوني تصـويب شـود كـه واحـدهاي صـنعتي و      : بويژه براي دو مورد زير. نبود قوانين تشويقي و حمايتي -

هاي كارآموزي و كارورزي بپذيرند ايـن امـر بايـد الزامـي      راي دورهرا ب) هنرجويان(توليدي دانش آموزان 

باشد و گرنه جواب منطقي نمي دهد، و دوم سياست ها بايد محدود كننده باشد تـا واحـدهاي صـنعتي و    

توليدي نتوانند كارگران ارزان بگيرند و بجاي تكنسين هاي مجرب از آنها استفاده كنند، طبقه بندي هرم 

دس و تكنيسين ها در واحدهاي صنعتي و توليدي رعايت شود به نحوي كه آنها موظـف  مشاغل بين مهن

 . اي وكاردانش باشند به استخدام فارغ التحصيالن آموزشهاي فني وحرفه

وقفه دوسالة خدمت نظـام وظيفـه درفاصـله بـين فراغـت از تحصـيل و اشـتغال در بكـارگيري برخـي از           -

جذب افراد برحسب تخصـص در خـدمت مقـدس    . كند ايجاد مي ها براي هنر جويان پسر، مشكل آموخته

 . ها بر دانش قبلي افراد نيز بيافزايد تواند ضمن احياي آموخته نظام وظيفه مي
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يعني نهاد هماهنگ . اي و اشتغال آموزش ديدگان آنها وجود ندارد متولي واحدي براي آموزش فني وحرفه -

  . كنند بين آموزش و اشتغال وجود ندارد

هـاي مبتنـي بـر نيـاز      ريزي تقاضاي اجتماعي براي ارائه آموزش بـه جـاي روش   فاده از رويكرد برنامهاست  -

  .سنجي

نامشخص بودن رويكرد دولت در برنامه توسعه وسياست گذاري براي اشتغال و رويكرد دولـت نسـبت بـه     -

 .مصرف و تامين نياز مصرفي از خارج يا توليد در داخل

1سازوكارهاي برقراري ارتباط با محيط كارپيشنهادها براي بهبود  .5
 

اند كه فهرست  اي و بازار كار پيشنهادهايي را عنوان كرده نظران براي بهبود رابطه آموزش فني و حرفه صاحب

  :آنها بشرح زير است

  زمينه نياز سنجي و برنامه ريزي درسي  .5.1

هـايي مسـئول    استانداردهاي وزارت كار قديمي و يا ترجمه اي هسـتند، كميسـيون  . كهنگي استانداردها -

. وزارت كار قدرت تعيين استاندارد براي همه بخش ها را ندارد. تدوين استانداردها دور از نياز بازار كاراند

ش نيز مطابق با آن نيروي مـورد  هر دستگاه بايد استاندارد مورد نياز خود را اعالم كند تا آموزش و پرور

 . نياز را تربيت كند

ماننـد آن كـه فرهنـگ افتخـار بـودن كـار، صـداقت در كـار،         . در آموزش نظري خالء بزرگي وجود دارد -

اغلب دانش آمـوزان بـدون چنـين    . جلوگيري از ترس از كار با ابزار كار بايد قبالً آموزش داده شده باشد

  . هاي غير فني هم الزم است شايستگي. شوند زش فني ميهاي آمو هايي وارد دوره آموزش

تـوان بامشـاركت صـاحبان صـنعت و بنگاههـاي       اگر سازوكارمنطقي وجودداشته باشـد، بـه راحتـي مـي     -

درحال حاضر اين سازگاري درروند منطقي خـود وجـود   . اقتصادي، فرصت هاي شغلي فراواني ايجادكرد

  . ندارد

اي  هـاي فنـي وحرفـه    آموزش. با رويكرد تقاضاي اجتماعي توسعه يابد اي نبايد ي فني و حرفه ها آموزش -

هـا بايـد سـفارش     وزارت صنايع و ساير ارگان. گير باشد و نيازهاي دنياي كار را مرتفع سازد بايد سفارش

هـا بدهنـد، آمـوزش و     اي و آموزشـكده  نيروي موردنياز درسطح تكنسين را به هنرستانهاي فنـي وحرفـه  

  . به خوبي تربيت خواهد كردپرورش آنها را 

  زمينه قوانين و مقررات .5.2
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هـاي جـذب دانـش     سياسـت هـاي كـالن درزمينـه    . قانون بايد از استخدام فارغ التحصيالن حمايت كنـد  -

 .اي را بايد دولت مردان مشخص كنند و درانجام آن پافشاري كنند آموختگان فني وحرفه

بنگاههـاي زود بـازده، كـارآفريني و خوداشـتغالي     هاي حمايتي دولت بـراي   اعطاي وام توليدي و سياست -

بهرصورت كشور بايد توليد كننده باشد نه وارد كننـده كاالهـاي غيـر اسـتاندارد، كـه      . تواند موثر باشد مي

ماهيت كار فني و . دراكثر جاهاي دنياخريدار ندارد، پس از كسب مهارت لزوماً نبايد فرد به استخدام درآيد

امكان اشتغال فردي وجود دارد اما اشـتغال فـردي نيازمنـد تمهيـداتي از قبيـل      اي طوري است كه  حرفه

  .اعطاي تسهيالت و جواز كسب توسط دولت است كه معموالً در اختيار افراد گذاشته نمي شود

اي  اگر كيفيت آموزش فني و حرفـه . تضميين كيفيت آموزش شرط الزم است براي تضميين اشتغال است -

  به اشتغال كمك كند ولي تضمين كننده اشتغال نيستتواند  تضمين شود مي

راهكار ديگر وجود مشوق قانوني براي كارفرمايان است كه . مشوق هاي قانوني براي اشتغال مهم است -

  . مثال دولت هزينه بيمه چنين افرادي را بپردازد. كنند افراد فارغ التحصيل را استخدام مي

 در زمينه اجراي برنامه درسي .5.3

 :هاي درسي در عمل به شرح زيراند ي صاحبنظران براي رفع موانع اجرايي برنامهپيشنهادها

هستند و توصيه اكيـد آن اسـت   ) معلمين(اي نيروي انساني  مهم ترين عامل در آموزشهاي فني و حرفه -

ماهه ً را در ارتباط با تدريس دروس  6كه افراد تازه استخدام، قبل از شروع به تدريس ً يك دورة فشرده 

گذراندن اين دوره آموزشي است كه بايد شرط . تخصصي بگذرانند و گواهينامه ً شايستگي ً دريافت كنند

 . حضور در هنرستانها قرارگيرد

اي  مديريت هنرستانها درمرتبة دوم قراردارد، مدير هنرستان بهتراست كه از دانش آموختگان فني وحرفه -

ساعت تدريس  6اي باشد و حتماً در هنرستان حداقل هفته اي  و مسلط به فرآيند آموزشهاي فني وحرفه

  . داشته باشد تا كيفيت وعملكرد آموزش را لمس كند

هـاي درسـي نيـز بسـيارمهم اسـت درايـن موضـوع هـم حتمـاً بايـد            نامهنظارت برروند اجراي صحيح بر -

  . استانداردهاي الزم را رعايت كرد

  . تجهيزات، امكانات ومواد مصرفي نيز اهميت خاص خودرا داراهستند -

اجراي آزمايشي كتاب هاي جديد التاليف، طبقه بندي و جمع بنـدي بازخوردهـاي حاصـله بـه صـورت       -

سيستماتيك انجام نمي شود واگر اينكار درقالب طرح هاي پژوهشي انجام شـود، نتـايج ثمـر بخشـي را     

  . درپي خواهد داشت
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وي رفـع احتياجـات   در برخـي از مـوارد تكـاف   ) سـاعته  40(هاي آموزشـي ـ تـوجيهي     زمان اجراي دوره -

  . باشد كند و احتياج به زمان بيشتري مي هنرآموزان را نمي

كننـد و اجـراي طـرح اسـتاندارد      هنرستانهاي موجود درسطح كشور ازيك استاندارد خاص تبعيت نمـي  -

  . ضرورت كامل دارد. . . سازي هنرستانها به لحاظ نيروي انساني، فضا، تجهيزات، امكانات و

از طريـق همـايش هـا و سـاير     . ار كار بصورت امري مرسوم و مداوم وجود داشـته باشـد  بايد تعامل با باز -

هـاي فنـي و    طرفهاي عرضه كننده و تقاضا كننده آموزش. توان اين پيوند را برقرار نمود مراسمي كه مي

  . همديگر را بشناسند و با هم مراوده داشته باشند. اي بايد چنين پيوندي باهم داشته باشند حرفه

اي حـق تصـميم گيـري در آمـوزش و      هاي فني و حرفه بهره برداران ازآموزش. شاركت دربرنامه درسيم -

ريزي و هـم در اجـرا بايـد     هم در برنامه. در حال حاضر مشاركت يكسويه است. ريزي داشته باشند برنامه

  . مشاركت صورت گيرد

  در زمينه اشتغال .5.4

لب صاحبنظران براين عقيده بودند كـه هرچنـد هـر دو    براي رفع موانع عمده عدم جذب آموزش ديدگان، اغ

عامل دروني و بيروني در ايجاد مانع از اهميت برخوردارند، اما بطور كلي سهم عوامل مربوط به بيرون از نظام 

كارهـاي پيشـنهادي بـراي رفـع موانـع       اين ترجيح در راه. آموزشي در اين زمينه بيشتراز عوامل دروني است

 :فهرست پيشنهادها بشرح زير است. خورد مياشتغال نيز بچشم 

سياست گذاران كالن دولت با همكاري و هماهنگي استانداران و بخشداران بايد به نحوي عمل كننـد كـه    -

پيش بيني استان ها براي جذب نيـروي  . هاي تخصصي الزم را ارايه كرد بتوان براساس نياز منطقه آموزش

 . كار نمانند نا نيروها آموزش ديده وبيانساني بايد مشخص باشد تا بر همان مب

هـايي داشـته باشـند كـه      اين شورا بايد كميته. اي تشكيل شود هاي فني و حرفه شوراي هماهنگي آموزش -

هاي فني را مطالعه كند و برمبناي آن بين دستگاه ها همـاهنگي ايجـاد كـرده و     مسائل مربوط به آموزش

هـا و نظـارت هـم     ايجاد ارتباط بـين دسـتگاه  . شود ملتزم شوند آنها نيز به اجراي تصميماتي كه گرفته مي

يكي ديگر از كارهاي شورا بررسي نياز بيرون يا بازار كار خواهد بود كه حكم . توسط آن شورا صورت گيرد

  . كند چند نفر بايد آموزش ببينند

احدهاي بهره بردار اسـت و  ها و و ها، دستگاه يكي ديگر از راهها، برقراري آشتي بين مراكز آموزشي و بنگاه -

كمك به يكديگر تا همديگر را بهتر بشناسند و از جمله اين همكاري ها اجـازه كـارآموزي و كـارورزي در    

اين امر باعث پي بردن به توانايي دانش آموزان شده و زمينه جذب آنان را فـراهم  . داخل سيستم آنهاست

  . ري نمي دانندها در حال حاضر خود را موظف به همكا دستگاه. سازد
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اكنـون  . ها مفيد اسـت در اختيـار داشـتن متخصـص موضـوعي اسـت       عامل ديگر كه در اثر بخشي برنامه -

هـاي فنـي و    دسـت انـدركاران و برنامـه ريـزان آمـوزش     . متخصص آموزش مسائل فني بسيار اندك است

بازديد ها و سمينار . اي عالوه بر تخصص فني بايد داراي دانش و مهارت مورد نياز آموزش هم باشند حرفه

  تواند در اين زمينه كمك كنند ها هم مي

اي جواب دهد نه براساس نظر و سليقه افراد  هاي سالم و معتبر بايد به مسائل آموزش فني و حرفه پژوهش -

  . صورت گيرد

واحد ارتباط با صنعت بطور جدي با يك سازوكار روشن و غير تشـريفاتي تشـكيل شـود و اطـالع رسـاني       -

  . درباره توانمندي هاي فارغ التحصيالن به واحدهاي توليدي و خدماتي ذيربط مستمراً دنبال شود

زش فنـي و  ايجاد بستر فرهنگي در رابطه با جايگاه و ارزش كار، در راستاي دگرگون شـدن نگـاه بـه آمـو     -

  اي  حرفه

  . اي پرداختن به كيفيت آموزش ها و پرهيز از توسعه كمي آموزشهاي فني و حرفه -

واحدها ي صنعتي . راه اندازي سامانه اطالعاتي بازار كار و نيزاطالع رساني به واحدهاي توليدي و خدماتي -

  . كند را تربيت ميهاي اقتصادي بدانند وزارت آموزش و پرورش چه نيروهايي  و توليدي و بنگاه

  اي هاي فني و حرفه تصويب قانون آموزش -

اي تهيه شده در بازار كار براي ارائـه آموزشـهاي نظـري بـويژه آموزشـهاي       استفاده از استانداردهاي حرفه -

  . عملي و مهارتها

 ريـزي  هاي ذينفع و مشتريان در برنامه ريزي درسي و مشاركت دادن افراد و بخش كاهش تمركز در برنامه -

 اي درسي فني و حرفه
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بررسي تجربه ايران درباره سازوكارهاي رابطه آموزش متوسطه فني و 

  اي و كاردانش با محيط كار حرفه

  مقدمه

در «: مـتن پرسـش چنـين اسـت    . منظور پاسخ به پرسش اول تحقيق تنظيم شده اسـت  مطالب اين فصل به

هاي اصلي آموزش  ويژه در سه دهه اخير براي برقراري ارتباط بين مؤلفه سابقه تاريخي كشور، و به

هاي محيط كار چه سازوكارهايي در كشـور تجربـه شـده اسـت و      اي رسمي با مؤلفه فني و حرفه

براي اين كـار، در بخـش اول    .»شده چيست؟ هاي بكار گرفته عوامل مؤثر در توفيق يا شكست شيوه

شـاگردي، كـه در زمـان خـود مـؤثرترين شـيوه       -ن فصل ابتدا درباره تجارب تاريخي ايران در زمينه استاداي

پس از آن در بخش دوم طـرح كـاد، كـه    . آمده است تحليلي ارايه مي شود اي بشمار مي آموزش فني و حرفه

محيط كـار محسـوب    يافته بين آموزش و نخستين اقدام جمهوري اسالمي در زمينه برقراري سازوكاري نظام

در بخش سوم طرح نظام جديد آموزش متوسـطه معرفـي و سـازوكارهاي    . شود شود معرفي و ارزيابي مي مي

اي و  ابتدا چارچوب قـانوني آمـوزش متوسـطه فنـي و حرفـه     . شود ارتباط با بازار كار در اين طرح ارزيابي مي

شود، سپس  موزش و بازار كار تبين و تحليل ميكاردانش و تحوالت آن در دو دهه اخير، از نقطه نظر ارتباط آ

اي و كاردانش  انداز آموزش متوسطه فني و حرفه و در انتها چشم. شود چگونگي اجراي طرح جديد تحليل مي

در بخش چهارم ساير اقدامات براي تقويت رابطه آموزش متوسطه با محيط كار مورد ارزيابي . ارايه خواهد شد

اي و كاردانش اختصـاص دارد كـه    بررسي وضعيت آموزش متوسطه فني و حرفه بهبخش پنجم . گيرد قرار مي

هاي پيش روي، كه بر سازوكارهاي ارتباط  ها و چالش نارسايي وضعيت تحوالت كمي آن و هم به در آن هم به

  .با بازار كار تأثير دارد، پرداخته شده است

اي و  ن در زمينه برقراري ارتباط آموزش فني و حرفههاي ايرا پيش از آن كه به تحليل سابقه تاريخي و تجربه

هـا در ايـران    ها و سطوح مختلفي كه اين گونه آمـوزش  تنوع شكل محيط كار پرداخت شود، شايسته است به

اي، برخالف دو نظام آموزش و پرورش عمومي و  هاي فني و حرفه در ايران آموزش. ارايه مي شود توجه گردد

ها، كه  براساس تعريف رسمي اين گونه آموزش. مند برخوردار نيست ساختاري نظامرسمي و آموزش عالي، از 

ها از سه جزء عمده  تصويب رسيده، اين آموزش در سه دهه اخير به. هاي توسعه اول تا پنجم در قوانين برنامه

  . هاي سطح عالي هاي سطح متوسطه، و آموزش هاي غير رسمي، آموزش آموزش: تشكيل شده است
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هـاي عمـدتاً كوتـاه مـدتي اطـالق       آموزي اي از حرفه طيف گسترده اي غير رسمي به هاي فني و حرفه آموزش

آمـوزي پـيش از    حرفـه : گذاري و راهبري واحدي ندارد و انواع آن عبارت اسـت از  شود كه مرجع سياست مي

هاي ضمن كار  ع آموزشآموزي تخصصي در بدو استخدام، انوا ورود به بازار كار اما بدون تعهد استخدام، حرفه

باعنوان كارآموزي، ارتقاي سطح مهارت، آموختن فناوري جديد، و يا آمـوختن مهـارت جديـد بـراي تغييـر      (

هاي  ماه است كه در مكان 18اي از چند ساعت تا بيش از  هاي حرفه ي اين دسته از آموزش طول دوره). شغل

هاي آن، برحسب ضوابطي كـه ارايـه كننـده     و وروديشود  مختلف، اعم از آموزشگاه يا محيط كار، برگزار مي

. سواد گرفته تا دكترا، تغيير كند تواند در هر سني و با هر سطح از تحصيل، از بي آموزش وضع كرده است، مي

ايـن نـوع   . تـر ارزش اسـتخدامي دارد تـا ادامـه تحصـيل      هاي صادر شده براي آن نيز بـيش  نامه ارزش گواهي

هـاي   هـاي اقتصـادي غيـر دولتـي، در كليـه زمينـه       هاي دولتي و در بنگـاه  يه سازمانها تقريباً در كل آموزش

  .شود اقتصادي و شغلي ارايه مي

شود كه مرجع رسميت بخشـي،   هاي رسمي اطالق مي اي سطح متوسطه، به آموزش هاي فني و حرفه آموزش

آموزش مستلزم اتمـام دوره  ورود به اين سطح از . گذاري و راهبري آن وزارت آموزش و پرورش است سياست

شـود، كـه عـالوه بـر ارزش      نامه ديپلم خـتم مـي   گواهي راهنمايي تحصيلي است و در پايان دوره سه ساله به

هـاي   استخدامي از ارزش علمي نيز برخوردار است و براي ادامه تحصـيل در دوره پـيش دانشـگاهي يـا دوره    

ها وزارت آموزش و پرورش است و  ه اين نوع آموزشكننده عمد ارايه. كارداني پيوسته كسب آن ضروري است

تواننـد بـا كسـب مجـوز از وزارت آمـوزش و پـرورش و رعايـت         هاي دولتي و غير دولتي نيز مي ساير سازمان

  .اجراي آن بپردازند هاي درسي مصوب و ضوابط اموزشي مرتبط به برنامه

شود كه مرجع رسميت بخشي،  اطالق مي ها سطح كارداني اي سطح عالي به آموزش هاي فني و حرفه آموزش

گذاري و راهبري آن بـا دو وزارت علـوم، تحقيقـات و فنـاوري و وزارت بهداشـت، درمـان و آمـوزش         سياست

هـاي   آن، عالوه بر شـرايط ديگـر از جملـه قبـولي در آزمـون ورودي، بـراي دوره       شرط ورود به. پزشكي است

هاي كارداني نا پيوسته  و براي دوره) سال تحصيل 11(توسطه كارداني پيوسته دارا بودن ديپلم نظام جديد م

سال  12(نامه پيش دانشگاهي  و يا ديپلم نظام قديم متوسطه  كاربردي دارا بودن گواهي–هاي علمي  و دوره

  . است) تحصيل
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شيوه : تجربه هاي تاريخي ايران در زمينه آموزش فني و حرفه اي -بخش اول 

  شاگردي  -استاد

يافته اند كه هرچند مورخان درباره آموزش فني و حرفه اي در دوره پيش از اسالم در ايران به اسنادي دست 

دهد ايرانيان در زمينه آموزش پزشگي، نساجي، قالي بافي، سفالگري، ساخت اسلحه و برخي مشاغل  نشان مي

اند، ولي در اين پژوهش  شود، فعال بوده اطالق مي» شاگردي- استاد«اي كه اكنون به آن شيوه  شيوه ديگر به

ويژه عصر صفويه تا پايان دوره قاجاريه، يعني  ، بهاي در دوره اسالمي تر بر تاريخچه آموزش فني و حرفه بيش

اي بدست آورد،  توان تصوير نسبتاً روشني از آموزش فني و حرفه اي كه از اسناد مكتوب بجاي مانده مي دوره

ويژه در ايران، از گذشته دور تا زمان حاضر،  ها در جهان اسالم و به يكي از ويژگي هاي بازار. تأكيد خواهد شد

اين تشكيالت، صاحبان . زاريان و صاحبان كسب و كار در انجمنهاي صنفي يعني اصناف بوده استتشكل با

منشاء اصناف اسالمي به قرن . كردند و داراي وظايف اجتماعي وسيعي بودند ها را در خود متشكل مي حرفه

در اين . تي شكوفايي تمدن اسالمي و رونق تجارت و شهر نشيني بوده اس رسد كه دوره سوم هجري مي

ها را  ي كامل شهر ها آغاز شد و رشد و توسعه ها و پيشه زمان تشكل افزارمندان و صنعت گران بر اساس حرفه

برقراري امنيت و رونق تجارت و كسب و كار در بخش عمده . هجري قمري، در پي داشت 6و  5در قرن هاي 

  .سب و كار و تجارت كمك كردهاي پايدار در عرصه ك ها و سنت دوره صفويه، به برقراري نهاد

هاي  ها و در حد خواندن قران و كتاب  خانه شود در مكتب در اين دوره آنچه اكنون آموزش عمومي خوانده مي

و ) ها مدرسه(هاي علميه  آموزش عالي نيز در حوزه. شد ساده فارسي و كمي حساب و احكام شرعي برگزار مي

در اين دو نوع . شد در كنار آن رياضيات، نجوم و فلسفه، دنبال ميبا تمركز بر يادگيري زبان عربي و فقه و 

هاي  شد، عموماً استاد براي تعدادي از شاگردان و يا طلبه آموزش، بنا به ماهيت نظري مطالبي كه ارايه مي

تري  گفت، هرچند كه هر استاد بنا به سليقه شخصي خود، به شاگردان برجسته توجه بيش سطح درس مي هم

اما در زمينه نوع آموزشي كه . كوشيد شاگردي در تربيت او مي- داشت و بنوعي با شيوه استاد ميمبذول 

شود، مدرسه و مكتب و انبوه شاگردان و تشكيل كالس مطرح  اي شناخته مي امروزه بنام آموزش فني و حرفه

تادكار شاغل در كارگاه در اين نوع آموزش، كارگاه توليدي، دكان، مطب يا مزرعه محل آموزش بود و اس. نبود

در اين روش استاد فقط به انتقال . تري شاگرد بود ندرت تعداد بيش يا دكان و مزرعه مربي يك يا دو و به

كرد، بلكه طرز زندگي و اداب كسب و كار و برقراري روابط اجتماعي و  اي بسنده نمي مهارت و صالحيت حرفه

 .داد د آموزش ميهاي صنفي را نيز به شاگر انتقال فرهنگ و سنت

شاگردي، به -از نقطه نظر موضوع اين پژوهش كه بررسي رابطه آموزش با محيط كار است، شيوه استاد

هاي غير »كار«در واقع  شاگرد از ابتدا با انجام دادن . كند ترين شكل ممكن، اين ارتباط را تأمين مي عميق

وظايف پادويي، يادگيري براي بهتر زيستن را  تخصصي مرتبط با كار، مانند تميز كردن محيط كار يا انجام
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شده و مقبول و  هاي شغلي براي ورود به اجتماع با هويت شناخته كند، و سپس با آموختن مهارت آغاز مي

رويكردي كه اكنون در محافل علمي با دو مفهوم . شود دار شدن مسئوليت اقتصادي و توليدي آماده مي عهده

ستون يادگيري شناخته  4عنوان دو ستون از  به» 2ادگيري براي انجام دادني«و » 1يادگيري براي زيستن«

از اين لحاظ شناخت تجربه تاريخي ايران در اين زمينه . 3)98و  83، ص 1378كنفرانس يونسكو، (شود  مي

  .هاي پژوهش دنبال شود تواند در جهت پاسخ به بخشي از پرسش مي

گردي و خصوصيات آن، تحليل مختصري درباره فناوري و شا -شايسته است پيش از معرفي شيوه استاد

شاگردي تنها شكل - كاربرد مواد و منابع در دوره تاريخي قرن سوم تا سيزدهم هجري، كه شيوه استاد

  . آمده ارايه شود اي در ايران بشمار مي آموزش فني و حرفه

  هاي سوم تا سيزدهم هجري وضعيت توليد و فناوري ايران در سده .1

هاي گذشته در مباني نظري و مطالعات تطبيقي بررسي شد، اهميت و ضرورت  ر كه در فصلهمان طو

اي با محيط كار و  هاي آموزش فني و حرفه شناخت محيط كار و فناوري از آن روست كه رويكردها و شيوه

  .پذيرد سطح فناوري بكار گرفته در آن پيوستگي نزديك داشته و از آن تأثير مي

ري از وضعيت فناوري در اين دوره تاريخي در ايران بدست داده شود از گزارش پژوهش براي آن كه تصوي

ارزشمندي كه در زمينه فنون و منابع در ايران قرن اول تا سيزدهم هجري صورت گرفته استفاده شده 

مصالح پژوهشگر به نقل از جامعه شناسان فناوري، فرايند تكوين يك سيستم فني را از ديدگاه نيرو و . 4است

كه در آن تركيبي از آب و چوب بكار گرفته  5فني-مرحله آغازه: كند بكار گرفته شده به سه مرحله تقسيم مي

-شد، و مرحله نو كه تركيب از زغال سنگ و آهن به دو تركيب قبلي افزوده مي 6فني-مرحله پارينه. مي شد

بزعم وي در دوره . ژها نيز اضافه مي شدكه در آن به دو دسته تركيبات قبلي، تركيبي از برق و آليا 7فني

بنظر او بكار بردن قيد . مطابقت دارد» كم يا بيش«فني -تاريخي مذكور سيستم فني در ايران با مرحله آغازه

-كم يا بيش، به مفهوم آن است كه سيستم فني ايران مي توانست از اين مرحله گذر كرده و به مرحله پارينه

مانع اول كميابي آب و چوب، مانع دوم دشواري دستيابي به : رو نبود انع عمده روبهفني وارد شود، اگر با سه م

كه جايگزين چوب شوند، و مانع سوم نبود چرخ و وسايل ارتباطي ) مانند زغال سنگ يا نفت(موادسوختي 

                                                 
1 . learning to be 
2 . learning to do 

ترجمه گروه مترجمان به سرپرستي علي  اقيانوس ارام،–و پرورش براي قرن بيست و يكم در منطقه آسيا آموزش ، 1378كنفرانس يونسكو، .  ٣
 رؤوف، پژوهشكده تعليم و تربيت، تهران 

آرام قريب، مترجم اي بر تاريخ تكنولوژي و كابرد مواد در ايران از قرن اول تا سيزدهم هجري،  مقدمه: فنون و منابع در ايران، 1383محبي، پرويز، .  ٤
 نشر اختران، تهران

5. eotechnique  
6.paleotechnique  
7 . neotechnique 
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تم با اين حال اين سيس). 37، ص1383محبي، (دار كه بتواند حمل و نقل مصالح حجيم را تسهيل كند  چرخ

ساخت ساعت مكانيكي در اواخر عهد (اي موارد  فني داراي پويايي دروني خاص خويش بوده است، كه در پاره

مانند آسياي كاغذ كه (است و در موراد ديگر  گذرا بوده و استمرار نيافته) تيموريان و قبل از دوره صفويه

ر اين مورد سمرقند، باقي مانده اي خاص، د محدود به منطقه) بصورت ماشيني خمير كاغذ توليد مي شده

فني و ورود به - گاه نتوانسته به دگرگوني و گذر از مرحله آغازه اما بنظر وي اين پويايي دروني هيچ. است

محبي، (اين ركود ناشي از نوعي گسست و شكست در انتقال دانش فني است . فني بيانجامد- مرحله پارينه

مونه كامل اين شكست در تبادالت فني را در كارهاي محبي در پژوهش خود ن). 281-279، صص 1383

اي كه از خود  حافظ اصفهاني در رساله. يابد مهندس و مخترع ايراني اواخر عهد تيموريان حافظ اصفهاني مي

اما متأسفانه . برده است و سه مورد از آنها را به تفصيل شرح داده است بجاي گذاشته از چهاره اختراع نام

اندازي شده و بازده اقتصادي آنها نيز به اثبات رسيده بود،  رغم آن كه اجرا و راه اختراعات، بهيك از اين  هيچ

پژوهشگر اين گسستگي و شكست را به علل . در حيطه صنعتي و فني ايران اثري از خود برجاي نگذاشتند

: برخوردارند تري دهد، كه متناسب با موضوع پژوهش حاضر، دوعلت آن از اهميت بيش مختلفي نسبت مي

رود و به اصطالح  وران و افزارمندان است، كه از علل سياسي بشمار مي يكي مناسبات ميان دولت و پيشه

و ديگري رفتار و رويكرد استادان فن و . شود هاي كالن حاكميت مربوط مي امروزي به حيطه سياست

  .گردد و انتقال فن و دانش بر مي» آموزش«وران است كه به حيطه  پيشه

شد،  هاي سوم تا سيزدهم هجري، كه در دربار حكام محلي و ملحقات آن، خالصه مي اما دولت در سده

توانست يك  خواست مي اگر دربار مي. سازماندهي و كنترل هيئت مهندسان و دانشمندان را در اختيار داشت

ز حمله تيمور و اين كاري است كه تيموريان بعد ا. هيئت فني از مهندسان و دانشمندان تشكيل دهد

وران و دانشمنداني كه از كشتارها جان سالم  هاي فراوان ناشي از اين لشگر كشي، با گردآوردن پيشه ويراني

بودند در شهر سمرقند انجام دادند، مهندسان را ابتدا به ساخت ادوات جنگي واداشتند و سپس براي  بدر برده

اما دربار . اصفهاني نيز يكي از همين مهندسان بودحافظ . رونق پايتخت و عظمت پادشاهي بكار گرفتند

تيموري برخالف دربار ساساني، كه مدرسه گندي شاپور را با دانشمنداني از كشورهاي مختلف تشكيل داده 

هاي كسب شده مي پرداختند، هريك از اين  كردند و به نشر دانش و مهارت بود كه بصورت گروهي كار مي

داشت و همان طور كه حافظ اصفهاني در رساله خود شرح  داگانه بكار وا ميمهندسان را بصورت فردي و ج

در واقع ). 284، ص1383محبي، (گرفت  وران كاري گروهي سامان نمي دهد هرگز بين او و ديگر پيشه مي

رساند تا افتخار دريافت جايزه را  پايان مي كرد اولين كسي باشد كه كار را به هريك از مهندسان تالش مي

اي براي توليد گسترده اختراعات اين مهندسان  گاه مركزي يا كارخانه  به همين سبب هيچ. شته باشددا

هاي  از جمله عواملي كه اين گسست را تشديد مي كرد، تغييرات ناگهاني سياسي ايران در سده. تشكيل نشد

اشتياقي كه . داخليهاي مداوم  سقوط يك سلسله، قتل يا مرگ يك حاكم، يا در گرفتن جنگ: مياني است
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فاتحاني چون تيمور لنگ، هالكو، خليفه مأمون، سلطان محمود غزنوي، شاهان ساماني، يا آل بويه براي 

دوره  خوبي بيانگر يك گسست در انتقال دانش از يك دوره به دادند، به احياي علوم و فنون از خود بروز مي

هايي كه  هاي سوخته كتابخانه ول بايد از ميان خرابها. شد همواره بايد همه چيز از نو آغاز مي. ديگر است

آورند و در گام دوم بايد  بدست همين فاتحان به آتش كشيده شده بود اسناد باقي مانده را گرد مي

بديهي است كه باز توليد و تجديد مكرر نظام سياسي . دانشمندان جان بدر برده را بازيابند و بكار راضي كنند

شكل ). 287، ص1383محبي، (داد تا يك رويداد فني به تداوم دانش فني تبديل شود  در ايران فرصت نمي

گردد، زماني كه شاهان  ديگري از تأثيرگذاري منفي حاكمان در تحوالت فني ايران به دوره صفويه برمي

اشياي  خصوص در زمينه ساخت هاي آنان را به كردند تا هوس ايران دعوت مي وراني را به صفوي از اروپا پيشه

سازان بسيار ماهر فرانسوي در دربار  به اين ترتيب زرگران و ساعت. هاي گرم برآورده كنند تجملي و سالح

هاي آنان هرگز در خصوص  صفوي بكار مشغول شدند ولي منحصراً براي شاه كار مي كردند و مهارت

آن بود كه قدرت حاكمه در علتش . اثري بر محيط فني ايران نگذاشت) مانند ساعت(هاي مكانيكي  دستگاه

وران ايراني، حمايتي  هاي او قرار نداشت، مانند اشاعه فنون جديد در بين پيشه هايي كه در دايره هوس زمينه

اي به پادشاه انگلستان از او درخواست مي كند تا  در نامه) هجري 1038-1052(شاه صفي . آورد بعمل نمي

ساز، و يك توپچي به  يك جواهرساز، يك نقاش، يك اسلحه ساز، ساز، يك ساعت گر، يك الماس يك لعاب

ها يا فنون  هيچ وجه به مهندسان و متخصصان و ماشين هاي دربار بيايند و مشغول كار شوند، اما به كارگاه

مشغولي اصلي شاه اشياي تجملي است و حتي  طبق معمول دل. دهد اي نشان نمي جديد صنعتي عالقه

  ). 290-289، صص1383محبي، (دسان ايراني است برايش جالب نيستند هايي كه ساخته مهن ماشين

ور ايراني  پيشه. شد وران و استادكاران ايران مربوط مي اما علت مهم ديگر اين گسست فني به رفتار پيشه

هاي مياني، كه در يك فن خاص استاد بالمنازع بود، در انتقال دانش بسيار محتاط عمل مي كرد، مبادا  سده

در اين سيستم سنتي، كه يكي از شاگردان استاد جانشين . ز جانب شاگردان خود با تهديدي مواجه شودكه ا

كند، واضح است كه هرچند تداوم فني برقرار است  ترين ظرايف تقليد مي شود و كار استاد را در جزيي وي مي

به اعتقاد محبي، اين . افتد نميتواند موجب تغييري در سيستم فني ايران شود اتفاق  اما نوآوري فني، كه مي

هاي طبيعي و جغرافيايي دست بدست هم  وران و استادكاران ايراني با محدوديت بسته بودن ديدگاه پيشه

در چنين محيطي با درك فني ساده، . داده و سبب شد ذهنيت فني ايراني بشكل ساده و ابتدايي باقي بماند

اين . چرخند اصالً آسان نبود ي كه در جهات مختلف ميهاي فهم سازوكار ساعت مكانيكي با چرخ دنده

به ) رود كه مثالً در ساخت ساعت بكار مي(اطالعي از علم مكانيك سبب شد كه علم مكانيك آن دوران را  بي

شود را ناشي از حيله يا طلسم  گذاري كنند و آنچه باعث حركت آدمك يا چكش مي نام» حيل«عنوان 

  .بپندارند
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خود با ارايه تحليلي از رساله حافظ اصفهاني وجوه روشن و اميد بخش سيستم فني ايراني  محبي در پژوهش

توانسته پيش قراول يا منادي دنياي فني جديد ايران باشد، كه  به اعتقاد او وي مي. گذارد را نيز به نمايش مي

حافظ . بودند ابتر ماند ههايي كه بر جامعه ايراني تحميل كرد هاي حاكمان و سياست دليل ديدگاه تالشش به

هاي كاراتر اورا  كند تا فرايندهاي قديمي توليد را رها كنند و روش اصفهاني بارها مخاطبانش را دعوت مي

هاي سنتي پرداخت و با تكيه بر  محاسبه بازده دستگاه آبي خود و مقايسه آن با دستگاه حتي به. بكارگيرند

اثبات بازده باالتر نيز اكتفا  او به. اه اختراعي خود دفاع مي كندآمار ارقام و مشاهده علمي از كيفيت دستگ

آمده و باعث آلوده شدن روغن  مي نكرده و به مشكل بهداشت آسياهاي سنتي كه با نيروي حيوان بحركت در

حتي به مسأله ايمني در . آورد شده اشاره مي كند و براي برتري دستگاه ابي روغن كشي خود دليل مي مي

بر » َتنگ و تير«پردازد و از اين لحاظ مزيت آن را به كارگاه روغن كشي با  دستگاه اختراعي ميكار با 

افزون بر آن، او در دفاع از اختراع خود به مقوله تداوم توليد در دستگاه آبي اشاره كرده و استدالل . شمارد مي

ن نكته جالب آن است كه وي از آخري. شود و نه ميميرد كند كه آب بر عكس عامل حيواني نه خسته مي مي

تري را در نظر داشته است، زيرا مي نويسد كه در تابستان كه روغن زود فاسد  تداوم توليد هم مفهوم گسترده

مي شود و روغن كشي چندان بصرفه نيست، از همان منبع آب و چرخاب براي گرداندن يك آسياب گندم و 

شود كه در اين  مشاهده مي. وري بازهم باالتر رود ده كرد تا بهرهتوان استفا دانه نيز مي حتي پوست كندن پنبه

آنچه از نقطه نظر آموزش فني و . اي نهفته بوده است ها چه مفاهيم جديد فني و اقتصادي تازه استدالل

اي در باره تجربه حافظ اصفهاني محل تأمل است، اشتياق وي به اشاعه دستاوردهاي خود به ديگران  حرفه

اما اختراعات او در محيط . هايش را همراه با شكل آنها مكتوب كرده است همين سبب شرح ماشيناست و به 

فني ايران جذب نشد و ذهنيت فني او از طرف اين محيط طرد شد و همگي آنها به بوته فراموشي سپرده 

  ). 294- 290، صص1383محبي، (شد 

استاد با تعداد . ورانه باقي ماند ر ساده و پيشهطو هاي مياني همان چنين است كه ذهنيت فني ايران در سده

هاي آبي در صنايع آن روز  ورود ماشين. نهد اندكي ابزار و يك يا دو شاگرد، تقسيم كار ابتدايي را گردن مي

اصوالً از . تر منجر شود، اما چنين نشد رفته تر توليد و نهايتاً تقسيم كاري پيش توانست به آهنگ افزون مي

دولت . اي را نداشتند گذاري در اين كارهاي كارخانه اي به سرمايه دولتي، سرمايه داران عالقهترس مصادره 

داد  هاي خود اولويت مي هاي سنتي و اشياي تجملي و هوس هم كه توانايي اين كار را داشت به ساخت سالح

  .نه بكارگيري و نشر فنون جديد

متناسب با شيوه توليد مبتني بر ) 1: گيري كرد كه يجهتوان چنين نت هاي ارايه شده مي با تأمل در تحليل

هاي كشاورزي، صنعت و خدمات، كه خالي از تقسيم كار  وري در همه زمينه فناوري ساده و محدود پيشه

. شاگردي سنتي رويكرد آموزشي ديگري موضوعيت ندارد-پيچيده و تخصصي است، جز شيوه آموزش استاد
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اضر نيز صادق است و كسب و كارهايي كه مبتني بر فناوري ساده و سنتي طرازي و تناسب در حال ح اين هم

همانند صنعت فرش دست بافت، بسياري از صنايع دستي هنري، (در محيط اقتصادي ايران جريان دارد 

هاي فروشندگي و  سازي سنتي، و بسياري از كسب هاي ساختمان كشاورزي و دامداري سنتي، فعاليت

نقش دولت در تحوالت ) 2كنند؛  شاگردي سنتي تأمين مي- اني خودرا بطريق استادنيروي انس) گري واسطه

چنانچه كه در ايران اتفاق افتاده، با تصدي  اين نقش اگر هم. هاي توليد غير قابل انكار است فناوري و شيوه

سياسي هاي  ها و مصلحت انديشي هاي اقتصادي توسط دولت صورت گيرد، ناگزير با خواست مستقيم فعاليت

در چنين حالتي هر دولتي، و در . گري همراه خواهد بود ها و ناكارآمدي و بي ثباتي ناشي از اين تصدي دولت

داند  داخل يك دولت معين، هر دستگاه اجرايي، براي تأمين نيروي انساني خود رويكردي را كه مناسب مي

حاصل اين شيوه آن . ر نظر داشته باشدهاي كالن كشور را د كند، بدون آن كه مقتضيات و مصلحت دنبال مي

اي بدون آن كه بصورت يك نظام منسجم و پيوسته شكل گيرد، بصورت انبوهي  است كه آموزش فني و حرفه

هاي مستقل از يك ديگر ارايه شود، كه بارزترين خصوصيت ان جدايي آموزش از محيط كار خواهد  از فعاليت

ز كارآفرنيان و نوآوران و مخترعان بومي و تسهيل تبادل فني ولي چنانچه اين نقش بصورت حمايت ا. بود

اي خواهد شد كه بهمراه خود نظام  ميان جوامع مختلف صورت پذيرد، منشأ تحوالت اقتصادي فزاينده

اي كارآمدي را، متناسب با نيازهاي بازار كار و مرتبط با محيط اقتصادي، شكل خواهد  آموزش فني و حرفه

  .داد

هاي سوم تا سيزدهم هجري، در  نظر داشتن تصوير كلي از وضعيت سيستم فني ايران در سدهاكنون با در 

  .شود شاگردي شرح داده مي- شيوه سنتي استاد اي به بخش بعدي برخي خصوصيات آموزش فني و حرفه

  هاي سوم تا سيزدهم هجري اي در سده وضعيت آموزش فني و حرفه .2

 ها اي در صنف مراتب صالحيت حرفه .2.1

آيد كه در ميان اصناف، هرچند نه با تفصيل و پيچيدگي امروز، بلكه در  بررسي اسناد بجاي مانده بر مياز 

اي بطور سنتي متداول بوده  شكل ساده و متناسب با مقتضيات فناوري زمان، وجود مراتبي از صالحيت حرفه

ب مزبور و شرح وظايف هر هاي مرات عنوان. اي عنوان خاصي داشته است هر مرتبه از صالحيت حرفه. است

   -86، صص 1362و سعيد الشيخلي،  72-70، صص1372فيوضات، ( 1مرتبه بقرار زير گزارش شده است

88( 2 :  

                                                 
 .، تهران.مركز چاپ و انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي: شاگردي در ايران، تهران –، بررسي تحوالت نظام استاد )1372(فيوضات، ابراهيم  ١
 .ترجمه هادي عالم زاده، مركز نشر دانشگاهي، تهران عباسي،اصناف در عصر ، 1362سعيد الشيخلي، صباح ابراهيم،  ٢
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مهارت در حرفه از ديگران برتر و در كليه موارد عمومي نماينده  به دانش، تجربه، و  :شيخ يا رئيس −

شغل وي كه رهبري روحاني اصناف را داشت،  .رانده است صنف بوده و بر افراد و اعضاي آن دستور مي

اجراي وظايف قضائي، رسيدگي به امور شاگردان و  نظارت بر رفتار اعضاء، : وظايف وي شامل. انتخابي بود 

گماردن آنها به مقام استادي، بررسي شعائر صنفي، تعيين ماليات صنف و توزيع آن با نظر كدخداي 

ها و تنظيم روابط هر  ع كاالها ميان پيشه وران، تعيين قيمتتوزي  صنف ميان پيشه وران،) محتسب(

وظيفه اساسي ريش سفيدان نظارت بر آموزش استادان به شاگردان، . صنف با اصناف همسايه بود

 .گردآوري مالياتها، واسطه شدن ميان بازرگانان و پيشه وران بود

او اسرار صنف و . تا به مهارت برسد كسي كه هر تازه وارد به صنف، بايد نزد او شاگردي كند :استاد −

كرد و هر گاه در حرفه خود، كسي را ماهر  پيشه را كه خود به كمال آموخته بود به شاگردان منتقل مي

) حكم، منشور(گذاشت، به او عهد  داد و بر فهم و درك و خدمت و كفايت او صحه مي تشخيص مي

توانست به ميل خود شاگرداني  هر استاد مي .نف بودبخشيد و اين به منزله اجازه او براي ورود به ص مي

دادند، عموماً شاگرد از  استادان، امور ديني و رموز حرفه اي را به شاگردان خود آموزش مي. داشته باشد

گرفت و هنگام ارتقاء به مقام  كرد ولي به همراه غذا و لباس، شاگردانه مي استاد خود حقوقي دريافت نمي

در مواردي نيز اصناف، كارگر روزمزد . كرد صوصي با تصويب كالنتر دريافت مياستادي، كمربند مخ

گرفتند و برخي ديگر هم كارگر روزمزد و هم  برخي از پيشه وران كارگر روزمزد مي. كردند استخدام مي

 .شاگرد داشتند

 .فه بودمرتبه اي ميان صنعتگر و استاد را داشته و معناي آن دستيار استاد در كار و حر :خليفه −

وجهي كه مشتري (كرده و در قبال آن شاگردانگي  به استاد در كارش كمك مي: صنعتگر يا شاگرد −

استاد . گرفته است و گاهي خوراك و پوشاك مي) داد بعنوان پاداش در مقابل خدمت خوب هديه مي

اص و پس از طي دوره كارآموزي، صنعتگر با گذراندن آزمايش خ. مسئول خطاي شاگرد در كار بود

سن ورود به  .توانسته، استادي مستقل شود و دكاني مخصوص خود داير كند توفيق در انجام آن، مي

شاگرد . كشيد تا شاگرد به مقام استادي برسد سال طول مي 10سالگي بود و  12شاگردي معموالً از 

تاد كار در كليه اس. بايست از لحاظ اخالقي و عاطفي اهليت پيدا كند تا به اسرار حرفه وارد شود مي

معموالً استاد اكثر شاگردان را از ميان . مراحل يادگيري شاگرد را خارج از محيط كار نيز زير نظر دارد

شود كه رابطه  به اين ترتيب مشاهده مي. كرد تا اسرار حرفه او پوشيده بماند خويشاوندان انتخاب مي

صول اطمينان از شاگرد، وي را به دامادي استاد و شاگرد رابطه پدر و فرزندي بود و استاد پس از ح

. شود هاي كوچك در نقاط مختلف ايران دنبال مي رسمي كه هنوز نيز در كارگاه. كرد خويش انتخاب مي



 201       رابطه با محيط كار: تجربه ايران :ششم فصل     

 

كرد كه فرزندان خودرا با كمال اطمينان  ها را چنان مجذوب مي وجود چنين روابط انساني، خانواده

 .شدند ن بدست استاد آزرده نميسپردند و از تنبيه فرزندشا بدست استاد مي

آيد، به نخستين مرحله و پايين ترين مرتبه  طور كه از لفظ آن بر مي آن) يا پادو(رتبه مبتدي  :مبتدي −

 .شده است شد و كار آن معموالً از كودكي آغاز مي كارآموزي گفته مي

 "شّد "اي مراسمشد و مهمترين وظيفه اش، اجر دستيار شيخ يا رئيس صنف نقيب ناميده مي: نقيب −

شد و شيخ در آن مراسم كمربندي را به  شّد نيز آييني بود كه براي ورود كسي به حرفه برگزار مي. بود

نقيب همچنين . بست و اين به منزله رسميت يافتن او در ورود به صنف بود دور كمر تازه وارد محكم مي

و گاه به بستگان فقير، براي برگزاري وليمه آورد به شيوخ كم درآمد  از اموالي كه از استادان به دست مي

 .كرده است كمك مي) پذيرايي و اطعام در مراسم شّد(

 آموزي اصناف رسوم و سنت هاي حرفه .2.2

بخشيد و هر صنف بر  بر اثر گذشت زمان براي صنف هاي مختلف، عاداتي پديد آمد كه امور آنها را نظم مي

بتدريج، جامعه و مردم، عرف و سنت جاري . شد اميده مياين عادات عرف يا سنت ن. كرد طبق آن عمل مي

به طوري كه محتسب، نيز عالوه بر اجتهاد شرعي، به . ميان اهل صنف را معتبر دانست و به رسميت شناخت

اين اجتهاد عرفي هم گردن نهاد، حتي قضات نيز هنگام صدور حكم در اختالفاتي كه بين صنعتگران و 

اي شد كه  به مروز زمان، قانون گونه "عرف"اين  .كردند استناد مي "عرف"ين آمد به ا خريداران پيش مي

در . شد كردند و شامل قواعد و عادات و آيين هايي بود كه شفاهاً آموخته مي اهالي صنف طبق آن عمل مي

هاي صوفي و مذهبي شكل گرفتند و مبارزه خودرا با حاكمان در پوشش  ها وگروه اي كه نحله دوره

ظاهر غير سياسي دنبال كردند، اين قواعد و قوانين در كتاب هاي كوچكي نوشته ميشد  هاي صنفي به فعاليت

  .)68، ص 1362سعيد الشيخلي، (نام گرفت  "فتوت نامه"كه 

تقريباً در همه اين فتوت نامه ها، زنجيره اي از پرورش دهندگان و پرورش يافتگان هر صنف گنجانده شده  

جبرئيل را آفريد، جبرئيل، محمد را آموخت، محمد ،علي را آموخت، علي، سلمان را بود نظير؛ خداوند، 

 .شد پس از آن نام پيران حرفه هاي مختلف ذكر مي. آموخت و سلمان، پيران صنف را آموخت

در بخش بعدي بر تعاليم مربوط به تربيت مبتديان، نقش اعضاي صنف و آنچه از محكم كاري و تخصص و  

ج در صنف آنها بود و نيز قواعد ساخت و پرداخت كاالو قواعد فروش و نرخ هاي مناسب، بيان اخالقيات راي

  :توان فهرست وار از چند عنوان زير نام برد شد مي ها بيان مي از مسائل ديگري كه در فتوت نامه .شد مي

  شركت اصناف در مراسم عمومي مانند مراسم عاشورا، عيد نوروز، عيد قربان، −

  .ردن يا پيمان بستن كه از رسوم اهل اصناف بودسوگند خو −
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ناميده شدن به شغل كه باعث اتحاد و آگاهي هر صنف به كار و حرفه خود و تعصب و تفاخر به آن كه  −

 كرد ها متمايز مي اهل صنف را از ديگر صنف

 .موروثي بودن شغل كه عادتي جاري ميان پيشه وران بود كه پسران از پدران ارث مي بردند −

صب شغلي و همكاري ميان پيشه وران، كه باعث همبستگي و گروه بندي شغلي ميان صنعتگران هر تع −

كردند، منجر به تعاون و همكاري ميان  آن تفاخر مي  اين تعصب شغلي كه افراد هر صنف به. صنف بود

 .شد اعضاء يك صنف و درك همبستگي استوار آنها نسبت به يكديگر مي

، نوح )خياط(، ادريس )بافندگي(، شعيب )حرفه زراعت(لياي اصناف، مانند آدم نام بردن از پيران و او −

بارزگان و (، محمد )عطار(سليمان ). رنگرز(، عيسي )آهنگري(، داود )بنا و مهندس(، ابراهيم خليل )نجار(

به  انتخاب اين پيران و اولياء بمنظور اصالت دادن به حرفه و جنبه قدسي دادن). جامع همه انواع صنعت

 آنها بوده است

آموزش نزد استاد، يافتن مهارت و تاييد آن از نظر كاردانان حرفه و پيشه، رفتن : آداب پيوستن به صنف −

، عهد بستن، )مهماني(به حضور شيخ صنف و سواالت شيخ راجع به حرفه و پيشه مورد نظر، دادن وليمه 

متضمن  "عهد". شد به او داده مي يعني پروانه ورود شاگرد در سلك آن حرفه كه از طرف استادش

 .آگاهي از كردار، آموزش، خدمتگزاري، ادب و فهم شاگرد است

آمد، برايش مراسم و تشريفات كمر بستن انجام  بر مي "عهد"آيين كمر بستن، فردي كه از امتحان  −

 .شد آماده ورود به جرگه آن صنف خاص مي  شد و بدين ترتيب رسماً مي

پس از كسب اين اجازه كه با گواهي و امضاي . گرفت مي "اجازه"ن، فرد بايد اجازه، پس از كمر بست −

شد و اين آخرين چيزي  گرفت، پروانه اشتغال به آن حرفه به او داده مي قاضي و گزارش استاد انجام مي

 .آورد بود كه شاگرد پيش از پرداختن به آن پيشه و حرفه بايد به دست مي

 شاگردي-استادنقاط قوت و ضعف شيوه سنتي  .2.3

شده  اين نوع سنت از جهاتي، چند امتياز داشته و موجب پايايي حرفه مي: موروثي بودن شغل پدران −

است ولي به سبب بسته و محدود بودن دامنه آموزش از گسترش و توسعه اين مشاغل در سطح جامعه و 

و آموزه هاي گوناگون  ها كرده است و به تبع آن ورود نگرش بين گروه هاي مختلف مردم جلوگيري مي

  انداخته است؛ را در اين مشاغل به تعويق مي

شاگردان در آغاز كودكي براي كسب پول و يادگرفتن حرفه كار خود را به : سهولت استثمار كارگران −

ها تربيت  پادوها غالبا اطفالي بودند كه در كارگاه. كردند كاره از پادويي شروع مي صورت يك آدم همه

رساني و آوردن چاي براي مشتريان، همچنان كه  ها از كارهاي فني ساده تا پيغام ع شغلشده، در انوا

رسيدن پادو به مرحله شاگردي و از شاگردي به دستياري . شدند امروزه معمول است، به كار گرفته مي
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و مزد  چون مزد پادو از شاگرد كمتر. كامالً به نظر و سليقه استاد واگذار شده بود) يا خليفه(استاد 

شاگرد از خليفه كمتر بوده است، وزمان گذر از يك مرحله به مرحله باالتر مشخص نبوده است، امكان 

در اسناد بجا مانده آمده است كه شاگردان باالجبار مدت مديدي كار . استثمار شاگردان فراه بوده است

ياران يا شاگردان تربيت شده بسياري از اين دست. كردند و در اين مدت زندگي بسيار دشواري داشتند مي

تنها اميد هر شاگرد اين بود كه . ماندند چون توانايي تهيه دكان شخصي نداشتند، نزد استادان خود مي

اگر يك شاگرد وسايل كافي داشت، نسبتا به آساني . روزي استاد شده، صاحب يك دكان شخصي شود

  توانست در بسياري از اصناف استاد شود مي

اگر استاد راضي بود . استاد شدن شاگرد به حسن نيت استاد منوط بود: ن بودن آموزشمنعطف و ناهمگ −

رضايت استاد هم به مالحظاتي از . شد اي به تاسيس دكان اقدام كند، اين امر عملي مي كه رقيب تازه

. ها و رفتار شاگرد بستگي داشت هاي خانوادگي، پول و خصوصيات شخصي استاد و توانايي قبيل وابستگي

  . مفهوم امروزي آن كامالً انفرادي و غير استاندارد بود بدين ترتيب آموزش به

كرد بلكه كليه رموز كسب و كار و زندگي  استاد تنها به مهارت آموزي شاگرد اكتفا نمي: جامعيت آموزش −

ي تربيت شهروند اجتماعي و كارآفرين و دارا نوع آموزشي كه به. داد اجتماعي  و فردي را آموزش مي

  .هاي الزم براي اداره يك بنگاه اقتصادي بيانجامد صالحيت

طوالني بودن مدت كاراموزي، كه معموالً از طفوليت آغاز شده و تا زمان رشد : بر بودن بر و هزينه زمان −

انجاميده است، از  كامل جسمي و عقلي فرد، سني كه عرف مردم استادي فرد را باوركنند، بطول مي

ناشي از عدم دريافت مزد يا دريافت مزد كمتر و از طرف استاد با هزينه ناشي از  طرف شاگرد با هزينه

اما براي جامعه، هزينه . صرف وقت براي ارايه خدمات آموزشي بدون دريافت دستمزد همراه بوده است

  . اين روش كندي پاسخ گويي به تربيت نيروي انساني مورد نياز در شرايط خاص است

چون در اين شيوه هم خانواده و هم استاد در : ن نهاد خانواده، شاگرد و استادبستگي عاطفي ميا هم −

ويژه آن كه  به. آيد ديگر آزادي عمل دارند، محيط عاطفي مساعدي براي آموزش فراهم مي انتخاب هم

هايي كه معرف صنف آنها در جامعه بوده، نقش مرشد و راهنماي شاگردان را  استادان براساس سنت

 .است شته و نوعي رابطه پدر و فرزندي بين آنها برقرار بودهبرعهده دا

دهد كه در عهد صفويه و قاجاريه امور كسب و كار و  شواهد تاريخي نشان مي: موقعيت نا مساعد زنان −

نقش زنان در اين امور به اشتغال در كسب و كارهايي . تجارت كامالً بدست مردان اداره مي شده است

بافي، خياطي و برخي از هنرها و  چون قالي بافي، برخي انواع پارچه اير بوده، همها د كه در درون خانه

مستقر بودن اين گونه . هاي جنبي كشاورزي محدود بوده است صنايع دستي و يا برخي از فعاليت

بدين . كرده است ها، امكان هر نوع نظارتي را بر عملكرد استادان دشوار مي ها در درون خانه فعاليت
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هاي اين شيوه آموزش درباره زنان تشديد شود و به استثمار شديدتر آنها  امكان آن كه نارسايي ترتيب

  .آمده است بيانجامد فراهم مي

شاگردي در سده چهاردهم و زمان حاضر و قوانين و -تحوالت شيوه استاد .3

 مقررات مرتبط با آن

 شاگردي و موقعيت فعلي آن-تحوالت شيوه سنتي استاد .3.1

در دوره قاجاريه، آموزش به شيوه جديد غربي با تأسيس دارالفنون توسط دولت و مدارس مختلف توسط 

اي بتدريج، و عمدتاً با دخالت  اما درباره آموزش فني و حرفه. مند به تعالي كشور رواج يافت فرهيختگان عالقه

شاگردي -تحولي در شيوه استاد دولت، و با اعزام محصل به خارج كشور براي فراگيري علوم و فنون جديد،

- هاي خودرا با شيوه سنتي استاد بدين ترتيب كه بازگشتگان دانش آموخته غرب، آموخته. بوجود آمد

دادند و از اين راه بتدريج نوآوري و تحولي را در زمينه فناوري كسب و  شاگردي به نوجوانان ايراني انتقال مي

آژند اين تحول را بررسي و . توان مشاهده كرد در حرفه نقاشي مي نمونه اين تحول را. آوردند كار بوجود مي

آموزش هنر «: است كه در اين بررسي او نتيجه گرفت). 100-93، صص 1385آژند، (تحليل كرده است 

نهاد آموزش در ابتداي اين دوره، همچون ساليان . نقاشي دوره قاجار در چند مرحله بتدريج تحول يافته است

شاگردي در بين ارباب هنر  _شخانه صورت مي گرفت و در خود نقاشخانه هم سنت استاد گذشته، در نقا

. اثرها و برآيندهاي آن بيشتر موروثي و خانوادگي بود. داد رايج بود و ميدان رشدي به هنر آموزان نمي

تشويق مي كرد تا نوآوري و بداعت را ... دستگاه گردنده و گرداننده هنر نقاشي در دست دربار بود و دربار هم 

براي اينكار شماري از جوانان تازه نفس را راهي فرنگ . شور و شوكت و شكوه درباري خويش را ارضا كند

هنگامي كه به ايران ... اين جوانان . كرد تا از دستاوردهاي فرنگ براي همسو شدن با آنها بهره بگيرد

ر شدند و تمامي معادالت سنتي هنر نقاشي برگشتند با كوله باري از تجارب فني و هنري جديد بر سركا

پيشين را بهم زدند و جهت تازه اي به نقاشي، خواه به لحاظ زيبايي شناسي و خواه از حيث آموزش آن، 

با گذشت زمان و دگرگوني نهاد سياسي و پديداري فكر مشروطه در جامعه، هنر نقاشي نيز از حصار . ... دادند

ي مردمي پيدا كرد و نخستين نتيجه بالفصل اين دگرديسي، ايجاد اولين دربار بيرون آمد و شكل و معنا

. »مدرسه مستقل هنر نقاشي بود كه با سرپرستي يكي از ارباب هنر درباري يعني كمال الملك راه اندازي شد

هاي صنعتي در زمينه كاشي، چيني،  بايد توجه داشت كه بهمراه هنر نقاشي، گراور سازي، چاپ، انواع طراحي

 . فرش و پارچه و ساختمان و تزيينات آن نيز با تحوالت مشابهي روبه رو شد

آموزش پزشكي در ايران در مطب پزشكان و . خورد وضعيت مشابهي در زمينه آموزش پزشكي نيز بچشم مي

با اين تفاوت كه در پزشگي كتاب بعنوان يكي از . گرفت شاگردي صورت مي- ها و با شيوه استاد در بيمارستان



 205       رابطه با محيط كار: تجربه ايران :ششم فصل     

 

ها  ابزاري كه در ساير حرفه. هاي استاد نقش مهمي برعهده داشت بزارهاي آموزش و براي تكميل تجربها

به همين . باشد بنابراين شاگرد طبيب بايد پيش از ورود حداقلي از سواد را كسب كرده. چندان نقشي نداشت

تربيت شاگردان اهتمام  شاگردي به-سبب، هر چند معدود پزشكان تحصيل كرده خارج كشور با شيوه استاد

كردند و ناگزير  هاي خود از متون درسي خارجي و اصطالحات آن استفاده مي داشتند ولي براي انتقال دانسته

اين نياز بدنبال خود تحوالت ديگري در . نيازمند بودند) عمدتاً فرانسه(يادگيري زبان خارجي  شاگردان به

دارالفنون و تربيت پزشكان به سبك آموزش جديد، بر تعداد  مانند آن كه پس از تأسيس. جامعه پديد آورد

افزوده شد و ميدان رقابت ) دارالفنون(التحصيالن خارج و نيز داخل كشور  شاگردان تربيت شده بوسيله فارغ

ناگزير با دخالت دولت، ضوابطي براي طبابت كردن وضع . تر شد بين طبيبان شيوه سنتي و شيوه جديد تنگ

گرفت كه از  اين كار با برگزاري امتحاني صورت مي. ر تهران مسئول صدور مجوز طبابت شدشد و هيئتي د

اين كاري است كه براي دندان پزشكان . نام برد» اي نامه صالحيت حرفه گواهي«توان بعنوان نخستين  ان مي

نامه  گواهياي به افراد موفق  صورت گرفت و با برگزاري آزمون صالحيت حرفه 1360تجربي نيز در دهه 

ولي با گسترش امكانات دانشگاهي به سبك جديد و تربيت پزشكان و . كمك دندانپزشك تجربي اعطا شد

شاگردي سنتي -شيوه استاد ها به ساير متخصصان مرتبط با بهداشت و سالمت، تربيت اين گونه تخصص

كالس و كارآموزي و متوقف شد و جاي خودرا به شيوه نوين پزشگي داد كه مشتمل بر آموزش نظري در 

 .كارورزي در محيط بيمارستان و درمانگاه است

شاگردي با تغييراتي هنوز هم در بخش غير رسمي اقتصاد كشور و در كشاورزي و صنايع - اما شيوه استاد

دستي و قالي بافي رواج دارد، هرچند كه از يك سو، بر اثر وضع قوانين حمايت كننده از حقوق كارگران و 

عامه مردم و سهولت جابجايي جغرافيايي و تحرك شغلي، استادكاران از آزادي عمل سابق رشد آگاهي 

اي مورد نياز اين گونه كسب و  هاي حرفه برخوردار نيستند و از سوي ديگر با رواج تدريجي آموزش مهارت

ي بجز هاي تابع قانون كار مسير جديد كارها در آموزش متوسطه كاردانش و آموزش غير رسمي آموزشگاه

  .شاگردي سنتي براي ورود به بازار كار در اختيار داوطلبان قرار گرفته است-شيوه استاد

  شاگردي-شيوه استاد  اي به قوانين و مقررات موجود درباره آموزش فني و حرفه .3.2

شيوه  اي به ترين احكام قانوني كه بشكل مستقيم و يا غيرمستقيم بر آموزش فني و حرفه در حال حاضر عمده

هاي مرتبط اين دو قانون  بخش. گذارد، احكام قانون كار و قانون نظام صنفي است شاگردي تأثير مي-استاد

 :است بشرح زير خالصه شده

 قانون نظام صنفي -الف
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 2  در ماده. 1 است رسيده   به تصويب اسالمي   شوراي  مجلس 1382  اسفند ماه 24  در جلسه  صنفي  نظام  قانون

از   اعم صنفي  هاي  از فعاليت  در يكي  كه  يا حقوقي  حقيقي  هر شخص«: تعريف شده است فرد صنفي چنين

  ور و صاحب پيشه  عنوان كند و به گذاري  سرمايه  فني  و خدمات  ، خدمات ، توزيع ، خريد، فروش توليد، تبديل

  آورد و تمام  فراهم  كسبي  ير يا وسيلهدا  كسبي  محل ديگران   يا با مباشرت  شخصه  به  آزاد، خواه  و شغل  حرفه

  به  يا جزئي  كلي  صورت و به  يا غيرمستقيم  طور مستقيم خود را به يا خدمات   از كاال، محصول  يا قسمتي

هر «:  در تعريف واحد صنفي آمده است 3و در ماده  .»شود مي شناخته  دارد، فردصنفي  عرضه  كننده مصرف

  با اخذ پروانه  فرد يا افراد صنفي  سيار باشد و توسط يا وسيله   ثابت  در محل  آن  ليتفعا  كه  واحد اقتصادي

  آن «: چنين تعريف شده است 4صنف نيز در ماده  .»شود مي  شناخته باشد، واحد صنفي   داير شده  كسب

  مشمول  صنوف. دهند را مي  صنف  يك  باشد، تشكيل  نوع  از يك  آنان  فعاليت  طبيعت  كه  از افراد صنفي  گروه

  تقسيم  يا خدماتي  ، توزيعي فني  ، خدمات توليدي  چهار گروه آنها به   فعاليت  نوع  به  ، با توجه قانون  اين

  .»شوند مي

  به يا اشتغال   واحد صنفي  هر نوع  از تأسيس  موظفند قبل  افراد صنفي«تصريح شده است كه  12در ماده 

  براي  كسب  قيد شده كه صدور پروانه 13، و در ماده »كنند  اقدام  كسب  اخذ پروانه  به  سبت، ن و حرفه  كسب

اگر .  است  متقاضي  وسيله  به  ربط ذي  از مراجع  و فني  تخصصي اخذ پروانه   مستلزم  و فني  تخصصي  مشاغل

  پروانه  دارنده  نفر شاغل  ور يكنباشد، حض  و فني  تخصصي  اخذ پروانه  براي الزم   واجد شروط  متقاضي

و در تبصره اين  . است  كافي  متقاضي  نام ، به مشروط  كسب  صدور پروانه  براي  در واحد صنفي  و فني  تخصصي

  هيأت  دبيرخانه  توسط  خواهد بود كه  اي نامه آئين  شرح  به  و فني  تخصصي  مشاغل  ماده تأكيد شده كه انواع

مراكز   امور صنفي  از مجامع  و نظرخواهي  ربط ذي  ها و سازمانهاي وزارتخانه  با هماهنگيو   نظارت  عالي

  .خواهدرسيد  وزير بازرگاني  تصويب  و به  ها تهيه استان

مورد   آموزشهاي  براي  الزم  ايجاد تسهيالت«: هاي صنفي آمده است جزء وظايف اتحاديه 30ماده   در بند ح

  همين ماده تشكيل  و در بند ط» يا غيردولتي  دولتي  سازمانهاي  يا با كمك  طور مستقل  به  نياز افراد صنفي

... و   و آموزشي  ، امور فني صنفي  واحدهاي  ، بازرسي اختالف  ، حل شكايات  به  ي را براي رسيدگي كميسيونهاي

  صنفي اختصاص دارد در بند فكه به شرح وظايف مجامع امور  37و باالخره در ماده . را اجازه داده است

ها   اتحاديه  مديره  هيأت  هاي آگاهي ارتقاء سطح   مورد نياز براي  و پژوهشي  ، آموزشي علمي  هاي برنامه  اجراي«

: همين ماده توصيه شده است 2و در تبصره »  مقررات درچارچوب   ربط ذي  دولتي  دستگاههاي  با همكاري

  را به  الزم  همكاري  كار دانش  شاخه مهارتهاي   درمورد آموزش  و پرورش  آموزش  با وزارت  امورصنفي  مجامع«

  .»خواهند آورد  عمل

                                                 
 دبيرخان شوراي عالي اصناف، تهران قانون نظام صنفي،، 1382مجلس شوراي اسالمي، .  ١
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اي بين نظام  برقراري رابطه تواند به همان طور كه مالحظه مي شود در اين قانون درباره مباحثي كه مي

ي تعيين مشاغل تخصصي و واگذار. اي و اصناف كمك كند چندان توجهي نشده است آموزش فني و حرفه

نامه تخصصي در هر واحد  فني بر عهده وزير بازرگاني، و كافي دانستن حضور تنها يك نفر دارنده گواهي

صنفي و توصيه به اتحاديه و مجامع امور صنفي براي توجه به اموزش اعضاي صنف، اجكامي نيست كه بتواند 

در . اي ايجاد كند رتباط با واحدهاي آموزش فني و حرفهانگيزه و نياز كافي در صاحبان صنف براي برقراري ا

يك  شاگردي و تكاليف استاد و شاگرد نسبت به- در شيوه استاد» شاگرد«اي به كارآموز يا  اين قانون اشاره

ديگر، و مقوله مهم تضمين كيفيت كاال و خدمات ارايه شده در واحد صنفي، كه مهمترين عامل ايجاد انگيزه 

حداقل اگر در حد همان . اي است نشده است هاي حرفه جهت كسب صالحيتبراي اهل صنف 

شاگردي سده گذشته اگر در اين قانون احكامي قيد شده بود - هاي قديم و سنت استاد »نامه فتوت«

  .اي و محيط كسب و كارهاي كوچك را تا حدي سامان بخشد توانست برقراري رابطه آموزش فني و حرفه مي

  قانون كار -ب

اين قانون از جامعيت . 1به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده است 1369ن كار در آبان ماه سال قانو

 :هاي آن بشرح زير است نقاط قوت و نارسايي. نسبتاً خوبي در مقايسه با قانون نظام صنفي برخوردار است

در كار، آموزش و  از نقاط قوت آن حمايت از حقوق نوجوانان و كار آموزان بلحاظ معيشت، بيمه، ايمني .1

  رعايت شرايط جسمي و سني آنان است؛

از ديگر نقاط قوت آن مشخص كردن رابطه كارآموز با كارفرما و محيط كار براساس قردادي است كه از  .2

 كنند؛ ابتداي شروع كارآموزي هر دو طرف از آن اطالع داشته و با آگاهي بر سر آن با يكديگر تفاهم مي

آموزي مقدماتي يا تكميلي و بازآموزي براي كارگران  ت ارتقاي مهارت و يا حرفهبيني امكانا همچنين پيش .3

 شاغل است؛

عهده دولت و منابع  اي به هاي فني و حرفه هاي آن، واگذاشتن امر ايجاد و ارايه انواع  آموزش از نارسايي .4

، نتواند با دقت الزم شود دولت، و در اين جا وزارت كار اين رويكرد تصدي گرايانه سبب مي. مالي آن است

. وظايف حاكميتي خودرا در زمينه دفاع از حقوق كارآموزان و تضمين كيفيت آموزش آنان بخوبي ايف كند

چون متصدي آموزش هم خود اوست و هنگامي كه امر نظارت و اجرا برعهده يك نهاد واگذار شود، نتيجه 

اي و  ريزي و تعيين استانداردها وظيفه برنامهقانون در موضوع عمليات اجرايي و . كار مطلوب نخواهد بود

بيني  ها و نهادهاي غير دولتي وابسته به كارگران و كارفرمايان پيش نقشي براي مجامع صنفي و اتحاديه

اي در  طور كه در مباني نظري بررسي شد، منافع آموزش فني و حرفه در حالي كه، همان. نكرده است

                                                 
  وزارت كار و اموراجتماعي، تهرانقانون كار، ، 1369مجلس شوراي اسالمي، .  ١
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شود كه دولت آن را  گردد و از طريق آنان به جامعه منتقل مي يمرتبه نخست به اين دو عامل باز م

 كند؛ نمايندگي مي

هاي فني و  نارسايي ديگر اين قانون، مسكوت گذاشتن نقش ساير نهادهاي دولتي مسئول ارايه آموزش .5

 اي كه جاي نهاد و سازوكار واسطه. اي در سطوح متوسطه و عالي در زمينه ارتباط با محيط كار است حرفه

. ميان دو محيط آموزش و محيط كار در همه سطوح و مراتب ارتباط برقرار كند در اين قانون خالي است

اي محيط كار را  هاي حرفه نهادي كه از يك سو، نيازها و تحوالت كمي و كيفي مهارتي و شايستگي

حصوالت مستمراً رصد كرده و در اختيار نظام آموزشي بگذارد، و از سوي ديگر، به ارزيابي م

 .نظام آموزشي همت گمارد و خواستار كيفيت مطلوب آنان باشد) آموختگان دانش(

اكنون با توجه به مطالب باال، موادي از اين قانون كه به احكام آموزش و اشتغال اختصاص دارد در اين جا 

غال در محيط كار دهي آموزش، كارآموزي و اشت از آنجا كه اين احكام بطور مستقيم در سامان. شود آورده مي

نقش دارد متن كامل مبحث اول فصل پنجم و مبحث پنجم فصل سوم، كه مطالب آن به كارآموزي و اشتغال 

 .شود در اين جا ارايه مي شود نوجوانان مربوط مي

  كارآموز و مراكز كارآموزي - مبحث اول فصل پنجم قانون كار

  مراكز كارآموزي -1

و به منظور اشتغال مولد و مستمر جويندگان كار و نيز باال بردن اجراي اهداف قانون اساسي  - 107ماده 

 .دانش فني كارگران، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است امكانات آموزشي الزم را فراهم سازد

هاي الزم با وزارت كار و امور اجتماعي  هاي ذينفع موظف به همكاري ها و سازمان وزارتخانه -تبصره 

 .باشند مي

وزارت كار و امور اجتماعي موظف است برحسب نياز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در  -108ماده

 .نقاط مختلف كشور، براي ايجاد و توسعه مراكز كارآموزي ذيل در سطوح مختلف مهارت اقدام نمايد

  .مراكز كارآموزي پايه براي آموزش كارگران و كارجويان غير ماهر -الف 

زي تكميل مهارت و تخصصهاي موردي براي بازآموزي ارتقاء مهارت و تعليم تخصصهاي مراكز كارآمو - ب 

  . اي پيشرفته به كارگران و كارجويان نيمه ماهر، ماهرو مربيان آموزش حرفه

  . مراكز تربيت مربي براي آموزش مربيان و مركز كارآموزي -ج  

مانند ( هاي ذيربط  ها و سازمان زارتخانهمراكز كارآموزي خاص معلولين و جانبازان با همكاري و - د  

  ...) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، بنياد شهيد، بنياد جانبازان و 

اين قانون از نظر مالي و اداري با رعايت قانون محاسبات  108مراكز آموزش مذكور در ماده  -109ماده

 .خواهد شد عمومي بطور مستقل زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي اداره
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واحد هاي صنعتي، توليدي و خدماتي بمنظور مشاركت در امر آموزش كارگر ماهر و نيمه ماهر  -110ماده

هاي  مورد نياز خويش، مكلفند نسبت به ايجاد مراكز كارآموزي جوار كارگاه و يا بين كارگاهي، همكاري

  .الزم را با وزارت كار و امور اجتماعي بعمل آورند

ها و جزوات مربوط به امر آموزش در مراكز كارآموزي جوار  رت كار و امور اجتماعي، استانداردوزا - 1تبصره 

  .كارگاه و بين كارگاهي را تهيه و در مورد تعليم و تامين مربيان مراكز مزبور اقدام مي نمايد

برحسب مورد به  ها و مقررات مربوط به ايجاد كارآموزي جوار كارگاه و بين كارگاهي  دستورالعمل - 2تبصره 

 .پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد

اي  عالوه بر تشكيل مراكز كارآموزي توسط وزارت كار و امور اجتماعي، آموزشگاه فني و حرفه - 111ماده

پروانه از آزاد نيز به منظور آموزش صنعت يا حرفه معين، به وسيله اشخاص حقيقي يا حقوقي، با كسب 

  .وزارت كار و امور اجتماعي، تاسيس مي شود

آئين نامه مربوط به تشخيص صالحيت فني و موسسات كارآموزي آزاد و صالحيت مسئول و مربيان  -تبصره 

و نيز نحوه نظارت وزارت كار و امور اجتماعي بر اين موسسات با پيشنهاد وزير كار و امور اجتماعي به 

  . هد رسيدتصويب هيات وزيران خوا

 كارآموز و قرارداد كارآموزي - 2

  .از لحاظ مقررات اين قانون، كارآموز، به افراد ذيل اطالق مي شود -112ماده

كساني كه فقط براي فرا گرفتن حرفه خاص، بازآموزي يا ارتقاء مهارت براي مدت معين در مراكز  -الف  

  .كارآموزي و يا آموزشگاههاي آزاد آموزش مي بينند

اي خاص براي مدت معين كه زايد بر سه  افرادي كه بموجب قرارداد كارآموزي بمنظور فراگرفتن حرفه - ب  

سال  15سال نباشد، در كارگاهي معين به كارآموزي توام با كار اشتغال دارند مشروط بر آنكه سن آنها از 

 .سال تمام بيشتر نباشد 18كمتر نبوده و از 

ن است كارگراني باشند كه مطابق توافق كتبي منعقده با كارفرما به مراكز كارآموزان بند الف ممك - 1تبصره 

به مراكز كارآموزي مراجعه مي  "كارآموزي معرفي مي شوند و يا داوطلباني باشند كه شاغل نيستند و راسا

  .نمايند

ور در بند دستورالعملهاي مربوط به شرايط پذيرش، حقوق و تكاليف دوره كارآموزي داوطلبان مذك - 2تبصره 

  .با پيشنهاد شورايعالي كار، به تصويب وزير كار و امور اجتماعي مي رسد "ب  "

براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي  112كارگران شاغلي كه مطابق تبصره يك ماده  -113ماده

  .از حقوق زير برخوردار خواهند بود. پذيرفته مي شوند

كارآموزي قطع نمي شود و اين مدت از هر لحاظ جزء سوابق كارگر  رابطه استخدامي كارگر در مدت - الف  

  .محسوب مي شود
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 .مزد كارگر در مدت كارآموزي از مزد ثابت و يا مزد مبنا كمتر نخواهد بود - ب  

هاي خانوادگي  ها و فوق العاده هائي كه براي جبران هزينه زندگي و مسئوليت مزاياي غير نقدي، كمك  -ج  

چنانچه كارفرما قبل از پايان . اخت مي شود، در دوره كارآموزي كماكان پرداخت خواهد شدبه كارگر پرد

مدت، بدون دليل موجه مانع ادامه كارآموزي شود و از اين طريق خسارتي به كارگر وارد گردد، كارگر مي 

  .تواند به مراجع حل اختالف مندرج در اين قانون مراجعه و مطالبه خسارت نمايد

براي كارآموزي در يكي از مراكز كارآموزي پذيرفته مي  112ماده) 1(كارگري كه مطابق تبصره  -114ماده

  : شود، مكلف است

تا پايان مدت مقرر به كارآموزي بپردازد و به طور منظم در برنامه هاي كارآموزي شركت نموده و  -الف  

  .رآموزي را با موافقت به پايان برساندمقررات و آئين نامه هاي واحد آموزشي را مراعات نمايد و دوره كا

  .پس از طي دوره كارآموزي، حداقل دو برابر مدت كارآموزي در همان كارگاه به كار اشتغال ورزد - ب  

در صورتي كه كارآموز پس از اتمام كارآموزي حاضر به ادامه كار در كارگاه نباشد، كارفرما مي تواند  - تبصره  

ر قرارداد كارآموزي، به مراجع حل اختالف موضوع اين قانون مراجعه و براي مطالبه خسارت مندرج د

  .تقاضاي دريافت خسارت نمايد

تابع مقررات مربوط به كارگران نوجوان مذكور در  112ماده  "ب  "كارآموزان مذكور در بند  - 115ماده

  .تجاوز نخواهد كرد اين قانون خواهند بود، ولي ساعت كار آنان از شش ساعت در روز 84الي  79مواد 

  :قرارداد كارآموزي عالوه بر مشخصات طرفين بايد حاوي مطالب ذيل باشد -116ماده

  تعهدات طرفين -الف  

  سن كارآموز - ب  

  مزد كارآموز -ج  

  محل كارآموزي -و  

  .حرفه يا شغلي كه طبق استاندارد مصوب، تعليم داده خواهد شد -ه  

  )رت لزومدر صو( شرايط فسخ قرارداد  -و  

  .هر نوع شرط ديگري كه طرفين در حدود مقررات قانوني ذكر آن را در قرارداد الزم بدانند - ز  

در ) اين قانون  80موضوع ماده ( سال تمام  18مراكز كارآموزي توام با كار نوجوانان تا سن  - 117ماده

رشد جسمي و روحي آنان مضر صورتي مجاز است كه از حدود توانائي آنان خارج نبوده و براي سالمت و 

  .نباشد

مراكز كارآموزي موظفند براي آموزش كارآموز، وسائل و تجهيزات كافي را مطابق استانداردهاي  -118ماده

آموزشي وزارت كار و امور اجتماعي در دسترس وي قرار دهند و به طور منظم و كامل، حرفه مورد نظر را 
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ايد براي تامين سالمت و ايمني كارآموز در محيط كارآموزي همچنين مراكز مذكور ب. .به او بياموزند

  .امكانات الزم را فراهم آورند

  شرايط كار نوجوان - مبحث پنجم  فصل سوم قانون كار

  سال تمام ممنوع است 15به كار گماردن افراد كمتر از  - 79ماده

ه ميشود و در بدو استخدام سال تمام باشد، كارگر نوجوان ناميد 18تا  15كارگري كه سنش بين  -80ماده

 .بايد توسط سازمان تامين اجتماعي مورد آزمايشهاي پزشكي قرار گيرد

آزمايشهاي پزشكي كارگر نوجوان حداقل بايد سالي يكبار تجديد شود و مدارك مربوط در پرونده  - 81ماده

ار نظر مي كند و استخدامي وي ضبط گردد پزشك در باره تناسب نوع كار با توانائي كارگر نوجوان اظه

 .چنانچه كار مربوط را نامناسب بداند كارفرما مكلف است در حدود امكانات خود شغل كارگر را تغيير دهد

ساعات كار روزانه كارگر نوجوان، نيم ساعت كمتر از ساعات معمولي كارگران است ترتيب استفاده  - 82ماده

  .شد از اين امتياز با توافق كارگر و كارفرما تعيين خواهد

ارجاع هر نوع كار اضافي و انجام كار در شب و نيز ارجاع كارهاي سخت و زيان آور و خطرناك و  - 83ماده

  .حمل بار با دست، بيش از حد مجاز و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي كارگر نوجوان ممنوع است

ر آن انجام مي شود براي سالمتي در مشاغل و كارهائي كه به علت ماهيت آن يا شرايطي كه كار د - 84ماده

سال تمام خواهد بود تشخيص اين امر  18يا اخالق كارآموزان و نوجوانان زيان آور است حداقل سن كار 

  . با وزارت كار و امور اجتماعي است
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  طرح كاد - بخش دوم 

 معرفي طرح كاد .1

كاد، طرحي در جهت تغيير نظام آموزش و  طرح 1361شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و پرورش در سال 

هاي پسرانه و سال  تنها در دبيرستان 1361-62اين طرح از مهرماه سال تحصيلي . 1پرورش را تصويب كرد

هاي نظري  آموزان رشته هرچند اين طرح تنها دانش. هاي دخترانه به اجرا گذاشته شد بعد در دبيرستان

اي و از نوع  ها از جنس آموزش فني و حرفه و محتواي آموختهگرفت، اما ماهيت  متوسطه را در بر مي

اي نو در زمينه رابطه  توان آن را تجربه از اين لحاظ با اطمينان مي. شود اي محسوب مي هاي حرفه شايستگي

  . اي و محيط كار بشمار آورد اموزش فني و حرفه

اجرا گذاشته شد، با اين فرض كه  ههاي همه جانبه ب اي بدون بررسي نويس ساده اين طرح، براساس پيش

منظور از اجراي اين طرح . هاي عملياتي آن در حين اجرا شكل گيرد و مشكالت در عمل بر طرف شود برنامه

  ):15- 9، صص 1365ابوترابيان، (كسب نتايج زير عنوان شده بود 

  ي عالقه بكار و خدمت؛ پرورش روحيه -

  سطه در عمل؛آموزان دوره متو پرورش ذوق و استعداد دانش -

آموزان با  آموزان با محيط كار و مسايل و ارتباطات اجتماعي محيط كار، آشنايي دانش آشنايي دانش -

 كارهاي صنعتي، كشاورزي، علمي، خدماتي، و عمراني بمنظور يادگيري تا حد مهارت؛ و 

 .مĤالً باال رفتن سطح توليد در جهت خود كفايي -

 10تا  8معادل (آموزان متوسطه بايد در هفته، سه نيم روز يا يك روز تمام  در اين طرح كليه دانش

تأكيد . در محيط كار حاضر شود و به مشاهده و فراگيري و مشاركت و ياري در كار بپردازد) ساعت

ه براين بود كه برنامه ريزي براساس كسب حداقل يك مهار ت شغلي، در طول چهار سال متوسط

افزون برآن دو ساعت از برنامه هفتگي دروس به درس كارآموزي اختصاص داشت كه زير . تنظيم شود

نظر مربي كارآموزي براي ارايه گزارش كار و مبادله اطالعات عملي و كسب رهنمود هاي الزم برگزار 

كار با انتخاب محيط . گرفت آموزش در محيط كار توسط استاد كار مقيم كارگاه صورت مي. شد مي

. گرفت آموز و نظارت مستمر او و براساس رهنمودهاي مدرسه صورت مي ديد ولي دانش صالح

 . كردند ساعت درس در داخل مدرسه كارآموزي مي 6آموزان دختر، معادل  دانش

                                                 
كه هست و  چنان: آموزش بطريق كاد، 1365ابوترابيان، محمد رضا، خرداد : ه شده استطرح كاد از گزارش زير گرفت كليه اطالعات مربوط به .  ١

  اي كشور، تهران آهنگي آموزش فني و حرفه عالي هم دبيرخانه شوراي جنان كه بايد،
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سال از اجراي اين طرح، بازنگري اين طرح براساس يك پژوهش جامع از طرف وزارت  4پس از گذشت 

گزارش اين . اي كشور واگذار شد آهنگي اموزش فني و حرفه عالي هم دبيرخانه شور اي اموزش و پرورش به

هايي است كه از اعتبار علمي قابل قبولي  منتشر شد از معدود گزارش 1365پژوهش كه در خرداد سال 

ر علمي و به دليل همين اعتبا. است هاي مختلف مورد ارزيابي قرار داده برخوردار است و طرح كاد را از جنبه

هاي اين پژوهش، بعنوان نخستين تجربه نوآوري  اي از يافته نگري بكارگرفته شده در آن، فشرده همه جانبه

آموزشي، در زمينه ارتباط آموزش و محيط كار، پس از استقرار جمهوري اسالمي در ايران در اين جا آورده 

 .شود مي

   دستاوردهاي طرح كاد .2

بلحاظ ... ها، خود ارزشمند است  به ما مي آموزد كه بعضي زير و رو شدن« ي طرح كاد بنظر پژوهشگر تجربه

تأكيد بر خصلت مردمي بودن طرح، و يا بلحاظ كوشش خستگي ناپذير گردانندگان آن، توانسته است بطرز 

از حيث جلب مشاركت مردم در ... برداري كند  هاي غير آموزشي جامعه بهره اي از امكانات بخش سابقه بي

). 164-139، صص 1365ابوترابيان، (» زش نه تنها موفق بوده بلكه كاري بزرگ انجام داده استآمو

هاي مشابه در آلمان شرقي و آلمان غربي، انگلستان و چين نتيجه  پژوهشگر با مقايسه اين تجربه با تجربه

اي كه  آيد، تجربه ر ميالمللي بشما اي بي همتا در سطح بين گيرد كه تجربه طرح كاد ايران بصورت تجربه مي

هاي ناشي از ضعف طراحي و نارسايي هاي اجرايي توانسته است چهار باور جديد  ي ناكامي نظر از همه صرف

  :هاي آموزشي ايران را بشرح زير آشكار سازد در ارزش

مهمترين ثمره تجربي كاد براي جامعه اين است كه اعتبار و احترام به : اي يادگيري بيرون مدرسه .1

يادگيري . مدرسه تنها محل معتبر براي آموختن نيست. گيري آزاد ر ا در ميان نوجوانان زنده مي كندياد

. شود اي حاصل نمي كند كه از يادگيري درون مدرسه هايي را در انسان ايجاد مي اي ارزش بيرون مدرسه

بلكه افزايش دانستن باشد، ) دانش نظري(تجربه كاد ثابت كرد كه توانستن نبايد همواره تابع دانستن 

گمان جهش بزرگي را در نگرش  بي«بنظر پژوهشگر، اين نتيجه گيري . آدمي تابعي از توانستن اوست

  .»تعليم و تربيت ايران، و بلكه دنيا، ايجاد خواهد كرد

براي ياد دادن يك مهارت، آن چنان كه تجربه كاد نشان داد كه  :فني) معلمان(حرفه آموزشگران  .2

اين . اي تدريس وابسته نيست هاي حرفه كند به صالحيت المللي تأكيد مي آموزشي بين استانداردهاي

هاي  طرح اجازه داد تعداد كثيري از جمعيت شاغل و توانا و راغب محلي، بي آن كه از حيث تخصص

. تحصيلي واجد صالحيت باشند، بعنوان آموزشگر فني پاره وقت در خدمت مدارس هر محل قرار گيرند

اطالعات تخصصي و فني آموزشگر، در جريان كاربرد واقعي «آموزد كه  طرح كاد به ما مياجراي 

  .كند هاي پيشين او، رشد مي هايش، و نه در جريان تكرار آموخته مهارت
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اين تجربه . شود در آموختن از كار، رابطة يك طرفة آموزشگر و شاگرد تا حدي تعديل مي: آموزش فعال .3

گذ ارد،  اد در محيط شغلي و فر صت آموختن از كار را د ر اختيار محصل ميچون فرصت تجربه كردن آز

درصد 40اي نشان داده است كه حدود  پژوهشگر با محاسبه. سازد هاي آموزش فعال را آشكار مي ارزش

هاي ناشي از طرح كاد، صرف آموزش فعال شده است، كه دستاوردي پرارزش محسوب  كل آموزش

 .شود مي

: غير رسمي بودن ارزش آموزشي كاد سه بعد ارزشي جديد بهمراه آورده است: نيظرفيت آموزش ف .4

هاي اجتماعي  ها را بصورت عاملي براي تشديد نابرابري هاي قابل اكتساب در كارآموزي اول تمايز مهارت

آورد، زيرا محدوديت امكانات توليدي نواحي محروم، موجب توزيع ناعادالنه آموزش  اي در مي ناحيه

هاي كاد، ناشي از  دوم، به دليل نا ممكن بودن استاندارد ارزشيابي آموخته. يق كاد خواهد شدبطر

كه  –هاي انسان را  گذاري بر آموخته طراز نبودن استادكاران و تنوع مشاغل، معيارهاي رسمي ارزش هم

داشتن و سوم، ضرورت همسان نگه. برد بشدت زير سئوال مي –اي نمره معلم است  در نظام مدرسه

اين سه دستاورد به ما مي . كند ها را در برنامه تحصيالت رسمي متزلزل مي موضوع و ميزان ياددادن

و در واقع ممكن ... آموزش فني بطريق تصدي كار، براي همه نقاط مناسب و مطلوب نيست، «آموزد كه 

ر صورتي كه مبتني بر هاي فني بطريق كاد، د آموزش. »بار باشد است اين روش براي جوامع محروم زيان

نوع كارهاي مرسوم نباشد از قيد امكانات توليدي مرسوم، كه موجب تمايز نقاط محروم و مرفه شده 

است، بيرون خواهد آمد و اجازه مي دهد هر منطقه به اعتبار ابتكارات خود، بين آموزش و نيازهاي 

هاي كار از شيوه نمره دهي  وختهبهمين ترتيب آزاد شدن آم. ي مناسب برقرار كند واقعي محل رابطه

و هنگامي . التحصيالن دبيرستاني را تا حد يك متخصص باال برد هاي فني فارغ تواند آموخته رسمي، مي

هاي فني بطريق كاد، دبيران دروس نظري را نيز در اين نوع آموزش در گير كند و آنان را با  كه آموز ش

ز قيد يكساني محتواي آموز شي در همه نواحي، كه مباني نظري آموزش فني مربوط و متصل كند، ا

دهد  آيد و اجازه مي موجب بيگانگي محصالن هر ناحيه با فرهنگ و اقتصاد محيط شده است، بدر مي

 .تري به توسعه محيط زندگي خود بپردازند گران و آموزش گيران با دلبستگي بيش آموزش

  مشكالت طرح كاد .3

هاي مبهم و  گيري طرح كاد، مشكلي بنيادي است كه از طراحي و سمتنظر پژوهشگر بر ان است كه مشكل 

اثر شدن سازوكارهاي كنترلي و انعطاف عملياتي عوامل اجرايي ادامه مي  شود و تا بي نارساي اوليه آغاز مي

هاي ممتازي كه در فضاي ذهن و نظر  روش آموزشي كاد، با تمامي ارزش« گيرد كه  وي نتيجه مي. يابد

ظرفيت و كشش و توان : براي آن قائل شد، در اجراي كنوني دچار مخمصه اداري و مالي شده استتوان  مي

ها و توانمندي مربيان، نه  بنابراين، نه رفع كمبود مهارت... شود  عملياتي عوامل اجرايي روز به روز كمتر مي
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كند، بلكه تبعيت كاد از  ميتقويت روحيه و انگيزه مجريان، و نه افزايش كميت متصديان كاد مشكل را حل ن

هاي بيگانه با محيط شكل گرفته است، مشكالت  اي كه بر مبناي آموزش نظام جاري اداري و مالي وزارتخانه

گيري كلي ابتدا به دو  پژوهشگر با اين نتيجه). 206-167، صص 1365ابوترابيان، (» دهد را افزايش مي

مشكالت و موانع . بنيادي رشد كاد را بررسي مي كند كند و پس از آن موانع مشكل عملياتي  اشاره مي

 :مذكور عبارتند از

هاي كاد برعهدة عوامل متعددي گذارده شده است كه نقش  كنترل اعتبار و ارزش آموزش: ضعف كنترل .1

اين ضعف . گيري از كاد پيش آمده است هريك مشخص نشده و نوعي تشتت در كنترل مسير و طرز بهره

  .هاي عوامل كنترلي نيست، بلكه ناشي از ضعف طراحي كاد است ات يا مهارتناشي از ضعف معلوم

ها و  هاي كار با تمركز و يكساني حاكم بر برنامه تنوع بسيار گسترده محيط: پارچگي و تمركز يك .2

از اين رو، در طرح جاري . محتواي آموزش رسمي و عمومي، بدشواري با يكديگر قابل جمع شدن است

آموزان،  هاي ضمن تحصيل و تابستاني دانش گيري درباره موقع و مهلت كارآموري مكاد، تمركز تصمي

نسبت ساعات هفتگي تلفيق كار و درس، نسبت تعداد مربي به كارآموز، ميزان اعتبار سرانه الزم براي 

تأمين مخارج جاري هر دبيرستان، طرز مصرف اعتبارات جاري هر منطقه، جزئيات تعليمات كاردستي 

هاي اجرايي ديگر،  هاي موجه در مناطق روستايي و بسياري از ضرورت موزان دختر، نوع كارآموزيآ دانش

براي . ها با بافت محلي بحداقل كاهش يابد موجب شده است، كوشش براي متناسب نگهداشتن كارآموزي

اين نكته اند، پذيرش  هاي بيگانه با محيط خو گرفته هاي سال با نظام عملياتي آموزش كساني كه سال

گيرندگان مركزي از  دشوار است كه سهم بزرگي از مشكالت اجرايي كاد بواسطه بيگانه بودن تصميم

اختالل شغلي ناشي از يكسان نگريستن به نواحي ناهمگن در . هاي محلي است هاي موقعيت ظرافت

ليت آن كوتاه مدت ظاهر نمي شود، اما بايد توجه داشت كه طرح كاد طرحي آموزشي است و مسئو

نسبت به نسل آينده بيش از مسئوليت آن به نسل حاضر است، بنابراين نبايد نتايج آن در راستاي 

  .هاي روستايي و عشايري و تورم متقاضيان مشاغل شهري عمل كند تضعيف فعاليت

فني آموختن از كار، و نه آموختن كار، تا زماني جاذبه دارد كه انجام عمليات  :بيگانه ماندن كار و درس .3

بصورت تكرار مكانيكي و يكنواخت در نيامده باشد، و اين واقعيتي است كه در عمل كامالً مغفول مانده، 

چرا كه كار . ها اجرايي كاد در نظر گرفته مي شد گذاري در حالي كه مي بايست بعنوان محور سياست

بعنوان يك عامل آموزنده،  بعنوان يك عامل توليد،: توان از چهار بعد مورد سنجش قرار داد هركس را مي

روند كنوني اجراي طرح كاد  .بعنوان يك عامل نظم دهنده، و بعنوان يك عامل محرك يادگيري از درس

بايد دانست يادگيري . هاي ممتاز آموزش بطريق كاد را دچار اختالل شديد كرده است دستيابي به ارزش

واهند بود  كه محتواي تعليمات درسي از از كار و يادگيري از درس تنها در صورتي مكمل يكديگر خ

 .اي آن ناحيه بدست آمده باشد بطن نيازهاي مهارتي خاص هر ناحيه و متناسب با نيازهاي توسعه
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چون تشخيص نيازهاي . آموزي از سال دوم اجراي طرح كاد ظاهر شد گرايش به حرفه :آموزي حرفه .4

ها قدرت عمل دارد و نه نظام  مكانيزم قيمت اي در جامعه ايران كه نه هاي حرفه كمي و كيفي آموزش

ي احتياجات جامعه حاكم است، بسيار دشوار بلكه ناممكن است،  برنامه ريزي متمركز بر همه

هاي  اتخاذ شيوه: آموزي در طرح كاد، مجريان را با دو معضل جديد قرار داد بنابراينگرايش به حرفه

اي، و اتخاذ  راي جبران كمبود واحدهاي حرفهاجرايي در جهت ايجاد محيط كار در دبيرستان ب

براي رفع معضل اول مجوز استفاده از امكانات مادي و مالي . هايي براي هدايت شغلي محصالن معيار

اوري  و براي رفع معضل دوم كوشش براي جمع. مدرسه براي احداث واحدهاي كارآموزي صادر مي شود

هر دو راه حل در عمل با شكست همراه . ق پرسشنامه استاطالعات درباره نيازهاي شغلي مناطق از طري

 .شد

اي وزارت  با واگذاري مسئوليت اجراي طرح كاد به معاونت آموزش فني و حرفه :جايگاه مؤثر كاد .5

با نظم غير مرسوم طرح كاد، از ) دبيرستان نظري(آموزش و پرورش، زمينه ناسازگاري محيط اجرايي 

از يك سو بينش مرسوم دبيرستان، كه كاهش يك ششم از اوقات : آمد همان آغاز طرح از دو سو فراهم

و از سوي ديگر . هاي خود تلقي مي كرد درس هفتگي محصل نظري را بعنوان يك مزاحم در راه آموزش

اي كه محدوديت يك روز كار هفتگي و دو ساعت درس  ريزان آموزش فني و حرفه بينش مرسوم برنامه

چنين شد كه طرح . آورد اي بشمار مي ننده براي به ثمر رساندن آموزش حرفهكارآموزي را عامل ترمز ك

اي  اي بر كار معمول آموزش فني و حرفه ها و بصورت زائده اي بر كار معمول دبيرستان كاد بصورت زائده

شود، نه در نظام آموزشي و نه در نظام  آنچه در حال حاضر بعنوان طرح كاد اجرا مي. گر شد جلوه

 .، جايگاه مطمئن و مؤثري ندارداشتغال

  پيشنهادهايي براي بازسازي كاد .4

پس از شناسايي و تحليل دستاوردها و مشكات طرح كاد، با ذكر مفروضات جديدي بعنوان  پژوهشگر

هاي جديدي را براي بازسازي كاد مطرح كرده و ساختار  گيري هاي نظري تلفيق كار و درس، سمت پايه

مطرح اصل را  4او در مباني نظري . كند هاي جديد را پيشنهاد مي اجرايي الزم براي تحقق اين سمت گيري

اي كه  هايي عمومي و پايه كه در هر جاي ديگر و از جمله در حرفه آموختن از كار، آموخته) 1: كند مي

كند بكار خواهد آمد، و بايد آن را از كارآموختن، كه به معناي آموختن يك  آموز در آن كارآموزي مي دانش

هاي بطريق  معناي آن كه در آموزشانتفاع غير نهادي، به ) 2مهارت در حد خبرگي است، متمايز دانست، 

ها را در جهت خدمات عمراني يا علمي يا تحقيقاتي گرايش داد كه توليدات  كاد، مي توان كارآموزي

) 3سازد،  رسد بلكه جامعه را هم منتفع مي اي هستند و سودشان فقط به كارفرما يا كارآموز نمي المنفعه عام

هاي كاد در جهت رشد و پرورش نيروهاي خالق  هد ثمره كاراموزيد گير ي غير متمركز، كه اجازه مي تصميم
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هاي عملياتي، و تميز دادن تكنيك از  تغيير شيوه) 4و كارآمد هر گوشه ايران قابل استفاده باشد، و 

هاي فني و خلق تكنولوژي و  گيري آموزش بطريق كاد به سمتي كه در خدمت پيشرفت تكنولوژي، و جهت

اي است و نه رقيب و جايگزين  هاي حرفه آموز قرار گيرد، كه مكمل آموزش ي دانشپرورش ظرفيت تفكر فن

هاي  اي براي كاد را مستقل از معاونت آموزش پژوهشگر در زمينه ساختار اجرايي تشكيل معاونت ويژه. آن

هاي  زمان تأسيس تعاوني اي پيشنهاد مي كند و هم همراه نظام شوراهاي منطقه اي به نظري و فني و حرفه

آموزشي كاد را مطرح مي كند كه مأموريت آنها نه ايجاد واحدهاي توليدي بلكه مشاركت با واحدهاي 

هاي عمراني، كشاورزي، بهداشتي، هنري و يا  توليدي موجود و اعزام نيروي كارآموز براي خدمت در فعاليت

 ).309-259، صص1365ابوترابيان، (فني است 

جايگزيني آقاي پرورش از مبتكران و مدافعان (غيير وزير آموزش و پرورش اين گزارش، كه انتشار آن با ت

و در گرماگرم هيجانات تغيير ) طرح كاد با اقاي اكرمي از پيشنهاد دهندگان تغيير بنيادي آموزش و پرورش

بنيادي نظام آموزش و پرورش مقارن بود چنان كه شايسته است مورد توجه قرار نگرفت، هرچند كه حاوي 

گيري تلفيق مدت كار و درس، با استفاده از ابزار رياضيات  طرز تصميم: فصل پنجم(هاي روشي  ورينوآ

مانند پرورش ديدگاه آموختن از كار و طرح نظريه يادگيري براي توانستن در (و نكات جالب نظري ) تحليلي

- ن است كه در آن زمان هاي يادگيري براي بودن، يادگيري براي زيستن، و يادگيري براي شد برابر نظريه

هاي  بوده و از نظر نگرش متفكران اسالمي نيز حاوي برداشت) در علوم تربيتي مطرح بوده است -م1986

  . جديدي است كه در خور تأمل است

  

  طرح نظام جديد آموزش متوسطه - بخش سوم 

يادي نظام آموزش و تغيير بن«طرح نظام جديد متوسطه، بعنوان نخستين اقدام براي آغاز عمليات اجرايي 

ويژگي برجسته اين . به اجرا گذاشته شده است 1370در جمهوري اسالمي ايران، از ابتداي دهه » پرورش

اي اتخاذ  فعال محيط كار در آموزش متوسطه فني و حرفه نقش  طرح، رويكرد نويي است كه در آن نسبت به

ار، كه در آن ردي از تجربه طرح كاد و تجربه اين سازوكار جديد براي برقراري رابطه با محيط ك. شده است

شود، تمهيد با ارزشي است كه در محافل علمي داخل و خارج كشور  شاگردي ديده مي- تاريخي شيوه استاد

. شود تا حد ممكن در اين راه گامي برداشته شود در اين بخش كوشش مي. آن پرداخته نشده است چندان به

ار و احكام و تكاليف قانوني وزارت آموزش و پرورش در زمينه برقراري تر اين سازوك براي شناسايي دقيق

ها و اقداماتي كه در اجراي اين تكاليف و در چارچوب طرح نظام جديد  ارتباط با محيط كار، و ارزيابي برنامه

 گيري در زمينه آموزش متوسطه گذاري و تصميم اجرا درآمده است، ابتدا مصوبات مراجع سياست متوسطه به

عالي انقالب فرهنگي، شوراي عالي آموزش و پرورش، مجلس شوراي  اي، چون مصوبات شوراي فني و حرفه
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شود پس از  عملكرد آموزش و پرورش تحليل مي  شود، سپس  اسالمي و هيئت دولت در اين زمينه ارايه مي

ترتيبي كه در سند  ش، بهاي و كاردان انداز آينده آموزش متوسطه فني و حرفه آن احكام حقوقي ناظر به چشم

تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي و در برنامه پنجم توسعه به تصويب رسيده است ارايه خواهد 

  .شد

  اي و كاردانش در نظام جديد آموزش متوسطه هاي فني و حرفه چارچوب قانوني شاخه .1

. 1انقالب فرهنگي رسيده استدر طراحي اوليه نظام جديد آموزش متوسطه كه به تصويب شوراي عالي 

براي سهولت . هاي تحصيلي نظام جديد متوسطه مشخص شده است ها و دوره هدف، اصول و ساختار شاخه

هايي از اين مصوبه مفاهيم و نكاتي كه بشكلي به رابطه آموزش با محيط كار توجه شده  تحليل، در بخش

، هدف نظام جديد متوسطه چنين 1ماده  در. است، با رسم خطي زير متن مورد نظر برجسته شده است

  :تعريف شده است

و توسـعه  ) اي نظري و فني و حرفه(فراهم آوردن شرايط و امكانات كافي براي ارتقاء كيفيت آموزشهاي متوسطه « 

مقتضـيات جغرافيـايي    تناسب نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور بـا توجـه بـه    بهها  كمي اين آموزش

آموزان بـا رعايـت ايـن     دانش يت تناسبي بين محتواي آموزشي و نيازها و مقتضيات جنسي و سنيمناطق و رعا

  :اصول

و ادامـه تحصـيل در    جهـت اشـتغال مفيـد   هاي متوسـطه در   گيري آموزش ايجاد انعطاف الزم بمنظور سمت) الف

اد، برطبـق شـرايط و   هاي تحصيلي برحسب نيازهاي كشور و عالقه و اسـتعداد افـر   آموزش عالي و تعيين رشته

  .هاي علمي و فني امكانات محيط با توجه به پيشرفت

  .اي هاي فني و حرفه باالبردن سطح كيفيت و ميزان منزلت آموز شافزايش كميت و ) ب

هـاي   زمينه و شرايط مناسب براي اسـتفاده بهينـه از امكانـات جامعـه بمنظـور اجـراي آمـوز ش       فراهم آوردن ) ج

هـا بـا اسـتفاده از امكانـات      هاي خارج از مدرسه و تقويت و گسترش اين آموزش موزشمتوسطه و سازماندهي آ

  » .هاي مختلف كشور دستگاه

  :طول دوره متوسطه و تركيب دروس آن بشرح زير تعيين شده است 3و  2هاي  در ماده

واحـد در دو   96سال است و تعداد واحدهاي درسي مورد نياز براي اخـذ ديـپلم متوسـطه     3طول دوره متوسطه «

  :گروه درسي بشرح زير است

دروسي است كه آموختن آنها براي ارتقـاء بيـنش علمـي، اجتمـاعي، اقتصـادي، فرهنگـي و       : دروس مشترك) الف

تعداد دروس مشـترك حـدود نيمـي از واحدهاسـت كـه      . التحصيل دوره متوسطه ضرورت دارد سياسي هر فارغ

  .شود ارايه ميهاي اول و دوم دوره متوسطه  عمدتاً در پايه

بازار  آموزان با گذراندن آمها پايه علمي يا عملي مناسبي براي ورود به دروسي است كه دانش: دروس اختصاصي) ب

  .كند هاي تحصيلي كسب مي كار و اشتغال يا ادامه تحصيل در مؤسسات آموزش عالي در هر يك از گرايش

                                                 
شورا كه در  235، و 232، 231، 226مصوبه شوراي عالي انقالب فرهنگي درباره تغيير نظام آموزش و پرورش متوسطه، مصوب جلسات شماره .  ١

  تشكيل شده است 1369دي  18تا  1369مهر /24فاصله 
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  .اعطا خواهد شد) ديپلم(تحصيالت متوسطه التحصيالن اين دوره گواهينامه پايان  به فارغ: تبصره

هاي اقتصادي، فرهنگي و آموزشـي   با استفاده از امكانات مراكز توليدي و خدماتي بخشهاي مهارتي  شاخه آموزش

هـاي مـورد    آموزان مستعد و عالقمند براي كسب مهـارت  بمنظور جذب و تشويق دانش و با احداث مراكز خاص

دارنـدگان گواهينامـه   . شـود  به تناسب امكانات و براساس مقررات ايجاد مـي  هانياز جامعه و گسترش آموزش آن

واحـد   32توانند در اين شاخه ثبت نام كنند و با گذرانـدن   پايان تحصيالت دوره راهنمايي در صورت تمايل مي

فـت  مهـارت دريا  1واحد درس مهارت گواهينامه درجه  48مهارت يا گذراندن  2گواهينامه درجه درس مهارت 

واحد دروس مشترك را نيز با موفقيت بگذرانند يا گذرانده باشـند   48آموزاندر صورتي كه  اين گونه دانش. دارند

  ».گردند به دريافت ديپلم مهارت نايل مي

، )بدون تعيين دستگاه متولي(بطور عام » كارداني پيوسته«بصورت تلويحي مجوز تأسيس دوره  7در ماده 

  :استترتيب زير داده شده  به

دانشـگاهي در صـورت تمايـل بـه      التحصيالن دوره متوسطه نيز همانند دارندگان گواهينامه پايان دوره پـيش  فارغ«

انتخـاب  ) دانشگاهي بدون گذراندن دوره پيش(توانند طبق ضوابط و مقررات خاص  تحصيل در دوره كارداني مي

  ».رشته كنند

ساله پيش دانشگاهي درج شده است و باالخره در  ره يكاحكام مربوط به تشكيل دو 6و  5و  4هاي  در ماده

  :وزارت آموزش و پرورش داده شده است هاي خارج از مدرسه به به ترتيب زير اجازه ارزشيابي آموخته 9ماده 

و تكميل دروس اصلي يا مشترك، سـازماندهي مناسـب    هاي پاره وقت آموزشبمنظور ايجاد تسهيالت براي ارايه «

هـاي   سـاير بخـش  تكميلي بصورت تك درس و اجراي آن توسط وزارت اموزش و پـرورش يـا    هاي براي آموزش

توانـد شـامل كليـه دروس مشـترك،      ها مي اين آموزش. گيرد با نظارت اين وزارت انجام مي دولتي و غير دولتي

لي تعيـين ارزش تحصـي  وزارت آمـوزش و پـرورش ترتيبـات الزم را بـراي     . باشـد  هـاي مهـارت   پودماناصلي يا 

  ».آورد را بعمل مي هاي خارج از مدرسه و چگونگي نظارت و توسعه و تشويق آنها آموخته

توان در  اي مي هاي نظام جديد متوسطه با نظام قديم را در زمينه آموزش فني و حرفه در مجموع، تفاوت

  :چهار نكته زير خالصه كرد

سـال نظـام    4سـال، بجـاي     5تا  3بين اي  ايجاد انعطاف در طول زمان تحصيل در آموزش فني و حرفه - 1

هـاي   قديم و ايجاد انعطاف در محتواي نظري و عملي آموزش با ايجاد شاخه كاردانش با تكيه بر مهـارت 

  هاي نظري و علمي؛ با تكيه بر جنبه) شامل كارداني پيوسته(اي  عملي و شاخه فني و حرفه

سالي كردن دروس و  سو، با واحدي نيم از يكايجاد انعطاف در كليت ساختار و محتواي آموزش متوسطه،  - 2

ارزشيابي مستقل هر درس، بجاي ارزشيابي ساالنه پايه كه دانش آموزان ناموفق را وادار بـه تكـرار همـه    

آمـوزان و فـراهم آوردن    كرد، و از سوي ديگر با تسهيل تغيير شاخه و رشته بـراي دانـش   دروس پايه مي

 آموزان؛ ه استعدادها و عالقه دانشگويي بهتر ب زمينه مناسب براي پاسخ

هاي مهارت بعنوان بخشي از كارنامه تحصيلي، سندي كـه در محـيط كـار از اسـناد      نامه پذيرفتن گواهي - 3

ايـن ترتيـب    پـذيرد، و بـه   آن محيط صورت مي آيد و صدور آن توسط نهادهاي وابسته به معتبر بشمار مي
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آموزي يا از  هاي كوتاه مدت حرفه ز مدرسه و در دورههاي بيرون ا ارزش آموزشي قايل شدن براي آموخته

 شاگردي؛ و-شيوه سنتي استاد

تري بـراي   پذيرفتن نقش مهم گويي وزارت آموزش و پرورش به نيازهاي بازار كار و  افزايش ظرفيت پاسخ - 4

اي، نقشـي بـيش از اهـداي     ها و بخش خصوصي در امور مربوط بـه آمـوزش فنـي و حرفـه     ساير دستگاه

 .آموزان انه كمك مالي و يا فراهم آوردن امكانات كارورزي و كارآموزي براي دانشداوطلب

اي متوسطه با محيط كار  هر چهار تفاوت عمده باال، بستر مناسبي براي تقويت ارتباط آموزش فني و حرفه

 .كرد ها را نيز تسهيل مي تر اين آموزش تر، كاراتر و با صرفه آورد ضمن آن كه توسعه سريع فراهم مي

بصورت آزمايشي آغاز   1371ماه بعد از تصويب، از مهرماه  18اجراي مصوبه تغيير نظام آموزش متوسطه 

نامه همكاري  آيين 1371همزمان با شروع اجراي آزمايشي نظام جديد، هيأت دولت در اواخر آبان . شد

حقوقي و ايجاد بستر مناسب براي ها و مراكز توليدي و آموزشي را، بمنظور پشتيباني  ها، سازمان وزارتخانه

نكات . 1هاي دولتي و غير دولتي به تصويب رساند برقراي رابطه عملياتي بين آموزش و پرورش و ساير دستگاه

مند كردن رابطه آموزش  نامه كه براي نخستين بار بشكلي نسبتاً جامع به ساماندهي و ضابطه مهم اين آيين

هاي اجرايي دولتي و غير دولتي پرداخته است بشرح زير  ساير دستگاه اي و كاردانش با متوسطه فني و حرفه

  :است

اي وزارت  كليه مراكز آموزش مهارت مشمول قانو كار و قانون كارآموزي مانند مراكز آمـوزش فنـي و حرفـه    −

شـود، مراكـز كـارآموزي و     كار، مراكز مشابهي كه براي كاردانش توسط وزارت آموزش و پرورش ايجـاد مـي  

هـا، و كليـه مؤسسـات و واحـدهاي      اي آزاد، مراكز آموزش مهارت جـوار كارخانـه   هاي فني و حرفه گاهآموزش

هـايي كـه توسـط     شاگردي به تربيت كارآموز بپردازند و كليه آمـوزش -توليدي و خدماتي كه به شيوه استاد

هاي ترويجـي كوتـاه    آموزان، آموزش هاي كارورزي دانش شود مانند آموزش هاي دولتي ارايه مي ساير دستگاه

هـاي   هاي مراكز آموزش روسـتاييان و آموزشـهاي هنرسـتان    مدت روستاييان، كشاورزان و دامداران، آموزش

كشاورزي و دامپروري موظف به رعايت احكام ايين نامه همكاري با وزارت آموزش و پرورش در اجراي نظام 

  .اند جديد متوسطه شده

برنامـه و بودجـه و امـور اداري و اسـتخدامي، بانـك مركـزي، وزارت       سازمان (هاي ستادي دولت  به سازمان −

تكليف شده اسـت تسـهيالت سـازماني و اجرايـي و مـالي الزم را بـراي برقـراري ايـن         ) مسكن و شهرسازي

هـاي ايـن همكـاري، اجـازه اسـتفاده از       ازجمله تخصيص منابع بـراي پوشـش هزينـه   . همكاري فراهم آورند

اد كاران آزاد فاقد مدرك تحصيلي نظير براي تدريس، تأمين منـابع الزم بـراي   هنرمندان، متخصصان و است

آموزان را تربيت كننـد، واگـذاري    شاگردي دانش-هاي اقتصادي كه از طريق استاد الزحمه بنگاه پرداخت حق

 اي به مؤسسات توليدي، زمين و تسهيالت اعتباري براي سرمايه گذاري در آموزش فني و حرفه

                                                 
در اجراي  ها و مراكز توليدي و آموزشي ها، سازمان وزارتخانه آيين نامه همكاري«با عنوان   6/8/1371تصويب نامه هيأت وزيران، جلسه مورخ .  ١

  28/9/1371ه مورخ  444ت /27763ر با شماره ، ابالغ شده توسط معاون اول رئيس جمهو»نظام جديد اموزش متوسطه
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شود توسط خـود نهـاد    هايي كه توسط نهادهاي خارج آموزش و پرورش اجرا مي ي مهارت آموزشاستاندارها −

نامه مهارت نيز برعهده خود آنـان واگـذار    هاي مهارت و صدور گواهي شود و برگزاري ازمون ربط تهيه مي ذي

 شده است

هـاي   ي همكـاري دسـتگاه  آهنگي و تسهيل شرايط و تأمين امكانات و تسهيالت كافي بـرا  منظور ايجاد هم به −

هاي موردنياز شوراي  اجرايي با وزارت آموزش و پرورش در اجراي نظام جديد متوسطه و تدوين دستورالعمل

 .كاربردي با حضور وزيران كار و اجتماعي، جهاد سازندگي و مسكن و شهرسازي تشكيل شود-علمي

اي كه نظام جديد را  نسبي بر چهار تفاوت عمدهنامه بطور  شود، در احكام اين آيين طور كه مالحظه مي همان

در حين اجراي نظام . است هاي عملياتي شدن آن ترسيم شده كرد تأكيد شده و شيوه از نظام قديم متمايز مي

جديد آموزش متوسطه، با تصويب هيأت اجراي نظام جديد آموزش متوسطه منتخب شوراي تغييـر بنيـادي   

نكات مهم مرتبط با مقوله رابطه . اي تفصيلي آن طراحي و به اجرا در آمدنظام آموزش و پرورش، بتدريج اجز

 1373اي و محيط كار در طراحي تفصيلي نظام جديد آموزش متوسطه در اسفند سـال   آموزش فني و حرفه

  ):44-32صص 1373كليات نظام جديد آموزش متوسطه، (بقرار زير بوده است 

  :هدف، بافت و ساختار آموزشي و درسي« 

هدف آن اعتالي سطح فرهنگ و دانش عمـومي و شـناخت بهتـر اسـتعداد و عالقـه      : شاخه متوسطه نظري .1

آموزان و ايجاد زمينه مناسب جهت هدايت آنان به مسيرهاي تحصـيلي مـورد نظـر و احـراز آمـادگي       دانش

شترك واحد دروس آن م 70داراي سه رشته است كه . تر دانشگاهي است نسبي جهت ادامه تحصيالت عالي

  .واحد ديگر دروس اختصاصي است 26و 

هدف آن افزون بر اعتالي سـطح فرهنـگ و دانـش عمـومي، ايجـاد زمينـه       : اي شاخه متوسطه فني و حرفه .2

و احراز آمـادگي نسـبي جهـت ادامـه تحصـيالت      آموزان به سمت اشتغال مفيد  هدايت دانشمناسب جهت 

واحـد   60نه صنعت، كشاورزي و خـدمات اسـت كـه    اين شاخ داراي سه زمي. علمي است -تر كاربردي عالي

  .واحد آن اختصاصي است 36دروس اين سه زمينه مشترك و 

تربيت نيـروي انسـاني سـطوح نيمـه مـاهر، مـاهر، اسـتادكار، و        هدف آن : شاخه آموزش متوسطه كاردانش .3

) الـف : ستساختار آموزشي آن بشرح زير ا. هاي صنعت، كشاورزي و خدمات است سرپرست مورد نياز بخش

 2مهارت، پس از كسـب گواهينامـه درجـه     1كسب گواهينامه درجه ) مهارت، ب 2كسب گواهينامه درجه 

مهـارت و گذرانـدن    1كسب ديپلم كاردانش، كه الزمه آن اخذ حداقل يك گواهينامـه درجـه   ) مهارت، و ج

  .هاست با ساير شاخه واحد دروس عمومي مشترك 49حداقل 

آموزان براي ورود به تحصيالت دانشگاهي اعم  آن ايجاد آمادگي نسبي در دانش هدف: دوره پيش دانشگاهي .4

هـاي آزمايشـي آزمـون ورودي     هـاي تحصـيلي مشـابه گـروه     داراي گـروه . كاربردي اسـت -از علمي يا علمي

  .شود سال تحصيلي ارايه مي واحد درس در دو نيم 32در هر گروه . هاست دانشگاه

هاي  در بخش )تكنيسين، سرپرست و مربي(تربيت نيروي انساني رده مياني  هدف آن: دوره كارداني پيوسته .5

سـال ارايـه    نـيم  4واحـد اسـت كـه در     72دروس دوره كـارداني پيوسـته   . مختلف اقتصادي اجتماعي است

  .شود مي
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  :هاي تحصيلي باالتر ، ارزشيابي و چگونگي ورود به دورهتحصيليفرايند هدايت 

برحسـب اظهـار تمايـل خـود، اسـتعداد، توانـايي       فارغ التحصيالن دوره راهنمايي تحصيلي داوطلب ادامه تحصيل، 

پبـت نـام   طـور موقـت    بـه  در يكي از سـه شـاخه دوره متوسـطه   جسمي و نظر مشورتي مدرسه محل تحصيل 

يـاري   آن اسـت كـه بـه   هر مدرسه از خدمات مشاور راهمايي تحصيلي برخوردار مي گردد و وظيفه او . كنند مي

دروس آمـوز، بـا انتخـاب صـحيح و دقيـق       راهنماي دانش آموز برنامه درسي منسجمي براي هـر دانـش   -معلم

اموز بوجود آورد او را براي ادامه تحصيل يا آمـاده شـدن    اختياري كه حداكثر رضايت خاطر و انگيزه را در دانش

ازنـد عـالوه بـر دروس عمـومي دو درس اختيـاري نيـز       اموزان در سـال اول مج  دانش. هدايت كند براي اشتغال

در سال دوم، شاخه، گروه و رشته تحصيلي هر دانش آموز براساس نتيجه عملكرد آموزشـي او در  . انتخاب كنند

باشـد تعيـين    اي از دروسي كه معرف گروه  و رشته تحصـيلي مـورد عالقـه او مـي     اين دو درس اختياري و پاره

نامـه   آزمون مهارت كه به اعطـاي گـواهي   هاي مهارت در شاخه كاردانش، از طريق ودمانارزشيابي از پ. گردد مي

انجامد با همكاري و براساس استانداردهاي مهارت مورد تأييد وزارت كار و امـور اجتمـاعي يـا سـاير      مهارت مي

هـاي فنـي و    در برنامه درسي كليه رشـته . ايد بعمل مي هاي مرتبط و مشاركت صاحبان حرف و مشاغل سازمان

  .است بيني شده ساعت كارآموزي در تابستان پيش 240تا  120اي  حرفه

  هاي اجرايي سازماندهي مدارس و سياست

هـاي اجرايـي بـراي جلـب      هاي ارايه آموزش و انعطاف پذيري شـيوه  تنوع راهدر سازماندهي و تشكيالت اجرايي از 

كـه قـادر بـه     هاي محلي دولتـي  دولتي، ساير دستگاه مشاركت اولياء، واحدهاي توليدي و خدماتي دولتي و غير

آيـد و متناسـب بـا شـرايط      نهايت استفاده بعمل مي مؤسسات آموزشي غير انتفاعيهمكاري آموزشي هستند و 

براي فراهم آوردن  منابع د ولتي د ر اختيار آموزش و پرورشاالمكان  محل، تقسيم كار صورت مي پذيرد و حتي

تـر و يـا تحـت پوشـش      هـاي پـر هزينـه    ها و تكميل نواقص كار و ارايه آمـوزش  كمك جلبزمينه مناسب براي 

  .به مصرف مي رسد تر آموزان محروم درآوردن دانش

نكته مهم در اين مصوبه، كه توسط شورايي تنظيم شده كه اكثـر اعضـاي آن را مسـئوالن وزارت آمـوزش و     

هـاي   نامـه  كار و مفاهيم و مصطلحات و گـواهي ، پذيرش نقش نمايندگان محيط ه اند داد پرورش تشكيل مي

ويژه توجه بـه ايـن    به. اي و كاردانش است ريزي، اجرا و ارزشيابي آموزش متوسطه فني و حرفه آنها، در برنامه

االمكان منابع د ولتي د ر اختيار آموزش و پرورش براي  حتي....  «دارد  هاي اجرايي كه مقرر مي بخش سياست

تر و يا تحت  هاي پر هزينه ها و تكميل نواقص كار و ارايه آموزش مناسب براي جلب كمك فراهم آوردن زمينه

دهـد كـه در زمينـه آمـوزش فنـي و       ، نشان مي»مصرف مي رسد تر به آموزان محروم پوشش درآوردن دانش

وزش اي ديدگاه جديدي در آموزش و پرورش حاكم شده است كه رابطه با محيط كار را، براي توفيق آم حرفه

نگرانـه گذشـته بكاهـد و     داند و آمـادگي دارد از ديـدگاه بخشـي    اي ضروري و اجتناب ناپذير مي فني و حرفه

  .درهاي مدرسه را به روي مشتريان و مخاطبان متقاضي نيروي انساني با صالحيت تا حدودي بگشايد

  چگونگي اجراي طرح نظام جديد آموزش متوسطه .2
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شوراي عالي انقالب فرهنگي تصويب كرده و هيأت دولت به عملياتي كردن اما در عمل گردش كار چنان كه 

طـرف  . 1بودند پيش نرفـت  آن همت گماشته بود و مسئوالن وزارت آموزش و پرورش نيز از آن استقبال كرده

گذار كالن كشـور، انگيـزه و اراده الزم را بـراي     گير و سياست ديگر رابطه، يعني محيط كار و نهادهاي تصميم

نگـري و رقابـت بـر سـر منـابع محـدود و        ك موقعيت و استفاده از فرصت پيش آمده نداشتند و با بخشـي در

هاي سابق  فرستادند، كه آموزش و پرورش را به سمت ديدگاه گسترش محدوده فعاليت مربوط بخود، عالئمي 

هـاي   دربـاره نارسـايي   .اي و متكي به منابع و امكانات دولت سـوق داد  اي صرفاً مدرسه و آموزش فني و حرفه

اي و كاردانش در بخش بعدي مستندات كافي ارايه خواهد شد، در اين جا تنها  آموزش متوسطه فني و حرفه

  :كنيم هاي زير بازتاب داشته است اكتفا مي ذكر شواهد عيني اين برخورد كه در واقعيت به

وزيران نسبت به تأمين منابع كـافي  رغم تأكيدي كه در مصوبات شوراي عالي انقالب فرهنگي و هيأت  به .1

براي اجراي نظام جديد متوسطه شده بود و در قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي و فرهنگـي   

هـاي برنامـه دوم    دولت مكلف است طـي سـال   «مبني بر اين كه   64، در متن تبصره )1378 -1374(

نحوي تأمين كند كـه كليـه    هاي ساليانه به جهاعتبارات جاري و عمراني فصل آموزش و پرورش را در بود

تسـريع گـردد و بـا اجـراي كليـه       خصوص اجراي نظام جديد متوسـطه  به هاي آموزش و پرورش فعاليت

، بر آن تأكيد »گونه كسري بودجه مواجه نگردد قوانين و مقررات مربوطه وزارت آموزش و پرورش با هيچ

و مـالي وزارت آمـوزش و پـرورش در فاصـله سـال       هاي عملكردي مجدد شده بود، ولي وضعيت شاخص

سـال اسـتقرار نسـبتاً    ( 1375-76تا سال تحصيلي ) سال پيش از شروع تغيير نظام( 1370-71تحصيلي

  :است نشان داده شده 3در جدول ) كامل تمام اجزاي نظام جديد متوسطه

  1375- 1370هاي عملكردي و مالي آموزش و پرورش در دوره  تحوالت شاخص -3جدول 

سال 

 تحصيلي

 هاي مالي آموزش و پرورش شاخص آمار عملكرد آموزش و پرورش

كل 

 آموزان دانش
 متوسطه

سهم 

 متوسطه

رشد 

ساالنه 

 متوسطه

درصد سهم آموزش 

 از بودجه عمومي

در صد كسري 

بودجه آموزش 

(*) 

بودجه سرانه 

تحصيل به قيمت 

 (**)ثابت 

نسبت بودجه 

سرانه آموزش 

عالي به آموزش 

 پرورشو 

71-70 15716709 2030986 9/12 6/11 22 1/26 22823 7/7 

72-71 16600800 2388310 4/14 6/17 6/27 9 27488 2/7 

73 -72 17119494 2584345 1/15 2/8 1/18 2/11 28174 4/9 

74-73 17591888 2919591 6/16 9/12 5/15 9/16 23189 7/13 

75-74 17759750 3229463 2/18 6/10 8/12 5/23 23107 3/11 

76 -75 18120006 3586980 8/19 1/11 3/14 7/48 19811 7/7 

                                                 
معاونت برنامه  انداز آموزش و پرورش، هاي آينده و چشم آوردها، مشكالت، برنامه هشت سال تالش، گزارش دست، 1375نفيسي، عبدالحسين، .  ١

  ريزي و نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش، تهران
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 1375نفيسي، (هاي عملكرد مالي از  و شاخص 76- 75تا  71-70آمار عملكرد دانش آموزي از كتاب آمار آموزش و پرورش سالهاي تحصيلي: ماخذ

  ).106-102صص
هاي بسيار از محل صرفه  هاي پاياني سال و با چانه زني اين كسري معموالً در  ماه. كسري بودجه مصوب در قانون بودجه سال مربوطه - (*)

  .هاي ديگر دستگاه ها يا از طريق متمم بودجه تأمين شده است جويي
  .محاسبه شده است 1361بودجه سرانه دانش آموزي به قيمت ثابت سال  -(**)

هاي كـالن سـتادي دولـت بـه      نتايج زير را در تأييد كم توجهي دستگاه 3بررسي اطالعات مندرج در جدول 

  : دهد آموزش و پرورش بدست مي

ويژه افزايش قابل توجه سهم آموزش  رغم افزايش عملكرد آموزش و پرورش و به در دوره مورد بررسي، به -

ت، هم سـهم بودجـه آمـوزش و پـرورش در بودجـه      تر از ساير سطوح آموزشي اس متوسطه، كه پر هزينه

عمومي دولت بسيار كاهش يافته است و هم بودجه اختصاص يافته از طـرف دولـت بـراي تحصـيل هـر      

  .گيري پيدا كرده است قيمت ثابت، كاهش چشم  دانش آموز در سال، به

معنـاي آن   ه بـه رغم افزايش عملكرد آن كاهش يافتـ  اين كه سهم آموزش و پرورش در بودجه دولت علي -

هاي اقتصادي و اجتماعي دولت اولويـت بيشـتري داشـته و سـهم بهتـري دريافـت        است كه ساير بخش

تـوان در   اين امر را در بهبود موقعيت نسبي آموزش عالي در مقايسه با آمـوزش و پـرورش مـي   . اند كرده

 .ومي مشاهده كردآموز آموزش عم تحوالت شاخص نسبت بودجه سرانه دانشجوي آموزش عالي به دانش

در چنين شرايط پيچيده تأمين مالي، آشكار است كه اميدي نخواهد بود آموزش و پرورش بتواند منـابع   -

الزم براي اجراي آن قسمت از تكاليف مطرح شده در برنامه تغيير نظام آموزش متوسطه را كـه متوجـه   

گـذاري در مـدارس فنـي و     شاگردي و يا سرمايه-جلب نظر بخش خصوصي براي بكارگيري شيوه استاد

اي اسـت بدرسـتي    اي و يا پرداخت هزينه سرانه دانش آموزان در مدارس غير انتفاعي فني و حرفه حرفه

 .ايفا نمايد

سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز با آموزش و پرورش در زمينه تأمين نيروي تخصصي مورد نياز  .2

نظـام جديـد نيازمنـد    ). 40، ص1375نفيسـي،  (نكـرد  نظام جديد آموزش متوسطه بطور مؤثر همراهي 

بكارگيري مشاوران تحصيلي و شغلي آموزش ديده و مربيان كارگاهي مناسب براي اجراي دروس مهارتي 

آموزش و پرورش در برابر همراهي ناكافي در اين زمينه ناگزير شد از مربيـان طـرح   . شاخه كاردانش بود

اي بودند، بعنـوان مربـي و    و شغلي نامربوط با آموزش فني و حرفه كاد، كه عموماً داراي تجارب تحصيلي

استاد كار در شاخه كاردانش استفاده كند و بهمين شكل نيز مشـاوران آموزشـي را از طريـق جايجـايي     

  .تأمين كند) آموزي آنها رو بكاهش بود كه جمعيت دانش(نيروي مازاد ساير سطوح تحصيلي 

جديد متوسطه شوراي عالي انقالب فرهنگي و يا هيأت وزيـران بـر عهـده     انجام تكاليفي كه درباره نظام .3

) وقـت (ويژه وزارت كار و امـور اجتمـاعي و وزارت فرهنـگ و آمـوزش عـالي       هاي دولتي، به ساير سازمان

). 133و  40، ص1375نفيسـي،  (گيري نشد و جنبه اجرايي نيافـت   گذاشته شده بود، در حد كفايت پي
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امـوزان كـاردانش از مراكـز     كار براي فراهم آوردن امكـان اسـتفاده وسـيع دانـش     همراهي نكردن وزارت

اي و پذيرفته نشدن دوره كارداني پيوسته در بدنه اصلي نظـام آمـوزش دانشـگاهي،     آموزش فني و حرفه

موجب شد تمام بار اجراي دو نوآوري كليدي نظام جديد متوسطه، يعني شاخه كاردانش و دوره كارداني 

بر دوش وزارت آموزش و پرورش تحميل شود و آن را ناگزير سازد از امكانات بسيار محدود خود  پيوسته،

 .بهاي كاستن از كيفيت، اقدام كند براي رفع موقتي برخي كمبودها، به

آمـوزان   با بروز اولين آثار منفي اجراي نظام جديد آموزش متوسطه، از جمله راه نيافتن برخـي از دانـش   .4

مثالً بدليل نرسيدن ميانگين نمره آنها در دروس معين شده به حد (دانشگاهي  وره پيشد شاخه نظري به

هاي وزارت آموزش و پرورش براي پذيرفتن كليه هنرجويان  ، و يا ناكافي بودن ظرفيت آموزشكده)نصاب

فتـار  هـا در ر  اي، و يا بروز برخي ناهنجاري واجد شرايط فارغ التحصيل دوره سه ساله شاخه فني و حرفه

در برنامه تحصيل هفتگي ) هاي باز موسوم به پنجره(آموزان سرگردان كه بر اثر ايجاد ساعت فراغت  دانش

آمـد، بحـث نظـام     سالي و دروس اختياري، بوجود مـي  آموزان بعلت اجراي روش واحدي نيم برخي دانش

مدخلـه مقاصـد و   مجلس شوراي اسالمي كشيده شد و بدين ترتيب، راه بـراي   جديد آموزش متوسطه به

گيري تحوالت نظام جديد متوسطه باز شد و با تصـميمات مـوردي مجلـس،     هاي سياسي در شكل رقابت

 )  41، ص1375نفيسي، (انسجام  دروني اجزاء نظام اموزش متوسطه سست شد 

ها با جايگزيني مسئوالن ارشد طـراح نظـام جديـد آمـوزش متوسـطه در وزارت       بروز اين مشكالت و نارسايي

موزش و پرورش با گروهي كه موافقت چنداني با تغيير نظام نداشتند و جزء گروه سياسي مخالف مسـئوالن  آ

هاي آموزش متوسطه  ديدگاه بدين ترتيب زمينه مساعدي براي بازگشت به. آمدند همراه بود پيشين بشمار مي

ي  تر به تقا سنتي پيشين با تكيه بر امكانات داخلي آموزش و پرورش، توجه بيش ضاي اجتماعي و توسعه كمـ

، كاسـتن از  )اي و كاردانش و دوره كارداني پيوسـته  هاي فني و حرفه ويژه در شاخه به(بهاي كاهش كيفيت  به

تـا آبـان مـاه    . هاي آموزش و يكسان سازي برنامه درسي براي همه مناطق فـراهم آمـد   مسيرها و شيوه  تنوع

م جديد برعهده هيأت اجرايي نظام جديد آموزش متوسطه هاي حاكم بر نظا تصويب مقررات و سياست 1380

دار  بعد شوراي عالي آموزش و پرورش با پذيرش مصوبات قبلي آن هيأت، خود عهـده  بود، ولي از اين تاريخ به

گزين نظام قـديم شـده و پـذيرش در آزمـون سراسـري       در اين زمان نظام جديد كامالً جاي. اين وظايف شد

  .شد پيوسته براساس محتواي برنامه درسي نظام جديد برگزار مي ها و كارداني دانشگاه

اي و  سال در وضعيت هدف، ساختار و بافت آموزشي و درسـي آمـوزش فنـي و حرفـه     7تغييراتي كه پس از 

داده شـده بشـرح   ) 1373سال (كاردانش در نظام جديد متوسطه، در مقايسه با مصوبات طرح تفصيلي اوليه 

  ):516-473، صص1382عالي آموزش،  وبات شورايمجموعه مص( 1زير است

                                                 
  انتشارات مدرسه، تهران مجموعه مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش،، 1382دبير خانه شوراي عالي آموزش و پرورش، .  ١
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اعـتالي سـطح فرهنـگ و دانـش     ) 1: به هدف شاخه كاردانش دو هدف ديگر اضـافه شـد  : ها تغيير در هدف -

آمـوزان   احراز آمادگي نسبي دانش) 2عمومي و پرورش ملكات و فضايل اخالقي، بينش سياسي و اجتماعي، و 

  كاربردي-يهاي خاص علم براي ادامه تحصيل در رشته

شـد   اي تعيـين   ها مشترك و ارزشيابي آن بصورت پايـه  پايه اول تحصيل براي كليه شاخه: تغيير در ساختار -

در شـاخه فنـي و   . آموزي شرايط ارتقا را كسب نكند بايد كليه دروس را تكرار كنـد  بترتيبي كه چنانچه دانش

در شـاخه كـاردانش شـرط    . كاهش يافـت واحد  58ها به  اي تعداد واحدهاي درسي مشترك همه رشته حرفه

 96مهارت حذف شده و بجاي آن بـراي اخـذ ديـپلم كـاردانش گذرانـدن       2و  1هاي درجه  نامه كسب گواهي

 .هاي مهارتي باشد، تعيين شد واحد آن درس 43و حداكثر  20واحد كه حداقل 

قـبالً  (واحـدي   آموزش متوسطه بصـورت سـالي  : تغيير در واحد درسي، طول مدت تحصيل و ارزشيابي -

هـاي   اي و كاردانش بعضي از درس شود، با اين استثنا كه براي آموزش فني و حرفه ارايه مي) سالي واحدي نيم

سـال تحصـيلي بصـورت مسـتقل ارايـه       تواند در يك نيم هاي مهارتي در شرايط خاص مي اختصاصي و پودمان

مسـتقل اسـت و تكـرار درس رد شـده بـا      هاي پايه دوم و سوم ايـن دو شـاخه بصـورت     ارزشيابي درس. شود

كارآموزي در تابستان . پذير است شرايطي در طول تابستان يا سال بعد بصورت حضوري يا غير حضوري امكان

 .پايه سوم امكان پذير است

مجموع نمرات سـه   -اي شاخه فني و حرفه) الف :اي و كاردانش هاي فني و حرفه شيوه پذيرش در شاخه -

و  10كمتر نباشد، درس رياضي پايه اول حداقل نمـره   30حرفه و فن دوره راهنمايي از  درس رياضي، علوم و

هـاي مـرتبط بـا شـاخه در دوره      كسب كرده باشد، و مجموع نمرات درس 12كارگاه خوداتكايي نمره حداقل 

دوره مجموع نمرات سه درس هنر، حرفه و فن  -شاخه كاردانش) ب. باشد 132راهنمايي و پايه اول متوسطه 

كسـب كـرده    10كمتر نباشد، در پايه اول متوسطه از درس كارگاه خوداتكايي نمره حـداقل   30راهنمايي از 

باشـد و   70هاي مرتبط با شاخه در دوره راهنمايي و پايه اول متوسـطه حـداقل    باشد، و مجموع نمرات درس

ل در صـورت كسـري نمـرات بـاال،     هـر حـا   بـه . هاي خاص مهارتي را نيز دارا باشد ضوابط ورود به برخي رشته

 .نام كند تواند با نظر موافق مشاور در شاخه كاردانش ثبت آموز مي دانش

شوراي عـالي آمـوزش و پـرورش بـه      :اي هاي درسي مدارس شاخه فني و حرفه ايجاد انعطاف در برنامه -

واحـد درسـي    96واحـد از   10حداكثر ) 1ها اجازه داده است كه  ها و دستگاه ساير وزراتخانه مدارس وابسته به

ريـزي و دروس اختصاصـي مـورد نظـر را جـايگزين       دوره متوسطه را متناسب با نيازها و امكانات خود برنامـه 

هاي دوم و سوم، پس از كسب موافقـت دفتـر برنامـه     صاصي سالدروس انتخابي سال اول و برخي دروس اخت

هاي دروس نسبت به تـأليف   با رعايت اهداف و سرفصل) 2. اي و كاردانش، بنمايند ريزي و تأليف فني و حرفه

مجموعـه مصـوبات   (منابع آموزشي و تهيه محتواي دروس اختصاصي اقدام و با تأييد دفتر مزبور اجـرا كننـد   

 ).178، ص 1382زش، عالي آمو شوراي

آمـدهاي زيـر را بـدنبال     اي و كاردانش با بازار كار، تغييرات بـاال پـي   از نقطه نظر ارتباط آموزش فني و حرفه

  :داشت
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سالي واحدي بـا   گزيني نظام نيم با اجباري و مشترك كردن سال اول متوسطه براي هر سه شاخه و جاي .1

شيابي مستقل هر درس در سال اول متوسطه، از درجـه  سالي واحدي و برقراري ارزشيابي پايه بجاي ارز

ماننـد آن كـه در سـال    . ميزان قابـل تـوجهي كاسـته شـد     انعطاف پذيري نظام متوسطه و كارايي آن به

نسبت ردشدگان اول متوسطه در كل ) نخستين سال پس از اجراي تغييرات جديد( 1378-79تحصيلي 

نام كرده امـا در   درصدي دانش آموزاني را كه ثبت 6/4اگر نسبت . درصد گزارش شده است 8/31كشور 

آمـوزان پايـه اول در سـال مزبـور      درصد دانـش  4/36اند به آن بيفزاييم، در واقع  امتحانات شركت نكرده

درصـد و در   48هاي آذربايجان غربي و كرمانشاه  اين نسبت در بدترين وضعيت در استان. اند رفوزه شده

هـاي بسـيار بـازهم     هنوز هم با اعمال ارفـاق . 1است درصد بوده 28و يزد  بهترين وضعيت در شهر تهران

مربوط مـي شـود    1388-90كارايي نظام سالي واحدي در آخرين آمار در دسترس كه به سال تحصيلي

در صد  20درصد و در مجموع  15در صد، دختران  25ميزان مردودي در پايه اول متوسطه براي پسران 

درصد  6/12و براي استان همدان ) بدترين وضعيت(درصد  2/29ستان خوزستان اين نسبت براي ا. است

  . 2گزارش شده است

اي، از دو نظـر نقطـه عطفـي در     هاي درسي شاخه فني و حرفه مقررات مربوط به ايجاد انعطاف در برنامه .2

 10ني يكـي اجـازه جـايگزي   : آيـد  رويكرد متمركز برنامه ريزي درسي وزارت آموزش و پرورش بشمار مي

هرچنـد كـه ايـن مجوزهـا بـا      . واحد از دروس اختصاصي و ديگري اجازه تأليف كتاب درسي به ديگـران 

هـاي   گـوي نيازهـاي خـاص دسـتگاه     تواند پاسـخ  اي همراه است، اما تا حدودي مي شروط محدود كننده

نشـده   اي به مدارس وابسـته بـه آمـوزش و پـرورش داده     جاي تأمل است كه چنين اجازه. داوطلب باشد

هاي اقتصـادي و هـم سـطح     است، در حالي كه تفاوت مناطق مختلف كشور هم از نقطه نظر نوع فعاليت

 .كند توسعه يافتگي، ضرورت داشتن چنين اختياراتي را توجيه مي

ها و مجاز شمرده شدن اخذ ديپلم كاردانش تنهـا بـا    با مشترك شدن پايه اول متوسطه براي كليه شاخه .3

از وزارت كار و  2و 1نامه مهارت درجه  هاي مهارتي و حذف ضرورت اخذ گواهي درسواحد  20گذراندن 

كـه  (هاي تخصصي ديگر، از يك سو، و اهميـت يـافتن آزمـون ورودي دوره كـارداني پيوسـته       يا سازمان

و يـا گذرانـدن دروس نظـري الزم بـراي ورود بـه دوره      ) شود بصورت كتبي و از دروس نظري برگزار مي

اي از سوي ديگر، موجب شـد جهـت گيـري عمـومي      هي براي هنرجويان شاخه فني و حرفهدانشگا پيش

اي و كاردانش، در عمل، بسمت اهميت يافتن دروس نظري و بي اعتبار شدن دروس  آموزش فني و حرفه

 . عملي گرايش يابد

                                                 
  .استخراج و نسبت مردودان محاسبه شده است 1379-80و  1278- 79ها از كتاب آمار سال تحصيلي  هاي اين نسبت داده.  ١
  .371ص  1389-90  برگرفته از آمار آموزش و پرورش سال تحصيلي.  ٢
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هر حال در  به ...«كه ويژه با اين مجوز  نامه باال تنظيم شده، به شيوه هدايت تحصيلي، بترتيبي كه در ايين .4

، سبب »نام كند تواند با نظر موافق مشاور در شاخه كاردانش ثبت آموز مي صورت كسري نمرات باال، دانش

آمـوزان   بعنوان تنها مسير ادامه تحصيل دانش) ويژه شبانه و بزرگسال روزانه و به(شد كه شاخه كاردانش 

واحـد   20وظيفه و از روي بي تفاوتي فقط با گذراندن كاري بشمار آيد، كه براي فرار از خدمت نظام  كم

اي  و بـا ايـن برچسـب معـرف صـالحيت حرفـه       1دروس مهارتي به مدرك ديپلم كاردانش دسـت يابنـد  

 .اي و كاردانش در بازار كار باشند محصوالت آموزش متوسطه فني و حرفه

اي و كاردانش، هنگامي كه  رفههاي باال در رابطه بين نظام آموزش متوسطه فني و ح گيري مجموعه جهت .5

هـاي   هاي فضاي آموزشـي و عـدم همكـاري سـازمان     با كمبودهاي بودجه، ضعف نيروي انساني، نارسايي

آسـيب شناسـي    آورد كه در قسمت بعدي كـه بـه   ستادي و اجرايي دولت همراه شود، وضعي را پديد مي

 .به آن خواهيم پرداختاي و بازار كار اختصاص دارد،  رابطه آموزش متوسطه فني و حرفه

 اي و كاردانش انداز آينده آموزش متوسطه فني و حرفه چشم .3

اي و كاردانش در سند تحول راهبـردي آمـوزش و    انداز آموزش متوسطه فني و حرفه چشم -الف

  پرورش

، 2»انـداز  سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايـران در افـق چشـم   «در متن 

اي و  صراحت درباره آموزش متوسطه فنـي و حرفـه   راي عالي آموزش و پرورش، تنها حكمي كه بهمصوب شو

جانبـه در   افزايش مشاركت همـه : ، جزيي از هدف كالن پنجم17شود، در هدف شماره  كاردانش مشاهده مي

  :است نظام تربيت رسمي و عمومي، گنجانيده شده

ريـزي، پشـتيباني و نظـارت     گـذاري، برنامـه   أكيد بر نقـش سياسـت  گري در امور غير حاكميتي و ت كاهش تصدي. 17

  .حاكميت

هاي وزارت آموزش و پرورش و ساير عوامل سهيم و مؤثر در خصوص تربيت فنـي   بهينه سازي سياست -1/17راهكار 

  .»تخصص گرايي نرم«سو با رويكرد  هاي تربيت رسمي و عمومي و هم اي و كاردانش در چارچوب هدف و حرفه

گرايي نـرم چنـين تعريـف شـده اسـت       تعريف مفاهيم و اصطالحات كليدي، رويكرد تخصص 4ر پيوست و د

  ):95و 94، صص1389، ...سند تحول راهبردي(

                                                 
اين . درصد بوده است 4/16اند  التحصيل شده با چهار سال تحصيل يا بيشتر فارغ 1388-89نسبت كساني كه از شاخه كاردانش در سال تحصيلي .  ١

وزش و پرورش محاسبه شده از آمار آم( درصد بوده است  1/8اي  درصد و براي شاخه فني و حرفه 8/7التحصيالن شاخه نظري  نسبت براي فارغ
  .1389-90آمار آموزش و پرورش سال تحصيلي  ) 1389-90سال تحصيلي  

دبيرخانه  ،انداز سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسالمي ايران در افق چشم، 1389وزارت آموزش و پرورش، . ٢
  عالي آموزش و پرورش، تهران شوراي
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هـاي   يـا ايجـاد شـاخه    »2اي افتراق برنامه«از شكل گيري » 1گرايش تخصصي نرم«در برنامه درسي متوسطه، رويكرد 

چنـين جهـت گيـري در برنامـه درسـي      . كنـد  به صورت از پيش طراحي شده جلـوگيري مـي   3تحصيلي تخصصي

تحصيلي و قرار گرفتن دانش آموز در يـك مسـير بـيش و كـم     ) شاخه(شود كه انتخاب رشته  متوسطه موجب مي

صوصـاً  خ(هاي فردي و عوامل تأثيرگـذار محيطـي    مندي آموزان متناسب با شرايط و توان ثابت اتفاق نيفتد و دانش

از ميـان  ) هاي مختلف تحصيلي در آموزش عالي يا تقاضاي مشاغل مختلف مورد عالقـه فـرد   ضوابط ورود به رشته

انتخـاب زده و   دست به) هاي اقماري در مدرسه محل اصلي تحصيل يا آموزشگاه(مجموعه دروس متنوع ارايه شده 

  .ي با استعدادها و عاليق خود بنمايداهنگي ميان برنامه ذرس ترين شكل سعي در ايجاد هم به آزادانه

سـال  3-سال راهنمايي3-سال ابتدايي5، سند تحول راهبردي، با تغيير ساختار تحصيلي از حكمافزون بر اين 

 3سـال دوره اول متوسـطه و    3سال ابتدايي، 6سال كارداني پيوسته به 2دانشگاهي يا  سال پيش 1-متوسطه

اي و كاردانش و كارداني پيوسـته را   ر آموزش متوسطه فني و حرفهسال دوره دوم متوسطه، بطور كلي ساختا

اي و كاردانش و دوره دوسـاله كـارداني    برهم زده است و از لحاظ اجرايي ادامه فعاليت دو شاخه فني و حرفه

بنابراين، بايد منتظر مانـد تـا طراحـي تفصـيلي آمـوزش      . پذير نخواهد بود پيوسته در چنين ساختاري امكان

كاري كه نقشه راه آن در قانون برنامه پنجم (براساس احكام سند تحول راهبردي به سرانجام برسد  متوسطه

و شكل عملياتي اين نوع آموزش مشخص شـود و سـپس   ) توسعه، بشرحي كه خواهد آمد، ريخته شده است

  .رابطه آن را با بازار كار مشخص كرد

اي، به مفهوم  ي، با نپرداختن به آموزش فني و حرفهدر واقع سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عموم

تخصصي آن، قلمرو خودرا كامالً به آموزش و پرورش عمومي، كه فراگرفتن آن بر همگان الزم است، محـدود  

هاي خود، چه محصـولي   اي است كه اعالم كند، بعنوان ورودي اكنون بر نظام آموزش فني و حرفه. است كرده

براي انجام اين كـار در احكـام برنامـه پـنجم توسـعه      . از آموزش عمومي انتظار دارد هايي را با چه شايستگي

  .كارهايي در نظر گرفته شده است كه در زير به آنها اشاره خواهد شد راه

  اي و كاردانش در برنامه پنجم توسعه انداز آموزش متوسطه فني و حرفه چشم -ب 

توانـد تـأثير    فراواني به تصويب رسيده است ، كه اجراي كامل آنهـا مـي   احكام 4در قانون برنامه پنجم توسعه

تـوان بـه سـه     اين احكام را مي. اي و محيط كار بر جاي بگذارد ماندگار و ژرفي بر رابطه آموزش فني و حرفه

گـروه دوم  . اي اسـت  احكامي كه بطور مستقيم مخاطب آن نظـام آمـوزش فنـي و حرفـه    : دسته تقسيم كرد

آمدهاي مـؤثري بـراي نظـام آمـوزش فنـي و       مخاطب آن ساير انواع و سطوح آموزش است و پي احكامي كه

                                                 
1
 .soft specialization 

2 . curriculum differentiation 
3 . tracking 

 15/10/1389، مصوب جلسه علني مورخ  )1390ـ  1394(قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران  ،1389مجلس شوراي اسالمي، . ٤ 
  .، تهرانمجلس شوراي اسالمي
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هـاي اقتصـادي،    ها و نظام اي بهمراه خواهد آورد، و گروه سوم احكامي است كه مخاطب آن ساير بخش حرفه

. كند هم مياي و محيط كار فرا اجتماعي و فرهنگي است ولي زمينه را براي بهبود رابطه آموزش فني و حرفه

  :احكام گروه اول عبارتند از

انجـام  از طريق افزايش دانش و مهارت با نگرش به  اي گسترش شايستگي حرفهدولت مكلف است به منظور  ـ21ماده

، كـاهش فاصـله   هـاي انسـاني   هرم تحصيلي نيروي كار و ارتقاء و توانمندسازي سرمايه، اصالح كار واقعي در محيط

براي جوانان  اي فرصتهاي جديد شغلي و حرفهو ايجاد  كشور با سطح استاندارد جهاني سطح شايستگي نيروي كار

اي و علمـي ـ كـاربردي كشـور اعـم از       براي نظام آموزش فنـي و حرفـه   اي جايگاه آموزشهاي فني و حرفهو ارتقاء 

سـازوكارهاي الزم را   نايافته، ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در محورهاي زير رسمي، غيررسمي و سازمان

  :بيني الزامات مناسب اجراء كند تهيه و با پيش

اي و علمي ـ   در آموزشهاي رسمي متوسطه و عالي، غيررسمي فني و حرفه كارآموزي و كارورزياستمرار نظام  -الف

  .كاربردي

ن فضـاهاي فيزيكـي و   سازي ارتقاء مهارت در كشور از طريق اعطاء تسهيالت مالي با نرخ ترجيهي و تأمي فراهم -ب 

در توسـعه آموزشـهاي رسـمي و     حضـور فعـال و مـؤثربخش غيردولتـي    سازي  كالبدي با شرايط سهل و زمينه

 .غيررسمي مهارتي و علمي ـ كاربردي كشور

 .اي در بخشهاي دولتي و غيردولتي از آموزش فني و حرفه برداران تسهيل مشاركت بهرهافزايش و  -ج 

نظـام  اي كشـور بـه عنـوان يـك      آموزشهاي فنـي و حرفـه  ريزي  ري و مديريت در برنامهسياستگذاهماهنگي در  -د 

 .منسجم و پويا متناسب با نياز كشور

هـا   به صورت منسجم براي ارتباط صالحيتها، مدارك و گواهينامه اي ملي چهارچوب صالحيتهاي حرفهكاربست  -ه 

العمـر و تعيـين    سميت شناختن يادگيري مـادام در سطوح و انواع مختلف در حوزه حرفه و شغل در جهت به ر

 .هاي سطوح مختلف مهارتي شايستگي

موردنياز و صدور مجوز الزم و حمايت بـه منظـور تأسـيس و توسـعه      نيازسنجي و برآورد نيروي انساني كارداني -و 

 .چهارم برنامههاي كارداني در بخش خصوصي و تعاوني و ايجاد ظرفيتهاي مورد نياز تا سال  مراكز آموزش دوره

اي رسمي و غيررسمي بر اساس شاخصـهاي مـديريت اجرائـي، فرآينـد      بندي مراكز آموزشهاي فني و حرفه رتبه -ز 

 .ياددهي ـ يادگـيري، نيروي انساني، تحقـيق و توسعه منابع و شاخص پشتيباني فراگيران

رت آموزش و پرورش با كليه امكانـات، امـوال   اي وزا هاي فني حرفه ها و آموزشكده از ابتداي برنامه دانشكده ـ23ماده

منقول و غيرمنقول و نيروي انساني و دارائيها و تعهدات و مسـؤوليتها از وزارت مـذكور منتـزع و بـه وزارت علـوم،      

 .گردد تحقيقات و فناوري ملحق مي

ه پذيرش دانشـجو در  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مكلف است در مقاطع كارداني پيوسته و كارشناسي ناپيوسته ب

  .ها اقدام نمايد ها و آموزشكده اين دانشكده

ـ   1388ــ  1389اي است كه در سال تحصيلي  هاي فني حرفه ها و آموزشكده مبناي انتزاع و انتقال، دانشكده تبصره 

  .اند فعال بوده يا مجوز داشته
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گـوتر كـردن آن نسـبت بـه      خاي و پاسـ  بخشيدن به آموزش فني و حرفه سامانمجموعه احكام باال در جهت 

هرچنـد كـه سـازمان مـأمور     ). اهم چنين مواردي در متن باال مشخص شده اسـت (نيازهاي محيط كار است 

گوي اين قبيل  توان متولي خاصي را پاسخ تعيين شده و از اين لحاظ نمي» دولت«اجراي احكام باال در قانون 

گـذاري و   آهنگـي در سياسـت   اري سازوكاري را براي هم، كه برقر)د(احكام دانست، ولي با توجه به حكم بند 

اي كشور به عنوان يك نظام منسجم و پويا متناسـب بـا نيـاز     ريزي آموزشهاي فني و حرفه مديريت در برنامه

توان از متن مصوب چنين استنباط كرد كه متولي اين نظام منسجم و پويا همين  كند، مي كشور را طلب مي

كـه در  ) د(تجربـه دو دهـه گذشـته و احكـام مشـابه حكـم بنـد        . بايد تعيين شود سازوكاري خواهد بود كه

اي از آن بدست نيامده، حـاكي از آن اسـت كـه     هاي دوم، سوم و چهارم توسعه نيز تكرار شده و نتيجه برنامه

دهد، امـا از آن جـا كـه     هايي همراه است كه اميد به تحقق آن را كاهش مي اجراي چنين حكمي با دشواري

اي در وزارت علـوم،   اي، با تشكيل دانشـگاه فنـي و حرفـه    هاي فني و حرفه در مورد آموزشكده 23مفاد ماده 

اي باشد كه بقيه احكام هم اجرايي  به اجرا درآمده است، شايد نشانه 1390تحقيقات و فناوري از ابتداي سال 

  . خواهد شد

مباحث مربوط به آموزش و پرورش عمـومي، آمـوزش   ، متن موادي است كه به پنجمگروه دوم احكام برنامه 

اي و  آمدهاي مهمي براي نظام آموز ش فني و حرفـه  عالي و علم و فناوري اختصاص دارد و اجراي آنها با پي

  :اين مواد عبارتند از. رابطه آن با محيط كار همراه است

ء كيفي سه حوزه دانـش، مهـارت و تربيـت    سياستهاي كلي ابالغي و با هدف ارتقا) 8(در راستاي تحقق بند  ـ19ماده

شود برنامه تحول بنيادين در نظام آموزش و پرورش كشور را در چهارچوب قـوانين   اسالمي به دولت اجازه داده مي

  :موضوعه و با رعايت اولويتهاي ذيل تدوين نمايد و پس از تصويب در هيأت وزيران به اجراء درآورد

توسـط   هاي مورد نيـاز فـرد ايرانـي    كسب شايستگيشي و پرورشي و درسي جهت هاي آموز  تحول در برنامه -1بند

آموختگان دوره آموزش عمومي مبتني بر فلسفه تعليم و تربيـت اسـالمي و نيازسـنجي و بـه كـارگيري       دانش

  .فناوري

 مـورد نيـاز  اي و سـرمايه انسـاني    آموزان، توسعه حرفه هاي دانش هدايت تحصيلي بر اساس عاليق و ويژگي -2بند 

  كشور

بـا تأكيـد بـر رويكـرد ارزشـيابي بـراي تحقـق فرآينـد يـاددهي ـ            نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلياصالح  -3بند 

  هاي تحصيلي و تحقق كامل اين فرآيند تا پايان برنامه يادگيري در كليه دوره

متناسب با نيازهاي تلف تحصيلي هاي مخ آموزان در رشته ريزي براي برقراري توازن بين تعداد دانش ـ برنامه  5بند 

  به تدريج و در طول برنامه و برقراري توازن تا پايان برنامهجامعه 

تا پايان برنامه براي  كسب حداقل يك شايستگي و مهارت با توجه به نياز بازار كارـ بسترسازي مناسب براي   6بند 

  آموزان دوره متوسطه نظري تمامي دانش

  وري جهت پايش، ارزشيابي، اصالح و افزايش بهرهكيفيت  تضمينـ استقرار نظام 7بند 
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موجـود و مـورد نيـاز آمـوزش و پـرورش بـر اسـاس         اي نيروي انسـاني  صالحيتهاي حرفهـ سنجش و ارتقاء   8بند 

  شاخصهاي آموزشي و پرورشي

هيل جهـت تحقـق عـدالت آموزشـي و تسـ      فناوري ارتباطـات و اطالعـات در كليـه فرآينـدها    كارگيري  ـ به14بند 

  هاي تحصيلي به صورت الكترونيكي هاي آموزشي و دروس دوره فرآيندهاي موجود و ارائه برنامه

با ديگر نظامهاي آموزشي در كشور از جمله آموزش عالي به عنـوان زيـر نظـام     تعامل و ارتباط مؤثرـ ايجاد 15بند 

  يك نظام واحد

        يونيوكالمللي مانند يونسكو، آيسسكو و  اكز بينبا ديگر كشورها و مر تعامل آموزشي سازندهـ ايجاد 16 بند

يابي به جايگاه  به منظور دست 16براي ايجاد تحول بنيادين در آموزش عالي و در ماده  15ماده  درهمچنين 

بـه منظـور توسـعه و انتشـار      17دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم و در ماده 

منـد مـادي و    هاي هدف به منظور گسترش حمايت 18بنياد و در ماده  هاي دانش فناوري و حمايت از شركت

است كه با اجرا شدن آنها در مجمـوع   معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري احكامي به تصويب رسيده

بستر و زمينه مساعدي براي افزايش منزلت اجتمـاعي، تعيـين جايگـاه مناسـب و شايسـتة آمـوزش فنـي و        

اي و كـاردانش   گان فني و حرفه آموخته دانشانداز شغلي  اي در كليت نظام آموزش كشور و بهبود چشم حرفه

  .فراهم خواهد آمد

هاي اقتصادي و اجتماعي است كه اجـراي آنهـا موجـب بهبـود رابطـه       ساير بخش مربوط به احكامگروه سوم 

  :اين احكام عبارتند از. اي و محيط كار و عملكرد بهتر نظام آموزشي خواهد شد آموزش فني و حرفه

بـه سـطح كشـورهايي بـا توسـعه انسـاني بـاال و همـاهنگي رشـد           توسـعه انسـاني  قاء شاخص به منظور ارت ـ24ماده

پـس از  » ارتقاء سطح شـاخص توسـعه انسـاني   « هاي آموزش، بهداشت و اشتغال در كشور، سند راهبردي  شاخص

  .شود تصويب هيأت وزيران اجراء مي

را حسـب   سند ملي كـار شايسـته  ل اول برنامه، وزارت كار و امور اجتماعي مكلف است حداكثر تا پايان سا ـ25ماده

المللي كار و حقوق كار و حقوق كارگران و كارفرمايان در جهت تثبيت حقوق بنيـادين كـار و    مصوبات سازمان بين

  .جانبه و با مشاركت تشكلهاي كارگري و كارفرمايي تنظيم نمايد براي بهبود روابط كارگر و كارفرما به شكل سه

: هـاي تخصصـي مختلـف از قبيـل     موردنياز براي محاسبه شاخصهاي حـوزه  آمار و اطالعاتور تهيه ـ به منظ 68ماده

ـ   5، وري ملـي  بهـره  -4. قـانون برنامـه پـنجم   ـ ارزيابي عملكرد 3بيست ساله كشور،  انداز سند چشمـ ارزيابي 2....

ـ نظام اداري و مـديريت  10رزمين، ـ آمايش س9هاي مكاني،  ـ داده  8، استانداردهاي مليـ تدوين 7، توسعه انساني

كـردن   مركز آمار ايران مكلف است پس از دريافت شناسنامه شاخصها، نسبت بـه عمليـاتي  .... و فناوري اطالعات، و

هـاي اطالعـاتي ـ عمليـاتي و      برنامة اجرائي مربوط شامل طرحهاي آمارگيري، پايگاه اطالعات آماري كشور، سامانه

  .تبارات موردنياز را حداكثر ظرف شش ماه تهيه و به تصويب شوراي عالي آمار برساندبندي اقدام كند و اع زمان

ريـزي،   در پايان برنامه و بـه منظـور برنامـه    وري در رشد اقتصادي به يك سوم سهم بهرهدر راستاي ارتقاء  ـ79ماده 

، سـرمايه، انـرژي و آب و   كـار وري كليه عوامل توليد از جملـه نيـروي    ارزيابي بهرهسياستگذاري، راهبري، پايش و 

وري ايران به صورت مؤسسه دولتي وابسته به معاونت با استفاده از امكانات موجـود ايجـاد    خاك، سازمان ملي بهره
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وري،  وري و نظـام اجرائـي ارتقـاء بهـره     شـامل شاخصـهاي اسـتاندارد بهـره     وري كشور برنامه جامع بهرهشود تا  مي

ليتها در كليه بخشهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي اعـم از بخشـهاي دولتـي و     دربرگيرنده توزيع نقشها و مسؤو

االجراء براي تمامي بخشهاي يادشده، تدوين نمايد و بـه تصـويب هيـأت وزيـران      غـيردولتي، به صورت برنامه الزم

اقتصادي مربوط به  وري و اثر آن بر رشد تمام دستگاههاي اجرائي موظفند از سال دوم برنامه تغييرات بهره. برساند

وري را شـناسايي كنند تـا   بخش خود را به طور مستمر منتشر نمايند و سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره

تواند حاوي سياستهاي تشويقي  سياستهاي مذكور مي. باشد وري از دستگاههاي مزبور رشد صعودي داشته  اثر بهره

  .بخشهاي غيردولتي و شركتهاي دولتي باشد

شود و  اي دستگاههاي اجرائي در خزانه نگهداري مي از هر مرحله تخصيص اعتبارات هزينه%) 3(حداكثر سه درصد 

پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأييد معاونت مبني بر رعايـت مصـوبات موضـوع ايـن مـاده و ديگـر تكـاليف        

  .وري است قانوني مربوط به بهره

ايجاد اشتغال پايدار، توسعه كارآفريني، كاهش عدم شود در راستاي  به دولت اجازه داده مي :اشتغال ـ 80ماده

  :اقدامهاي زير را انجام دهد اي و توسعه مشاغل نو تعادل منطقه

، ايجاد پيوند مناسـب بـين بنگاههـاي    هاي توليدي ها و زنجيره ها، خوشه توسعه شبكهالف ـ حمايت مالي و تشويق  

و انجام تمهيدات الزم براي تقويت توان فنـي ـ مهندسـي ـ     ) اعطاء كمكهاي هدفمند(بزرگ كوچك، متوسط، 

رسـاني و تجـارت    تخصصي، تحقيق و توسعه و بازاريابي در بنگاههاي كوچك و متوسط و توسعه مراكز اطـالع 

  الكترونيك براي آنها

بنگاههـاي  بلوغ و تبديل آنهـا بـه    ب ـ رفع مشكالت و موانع رشد و توسعه بنگاههاي كوچك و متوسط و كمك به 

  .پذير بزرگ و رقابت

بـه ويـژه در    كسب و كار خانگي و مشاغل از راه دور و طرحهاي اشتغالزاي بخش خصوصي و تعـاوني ج ـ گسترش  

  .مناطق با نرخ بيكاري باالتر از متوسط نرخ بيكاري كشور

فعاليتهاي غيرمتشكل اقتصادي خانوار به  تبديلد ـ حمايت مالي و حقوقي و تنظيم سياستهاي تشويقي در جهت   

  واحدهاي متشكل

آموزشـهاي كسـب و كـار، كـارآفريني، فنـي و      هـ ـ حمايت مالي از بخش غيردولتي به منظور توسـعه و گسـترش    

  اي و علمي ـ كاربردي حرفه

و يـا معرفـي    كارگاههـايي كـه بـا تأييـد     تخفيف پلكاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم كارفرمايـان و ـ اعمال  

نمايند، بـه شـرط آن    مبادرت مي كارگيري نيروي كار جديدواحدهاي وزارت كار و امور اجتماعي در جهت به 

  .كه واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، كاهش نيروي كار نداشته باشد

ـ  امتيازات موضوع بنـدهاي   نامه اجرائي بندهاي فوق شامل نحوه، ميزان و مدت زمان استفاده از آئين تبصره 

  .رسد فوق حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي

قانون تنظيم بخشـي از مقـررات تسـهيل نوسـازي صـنايع كشـور و       ) 10(ز ـ براي استمرار فرصتهاي شغلي، ماده  

جمهوري اسالمي ايـران در طـول   قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ) 113(اصالح ماده 

  .گردد سالهاي برنامه پنجم تنفيذ مي
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شود با هدف تبـديل بخشـي از عوايـد ناشـي از      صندوق توسعه ملي كه در اين ماده صندوق ناميده مي ـ  84ماده

هـاي زاينـده    ثروتهـاي مانـدگار، مولـد و سـرمايه    هـاي نفتـي بـه     فروش نفت و گاز و ميعانات گازي و فرآورده

  .شود هاي نفتي تشكيل مي و نيز حفظ سهم نسلهاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآوردهي اقتصاد

، دولت موظف است تا پايـان سـال دوم برنامـه بـه تـدريج      ريزي عملياتي نظام بودجهبه منظور استقرار  ـ219ماده

هم آورد بـه نحـوي كـه    هاي الزم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در كليه دستگاههاي اجرائي فرا زمينه

دستورالعمل . اليحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذكور تهيه، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسالمي شود

سياسـتهاي كلـي برنامـه پـنجم و     ) 32(همچنين در اجراي بنـد  . شود اجرائي توسط معاونت تهيه و ابالغ مي

قـانون مـديريت   ) 16(شده موضوع مـاده   س قيمت تمامريزي عملياتي، اعتباراتي كه براسا استقرار نظام بودجه

يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقـررات   خدمات كشوري اختصاص مي

هـاي مـالي و معـامالتي و اداري و اسـتخدامي      نامـه  عمومي حاكم بر دستگاههاي دولتي و فقط براساس آئـين 

شـده اسـت و بـا     بينـي  ها و تحقـق اهـداف پـيش    بيني نحوه نظارت بر هزينه شگردد كه متضمن پي هزينه مي

  .رسد وزيران مي پيشنهاد معاونت و وزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيأت

هـاي   گـذاري، افـزايش رقابـت بـين بنگـاه      مجموعه احكام باال، در صورت اجرا شدن چون به افزايش سـرمايه 

گري اقتصادي، و افزايش  هاي دولت در امور تصدي ي نيروي كار، كاهش دخالتور اقتصادي، افزايش نرخ بهره

استناد داليلـي كـه در مبـاني     اي خواهد شد، به هاي حرفه هاي شغلي براي نيروي كار واجد شايستگي فرصت

ي و نظري بررسي و ارايه شد، موجب اعتالي انگيزه كارفرمايان براي برقراري رابطه مؤثرتر با نظام آموزش فن

تـر و مسـتعدتر بـه آمـوزش فنـي و       آمـوزان بـا انگيـزه    اي، فراهم آمدن بستر مناسب براي جذب دانش حرفه

گـويي بـه نيازهـاي نيـروي      اي بـراي پاسـخ   اي، و افزايش توان مالي و انساني نظام آموزش فني و حرفه حرفه

  .انساني محيط كار خواهد شد

اي كه در اجـراي   ام برنامه در مجموعه حاكميت است، مقولهمسأله اساسي وجود اراده كافي براي اجراي احك

  .احكام مشابه در برنامه چهارم توسعه چنان كه بايد بكار گرفته نشد

  اي و كاردانش در قانون مديريت خدمات كشوري انداز آموزش متوسطه فني و حرفه چشم -پ 

هـاي آموزشـي تـأثير     فعاليـت  گيـري  ، از قوانين مادري اسـت كـه بـر شـكل    1قانون مديريت خدمات كشوري

سال بـه تصـويب مجلـس شـوراي      5صورت آزمايشي براي  به 1386اين قانون در . گيري خواهد داشت چشم

هاي اجرايي را تجويز كرده است كه در برقراري و تقويت  آن، روش 13از جمله در ماده . اسالمي رسيده است

  :بوداي و بازار كار مؤثر خواهد  رابطه آموزش فني و حرفه

                                                 
ر و سيصد و هشتاد و شش كميسيون مشترك هشتم مهرماه يكهزامصوب : ، قانون مديريت خدمات كشوري1386مجلس شوراي اسالمي، . ١

  .قانون اساسي، تهران) 85(رسيدگي به اليحه مديريت خدمات كشوري مجلس شوراي اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم
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قانون ) 30(ام  و سي) 29(، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول بيست و نهم  امور تصديهاي اجتماعي - 13ماده 

اساسي جمهوري اسالمي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي 

  :هاي ذيل انجام مي گردد تعيين صالحيت شده و با نظارت و حمايت دولت و با استفاده از شيوه

 . اعمال حمايتهاي الزم از بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي مجري اين وظايف -1

 .خريد خدمات از بخش تعاوني وخصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي -2

، واگذاري امكانات و  طريق اجارهمشاركت با بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي از  -3

  . تجهيزات و منابع فيزيكي 

واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي با  -4

  . پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات

  .ائيايجاد و اداره واحدهاي دولتي موضوع اين ماده توسط دستگاههاي اجر -5

مقدور نباشد ايجاد و ) 4لغايت 1(الذكر اگر انجام امور موضوع اين ماده به يكي از طرق چهارگانه فوق -1تبصره 

  .اداره واحدهاي دولتي وظيفه دولت است

تأييد صالحيت علمي و اخالقي كليه افراد موضوع اين قانون كه به موجب اين ماده در بخشهاي  -2تبصره 

هنگي اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم اين قانون و تأييد استانداردهاي آموزشي، بهداشتي و فر

  .مربوط و كيفيت و قيمت خدمات نيز مطابق قوانين و مقررات مربوط است

نيز تسهيالتي از نظر فرايندهاي مالي و تنظيم بودجه دولت فراهم آورده است كه بستر مناسـبي   16در ماده 

همان طـور  . گذارد هاي دولتي در قبال منابعي كه دريافت مي دارند در اختيار مي گاهگويي دست را براي پاسخ

هاي دولتي براي جلـب رضـايت    كه در مباني نظري اشاره شد، يكي از ابزارهاي مؤثر ايجاد انگيزه در دستگاه

اين مقصود  هاي تأمين منابع مالي مناسب براي حصول ها و بكارگيري شيوه مخاطبان، رهايي دولت از تصدي

  :است

و كنترل مراحل انجام كار و يا ) ستانده(وري و استقرار نظام كنترل نتيجه و محصول  به منظور افزايش بهره - 16ماده 

گيري و اعطاء اختيارات الزم به مديران براي اداره واحدهاي تحت سرپرستي  هردو، جلوگيري از تمركز تصميم

رسد دستگاههاي اجرائي موظفند  ان تهيه و به تصويب هيأت وزيران مياي كه توسط سازم نامه خود براساس آئين

  . عمل آورند اقدامات ذيل را به

شده فعاليتها و خدمات و محصوالت واحدهاي مجري از قبيل واحدهاي آموزشي،  تعيين قيمت تمام -الف 

افيايي ارائه فعاليتها و پژوهشي، بهداشتي، درماني، خدماتي، توليدي و اداري، متناسب با كيفيت و محل جغر

خدمات، در چهارچوب متوسط قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب ساالنه ملي و 

  .ريزي كشور يا استان استاني با تأييد سازمان مديريت و برنامه

نظارتي براي بيني سازوكارهاي  گرا و استانداردهاي كيفي خدمات و پيش تعيين شاخصهاي هدفمند و نتيجه -ب 

 .كنترل كميت و كيفيت خدمات ارائه شده

شده آن و تعيين  انعقاد تفاهمنامه با مديران واحدهاي مجري براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام - ج 

  .تعهدات طرفين
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ريزي استان  هاي اعتبارات مذكور به شوراي برنامه جايي فصول و برنامه اعطاء اختيارات الزم براي پيشنهاد جابه -د 

جايي اعتبارات ملي براساس احكام قانون بودجه ساالنه خواهد  در چهارچوب احكام قانون بودجه ساالنه جابه

  .بود

اي كه با پيشنهاد  نامه شده، اختيارات الزم اداري ومالي به مديران، به موجب آئين براي اجراء نظام قيمت تمام -هـ 

  . تعيين مي گردد رسد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي

گيرد، به عنوان كمك تلقي شده و پس از  اعتباراتي كه براساس قيمت تمام شده در اختيار واحدها قرار مي - و 

مديران دستگاههاي اجرائي نسبت . هزينه قطعي منظور مي گردد ربط به پرداخت به حساب بانكي واحدهاي ذي

ه در مدت مديريت خود مسؤول و به نهادهاي نظارتي بيني شده در تفاهمنام به تحقق اهداف و نتايج پيش

بار به سازمان ارائه نمايند و سازمان  ماه يك پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش

  . ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك

دستگاههايي كه با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران امكان محاسبه قيمت تمام شدة محصوالت  - 1تبصره 

  . و خدمات خود را نداشته باشند از طريق محاسبه هزينه تمام شده اقدام خواهند نمود

و از سال  ريزي كشور اجراء شده سال توسط سازمان مديريت و برنامه بايد ظرف يك احكام اين ماده مي - 2تبصره 

      .باشد بودجه دستگاههاي موضوع اين قانون فقط با رعايت مفاد اين ماده قابل تنظيم و ارائه مي 1387

قانون مديريت خدمات كشوري هنوز بدرستي به اجرا گذاشته نشده است و ارزيابي تأثير  16و 13احكام مواد 

  .نيستاي و كاردانش ميسر  آن بر روابط آموزش متوسطه فني و حرفه
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اي  ساير اقدامات براي تقويت رابطه آموزش متوسطه فني و حرفه –بخش چهارم 

  و محيط كار

هاي گذشته در زمينه سازوكار برقراري ارتباط بين آموزش و  كه در بخش ساختارياي عمده و  بجز سه تجربه

ي عمـده   تر در سطح خرد و البته بهمراه  سه تجربه هاي مختلف ديگري نيز، بيش محيط كار ارايه شد، تجربه

) يـا درس (هـا عبارتنـد از اجـراي طـرح      اين تجربه. گفته در كشور در سه دهه گذشته دنبال شده است پيش

موزي وكارورزي، درس كارآفريني؛ ايجاد و توسعه هنرستان هاي جوار كارخانه؛ و نياز سنجي و بكارگيري كارآ

اكنـون ايـن دسـته از    . اي ريـزي درسـي آمـوزش فنـي و حرفـه      رويكرد تجزيه و تحليـل مشـاغل در برنامـه   

نظـران و   ا صاحبمطالب اين بخش از مصاحبه ب. شود سازوكارهاي ارتباطي در اين بخش تشريح و تحليل مي

  .1اي، كه تفصيل آن در فصل چهارم آمده استخراج شده است خبرگان آموزش فني و حرفه

 ، درس كارآفريني و آشنايي با قانون كارطرح كارآموزي و اشتغال .6

هـاي فنـي    براي جـذب دانـش آموختگـان هنرسـتان     1370طرح كارآموزي و اشتغال قراربود در اواخر دهه 

شد ممكـن بـود بـه شـكل      اگر اجراي اين طرح با جديت دنبال مي. اجرا گذاشته شود اي دربازار كار به وحرفه

طراحان، اقدامي در ايـن   ولي با تغيير مسئوالن و. فرهنگ غالب استمرار يافته و چنين ارتباطي را شكل دهد

يكي ديگر از علل عدم اجراي آن، فقدان ظرفيت كافي كارآموزي در صنعت، در مقايسه . زمينه صورت نگرفت

برخي از مسائل فرهنگي نيز مانع اجراي اين طـرح و  . اي عنوان شده است و حرفه با حجم دانش آموزان فني 

فرمايان خارج از هنرستانها، چگونگي برخورد با كارآموزان از جمله كار. است توسعه كارآموزي و كارورزي شده

گاهي هنرجويـان  . است اقتضائات محيط كار نيز به هنرجويان آموزش داده نشده. اند را بدرستي آموزش نديده

 . آيد شوند و مسائل اخالقي مختلفي بوجود مي مزاحم كارگران مي

ر آموزي و نيز كارورزي است، كه در آن كارآموزان دانـش و  از ديگر ابزارهاي برقراري ارتباط با محيط كار، كا

سنجند و نيز صاحبان كار از ميزان دانش و مهارت كارآموزان يـا كـارورزان    مهارت خود را در ميدان عمل مي

يابي كند كه اين كـار سـاده اي     ساعت است كه معموالً شاگرد خود بايد جاي 240كارورزي . شوند  مطلع مي

بايد بر كارورزي نظار ت شود . گاهي هم موفقيت اميز است. كند عت هم خيلي استقبال نميبخش صن. نيست

زمـان  . دهند، ناظر فني نيز كارش را خوب انجام نمي دهد الزحمه مناسبي نمي اما چون براساس مقررات حق

شـود كـارورزي    اجراي برنامه نيز مرداد ماه است كه زمان آمادگي براي كنكور است، و همين عامل باعث مي

 . بشكل صوري انجام شود

                                                 
  . آمده استخراج شده است 4كه تفصيل آن در فصل  11و  10و  8و  7و  6 3و 2  هاي پرسش نظران به هاي صاحب متن اين قسمت از پاسخ.   ١
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گيرد درحالي كه قرار براين بود كـه در محـيط واقعـي كـار در      اغلب، كارآموزي در خود هنرستان صورت مي

بايد افراد هم در محيط آموزش و هم محيط بازار كاراز آموزشهاي الزم در اين . بيرون از هنرستانها انجام شود

راهي براي اشتغال هنرآموزان، حتي در محيط هنرستان هم هست اما چـون  كارآموزي . زمينه برخوردارشوند

 . افتد ها اتفاق نمي گيرد، آموزش آشنايي با اشتغال هم در كارگاه بدرستي صورت نمي

. شود، ولي غالباً مدرس آن متخصص كارآفريني يا فرد كـارآفرين نيسـت   هرچند درس كارآفريني تدريس مي

 . ن زمينه اصالً كافي نيستبعالوه دو واحد درس در اي

 ايجاد و توسعه هنرستان هاي جوار كارخانه .7

اين هنرستانها راهي بود براي برقراري ارتباط بين دنياي آموزش . ايجاد و توسعه هنرستان هاي جوار كارخانه

 :و دنياي كار كه شرايط زير را دارا بود

هاي فني توسط كساني تدريس مي شد  درسبود و بخشي از ) كارخانه(اجراي برنامه در محل واقعي كار  �

شد واقعيات بـازار كـار    اين ويژگي باعث مي. كه خودشان يك پا دركارخانه و يك پا در هنرستان داشتند

 . ولي بتدريج ازشدت ارتباط كاسته شد. به خوبي ديده شود

. وت بـوده اسـت  درراه اندازي هنرستانهاي جواركارخانه، ميزان مشاركت واحدهاي صنعتي وتوليدي متفا �

واحد رسيد ولي بخاطر پرهزينـه بـودن از تعـداد و     300تعداد هنرستانهاي جواركارخانه زماني به حدود 

 . كيفيت آنها بسيار كاسته شد

واحد درسي، متناسب با نيـاز   10متولي صنعت مجاز بود براساس مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش  �

 اجرا درآورد ت آموزش و پرورش آن را بهواحدهاي صنعتي مرتبط، تعريف و با موافق

 : ها عنوان شده است هاي زير در مصاحبه هاي جوار كارخانه نارسايي درباره هنرستان

اي  در حال حاضر برنامه هنرستان جوار كارخانه محدود شده است زيرا نوع نگـاه مـديران صـنايع بگونـه     �

نبود منابع حمايتي مالي صنايع، ركود اقتصـادي و  . است كه حاضر به هزينه كردن براي آموزش نيستند

ن را مـانع توليـد   هـا معمـوالً كـارآموزا    كارخانـه . نياز به صرفه جويي از جمله عوامل محدود كننده است

بيشتر به منافع خود نظـر دارنـد تـا    . شمارند و براي آموزش نسل آيند سهمي براي خود قائل نيستند مي

  . منافع عمومي جامعه

اي به دليل سن كم و نداشتن روحيه كارگري، براي واحدهاي  گاهي هنرجويان هنرستانهاي جواركارخانه �

بـه همـين خـاطر    . زدنـد  ي به خط توليد نيـز لطمـه مـي   كردند و گاه صنعتي و توليدي ايجادمشكل مي

 . هاي مذكور اكراه داشتند واحدهاي صنعتي و توليدي در پذيرش آنها براي دوره
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كارخانه چنانچه نيازمند كارگر فني باشد، الزامي ندارد . هاي جوار وجود ندارد حمايت قانوني از هنرستان �

گرايش بازار كار، استخدام افـراد خـارج از   . دام درآورداي را باستخ كه محصول نظام آموزش فني و حرفه

اي  كارفرما اين تصور اشتباه را دارد كه افراد آموزش ديده در فني و حرفـه . هاي رسمي فني است آموزش

-2توان با  تر هستند و مي هاي رياضي و تجربي باهوش از هوش كمتري برخوردارند و دانش آموزان رشته

حتي واحدهاي صنعتي، خدماتي و كشـاورزي  . ساله بي مهارتي افراد را حل كردماه آموزش جبراني، م 3

 . بينند خود را ملزم به استخدام افراد فني نمي

 ريزي درسي گيري رويكرد تجزيه و تحليل مشاغل در برنامه هاي نياز سنجي و بكار روش .8

سـطح اول، تـدوين   : سـطح انجـام گيـرد   اصوالً در زمينه برنامه ريزي درسي، ارتباط با بازار كار، بايد در سـه  

و سطح سـوم  ) محيط يادگيري حقيقي –كارآموزي ( هاي درسي  هاي درسي، سطح دوم اجراي برنامه برنامه

هـاي صـالحيت    هي اقتصـادي در ارزشـيابي و تعيـين شـاخص     مشاركت بنگاه(هاي درسي  ارزشيابي از برنامه

 : اي وبازار كار عبارتند از برنامه درسي آموزش فني وحرفه هاي برقراري ارتباط بين عمده ترين راه). اي حرفه

هاي مرتبط پيوند دارد  اين گروه با همه بخش. ريزي درسي هاي تخصصي هفت نفره برنامه اعضاي گروه -

 . كند و چون استاندارد دارد با بازار كارهم ارتباط پيدا مي

 . شود هاي موردي نيز انجام مي پژوهش -

  . ز مراكز كاربازديد هنر آموزان ا -

  . كارآموزي و كارورزي -

دهند بنابراين از نيـاز بـازار كـار     كنند و هم درس مي اكثر معلمان هم خارج از محيط آموزش كار مي -

 . هاي پيوند بين هنرآموزان و صنايع جايي مدون نمي شود اما يافته. شوند عمالً آگاه مي

اي بـراي برقـراري    ريـزي درسـي فنـي و حرفـه     برنامهنظران، ابزارهايي كه در  اكنون براساس اظهارات صاحب

  :شود ارتباط با بازار كار مورد استفاده قرار گرفته است ارايه مي

  رويكرد تجزيه و تحليل شغل  .8.1

هـاي   و توسـعه و تنـوع رشـته    1هاي درسي براسـاس تجزيـه و تحليـل شـغل     بكارگيري رويكرد تدوين برنامه

هاي تخصصي برنامه ريـزي و تـأليف آمـوزش     متخصصان در كميسيونتحصيلي از ديدگاه شغلي با مشاركت 

 1371اين رويكرد از سال . ارتباط با بازار كار معرفي شده است اي، يكي از سازوكارهاي برقراري فني و حرفه

روش تجزيه و  باريزي درسي  در برنامه. اجرا گذاشته شد، دنبال شده است كه تغيير نظام آموزش متوسطه به

                                                 
1 .  Job Analysis 
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. شـوند  پاره كارها و اهداف رفتاري تبـديل مـي   كارها، كارها به ها؛ مشاغل به ها به حرفه شغل  اَبر حرفهتحليل 

ريـزي   شوند بهمين خاطر چون روش برنامـه  درسي از اهداف رفتاري استخراج مي "هدف ـ محتواي  "جداول

   .درسي بر تجزيه و تحليل مشاغل مبتني است پس با ً دنياي كار ً ارتباط دارد

نظران عنوان شـده   هاي صاحب ريزي درسي بشرح زير در پاسخ هاي كاربست اين رويكرد در برنامه نارسايي

 :است

اي، درحالي كه حدود دو دهه  حرفه و   هاي فني آموزشهاي درسي  تداوم استفاده از اين رويكرد در برنامه -

  تأكيد شده استويژه پرورش مبتني بر شايستگي  است در جهان بررويكردهاي جديد به

هاي درسي  هاي اقتصادي در تدوين اجزاء و محتواي برنامه محدود شدن نقش نمايندگان بازار كار و بنگاه -

رنگ يك نفر متخصـص حرفـه در كميسـيون برنامـه ريـزي درسـي        حضور كم اي به اموزش فني و حرفه

  . مرتبط

هاي دنياي كار كـه باعـث عقـب     دگيهاي تحولي فناوري و پيچي هاي درسي در دوره عدم بازنگري برنامه -

  . ها از دنياي كار شده است ماندگي اين برنامه

هاي درسي، كه انحراف بزرگي از مسير درست اسـت و هنـوز هـم     هاي درسي به جاي برنامه تغيير كتاب -

وين اي نبايد تنها دنبال تـد  ريزي آموزش فني و حرفه به باور برخي از كارشناسان، دفتر برنامه. ادامه دارد

چون كاري زمان بر است و بهتر است بجاي كتاب و منابع براي دانش آموز بر مسـاله  . كتاب درسي باشد

هاي درسي نيز بسته به اهليت مؤلف و تخصص و عالقه وي،  البته در كتاب. آموزش مربيان متمركز شود

  . ستدنياي كار وجود دارد اما انطباق محتوا با نيازهاي متحول حداقل ا اشاراتي به

هاي اجرايي برنامه درسي توجه شده و بيشتر به برنامه قصـد شـده    ريزي درسي، كمتر به جنبه در برنامه -

برنامـه  . مشـكل اجـراي برنامـه اسـت    . در حالي كه برنامه نوشتن كار سختي نيسـت . پرداخته شده است

ش ها را ارائه كند؟ درسي در كجا اجرا شود؟ آيا فضا آموزشي مورد نياز تامين شده است؟ چه كسي آموز

از اجراي برنامه بايد ارزشيابي بعمل آيد، اما تا همـين سـالهاي   . مسائلي از اين قبيل پاسخ روشني ندارند

 . شد اخير، پس از اجراي برنامه ارزشيابي انجام نمي

خالقيت، كارآفريني، آمـوزش شـهروندي،   : اي همانند در اين رويكرد، به شايستگي هاي غير فني و حرفه -

به عبارت ديگر توانايي هاي مورد نيـاز بـازار   . هاي ارتباطي اساساً توجه نشده است وانين تجارت، مهارتق

درصد آموزشهاي خاص، مربـوط   40در برنامه مطلوب حدود . كار به هنر جويان آموزش داده نشده است

. مل هـم هسـتند  و اين دو دسته مك. هاي غير فني و پايه است به محتواي دروس فني است بقيه آموزش

آموزش مربوط به ايمني كار و حفظ محيط زيست، مهارت استفاده از اينترنت، قواعد كسب و كار كوچك 

  . نيزمورد نياز است. . .  و
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بـه جـاي آن كـه    . رونـد اهنگ نيست و هريك جداگانه راه خود را مـي  هاي توسعه هم ها با برنامه آموزش -

طقه صورت گيرد، برنامه ريزي متمركز در سطح ملي فـارغ از  ي هر من ريزي درسي براساس توسعه برنامه

چون بـدون توجـه بـه برنامـه توسـعه نيـرو تربيـت        . گيرد برنامه توسعه مناطق مختلف كشور صورت مي

  . آيد شود، تورم نيرو نيز پديد مي مي

هـا و   رنامـه هاي قبلـي، براسـاس ارزشـيابي از ب    در رويكرد تجزيه و تحليل شغل، بازنگري در برنامه ريزي -

اما در آمـوزش و پـرورش ايـن مهـم چنـدان      . اي، ضرورت تام دارد هاي فني و حرفه هاي آموزش برونداد

ها نيز بطور  چون مكانيزم كنترل مستمر فرايند و محصول وجود ندارد، ارزشيابي از برنامه. اي ندارد سابقه

بجـز  . شـود  است كـه ارزشـيابي مـي   بيشتر اهداف رفتاري از قبل تعيين شده . نظامدار صورت نمي گيرد

هاي  نظر از نارسايي گيرد علت نيز آن است كه صرف ها صورت نمي هاي موردي ارزشيابي از برنامه پژوهش

، معمـوالً ارزشـيابي بـا    )در كشـور ) NVQ(اي ملي  به ويژه فقدان نظام صالحيت حرفه(هاي كار  محيط

و حتي در اين حالت نيز به ارزشـيابي دروس عملـي    شود نه با نياز بازار كار، اهدف آموزشي سنجيده مي

سطح باالتر تحصيلي، بيشتر مبتني بر معلومات نظري  هاي ارتقاء به شود؛ ارزشيابي چندان بهايي داده نمي

هاي حوزه ارزشيابي از جنس كارايي درونـي اسـت    اي هنر جويان؛ و اكثر پژوهش است تا صالحيت حرفه

  . نه از جنس كارايي بيروني

 هاي نياز سنجي اير روشس .8.2

هـاي مرسـوم نيـاز سـنجي در      افزون بر روش تجزيه و تحليـل شـغل در برنامـه ريـزي درسـي، سـاير روش      

 :به شرح زيراند  اي كه در ايران بكارگرفته شده هاي فني و حرفه آموزش

هاي مهارتي در دسـتگاهها داراي   در شرايط فعلي آموزش. ها استفاده از استانداردهاي ساير دستگاه -

اي وزارت كار و دفتر آموزش فني استانداردها را تدوين  سازمان آموزش فني و حرفه. استاندارد ويژه است

كارشناسان براين عقيده اند كه اين روش ناكارامد است، زيرا اين استانداردها بايد توسط دنياي . كنند مي

ارزشيابي بازار كار با معيار . اي را تهيه كنند ها ي صنفي بايد استاندارد هاي حرفه اتحاديه .كار تهيه شود

عـالوه بـراين نظـام پيگيـري از     . هاي موجود در آموزش وپرورش براي ارزشيابي تحصيلي متفاوت اسـت 

 . حقوق فراگيران را هم نداريم

ي اين است كه افراد متخصص كه عضو هاي نياز سنج يكي ديگراز روش. استفاده از نظرات متخصصان -

 . دهند شوند و تعريفي از ويژگي خروجي آموزش ارائه مي ريزي هستند دور هم جمع مي هاي برنامه كميته

 40اي دربيش از  در حال حاظر آموزش فني و حرفه. هاي پژوهشي ارزشيابي استفاده از نتايج طرح -

ها  حاصل اين ارزشيابي ها و پژوهش. شود رزشيابي ميها ا شود كه هر سال بخشي از رشته رشته ارائه مي

براي ارزشيابي از برنامه اجرا شده در واحـد هـاي اجرايـي، بطـور مـوردي در      . شود وارد برنامه درسي مي
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در ارزشـيابي از  . ها، از جمله گرافيك و امور زراعي و صنايع چوب، ارزشيابي انجام شده است برخي رشته

هايي از هنرستانها بررسـي   شود و نمونه هاي موردي انجام مي نيز پژوهش) هاخروجي (برنامه كسب شده 

ولـي چـون پسـران بايـد پـس از فـارغ       . شـوند  شوند كه در آن فارغ التحصيالن نيز شركت داده مـي  مي

 . التحصيلي به سربازي بروند و از اين نظر آمار اشتغال بكار گرفته شده چندان قابل اعتماد نيست

بـراي ايجـاد برخـي از    . . . فشار نمايندگان مجلـس و مسـولين محلـي و   . ئوالن محليرعايت نظر مس -

معموالً اين گونه تقاضاها انعكاس دهنده نيازهـاي  . اي هم نكتة قابل توجهي است هاي فني و حرفه رشته

هرچند كه نياز سنجي درست آن است كـه براسـاس آمـايش سـرزمين بطـور اسـتاني و       . محلي هستند

وقتي توزيع دانـش  . دهد كه اين كار بخوبي اتفاق نمي افتد جام شود، اما مشاهدات نشان مياي ان منطقه

رشته است دليل براين است كه در بخش اجرايي نياز سنجي به درسـتي انجـام    6تا  5آموزان بيشتر در 

كه نشـانة  هاي كسب اطالع از نيازهاي محلي ارتباط با هنرآموزان استانهاست  يكي ديگر از راه. نمي شود

  . خوبي براي شناخت نيازها در وضع  موجود است

  ها وضعيت ارتباط با بازار كار در اجراي برنامه .8.3

هاي درسي و كتاب هـا درعمـل و حـين     هاي مندرج دربرنامه ازديدگاه مصاحبه شوندگان بين احكام وتوصيه

هـاي موجـود    سـبب نارسـايي   به .استاندارد ها رعايت نمي شود. اجراي برنامه درسي تفاوت زيادي وجود دارد

ارزشـيابي و تجهيـزات آموزشـي نيـز براسـاس      . گاهي نيروي انساني بر اساس معيار ها بكار گرفته نمي شود

و . (CBT)1درحالي كه آموزش بايد به سـمت آمـوزش مبتنـي بـر شايسـتگي باشـد       . باشد استانداردها نمي

   ي مورد نياز دنياي كار باشدارزشيابي پيشرفت تحصيلي نيز بايد بر اساس شايستگي ها

هـاي درس   از برنامه% 30شود اما در حوزه كار عملي در حدود  در حوزه نظري برنامه درسي تا حدي اجرا مي

اي مشـكل كـم    به عبارت ديگر درتدريس تئوري هاي مربوط به آموزشهاي فني و حرفه. شوند عملي اجرا مي

هـا كـم و بـيش مشـكل وجـود دارد و       بسته به نوع رشته) اآموزش مهارت ه(تري وجود دارد اما دركارعملي 

وجود اين فاصله به عواملي همچـون فقـدان يـاكمبود    . فاصله عمل تا برنامه در درس هاي عملي بيشتر است

اي هنرآموزان و جايگاه كم اثر دروس عملي  تجهيزات، عدم كفايت سرانه و منابع، پايين بودن صالحيت حرفه

واحـدهاي صـنعتي،   . عدم همكاري صنايع نيز مشكلي قابل توجه اسـت . اده شده استدر ارزشيابي، نسبت د

كننـد كـه وقـت كـارگران و خـط توليـد را        كارورزان را افرادي مزاحم براي فعاليت توليدي خـود تلقـي مـي   

واحـد درسـي، در    10شكل مشاركت در تغيير . حتي براي بازديد ها نيز همكاري الزم وجود ندارد. گيرند مي

شود زيرا واحد هاي صنعتي خـود را نيازمنـد رقابـت نمـي      هاي جوار كارخانه، نيز كمتر مراعات مي رستانهن

                                                 
1 - Competency Based Training 
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هـاي منـدرج در برنامـه درسـي      اين امر موجب شده است كه اجراي برنامه درسي با احكـام و توصـيه  . دانند

 . منطبق نباشد

 :د از هاي درسي در عمل عبارتن در حال حاضر موانع اجراي مطلوب برنامه

اي نگـاه   نگاه به آموزش فني و حرفـه . ضعف مباني فرهنگي در جامعه و مسئولين در خصوص ارزش كار -

  . مطلوبي نيست

  ها هاي بازآموزي و آموزش حين خدمت و عدم دريافت بازخورد از اجراي اين دوره ضعف دوره -

 اي ي حرفهفقدان منابع مالي به قدر كفايت، فقدان تجهيزات، و كمبود نيروهاي انسان -

  اي  نبود نظام اعتبار بخشي در آموزش فني و حرفه -

 عدم وجود اطالعات شفاف بازار كار -

  اي هاي آموزش و پرورش فني و حرفه كمبود مهارت خروجي -

فقدان نظام نظارت وارزشيابي عملكرد و سنجش بهره وري، و نبود نظام ارزشيابي منظم كه بـه آمـوزش    -

شـود ارزشـيابي    آنچه فعالٌ اجرا مـي . ي ارزشيابي از كار معلمان وجود نداردحت. بازخورد الزم را ارائه دهد

شود در حالي كـه بـازار كـار بـه دنبـال       غير صحيح است به گونه اي كه بيشتر دروس نظري كنترل مي

 . صالحيت و مهارت عملي افراد آموزش ديده است

  هاي تحصيلي با توجه به آمايش سرزمين عدم توزيع مناسب رشته -

اي در سياسـت گـذاري هـاي كـالن كشـور       سهم دستگاه آموزش و پرورش از آموزشهاي فنـي و حرفـه   -

  . نامشخص است

  . اي مديريت غير تخصصي براي اجراي آموزش هاي فني و حرفه -

  

  اي و كاردانش بررسي وضعيت آموزش متوسطه فني و حرفه - بخش پنجم 

ها  اي و كاردانش ارايه مي شود سپس نارسايي حرفهدر اين بخش ابتدا تحوالت كمي آموزش متوسطه فني و 

  .هاي آن با استفاده از منابع مطالعاتي مختلف مطرح خواهد شد و چالش

  اي و كاردانش وضعيت تحوالت كمي آموزش متوسطه فني و حرفه .1

اي و كـاردانش، بـر اثـر رسـيدن مـوج       آموزان آموزش متوسطه و از جمله آموزش فنـي و حرفـه   تعداد دانش

ترين مقدار  به باال 1379-80به سن ورود به آموزش متوسطه در سال تحصيلي  1365ولدين نيمه اول دههمت

در  79-89آمـوزان در دهـه    تحوالت تعداد دانش. آموزان كاسته شد رسيد و پس از آن بتدريج از تعداد دانش

. اسـت  نشان داده شده 1 اي و كاردانش در جدول هاي آموز ش متوسطه و سه شاخه نظري، فني و حرفه پايه
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هـا، مگـر دوره    هـا و شـاخه   آمـوزان در همـه پايـه    طور كه مالحظه مي شود در اين دهه از تعداد دانش همان

آغاز خواهد شد، چون رشـد   91-92دانشگاهي كاسته شده و رشد منفي دوره اخير نيز از سال تحصيلي پيش

چـون رشـد منفـي پايـه اول     . متوقف شده است 90-91التحصيالن شاخه نظري از سال تحصيلي  تعداد فارغ

سـال ديگـر كـاهش     4رسيده است، پيش بينـي مـي شـود حـداقل تـا       4/6متوسطه در چهار سال اخير به 

آموزان متوسطه، كه ناشي از كـاهش نـرخ رشـد     كاهش تعداد دانش. آموزان متوسطه ادامه داشته باشد دانش

دهد كه بتواند بـا تحمـل فشـار     موزش و پرورش قرار ميجمعيت از دهه گذشته است، فرصتي را در اختيار آ

 .اي و كاردانش و اعمال اصالحات الزم همت گمارد كمتري به ارتقاي كيفيت آموزش فني و حرفه

  1389- 79آموزان متوسطه بر حسب شاخه تحصيلي در دوره   تحوالت تعداد دانش - 1جدول 

 هاي و شاخه تحصيلي پايه
سال تحصيلي 

80 -79 

تحصيلي سال 
86-85 

سال تحصيلي 
90-89 

ميانگين تغييرات ساالنه 
 )درصد(در دوره 

 چهار سال اخير دهساله

- 8/3  1128921 1471853 1655263 پايه اول و بدون رشته   4/6- 

پايه دوم و 

 سوم

 -9/3 -2/3 1235503 1449360 1707441 شاخه نظري

فني و 

 اي حرفه
331326 340853 312199 59/0- 2/2 - 

 - 4/4 - 14/0  362224 433881 367372 كاردانش

جمع دو (

 )ح و شاخه ف
)698698( )774734( )674423(  35/0 - 4/3 - 

پايه  جمع
 دوم و سوم

2406139 2224094 1909926  3/2- 7/3 - 

 + 32/0 + 51/0  435035 421158 413594 دانشگاهي پيش 

 -1/4 -5/2  3473882 4117105 4474996 جمع دوره متوسطه
 .، وزارت آموزش و پرورش 89-90و  85-86و  79-80هاي تحصيلي  كتاب امار آموزش و پرورش براي سال -ماخذ

. ساله آموزش متوسطه در هر سه شـاخه نشـان داده شـده اسـت     التحصيالن دوره سه تعداد فارغ 2در جدول 

 3/23بـه ميـزان    88-89و  84-85شود كه از تعد اد دانش آموختگان در فاصله سال تحصـيلي   مشاهده مي

. شـده اسـت   رو درصـدي روبـه   5/40گيـر   اي با كاهش چشـم  درصد كاسته شده است، اما شاخه فني و حرفه

تـوان علـت ايـن     آمـده نمـي   2و  1هاي  بكمك آمار منتشر شده آموزش و پرورش كه بخشي از آن در جدول

اي در فاصله اين دو سال تحصيلي كمتـر از   كاهش را مشخص كرد، زيرا تعداد هنرجويان شاخه فني و حرفه

درصد بـا بيشـترين كـاهش     5/16درصد كاهش يافته است ولي شاخه كاردانش با  4/8ها و فقط  ديگر شاخه
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آمـوختگي ايـن    علت اين كاهش شديد را بايد در تغيير مقررات ارزشيابي و شـرايط دانـش  . رو بوده است روبه

  .شاخه جستجو كرد

اي و كـاردانش، از جملـه نيـروي انسـاني، فضـا و       هاي فنـي و حرفـه   در مورد ساير عوامل آموزشي در شاخه

دست نبودن اطالعات معتبر و مشترك بودن بكار گيري بخشـي از نيـروي   دليل در  تجهيزات و منابع مالي به

هاي تحصيلي آموزش متوسطه و دشواري دسترسي به اطالعات مرتبط  انساني و فضاهاي آموزشي بين شاخه

هـاي   بررسي نارسايي توسط پژوهشگران، امكان تكميل اين تصوير كلي فراهم نشد ولي در بخش بعدي كه به

توان شواهدي از وضعيت اين عوامل را مشاهده  اي و كاردانش اختصاص دارد مي ني و حرفهآموزش متوسطه ف

  . كرد

 1384-85هاي مختلف در سال تحصيلي  آموختگان متوسطه در شاخه تحوالت دانش -2جدول 

  1388- 89و 

سال 

 تحصيلي
 مدت اخذ ديپلم

 دانش آموختگان دوره سه ساله متوسطه

 جمع كاردانش اي فني و حرفه نظري

ي
يل
ص
ح
ل ت
سا

  

  
8
5

-
13
8
4

 

 719471 130745 109930 478796 سه سال

 96193 30407 19660 46126 چهار سال

 29980 9734 2612 17634 پنج سال و بيشتر

 845644 170886 132202 542556 جمع ديپلمه دوره سه ساله

 1/85 5/76 2/83 2/88 در صد افراد بدون مردودي

ي
يل
ص
ح
ل ت
سا

  

  
8
9

 -
13
8
8

 

 585097 118776 72310 394011 سه سال

 33668 11666 3158 18844 چهار سال

 29505 11665 3218 14622 پنج سال و بيشتر

 648270 142107 78686 427477 جمع ديپلمه دوره سه ساله

 2/90 6/83 9/91 2/92 در صد افراد بدون مردودي

در صد كاهش نسبت به 

 84-85سال 
2/21 5/40 8/16 3/23 

  ، وزارت آموزش و پرورش 89-90و  85-86هاي تحصيلي   كتاب امار آموزش و پرورش براي سال -ماخذ

  اي و كاردانش هاي آموزش فني و حرفه ها و چالش نارسايي .2

اي در سطح دوره متوسطه از چند  هاي آموزش فني و حرفه ها و چالش ترين نارسايي يابي به عمده براي دست

هاي اخير  اي است كه در اين زمينه در سال گروه اول شامل مطالعات گسترده. گروه مأخذ استفاده شده است

اي صـورت   نـي و حرفـه  براي تدوين سند ملي آموزش و پـرورش و بـراي تـدوين الگـوي مفهـومي تربيـت ف      

اي استخراج شده از بررسي پيشـينه   هاي آموزش متوسطه فني و حرفه گروه دوم چكيده نارسايي. است  گرفته
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اي و  هاي آمـوزش متوسـطه فنـي و حرفـه     تحقيقات در پژوهش حاضر است و گروه سوم به فهرست نارسايي

در . ا آنان مصـاحبه شـده اختصـاص دارد   نظران كه در اين پژوهش ب كاردانش از نقطه نظر خبرگان و صاحب

اي و  اي آمـوزش متوسـطه فنـي و حرفـه     هـاي اصـلي و ريشـه    ها و چالش نهايت، فهرست تلفيقي از نارسايي

  .اي و محيط كار ارايه خواهد شد كاردانش همراه با تبيين تأثير آنها بر رابطه آموزش فني و حرفه

  هاي استخراج شده از مظالعات گسترده اخير نارسايي - اول گروه .1

اي و تبيـين   حرفـه  –طـرح مطالعـاتي تـدوين الگـوي مفهـومي تربيـت فنـي        ) اين مطالعات عبارتند از الـف 

بررسي وضعيت موجود عملكرد يـادگيري  طرح مطالعاتي )  استلزامات آن براي برنامه درسي اين حوزه؛ و ب

دليل جامعيـت و اعتبـار    انتخاب اين دو منبع به. اي ـ اقتصادي  اي و تربيت حرفه وحرفهدر نظام آموزش فني 

در هر دو مطالعـه نـوعي فراتحليـل از مطالعـات در دسـترس      . علمي مطالعات انجام شده صورت گرفته است

نظـام  تر بر بررسـي درونـي    مطالعه نخست بيش. صورت پذيرفته و از اين لحاظ از غناي كافي برخوردار است

اي متمركز است، اما مطالعه دوم افزون بر بررسي نقاط قوت و ضعف دروني نظام آموزش  آموزش فني و حرفه

هـا و تهديـدهايي كـه از ايـن      بررسي محيط پيراموني مؤثر بر اين نظام و شناسايي فرصت اي، به فني و حرفه

  .منظر متوجه آن است نيز پرداخته است

حرفـه اي و تبيـين    –طالعاتي تدوين الگوي مفهومي تربيت فنـي  هاي فازصفر طرح م يافته -الف

 1استلزامات آن براي برنامه درسي اين حوزه

منظـور   اين طرح مشتمل بر مجموعه مطالعاتي بود كه به سفارش سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسـي، بـه  

و تدوين الگوي مفهـومي  اي در آموزش و پرورش ايران  سامان بخشيدن به مباني نظري آموزش فني و حرفه

ريزي  حرفه اي و تبيين استلزامات آن براي برنامه درسي اين حوزه، توسط انجمن علمي برنامه –تربيت فني 

  دسـتيابي بـه  در فاز صفر اين مطالعه، پژوهشگر بـراي  . انجام شود 80درسي ايران قرار بود در نيمه اول دهه 

اي كشور از چهار دسته منابع بشرح زيـر اسـتفاده كـرده     ها و مشكالت آموزش فني و حرفه معضالت، چالش

  :است

منبع فارسي  30حدود (حرفه اي  -فنيتربيت داخلي و خارجي در زمينة علمي برخي از مهمترين منابع  -

  ) و انگليسي

حرفه اي با تاكيد بر كارهاي انجام شده در  -طرح پژوهشي در زمينة تربيت فني  120فراتحليل بر روي  -

  . تعليم و تربيت پژوهشكدة

                                                 
حرفه اي و تبيين استلزامات آن  –طرح مطالعاتي تدوين الگوي مفهومي تربيت فني پيشنهاده كالن ، 1385مهرمحمدي، محمود و همكاران، .  ١

 .اي و كاردانش، تهران تأليف آموزش فني و حرفه ، سازمان پژوهش و برنامه ريزي درسي، دفتر برنامه ريزي درسي وبراي برنامه درسي اين حوزه
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  .اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران -هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي اسناد برنامه -

حرفه اي ايران كه در نشريات علمـي   –فني حوزه تربيت برخي از دست اندركاران و صاحبنظران  راتنظ -

  .است هاي مطالعات بازتاب داشته و گزارش

حرفـه اي   -چـالش را در زمينـه تربيـت فنـي     200ع فوق الذكر، حدود پژوهشگر با بررسي و مطالعه مناب

  : بندي كرده است شناسايي كرده و در سه دسته كلي زير طبقه

ها است كـه بـا مفـاهيم و مشـكالت بنيـادي و       ناظر به آندسته از چالش :مفهومي -چالشهاي بنيادي .1

رابطـه  حرفـه اي،   –تربيـت فنـي   مفهـوم و گسـتره  نظيـر  . حرفه اي سر و كار دارند -نظري تربيت فني

  ...حرفه اي و  -اي يا مباني فلسفي تربيت فني  حرفه –فنيتربيت آموزشهاي عمومي با مهارت آموزي و 

تنگناها اطالق مي شود كه ناظر بر مسائل اجرايـي،   و به آندسته از چالش :عملي -چالشهاي كاربردي .2

  ...و اين عرصه عالقگي معلمان نظير كمبود منابع مالي، كم . هستند يعملي و فرايند

عمـده تـرين تغييـر و    يعني مسائل ناشـي از   :چالشهاي متاثر از تغيير و تحوالت ملي و بين المللي .3

حرفـه اي نظيـر    - تأثيرگذار بـر تربيـت فنـي    )چه در سطح داخلي و چه در سطح بين المللي(تحوالت 

  . ...جهاني شدن، آموزش مجازي، رشد سريع تكنولوژي و 

بنـدي   نخست آنكه، ايـن سـه دسـته   : پژوهشگر دربارة اين سه تقسيم بندي كلي، دو نكته را تذكر داده است

بعبارت ديگر، در عالم واقع انفكاك و جدايي ميان اين سه امكـان  . كلي، كامالً جنبة قراردادي و اعتباري دارد

ـ    . پذير نيست و بين اين سه همپوشـي وجـود دارد   ر اعتبـاري بـودن و همپوشـي    نكتـه دوم آن كـه عـالوة ب

ديگر يا معلول چالش ديگر باشند و نبايد   ها ممكن است هركدام علت چالش هاي فوق، اين چالش بندي طبقه

  .نگاه كرد» خط كشي شده«به آنها صرفاً از زاويه تفكر 

ر حرفـه اي د  -هاي شناسايي شـده نظـام تربيـت فنـي     ا و مطالعات صورت پذيرفته چالشهبر اساس بررسي 

  .جدول زير طبقه بندي شده است

  اي نظام آموزش فني حرفه ي ها نارسايي و توزيع چالشها-2جدول 

 درصد فراواني ها ها و نارسايي چالش

 2/44 87 مفهومي ـ بنيادي -دسته اول

 39 77 كاربردي ـ عملي -دسته دوم 

هـاي   چـالش هـا و نارسـايي    -دسته سـوم  
 متأثر از تحوالت ملي و بين المللي 

33 8/16 
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  .6-4، صص 1385مهرمحمدي، : مأخذ

اي بـا محـيط كـار اسـت، از      با توجه به موضوع اين پژوهش كه ناظر بر بررسي رابطه آمـوزش فنـي و حرفـه   

اي، كـه بـر رابطـه آمـوزش و      هاي آموزش فني و حرفـه  نارساييترين  مجموعه فوق فهرست زير بعنوان عمده

هـاي   در اين انتخاب توجه شـده اسـت كـه نارسـايي    . گذارد استخراج و تنظيم شده است محيط كار تأثير مي

شايسته يادآوري اسـت كـه ميـزان    . بندي شود اي و مهم در يك دسته طبقه نشأت گرفته از يك عامل ريشه

اي و محيط كار بيك اندازه نيست، و از اين نقطـه نظـر در    ر رابطه آموزش فني و حرفهها ب تأثير اين نارسايي

ترين عوامل تأثير گـذار   فصل پاياني گزارش تحقيق، با معيارهاي معتبر و تأييد شده حاصل مباني نظري مهم

  .بر اين رابطه شناسايي و ارايه خواهد شد
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اي و بازتاب آن  هاي آموزش فني و حرفه فقدان ديدگاه فلسفي مشخص و بنياد نظري برنامه .1

اي بدون توجه به مالحظات و  و حرفه  هاي فني غلبه تفكر تقليدي و اقتباسي در حوزة آموزش :در

خصوصيات فرهنگي اجتماعي كشور؛ نا مشخص بودن كاركردهاي اجتماعي آموزش و پرورش و نيازهاي 

ي كردن آن؛ مشخص نبودن جايگاه ارزشها، بازار كار؛ ترديد بر سر كاربردي كردن آموزش يا عموم

هاي انساني با  اي؛ مشخص نبودن چگونگي تحقق آرمان حرفه اخالقيات و فرهنگ بومي در تربيت فني

العمر و تأمين منافع همه  رعايت اصول فراگير جهاني و اصول ناظر بر عدالت اجتماعي، آموزش مادام

  و نبود سند باال دستي) و مهارت آموزي(اي  فني و حرفه هاي نفع؛ فقدان نظام جامع آموزش هاي ذي گروه

مشخص نبودن نقش دولت در  :ها و اقدامات دولت و بازتاب آن در هاي برآمده از سياست نارسايي .2

پاسخگويي به نيازهاي نيروي انساني كشور؛ نامشخص بودن الگوي توسعه كشور؛ نبود نظام مطلوب براي 

هاي  هاي اقتصادي دولت و كمبود فرصت ي مختلف؛ نا كارآمدي سياستها سنجش نياز بازار كار در بخش

شغلي براي افراد تحصيلكرده؛ آماده نبودن بستر مناسب براي اشتغال زنان؛ ناكارآمد بودن شيوه تخصيص 

هاي هدف؛ تداخل ميان وظايف قانوني نهادها و سازمانهاي موازي در امر  گروه منابع و امكانات دولت براي 

هاي فني و  اي؛ فقدان نظام آمار و اطالعات در زمينه آموزش ذاري آموزشهاي فني و حرفهسياستگ

آموزي؛ اولويت استخدام در   اي؛ مشخص نبودن وضعيت حقوقي انواع عرضه كنندگان حرفه حرفه

هاي دولتي و توزيع امكانات و تسهيالت دولتي صرفاً براساس مدرك تحصيلي و بي توجه به  دستگاه

هاي فردي؛ ناكافي بودن تسهيالت الزم براي خود اشتغالي؛ عدم توجه كافي  و شايستگيخالقيت 

اي  اي؛ عدم برخورداري آموزش فني و حرفه هاي فني و حرفه هاي جمعي به نقش و اهميت آموزش رسانه

 . اي از منزلت اجتماعي مناسب؛ توسعه نامتوازن آموزش فني و حرفه

 :اي و بازتاب آن در هاي حاكم بر آموزش فني و حرفه تها و سياس نامشخص بودن مأموريت .3

اي؛ غفلت از ضرورت درهم تنيدگي آموزش و كار يا آموزش  ابهام در ساختار نظام تربيت فني حرفه

هاي ملي براي  مستمر؛ مبهم بودن نقش آن در توسعه بازاركار و خود اشتغالي؛ ناشناخته بودن اولويت

اي؛ تعدد  هاي هدف؛ مشخص نبودن مسيرهاي آموزش و تربيت حرفه آموزي و گروه عرضه خدمات حرفه

اي و تعقيب سياست هاي متناقض و مبهم؛ مشخص نبودن نهاد  هاي آموزش فني و حرفه متوليان برنامه

اي؛ مخدوش و كم اعتبار بودن شيوه  هاي حرفه مسئول تدوين و تصويب استانداردهاي مهارت و صالحيت

اي؛  هاي فني و حرفه هاي اجرايي بر كميت آموزش ينامه؛ تمركز برنامهسنجش مهارت و صدور گواه

هاي كسب شده افراد در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و آزمونهاي مقاطع  ها و توانايي ناديده گرفتن مهارت

ها و ابتكارات مستقل و  هاي بازار كار و بي توجهي به تالش اي؛ نا مساعد بودن سياست باالتر فني و حرفه

 ها؛  ب مشاركت و خالقيت همگان در تربيت و بكارگيري مهارتجل
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هاي جديد و  اي نسبت به تكنولوژي مشخص نبودن رويكرد كليت نظام آموزش فني و حرفه .4

ها به ويژه مديريت توليد و  مديريت نشدن تحوالت در آموزش، كارآموزي، مديريت :بازتاب آن در

هاي آن، روابط موجود ميان عالم  ار، آموزش عالي و برنامهو ك  ها و ساختارهاي آموزش آموزش، سازمان

ها و سمت و سوي آن از نظر  گذاري ها و بخش توليد و صنعت، سرمايه كار و آموزش، روابط ميان دانشگاه

اي  هاي فني و حرفه آموزش و كارآموزي كه همگي مستقيم و غير مستقيم بر ماهيت و كيفيت آموزش

 تأثير گذاشته است

دشواري جلب  :ريزي درسي متمركز و ژنريك و بازتاب آن در هاي ناشي از برنامه نارسايي .5

ها؛ مشخص نبودن رابطة تحوالت  مشاركت معلمان در تدوين و اجراي برنامه درسي؛ ايستايي برنامه

ر نظارت مند نبودن ام اي بازار كار؛ نظام نيازهاي محلي و منطقه گويي به ها؛ عدم پاسخ تكنولوژي و مهارت

هاي اجرايي و فقدان نظام سنجش و ارزشيابي جامع؛ نبود سازوكار و رويكرد مناسب  و كنترل فعاليت

هاي ذهني  گرايي جديد با تكيه بر توانايي آموزان؛ غفلت از رويكرد حرفه براي هدايت شغلي دانش

توفيق در عملياتي  آموزي؛ عدم ؛ فقدان تعامل مؤثر ميان آموزش و پرورش عمومي و حرفه)فراشناخت(

ها،  كردن مفهوم در هم تنيده و به هم پيوسته استانداردهاي آموزشي و شغلي؛ ضعف در پرورش نگرش

اي؛ فقدان شيوه كارآمد براي حفظ جايگاه مناسب دانش  آموزان فني و حرفه ها در دانش ها و منش مهارت

  نظري و كار عملي؛

عدم توفيق در تضمين ارزش اقتصادي و اجتماعي  :در هاي راهبري و مديريتي و بازتاب آن نارسايي .6

اي مناسب؛ عدم استقرار نظام ارزشيابي و  اي و تأمين منابع مالي كافي براي آموزش حرفه آموزش حرفه

ها؛ تفويض اختيار به نهادهاي استاني بدون  ها و بي توجهي به كارايي و اثربخشي برنامه نظارت بر برنامه

ريزي و اجرا در واحدهاي  اجرايي مناسب و افزايش ناهماهنگي در برنامه ظرفيت سازي مديريتي و

هاي پژوهشي؛ عدم  كاربست يافته استاني؛ ضعف سازماندهي و مديريت در امور پژوهشي؛ بي توجهي به

اي؛ عدم تبادل مستمر  اي و جنسيتي در توزيع امكانات و ارايه آموزشهاي فني و حرفه تعادل منطقه

اي با مؤسسات تحقيقاتي و آموزشي داخل و خارج از كشور؛ عدم صدور  هاي فني و حرفه اطالعات آموزش

اي از سوي برخي  اي؛ عدم رعايت استانداردهاي مهارت آموزش فني و حرفه و حرفه خدمات آموزش فني 

هاي آموزش دهنده؛ ساختار سازماني نامناسب و غير منعطف؛ ضعف شديد هدايت تحصيلي و  از دستگاه

هاي ريز تخصصي به ويژه در كاردانش؛  ي و كمبود شديد مشاوران خبره و عالقمند؛ گسترش رشتهشغل

هاي انجام شده؛ فقدان مطالعات پيگيري  ضعف نظام پژوهشي و مطالعاتي و عدم كاربست نتايج پژوهش

يشتر وري ب اي به منظور دريافت بازخورد از بازار كار؛ نداشتن بهره التحصيالن فني و حرفه فارغ

  ها؛ اي نسبت به نظري با وجود هزينه بيشتر اين آموزش التحصيالن فني و حرفه فارغ
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اي و بازتاب  نارسايي در نظام تربيت، جذب و بكارگماري نيروي انساني در آموزش فني و حرفه .7

به ويژه مربيان (اي از نظر تعداد و روزآمدي  كمبود هنرآموزان و مربيان آموزش فني و حرفه :آن در

؛ به هنگام نبودن دانش فني مربيان و نيروي انساني شاغل؛ فقدان جاذبه اجتماعي و اقتصادي براي ).زن

اي استخدامي و ه اي در مقايسه با ساير بخشها؛ وجود محدوديت هنرآموزان و مربيان آموزش فني و حرفه

تفاوتي و نارضايتي در  انگيزگي، بي هاي ناكارآمد به كارگيري نيروي انساني مورد نياز؛ بي استفاده از شيوه

 .نيروي انساني؛

اي و چگونگي  نارسايي در فرايند ساخت، تجهيز و نگهداري واحدهاي آموزش فني و حرفه .8

وز آمد نبودن تجهيزات بر حسب استانداردهاي فرسودگي، كمبود و ر :استفاده از آنها و بازتاب آن در

هاي دو گانه و  هاي جديد و استهالك باالي تجهيزات بدليل استفاده در شيفت آموزشي به ويژه در رشته

يابي نامناسب فضاهاي آموزشي و رعايت  مكان؛ هاي مالي در تأمين و جايگزيني تجهيزات محدوديت

استقرار فضايي امكانات در بخش دولتي؛ كمبود سرانه  هاي مناسب در نكردن استانداردها و شاخص

  هاي استاندارد فضاهاي آموزشي براساس شاخص

هاي اجرايي و بخش خصوصي و  نارسايي در تأمين منابع مالي و جلب مشاركت ساير دستگاه .9

 عدم استفاده مطلوب از ظرفيتهاي فيزيكي و تجهيزات دستگاههاي اجرايي غير آموزشي؛ :بازتاب آن در

عدم تنوع منابع مالي و ناچيز بودن سهم بخشهاي توليدي و صنفي اعم از خصوصي و دولتي در ارائه 

اي؛ نبود سازوكار كارآمد و مقررات مالي، اعتباري، تسهيالتي و حمايتي بخش  آموزش فني و حرفه

  اي؛ فني و حرفه   گذاري آموزش خصوصي داخلي و خارجي براي مشاركت و سرمايه 

بررسي وضعيت موجود عملكرد يادگيري در نظام آموزش فنـي   هاي  طرح مطالعاتي  يافته –ب 

 .1 اي ـ اقتصادي اي و تربيت حرفه وحرفه

اي در  هاي فنـي و حرفـه   پژوهشگر درباره روش مطالعه خود توضيح داده است كه با توجه به اين كه آموزش

ي  ها در حـوزه  هاي بنيادي و كاربردي به معناي كاربرد نظريه ي پژوهش ايران از فقر پژوهشي بويژه در حوزه

جود گذاشـته شـده اسـت، وي تـالش     ها و اسناد مو عمل در تنگنا قرار دارد و تأكيد مطالعه بر مرور پژوهش

اي را كـه بـه صـورت     هاي فني و حرفـه  اي ـ اقتصادي و آموزش  كرده است تمام منابع مرتبط با تربيت حرفه

اي ساير كشـورها   المللي، تجارب آموزش فني و حرفه هاي بين نامه پژوهش، مرور ادبيات، مقاله، كتاب، توصيه

ود كارشناسي خويش با رويكرد نقادي ـ تحليلي مطالعـه كـرده و    تجارب موج منتشر شده است را با توجه به

                                                 
، نگارش سوم -اي ـ اقتصادي اي و تربيت حرفه بررسي وضعيت موجود عملكرد يادگيري در نظام آموزش فني وحرفه، 1386آزاد، ابراهيم، مرداد .  ١

  عالي آموزش و پرورش، تهران دبيرخانه طرح تدوين سند ملي آموزش و پرورش، شوراي
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اي از تهديدهاي محيطي و نقاط ضعف آمـوزش فنـي و    در اين جا تنها به درج خالصه. نتايج آن را ارائه دهد

 .اي و كاردانش اشاره مي شود حرفه

  )45-28، صص 1386آزاد، (تهديدها  •

 :اي و بازتـاب آن در  آمـوزش فنـي و حرفـه   فقدان نهاد سياستگذار كالن در سطح ملي براي  -

اي در مقايسـه بـا جمعيـت و نيـروي كـار كشـور؛        هاي فني و حرفه كاهش تدريجي اعتبارات در آموزش

ي  اي با شتاب بسيار زياد؛ تمركـز بـر مدرسـه محـوري در ارائـه      هاي فني و حرفه ي كمي آموزش توسعه

اي؛ فقـدان قـانون    هاي فنـي و حرفـه   براي آموزش ي درسي ملي اي؛ نبود برنامه هاي فني و حرفه آموزش

ي كشـور؛   ي بيسـت سـاله   اي براي حركت پايدار و منعطف در فضـاي توسـعه   جامع آموزش فني و حرفه

اي؛ فقدان ارتبـاط   هاي فني و حرفه هاي آموزش العمر در حوزه هاي مادام مشخص نبودن وضعيت آموزش

سمي و سازمان نايافته در كشور؛ فقـدان مشـاركت بخـش    هاي رسمي، غيرر سازماني و تأثيرگذار آموزش

هـاي   ؛ انحالل دانشـكده )ريزي ـ اجرا ـ نظارت ـ مديريت    برنامه(اي  هاي فني و حرفه خصوصي در آموزش

هـاي بـا    هـاي فنـي و مهندسـي؛ تجمـع هنرجويـان در رشـته       تربيت دبير فني و تبديل آن به دانشـكده 

آي كشـور در مقابـل    هاي فني و حرفه عطاف بيش از حد آموزشتجهيزات كم و خدماتي؛ لختي و عدم ان

  تغييرات محيطي؛ 

بـر بـازار كـار    ) WTO(اثرات منفي جهـاني شـدن اقتصـاد     :هاي محيط كار و بازتاب آن در نارسايي -

اي  ايران؛ پيچيدگي روزافزون دنياي كار؛ تغييرات سريع فناوري؛ تولد مشاغل جديد؛  رشد مشاغل واسطه

اي در جامعه و در محيط كـار؛ حركـت    هاي فني و حرفه پايين بودن جايگاه و منزلت آموزشدر جامعه؛ 

قانون اساسي در مقايسه با تغييرات محيطي بـويژه در فنـاوري و پيچيـدگي     44كند اجرايي شدن اصل 

  روزافزون محيط كار؛ مشخص نبودن رابطه آموزش و كار؛

  )52-46، صص1386آزاد، (اي  هاي آموزش فني و حرفه نارسايي •

، از جمله فقدان راهبري كـالن مـؤثر بـر نظـام     ريزي راهبردي مديريت و برنامه  هاي حوزة نارسايي -

ي و بـا شـتاب؛     آموزش فني و حرفه اي؛ تكيه بر مديريت غيرمشاركتي و سلسله مراتبي؛ غلبه توسعة كمـ

اي بـدون   هاي فني و حرفـه  آموزشي  ريزي آموزشي سنتي و غير تعاملي؛ توسعه بكارگيري شيوه برنامه 

رعايت نيازهاي منطقه؛ فقدان نظـارت مسـتمر و مـؤثر؛ فقـدان ارزشـيابي از مؤسسـات آمـوزش فنـي و         

  اي براي درجه بندي؛ فقدان سيستم ارزيابي عملكرد؛ حرفه

، از جمله شيوه متمركز انتخاب و استخدام منابع تأمين و نگهداشت منابع انساني  هاي نظام نارسايي -

التحصـيالن   هـا؛ اسـتخدام فـارغ    ي رشـته  انساني؛ ناكافي بودن تربيت نيروي انسـاني برابـر نيـاز در همـه    
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هاي غير دبيري براي تدريس؛ نبود سيستم بهسازي مسـتمر نيـروي انسـاني؛ ناكارآمـدي سيسـتم       رشته

  ارتقاي منابع انساني؛

و در حد روزمرگي بـودن سـهم    ، از جمله ناچيزنارسايي نظام تأمين و تخصيص منابع مالي و مادي -

ي آموزش و پرورش؛ ناكافي و بسيار كم بودن بودجه مورد نياز  اي از كل بودجه هاي فني و حرفه آموزش

ها؛ نا كافي بودن اختصاص بودجه سرانه دانش آمـوزي بـراي حفـظ كيفيـت      تجهيزات در برخي از رشته

 اي؛  هاي فني و حرفه آموزش

هاي يـاددهي و   ، از جمله بكار گيري روشزي درسي و فناوري آموزشيري هاي نظام برنامه نارسايي -

ها به صورت سـخنراني و كمتـرين اسـتفاده از فنـاوري      يادگيري معلم محور و غير فعال؛ برگزاري كالس

ي دانش آموزان بيشتر از طريق حضـور در كـالس درس و كارگـاه و     آموزشي؛ تمركز يادگيري و مطالعه

هاي مطالعه و يادگيري از محيط خـارج مدرسـه؛    اي و غفلت از بكارگيري مهارت پاسخ به تكاليف مدرسه

  ريزي؛ متمركز بودن برنامه

اي؛ كاربست  هاي بنيادي، كاربردي و توسعه ، از جمله فقر پژوهشهاي نظام تحقيق و توسعه نارسايي -

ن تحقيقـات از روايـي   بسيار نادر نتايج پژوهش؛ عدم تناسب نتايج تحقيقات بـا نيازهـا؛ برخـوردار نبـود    

  بيروني و دروني در حد قابل قبول

اي استخراج شده از  هاي آموزش متوسطه فني و حرفه چكيده نارسايي -گروه دوم  .2

 بررسي پيشينه تحقيقات

اي دوره متوسطه در زمينه رابطه  هاي آموزش فني و حرفه انجام گرفته نارسايي 1در بررسي پيشينه تحقيقات

. اي و محيط كار از مجموعه تحقيقاتي كه در داخل كشور انجـام گرفتـه اسـتخراج شـد     آموزش فني و حرفه

  :ها بشرح زير است چكيده اين نارسايي

دخيل بودن  عواملي غير  :اي و كاردانش آموختگان متوسطه فني و حرفه مشكالت اشتغال دانش -

از آموزش همچون  نبود سرمايه و توان مالي براي راه اندازي كسب و كار در اشتغال هنرجويان؛ پايين 

بودن ميزان دريافتي افراد و درنتيجه روي آوري به اشتغال در مشاغل غير مرتبط اما با درآمد باالتر؛ عدم 

هاي  با نياز بازار كار؛ عدم برآورد نياز منطقه به مهارت ها و تعداد دانش آموزان هنرستانها تناسب رشته

هاي آموزش فني و بيكاري فارغ التحصيالن، شدت  فني مورد نياز و در نتيجه  تورم در برخي از رشته

اشتغال اغلب فارغ انتخاب رشته كاردانش به اجبار؛ ؛ اين امر براي هنرجويان دختر بيشتر از پسران است

                                                 
» هاي بازار كار بررسي رابطه بين آموزش فني و حرفه اي و نياز: پيشينه تحقيقات داخل كشور«پيشينه تحقيقات در فصل  كامل بررسيمتن .  ١

  .آورده شده است
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اي در مشاغلي غير از رشته تحصيلي خود؛ برخورداري بيشتر فارغ  ي فني و حرفهها التحصيالن رشته

التحصيالن كاردانش؛  اي از امكان جذب در بازار كار نسبت به فارغ هاي فني و حرفه التحصيالن رشته

  ؛تاثير پذيري شديد اشتغال فارغ التحصيالن از جنسيت، نسبت اشتغال پسران بيشتر از دختران است

ها  تفاوت محرز آموزش هنرستان :ها با نياز بازار كار و ارتباط با  بخش اقتصاد اسب آموزشعدم تن -

التحصيالن در تأمين نياز بازار كار؛ ضعف  هاي فني فارغ با تكنولوژي موجود در بازار؛ ناكافي بودن مهارت

ها؛ عدم همكاري بخش صنعت در بازديد و كارورزي هنر  شديد ارتباط و همكاري صنعت با هنرستان

صنعتي توسط مسؤالن هنرستانها؛ نگرش منفي جويان؛ مسئوليت نپذيرفتن ريسك بازديد از مراكز 

ها؛ هزينه بر بودن باز آموزي  صاحبان صنايع نسبت به دانش و مهارت عملي فارغ التحصيالن هنرستان

 التحصيالن براي صنايع؛  فارغ

همزماني اجراي دوره كارورزي با برگزاري كنكور و در نتيجه  ):كارورزي(آموزش عملي هاي  نارسايي -

هاي عملي هنرجويان؛ وقت گذراني در زمان  رواني بر هنرآموزان؛ ضعف آموزش مهارتبروز فشار 

كارورزي بجاي يادگيري مهارت؛ عدم تناسب برخي از مراكز توليدي محل كاراموزي يا بازديد با اهداف 

 هاي فني؛  آموزش

درسي؛ هاي  دشواري و حجم زياد محتواي كتاب :هاي درسي هاي برنامه درسي و كتاب نارسايي -

هاي درسي بيشتر بر  محتواي كتاببودن  مبتني؛ كافي نبودن زمان تدريس بويژه براي دروس عملي

عدم تناسب محتوا با تكنولوژي جديد و موجود در بازار؛ فراتر بودن محتواي كتاب درسي از ؛ تئوري

 ؛دوم و سوم هاي اول و بين برنامه درسي سال آهنگي سطح دانش  قبلي هنرجويان؛ عدم ارتباط و هم

تمركز صرف بر كتاب ؛ عدم رعايت پيش نياز دروس؛ هماهنگي بين برنامه درسي نظري و عمليضعف 

 درسي؛ 

ها در دروس  هاي هنرستان ورودي ضعف علمي شديد ):هنر جويان(ها  ويژگي وروديهاي  نارسايي -

اطالع  هنر جويان از كمبود ؛ انگيزه تحصيلي هنرجويانبودن   پايين؛ پايه بويژه رياضي و فيزيك

برخوردار نبودن  نگرش نادرست نسبت به هنرستان حتي از سوي والدين؛ هاي فني و حرفه اي و آموزش

ها از ورود  اي؛ ممانعت مديران دبيرستان هاي فني و حرفه ها از روحيه يادگيري آموزش برخي از ورودي

 ها؛ دانش آموزان قوي از لحاظ درسي به هنرستان

فقدان تجربه وتوانايي دبيران ليسانسيه جديد  :بكارگيري و آموزش نيروي انساني نارسايي هاي -

ها؛ كم  هاي عملي؛ فقدان يا كمبود استاد كار در هنرستان االستخدام بويژه در تدريس دروس و مهارت

روز نبودن  براي تدريس؛ عدم آشنايي هنرآموزان با تكنولوژي جديد و به) دبيران(انگيزگي هنرآموزان
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هاي اثربخش  دانش و مهارت آنان؛ نياز دبيران جديد االستخدام به گذراندن دروس علوم تربيتي و روش

اي؛ فقدان آگاهي به علوم تربيتي و تجربه در نيروهاي شركتي؛ فقدان پست  تدريس آموزش فني و حرفه

ها  تحصيلي در هنرستان؛ فقدان مشاور و نياز به هدايت .ها اهميت خاصي دارد انبار دار كه براي هنرستان

اي نيستند؛ عدم تناسب  و نيز انتخاب مشاوران فعلي از بين كساني كه متخصص آموزش فني و حرفه

  .هاي آموزش ضمن خدمت با نياز هنرجويان؛ از عملكرد  دبيران ارزشيابي ساالنه بعمل نمي آيد دوره

افراد فاقد تخصص در آموزش فني  ها اغلب از انتخاب مديران هنرستان :ها مديريت هنرستاننارسايي  -

اي؛ برخوردار نبودن مديران از اختيارات الزم براي جذب، انتخاب و يا جابجايي نيروي  انساني  و حرفه

ها؛ ضعف نظارت و  پاسخگو نبودن مسوالن ادارات آموزش و پرورش نسبت به مسائل  مديران هنرستان

هاي فني و  آموزش و پرورش نسبت به آموزش ها؛ مثبت نبودن نگرش كارشناسان ادارات هنر ستان

 اي ؛ حرفه

بسيار ناچيز بودن سرانه  :فضا، مواد، امكانات و تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهيهاي  نارسايي -

ها؛  دانش آموزي؛ عدم تناسب فضا، مواد، امكانات و تجهيزات كارگاهي و آزمايشگاهي با نياز هنرستان

ها؛ فقدان فضاي مناسب براي برخي از تجهيزات كارگاه يا  رگاهقديمي و ناكارآمد بودن فضاي كا

هاي درسي به آن اشاره شده  ها مطابق آنچه كه در كتاب آزمايشگاه؛ عدم وجود ابزار و تجهيزات دركارگاه

است؛ ممانعت از بكارگيري  بخاطر نگراني از خراب شدن امكانات و تجهيزات؛ در برخي موارد واگذاري 

  ها به افراد غير متخصص و ناآشنا به امور فني؛  امين مواد و تجهيزات آزمايشگاه وگارگاهامر خريد يا ت

هاي عملي در ارزشيابي؛ توجه  اهميت بيشتر مباحث نظري تا آزمون :نظارت و ارزشيابيهاي  نارسايي -

ي هاي فني؛ براي فرار از افت تحصيل ها و صالحيت ارزشيابي كيفيت آموزش نمره و نه به صرف به

شود؛ سهل انگاري در برگزاري امتحانات پاياني؛ فقدان استاندارد و رويه  ها با ارفاق انجام مي ارزشيابي

  اي بودن نتايج ارزشيابي؛  معتبر براي ارزشيابي و در نتيجه ذهني و سليقه

اي و كاردانش از نقطه نظر  هاي آموزش متوسطه فني و حرفه نارسايي -گروه سوم  .3

 راننظ خبرگان و صاحب

هاي انجام شده درباره وضعيت فعلـي آمـوزش    اي در مصاحبه نظران و متخصصان آموزش فني و حرفه صاحب

كه چكيده آن  1اند ها و مشكالت آن نظراتي ابراز كرده اي و كاردانش در سطح متوسطه و نارسايي فني و حرفه

  :بشرح زير است

                                                 
 اي درباره ارتباط اين اندركاران و خبرگان آموزش فني و حرفه بندي نظرات دست جمع«ها و جمع بندي نظرات در فصل  متن كامل مصاحبه.  ١

  .آمده است» ها با بازاركار آموزش



   اي و محيط كار بررسي رابطه آموزش فني و حرفه    256

 

اي و  آمـوزش متوسـطه فنـي و حرفـه     هاي برقراري ارتباط با بازار كـار در  هاي شيوه نارسايي ∗

هـاي بكـار گرفتـه     هاي هريك از شيوه اي درباره نارسايي نظر متخصصان آموزش فني و حرفه .كاردانش

  :شده در وزارت اموزش و پرورش براي برقراري ارتباط با محيط كار بشرح زير است

خـود بايـد   ) يا اوليـاي آنـان  (آموزان  در كارورزي معموالً دانش .هاي كار آموزي و كارورزي نارسايي -

هاي اقتصـادي از كـارورزي چنـدان اسـتقبال      يابي كنند كه با دشواري بسياري همراه است؛ بنگاه  جاي

الزحمـه   دليل عدم پرداخت حـق  نظارت بر كارورزي را به) هنرآموز ناظر كارورزي(كنند؛ ناظر فني  نمي

با زمان آمادگي براي كنكور ) مرداد ماه(نمي دهد؛ تقارن زمان اجراي كارورزي  مناسب بدرستي انجام

شود كار بشكل صوري انجام شود؛ غالباً كارآموزي، بجاي  محيط واقعي كار در خود هنرستان  باعث مي

گيرد؛ دو واحد درس كارآفريني تأثير گذار نيست و تدريس آن نيـز غالبـاً توسـط مدرسـي      صورت مي

 .گيرد كه متخصص كارآفريني يا فرد كارآفرين نيست صورت مي

گيـر برنامـه هنرسـتان جـوار      محدود شدن بسيار چشم. هاي هنرستان هاي جوار كارخانه نارسايي -

هـاي اقتصـادي از ايـن برنامـه؛ دسـت و پـا گيـر بـودن برخـي از           كارخانه؛ عدم حمايت مديران بنگاه

روحيـه كـارگري؛ فقـدان حمايـت قـانوني از       هنرجويان در محيط كار به دليـل سـن كـم و نداشـتن    

هـاي رسـمي فنـي و     هاي جوار؛ گرايش داشتن بازار كار به استخدام افـراد خـارج از آمـوزش    هنرستان

هـاي رياضـي و تجربـي در     آموختگان رشـته  تر بودن دانش اي؛ ذهنيت كارفرمايان درباره با هوش حرفه

 انشاي و كارد التحصيالن فني و حرفه مقايسه با فارغ

عـدم   ).هاي برقراري ارتباط با محيط كـار  بعنوان يكي از شيوه(هاي شاخة كاردانش  نارسايي -

مركـب از  (همكاري ساير دستگاهها بـا آمـوزش و پـرورش؛ متوقـف مانـدن فعاليـت كميتـه اسـتاني         

آموختگـان كـاردانش؛ بدرسـتي اجـرا      دار بررسي نياز هاي هر استان به دانش عهده) هاي مختلف حوزه

آموختگان  نامه مهارت به دانش ها وصدور گواهي ن تعهدات وزارت كار در زمينه ارزشيابي از مهارتنشد

 كاردانش؛ 

. ريزي درسي هاي نياز سنجي و بكارگيري رويكرد تجزيه و تحليل مشاغل در برنامه نارسايي -

جهـان بـر    ريزي درسي درحـالي كـه حـدود دو دهـه اسـت در      تداوم استفاده از اين رويكرد در برنامه

شود؛ محدود شدن نقـش نماينـدگان    ويژه پرورش مبتني بر شايستگي تأكيد مي رويكردهاي جديد به

اي  هاي درسـي امـوزش فنـي و حرفـه     هاي اقتصادي در تدوين اجزاء و محتواي برنامه بازار كار و بنگاه

ـ      حضور كم به ازنگري رنگ يك نفر متخصص حرفه در كميسيون برنامه ريـزي درسـي مـرتبط؛ عـدم ب

هـاي دنيـاي؛ تأكيـد بـر تغييـر       هاي تحولي فناوري و متناسب با پيچيـدگي  هاي درسي در دوره برنامه

ريـزي   هـاي اجرايـي در برنامـه    هاي درسي؛ عدم توجه كافي به جنبـه  هاي درسي به جاي برنامه كتاب
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هاي غير  ستگيدرسي؛ عدم ارزشيابي از اجراي برنامه درسي؛ كم توجهي در اين رويكرد به پرورش شاي

هاي ارتبـاطي؛   خالقيت، كارآفريني، آموزش شهروندي، قوانين تجارت، مهارت: اي همانند فني و حرفه

تمركز برنامه ريزي در سطح ملي فارغ از برنامه توسعه مناطق مختلف كشور؛ فقدان مكـانيزم كنتـرل   

 مستمر فرايند و محصول؛ 

در اين زمينه وضـعيت از ايـن قـرار ارزيـابي     . انيهاي تربيت، جذب و بازآموزي نيروي انس نارسايي ∗

 :شده است

كرد از وزارت آمـوزش و پـرورش جـدا شـده و      دانشگاه بابل كه براي آموزش و پرورش نيرو تربيت مي -

جذب نيروهاي تعهددبيري در دانشگاه شـهيد رجـايي كـم شـده و تربيـت      . تغيير مأموريت داده است

هـاي تربيـت    بطور كلي در سالهاي اخير گرايش دانشكده. هاي فني محدود شده است معلم آموزشكده

هـاي غيردبيـري را    اي رفتن به سمت آموزش عالي غير دبيري بـوده اسـت، لـذا دوره    ير فني وحرفهدب

. هاي تخصصي تربيت دبير فني است اجراكرده و آموزش تئوري و عمومي دروس آنها بيشتر از آموزش

نشـكده  دانشكدة نوشيرواني بابل، دا) دانشگاه علم و صنعت فعلي(اي كه قبالً در هنرسراي عالي  تجربه

آمده اسـت وفعـالً دانشـگاه شـهيد رجـائي هـم دچـار همـان مشـكالت           پيش) اميركبير(پلي تكنيك 

 . است شده

دليل اين كه محدوديت قانوني براي استخدام افراد داراي مدرك كمتر از ليسانس وجود دارد استاد  به -

 . كار و سرپرست كارگاه جذب نشده است

. اي بشدت كاهش پيدا كرده اسـت  ني در آموزش فني و حرفهدر سالهاي اخيرميزان جذب نيروي انسا -

در چند سـال  . اند هاي عمومي تخصيص يافته هاي مرتبط با آموزش رديف هاي استخدامي براي سمت

هـاي عملـي    ها بيشتر به مدرك توجه شده تا تسلط و مهارت گذشته براي استخدام دبير در هنرستان

هزار نفر فراهم شده است ولي تا كنون استخدام در آمـوزش   6اخيراً مقدمات استخدام حدود . دبيران

اي بدين شكل مرسوم نبوده كه به جاي نيروي انساني داراي صالحيت آموزش فني،  هاي فني و حرفه

در نظام قديم آچار بدست هـا اسـتادكار بودنـد و    . نباشند» دست به آچار«افرادي استخدام شوند كه 

براي دروس تئوري يك معلم و براي دروس عملـي  . دو معلم داشتهركالس . دادند تئوري درس نمي

 . داد يك استادكار آموزش مي

در باز آموزي نيروي انساني بشكل فعال عمل نشده است زيرا هـم در آمـوزش عمـومي و هـم فنـي و       -

حتي گاهي با آمـوزش ضـمن خـدمت يـا     . اي براي باز آموزي معلم وجود ندارد اي نظام و برنامه حرفه

هاي كوتاه مدت به دليل كمبود اعتبار و يا اين كه آموزش ضمن خدمت فقط براي كتـاب هـاي    دوره

 . شود شود، موافقت نمي جديد است و شامل كتاب و برنامه درسي قديمي نمي
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هاي كارگاهي اسـت   ها داراي محتواي نظري است اما نياز ها در آموزش فني از نوع آموزش اغلب دوره -

حفظ و نگهداري ماشين آالت نيازمند مراقبـت و تعميـر   . شود ها ديده نمي دوره و گاه مواد مصرفي در

  . اعتبار الزم براي نگهداري ماشين آالت وجودندارد. است

نظرات كارشناسان درباره تأمين و تخصيص منابع به آمـوزش فنـي و   . هاي تامين منابع مالي نارسايي ∗

 :شرح زير بوده است پرورش بهاي در سطح كالن و در درون وزارت آموزش و  حرفه

اي كشور بصورت يك نظام مستقل ديده  در بحث تامين منابع مالي، ازآنجائي كه آموزش فني و حرفه -

نشده است، لذا منابع مالي براي هر دسـتگاه برحسـب نفـوذ و نيـاز دسـتگاه و اعتبـارات گذشـته آن        

هماهنگي و سياستي مشخص در  رعايت و اين فرايند تخصيص، بدون توجه به. شود تخصيص داده مي

البته اقداماتي جهت . گيرد اي در كل كشور صورت مي رسيدن به اهداف آموزش و تربيت فني و حرفه

اي انجام شده كه موفقيتي چنداني به همراه نداشـته   هماهنگي در نظام آموزش و تربيت فني و حرفه

  . است

اي  اه آموزش و پرورش به آموزش فني و حرفهعالوه بر اين، در حوزه فعاليت هاي آموزش وپرورش، نگ -

هاي آموزش و تربيـت   هاي فعاليت و اين نگاه سبب شده به تناسب، كليه مؤلفه. نگاه تقليلي بوده است

يكي از مصـاديق اصـلي ايـن نگـاه تقليـل گرايانـه، در تفسـير        . اي تحت تاثير قرار گيرند فني و حرفه

اعتبارات الزم و صحيح براي رسيدن به اهداف آن در حـوزه  هاي توسعه پنج ساله و پيش بيني  برنامه

  . اي است آموزش فني و حرفه

طور كلي، جريان تامين منابع مالي حركت صحيحي ندارد و بجاي اين كه اهداف برنامـه درسـي و    به -

 هاي مسئولين سطح باال استانداردهاي موجود در آن تعيين كننده منابع مورد نياز باشد، نظرات و نگاه

 . جهت دهنده سهم تخصيص منابع در اين حوزه شده است

هـاي زيـر بيـان شـده      از طرف كارشناسان ديدگاه .اي هاي مديريت در آموزش فني و حرفه نارسايي ∗

   :است

هـا اكثـراً    برنامـه . اي وجود ندارد ثبتي به آموزش فني و حرفهمدر درون وزارت آموزش و پرورش نگاه  -

از طـرف ديگـر، در   . كنـد  هـا تغييـر مـي    قائم به فرد بوده و با تغييرات در سـطح وزارت خانـه برنامـه   

هنرستانها استفاده از صالحيت هاي غير فني مديران و معاونين مرسوم شده است و ناسازگاري مهارت 

و نقصان مهارتي بوجود آمده است و در نتيجه مديران درك صحيحي از ) لعدم تناسب مهارت با شغ(

  . هاي مختلف ندارند منابع مالي مورد نياز رشته



 259       اي  بررسي محيط كار در ارتباط با آموزش فني و حرفه: فصل ششم     

 

اي وجود داشت و انسجامي نسبي در  عالي هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه در سالهاي قبل شوراي -

هـاي فنـي و    همـاهنگي آمـوزش  انحـالل شـوراي عـالي    . اي بوجود آمده بود امور آموزش فني و حرفه

انحالل معاونـت آمـوزش   . شود اي محسوب مي هاي فني و حرفه اي از جمله عوامل ضعف آموزش حرفه

گزيني آن با معاونت آموزشي، موجب شد در بدنه آموزش و پرورش تعداد افراد  اي و جاي فني و حرفه

اي بـه   هـاي فنـي و حرفـه    مـوزش تصميم گيري براي آ. فني نسبت به غير فني در اقليت قرار گرفتند

ها به نسبت  اكنون هنرستان. دست افرادي انجام گرفت كه از اين نوع آموزش ها اطالع كافي نداشتند

هـاي   ها در حوزه فنـي بـه سـاير حـوزه     مديريت از حوزه ستادي تا هنرستان. هاي قبل افت دارند سال

 . است آموزش عمومي منتقل شده

قـرار   ارزيابي كارشناسان از وضعيت كيفيت به. اي تربيت فني و حرفه هاي كيفيت آموزش و نارسايي ∗

  :زير است

اي  هـاي فنـي و حرفـه    منـد نبـوده اسـت، آمـوزش     ها هدف چون در سه دهه گذشته توسعه هنرستان -

اي بدون توجه بـه امكانـات و منـابع     رويه آموزش فني و حرفه گسترش بي. دچارافت كيفي شده است

لت فشار مسئوالن، بخشداران، فرمانـداران و نماينـدگان مجلـس بـراي تاسـيس      بع. انجام گرفته است

هاي فني كه مورداقبال مردم هم بود توسعه كمي متوازن با توسـعه كيفـي صـورت نگرفتـه      هنرستان

  . است

پيچيدگي بازار كار، انسجام ناقص محتوا ي برنامه درسي، ناهماهنگي برنامه عملي و نظري، و برگزاري  -

آموزاني كه بدون سنجش استعداد و عالقه به آمـوزش   انگيزگي دانش ظري از دروس عملي، بيآزمون ن

از جملـه  . است ها بيان شده شوند از جمله داليل ضعف كيفيت اين گونه آموزش اي وارد مي فني حرفه

ه اند ك هاست، واحدها بيشتر به سمت دروسي رفته در برگزاري دروس اختياري كه در اختيار هنرستان

  . چون آموزش كارگاهي هزينه براست. شود در كالس با كمترين هزينه تدريس مي

  اي و كاردانش هاي آموزش متوسطه فني و حرفه ها و چالش بندي نارسايي جمع .4

هاي مختلف شناسـايي و   اي و كاردانش كه از ديدگاه هاي آموزش فني و حرفه اي از نارسايي تا كنون مجموعه

هـا   حال با توجه به هدف اين پژوهش، الزم است تبيين شود اين نارسايي. و ارايه شد بود استخراج احصا شده

هـا و   مالحظـه مـي شـود كـه نارسـايي     . گذارند اي و محيط كار تأثير مي چگونه بر رابطه آموزش فني و حرفه

بـراي  . ننـد ك ها يكديگر را تأييـد مـي   هاي نقل شده از سه گروه مطالعات ياد شده در بسياري از مقوله چالش

هـاي   بنـدي تنهـا بـه نارسـايي     انها پرداخته شد، بعنوان جمع هاي مطالعاتي كه در باال به احتراز از تكرار يافته
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ميان آمده اشاره شده و تأثير آن بر رابطـه آمـوزش    اي كه در غالب مطالعات ذكري از آنها به اي و عمده ريشه

  :عبارت است از  هاي اصلي و عمده ينارساي. شود اي و محيط كار تبيين مي فني و حرفه

انسـجام و   .اي هاي آمـوزش فنـي و حرفـه    فقدان ديدگاه فلسفي مشخص و مباني نظري برنامه -

راهبري و مديريت، تربيت و بكارگيري (اي  هاي تشكيل دهنده نظام آموزش فني و حرفه جهتي مؤلفه هم

نيروي انساني، برنامه ريزي آموزشي و درسي، تأمين و تخصيص منـابع مـالي، سـاخت و تجهيـز فضـاي      

ه، آمـوزش عـالي،   آمـوزش متوسـط  (هـاي آن   و زير نظام) آموزشي، نظارت و ارزشيابي، و اجراي آموزش

بصـورت  (هـاي ارايـه آن    و شـيوه ) اي هاي سازمان نايافته فنـي و حرفـه   هاي غير رسمي، آموزش آموزش

نيازمند اتكا به ديـدگاه فلسـفي و   ) آميخته آموزشگاهي، در محيط كار، بصورت مجازي و يا بصورت درهم

گذاري و محافل علمي  استگيري و سي اي است كه مورد پذيرش مراجع تصميم مباني نظري تعريف شده

اي در توسعه  در پرتو چنين ديدگاهي است كه نقش و رسالت نظام آموزش فني و حرفه. قرار گرفته باشد

هـاي   اي كه بين ايـن نظـام و سـاير نظـام     و بهروزي جامعه مشخص شده و ضرورت، اولويت و نوع رابطه

فقـدان  . گردد آورد مشخص مي طي بهمراه ميجامعه بايد برقرار شود و استلزاماتي كه برقراري چنين رواب

هـا و فراينـدهاي بكـار     ها و زيرنظام هاي نظري سبب شده است در هر يك از مؤلفه چنين فلسفه و بنيان

اي و مستقل، و با تقليد از يك تجربه خارجي و  بشكل جزيره. اي هاي فني و حرفه گرفته شده در آموزش

بدون رعايت اصول معتبر و پذيرفته شده، تغييراتي صورت گيرد يا براساس اعمال سليقه مديريت وقت و 

ها افزوده شود و ابهام و اشفتگي جديدي هم در پيوندهاي بين اجزاي دروني نظام و هم در  و بر نابساماني

شايسته ياداوري است كـه  . ها از جمله محيط كار بوجود آيد اي با ساير محيط رابطه آموزش فني و حرفه

اي است ولي انجام آن مستلزم وجـود اراده الزم   چنين اقدامي نظام آموزش فني و حرفه هرچند متقاضي

  .گذار كشور در سطح كالن و با مباشرت و مديريت نهادهاي فرادستگاهي ميسر است در نهادهاي سياست

طور  همان .آموختگان ها و اقدامات دولت در حوزه اشتغال دانش هاي برآمده از سياست نارسايي -

هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دولت از  ها و برنامه ر فصل بررسي محيط كار تبيين شد، سياستكه د

. گذارد اي و محيط كار تأثير مي جهات مختلف بر برقراري، تداوم و كارايي رابطه بين آموزش فني و حرفه

هاي  ا دار از آموزشهاي اقتصادي در حمايت و مشاركت معن انگيزگي و بي رغبتي بنگاه در واقع ريشه بي

هـا در طـول زمـان     هاي عمدتاً اقتصادي دولـت  ها و سياست هاي برنامه اي را بايد در نارسايي فني و حرفه

هاي اقتصادي و اجرايـي دولـت و تخصـيص غيـر      گري ها يكي تصدي در رأس اين نارسايي. جستجو كرد

امور در ايجاد فضاي رقـابتي اسـت، و    بهينه منابع به اتكاي درآمدهاي نفتي و غفلت از راهبري و هدايت

امـر    اعتنـايي عمـومي بـه    هاي مسئول و بـي  نگري حاكم بر نهادها و سازمان آهنگي و بخشي ديگري ناهم

هاي توسعه مورد تفاهم عموم نهادها و طبقات مـردم اسـت كـه موجـب      طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامه
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. هاي ماهيتاً مرتبط با يكديگر فـراهم نگـردد   بين بخششود بستر مناسب براي برقراري رابطه سازنده  مي

وجه ديگر آسـيبي اسـت كـه از ايـن موقعيـت بـر سـاماندهي، تـأمين         . اما اين يك وجه اين پديده است

انگيزه بودن نيروي انساني شاغل در  بي. شود اي وارد مي نيازهاي اساسي، و اداره امور آموزش فني و حرفه

هاي فرسوده  ها و ساختمان آموزان نا مستعد و بي تفاوت به اين دوره د دانشاي و ورو آموزش فني و حرفه

هـاي   ها و برنامـه  هاي تخصيص منابع و عدم كفايت سياست و تجهيزات ناكافي، قسمتي ناشي از سياست

  .ايجاد اشتغال است

هاي حاكم بر نهادهـاي   ها و سياست نامشخص بودن مأموريتگذار كالن و  فقدان نهاد سياست -

يكـي از تبعـات فقـدان ديـدگاه فلسـفي و ضـعف مبـاني علمـي          .اي فعال در آموزش فنـي و حرفـه  

اي آن است كه مجموعه نهادهاي دولتي و غير دولتي فعال در اين حوزه در سه  هاي فني و حرفه آموزش

ستوري، گذار و راهبر اين حوزه، كه نه بشكل اداري و د اند بر سر ايجاد نهاد سياست دهه گذشته نتواسته

بلكه بر مبناي حفـظ منـافع جمـع و بشـكل عمليـاتي و كارآمـد، ايـن حـوزه را مـديريت و در مجـامع           

پوشـاني   هـم . گذاري كالن كشـور شـأن و منـافع ايـن حـوزه را نماينـدگي كنـد        گيري و سياست تصميم

سـرمايه  هاي آموزشي و اتالف منابع قابل توجه همراه ناكارآمدي محصوالت و اثر بخشـي نـاچيز    فعاليت

هـاي   وجه ديگر آن است كه سـاير بخـش  . دهد هاي انجام شده يك وجه اين نارسايي را نشان مي گذاري

هاي آموزش فني  هاي اقتصادي، حتي اگر مايل به برقراري ارتباط و مشاركت در فعاليت اجتماعي و بنگاه

حاكم بر نهادهاي آموزشـي،  گير و روحيه ديوانساالري  اي باشند با مشاهده تعدد نهادهاي تصميم و حرفه

  .كنند از تصميم خود منصرف شده و راه حل بديلي براي رفع نيازهاي نيروي انساني خود جستجو مي

هاي  نارساييها با نياز بازار كار،  عدم تناسب آموزشريزي درسي و  هاي ناشي از برنامه نارسايي -

هـاي آموزشـي و    ي و تنظـيم برنامـه  مرحله طراحـ  .هاي اقتصادي هاي برقراري ارتباط با بنگاه شيوه

تـرين مراحـل    هـا، يكـي از حسـاس    دليل ماهيت اين آمـوزش  اي، به درسي در حوزه آموزش فني و حرفه

گويي به مخاطبان و مشتريان اين خدمت است، كه انجام آن جز با مشاركت فعـال آنهـا در فراينـد     پاسخ

هـاي اقتصـادي قابـل درك اسـت كـه مايـل        اين واكنش بنگاه. ريزي درسي بدرستي ميسر نيست برنامه

دهد شركت و سـرمايه گـذاري نكـرده و يـا از      نباشند در آموزشي كه به نيازهاي مهارتي آنان پاسخ نمي

  .كارورزي و كارآموزي هنرجويان چنين برنامه درسي استقبال نكنند

يي را، از نامتناسـب  ها اين نارسايي كه طيفي از نارسايي. هاي مديريت و اداره امور آموزشي نارسايي -

نارسايي در نظام تربيت، جذب و بكارگماري نيروي انساني گرفته و به  ها و ضعف در ويژگي وروديبودن 

نارسـايي  اي و چگونگي استفاده از آنها و  فرايند ساخت، تجهيز و نگهداري واحدهاي آموزش فني و حرفه

آورد موجب  يي و بخش خصوصي بدنبال ميهاي اجرا در تأمين منابع مالي و جلب مشاركت ساير دستگاه
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گـويي   اي شده و از ظرفيت پاسخ عدم توازن در كميت و ضعف كيفيت آموزش و تربيت فني و حرفهبروز 

اي به انتظارات جامعه و ايفاي درسـت رسـالتي كـه بـر عهـده گرفـت بشـدت         نظام آموزش فني و حرفه

در طول سه دهه گذشـته، نشـان از آن دارد    رساييتداوم همراه با گرايش شتاب گيرنده اين نا. كاهد مي

هاي بيروني مـؤثر بـر    هاي حاكم بر محيط كه ريشه اين نارسايي داخلي نظام آموزشي را بايد در نارسايي

هـاي محيطـي كـالن اول و دوم     و در اين ميان نقـش دو نارسـايي  . اي جستجو كرد آموزش فني و حرفه

اي گذاشته شده،  يفاي رسالتي كه بر عهده آموزش فني و حرفهدر هر صورت، براي ا. بسيار مشهود است

هاي مستعد و بـا   هاي قانوني، و اختيارات مناسب در انتخاب ورودي در اختيار داشتن منابع مالي، حمايت

  .انگيزه و نيروي انساني شايسته از ضروريات است
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بررسي و تحليل وضعيت محيط كار ايران در ارتباط با نظام 

  اي آموزش فني و حرفه

  مقدمه

اي، نخست در قسمت اول  در اين بخش، براي شناخت بهتر محيط كار ايران در ارتباط با آموزش فني و حرفه

گيري تحوالت محتمل آن، بمنظور تبيين جايگاه  جهت تصويري كلي و مختصر از خصوصيات اقتصاد ايران و

اي و بـازار   بازار كار در بستر وضعيت اقتصادي كشور و چگونگي تأثيرپذيري ارتباط نظام آموزش فني و حرفه

پس از آن در قسمت دوم، خصوصيات . شود كار ايران از بستر اقتصادي كه در آن مستقر شده است، ارايه مي

شود  هاي تحصيلي باختصار بررسي مي با تأكيد بر ويژگي) شاغالن و جويندگان كار(ايران  و تحوالت بازار كار

  .شود اي تحليل مي هاي اساسي بازار كار ايران و تأثير آن بر آموزش فني و حرفه و سپس چالش

خصوصيات اقتصاد ايران و تأثيرگذاري آن بر ارتباط آموزش فني و  .1

  اي و بازار كار حرفه

گـذاري، اشـتغال و    وضعيت اقتصاد ايـران و تحـوالت آن از لحـاظ رشـد اقتصـادي، سـرمايه        در اين قسمت

وري؛ رقابتي شدن اقتصاد و خصوصي سازي؛ و اندازه دولت و ميزان دخالـت دولـت در اقتصـاد بررسـي      بهره

بـر   در ايـران و تـأثير آن  ) پنهـان (اي نيز به بررسي وضعيت اقتصاد غيـر رسـمي    قسمت جداگانه. شد خواهد

هاي آينده اقتصاد و اشـتغال در ايـران ارايـه خواهـد      اي اختصاص دارد و در پايان چالش آموزش فني و حرفه

  .شد

  وري گذاري، اشتغال و بهره ، سرمايهاقتصادي رشد 1.1

اي، از دو منشـا   آمـوزش فنـي و حرفـه     طور كه در بخش مباني نظري بحـث شـد، ضـرورت توجـه بـه      همان

هاي اقتصادي به نيروي انساني مـاهر، و ديگـري نيـاز مـردم كشـور بـه        ياز بنگاهگيرد يكي از ن سرچشمه مي

هاي اقتصادي به نيروي كار، خود از نياز كشور به رفاه بيشـتر و   اما نياز بنگاه. پذير هاي اشتغال داشتن مهارت

گذاري در توليـد   يهسرما اقتصادي نيز به نوبه خود از راه  رشد . شود رشد اقتصادي حاصل مي در نتيجه نياز به

داخلـي و  (هاي اقتصادي رقيب  وري كيفيتي است كه به هنگام وجود بنگاه بهره. آيد كاال و خدمات بدست مي

. سازد تر را ضروري مي تر و ارزان وجود رقابت، توليد كاال و خدمات با كيفيت. شود در بازار مطرح مي) خارجي

شود، چون توليـد كـاالي    اي تشديد مي آموزش فني و حرفه وري، مجدداً ضرورت توجه به با مطرح شدن بهره
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اين ترتيب، آموزش  به. آيد باكيفيت در فرايندي با اتالف كم، تنها از عهده نيروي كار ماهر و با صالحيت بر مي

اي به عاملي تبديل مي شود كه، هم براي رشد اقتصادي و رفاه جامعـه ضـرورت دارد و هـم بـه      فني و حرفه

كند، اما بالندگي خود آن نيز به رشد اقتصـادي، تـداوم    و بالندگي آن در صحنه رقابت كمك مي ادامه حيات

اي اسـت كـه    هاي چنـد جانبـه   چنين ضرورت. وري نيازمند است گذاري، توسعه اشتغال و بهبود بهره سرمايه

 .     سازد اي و محيط كار را الزام آور مي برقرار داشتن رابطه پويا بين نظام آموزش فني و حرفه

وري و  گذاري، اشتغال و بهره اكنون شايسته است كه تحوالت محيط كار كشور بلحاظ رشد اقتصادي، سرمايه

در بررسي جديدي كه در زمينه تحوالت اين . اي بررسي شود آمادگي و ظرفيت آن براي برقراري چنين رابطه

كـه براسـاس    1ان چنين نتيجه گرفته اسـت شده اقتصاد اير عامل در ايران صورت گرفته كارشناس شناخته 4

بطـور متوسـط   1386-1376هاي تجربي با  نسبت تشكيل سرمايه به توليد ناخالص داخلي كه در دهه  يافته

درصد در سال تجاوز كند و  8بايست متوسط رشد اقتصادي ايران از  است، مي درصد در سال بوده 35معادل 

، در حالي كه متوسط رشد اقتصـادي كشـور ايـران در دو دهـه     درصد كاهش يابد 2نرخ بيكاري نيز هر سال 

بنظر وي دليل نرخ پايين رشد و نـاتواني   .بوده است) درصد 5/2و در سه سال اخير (درصد  4گذشته حدود 

هاي شغلي كافي در اقتصاد ايران را بايد در وهله اول در تخصيص غيـر بهينـه منـابع اقتصـادي      ايجاد فرصت

وي سپس با اشـاره  . هاي تشكيل شده دانست بازده و نيز استفاده ناكارآمد از سرمايه هاي كم فعاليتكشور در 

هاي اخير در زمينه اندازه گيري شاخص كليدي بـازدهي كـل عوامـل توليـد در ايـران و       هاي پژوهش يافته به

هـاي   سـاس يافتـه  برا: دهـد  منفي بودن آن در دهه گذشته، داليل بـروز ايـن پديـده را چنـين توضـيح مـي      

كشور جهان، كيفيت نهادها و سرمايه انساني در هر كشـور از عوامـل    52هاي  هاي تجربي درباره داده بررسي

منظـور از نهادهـا عبـارت اسـت از قراردادهـا،      . اسـت  شـده   كليدي موثر بر بازدهي كل عوامل توليد شناخته

هاي اقتصادي كه مجموعـاً حركـات    بر فعاليت تأسيسات حقوقي و قوانين و مقررات اقتصادي و نهادهاي ناظر

كاال و خدمات، كار، سرمايه، (از ديگر نهادهاي مؤثر بازارهاي اقتصادي . كنند محيط كسب و كار را تنظيم مي

كنـد كـه    وي تأكيـد مـي  . است كه كارايي آنها تأثير بسزايي در افزايش بازدهي كل عوامل توليد دارد) و پول

بعنـوان مصـاديق چنـين    . ز اين بازارها موجـب كنـدي رشـد اقتصـادي خواهـد شـد      بروز اختالل در هريك ا

هاي انژري در سالهاي اخير، به تعيين نرخ سـود بـانكي در سـطحي     عدم تعادل در بازار حامل هايي به اختالل

برابـري   دليل بـاال بـودن نـرخ    به 2بر هاي سرمايه تخصيص منابع در فعاليت هاي تعادلي بازار، به تر از نرخ پايين

ريال در برابر ارزهاي عمده و در نتيجه خارج كردن توليد كنندگان داخلي از عرصه رقابت با كاالهاي واراداتي 

توان رشد كند اقتصاد و بازدهي منفي عوامـل   ها نمي گيرد بدون اصالح اين اختالل كند و نتيجه مي اشاره مي

  ). 29، ص1390عسلي، (توليد را جبران كرد 
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هاي مجلس شوراي اسـالمي انجـام    وري در اقتصاد ايران كه توسط مركز پژوهش حليل روند بهرهدر بررسي ت

وري نيروي كار، سرمايه  هاي بهره مقايسه شاخص:  1بندي ارايه شده است وري اين جمع گرفته، در مورد بهره

نشان مي دهـد   1370وري آسيايي در دهه  و كل عوامل توليد ايران با برخي از كشورهاي عضو سازمان بهره

درصد از نرخ رشد  36درصد، هند 1/47درصد، ژاپن 7/34درصد، كره جنوبي  6/20كه در حالي كه در مالزي 

درصد رشد اقتصـادي ناشـي از بهبـود    8/1وري بدست آمده است، در ايران تنها  اقتصادي از طريق رشد بهره

ايجاد ارتباط : بود وضعيت پيشنهاد كرده استهاي زير را براي به گيري اين بررسي جهت. وري بوده است بهره

وري؛ افزايش سهم تحقيق و توسعه از توليد ناخالص داخلـي؛ توسـعه كـاربرد فنـاوري      بين دستمزدها و بهره

اطالعات؛ تخصيص بهينه منابع؛ سرعت دادن به روند خصوصي سازي؛ كاهش انحصارات و گسـترش رقابـت؛   

هـاي   مركز پـژوهش (سخ به نيازهاي بازار كار؛ و تشويق كارآفريني جهت دادن به نظام آموزش كشور براي پا

  ).34-33، صص1385مجلس، 

تحـوالت ايـن شـاخص در    . دهه رشد اقتصادي ايـران را بررسـي كـرده اسـت     5تحوالت  2پژوهشگر ديگري

هاي دوران سـازندگي و پـس از آن، بـا     هاي متفاوت سه دهه اخير، تحت تأثير جنگ تحميلي، سياست دوران

درصد را تجربه كرده است،  5/2اقتصاد ايران در دوران جنگ رشد منفي . هاي زيادي همراه بوده است نوسان

در صد بوده است كه البتـه   5ميانگين رشد اقتصادي ايران  1388اما در دوره پس از جنگ تحميلي تا سال 

شد اقتصادي ايـران در دهـه   در اين پژوهش ر. درصد متغير بوده است+ 16تا  -5/2هاي مختلف بين  در سال

متوسط رشد اقتصادي ايـران  : م با متوسط رشد اقتصادي كشورهاي منتخب مقايسه شده است2009-2000

برابر متوسط رشد اقتصادي كشورهاي با درآمد كم و با فاصله زياد با نرخ رشد گروه ) درصد1/5(در اين دوره 

همچنين در ميان كشـورهاي منتخـب، نـرخ    . اردقرار د) درصد9/8(كشورهاي در حال توسعه آسياي شرقي 

كمتر بوده ) درصد8/5(، امارات )درصد1/7(، هند )درصد3/10(رشد اقتصادي ايران از كشورهايي مانند چين 

) درصـد 4/4(كره جنـوبي  )درصد8/3(، تركيه )درصد9/3(، ونزوئال )درصد4/3(و از كشورهايي مانند عربستان 

هاي بالقوه اقتصاد ايران، نرخ رشد  اقتصـاد كشـور    ظرفيت است با توجه به وي نتيجه گرفته. بيشتر بوده است

پژوهشگر در واكاوي ريشه معضل رشد اقتصادي پـايين ايـران بـه عوامـل زيـر      . بطور نسبي پايين بوده است

؛ )در قسمت بعد با تفصيل بيشتر بررسي خواهـد شـد  (ضعف رقابت در نظام اقتصادي ايران : است دست يافته

اختاري درآمد نفت بر توليد و رشد اقتصادي در بلند مدت؛ اثر عملكردي درآمد نفت بـر توليـد و رشـد    اثر س

هاي مـالي؛ نـرخ بـاال و بـي      اقتصادي در كوتاه مدت؛ گسترش بيش از حد مخارج دولت و بي ثباتي سياست

ولوژيـك و رشـد   ثبات رشد حجم پول؛ تعيين دستوري نرخ سود بانكي؛ كاهش نرخ واقعي ارز؛ پيشـرفت تكن 
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شود كه نظر اين پژوهشگر نيـز در مجمـوع مؤيـد     مشاهده مي. اقتصادي؛ و سياست خارجي و رشد اقتصادي

  . نتايج پژوهشگر قبلي است

درباره اقتصـاد ايـران توجـه     (Gary Becker) در پايان اين قسمت شايسته است به نظرات پروفسور گري بكر

اسـت، در   ثار علمي و پژوهش در زمينه اقتصاد آموزش كسـب كـرده  وي كه جايزه نوبل خودرا بواسطه ا. شود

موضـوع ايـن پـژوهش     هاي اخير بر مسايل فرايند توسعه اقتصادي متمركز بوده است بنابراين با توجه به سال

وي داشـتن بازارهـاي   . 1آيـد  نظري بشمار مـي  كارشناس صاحب) اي و محيط كار رابطه آموزش فني و حرفه(

رقابتي؛ تمركز بر صادرات؛ واردات تكنولوژي از طريـق توسـعه تجـارت خـارجي و تبـادل دانشـجو و توسـعه        

آموزش عالي از طريق دريافت شهريه از دانشجويان و پرداخت وام براي دانشجويان بي بضاعت؛ توسعه سـهم  

هاي دولتـي   صي، مانند رقابت بين دانشگاههاي خصوصي و ايجاد رقابت بين بخش دولتي و بخش خصو بنگاه

پذير كردن آن براي پرهيز از پنهان مانـدن تـورم    نرخ تبديل ارز و انعطاف امريكا براي جذب دانشجو؛ توجه به

؛ حذف يارانه ها و پرداخت محدود و هدفمند آنها بـا اصـالح روشِ شناسـايي افـراد واقعـا      )از طريق وارادات(

هاي اقتصادي بتوانند مطابق خواسـت خـود    ترتيبي كه بنگاه به(كردن قوانين بازار كار پذير  نيازمند؛ و انعطاف

وي جمـع بنـدي   . كند را براي توسعه اقتصادي كشور پيشنهاد مي) استخدام و اخراج كاركنان را انجام دهند

ل كـرده  سال گذشته بسيار كمتر از حد توانـايي خـود عمـ    50ايران در «: كند نهايي خودرا چنين مطرح مي

است، از جمله علل آن اتكاي زياد به انحصارهاي دولتي و غير دولتي، اتكاي زياد به دادن يارانه، اتكاي زيـاد  

. ايران نيروي انساني بسيار غني دارد و بايد بجاي منـابع طبيعـي از آنهـا اسـتفاده كنـد     . به درآمد نفت است

نگـاه مـن بـه آينـده ايـران      . وزشي قدرتمنـدي دارد سرمايه انساني و دانشجويان بسيار عالي و نيز سيستم آم

المللـي تبـديل شـود و عضـو      بينانه است و اميدوارم در دهه آينده به يكي از بازيگران اصلي صحنه بين خوش

BRICجديدي براي كشورهاي 
اضـافه   Iranبراي  Iبناميم يعني يك  BRIICباشد و از اين پس ما اين گروه را  2

  . )29،ص 1389بكر، (» كنيم

  رقابتي شدن اقتصاد و خصوصي سازي 1.2

اي و محيط كار، افزايش قدرت رقابـت   از مهمترين عوامل اقتصادي مؤثر در بهبود روابط آموزش فني و حرفه

از نظـر تـاريخي، يكـي از    . هاي اقتصادي اسـت  پذيري كشور در اقتصاد و گسترش نقش خصوصي در فعاليت

ويژه در دو قرن دوره حكومت قاجارهـا و پهلـوي    تبدادي، بههاي اس آمدهاي سيطره طوالني مدت حكومت پي

در دوره . هـاي اقتصـادي كشـور بـوده اسـت      در ايران، ضعف شديد بخش خصوصي مستقل و مولد در بخش

اي از  ثباتي مالكيت خصوصي بر زمين و سـرمايه بـود كـه خودنشـانه     قاجار، قدرت استبداد زاييده ضعف و بي
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تقيم آن در درآمدهاي دولت و نيز درآمدهاي غيرمستقيمي بود كه با بستن وسعت امالك دولتي و سهم مس

-141، صـص  1368كاتوزيـان،  ( 1هاي مختلف بر محصوالت اراضي غير دولتي، عايد دولـت مـي شـد    ماليات

اند، اما هـيچ   هميشه وجود داشته... هرچند در اين زمان طبقات اجتماعي مالكان، زارعان، بازرگانان و ). 142

تي وجود نداشت كه افراد يك طبقه اجتماعي در طول حياتشان در همان طبقه باقي بمانند يـا آن كـه   ضمان

داليل مختلف،  در اواخر قرن نوزدهم كه حكومت قاجارها به. باشند فرزندانشان چنين اطمينان خاطري داشته

ـ    ضعف نهاد، حكومـت  از جمله سيطره نفوذ كشورهاي استعمارگر، رو به ا كسـب وام از منـابع   هـا كوشـيدند ب

تضعيف بيش از پـيش   خارجي و واگذاري امتيازات براي بازپرداخت آن، قدرت خودرا حفظ كنند و اين امر به

در دوره پهلـوي،  . واردات و اقتصـاد ديگـر كشـورها انجاميـد     شدن بخش خصوصي بـه  اقتصاد داخلي و وابسته

هـاي   ر توانمند شـدن دولـت در تصـدي فعاليـت    ويژه پهلوي دوم، رشد درآمد حاصل از فروش نفت خام، ب به

بارزترين . تر شدن بخش خصوصي وابسته و دالل افزود اقتصادي و تضعيف بخش خصوصي مستقل و گسترده

هاي نفت خيـز جهـان سـوم، كـه ايـران نيـز از جملـه         ويژگي توليد، صدور و كسب درآمد نفت از نظر كشور

ابزار توليد بـومي نـدارد و بـرخالف سـاير      ريباً هيچ احتياجي بهآنهاست، اين است كه، جز در مراحل اوليه، تق

شـود، و   انها ميان نيروي كار و سرمايه خصوصي يا دولتـي تقسـيم مـي    ها، كه درآمد ناشي از استحصال  كاني

گيرد كه موجب  ماند، درآمد ناشي از فروش نفت تماماً به دولت تعلق مي براي دولت تنها اخذ ماليات باقي مي

دولـت   چنين درآمـدي بـه  . شود نياز  كند مستقل و بي اي كه بر آن حكومت مي ود دولت بتواند از جامعهش مي

توانـد بخـش خصوصـي را بـا برقـراري       بخشد، از جملـه آن كـه مـي    ها مي انعطاف پذيري زيادي در پرداخت

 ). 145-144همان ص(زايي باز دارد  هاي مختلف كامالً از پويايي و درون رانت

هاي چنين اقتصادي، پـس از اسـتقرار جمهـوري اسـالمي ايـران، ادامـه يافـت و برخـي از تفكـرات           ينارساي

هاي ناشي از جنگ  داري، و محدويت شدن ثروتمندي و سرمايه ويژه مذموم دانسته گرايانه اوايل انقالب، به چپ

سـهم دولـت و   چنين است كـه در سـه دهـه گذشـته     . تداوم آن كمك كرد هاي خارجي به تحميلي و تحريم

هـايي كـه بـراي     گذاري ها و سياست نهادهاي شبه دولتي در اقتصاد مرتباً افزايش يافته است و با تمام توصيه

در . درآمدهاي ناشي از فروش نفت خام شده است، وضع چندان بهبود نيافته اسـت  كاهش وابستگي دولت به

پـذيري خـودرا    مانده و قدرت رقابت قي هاي دولتي با رانت چنين شرايطي، بخش خصوصي، ضعيف و متكي به

هاي دولت  هاي مديريتي و فناورانه خود، بلكه از امتيازاتي كه از حمايت نه از ظرفيت نيروي انساني و خالقيت

  . آورد نشأت گرفته است بدست مي

با توجه به مطالب باال، و نيز آنچه كه در بخش مباني نظري گفته شد، مي توان درباره تحوالت قدرت رقابت 

در مكاتـب اقتصـادي قـدرت    . اي بررسـي كـرد   پذيري اقتصاد ايران و تأثير آن بر رابطه آموزش فني و حرفـه 
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هـايي كـه در محافـل     وعه شـاخص كنند، يكي از مجم گيري مي هايي متفاوتي اندازه پذيري را با شاخص رقابت

. شـود  بكار گرفته مي 1اي است كه توسط مجمع جهاني اقتصاد علمي از اعتبار نسبي برخوردار است، مجموعه

جديدترين گـزارش ايـن   . م تأسيس شده است1971المللي است در سال  مجمع كه نهادي غير دولتي و بين

اين گزارش . منتشر شده است1390در سال  2»2011-2012گزارش جهاني رقابت پذيري «مجمع با عنوان 

مؤسسه پژوهشي  150المللي اقتصادي و با همكاري نزديك  هاي اطالعات نهادهاي بين كه با استفاده از پايگاه

نهادهـاي  . كشـور را پوشـش مـي دهـد     142و دانشگاهي پراكنده در سراسر جهان تهيه شده است، وضعيت 

مؤسسـه  . انـد  سنجي از بخش خصوصـي كشـورهاي تحـت پوشـش    پژوهشي همكار مجمع، برگزاركننده نظر 

. هاي اقتصادي اطاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران است همكار اين مجمع در ايران مركز مطالعات و بررسي

بندي رقابت پذيري كشـورها براسـاس مطالعـات پروفسـور گزاويـه       م مباحث علمي و فني رتبه2005از سال 

. ، دانشيار اقتصاد دانشـگاه كلمبيـا در آمريكـا، تنظـيم شـده اسـت        (Xavier Sala-i-Martin)سااليي مارتين 

هاي كالن و خرد اقتصادي تعريـف   گيري بنيان عنوان ابزاري جامع براي اندازه پذيري به شاخص جهاني رقابت

كشورها پذيري  نشانگر، قدرت رقابت 111استقرار يافته و با محاسبه بيش از  3ركن 12شده است كه بر روي 

پـذيري بعنـوان    در ايـن گـزارش، رقابـت   ). 7-3، صـص  Sala-i-Martin  ،2011( 4گيـري مـي كنـد    را اندازه

يـك كشـور و در    5وري ها و عوامل اقتصادي تعريف شده است كه سـطح بهـره   اي از نهادها، سياست مجموعه

گانـه   هـاي دوازده  كـن هاي زيـر پوشـش ر   زمينه. كند يافتگي آن را مشخص مي نتيجه سطح بهروزي و توسعه

  :عبارتند از

  نشانگر؛  21نهادها شامل  −

 نشانگر ؛  9ها شامل  زيرساخت −

 نشانگر ؛  6محيط اقتصاد كالن شامل  −

 نشانگر ؛ 10سالمت و آموزش ابتدايي شامل  −

 نشانگر ؛  8آموزي شامل   آموزش عالي و حرفه −

 نشانگر ؛  16كارايي بازار كاال شامل  −

 نشانگر ؛  9كارايي بازار كار شامل  −

 نشانگر ؛  8پيشرفته بودن بازار مالي شامل   −

                                                 
1 . World Economic Forum 
2 . Schwab, Klaus (Ed), 2011, The Global Competitiveness Report 2011-2012, World Economic Forum, 
Geneva, Switzerland.  
3 . pillar 
4 . Sala-i-Martin, Xavier et.al. 2011, The Global Competitiveness Index 2011–2012: Setting the Foundations 

for Strong Productivity, in Schwab, Klaus (Ed), 2011, The Global Competitiveness Report 2011-2012, 
world Economic Forum, Geneva, Switzerland. Pp 3-50. 

5 . productivity 
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 نشانگر ؛  6آمادگي تكنولوژيك شامل  −

 نشانگر ؛  2اندازه بازار شامل  −

 نشانگر ؛ و  9ها شامل  پيشرفته بودن بنگاه −

 . نشانگر 7نوآوري شامل  −

محيط كار تـأثير دارنـد    اي و در اين ميان نشانگرهاي جزء سه ركني كه بيشتر بر رابطه آموزش فني و حرفه

  : بشرح زير است

نشـانگر معـرف وضـعيت سـالمت، نـرخ       8، كه در آن عالوه بر سالمت و آموزش ابتدايي: ركن چهارم −

  شود؛ نام دانش آموزان ابتدايي و سطح كيفيت آموزش ابتدايي در آن محاسبه مي خالص ثبت

شامل نشانگرهاي نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش متوسـطه  آموزي،  آموزش عالي و حرفه: ركن پنجم −

طبقه بندي  6و  5سطوح (؛ نرخ ناخالص ثبت نام آموزش عالي ) ISCEDبندي يونسكو  طبقه 3و 2سطوح (

؛ كيفيت نظام آموزش و پرورش؛ كيفيـت آمـوزش علـوم و رياضـيات؛ كيفيـت مـديريت       ) ISCEDيونسكو 

ارس؛ ميزان در دسترس بودن خدمات پژوهشي و آموزش ضمن مدارس؛ سطح دسترسي به اينترنت در مد

 .خدمت؛ و گستردگي تربيت ضمن خدمت كاركنان

شامل نشانگرهاي همكاري در روابط كارگر و كارفرمـا؛ انعطـاف در تعيـين    كارايي بازار كار، : ركن هفتم −

اج كاركنـان مـازاد؛   هاي اخر دستمزد؛ جمود مقررات اشتغال؛ وضعيت بكارگماري و اخراج كاركنان؛ هزينه

 .وري؛ اتكاي بر مديريت تخصصي؛ فرار مغزها؛ و نسبت زنان در اشتغال دستمزدها و بهره

پذيري  مرحله اول رقابت: پذيري در سه مرحله تعريف شده است در اين گزارش، اقتصاد كشورها بلحاظ رقابت

. 3پذيري مبتني بر نـوآوري  سوم رقابت؛ و مرحله 2پذيري مبتني بر كارايي ؛ مرحله دوم رقابت1مبتني بر عامل

،  Sala-i-Martin(پذيري در هر مرحله از توسعه يافتگي اقتصادي بشرح زير است  ركن معرف رقابت 12نقش 

 ):9، ص 2011

ايـن گونـه اقتصـادها    . عوامل اقتصادي اسـت  اقتصادهايي كه رقابت پذيري در آنها متكي به: مرحله اول −

هاي خود، عمدتاً نيروي كار غير ماهر و منابع طبيعي، سـطح رقابـت    موهبتبراساس امتيازهاي ناشي از 

هـاي معـرف الزامـات اساسـي چـون نهادهـا،        در اين مرحله از توسعه ركن. دهند پذيري خودرا شكل مي

  .كنند ها، محيط اقتصاد كالن، سالمت و آموزش ابتدايي عمل مي زيرساخت

                                                 
1 . factor driven 
2 . efficiency driven 
3 . innovation driven 
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است و در آن فرايندهاي توليد كاراتر و توليد محصـوالت بـا   پذيري مبتني بر كارايي  رقابت: مرحله دوم −

هاي فزاينـده كـارايي چـون آمـوزش عـالي و       در اين مرحله از توسعه ركن. تر از مرحله اول است كيفيت

آموزي؛ كارايي بازار كاال، كارايي بازار كار، توسعه يافتگي بازار مالي، آمـادگي تكنولوژيـك و انـدازه     حرفه

 كنند، تري بازي مي بازار نقش بيش

پذيري با توليد كاالهاي جديد و  در اين مرحله، رقابت. پذيري مبتني بر نوآوري است رقابت: مرحله سوم −

در ايـن مرحلـه   . پذيرد متفاوت كه در فرايندهاي پيچيده و پيشرفته طراحي و توليد مي شود صورت مي

 .ارندها و نوآوري تأثير بيشتري د بودن بنگاه  هاي پيشرفته ركن

بنـدي   گـروه طبقـه   5پـذيري جهـاني، كشـورهاي جهـان در      بندي باال، در گزارش رقابت با استفاده از مرحله

تـوان بـه    كشورهاي داراي اقتصاد مبتني بر عوامل، كه از ميان كشورهاي اسالمي در اين دسـته مـي  . اند شده

له توسعه مبتنـي بـر كـارايي، كـه     گروه دوم كشورهاي در حال گذر به مرح. بنگالدش و پاكستان اشاره كرد

گـروه سـوم   .  گيرنـد  افزون بر ايران كشورهاي مصر، الجزاير، عربستان و سوريه نيـز در ايـن گـروه قـرار مـي     

كشورهاي داراي اقتصاد مبتني بر كـارايي اسـت كـه انـدونزي، اردن، مـالزي، مـراكش و تـونس را از ميـان         

ورهاي در حال گذر به اقتصاد مبتني بر نوآوري است كه از گروه چهارم كش. گيرد كشورهاي اسالمي در بر مي

و بـاالخره گـروه پـنجم كشـورهاي داراي اقتصـاد      . كشورهاي اسالمي تركيه، لبنان و عمان در آن قرار دارند

 .مبتني بر نوآوري است كه تنها دو كشور اسالمي بحرين و امارات متحده عربي در اين گروه قرار دارند

از لحاظ توسعه يافتگي رقابت پذيري اقتصاد، كشور ايران جايگاه چندان مناسبي ندارد و  شود كه مالحظه مي

رتبه رقابت پـذيري ايـران در منطقـه در گـزارش      3در جدول . مشاهده كرد 3  اين امر را مي توان در جدول

دوم در رتبه ايران مرتبه دهم كشورهاي منطقه و رتبه شصـت و  . مجمع نشان داده شده است 2011-2012

  .كشور جهان است 142ميان 

  2011-2012پذيري ايران در ميان كشورهاي منطقه سال  وضعيت شاخص رقابت -3جدول 

 رتبه نام كشور رديف رتبه نام كشور رديف

 72 قزاقستان 12 14 قطر  1

 88 گرجستان 13 17 عربستان سعودي 2

 89 لبنان 14 22 رژيم اشغالگر قدس 3

 92 ارمنستان 15 27 عربيامارات متحده  4

 94 مصر 16 32 عمان 5

 98 سوريه 17 34 كويت  6

 105 تاجيكستان 18 37 بحرين 7

 118 پاكستان 19 55 آذربايجان 8
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 136 قرقيزستان 20 59 تركيه 9

 138 يمن 21 62 ايران 10

 142 چاد: آخرين كشور   71 اردن 11

  ).15، ص Sala-i-Martin  ،2011(: مأخذ

اكنون با تفصيل بيشتري وضعيت نشانگرهاي جزء تشكيل دهنده شاخص رقابت پـذيري كشـور را  در سـال    

  .نشان داده شده است 4گانه ايران در جدول  12هاي  وضعيت ركن. كنيم م بررسي مي2011

پذيري ايران در  وضعيت نشانگرهاي تشكيل دهنده شاخص رقابت – 4جدول 

  م2011 – 2012بررسي 

  رتبه نشانگرنام 
 )كشور142بين (

  اندازه
)1 -7( 

 4.3 62 2011 -  2012پذيري  شاخص رقابت

 4.1 69 2010 - 2011پذيري  شاخص رقابت

 --  --  2009 - 2010پذيري  شاخص رقابت

 4.8 51 )٪50.6(گروه الزامات اساسي 

 3.8 72 نشانگر نهادها

 4.0 67 ها نشانگر زيرساخت

 5.6 27 نشانگر محيط اقتصاد كالن

 5.9 50 نشانگر سالمت و آموزش ابتدايي

 3.8 88 )٪42.0(گروه فزاينده كارايي 

 3.9 89 آموزي نشانگر آموزش عالي و حرفه

 3.9 103 نشانگر كارايي بازار كاال

 3.3 139 نشانگر كارايي بازار كار

 3.3 123 نشانگر پيشرفته بودن بازار مالي

 3.1 104 نشانگر آمادگي تكنولوژيك

 5.1 21 نشانگر اندازه بازار

 3.4 83 )٪7.3(گروه نوآوري و پيشرفته بودن عوامل 

 3.6 92 نشانگر پيشرفته بودن كسب و كار

 3.1 70 نشانگر نوآوري

  )208، صSchwab ،2011: (مأخذ

بيشـترين  اي و محيط كـار   پذيري كه بر رابطه آموزش فني و حرفه براي آگاهي از وضعيت نشانگرهاي رقابت

هاي  در اين جدول وضعيت نشانگري جزء تشكيل دهنده ركن. تنظيم شده است 5گذارند، جدول  تأثير را مي

  .كشور و اندازه آورده شده است 142بلحاظ رتبه در ميان  7و 5، 4
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اي و محيط  ترين نشانگرهاي مؤثر بر رابطه آموزش فني و حرفه وضعيت مهم -5جدول 

  م2011 – 2012پذيري  كار در ايران در گزارش رقابت

 نام نشانگر رديف

  رتبه
بين (

 )كشور142

  اندازه
)1 -7( 

 سالمت و آموزش ابتدايي: ركن چهارم 

 3.9 66 نشانگر كيفيت آموزش ابتدايي 1

 99.5 6 )درصد(نام دوره ابتدايي  خالص ثبتنشانگر نرخ  2

 آموزي آموزش عالي و حرفه: ركن پنجم 

 83.1 80 )درصد(نام آموزش متوسطه  نشانگر نرخ ناخالص ثبت 3

 36.5 65 )درصد(نام آموزش عالي  نشانگر نرخ ناخالص ثبت 4

 3.2 104 نشانگر كيفيت نظام آموزش و پرورش 5

 4.6 35 علوم و رياضياتنشانگر كيفيت آموزش  6

 3.7 94 نشانگر كيفيت مديريت مدارس 7

 2.9 118 نشانگر دسترسي مدارس به اينترنت 8

 4.0 79 نشانگر دسترسي به خدمات پژوهشي و آموزش ضمن خدمت 9

 2.9 133 نشانگر گستردگي آموزش ضمن خدمت كاركنان 10

 كارايي بازار كار: ركن هفتم 

 3.7 119 كارفرما-روابط كارگر نشانگر همكاري در 11

 3.5 131 نشانگر انعطاف در تعيين دستمزد 12

 29.0 79 )بدترين 100-0(نشانگر جمود در شاخص اشتغال  13

 3.6 88 نشانگر مقررات بكارگماري و اخراج 14

 87 112 )بر حسب دستمزد هفتگي(هاي اخراج نيروي مازاد  نشانگر هزينه 15

 3.1 118 وري بهرهنشانگر دستمزد و  16

 3.5 124 نشانگر اتكا به مديريت تخصصي 17

 2.7 107 نشانگر فرار مغزها 18

 0.44 129 )درصد(نشانگر نسبت زنان به مردان در نيروي كار  19

  )209، صSchwab ،2011: (مأخذ

اي و بـازار كـار، تنهـا     نشانگر تأثير گذارتر بر رابطه آموزش فنـي و حرفـه   19شود كه در مجموع  مشاهده مي

وضعيت ايران در يك نشانگر، پوشش تحصيلي در آموزش ابتدايي در وضعيت مطلوب قرار دارد و رتبه ايـران  

در اين ميان . كشور جهان است 100نشانگر وضعيت ايران بدتر از  10در . كشور اول قرار دارد 10در آن جزء 

رتبه نشانگر ميزان گستردگي آموزش ضمن خدمت كاركنان كه . توجه به وضعيت چند نشانگر ضروري است

رتبـه  . دهـد  آموزش ضمن كار نشان مي توجهي محيط كار را به ، بي)133رتبه (در بدترين وضعيت قرار دارد 

) 118رتبه (وري  بهره ، چسبندگي دستمزد به)124رتبه ( نازل ايران در نشانگرهاي اتكا به مديريت تخصصي

كـه   بـديهي اسـت هنگـامي   . نيز مؤيـد ايـن مطلـب اسـت    ) 131رتبه (و نشانگر انعطاف در تعيين دستمزدها 
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اي كـه از عـدم احسـاس     هاي اقتصادي مورد اعتنـا نباشـد، پديـده    كاربست اصول مديريت تخصصي در بنگاه

گـري اقتصـاد و نقـش انـدك بخـش       كشور، به دليل غلبه دولت در تصـدي  پذير بودن اقتصاد ضرورت رقابت

لزوم آموزش ضمن خدمت كاركنان و برقراري  توان انتظار داشت كارفرمايان به گيرد، نمي خصوصي، نشأت مي

وري و انعطاف در پرداخت دستمزدها اقدام نمايند و از اين طريق نسـبت   ارتباط منطقي بين دستمزد و بهره

گـو كـردن آنهـا در برابـر نيازهـاي مهـارتي        اي و پاسخ ري رابطه پويا با مؤسسات آموزش فني و حرفهبرقرا به

و ايـن امـر   . بلحاظ وضعيت اشتعال زنان نيز وضعيت ايران نا مطلـوب اسـت  . مشاعل خود اصرار داشته باشند

  .آورد بوجود مي زند و در رابطه آموزش و بازار كار اختالل بيكاري زنان مهارت آموخته دامن مي به

پذيري، توجه چنداني به متغيرهاي مـرتبط   از طرف ديگر، هرچند كه اصوالً در طراحي شاخص جهاني رقابت

اي نشده است، اما بطور كلي در بخش آموزش نيز وضعيت نشانگرها چنـدان مطلـوب    با آموزش فني و حرفه

بطور نسبي ) 35رتبه (زش رياضيات و علوم و آمو) 6رتبه (تنها در دو نشانگر پوشش تحصيلي ابتدايي . نيست

و كيفيـت  ) 94رتبـه  (نشانگر كيفيت مديريت مدارس . عملكرد مؤسسات آموزشي مطلوب ارزيابي شده است

كه بيشترين انگيزه و نقش را در برقراري رابطه بين آموزش و محيط كار ) 104رتبه (نظام آموزش و پرورش 

  . دهد را نشان ميتواند داشته باشد وضعيت نامطلوبي  مي

م شاخص جهاني رقابـت پـذيري، بـا در نظـر     2011در مجموع، براساس نشانگرهاي ارزيابي شده در گزارش 

گرفتن هر دو طرف رابطه، يعني محيط كار و نظام آموزشي، در موقعيت مناسبي براي برقراري رابط مؤثر بـا  

  .يكديگر نيستند

در ايـران و سـه كشـور     5شاخص جـدول   19، جا دارد وضعيت المللي هاي بين در پايان اين بخش از مقايسه

اي، صاحب نظام آموزش فنـي و   آلمان، ژاپن و سوئد، را كه در ذهنيت كارشناسان ايراني آموزش فني و حرفه

اينـد، بـا    اقتصادي بشمار مـي  –اي موفقي هستند و در اقتصاد جهان نيز جزء كشورهاي موفق صنعتي  حرفه

، 12شود كـه بجـز نشـانگرهاي     مشاهده مي. تنظيم شده است 6براي اين كار جدول . ديگر مقايسه كنيم يك

كه وضعيت محيط كار ايران با كشورهاي آلمـان و سـوئد همتـرازي دارد، و آن نيـز ناشـي از       15، و 14، 13

ارد، در هاي قوانين كار ايران از كـارگران د  گرا در بازار كار است كه مشابهتي با حمايت هاي چپ دخالت دولت

 16و ) كارفرما-همكاري در روابط كارگر( 11و ) آموزش ضمن خدمت( 10ويژه نشانگرهاي  ساير نشانگرها، به

  .وضعيت ايران با هر سه كشور فاصله بسيار دارد) اتكا به مديريت تخصصي( 17و ) وري دستمزد و بهره(
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  م2011 – 2012اي و محيط كار ايران، آلمان، ژاپن و سوئد در  ترين نشانگرهاي مؤثر بر رابطه آموزش فني و حرفه مقايسه وضعيت مهم -6جدول 

 نام نشانگر رديف

 سوئد ژاپن آلمان ايران

  رتبه

 )كشور142بين (

  اندازه

)1 -7( 

  رتبه

 )كشور142بين (

  اندازه

)1 -7( 

  رتبه

 ))كشور142بين (

  اندازه

)1 -7( 

  رتبه

 )كشور142بين (

  اندازه

)1 -7( 

 سالمت و آموزش ابتدايي: ركن چهارم 

 5.1 18 5.1 19 4.6 36 3.9 66 نشانگر كيفيت آموزش ابتدايي 1

 94.6 54 100.0 1 97.6 25 99.5 6 )درصد(نام دوره ابتدايي  نشانگر نرخ خالص ثبت 2

 آموزي آموزش عالي و حرفه: ركن پنجم 

 103.5 14 100.9 22 101.7 20 83.1 80 )درصد(نام آموزش متوسطه  نشانگر نرخ ناخالص ثبت 3

 71.1 17 58.0 35 - - 36.5 65 )درصد(نام آموزش عالي  نشانگر نرخ ناخالص ثبت 4

 4.3 8 4.4 36 4.9 17 3.2 104 نشانگر كيفيت نظام آموزش و پرورش 5

 4.9 28 4.9 24 4.4 48 4.6 35 نشانگر كيفيت آموزش علوم و رياضيات 6

 5.5 9 4.3 57 4.8 36 3.7 94 نشانگر كيفيت مديريت مدارس 7

 6.4 2 4.9 39 4.9 41 2.9 118 نشانگر دسترسي مدارس به اينترنت 8

 6.0 4 5.5 12 6.0 3 4.0 79 نشانگر دسترسي به خدمات پژوهشي و آموزش ضمن خدمت 9

 5.5 2 5.3 6 4.9 16 2.9 133 كاركناننشانگر گستردگي آموزش ضمن خدمت  10

 كارايي بازار كار: ركن هفتم 

 5.7 7 5.7 6 5.1 22 3.7 119 كارفرما-نشانگر همكاري در روابط كارگر 11

 3.0 137 5.8 16 3.1 136 3.5 131 نشانگر انعطاف در تعيين دستمزد 12

 38.0 94 16 38 42.0 112 29.0 79 )بدترين 100-0(نشانگر جمود در شاخص اشتغال  13

 2.5 138 2.8 133 2.8 132 3.6 88 نشانگر مقررات بكارگماري و اخراج 14

 26 51 4 6 69 102 87 112 )بر حسب دستمزد هفتگي(هاي اخراج نيروي مازاد  نشانگر هزينه 15

 3.8 79 4.8 11 4.3 38 3.1 118 وري نشانگر دستمزد و بهره 16

 6.4 1 5.5 16 5.7 13 3.5 124 تخصصينشانگر اتكا به مديريت  17

 5.4 6 4.6 24 4.4 31 2.7 107 نشانگر فرار مغزها 18

 0.94 9 0.73 84 0.87 39 0.44 129 )درصد(نشانگر نسبت زنان به مردان در نيروي كار  19

 )333و  219. 185، 209، صصSchwab ،2011: (مأخذ
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وري و ايجاد انگيزه و الزام براي برقراري و تداوم ارتباط بـين   پذيري بر ارتقاي بهره رقابتدليل اهميت تأثير  به

ها و نظرات اقتصـاد دان شـناخته شـده كشـور، دكتـر        اي و محيط كار، بخشي از تحليل آموزش فني و حرفه

دن ايران بـوده  سال عضو اطاق بازرگاني، صنعت و مع 25محمد مهدي بهكيش استاد دانشگاه را، كه بيش از 

نظـر اقتصـاد    بنظر اين صاحب. 1شود هاي بهبود آن در كشور ارايه مي پذيري و راه است، درباره وضعيت رقابت

براي آن كه استراتژي كلي اقتصاد ايران برمبناي گسترش بخش خصوصي تحقق يابد، بايد توجه داشـت كـه   

هـا فقـط در    وري اين سـرمايه گـذاري   بهرهگذاري بخش خصوصي و نيز بهبود  گسترش كمي و كيفي سرمايه

وري فقط در بسـتر رقـابتي شـدن     پذير خواهد شد و بهبود بهره چارچوب فضاي رقابتي پويا و منصفانه امكان

عمـدتاً دولتـي و يـا شـبه     (بعنوان مثال در شرايطي كه برخي توليد كنندگان . پذير خواهد شد اقتصاد امكان

درصد يا ارز به قيمت رسمي دسترسي دارند و سايرين مجبورنـد در بـازار   12هايي با نرخ سود  به وام) دولتي

گيـرد و   تر بخرند، رقابت سـالمي شـكل نمـي    درصد گران17درصد بپردازند يا ارز را  36غير رسمي وام، سود 

چرا تحصيالت در ايران صوري شده و دانشجويان و استادان انگيزه ندارنـد كـه   . دهد وري رخ نمي ارتقاي بهره

مطالب خودرا متناسب با نيازهاي توليد كنندگان تنظيم كنند؟ دليل كليدي آن است كه بسـياري از توليـد   

صـورت كليـدي سـود آنهـا را      متخصص ندارند، چون چيزي كه بـه  كنند نياز چنداني به كنندگان احساس مي

هـاي   باشـد تـا آنـان راه    چقـدر ... هـا و   نرخ ارز، نرخ بهره، درصد تعرفه: كند تصميمات دولت است تعيين مي

افزايش سهم خودرا از دريافت وام، ارز و وارادات كم تعرفه باالتر ببرند، بجاي آن كه در فكر بهبـود كـارايي و   

اي را بـراي   براي رفع اين معضـل پيچيـده وي بسـته   ). 27ب، ص1390بهكيش، (وري بنگاه خود باشند  بهره

قيمتها، پرهيز : اول: كند عامل اقتصادي بشرح زير پيشنهاد مي 7وري، با توجه به  افزايش رقابت و بهبود بهره

ويـژه در   گـذاري سـود و بهـره، بـه     ، آزاد سازي نـرخ )يا سود(نرخ بهره : گذاري كاالها و خدمات؛ دوم از قيمت

نرخ ارز، براساس معيار برابري قدرت خريد سبدي از كاال در كشورهاي همسـايه، كـه   : هاي دولتي؛ سوم بانك

هـا، كـاهش تـدريجي     تعرفـه : كند، نرخ ارز در ايران شناور شود؛ چهارم رز آنها را شرايط بازار تعيين مينرخ ا

تصحيح قوانين؛ بازنگري در : تورم، با كنترل رشد نقدينگي مهار شود؛ ششم: ها مد نظر قرار گيرد؛ پنجم تعرفه

گـذاري،   ويژه قانون كار؛ و هفتم سرمايه بهكنند،  پذيري فراهم مي اي كه بستر مناسبي براي رقابت قوانين پايه

 ).6الف، ص1390بهكيش، (كه در جلب سرمايه ايرانيان خارج كشور تأكيد شده است 

  اندازه دولت، ميزان دخالت دولت در قلمرو اقتصاد 1.3

. شـود  هاي اقتصادي، ميزان دخالت دولت در اقتصاد بيشتر با متغير آزادي اقتصادي سـنجيده مـي   در بررسي

تعريف پذيرفته شـده كارشناسـان اقتصـادي بيشـتر     . هاي گوناگون تعريف شده است شكل اقتصادي به آزادي
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دربرگيرنده مواردي چون نبود اجبار و تحميل يا محدوديت حاكميت بر توليـد، توزيـع يـا مصـرف كاالهـا و      

در اين . ن الزم استميزاني فراتر از آنچه كه براي حفظ و حمايت از آزادي شهروندا خدمات تلقي مي شود، به

در . 1گـذاري كننـد   تري دارد سـرمايه  وري بيش كنند بهره هايي كه احساس مي تعريف، مردم آزادند در زمينه

هاي مسئول دولتي بشكل پراكنده و اتفاقي و با محـدويت   زمينه وضع آزادي اقتصادي ايران، از طرف دستگاه

گـري بخـش    هـاي تصـدي   درباره مؤلفـه  1386ر سال براي مثال بانك مركزي د. اطاالعاتي منتشر شده است

هـاي خـود اشـاره كـرده و رونـد       عمومي بر اقتصاد ايران و ميزان دخالت دولت در اقتصاد در يكي از گزارش

ميالدي، نشانگر تسلط بسـيار زيـاد دولـت بـر      2006-1996هاي  شاخص آزادي اقتصادي كشور را بين سال

 ). 1386مركزي،  بانك( 2است اقتصاد ايران معرفي كرده

المللي در زمينه  هاي بين هايي كه حاوي مقايسه براي رفع اين نارسايي اطالعاتي، ناگزير از جديدترين گزارش

در ايـن زمينـه دو   . آزادي اقتصادي است براي ارايه تصويري از اين شاخص در كشـور اسـتفاده شـده اسـت    

سال  هاي آن به آخرين گزارش خود را كه دادهمؤسسه بين المللي وضعيت اين شاخص را در جهان بررسي و 

  .اند ميالدي مربوط مي شود منتشر كرده 2009

هـاي مـورد    در گزارش اول كه توسط بنياد هريتيج و مؤسسه وال استريت ژورنـال منتشـر شـده اسـت، داده    

همين  و به محاسبه از منابع بانك جهاني، صندوق بين المللي پول و چند مؤسسه بين المللي ديگر تهيه شده

بنياد هرتيج، (ها در اختيار اين بنياد قرار گرفته است  اطالعاتي است كه از طرف دولت تر متكي به سبب بيش

نشـانگر جـزء شـامل آزادي     10در اين گزارش، شاخص كـل آزادي اقتصـادي از   . ،)1390به نقل از عليزاده، 

گذاري؛ آزادي مالي؛ حقوق  پولي؛ آزادي سرمايه كسب و كار؛ آزادي تجارت؛ آزادي ماليه؛ اندازه دولت؛ آزادي

را  168كشور رتبه  179از ميان  2009ايران در سال . مالكيت؛ سالمتي اداري؛ آزادي كار تشكيل شده است

كه ميانگين ايـن   بوده است در حالي 44.6شاخص كل آزادي اقتصادي ايران در اين سال برابر با . داشته است

در  2009تا  2005تحوالت نشانگرهاي جزء اين شاخص در فاصله سالهاي . است بوده 59.2شاخص در دنيا 

  .نشان داده شده است 1جدول 

  ميالدي 2009-2005تحوالت شاخص آزادي اقتصادي ايران در دوره  - 1جدول 

 2009 2008 2007 2006 2005 نام نشانگر

 6/44 45 45 45 5/55 شاخص كل

 6/60 8/55 4/55 1/56 40 آزادي كسب و كار

 4/57 4/57 4/55 4/55 8/78 آزادي تجارت

 81 1/81 2/81 2/81 2/81 آزادي ماليه
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 7/79 5/84 5/84 1/85 88 اندازه دولت

 1/60 3/61 62 1/60 1/60 آزادي پولي

 10 10 10 10 30 آزادي سرمايه گذاري

 10 10 10 10 10 آزادي مالي

 10 10 10 10 10 حقوق مالكيت

 25 27 29 29 30 اداريسالمتي 

 4/52 1/53 5/52 53 4/76 آزادي كار

  1390عليزاده، : ماخذ

ترين تـأثير را بـر    گانه نشانگرهاي اندازه دولت، سالمت اداري، و آزادي كار كه بيش از ميان نشانگرهاي ده

  .كنيم اي و محيط كار مي گذارند بطور فشرده بررسي مي روابط نظام آموزش فني و حرفه

هـاي انتقـالي، محاسـبه     مخارج دولت از جملـه مصـرف و پرداخـت    اندازه دولتدر نشانگر  .3

همين دليل كـاهش   به. تر تلقي مي شود تر شود دولت كوچك هرچه اندازه اين نشانگر به صد نزديك. شود مي

ص بـراي  متوسط اين شـاخ . شدن دولت دارد تر  هاي اخير دوره مورد نظر حكايت از بزرگ نمره ايران در سال

پـيش از ايـن در   . دو واحـد بزرگتـر اسـت    2005بوده است كه از ميزان سال  64برابر با  2009دنيا در سال 

كاهش اندازه دولت، افزايش كارايي داخلي نظام آموزش را در پي خواهـد داشـت،   مباني نظري اشاره شد كه 

د به همكاري بخش خصوصـي بـا   توان هاي محدود كننده حجم دولت در داخل اين بخش مي بنابراين گرايش

توانـد كيفيـت ايـن بخـش را بـا       اين امر در نهايت مي. هاي آموزش منجر شود دولت در اجراي صحيح برنامه

اي خواهد  گذاري در آموزش فني و حرفه چنين اين كاهش باعث افزايش سرمايه هم. تحول جدي مواجه نمايد

گذاري در كشـور   يشتري از درآمدهاي نفتي را به سرمايهتواند بخش ب شد، زيرا دولت كوچكتر و كارآمدتر مي

گذاري در جهت انباشت سرمايه انساني در  هدايت نمايد و در مطالعات ميداني مشاهده شده است كه سرمايه

آيـد، يكـي از    اي درون نظام آموزش و پرورش عمومي از جملـه آنهابشـمارمي   كشور، كه آموزش فني و حرفه

هـاي اقتصـادي    ها بر اعتبار آنهـا در نـزد بنگـاه    افزايش كيفيت اين آموزش. هاست ذاريگ ترين سرمايه پربازده

  .ها را تقويت خواهد كرد اي و اين بنگاه خواهد افزود و روابط بين مؤسسات آموزش حرفه

گـري و مداخلـه مسـتقيم در ارايـه خـدمات       پرهيز از تصـدي باالخره، كاهش حجم دولت و  .4

سو از ظرفيت سرمايه گذاري حاصـل شـده از    شود دولت از يك ، سبب ميآموزشي توسط دولت كوچك شده

اي، ايجاد تسهيالت براي تقويت  منابع نفتي بتواند براي ايجاد سازوكارهاي ارتباط دهنده آموزش فني و حرفه

اي، و حمايـت از كودكـان و    هاي اقتصادي در زمينه آموزش فني و حرفه هاي بخش خصوصي و بنگاه فعاليت

واز سوي ديگـر، بـا   . اي با كيفيت استفاده كند بان اقشار محروم براي دستيبابي به آموزش فني و حرفهداوطل

اي،  گري، بشكل مـؤثرتري بـه نظـارت بـر عملكـرد نظـام آمـوزش فنـي و حرفـه          شدن از وظايف تصدي رها 
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اي جهـاني،  هـاي ناشـي از جهـاني شـدن و ورود بـه بازارهـ       گذاري مناسب براي رويارويي با چـالش  سياست

  .نگري و ظرفيت سازي براي رسيدن به جايگاه در خور در منطقه بپردازد آينده

گـذاري و   اي در زمينه سياست تالش قابل مالحظه 1380شايسته يادآوري است كه در دهه  .5

تصويب مقررات مساعد براي كاهش حجم دولت، خصوصي سازي، برقراري شرايط مناسـب رقـابتي و حـذف    

اقـداماتي كـه   . اسـت  ي از طرف مراجع سياست گذار و مجلس شوراي اسالمي صورت گرفتههاي اقتصاد رانت

گيري درست در اين باره بشمار آيد و بايـد منتظـر اثـرات مطلـوب آن در      تواند بستر مناسبي براي جهت مي

  اي بود آينده بر بهبود روابط بازار كار و آموزش فني و حرفه

بـوده اسـت كـه از ميـانگين جهـاني       25معادل  2009شانگردر سال ، نرخ اين نسالمت اداريدر نشانگر 

فسـاد اداري،  . روند نزولي اين نشانگر در دوره مورد بررسي نيز جاي تأمل دارد. بسيار فاصله دارد 5/40

اي اسـت و   از عوامل معنوي بازدارنده برقراري رابطه سالم و پويا بين محيط كار و آموزش فني و حرفـه 

اي در  عتمادي و افزايش هزينه مبادلـه و دخالـت يـافتن عوامـل غيـر اقتصـادي و سـليقه       ا افزايش بي به

  .شود ها منجر مي گيري تصميم

، عواملي چون چارچوب قانوني و نظارت بازار كار كشور، نسبت حداقل دستمزها به نشانگر آزادي كاردر 

تـر، چسـبندگي سـاعات كـار،      متوسط ارزش افزوده هر كارگر، كارشكني از طريق استخدام كارگر بيش

. شـود  انفصال اجباري و بازخريد كاركنان را شامل مـي  هاي مربوط به مقررات اخراج كارگران، و پرداخت

واحد بوده است كه از ميانگين جهاني در سـال   2/52در ايران برابر با  2009مقدار اين نشانگر در سال 

با . ست كه عملكرد ايران بهتر از متوسط جهان است، باالتر است و از جمله موارد معدودي ا5/40مزبور، 

 24برابـر بـا   (اين حال، بيش از ديگر نشانگرها در دوره مورد بررسي، با افت شـديد همـراه بـوده اسـت     

هاي حاكم بر بازار كـار، كـه در ايـن     دهد كه وجود نارسايي دقت در اجزاي اين نشانگر نشان مي). واحد

ها  تواند يكي از علل روي آوردن خانواده هاي اقتصادي است، مي كار بنگاه بازار تر معطوف به مطالعه بيش

هاي تحصيلي نظري و دانشگاهي باشد كه براي اشتغال در دولت و مشاغل اداري  رشته آموزان به و دانش

در زمينه بهبـود شـرايط بـازار كـار     . تر است و نيز مشاغل آزاد تخصصي مانند پزشكي و حقوق، مناسب

است كـه اجرايـي شـدن آن مـي توانـد تـأثير        هايي در برنامه پنجم توسعه صورت گرفته اريگذ سياست

  . وري نيروي كار باشد اي و افزايش بهره سمت مشاعل فني و حرفه مثبتي بر گرايش به

دليل ارايـه شـدن آن توسـط     هاي استفاده شده در گزارش اول، به چون برخي از انديشمندان در درستي داده

) مسـتقر در كانـادا  (اند، از بررسي بين المللي دوم، كه گزارش مؤسسه تحقيقـاتي فريـزر    رديد كردهها ت دولت
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تـن از اسـتادان علـوم اقتصـادي       تدوين گزارش اين مؤسسـه تحـت نظـر سـه    . 1است نيز استفاده شده است

ايـن  تعـداد كشـورهاي بررسـي شـده در     . منتشر شده است 2011آمريكاي شمالي صورت گرفته و در سال 

ميالدي  2009كشور است و آخرين سال بررسي شاخص آزادي اقتصادي در آن مربوط به سال  141گزارش 

  . است) شمسي 1388(

ايـن  . اسـت  اين موسسه نشانگرهاي پنج زمينه را در تعيـين درجـه آزادي اقتصـادي كشـورها دخالـت داده      

سـاختار قـانوني و امنيـت    ) 2هـاي اقتصـادي؛    نگاهها و ب اندازه دولت، مخارج، ماليات) 1ها عبارتند از ،  زمينه

مقررات اعتبارات، نيروي كـار و  ) 5آزادي تجارت بين المللي؛ و ) 4پول سالم؛  دسترسي به) 3حقوق مالكيت؛ 

مقررات نيروي كار شامل نشانگرهاي مقررات استخدامي و حداقل دستمزد؛ مقررات بكار  5در زمينه . تجارت

زني جمعي و بشكل متمركـز؛ مقـررات سـاعات كـار؛ مخـارج اجبـاري اخـراج         چانه گماري و اخراج كاركنان؛

  .كاركنان؛ و سربازي اجباري است

ميالدي در  2009-2005كشور و ميزان نشانگرهاي جزء در هر زمينه در دوره  141تحوالت رتبه ايران بين 

بنـدي اقتصـادهاي آزاد جهـان     هاي در رد پله 1ايران با صعود  1388در سال . نشان داده شده است 2جدول 

كنگ  براساس گزارش مذكور، كشور هنگ .كشور دنيا را به خود اختصاص داده است 141در ميان  105رتبه 

همانند سالهاي گذشته در رتبه اول اين فهرست قرار گرفته است و كشورهاي سنگاپور،  9.01با درجه آزادي 

قرار دارنـد و كشـورهاي آنگـوال، ونـزوئال،      هاي دوم تا پنجم رتبهنيوزلند، سوييس، استراليا، كانادا و شيلي در 

بر اساس اين گـزارش    .ترين اقتصادهاي جهان را به خود اختصاص داده اند ميانمار، و باالخره زيمبابوه بسته

، 13، امارات 11بحرين : هاي زير ترتيب با رتبه م به 2009اقتصاد كشورهاي اسالمي و همجوار ايران در سال 

، از اقتصاد 105، و مراكش 103، بنگالدش 94، تونس 93، مصر 84، اندونزي 78، مالزي 75، تركيه 62اردن 

نسبت  131، و الجزاير 121، سوريه114اند و كشورهاي پاكستان برخوردار بوده 105آزادتري نسبت به ايران 

  .اند ه به ايران بسته تر اعالم شد

  م 2009- 2005شاخص آزادي اقتصادي در دوره تحوالت رتبه ايران و اجزاء  -2جدول 

 زمينه نشانگرهاي آزادي اقتصادي

 2009سال  2008سال  2005سال  2000سال

 رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار رتبه مقدار

 105 6.16 104 6.15 94 6.29 95 5.76 شاخص تعديل نشده آزادي اقتصادي

ل 
دي
ص تع

شاخ

س 
سا
ده بر ا

ش

ل 
سا
ت 
ضعي

و
2000

 

 90 6.22 89 6.15 85 6.30 95 5.76 رتبه و مقدار شاخص آزادي اقتصادي

 55 6.47 69 6.26 73 6.32 93 4.92 اندازه دولت: 1زمينه

 54 6.01 51 6.12 57 6.11 57 5.91 ساختار قانوني: 2زمينه

 69 8.18 68 7.88 68 8.06 59 8.00 دسترسي به پول: 3زمينه

                                                 
1 Gwartney, James D., Lawson,  Robert A. & Hall, Joshua C.. 2011, Economic Freedom of the World : 

Annual Report, Fraser Institute, Canada. 
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 113 4.93 111 5.03 99 5.74 98 5.88 آزادي تجارت: 4زمينه

 111 5.35 112 5.29 110 5.16 120 4.08 ....مقررات : 5زمينه

  .)p87 Economic Freedom of the World : Annual Report .2011: (مأخذ

هم از نظر  1388تا  1379هاي  دهد كه وضعيت آزادي اقتصادي ايران در فاصله سال نشان مي 2ارقام جدول 

ترين تأثير را بـر رابطـه    كه بيش 5و  4ولي نشانگرهاي دو زمينه . هم مقدار شاخص بهبود يافته استرتبه و 

گذارند وضعيت نامطلوبي داشته و بدترين عملكـرد را در مقايسـه بـا     اي و محيط كار مي آموزش فني و حرفه

  .اند ها داشته ساير زمينه

  در ايران) پنهان(اقتصاد غير رسمي  1.4

هـاي اقتصـاد رسـمي اسـت،      هاي اقتصاد ايران گفته شد ناظر بر فعاليـت  كنون درباره چالش همه آنچه كه تا

كنند و عملكرد آنها با نظارت نهادهاي مسـئول صـورت    هايي كه از قوانين و مقررات كشور پيروي مي فعاليت

اد غيـر رسـمي   در اين قسمت ابتدا تعريـف اقتصـ  . يابد گرفته و در آمار و اطالعات گردآوري شده انعكاس مي

اي و محـيط كـار    سپس اندازه آن و در پايان اثرات منفي چنين اقتصادي بر رابطه نظام آموزش فني و حرفه

 .شود ارايه مي

 تعريف اقتصاد غير رسمي

هاي اقتصاد غير رسمي، كه به آن اقتصاد سايه، اقتصـاد غيـر متشـكا و يـا اقتصـاد پنهـان نيـز گفتـه          فعاليت

گذاران و كسـاني كـه    ها، سياست شود كه از ديد دولت هايي گفته مي مجموعه فعاليت به تعريف شود، بنا به مي

اقتصاد غير رسمي از سه دسته فعاليت متمـايز تشـكيل شـده    . ماند كنند پنهان مي گيري مي اقتصاد را اندازه

  ): 14، ص1389نيلي، آذر ( 1است

در ايران، در مقايسه با بسياري از . شود وب ميانها جرم محس هاي غير قانوني، كه پرداختن به اول فعاليت −

  . شود بسيار گسترده است هايي كه پرداختن به آنها جرم تلقي مي كشورها دامنه فعاليت

گويند كه انجام آنها غير قانوني نيست، ولي انجام آنهـا براسـاس مقـررات و     هايي مي گروه دوم به فعاليت −

شـود، يـا    هاي سنگين موجب رواج قاچاق مي كه وضع تعرفهمانند آن . هاي دولت پر هزينه است سياست

همين طور است وضع . كند هاي سنگين، انجام معامالت را از روال رسمي و آشكار خارج مي وضع ماليات

اين دسـته از  . گيرانه كار و بيمه كارگران، موجب استخدام غير رسمي كاركنان خواهد شد مقررات سخت

بصورت تاريخي مداخله دولت در اقتصاد و در . دهد غير رسمي را تشكيل ميها جزء اصلي اقتصاد  فعاليت

                                                 
��، �$M د، +ذر .  ١، ١٤، ص��٨/٩/١٣٨٩ر�y  ١١٢٣روز���� �&ق، ���ر	  �&�# ���E ر�
 ا*'�Yد ���� ا��، دو"� -7رگ، �١٣٨٩

 ��&ان
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بازارهاي مختلف باعث شده است هزينه انجام كارها در قالـب نظـام كسـب و كـار رسـمي بـاال باشـد و        

گـذاري كاالهـا و خـدمات، وضـع قـانون       ها شامل قيمت اين مداخله. هاي غير رسمي تشويق شود فعاليت

كند، تعيـين دسـتوري نـرخ بهـره و سـود، تعيـين        ن كارگر و كارفرما را تشديد ميكاري كه تعارض ميا

  .شود مي... ها، و  دستوري نرخ ارز، تعيين غير منصفانه تعرفه

هايي است كه نه غير قانوني هستند و نه پنهاني صورت مي گيرند، بلكه مبادالتي غيـر   گروه سوم فعاليت −

هـا، يـا    فـروش  ماننـد فعاليـت دسـت   . شوند ي جوامع انجام مييافتگ رسمي هستند كه بعلت كمتر توسعه

بـدليل جمعيـت روسـتايي    . دار هاي زنـان خانـه   شود و يا كار و فعاليت مبادالتي كه در روستاها انجام مي

دار، ايـن گـروه از    شهرها و گروه عظـيم زنـان خانـه    نشنيان كالن درصدي، جمعيت قابل توجه حاشيه30

  .بل توجه استها در كشور ما قا فعاليت

 :اندازه اقتصاد غير رسمي

در مورد حجم و اندازه اقتصاد غير رسمي در ايران، با توجه به ماهيت آن كه جاي پايي در آمارهـاي رسـمي   

ولي در هر صورت، اندازه ايـن  . است هاي برآورد بكار گرفته شده ارقام مختلفي بيان شده ندارد، و بنا به روش

در زير نتايج برخي از اين مطالعات . توان چشم پوشي كرد حدي است كه از آن نمينوع فعاليت اقتصادي در 

 :شود ارايه مي

در » نسبت نقدينگي بـه توليـد ناخـالص داخلـي    «و » هزيه خانوار-شكاف درآمد«با استفاده از دو روش  −

ن در پژوهش نشان داد كه حجم اقتصاد زير زميني در حال گسترش است و ميانگين آ 1382-75فاصله 

  . 1درصد بوده است6/19درصد و در روش دوم 8/21ساله در روش اول  طي دوره هشت

ميـانگين   1384تـا   1344سـاله   41بـراي دوره  » شاخص چندگانه -علل چندگانه «با استفاده از روش  −

بـه   1344درصـد در  2/6درصد برآورده كرده كـه رونـد افزايشـي داشـته و از     5/17اقتصاد زير زميني را 

  .2افزايش يافته است 1384صد در سال در2/26

  .3درصد تخمين زده شده است35تا  30برآورد حجم اقتصاد زير زميني در هر سه شكل آن حدود  −

                                                 
١  . ،����I ،���-&�� و &K=ا ��
��ر(، �H<١٣٨٥ا� ، 
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هـايي ماننـد    سهم اشتغال غير رسمي در اقتصاد ايران، كـه عمـده آنهـا فعاليـت     1385در پيمايش سال  −

از نظر . درصد كل اشتغال كشور است53 فروشي است كه جنبه غير قانوني ندارد، در مجموع حدود دست

درصـد توليـد   60و حـداكثر   20هاي متفاوت بـين حـداقل    سهم اين فعاليت در اقتصاد كشور، با تكنيك

  .1ناخالص داخلي برآورد شده است

  اي و بازار كار اثرات منفي اقتصاد غير رسمي بر روابط آموزش فني و حرفه

هـايي كـه    هاي اقتصادي غير رسمي اسـت، فعاليـت   روه دوم فعاليتشود متوجه گ تحليلي كه در زير ارايه مي

داليلـي كـه گفتـه شـد، مقـررات       شود امـا بـه   قانوني هستند، در بازار كاال و خدمات محصول آنها مبادله مي

اي  ها بلحاظ آمـوزش فنـي و حرفـه    آثار عمده منفي اين فعاليت. زنند محدوديت زا و ضابطه آفرين را دور مي

  :ستبشرح زير ا

شود ناگزير است كوچك بماند و قادر نيست  اقتصادي پنهاني شكل گرفته و اداره مي  گونه بنگاه چون اين −

اندازه بهينه اقتصادي خودرا بدست آورد و هزينه توليد آن در مقايسه با بنگاهي كه مي تواند رشد كنـد  

هـا،   و بومي ناشي از نوع فعاليت هاي اقتصادي سنتي كوچك، بدليل فناوري ابتدايي در بنگاه. باالتر است

گيرد و كمتر به كارگران ماهر در زمينه خاص، كـه محصـول مراكـز     تفكيك تخصصي كارها صورت نمي

  .است» همه كاره«نياز آنها به نيروي كار . آموزي است، نياز دارد حرفه

بـه  . گيـرد  ر نمـي كند، توليدات آن مشمول نظارت استاندارد و كنترل كيفيت قرا چون پنهان فعاليت مي −

اي است نياز  مند در مراكز آموزش فني و حرفه آموزي روش همين سبب به كار با كيفيت كه نتيجه حرفه

  .چنداني ندارد

در آن اعمـال  ) اعم از ضوابط دولتي يا نهادهـاي صـنفي غيـر دولتـي    (چون ضوابط و مقررات نيروي كار  −

نـوع افـرادي كـه اسـتعداد اسـتثمار پـذيري دارنـد         معموالً. شود استثمار كارگران منجر مي شود، به نمي

اي مازاد روستاها، ترك تحصيل كنندگان  مهاجران غير قانوني، نيروي كار كم سواد و بدون مهارت حرفه

 .اند آموزي محروم مانده دليلي از حرفه اند، كه هر گروه به هاي گسسته زودرس مدارس و فرزندان خانواده

مندي از خـدمات عمـومي دولـت، نـوعي بـي عـدالتي و        در عين حال بهره بدليل عدم پرداخت ماليات و −

از جملـه  . كاهد كند و افزون بر آن از ظرفيت خدمت رساني دولت مي جويي را در جامعه نهادينه مي رانت

 .اي است هاي عمومي پايه و آموزش فني و حرفه بيند آموزش خدمات عمومي كه از اين طريق آسيب مي
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هـاي اقتصـادي غيـر رسـمي، ايـن گونـه        كـاري بنگـاه   راكندگي، تنوع، كثرت و پنهانبواسطه كوچكي، پ −

گـذاري   اند و معموالً صداي آنهـا در مجـامع سياسـت    هاي از پشتيباني نهادهاي صنفي نيز محروم فعاليت

اي، معناي چنـين محروميتـي، عـدم انعكـاس      از نظر رابطه با نظام آموزش فني و حرفه. شود شنيده نمي

 .ريزي درسي و آموزشي است ي نيروي كار آنها در نهادهاي برنامهنيازها

 آينده اقتصاد و اشتغال در ايران هاي چالش 1.5

هاي پيش روي اقتصاد ايران را تحليل و ارايه كرده  برجسته ايران اخيراً در گزارشي چالش اقتصاددانانيكي از 

ريـزي اقتصـاد    علمي كارشناسي در زمينه برنامهاز آن جا كه اين گزارش مبتني بر تجربه طوالني كار . 1است

هايي از اين گزارش را كه  كالن ايران بهمراه تدريس دانشگاهي نويسنده آن است، با اطمينان مي توان بخش

اي است در اين بخش از گـزارش   با موضوع تحليل وضعيت محيط كار ايران در ارتباط با آموزش فني و حرفه

اشـتغال و  : گزارش پس از ارايه تحليلي از پنج حكايت مختلف از اقتصاد ايـران . دپژوهش مورد استناد قرار دا

ها؛ رونق نفتي و كم رمقيِ اقتصاد؛ اقتصاد چينيِ شكننده؛ و سليقه و روزمرگي يا اتكاء  تصوير آينده آن؛ يارانه

  :رح زير استبند خالصه مي كند كه برخي از آنها بش 14ها را در  بندي حكايت به علم و تجربه، جمع

 ): 8- 7، صص1389نيلي، (نكات مهم در اين زمينه عبارتند از : ها در زمينه اشتغال چالش) الف

خواهد بود، با اين  1385، بسيار شبيه به شكل هرم سني سال 1395شكل هرم سني جمعيت در سال  −

الگي منتقل س 34تا  30سالگي به فاصله سني  24تا  20تفاوت كه برآمدگي جمعيتي از فاصله سني 

  . خواهد شد

گروه اول وارد . شوند دو گروه را تشكيل خواهند داد هاي آينده كساني كه وارد بازار كار مي در سال −

هاي گذشته تصميم به تعويق ورود به بازار كار  شوندگان طبيعي به بازار كار و گروه دوم آنان كه در سال

ما در بهترين . ن و صد تا دويست هزار نفر خواهد بودجمع ساالنه بيش از يك ميليو اين حاصل. اند گرفته

 . باشد "بسيار بزرگ"پس ابعاد تغييرات بايد . ايم شرايط نصف اين مقدار در سال شغل ايجاد كرده

با توجه به افزايش سطح . شغل هم توجه كرد "نوع"شغل بايد به  "تعداد"هاي آينده، عالوه بر  در سال −

هاي  باالي زنان تازه وارد به بازار كار، مشاغل ساده از قبيل فعاليتتحصيالت جوانان و نيز درصد 

  . ساختماني، نخواهند توانست نقشي در كاهش بيكاري ايفا كنند
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آموزش . هاي گذشته، دولت مهمترين نهادي بوده كه توانسته است براي زنان شغل ايجاد كند ظرف سال −

وجود مازاد . اند كرده ها را ايجاد مي هاي دولتي اين ظرفيت و پرورش و بهداشت و درمان و نيز سازمان

ف ديگر، مانع از قابل توجه نيروي انساني در آموزش و پرورش از يك طرف و كسري بودجه دولت از طر

  . آن خواهد شد كه اين نهاد بتواند به طور مستقيم در كاهش بيكاري نقشي ايفا كند

سالگي، در مقايسه با  34تا  30به دليل رسيدن موج جمعيتي متولدين دهه شصت به فاصله سني  −

 اين. گذاري در بخش مسكن خواهد شد گذشته، بخش بسيار بزرگتري از منابع كشور صرف سرمايه

هاي ديگر باقي  مسأله با توجه به توضيحات بندهاي باال، منابع كمتري را براي ايجاد شغل توسط بخش

  . خواهد گذاشت

. است "ايجاد درآمد"كند  ايجاد شغل، تنها شرط الزم و نه كافي است و آنچه اين شرط را تكميل مي −

د تا يك ميليون و دويست هزار بايد ديد اقتصاد ما چگونه مي تواند ساالنه بيش از يك ميليون و ص

توان  تحقق اين شرايط را مي. كه رفاه نسبي براي نيروي كار به بار آورد، ايجاد كند "شغل درآمدزا"

  .متناظر با نرخ رشد اقتصادي حدود ده درصد در سال براي يك دوره دهساله دانست

لذا اين بخش نخواهد توانست  هاي گذشته، ميزان اشتغال بخش كشاورزي تقريباً ثابت بوده و ظرف دهه −

هاي گذشته، عمدتاً با  بخش خدمات نيز طي دهه. سهمي در كاهش فشار به بازار كار داشته باشد

هاي مالي دولت، مانع از ايفاي نقش مستقيم  محوريت بخش دولتي شغل ايجاد كرده است كه محدوديت

ه تركيب تحصيالت شاغلين، تنها بنابرابن با توجه ب. توسط دولت در زمينه ايجاد شغل خواهد شد

  .توانند ظرفيت جديد جذب ايجاد كنند ، مي)تجاري(هاي صنعت و خدمات غيردولتي  بخش

گزارش هاي رسمي تهيه شده، منابع مورد نياز پنج سال برنامة پنجم براي تحقق رشد متوسط هشت  −

ابعاد . برآورد كرده اند) رد دالرميليا 200ساالنه حدود (درصد در سال را معادل حدود هزار ميليارد دالر 

بسيار بزرگ اين منابع براي رشدي كمتر از آنچه در اينجا ذكر شد، بيانگر دشواري و يا نا ممكن بودن 

  .اين هدف است

كه با گزارش تحليلي سازمان برنامه و بودجه وقت، تحوالت هرم سني جمعيت و  1376از سال  −

گيري مطرح شد، مسأله اهميت ايجاد شغل به طور  يمهاي ايجاد شغل در سطوح مختلف تصم ضرورت

ما در بيان ضرورت ايجاد شغل موفق بوديم اما موفق نشديم اين . ويژه وارد ادبيات سياستگذاري شد

 "مسأله اقتصاد كالن"، بلكه يك "پروژه اقتصاد خرد"مطلب را منتقل كنيم كه ايجاد شغل، نه يك 

 . است
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از دادن جايزه . توان برشمرد زا را مي هاي اشتغال" پروژه"د و بااليي از از آن زمان تاكنون، فهرست بلن −

هاي زود بازده، كه ويژگي مشترك  نقدي به هر كسي كه يك شغل جديد ايجاد كند گرفته تا طرح بنگاه

 . همه آنها، دادن آدرس اشتباه به متقاضيان شغل بوده است

، صـص  1389نيلـي،  (مهم در اين زمينه عبارتند از نكات : هاي اقتصادي ها در زمينه سياست چالش) ب

22-23:(  

هاي آتي، اگر در سناريوي بدون اصالح قيمت انرژي به پيش رود، در تحقق رشد  اقتصاد ما طي سال −

اقتصادي موردنياز براي ايجاد اشتغالِ بيش از يك ميليون و دويست هزار نفر، با تنگناي انرژي مواجه 

ناسب بودن ساير شرايط، اين عامل، ما را در حد رشد حدود چهار درصد خواهد شد و حتي با فرض مت

اي بر اقتصاد ما  در سناريوي اصالح قيمت انرژي، با هر كيفيت اجرا، كندي چند ساله. متوقف خواهد كرد

مدت در  در اين صورت هم در چارچوب شرايط موجود، رشد اقتصاديِ ميان. سايه خواهد انداخت

  . صد خواهد بوددر 4تا  2محدوده 

درصد، اقتصاد ما به سختي قادر خواهد بود حتي در حدود چهارصد هزار  4با رشد اقتصادي كمتر از  −

هزار تا  600معني اين عدد آن است كه براساس روندهاي جاري، ساالنه بين . شغل در سال ايجاد كند

 1388و  1387هاي  سال دانيم كه مي. هزار نفر در سال به تعداد بيكاران اضافه خواهد شد 800

ايجاد شده ظرف دو سال گذشته   االصول ميزان اشتغال اند و علي هاي مناسبي براي اقتصاد ما نبوده سال

هاي اخير به تعداد بيكاران اضافه شده را  بنابراين حتي اگر مقداري كه در فاصله سال. بايد ناچيز باشد

، در روند جاري اقتصاد، بين سه تا چهار 1394ال توان انتظار داشت كه تا س هم در نظر نگيريم، مي

بر اين اساس، كل تعداد بيكاران به نزديك هفت ميليون نفر . ميليون نفر به تعداد بيكاران اضافه شود

هاي آينده، بخش اصلي بيكاران را جوانان  توجه به اين نكته بسيار مهم است كه طي سال. خواهد رسيد

دگان دانشگاهيِ شهري تشكيل خواهند داد كه درصد زيادي از آنان زن كر سال و تحصيل 40تا  30بين 

مديريت مسائل اين ميزان بيكار با كيفيت ذكر شده مسلماً كاري دشوار خواهد بود و . خواهند بود

گونه اثر مثبتي بر رشد  هاي زيادي به دولت براي مواجهه با اين مسائل تحميل خواهد شد كه هيچ هزينه

  .د داشتاقتصادي نخواه

هاي نه چندان دورِ آينده، انبوهي از جوانان تحصيلكرده عمدتاً شهري، با توقعات و  در مجموع، در سال −

ايجاد شغلِ همراه . هاي قبل داشتند، وارد بازار كار خواهند شد انتظاراتي بسيار بيشتر از آنچه كه در سال

، نه در "هيچگاه"اقتصاد ما . درصد استبا درآمد نيازمند تحقق رشد اقتصاديِ مستمرِ در حدود  ده 

هاي  و نه در دوران بازسازي پس از جنگ، چنين رشدي با ويژگي 40دورانِ رونق نسبتاً مستمر دهه 
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اساساً ايجاد شغل در مقياسِ بيش از يك ميليون نفر، يك تمهيد بسيار . موردنياز را تجربه نكرده است

كند و رشدهاي اقتصادي بسيار  بعد، با ُكندي زياد حركت مي به 1387اقتصاد ما از سال . خواهد ويژه مي

كه آن ركود اينك به وضعيت طبيعي نزديك  -پائين ساليانه، نه ناشي از بحران مالي و ركود جهاني

، بخاطر تعجيل در 1386تا  1384هاي  بلكه عالئم ضعف و لرزِ پس از تب بيماري هلندي سال -شده

 . فتي استهزينه كردن درآمدهاي سرشار ن

. اين ُكندي كم سابقه در اقتصاد، به هيچ وجه سازگار با ايجاد تعداد شغل در حد ارقام ذكر شده نيست −

هاي نزديك آينده، ُكندي  ناپذير قيمت انرژي، طي سال هاي بزرگ و جهشيِ اجتناب عالوه بر آن، افزايش

هر چند عدم . تر خواهد كرد دشوار مضاعفي را بر حركت بسيار آرام اقتصاد خواهد افزود و اين كار را

افزايش قيمت انرژي، تداوم رشد باالي مصرف را در پي خواهد داشت كه در اينصورت، همانگونه كه ذكر 

اما افزايش قيمت انرژي، عالوه بر . شد، كمبود انرژي در اين حالت گلوگاه رشد اقتصادي خواهد بود

ها  هاي قابل توجهي را هم در سطح عمومي قيمت يشمدت افزا هاي اقتصادي، در كوتاه ُكندي فعاليت

ايجاد خواهد كرد كه تبديل شدن يا نشدن به تورم بستگي به ميزان انضباط مالي و پولي و نيز انتظارات 

تواند سناريويي را رقم بزند كه عبارتست از واردات ارزان  ها، مي اما فشارِ افزايش اوليه قيمت. تورمي دارد

الملليِ موجود، اقتصاد ما را بيش از پيش به كام اقتصاد چين فرو خواهد  در فضاي بينهر چه بيشتر كه 

اين حلقه را عدم ايفاي نقش مناسب دستگاه . رمقِ موجود هم به تعطيلي خواهد گرائيد برد و توليد كم 

اقتصاد در هاي اخير و عدم اعتماد به نقش علم  ريزي، عدم اتكاء به تجربه شكل گرفته طي دهه برنامه

 .كند حل مسائل اجتماعي تكميل مي

 ):22، ص 1389نيلي، (: كار مناسب رو براي يافتن راه هاي پيش  چالش) پ

. هاي نه چندان دور آينده، بسيار پيچيده خواهد بود شده، مسائل ما در سال با توجه به توضيحات داده −

 .ر داريم تا بتوانيم مشكل را مهار كنيمسؤال مهم در اينجا آن است كه چه امكانات و منابعي در اختيا

گرفتيم در چه وضعيت متفاوتي نسبت  اگر مثالً سي سال پيش در نزديكي بروز چنين مشكالتي قرار مي

، از يك  امروز هر چند در معرض مشكالت بزرگتري هستيم، اما نسبت به سي سال پيش به االن بوديم؟

شود و آن چيزي  برخورداريم كه تنها سرمايه ما بر غلبه نسبي بر مشكالت قلمداد مي "نعمت بزرگ"

. ايم هاي مختلف آبديده شده ايم و در ميان كوره ما سي سال تجربه كسب كرده. "يادگيري"نيست جز 

هاي  اند و با صرف هزينه هاي دوران جنگ را پشت سر گذاشته ن كم تجربه دهه شصت، سختيجوانا

هاي  اند تا ويراني هاي مختلف، اما تالش كرده بسيار وارد دوران پس از جنگ شده و هر چند با ديدگاه

ه جهان هم نشيب و فرازهاي بسيار را پشت سر گذاشته و اندوخت. جنگ و اقتصاد را بازسازي كنند

 : توان سؤال كرد كه حال مي. براي ما بجا گذاشته است "دانش اقتصاد"عظيمي را به نام 



   اي و محيط كار فهبررسي رابطه آموزش فني و حر    290

 

پردازد و در مورد وقوع مسائل در آينده  نگري مي كدام نهاد و دستگاه در كشور ما به مطالعات آينده - الف

منديم به  ما عالقههمه . پردازد دهد و به مباحثي از قبيل آنچه در اين نوشته آمد مي از پيش هشدار مي

بيني  كدام سازمان در حال حاضر مسئول پيش. بيني كند دانشي دست پيداكنيم كه وقوع زلزله را پيش

  هاي اجتماعي است؟ زلزله

ايم و آنها را به مرحله توانمندي  هاي سنگيني را كه صرف آموزشِ حين عمل مديران كرده هزينه -ب

دهيم و آنها امروز چه نقشي در طراحيِ چگونگيِ مواجهه با  ار ميبرداري قر ايم چگونه مورد بهره رسانيده

 كنند؟  مشكالت بزرگ محتمل آينده ايفا مي

علم اقتصاد و اقتصاددانان، اعم از آنان كه در داخل و يا خارج هستند، به چه ميزان در تحليل  -ج

ها  حل شود كه به تبيين راه مي ها مشاركت دارند و تا چه اندازه از آنان خواسته حل مشكالت و ارائه راه

  . بپردازند

  .و اگر چنين نيست، بايد به جد نگران بود

  هاي تحصيلي خصوصيات و تحوالت بازار كار ايران با تأكيد بر ويژگي 2

اي با بازار كار از نظر تحوالت  در اين قسمت وضعيت بازار كار ايران و تأثير آن بر ارتباط آموزش فني و حرفه 

هاي تحصـيلي   بلحاظ ويژگي 1385شاغل و جويندگان كار و بررسي وضعيت بازار كار در سال  كمي جمعيت

هاي عمده شغلي و وضعيت بيكاري و تركيـب تحصـيلي جوينـدگان     و با توجه به سهم زنان، اشتغال در گروه

د بـر تـأثير آن بـر    رو است، با تأكي به هايي كه بازار كار ايران با آن رو پس از آن چالش. كار بررسي خواهد شد

 .اي و بازار كار مورد تحليل قرار خواهد گرفت رابطه آموزش فني و حرفه

 وضعيت كمي جمعيت نيروي كار  و تحوالت آن در ايران 2.1

اي با بازار كار، شناخت خصوصيات و تحوالت رفتار آن در طـول   براي بررسي رابطه نظام آموزش فني و حرفه

 . شود اين منظور ابتدا تصوير كلي بازار كار ايران ارايه مي به. اي برخوردار است زمان از اهميت ويژه

ايج سرشـماري نفـوس و مسـكن سـال     ترين اطالعات معتبر درباره بازار كار ايران بـه نتـ   ترين و جامع نزديك

هـاي مختلـف دولتـي منتشـر شـده، عـالوه بـر         اطالعاتي كه پس از آن توسـط سـازمان  . گردد بر مي 1385

هاي نارسـا، از سـوي    گيري با روش هاي نمونه هاي حاصل از طرح ها و ابتناء آنها بر داده محدوديت دامنه داده

هـاي مجلـس شـوراي     از جملـه مركـز پـژوهش   . د شده اسـت برخي مراجع پژوهشي در اعتبار آنها ترديد وار

نبـود   گيـري از ميـزان اشـتغال و بيكـاري، بـه      هـاي مختلـف نمونـه    ، ضمن تبيين روش1اسالمي در گزارشي
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گيـرد كـه صـرف اعـالم      كند و نتيجه مي گيري كننده اشتغال در كشور اشاره مي هاي متنوع اندازه آمارگيري

. بدون داشـتن آمـارگيري علمـي از روايـي پـاييني برخـوردار اسـت        1389ميليون شغل در سال  1.6ايجاد 

هـاي شـغلي جديـد در     چنان كه براساس مستندات برنامه پنجم توسعه، در گزينه مطلوب، عرضه فرصـت  هم

يعنـي سـه برابـر    (فرصـت شـغلي    2500000شغل خواهد بود و ادعاي ايجاد  843200طول برنامه، ساليانه 

هاي مجلس، خرداد  مركز پژوهش(غير واقعي ارزيابي مي شود  1390در سال ) پنجم گزينه مطلوب در برنامه

  ).26، ص 1390

با رعايت محدوديت فوق، و با در نظر گرفتن هدف اين پژوهش، كه بازار كار را در ارتباط بـا آمـوزش فنـي و    

شاغل و در جمعيت كند، وضعيت تحصيالت در كل جمعيت ده ساله و باالتر، در جمعيت  اي بررسي مي حرفه

ها، شايسته يادآوري  پيش از ورود به بررسي اين داده. نشان داده شده است 1در جدول  1385بيكار در سال 

جمعيت شـاغل و بيكـار داراي    رشته تحصيليدرباره  1385است كه در نتايج انتشار يافته سرشماري سال 

هـاي ايـن بخـش امكـان      ن سبب در تحليـل همي شود و به گونه اطالعي مشاهده نمي تحصيالت متوسطه هيچ

توان وضعيت  قرينه و با مسامحه مي اي در سطح متوسطه وجود ندارد و فقط به تمركز بر آموزش فني و حرفه

نكات مهم  1هاي جدول با توجه به داده. اي نيز فرض كرد هاي فني و حرفه تحصيالت متوسطه را معرف رشته

  .:بشرح زير است 1385خصوصيات بازار كار ايران در سال 

اين نسبت در مقايسـه بـا نـرخ    . اند درصد جمعيت ده ساله و باالتر از نظر اقتصادي فعال بوده 39.4تنها  −

علـت اصـلي آن پـايين    . آيد فعاليت در كشورهاي پيشرفته اقتصادي دنيا و منطقه، نرخ پاييني بشمار مي

 23.5يت فعال اقتصادي كه نزديـك بـه   در جمع. هاي اقتصادي است بودن نرخ مشاركت زنان در فعاليت

  .در صد جوياي كار مي باشند 12.75ميليون نفر است 

سوادان در جمعيـت فعـال    تفاوت فاحشي با نرخ بي) درصد18.8(سوادان در جمعيت غير فعال  نسبت بي −

بنظر مي رسد عامل تحصيالت در ايجاد ). درصد7.7درصد و جويندگان كار 12.2شاعالن (اقتصادي دارد 

 .انگيزه براي فعاليت اقتصادي مؤثر است

در بين هر دو گروه فعال و غير فعال اقتصـادي، سـهم دارنـدگان تحصـيالت متوسـطه از سـاير سـطوح         −

اما ميزان ايـن سـهم در بـين دو گـروه جوينـدگان كـار و غيـر فعـاالن اقتصـادي          . تحصيلي باالتر است

رخالف آن، سهم دارندگان تحصيالت عـالي در  ب. است) درصد33.3(بيشتر از گروه شاغالن ) درصد34.6(

در سـهم سـاير سـطوح    . اسـت ) درصـد 10.9(تر از دوگروه ديگر  به مراتب بيش) درصد18.4(گروه اخير 

بنظر مي رسد در مقايسـه  . شود تحصيلي، تفاوت محسوسي بر حسب سه موقعيت اقتصادي مشاهده نمي
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تـري را در   زايي بـيش  ت عالي ظرفيت اشتغالويژه تحصيالت متوسطه، تحصيال ساير سطوح تحصيلي، به

 . گذارد اختيار دارندگان آن مي

وضعيت تحصيالت در كل جمعيت و در جمعيت فعال از نظر اقتصادي در سرشماري  -  1جدول 

  )تعداد به هزار نفر( 1385

 سطح تحصيالت

ساله و  جمعيت ده

 باالتر

 جمعيت فعال از نظر اقتصادي

 جمعيت غير فعال

 جوياي كار شاغل 

 درصد بكل نعداد درصد بكل نعداد درصد بكل نعداد درصد بكل تعداد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 100 36056 100 2992 100 20476 100 59524 جمع كل

 18.8 6765 7.7 230 12.2 2495 15.9 9490 بي سواد

 50034 باسواد
84.1 

17981 
87.8 

2762 
92.3 

29291 
81.2 

100 100 100 100 

 4.1 1210 4.1 27 2.5 456 3.4 1693 سوادآموزي و غير رسمي

 21.8 6395 21.8 437 22.4 4036 21.7 10868 ابتدايي

 25.4 7442 25.4 695 24.1 4342 24.9 12479 راهنمايي تحصيلي

 34.6 10130 34.6 1169 29.9 5378 33.3 16677 متوسطه

 10.9 3206 10.9 373 18.4 3316 13.8 6895 عالي

 3.1 908 3.1 61 2.5 453 2.8 1422 نامشخص

جمع ستون (ارقام جمعيت غير فعال با كسر جمعيت فعال . 1385نتايج تفصيلي سرشماري نفوس و مسكن سال  30و  20، 10هاي  جدول: مأخذ
  .ساله و باالتر  بدست آمده است 10از جمعيت ) 6و  4هاي 

سازي زمينه مناسب براي  اي تعريف شده، كه آماده آموزش فني و حرفهاما از نقطه نظر رسالتي كه براي نظام 

اي در گـرو   التحصـيالن فنـي و حرفـه    دنياي كار است، و با توجه به آن كه آينده فارغ تسهيل ورود جوانان به

زايي كشوراست، ضروري است تحوالت نيروي كار كشور در  هاي شغلي و توان و ظرفيت اشتغال ايجاد فرصت

  .ه گذشته نيز از اين نقطه نظر بررسي شودچند ده

فرصت شغلي جديد در اقتصاد كشـور   11677000مجموعاً  1385تا  1355در سه دهه   2بر اساس جدول 

عملكرد هر دهـه نسـبت بـه دهـه قبـل      . فرصت شغلي 389200ايجاد شده است، يعني بطور متوسط سالي 

شـغل   590400هاي ايجاد شده معادل  ه اخير با  فرصتبهبود يافته است، بطوري كه باالترين عملكرد به ده

فرصت شغلي بيشتر  223600شود كه ساليانه  مربوط مي1365-55در سال تعلق دارد و كمترين آن به دهه 

  . ايجاد نشده است
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اما آنچه از لحاظ نظام آموزش و پرورش براي دارندگان سطوح مختلف تحصيل بيشتر اهميت دارد تغييراتـي  

ايـن تغييـرات براسـاس    . هاي شغلي هر سطح تحصيل بوجود آمده اسـت  اين سه دهه در فرصت است كه در

 :هاي چهار سرشماري گذشته بشرح زير است داده

برابر  2.3بيش از  1355نسبت به سال  1385هاي شغلي در سال  در حالي كه شاخص تعداد كل فرصت −

برابـر   5اهش يافته ولي براي باسوادان بـه  سوادان به نصف ك هاي شغلي براي بي شده است، تعداد فرصت

  .رسيده است

هاي شغلي جديد دارندگان تحصيالت عالي است كه فرصت آنهـا در اشـتغال    نخستين گروه برنده فرصت −

برابـر   4.5برابر، ابتدايي با  8.1ترتيب دارندگان تحصيالت متوسطه با  برابر شده است، پس از آن به 12.4

 .هاي شغلي كم سوادان تغيري نكرده است در اين فاصله فرصت. رابر قرار داردب 3.4و راهنمايي تحصيلي 

هـاي   تحوالت باال مؤيد اين نكته است كه در طي سه دهه گذشته دارندگان تحصيالت عـالي بـا فرصـت    −

رسد يكي از علـل   بنظر مي. اند رو بوده به تري در مقايسه با ديگر سطوح تحصيلي رو مراتب فراوان شغلي به

آوردن جوانان به تحصيالت دانشگاهي، افزون بـر نـرخ بيكـاري قابـل توجـه دارنـدگان تحصـيالت         روي

تر دارندگان تحصيالت  و خدمت نظام وظيفه اجباري براي پسران، دسترسي آسان) درصد34.6(متوسطه 

 .هاي اشتغال باشد فرصت عالي به

آن برحسب سطح هاي شغلي ايجاد شده در سه دهه گذشته و تركيب  فرصت  -2جدول 

 )هزار نفر تعداد به(تحصيالت شاغالن 

وضع و سطح 

 تحصيالت

سرشماري 

1355 

سرشماري 

1365 

سرشماري 

1375 

سرشماري 

1385 

هاي  مجموع فرصت

شغلي ايجاد شده در سه 

 دهه

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد
شاخص 

 تغييرات

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 232.7 11677 100 20476 100 14572 100 11035 100 8799 شاغالنجمع 

 47.1 -2759 12.2 2459 21.4 3124 40.3 4450 59.3 5218 سواد بي

 جمع با سوادان

3580 40.7  

100.0 

6585 59.7  

100.0 

11448 78.6  

100.0 

17981 87.7  

100.0 

14401 502.2 

تحصيالت غير 

 رسمي و نامشخص

470 13.2 672 10.2 939 8.2 456 2.2 14 - 97.0 

 454.4 3147 19.7 4035 32.6 3733 38.7 2552 24.8 888 ابتدايي

 337.6 3056 21.2 4342 23.2 2658 15.2 1005 35.9 1286 راهنمايي تحصيلي

 809.9 4714 26.3 5378 12.3 2628 27.7 1826 18.6 664 متوسطه

 1237.3 3048 16.2 3316 12.6 1431 8.0 526 7.5 268 آموزش عالي

 - 448 2.2 452 0.5 58 - 5 - 4 اظهار نشده
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  1بر گرفته از جدول 1385ارقام سال ). 104، ص 1379نفيسي، (بر گرفته از  75و  65و 55هاي  ارقام سال: مأخذ

بررسـي تحصـيالت    اكنون با در دست داشتن اين تصوير كلي از وضعيت كمي بازار كار، با دقت بيشـتري بـه  

  .پردازيم مي 1385در سال  شاغالن

، يكـي از  )هاي تحصيل در مجموع افـراد گـروه تحـت بررسـي     ميانگين تعداد سال(شاخص ميزان تحصيالت 

المللي نيز  هاي بين آيد و در مقايسه هاي مهم معرف ظرفيت و توان علمي نيروي كار كشور بشمار مي شاخص

از نوع شغل، براي شاغالن زن و مرد كشـور در سـال   محاسبه شاخص مزبور، فارغ . شود بسيار بكار گرفته مي

گروه عمده شغلي نيـز نشـان داده شـده     9همين شاخص براي  4آورده شده و در جدول  3در جدول 1385

نكـات مهـم   . مشـخص شـده اسـت    5در جدول  1385 -75افزون بر آن تحوالت اين شاخص در دهه . است

  : دادهاي اين سه جدول بشرح زير خالصه شده است

يكسـال پـس از دوره   (سـال   6.3هاي تحصيل كل شاغالن در دهه گذشـته از   در حالي كه متوسط سال −

هاي تحصيل  است، اما بين متوسط سال رسيده) معادل پايان دوره راهنمايي تحصيلي(سال  8به ) ابتدايي

بطـوري   .شـود  مي سال تحصيلي اختالف ديده  2شاغل كمي بيش از ) سال7.8(و مردان ) سال9.8(زنان 

ايـن نسـبت بـراي    (درصد رسيده اسـت  37نزديك  كه نسبت دارندگان تحصيالت عالي در زنان شاغل به

درصـد، در راهنمـايي بـا     3اما نسبت شاغالن مرد در تحصيالت متوسطه با ). درصد است13مردان فقط 

سـواد و   در گـروه كـم  . تـر اسـت   درصد اختالف از نسبت زنان شـاغل بـيش   7درصد و در ابتدايي با  14

هـاي ميـداني ميـان سـطح      از آن جـا كـه براسـاس بررسـي    . سواد نسبت اشتغال دوجنس برابر اسـت  بي

تحصيالت و دستمزد رابطه مستقيم و مثبتي وجود دارد، تجمع زنان در مشاغلي كه به تحصيالت بـاالتر  

طرار، در مشـاغل  نياز دارد، حاكي از آن است كه بر خالف مردان، اشتغال براي زنان مگر در وضعيت اضـ 

ويژه در كارهاي ميداني سخت و پر مخاطره، از جذابيت كمتري برخوردار  تر، به مبتني بر تحصيالت پايين

گيـري   اي دختران الزم است ايـن گـرايش و تحـوالت و جهـت     ريزي آموزش فني و حرفه در برنامه. است

  .آينده آن مد نظر قرار گيرد

) سـال 15نزديـك  (هاي تحصـيل   متخصصان از باالترين متوسط سالدر ميان كليه شاغالن كشور، گروه  −

) سال 12با اندكي بيش از (رتبه و مديران كشور  گذاران، مقامات عالي پس از آنها گروه قانون. برخوردارند

گيران كشور در حدود ديپلم متوسطه  گذران و تصميم اين كه متوسط سطح تحصيالت سياست. قرار دارد

 .توان در اين كمبود مشاهد كرد رد و ريشه ضعف عمومي مديريت در كشور را ميباشد جاي تأمل دا

سـال   12هـاي تحصيلشـان نزديـك     ها و كاركنان دفتري متوسط سـال  هاي عمده شغلي تكنيسين گروه −

سـال   7هاي تحصيلشـان برابـر    گران ماهر و كشاورزان ماهر به ترتيب متوسط سال اما گروه صنعت. است
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است، جاي شگفتي است كه متوسط تحصيالت گروه ) پايه چهارم ابتدايي(سال  4و ) اييپايه دوم راهنم(

سطح پايين متوسـط گـروه كشـاورزان مـاهر     . نيز كمتر است) سال 5(اخير حتي از گروه كارگران ساده 

گران  سوادان در گروه صنعت سوادي بيش از يك سوم شاغالن اين گروه است، نسبت بي تر بعلت بي بيش

آن پرداخته شد، ممكن است  وري اقتصاد ايران، كه در بخش پيشنين به سطح نازل بهره. رصد استد 8.5

هاي  تا حدي از سطح پايين تحصيالت كارگران ماهر و عدم آمادگي آنان در پذيرش و بكارگيري فناوري

ارتبـاط بـين   توانـد بـا تقويـت     هاي شغلي، مي آماده كردن اين گروه از نظر مهارت. باشد نوين ناشي شده

اي صورت پذيرد و در بلند مدت، جايگزيني نيروهـاي كـم    هاي توليدي و نظام آموزش فني و حرفه بنگاه

راهي جـامع اسـت، كـه مؤسسـات      اي مناسب، نيازمند نقشه سواد فعلي با نيروهاي داراي صالحيت حرفه

 .آموزشي مسئوليت مهمي در تحقق آن برعهده دارند

  )تعداد به هزار نفر( 1385ن تحصيالت شاغالن سال محاسبه شاخص ميزا -3جدول

سطح 

 تحصيالت

برآورد 

متوسط 

طول دوره 

 (*)تحصيل

 مردان و زنان زنان مردان

 درصد تعداد
هاي  جمع سال

 (**)تحصيل
 درصد تعداد

جمع 

هاي  سال

 (**)تحصيل

 درصد تعداد

هاي  جمع سال

 (**)تحصيل

 0 12.2 2495 0 12.3 342 0 12.2 2153 صفر بي سواد

 1140 2.2 456 245 3.5 98 895 2.0 358 5/2 كم سواد

 16543 19.7 4035 1484 13.0 362 15059 20.8 3673 1/4 ابتدايي

راهنمايي 

 تحصيلي
2/7 4087 23.1 29426 255 9.2 1836 4342 21.2 

31262 

 62408 26.3 5378 7668 23.8 661 54740 26.7 4719 6/11 متوسطه

 51398 16.2 3316 15810 36.7 1020 35588 13.0 2296 5/15 عالي

 1808 2.2 452 176 1.6 44 1632 2.3 408 4 نامشخص

 164560 100 20476 27219 100 2782 137341 100 17694 .... جمع

هاي تحصيل  متوسط سال

 (***)هر فرد شاغل 
7.76 9.78 8.04 

  )106، ص1379نفيسي، (هاي تحصيل هر سطح تحصيل بر گرفته از  متوسط سال -*
جمع سالهاي تحصيل براي هر سطح تحصيل از ضرب متوسط طول دوره تحصيل متناظر در تعداد افراد واقع در آن سطح تحصيل بدست آمده  -**

  .است
  .هاي تحصيل هر جنس بر جمع افراد آن جنس بدست آمده است از تقسيم مجموع سال هاي تحصيل هر فرد شاغل متوسط سال -*** 
  1385نتايج تفصيلي سرشماري نفوس و مسكن سال  13، و 12، 11هاي  جدول: مأخذ
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  )تعداد به هزار نفر( 1385هاي عمده شغلي و سطح تحصيالت در سال  توزيع شاغالن برحسب گروه -4جدول

 جمع كل هاي عمده شغلي گروه
 با سواد

 بي سواد
هاي  متوسط سال

تحصيل هر فرد 

 (***)شاغل 

 نامشخص سواد آموزي عالي متوسطه راهنمايي ابتدايي جمع با سواد

 صفر 4 2.5 15.5 11.6 7.2 4.1   (*)برآورد متوسط طول دوره تحصيل 

  5 11 2 346 171 43 30 603 608 قانونگذاران، مقامات عالي رتبه

 12.9 0 44 5 5363 1984 310 123  7828 (**)هاي تحصيل شاغالن گروه  جمع سال

  1 20 1 1624 246 20 11 1932 1923 متخصصان

 14.7 0 80 3 25172 2854 144 45  28297 هاي تحصيل شاغالن گروه جمع سال

  14 25 6 371 483 124 66 1075 1090 ها و دستياران  تكنيسين

 11.6 0 100 15 5751 5603 893 271  12632 هاي تحصيل شاغالن گروه جمع سال

  1 20 4 277 463 102 46 912 913 امور اداري و دفتريكارمندان 

 11.7 0 8 10 4294 5371 734 189  10677 هاي تحصيل شاغالن گروه جمع سال

  184 67 47 215 1027 619 443 2418 2602 كاركنان خدماتي و فروشندگان

 8.4 0 268 118 3333 11913 4457 1816  21904 هاي تحصيل شاغالن گروه جمع سال

  1134 91 144 35 346 569 917 2102 3236 كاركنان ماهر كشاورزي، جنگلداري، شيالت

 4.1 0 364 360 543 4014 4097 3760  13137 هاي تحصيل شاغالن گروه جمع سال

  345 66 110 117 1055 1269 1081 3698 4042 صنعتگران و كاركنان مشاغل مرتبط

 7.0 0 264 275 1814 12238 9137 4432  28159 هاي تحصيل شاغالن گروه جمع سال

  160 47 46 76 746 739 588 2242 2402 متصديان و مونتاژكاران و رانندگان

 7.4 0 188 115 1178 8654 5321 2411  17866 هاي تحصيل شاغالن گروه جمع سال

  587 44 90 26 404 650 760 1974 2561 كارگران ساده

 5.2 0 176 225 403 4686 4680 3116  13286 شاغالن گروههاي تحصيل  جمع سال

  64 60 7 230 439 207 92 1035 1098 ساير و اظهار نشده

 9.8 0 240 18 3565 5092 1490 377  10783 هاي تحصيل شاغالن گروه جمع سال

  2495 453 456 3316 5379 4342 4035 17981 20476 مجموع شاغالن

 8.04 0 1812 1140 51398 62396 31262 16544  164552 شاغالن گروههاي تحصيل  جمع سال

  1385نتايج تفصيلي سرشماري نفوس و مسكن سال  24جدول : مأخذ
. *** تحصيل متناظر در تعداد افراد واقع در آن سطح تحصيل بدست آمده استجمع سالهاي تحصيل براي هر سطح تحصيل از ضرب متوسط طول دوره  -**؛ )106، ص1379نفيسي، (هاي تحصيل هر سطح تحصيل بر گرفته از  متوسط سال -: *توضيح

  هاي تحصيل هر گروه بر جمع افراد آن گروه بدست آمده است هاي تحصيل هر فرد شاغل از تقسيم مجموع سال متوسط سال
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   1385 -  75هاي شغلي در دهه  هاي تحصيل گروه تحوالت متوسط سال  - 5جدول 

  )تعداد به هزار نفر(

 هاي عمده شغلي گروه

 نسبت تغييرات 1385سال  1375سال 

 تعداد شاغالن

هاي  متوسط سال

تحصيل هر فرد 

 شاغل 

 تعداد شاغالن

هاي  متوسط سال

تحصيل هر فرد 

 شاغل

هاي  متوسط سال تعداد شاغالن

هر فرد  تحصيل

 شاغل

 107.7 187.1 12.09 608 12.0 325 قانونگذاران، مقامات عالي رتبه

 106.0 152.3 14.7 1923 13.9 1263 متخصصان

 109.6 238.5 11.6 1090 10.6 457 ها و دستياران  تكنيسين

 111.9 148.7 11.7 913 10.5 614 كارمندان امور اداري و دفتري

 128.9 175.8 8.4 2602 6.5 1480 فروشندگانكاركنان خدماتي و 

 155.1 106.3 4.1 3236 2.6 3043 ...و كاركنان ماهر كشاورزي، 

 131.4 137.4 7.0 4042 5.3 2942 ....صنعتگران و 

 124.5 184.3 7.4 2402 6.0 1303 ...متصديان و رانندگان و 

 143.0 132.6 5.2 2561 3.6 1931 كارگران ساده

 120.7 90.6 9.8 1098 8.1 1212 اظهار نشدهساير و 

 128.4 140.5 8.04 20476 6.26 14571 مجموع شاغالن

 4بر گرفته از جدول  1385ارقام سال ).  95، ص 1379نفيسي، (بر گرفته از  1375ارقام سال : مأخذ

  

  هاي اساسي بازار كار ايران چالش 2.2

هـاي   دانشگاه و متخصص اقتصاد آموزش انجـام گرفتـه چـالش   در بررسي كه توسط دكتر ابوالقاسم نادري استاد 

هاي مـرتبط بـا    هاي بازار كار ايران را به دو دسته چالش وي چالش. 1اساسي بازار كار در ايران بررسي شده است

 .كند هاي ناشي از عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار تقسيم مي عوامل موثر در عرضه نيروي كار و چالش

  :).76-62، صص1380نادري . (ؤثر بر عرضهعوامل م) الف

در اين زمينه دو چالش . شود ترين عامل افزايش جمعيت جوياي كار است كه از رشد جمعيت ناشي مي مهم −

است كه اثار آن تا بازنشسـتگي ايـن گـروه و     1365-55يكي رشد شديد جمعيت در دوره : خورد بچشم مي

ي جامعـه تـأثير   هـا  پس از آن در اقتصاد ايران محسوس خواهد بود و در هر دوره دهساله بر يكـي از بخـش  

                                                 
١  . ،P��w"د و ج�",، ��١٣٨٠در(، ا- ا�M-وه, ه�( ا���� -�زار )�ر در ا�&ان، اm^ ���H�YI �����ر	  ه� و �� ،P�� د(، ��ل�Y'*١٩ه�( ا ،

 7  .، ��&ان ٨٤- ٦١، =i ١٣٨٠^�ئ
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امكانات تحصيل، تسهيالت بهداشتي، شغل، مسـكن، اوقـات فراغـت، و    (تري گذاشته و خواهد گذاشت  بيش

  ).   هاي دوران بازنشستگي و از كار افتادگي تسهيالت و مواظبت

كنـد، كـه از سـه جنبـه قابـل       گيري ساختار بازار كار ايفا مي پس از آن نرخ مشاركت نقش كليدي در شكل −

هاي اقتصادي است كه بسرعت در حال افزايش  اول از جنبه تغيير نرخ مشاركت زنان در فعاليت: ل استتحلي

است و با باال رفتن سطح تحصيالت زنان، تغييرات فرهنگ كار، سن ازدواج و رفتار اجتماعي زنان در ايران و 

وم از جنبه جلو افتادن سن شروع ها روند افزايش آن تشديد خواهد شد؛ د خانواده فشارهاي اقتصادي وارده به

تأخير افتادن خروج بازنشستگان و سالخوردگان از نيروي كـار   بكار تازه واردان به بازار كار، و سوم از جنبه به

ضابطه بودن  است كه بعلت عدم تكافوي حقوق بازنشستگان، بهبود نسبي وضع سالمت افراد بازنشسته و بي

ر زميني، به يكي از عوامل مؤثر در خروج واقعي افراد از نيروي كار تبـديل  اشتغال بكار در اقتصاد سنتي و زي

درصد 1/8سال و باالتر و  30درصد نيروي شاغل را افراد داراي سابقه 3/25در آمارگيري اشتغال (شده است 

 ).سال تشكيل داده است 60با سن باالتر از 

. ن از لحـاظ تعـداد سـاعات كـار در روز اسـت     عامل سوم در افزايش عرضه نيروي كار، تغييـر رفتـار شـاغال    −

. هاي پركاري و چند شغلي، كه ناشي از شرايط اقتصادي نامطلوب است، حاصل اين تغيير رفتار اسـت  پديده

. اند فعاليت پرداخته به) ساعت در هفته 42(  درصد از شاغالن بيش از ساعات معمول68در آمارگيري اشتغال 

. انـد  درصد بيش از ساعات معمول در هفته بكار پرداخته50كم  اد نمونه دستدرصد افر20عالوه برآن، حدود 

تـر بكـار اشـتغال     درصد در دو شـغل و بـيش  15تر بيش از  ساله و بيش 60تر آن كه در ميان شاغالن  حالب

اي  همه شواهد تجربي مبتني براين واقعيت است كه در اقتصاد ايران پركاري و چند شغلي پديده. داشته اند

آثار كالن اين رفتار . شود روز افراد براي تأمين امرار معاش صرف مي غالب است و بخش زيادي از اوقات شبانه

هاي شغلي جديد توسط افراد شاغل بجاي نيروي  پركاري و چند شغلي، اشغال بخش قابل توجهي از فرصت

يكي ناكارايي ناشـي از خسـتگي   . ايد تازه وارد بكار است و نيز كاهش كارايي است، كه از دو طريق پيش مي

 .نيروي كار و ديگري ناكارايي ناشي تز كم پرداختي به نيرويي كه در دو جا شاغل است

 :)80-77، صص1380نادري ( عوامل مؤثر بر تقاضاي نيروي كار) ب

هـاي   گذاري جديد و ديگري استفاده از ظرفيت ترين عوامل مؤثر بر تقاضاي كار در ايران يكي سرمايه از مهم −

گذاري بطور نسبي در حد قابل قبـولي صـورت    در ايران گرچه ميزان سرمايه. هاي توليدي است موجود بنگاه
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افـزون بـر آن،   . گذاري و انتخاب محل و ظرفيت آن محل ترديد اسـت  گيرد اما مناسب بودن نوع سرمايه مي

  .هاي موجود پايين است بداليل مختلف ميزان استفاده از ظرفيت

دهد كه بكارگيري  مطالعات تجربي نشان مي. هاي شغلي است ز از ديگر عوامل مؤثر بر ايجاد فرصتفناوري ني −

افـزايش نيـروي كـار متخصـص      شود و در مقابل منجر بـه  گزين نيروي كار ساده مي فناوري جديد تنها جاي

اربرد آن بايد بررسي مقوله فناوري از دو منظر يكي از نظر توليد فناوري جديد و ديگري از نظر ك. خواهد شد

ويـژه بـراي دارنـدگان     هـاي شـغلي، بـه    توليد فناوري جديد ظرفيت نامحـدودي در گسـترش فرصـت   . شود

هـاي كـم    در ايران نبود ساختار رقابتي مورد نياز براي احساس ضرورت بـه يـافتن راه  . تحصيالت عالي دارد

كاربرد فناوري نيز از ابزارهـاي مـؤثر در   . است هاي جديد تر توليد، از داليل نپرداختن به توليد فناوري هزينه

 .هاي جديد شغلي است هاي موجود براي ايجاد فرصت تر از ظرفيت استفاده بيش

افزون بر عوامل باال، پديده جهاني شدن اقتصاد كه با سرعت زيادي در جريان است در تغيير تقاضاي نيروي  −

تـأثير  : گـذارد  رف تقاضا دو تأثير اساسي و البته متفاوت مـي اين پديده بر بازار كار ايران از ط. كار مؤثر است

هـاي شـغلي امـري     نخست مهاجرت نيروي كار داخلي به بازارهاي خارجي مناسب است، كه از منظر فرصت

اما در اين مهاجرت، غلبه با افراد توانمندي است كه بازارهاي كشـورهاي پيشـرفته بـه    . شود مثبت تلقي مي

اما افراد توانمند، خود بستر ساز ايجاد شغل براي ديگران هستند و مهـاجرت آنهـا در   . ندمهارت آنها نياز دار

 .هاي شغلي و حتي كل افرايند توسعه كشور را با مشكالت جدي رو به رو خواهد كرد بلند مدت ايجاد فرصت

 :)82، ص1380نادري ( كارهاي پيشنهادي راه) پ

هـاي اقتصـادي دولـت     بايد تحقيقات بـازار كـار و سياسـت    هاي شغلي براي كاهش بيكاري و افزايش فرصت −

اتكاي صرف به ارايه تسهيالت مالي . سمت مطالعه عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضاي نيروي كار هدايت شوند به

  .هاي شغلي نمي تواند راه حل مطمئني براي معضل بيكاري تلقي شود به اميد افزايش فرصت

هاي تعيين حقوق و  وق و دستمزد در رفتار نيروي كار، تمركز بر سياستبا توجه به اهميت اساسي ميزان حق −

دستمزد شاغالن، مستمري بازنشستگان، و بيمه بيكاري از اقدامات كليدي است كه بايد دنبال شـود تـا بـه    

 .افزايش تقاضاي موثر بيانجامد
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اي و  آموزش متوسطه فني و حرفهپيشنهادهايي براي بهبود سازوكارهاي ارتباط   

 با محيط كاركاردانش 

هاي  هاي سئوال با توجه به يافته«: مطالب اين فصل براي پاسخ به آخرين پرسش پژوهشي تنظيم شده اسـت 

هاي ساير كشورها كه با وضعيت ايران سازگارتر اسـت، سـاز    پژوهشي پيشين، شرايط كشور و تجربه

اي رسمي با محـيط كـار و    مؤثر و پويا بين نظام آموزش فني و حرفهوكار عملي براي برقراري ارتباط 

. »نظام حاكم بر بازار كار كشور چيست و مقتضيات و الزامات كاربست چنين ساز وكارهايي كدامنـد؟ 

هاي مفيـد و   هاي كشورمان در چند دهه گذشته و تجربه براي اين كار با رعايت مباني نظري و با توجه به تجربه

اي و كاردانش با محيط كار  اير كشورها، پيشنهادهايي براي بهبود رابطه آموزش متوسطه فني و حرفهمتناسب س

 .مطرح خواهد شد

گيـرد و تنـوع امكانـات و     اي صورت مـي  ماهيت پيچيده و چند وجهي عملياتي كه در نظام آموزش فني و حرفه

بين اين دو محـيط از جهـات مختلـف روابـط      گذارد كه هاي بسياري را در اختيار مي نيازهاي محيط كار، فرصت

هـاي مبـاني نظـري، مطالعـات تطبيقـي و       براسـاس يافتـه  . اي، به نفع هر دو محيط، برقرار شـود  پايدار و زاينده

 .نشان داد 1توان نماي كلي چنين روابطي را در شرايط طبيعي و مطلوب در نمودار  هاي كشور، مي تجربه

هـاي اصـلي آن محـيط بـا يكـديگر تعـامالتي و        ر هر دو محيط، ميـان مؤلفـه  نكته در خور توجه اين است كه د

هاي فراواني  هايي برقرار است، كه بازتاب اين روابط درون محيطي در روابط بيروني دو محيط پيچيدگي وابستگي

ولـي  . داي كه در الگوي مفهومي ترسيم شده نشـان دا  توان آنها را در روابط خطي و ساده كند، كه نمي ايجاد مي

هاي بيروني، بهنگام كاربرد اين الگـو   نظر به اهميت اين روابط دروني و تأثير تعيين كننده آنها بر روابط با محيط

  . در نظام آموزش و پرورش ايران الزم است اين نوع روابط پيچيده درون محيطي مورد توجه قرار گيرد

توان تنها با بررسي روابـط سـاده نشـان داده     كار نميبه همين دليل، هنگام بررسي رابطه برنامه درسي با محيط 

سو روابط متقابل برنامـه   ، تمامي جوانب و تأثيرات اين روابط را شناسايي كرد و الزم است از يك1شده در نمودار

داري و ارتبـاط آن بـا    هاي مدرسـه  ، تأمين و تخصيص منابع مالي، شيوه هاي مديريت و راهبري درسي با زيرنظام

شكل ساده . مياني و كالن و وظايف و نقش پذيرفته شده معلم در نظام آموزش و پرورش مورد نظر باشد مديريت

اشكار است كه اين روابط داخلي بر وضعيت موضوعاتي كه . نشان داده شده است 2شده چنين روابطي در نمودار 

) اند مشخص شده 2پ نمودار موضوعاتي كه در سمت چ(شود  روابط بين نظام آموزشي و محيط كار را سبب مي

هاي درون محيط كار، مانند ظرفيت رقابت پذيري و نـوآوري،   و از سوي ديگر روابط حاكم بر مؤلفه. تأثير گذارند
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ها و شيوه مـديريت   هاي بنگاه هاي موجود، انداره و حجم فعاليت هاي توليدي به دولت و رانت نوع وابستگي بنگاه

شناسايي و تـأثير آنهـا بـر    ) كه در فصل مباني نظري به تفصيل درباره آنها بحث شد... (نيروي انساني در آنها و 

  .اي، بطور مناسب رصد شده و مورد ارزيابي قرار گيرد رابط متقابل با برنامه ريزي درسي در آموزش فني و حرفه

كارها بايد به ايـن علـل و    گيرد و در تنظيم پيشنهادها و راه مي  و علل متفاوتي شكلها  اين روابط براساس انگيزه

هـاي   همكاري و كمك داوطلبانه در شـكل : نوع رابطه نيز برگستره وسيعي گسترده شده است. انگيزه توجه شود

ماننـد وظيفـه   (؛ تكليـف قـانوني   )مانند هنرستان جوار كارخانه(پولي، جنسي، خدمات فني و مشاوره؛ مشاركت 

؛ اطـالع رسـاني   )دهاي ديگر، پرداخت ماليات يا عوارض آموزشـي گذاري يا نظارت يك نهاد بر نها قانوني سياست

؛ يـا تفـويض   )هـاي اقتصـادي   آموختگـان، اعـالم نيـاز بنگـاه     هاي آموزشي و دانش مانند انتشار اطالعات فعاليت(

اي، اجازه تأسيس دوره خاص كـاردانش در يـك    مانند اجازه تأسيس مؤسسه خصوصي آموزش حرفه(مسئوليت 

ميزاني كه رابطه در تأمين منافع دو طرف موفق عمل كند و برآمـده از نيازهـاي    به). ر آموزشيسازمان دولتي غي

ترين روابط روابط دستوري و تكليفي اسـت،   پر هزينه. تر است واقعي فرايندهاي عملياتي باشد، پايداري آن بيش

 .برد نفعي نمي شود و بنگاه اقتصادي با اجراي آن مستقيماً كه معموالً از طرف دولت اعمال مي

اقدامات پيشنهادي برحسب ماهيت در دو . اي از اقدامات پيشنهاد شده است با در نظر گرفتن نكات باال، مجموعه

فـرض تنظـيم شـده كـه      شود و بر اساس ايـن پـيش   اساسي را شامل مي اقدامات: گروه اول. اند گروه تدوين شده

نظام تربيت رسمي و عمومي شكل خواهـد گرفـت و بـا     اي متناسب با سند تحول راهبردي آموزش فني و حرفه

گروه دوم . وضعيت آن ترسيم شده است 1404محيط كاري در ارتباط و تعامل خواهد بود كه در افق چشم انداز 

اي و كـاردانش و   اقدامات اصالحي است كه در چارچوب وضعيت فعلي حاكم بر آموزش متوسـطه فنـي و حرفـه   

هاي محيط كار فعلي كشور تدوين  هاي غالب بر واقعيت گيري ها و جهت ب با ديدگاهمقررات حاكم بر آن و متناس

  .شده است

گيـرد   فقط به اقداماتي كه در قلمرو وظايف وزارت آموزش و پرورش قرار مي پيشنهادهادر هر دو دسته اقدامات، 

هـاي محولـه بـه وزارت     ريـت پژوهشگر بر اين باور است كه نظر به اولويت و اهميتي كه مأمو. محدود نشده است

آموزش و پرورش از آن برخوردار است، عموم فرهنگيان و مسـئوالن آمـوزش و پـرورش ناگزيرنـد ايجـاد بسـتر       

مناسبي را براي ايفاي وظايف خود از جامعه، در كليت آن، و از دولت، مجلس شـوراي اسـالمي و سـاير مراجـع     

بر اين اساس قلمرو پيشنهادها گسترده شده و برخي . نندگذار آموزشي و اقتصادي، بطور خاص مطالبه ك سياست

  .گيرد اي و كاردانش را نيز دربر مي از نهادهاي بيرون از نظام آموزش متوسطه فني و حرفه
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 و يسرد همانرب يحارط
باتك و اوتحم نيودت

راك طيحم و ياهفرح و ينف شزومآ ياههفلؤم نايم طابترا يموهفم يوگلا-1 رادومن

 زكارم داجيا
لقتسم يرومآ هفرح

 شناد مادختسا
ناگتخومآ

 و يناسنا يورين نيمأت
تمدخ نمض شزومآ

 تخاس هب كمك
اه ناتسرنه زيهجتو

 ضراوع تخادرپ
يلام كمك و يشزومآ

 راوج ناتسرنه هرادا
هناخراك

 يزومآراك لحم نيمأت
يملع ياهديدزاب و

 نوناق يارجا رب تراظن
 تاررقم رياس و راك

 راشتنا و يروآدرگ
راكرازاب تاعالطا

 ياهدرادناتسا نيودت
لغاشم

 و اه تسايس رب تراظن
لاغتشا ياه همانرب

 يبايشزرا و تراظن
  و يداصتقا ياهتسايس
 هعسوت ياه همانرب

 ياه تسايس نيودت
 ياه همانرب و يداصتقا

هعسوت

 هضرع ميظنت
 هتسياش هتخومآ شناد

تيافكب

 هضرع ناكم يهدناماس
ناگتخومآ شناد

 نالك ياهتسايس نيودت
 و ينف شزومآ ماظن

 يا هفرح

 زا يبايشزرا  ياه هويش
يشزومآ و يسرد همانرب

 شجنس ياه هويش نييعت
تالوصحم ياه يگتسياش

يزروراك لحم نيمأت
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  اقدامات اساسي: گروه اول پيشنهادها 

اين دو محيط، كه در اي، محيط كار و فصل مشترك  الزم است سه اقدام اساسي درباره نظام آموزش فني و حرفه

گيرد، صورت پذيرد تا بصورتي طبيعي و عملياتي، و نه دسـتوري و اداري،   اي شكل مي نظام ملي صالحيت حرفه

اين . اي و محيط كار فراهم شود بستر مساعدي براي برقراري ارتباطي مؤثر و پويا بين نظام آموزش فني و حرفه

اي كشور، تدوين برنامـه جـامع اشـتغال     ع نظام آموزش فني و حرفهتدوين سند و قانون جام: اقدامات عبارتند از

مقتضيات برقراري رابطه موفـق، و تـدوين اسـتانداردهاي شـغلي و نظـام ملـي       : اي آموختگان فني و حرفه دانش

شايسـته يـادآوري اسـت، ممكـن     . اختصار هريك از اين اقدامات شرح داده مي شود اكنون به. اي صالحيت حرفه

هاي زير احكام مشابهي در قانون برنامه پنجم توسعه،  اي از پيشنهادهاي مطرح شده در بخش نه پارهاست در زمي

و » بيمه بيكـاري و حمايـت از بيكـاران متقاضـي كـار     «، در دو طرح قانوني 44هاي كلي اصل  در قانون سياست

تكرار آنها . صويب رسيده باشدها مطرح شده يا بت مندي يارانه و در قانون هدف» بهبود مستمر فضاي كسب وكار«

ها و اقدامات و اجراي كامل احكام قانوني بـراي   جا براي جلب توجه مسئوالن به ضرورت جامعيت سياست در اين

اي به مطالبه اجراي احكامي است  باالبردن ميزان اثر بخشي آنها و نيز جلب توجه مسئوالن آموزش فني و حرفه

  .تباط آموزش و محيط كار در نظر گرفته شده استكه در قوانين مادر براي تسهيل ار

  اي كشور تدوين سند و قانون جامع نظام آموزش فني و حرفه .1

ترين مانع در مسير  اي و محيط كار بررسي شد، عمده همان طور كه در تحليل مسايل رابطه آموزش فني و حرفه

اي كشور، فقدان ديدگاه فلسفي مشخص و مباني نظري مورد تفاهم و وثـوق   بهبود وضعيت آموزش فني و حرفه

هـاي تشـكيل    جهتـي مؤلفـه   و هـم  انسجام. اي در كشور است هاي آموزش فني و حرفه نفعان برنامه مجموعه ذي

راهبري و مديريت، تربيت و بكارگيري نيروي انساني، برنامه ريزي آموزشي (اي  دهنده نظام آموزش فني و حرفه

و ) و درسي، تأمين و تخصيص منابع مالي، ساخت و تجهيز فضاي آموزشي، نظارت و ارزشيابي، و اجراي آموزش

هـاي سـازمان نايافتـه فنـي و      هاي غير رسمي، آموزش ش عالي، آموزشآموزش متوسطه، آموز(هاي آن  زير نظام

از ) آميخته بصورت آموزشگاهي، در محيط كار، بصورت مجازي و يا بصورت درهم(هاي ارايه آن  و شيوه) اي حرفه

 گيري و اي است كه مورد پذيرش مراجع تصميم سو، نيازمند اتكا به ديدگاه فلسفي و مباني نظري تعريف شده يك

گذاري و محافل علمي قرار گرفته باشد، و از سوي ديگر الزم است احكام ناشـي از ايـن ديـدگاه كلـي و      سياست

تصـويب   نفعـان سـودمند باشـد، بـه     فلسفي بصورت احكام قانوني مشخص و شفاف، و بصورتي كه براي همـه ذي 

پرتو چنين ديدگاهي است كه نقش و  در. نفعان الزام آور باشد ربط رسيده و اجراي آنها براي كليه ذي مراجع ذي

اي  اي در توسعه و بهروزي جامعه مشخص شده و ضرورت، اولويت و نوع رابطـه  رسالت نظام آموزش فني و حرفه
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آورد  هاي جامعه بايد برقرار شود و استلزاماتي كه برقراري چنين روابطي بهمراه مي كه بين اين نظام و ساير نظام

 :نين اقدامي در دو مرحله صورت پذيردالزم است چ. گردد مشخص مي

ويژه نقشه جـامع   اي براساس اسناد باالدستي، به نامه نظام آموزش و تربيت فني و حرفه تدوين فلسفه و ره –الف 

نامه و سند تحول بنيادين نظام آمـوزش   علمي كشور، فلسفه تربيت در جمهوري اسالمي ايران، و فلسفه، ره

اي است، ولي  است كه هرچند متقاضي چنين اقدامي نظام آموزش فني و حرفهشايسته يادآوري . 1و پرورش

گـذار كشـور در    دليل شكل نگرفتن چنين نظامي، انجام آن مستلزم وجود اراده الزم در نهادهاي سياست به

قـانون   16مـاده  ) د(سطح كالن و با مباشرت و مديريت نهادهاي فرادستگاهي، همانند نهـاد موضـوع بنـد    

  .پنجم توسعه ميسر استبرنامه 

كاري كه بايد بر . اي كشور براي تصويب در مجلس شوراي اسالمي ب ــ تدوين اليحه نظام آموزش فني و حرفه

اي كشور و با مشاركت كليه نهادهاي دولتي، غير دولتـي و   نامه نظام آموزش فني و حرفه اساس فلسفه و ره

  .صورت پذيرد اي نفع در آموزش فني و حرفه خصوصي در گير و ذي

  :مورد توجه قرار گيرد) ب(و ) الف(نكات زير الزم است در تدوين سندهاي 

اي بايـد بـا    هاي فني وحرفه آموزش. اي نبايد با رويكرد تقاضاي اجتماعي توسعه يابد ها ي فني و حرفه آموزش -

و نظـر   2فصـل   :مبـاني نظـري  ( رويكرد تقاضا محور توسـعه يافتـه و نيازهـاي دنيـاي كـار را مرتفـع سـازد        

  ). 3فصل : نظران صاحب

قـانون برنامـه پـنجم توسـعه، بصـورتي كـه بـه         16ماده ) د(ضوابط روشني براي تأسيس نهاد مندرج در بند  -

. بيني شـود  سرنوشت نهادهاي مختلفي كه در سه دهه گذشته براي اين منظور تشكيل شده دچار نشود، پيش

هاي پيشين كه مداخله  اي برخوردار باشد، احكام قانون خانه را وزارتاز جمله آن كه از نظر سازماني از امتياز ف

هاي استاني نهـاد   پوشي دارد لغو شود، شاخه شمارد و يا با آن هم ها را در وظايف اين نهاد مجاز مي خانه وزارت

ن بـا  بيني شود، ظرفيت پژوهشي قوي براي آن در نظر گرفته شود، ارتباط نهـادي آ  با اختيارات مناسب پيش

 ).4فصل : نظران نظر صاحب(ها و مناطق برقرار شود  ويژه در سطح استان ريزي توسعه، به نهاد برنامه

اي از مقاصد مختلف را به ثمر  تواند طيف گسترده برخوردار است كه مي استعدادياي از  آموزش و تربيت حرفه -

آيد را به عنوان نوعي سرمايه تبيين  ت مياي به دس توان منافعي كه از طريق آموزش و تربيت حرفه مي. برساند

اي از سـرمايه انسـاني    اي ذخيره آموزش فني و حرفه .سرمايه انساني: كرد كه به انواع زير قابل تقسيم است

 يچنـين در سـطح خـرد، سـرريزها     هـم . دهد  وري نيروي كار را در بازار كار افزايش مي آورد كه بهره پديد مي

                                                 

ه� -�.  ١H� #ا�� ا� 	

 � را( ��"� ا��wب I&ه��H ر����.  
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وري كـارگران همكـار خـود را نيـز افـزايش       تـر بهـره   آيد، زيرا كارگران تحصيل كـرده  ميديگري نيز به وجود 

بـراي  . سرمايه هويتي .آورند هاي فناورانه و مديريتي پديد مي هاي توليدي پيشرفت دهند و يا براي بنگاه مي

فـرد، خـانواده و   هاي ديگر زندگي، براي بهـروزي   رود كه براي جنبه هايي به كار مي ها و صفت توصيف مهارت

هـاي كليـدي منـابع     پذيري از جنبه ها، خودكارآمدي، شكيبايي، و انعطاف خودپنداره. جامعه واجد ارزش است

اي اسـت كـه معـرف اسـتحكام      پديده .سرمايه اجتماعي. آيد شخصي هر فرد در سرمايه هويتي به شمار مي

ترين  بنياني. گيرد متقابل داشتن را در بر ميجامعه است و مواردي مانند همسايه خوب بودن، اعتماد و روابط 

پيوندد و اعتماد و همگنـي   است كه به دور يك هويت مشترك به هم مي شكل سرمايه اجتماعي، پيوند دهنده

اي كه به  هاي مترتب بر آموزش فني و حرفه سبب مجموعه فايده آورد به يك گروه معين اجتماعي را فراهم مي

اقتصـادي،  ) هـاي  نظـام (اي و سـاير نهادهـاي    آموزش فني و حرفـه ) نظام(، بين نهاد آنها اشاره شد اختصار به

اجتماعي و فرهنگي در يك جامعه متعادل، روابطي نشأت گرفته است، كه براي بهبود عملكرد آموزش فنـي و  

: ت نظـري مطالعا(آنها و تحليل چگونگي تأثير گذاريشان بر اين نوع از آموزش ضرورت دارد  اي، توجه به حرفه

 ).2فصل 

باشد كه فقط به يك مسير ختم شود، بلكه شايسته است » اي طرفه خيابان يك«نبايد   اي فني و حرفه آموزش -

اين نوع آموزش نيازمند مسيرهاي منعطف يـادگيري  . براي اشتغال و يا ادامه تحصيل بيانجامد  به چند گزينه

آموزان را در انواع و سـطوح   تحرك عمودي و افقي حرفه سازد و هم العمر را ميسر  است كه هم يادگيري مادام

اي  ارائـه آمـوزش حرفـه   : از جمله راه كارهاي پيشنهاد شده عبارتند از. كند مختلف آموزش و اشتغال تسهيل 

آمـوزان روسـتايي و منـاطق محـروم بـه منظـور تسـهيل         روزي رايگان براي دانـش  رايگان، با تسهيالت شبانه

هاي چندگانه ورود و خروج، تأسـيس   با فرصت  اي نظام منعطف آموزش فني و حرفه رسي براي همگان، دست

هاي پراكنده نقاط دور، تأسـيس دانشـگاه ويـژه     رسي جمعيت اي براي افزايش دست آموزي منطقه مراكز حرفه

قسيم اي كه بتوانند به كسب درجه كارشناسي فني و مهندسي نائل شوند، ت براي دارندگان ديپلم فني و حرفه

هاي پودماني در  اي، طراحي و تنظيم دوره پژوهشي و آموزش حرفه/ نظري: ساله به دو گرايش 4دانشگاههاي 

هاي كارآفريني و خوداشتغالي كه بـا نيازهـا و شـرايط محلـي پيونـد داشـته باشـد و تأكيـد بـر           زمينه مهارت

هـايي كـه در آن قـبالً مشـاركت      شـته گروههاي محروم باشد، برقراري ضوابط و امتيازاتي كه دختران را بـه ر 

هـايي   آموزان دختر، برقراري ضوابط و مشـوق  اند جذب كند، برقراري كمك هزينه تحصيلي براي دانش نداشته

بـه   اي،  هاي آموزش فني و حرفه هاي معلمي و مديريت در مدارس و مؤسسه براي جذب بيشتر زنان در سمت

 ).3فصل : مطالعات تطبيقي(هاي خاص گروههاي محروم  برنامه كارگيري مراكز يادگيري محلي براي برگزاري
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ويژه عواملي كه موجب شكست آن شد، در تدوين اصول ناظر بر نظام آمـوزش فنـي و    طرح كاد و به تجربهاز  -

تميـز دادن بـين دو   ) 1: شـود  نكته زير پيشنهاد مي 4در مباني نظري، رعايت از جمله . اي استفاده شود حرفه

هـايي عمـومي و    آمـوختن از كـار بـه آموختـه    . ن از كار و كار آموختن در دوره آموزش متوسطهمفهوم آموخت

كند بكار  آموز در آن كارآموزي مي اي كه دانش شود كه در هر جاي ديگر و از جمله در حرفه اي اطالق مي پايه

بل اشتغال در حد خبرگي خواهد آمد، و بايد آن را از كارآموختن، كه به معناي آموختن يك يا چند مهارت قا

اي، مـي تـوان    هـاي فنـي و حرفـه    انجام كار جهادي، به معنـاي آن كـه در آمـوزش   ) 2است، متمايز دانست، 

اي هستند و  المنفعه ها را در جهت خدمات عمراني يا علمي يا تحقيقاتي گرايش داد كه توليدات عام كارآموزي

سازد، كارهايي كه اكنون در جامعه  جامعه را هم منتفع مي رسد بلكه سودشان فقط به كارفرما يا كارآموز نمي

دهـد ثمـره    گير ي غير متمركز، كه اجازه مي تصميم) 3شود  هاي جهادي يا بسيجي خوانده مي بعنوان فعاليت

تغييـر  ) 4ها در جهت رشد و پرورش نيروهاي خالق و كارآمد هر گوشه ايران قابل استفاده باشـد، و   كاراموزي

اي به سمتي كه  هاي فني و حرفه گيري آموزش ملياتي، و تميز دادن تكنيك از تكنولوژي، و جهتهاي ع شيوه

هايي  آموز قرار گيرد، آموخته هاي فني و خلق تكنولوژي و پرورش ظرفيت تفكر فني دانش در خدمت پيشرفت

 .)5فصل ...: بررسي تجربه ايران (اي است و نه رقيب و جايگزين آن  هاي حرفه كه مكمل آموزش

توان از نتـايج مطالعـات تطبيقـي و     ها، مي چه با نگاهي كلي و كالن، و با پرهيز از جزييات و ظرايف تجربه آن -

شـود   توان آموخـت بشـرح زيـر ارايـه مـي      اي مي تجربه ساير كشورها، براي طراحي نظام آموزش فني و حرفه

 :).3فصل : مطالعات تطبيقي(

كشور  13اي  بررسي آموزش فني و حرفه. اي فني و حرفه عموميت جهاني داشتن مشكالت آموزش �

هاي آموزشي ايـن   هاي عمده نظام پيشرفته و در حال پيشرفت منطقه آسيا و اقيانوسيه هر چند از تفاوت

هاي فرهنگي و اجتماعي آنها با وضعيت حـاكم   كشورها و اختالف سطح توسعه يافتگي اقتصادي و تفاوت

ي اين كشورها ، همانند ما، درباره گذر از مدرسـه بـه محـيط كـار و ارتبـاط      در كشور ما حكايت دارد، ول

نارسـايي تشـكيالت   : مسأله مشترك زيـر درگيـر هسـتند    16اي و بازاركار حداقل با  آموزش فني و حرفه

براي روستائيان و بزرگسـاالن؛ تـوازن و برابـري      اي ؛ آموزش فني و حرفه اي سازماني آموزش فني و حرفه

التحصـيالن؛ افـزايش منزلـت     آموزش گروههاي محروم؛ اشتغال فارغ  اي؛ در آموزش فني و حرفهجنسيتي 

افزايش مشاركت تجارت و صنعت؛ مهارت جديد براي   اي در مقايسه با آموزش نظري؛ آموزش فني و حرفه

نگـي  ؛ استانداردهاي شـغلي؛ كه )صالحيت(نامه شايستگي  هاي جديد؛ چارچوب گواهي همراهي با فناوري

  اي؛ پرورش، جذب و بازآموزي مربيان و معلمان آموزش فني و حرفه  اي؛ برنامه درسي آموزش فني و حرفه



   اي و محيط كار بررسي رابطه آموزش فني و حرفه    310

 

ــه  راهنمــايي و مشــاوره شــغلي؛ ضــعف زيرســاخت  ــي و حرف نظــارت و ارزشــيابي   اي؛ هــاي آمــوزش فن

 .  اي هاي تأمين منابع مالي آموزش فني و حرفه ؛ و تنوع بخشي به شيوه)كيفيت تضمين(

پيشبرد «آموزي از تجربه ديگران، طرح  هاي موفق درس از نمونه. دقت در چگونگي اقتباس از ديگران �

 1390اي دوگانه آلمان  در دهـه   است كه با اقتباس از آموزش حرفه» اي در چين اصالحات آموزش حرفه

شناسـايي و  : است شيوه بكار گرفته شده در اين تجربه مبتني بر نكات زير. در چين به اجرا درآمده است

اي دوگانـه در آلمـان و    اي چين، شناخت ژرف آموزش حرفه آسيب شناسي علمي از آموزش فني و حرفه

انتخاب اجزايي از اين تجربه كه با شرايط چين تناسب دارد، طراحي الگـويي آزمايشـي و اجـراي نظـارت     

مقايسه نتايج با مدارس فني  شده اصالحات در چند محيط محدود، پايش و ارزشيابي نتايج بدست آمده و

: كـرد   توان خالصه هاي بدست آمده از اين پروژه را در چهار نكته زير مي پيشرفت. اي سنتي چين و حرفه

اي بوجود آمد، برنامـه درسـي جـامعي بـا تأكيـد بـر        گيري شايستگي حرفه آموزي جديدي با جهت حرفه

تر بر  صورت متوني با تأكيد بيش صالح شد تا بهاي طراحي شد، محتواي يادگيري نيز ا هاي حرفه صالحيت

اي  تري بر فرايند كار در يادگيري حرفه تر در آيد و تأكيد بيش تر و مترقي تر، عملي ابعاد پايه، گستره وسيع

يادگيري و وسايل -آموز محور كردن سازمان ياددهي هاي دانش هايي نيز در مورد راه گذاشته شد، و بررسي

اي در  بعد از اجراي اين برنامه، مردم بتدريج باور كردنـد كـه آمـوزش حرفـه    . دارك شدآن ت يابي به دست

پيشرفت اجتماعي و توسعه اقتصادي مؤثر است و اين درك بر منزلت اجتماعي اين نوع آموزش در رقابت 

ي اي پـ  هاي اقتصادي در موفقيت آموزش حرفه از سوي ديگر مردم به نقش بنگاه. با آموزش عمومي افزود

اي مخاطب قرار گيـرد، بـر نقـش     هايي وضع شد كه بجاي آن كه آموزش حرفه بردند و از اين رو سياست

گـذاري، دريافـت مشـورت در     هاي اقتصادي در اداره مدرسه، تدوين برنامـه درسـي، سـرمايه    تر بنگاه فعال

چنين معلمان و مديران  مفعاليت اين پروژه ه. باشد ها تأكيد داشته ها و ارزشيابي از آموخته تدوين سياست

تري به نقد و بررسي ياددهي و يادگيري سنتي بپردازند و با ابن كار بنياد  را تشويق كرد بشكل خردورزانه

 .ايدئولوژيكي مناسبي براي اصالحات آموزشي آينده و فرايند ياددهي و يادگيري آن فراهم شد

موفـق آلمـان، سـوئد و ژاپـن در زمينـه      تجربه سه كشور . اعتماد داشتن به توان آموزشي محيط كار �

اي بـا   تواند در برقراري سازوكارهاي ارتباط آموزش فني و حرفـه  اي مي تربيت نيروي انساني فني و حرفه

هاي اقتصادي خصوصـي در   توانايي بنگاه محيط كار در ايران مورد توجه قرار گيرد، بشرط آن كه دولت به

 .آموزي در محيط كار اعتماد كند حرفه اي از طريق هاي اخالق حرفه پرورش ارزش

آيـد كـه وجـود نـوعي نهـاد       از تجربه كشورهاي موفق بـر مـي  . تقويت نهادهاي اجتماعي غير دولتي �

هـاي فعـال در    كـه بتوانـد منـافع گـروه    ) مانند اتحاديه، انجمن و يا نهادهاي مشابه(اجتماعي غير دولتي 
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اجتماعي را نمايندگي كند، الزمه برقراري هرگونه ارتباط فعال، پايـدار و مـؤثر بـين    -هاي اقتصادي زمينه

در ايران، چنين نهادهايي تأسيس شده ولي در زير سـايه  . اي و محيط كار است نظام آموزش فني و حرفه

و از نظر اجتماعي بـه   جانبه آن، رشد چنداني پيدا نكرده هاي يك گيري سنگين مداخالت دولت و تصميم

اي و مسـايل   هـاي حرفـه   اي از كمال دست نيافته كه بتواند منافع گروه خود را، در زمينه صالحيت مرتبه

  . نيروي انساني، بدرستي نمايندگي كند

چنين وجـود انعطـاف در سـازماندهي و مـديريت سـازوكار ارتبـاط        هم .قابليت انعطاف و تمركز زدايي �

در ايـران، بـا   . با بازاركار، از جمله عوامل مؤثر در موفقيت كشورهاي موفـق اسـت  اي  آموزش فني و حرفه

  . شود گيري مي شكل ملي با تأكيد پي اي يكسان و يك مركزيت دولت، محتوا و شيوه آموزش فني و حرفه

هـاي آمـوزش فنـي و     در هر سه كشور پيش گفته پذيرش در رشـته  .استفاده از شيوه مدارس فراگير �

دهنـد بـراي    هر سه ترجيح مـي . تر آموزش عمومي گذاشته شده است هاي طوالني ر اساس دورهاي ب حرفه

هـاي   ترجيح عمومي آن اسـت كـه سياسـت   . تري دارند آموزي كساني را بپذيرند كه تحصيالت بيش حرفه

به سـمت  ) مانند شيوه كارآموزي دوگانه(آموزي از مهارت آموزي براي يك شغل خاص در نوجواني  حرفه

كنـد و ايـن نـوع     شـود گـرايش پيـدا     تر كه در مدارس متوسطه فراگير ارائه مـي  هاي گسترده آموزي فهحر

چنـين در سـطح    هم. شود ها تكميل  آموزي كاركنان در مراكز آموزش مستقر در شركت ها با حرفه آموزش

تـر، و   هـاي متنـوع   هح، شـيو  رشد كمي آف: توان آشكارا مشاهده كرد المللي نيز روند بلند مدتي را مي بين

برداشـت عمـومي آن اسـت كـه حجـم و مقيـاس       . تـر  آموزي متكـي بـه آمـوزش عمـومي طـوالني       حرفه

هاي اقتصادي بسيار گسترش يافته است، اما اين رويداد به عنوان  هاي مبتني بر امكانات بنگاه آموزي حرفه

رونـد كنـوني چگـونگي    . تاي و دولتي صـورت گرفتـه اسـ    آموزي درون مدرسه مكمل رشد امكانات حرفه

آمـوزي   تر حرفه پيوند نزديك. كند هاي خصوصي را تأييد مي آموزي، بكارگيري الگوهاي بنگاه تدارك حرفه

ها، واگـذاري قـدرت و    آموزي، توجه به هزينه هاي حرفه با تقاضاي مؤثر بازار كار، بازاريابي فعال براي دوره

گـذاري   هاي سياست گو بودن به هيأت هاي عملكرد و پاسختر به مديران، بكارگيري نشانگر مسئوليت بيش

 .محلي كه در آن نمايندگان صنايع وزن بيشتري داشته باشند، از جمله اين گونه تدابير است

تر كشورهاي صنعتي اروپايي بر يك الگوي خـاص   اگرچه بيش. آموزي انتخاب مسيرهاي متنوع حرفه �

به اين ترتيب كه در . گاه انحصاري نيست ، ولي آن الگو هيچكنند اي غالب تكيه مي آموزش و تربيت حرفه

برعكس در فرانسه و ايتاليا و هلنـد كـه   . اي تمام وقت وجود دارد آلمان همراه نظام دوگانه، مدارس حرفه

آموزي است، نظام كارآموزي نيز در كنـار آنهـا وجـود     اي تمام وقت راهكار اصلي ارائه حرفه مدارس حرفه

آورانه،  ها را با تغييرات فن اند تا آن هاي درسي مواجه رهاي اروپايي با چالش نوسازي برنامههمه كشو. دارد
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تواند تحقق يابد مگر آن كـه سـاز و كارهـاي اثـربخش      اين امر نمي. آهنگ سازد اجتماعي و اقتصادي هم

كننـدگان   و ارائـه  اي، يعني كارفرمايـان،  نهادي كه در آن كاربرانِ دانش آموختگانِ آموزش و تربيت حرفه

هاي  بتوانند در مورد محتواي آينده صالحيت) هاي ارائه كننده آموزش مدارس و شركت(خدمات آموزشي 

هاي زيـر بـه    نحوه سازماندهي اين نهاد بر اساس مالك. اي تبادل نظر كنند و نهايتاً به توافق برسند حرفه

هـاي   رود كـه مـالك   رخي كشورها، انتظار مـي از ب. ماهيت و دامنه الزامي بودن) الف: شدت متفاوت است

ها مدنظر قرار دهنـد و   هاي درسي در همه سطوح و همه بخش طور كامل و در تمام برنامه وضع شده را به

) رود؛ ب ها و تنها در سطوح كارگر ماهر چنين انتظـاري مـي   در برخي ديگر از كشورها در بعضي از بخش

رها، براساس سازوكار قانوني، مديران از قدرتي قانوني براي اعمال در برخي كشو. ميزان اختيارات مديريتي

نظر در برنامه درسي برخوردارند در برخي ديگر فقط در بخش خاصي از برنامه درسي تـوان اعمـال نظـر    

نقـش مسـئوالن دولتـي و    ) آلمان در يك سر طيف و انگلستان در سـر ديگـر طيـف قـرار دارد؛ پ    . دارند

هـاي   تـر از بنگـاه   فرانسه، ايتاليا و هلند وزارت آموزش و پرورش نقشي بسيار قوي در. هاي اجتماعي طرف

سـازمان  ( B1BBدر آلمان كارفرمايـان نيرومنـدتر از   . خصوصي دارند، چون منابع مالي را در دست دارند

گيـرد؛ و   گذاري توسط آنها صـورت مـي   هستند زيرا عمده سرمايه) اي برنامه ريزي درسي و آموزشي حرفه

هاي مسئول در تجديـدنظر در   در عموم كشورها كميته. اي آهنگي بين مواد درسي عمومي و حرفه هم) ت

اي هستند و برنامه مواد عمومي بر عهـده وزارت آمـوزش و پـرورش     برنامه درسي تنها مسئول مواد حرفه

  .است

شـود وقفـه طـوالني بـين فراغـت از       ماهه خدمت وظيفه عمومي براي پسران موجب مي 18يا  24چون دوره  -

دليل دوره جستجوي كار ممكن  اي بوجود ايد كه گاهي به آموختگان فني و حرفه تحصيل و اشتغال بكار دانش

هـا خواهـد شـد، لـذا      هسال بدرازا بكشد و اين امر موجب كهنه شدن و گاهي فراموشي آموخت 3است بيش از 

اي، پس از فراغت از تحصيل و يـا   الزم است تمهيدات قانوني انديشيده شود كه دانش آموختگان فني و حرفه

هاي دو سال اخر تحصيل خـود، بـا گذرانـدن مرحلـه آموزشـي خـدمت وظيفـه عمـومي بتواننـد           در تابستان

اي و كاردانش براي  هاي فني و حرفه ازدحام ديپلمه تواند از اين كار مي. هاي اقتصادي درآيند استخدام بنگاه به

  ).4فصل : نظران نظر صاحب(هاي كارداني نيز بكاهد  ورود به دوره

هـاي اقتصـادي    اي در داخل بنگاه آموزان فني و حرفه ضوابط الزم براي تسهيل كارآموزي و كارورزي به دانش -

هاي اقتصادي و بيمه كـارآموز در برابـر    وز به بنگاهاز جمله بيمه خسارات وارده از طرف كارآم. بيني شود پيش
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ها، پشتيباني از تربيت  كشي كارفرمايان، جبران خدمات آموزشي بنگاه حوادث، حمايت از كارآموز در برابر بهره

 ).4فصل : نظران نظر صاحب(ها  و بكارگماري مربي كارآموزي در بنگاه

طعانه دولت در اوان كـودكي، بـراي حمايـت از محرومـان و     الزم است در برنامه جامع اشتغال براي دخالت قا -

فصـل  : مطالعات نظري(بيني الزم بعمل آيد  اي، پيش امكان بهبود سرنوشت آنان از مسير آموزش فني و حرفه

2.( 

ها نشان داده است كه صاحبان كسب و كار به مشاركت خود در امر آموزش و گذر از مدرسه بـه   چون بررسي -

طلبـي   كنند و ايـن منفعـت   هاي خاص بنگاه خود نگاه مي وان راهي مناسب براي توسعه تواناييبازار كار به عن

تـري باشـد كـه     هاي جديد از طريق گزينش سرمايه انساني با كيفيـت  تواند محرك تمايل به ايجاد توانايي مي

در آمـوزش فنـي و    هاي خاص بنگاه تغيير شكل دهد، بنابراين مقوله رعايت كيفيت مطلـوب  بتواند به توانايي

اي و دستيابي به استاندارهاي تعيين شده و تعيين سازوكار مناسب براي تضمين كيفيت محصول نظـام   حرفه

 ).2فصل : مطالعات نظري(اي ضروري است  اموزش فني و حرفه

نفعـان و كارفرمايـان هـم در     هاي مؤثر برقـراري تناسـب بـين عرضـه و تقاضـا، درگيـر كـردن ذي        يكي از راه -

بـراي ايـن   . اسـت   اي هاي آموزش فني و حرفـه  ها و هم در مرحله اجراي برنامه گيري گذاري و تصميم ستسيا

كه بتوانـد دولـت،   ) برنامه پنجم توسعه 16ماده ) د(در درون نهاد موضوع بند (اي  منظور ايجاد بخش مشاوره

هاي هر  وظايف و مسئوليت را به مشاركت تشويق كند و حقوق،  اي بخش خصوصي و نظام آموزش فني و حرفه

  ).3فصل : مطالعات تطبيقي(يك را در زمينه اين نوع مشاركت تعريف كند ضروري است 

گويي به نيازهاي تربيت جوانان جهت ورود به بازار  شود براي پاسخ چون منابع مالي كه توسط دولت تأمين مي -

هاي آمـوزش   ايد براي مشاركت مالي در برنامهب  اي نفعان آموزش فني و حرفه كند، از ديگر ذي كار كفايت نمي

ها يا تنظيمات مناسـب   برقراري توافق: دعوت به عمل آيد راه كارهاي پيشنهاد شده عبارتند از  اي فني و حرفه

آموزي را استخدام كنند، ايجاد واحد پيوند با صنعت در  التحصيالن مؤسسات مجاز حرفه با صنايع كه تنها فارغ

هاي مشورتي  ، برقراري نظام غير متمركز مديريت با تأسيس نهاد ملي، كميته اي ي و حرفهمؤسسات آموزش فن

آموزي با  هاي حرفه آموزي، تمركززدايي در اجراي برنامه اي حرفه هاي منطقه آموزي در صنعت و كارگروه حرفه

ق صـندوق ملـي   واگذاري آن به ارائه كنندگان مختلف، از جمله بخش خصوصي و نهادهـاي مردمـي، از طريـ   

ريـزي درسـي، اجـرا،     هاي اقتصادي در برنامه ، درگير كردن بنگاه1آموزي آموزي و برنامه نمونه پته حرفه حرفه

آمـوزان و آمـوزش    هدايت و ارزشيابي آن؛  تدوين استانداردها؛ چارچوب ملي صالحيت؛ كاريابي بـراي دانـش  

                                                 
1 Training Voucher 
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: مطالعـات تطبيقـي  (هاي تربيت معلم   وسعه برنامهضمن كار آنان؛ حضور نماينده آنان در مديريت مدارس؛ و ت

 ).3فصل 

تـري   اي از موقعيـت اجتمـاعي پـايين    هاي نظري، آموزش فنـي و حرفـه   چون در كشور، در مقايسه با آموزش -

بـه آن  » آموزش دست دوم«شود و غالباً به چشم  برخوردار است و به آن منزلت اجتماعي در خوري داده نمي

دهند، لذا  ا به آن تن در ميآموزان وامانده از ساير مسيره شود و آخرين مسير تحصيلي است كه دانش نگاه مي

تواند در پيشرفت اقتصادي كشور و در كاهش نرخ بيكاري ايفا كند عموماً  مي  اي نقشي كه آموزش فني و حرفه

بدين ترتيب الزم است براي ارتقاي موقعيـت آمـوزش فنـي و    . شود يا شناخته نشده يا بسيار ناچيز برآورد مي

گذاري بيشتري  آموزان مستعدتر كمك كند و هم سرمايه ه جذب دانشاقداماتي صورت گيرد كه هم ب  اي حرفه

هايي به  اجراي برنامهراه كارهاي پيشنهاد شده عبارتند از . از بخش خصوصي و دولت در اين زمينه جذب كند

اي، معرفي و تبليـغ آمـوزش فنـي و     منظور افزايش آگاهي و تغيير نگرش مردم نسبت به آموزش فني و حرفه

آمـوزان و   هاي تحرك عمودي در مشاغل برخوردار اسـت بـراي دانـش    به عنوان مسيري كه از فرصت  اي حرفه

به عنوان مسيري كه هـم بـه اشـتغال و هـم بـه        اي والدين، تبليغ ظرفيت بالقوه و منافع آموزش فني و حرفه

گيري  بوده و بهره  اي انجامد، شناسايي افراد مشهوري كه منشاء آنها در آموزش فني و حرفه تحصيالت عالي مي

اي،  آموختگـان فنـي و حرفـه    براي ارايه الگوي موفقي از دانش  اي از آنها به عنوان سفيران آموزش فني و حرفه

 ماننـد برگـزاري المپيادهـاي توسـعه مهـارت        اي هاي مهـارتي در آمـوزش فنـي و حرفـه     گيري تأكيد بر جهت

 ).3فصل : مطالعات تطبيقي(

كشـور  ) مثبت و منفي(هاي فرهنگي  اي شايسته است به سنت در آموزش فني و حرفه هاي يادگيري در هدف -

هاي تـاريخي،   در فرهنگ ايران زمين، در اغلب دوره. ارزش بودن كار در فرهنگ ايران: از جمله به. توجه شود

ارزيابي كـرده و   ها و اعتقادات، كار را امري مقدس و مهم ها و هم آيين هم خانواده. كار داراي ارزش بوده است

هايي نيز وجود دارد كه الزم است در تدوين محتواي آموزش براي  از طرف ديگر خصلت. اند آن را تشويق كرده

آمدهاي آن تن در ندادن جوانان  روياپردازي و آرمان گرايي، كه از پيضعيف كردن آثار آنها اهتمام شود مانند 

زي براي پولدار شدن بدون سعي و تالش و آشنا نبودن جوانان به كارهاي متوسط يا پايين متوسط و رؤيا پردا

تـر از كارهـاي    با فرهنگ كار در كشور و آماده ساختن خود براي آن، مشاغل اداري و كارهاي دفتري را مهـم 

بلكه ) مهارتي يا فني(فني و مهارتي تلقي كردن، تالش براي رسيدن به موفقيت كاري نه از راه كار و كوشش 

وامل جنبي مثل پارتي بازي، وابسته كردن خود به قدرت و خوش خدمتي و رفتار مريد و مرادي و از طريق ع

اين وضع بر روابط بين محـيط كـار و   . اردات ورزي و گاه تملق گويي و رفتارهاي دور از كرامت و شأن انساني

فرهنگي بازمانـده از دوران  هاي  برخي ويژگيافزون بر آن، . گذارد اي تأثير منفي مي نظام آموزش فني و حرفه
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: از آن جمله اسـت . سنتي در جامعه امروز ما تهديدي است براي گسترش روابط محيط كار و توليد با آموزش

تقليد از تكنولوژي ديگران بدون تالش براي تحول در وضـعيت كـار و پيشـه و روي آوردن بـه امـور داللـي و       

قناعت و تن در دادن به نان بخور ونمير، رضايت به وضع  نهمچني. انديشه گري و سود خواهي آني و بي واسطه

ها و بطوركلي مبتني نبودن كار و  ها و مهارت مبتني نبودن كار بر اساس تخصصنگري،  موجود، نداشتن آينده

 .)2فصل : مطالعات نظري( اقتصاد كشور بر مبناي دانش و علم

مانند آن كه فرهنگ افتخار بودن كار، صداقت در كـار،  . هاي پايه و عمومي خالء بزرگي وجود دارد در آموزش -

اغلب دانش آمـوزان  . آموزان آموزش داده شده باشد جلوگيري از ترس از كار با ابزار كار بايد قبالً  بكليه دانش

نظـر  (هاي غير فني هـم الزم اسـت    يستگيشا. شوند هاي آموزش فني مي هايي وارد دوره بدون چنين آموزش

 ).4فصل : نظران صاحب

به عبـارت ديگـر دامنـه    . گيرد برنامه درسي مفهوم وسيعي است كه كل فرايند تدريس و يادگيري را در بر مي -

اندركار تدريس و يادگيري هسـتند و نيـز محـيط     مفهومي برنامه ريزي وسيع بوده و همه كساني را كه دست

هـا و برنامـه درسـي     هرچند به طور كلي توجه به نيازهاي فراگيران درتدوين هدف. شود  ل مييادگيري را شام

اي توجـه بـه نيـاز مخاطبـان      درمعناي وسيع آن مورد تاكيد است اما در برنامه درسي آمـوزش فنـي و حرفـه   

شود بلكـه    مركز مياي نه تنها برفرايند آموزشي مت برنامه درسي فني و حرفه. است بسيارمورد تاكيد قرارگرفته

سي فني شايد اين امر معيار اصلي تمايز بين برنامه در. برنتايج عيني و ملموس اين فرايند نيز تاكيد ويژه دارد

 . هاي درسي است اي با ساير انواع برنامه و حرفه

هـايي اسـت كـه مشـوق انعطـاف پـذيري در آمـوزش مهـارت،          حركت به سمت اقتصاد بازار نيازمند سياست -

برنامـه دولـت در زمينـه ارتقـاي     . گويي به شرايط متغير توليد، و كارايي آموزش و توليد اقتصادي باشـد  پاسخ

اي پرخرج مدرسه مدار، حرفه  هاي فني و حرفه اي، به كارگيري آموزش هاي درسي آموزش حرفه كيفيت برنامه

سط دولت بايد در پرتو نيازهاي هاي استخدام و ارتقاي كاركنان تو آموزي قبل از استخدام و دستكاري سياست

 . بازار بازبيني شود

اي مدرسـه   هاي آمـوزش فنـي و حرفـه    درنظام» 1تخصصي شدن زياده از حد«ازلحاظ محتواي برنامه درسي،  -

. سازد  ها شده و انطباق آموزش ديدگان با مشاغل موجود را نيز با مشكل مواجه مي محور موجب افزايش هزينه

هاي سريع علمي و فنـاوري در دنيـا، در سـطح نوجوانـان در سـن تحصـيل        ها و پيشرفت باتوجه به دگرگوني

اي نياز است كه بـه دنبـال آمـاده سـازي افـراد بـراي        هاي فني و حرفه زشبه نوعي از آمو) 18-14(متوسطه 

                                                 
1 -over specialization  
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بلكه با انعطاف در برنامه درسي و تاكيد بر برنامه درسي مشترك، ازآموزش با . مشاغل تخصصي معيني نباشد

توانـد    آموزي بدو كار يا حين خـدمت مـي   هاي كوتاه مدت حرفه برگزاري دوره. مبناي گسترده برخوردارشوند

 . گوي نيازهاي تخصصي افراد باشد اسخپ

الزم است بر شالوده برنامه درسي آموزش عمومي و ) در سطح متوسطه(اي  برنامه درسي آموزش فني و حرفه -

. اي تنظيم شود با رعايت نيازهاي و مقتضيات آموزش عالي و ساير سطوح و انواع آموزش و تربيت فني و حرفه

كاري و تكرار مزاحم موضوعات درسي پرهيز شـده و ماهيـت مكمـل بـودن     پوشي و دوباره  بدين ترتيب از هم

يـابي   اي شكل گرفته و پذيرفته مي شود و از اين طريق بستر مساعد براي دست آموزش متوسطه فني و حرفه

 . شود پارچگي كل نظام اموزش كشور فراهم مي به انسجام و يك

درسـي   ريزي آموزشـي و   ، الزم است مسئوالن برنامهپارچگي كل نظام اموزش كشور براي تحقق انسجام و يك -

آموختگان آموزش پايه و عمـومي   سو، بجد انتظار داشته باشند كه دانش اي سطح متوسطه، از يك فني و حرفه

اي دارا باشند، و از سوي ديگر، مطالبه كنند  هاي آموزش فني و حرفه هاي الزم را براي ورود به دوره شايستگي

اي فراتـر از متوسـطه، نـه فقـط دانـش نظـري بلكـه         هاي آموزش فني و حرفه نشجو به دورهكه در پذيرش دا

افزون بر اين، انتظار . اي متوسطه مورد سنجش قرار گيرد آموختگان فني و حرفه هاي دانش مجموعه شايستگي

هاي  سازمان اي توسط ساير هاي آموزش و تربيت فني و حرفه رود در تخصيص منابع دولت براي ارايه دوره مي

هـاي   هاي ارايه شده بر پايـه شايسـتگي   دولتي و نهادهاي عمومي غيردولتي، اطمينان حاصل شود كه آموزش

 . كسب شده در مدرسه استوار شده و مكمل آنها باشد

اي، آنچه درعمل مورد نياز است تلفيق همه جانبه اصـالح نظـام    دربرنامه ريزي آموزشي و درسي فني و حرفه -

اين تغيير يا اصالح بسـيار فراتـر و   . است»تغيير مفاهيم كل نظام آموزش براي كار«اي، ازطريق  آموزش حرفه

هاي نو و نيز نقش آن در زدودن بيكاري است، و  اي با تكنولوژي تر از ارائه روشي براي تطبيق آموزش حرفه عام

بارت ديگر، به جاي تحديد آمادگي به ع. اي فرد در شغل را در بردارد هاي اساسي براي آماده سازي حرفه شيوه

دراين فرايند، تالش بـرآن  . شود  هاي شغلي، يك فرايند دراز مدت و جامع دنبال مي براي كار به كسب مهارت

هاي مربوط به نقش كار در زندگي، ارزيابي انواع گونـاگون كـار در ارتبـاط بـا عملكـرد،       است كه كليه ظرفيت

 .به شغل دلخواهش و تثبيت و پيشرفت درآن را آشكاركندوآمادگي همه جانبه فرد براي ورود 

اي، برقراري سازوكاري مناسب و كارآمد براي نيازسنجي، رصد  در سازماندهي امور ستادي آموزش فني و حرفه -

معلمـان،  (آموختگان در محيط كار، دريافت و تحليل بازخوردهاي دريافتي از مخاطبان دروني  سرنوشت دانش

آمـوزان، جوامـع محلـي، نهادهـاي      كارفرمايـان، اوليـاي دانـش   (و مخاطبان بيروني ) شناساناموزان، كار دانش
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آموختگـان   هـا و سـنجش شايسـتگي دانـش     ، ارزشيابي برنامـه )اي، دولت و نمايندگان مردم تخصصي و حرفه

 .هاي مورد نياز براي اصالح عمليات ضرورت دارد هاي مجري آموزش، مديريت پژوهش مستقل از دستگاه

ريزي  هاي ذينفع و مشتريان در برنامه ريزي درسي و مشاركت دادن افراد و بخش كاهش تمركز در برنامه -

پودماني (نياز به انعطاف در برنامه درسي : برخي از راه كارهاي پيشنهاد شده عبارتند از. اي درسي فني و حرفه

شي از برنامه درسي برعهده مسئوالن ، واگذاري بخ)تقاضا، و ارايه دروس تلفيقي/كردن و سازش بر سر عرضه

ريزي درسي در سطح ملي و مناطق و  محلي و ايجاد ظرفيت و توانايي مناسب در كاركنان نهاد مسئول برنامه

اي با مشاركت صنايع، ارزيابي صنايع از محصول و پيامدهاي  ها، بازنگري در برنامه درسي به صورت دوره استان

به صورت منظم، بازنگري منظم گواهي صالحيت معلمان ) تحصيالن و اشتغالال فارغ(اي  آموزش فني و حرفه

مدارس متوسطه توسط نهادهاي مرجع اعطاي صالحيت، نظارت بر استانداردها و در صورت لزوم اصالح آنها، 

هاي بازرگاني، صنايع، دولت و  آموزي توسط هيأتي مركب از بخش اعتبار سنجي مدارس و مؤسسات حرفه

 ).3فصل : مطالعات تطبيقي(اي  سئول آموزش حرفهنهادهاي م

آموزش با كيفيت در همه سطوح، از پيش دبستان تا دانشگاه، براي تنظيم و ساماندهي رابطه بازار كار و  -

براي توليد ) از جمله منابع نفت(هاي ملي  گذاري از محل ثروت اين دليل، سرمايه و به. آموزش ضروري است

 ).2فصل : مطالعات نظري(آموزش از توجيه اقتصادي و اولويت بااليي برخوردار است سرمايه انساني از طريق 

هاي تخصصي مناسب  شرط اجراي موفق كليه پيشنهادهاي باال، در اختيار داشتن نيروي انساني با صالحيت -

، گذاري، برنامه ريزي آموزشي و درسي، مديريت در سطوح مختلف عملياتي در زمينه امورستادي و سياست

اجراي آموزش در هنرستان و در كالس درس، كارگاه، و محيط كار، مشاوره و راهنمايي تحصيلي و شغلي، 

هاي مورد نياز در زمينه  ها و كاركنان پشتيباني مسلط به مهارت سنجش و ارزشيابي از برنامه و از آموخته

ين كار الزم است در اقدامات براي ا. نگهداري و تعمير ساختمان و تجهيزات كارگاهي و ازمايشگاهي است

بخش  جذب، بكارگيري و تأمين معيشت رضايت) 2تربيت و بازآموزي نيروي انساني و ) 1اساسي در دو زمينه 

 .بيني الزم صورت پذيرد نيروي انساني با توجه به بازارهاي رقيب پيش

مقتضيات برقراري : اي آموختگان فني و حرفه تدوين برنامه جامع اشتغال دانش .2

 رابطه موفق

آيد، و  اي و نظام آموزش عالي از دولت و از جامعه بشمار مي نوعي مطالبه نظام آموزش فني و حرفه اين برنامه به

اي و محـيط   آيد كه موفقيت رابطه بين نظام آموزش فني و حرفـه  از اين نقطه نظر از جمله مقتضياتي بشمار مي

سو بستر مناسـبي بـراي ارتقـاي كيفيـت و اثربخشـي       از يك چنين نقشه راهي. كند كار را تسهيل و تضمين مي
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هاي  آموختگان اين نوع آموزش را در بنگاه آورد و از سوي ديگر بكارگيري دانش اي فراهم مي آموزش فني و حرفه

 :هاي زير تأكيد شود شايسته است در تدوين اين برنامه بر جنبه. كند اقتصادي تسهيل مي

نخستين تأثير رشد اقتصادي ) 1: گذارد اي تأثير مي جهت بر آموزش فني و حرفهچند از  كه .رشد اقتصادي -

اين امر سبب . نيروي انساني ماهر است بر محيط كار ايجاد شغل، افزايش ظرفيت اشتغال و افزايش نياز به

. گردد ها مي تر به اين نوع آموزش اي و گرايش داوطلبان بيش فني و حرفه  در آموزش ايجاد شوق به توسعه

انگيزگي و  اي، و از اين مسير، ايجاد بي التحصيالن فني و حرفه ركود اقتصادي موجب افزايش بيكاري فارغ

آموزان خواهد شد، كه خود به كاهش اثر بخشي آموزش و افزايش ترديد در  سرخوردگي در دانش

ها منجر خواهد  و خانوادههاي توليدي  اي توسط دولت، بنگاه گذاري براي توسعه آموزش فني و حرفه سرمايه

هاي توليدي  ميلي به همكاري با نظام آموزشي در مديران و صاحبان بنگاه در چنين حالتي نوعي بي. شد

منظور استفاده  به. گيرد آيد و كليت روابط بين نهادهاي اقتصادي و نظام آموزشي تحت تأثير قرار مي پديد مي

دي و كاهش تهديدها در زمان ركود اقتصادي، برقراري هنگام رشد اقتصا هاي بدست آمده به از فرصت

گذار و برنامه ريزي توسعه نظام آموزش  ارتباطي فعال و پويا، در سطح كالن و ملي، بين نهادهاي سياست

گذار و راهبر بازار كار و برقراري ارتباط در سطح خرد بين مسئوالن  اي با نهادهاي سياست فني و حرفه

هاي توليدي و نهادهاي دولتي ناظر بر  اي با نهادهاي مدافع منافع بنگاه حرفه اي آموزش فني و منطقه

رشد اقتصادي از مسيرهاي . تأثير بر كيفيت، تركيب و تحرك نيروي كار) 2، تحوالت بازار كار ضرورت دارد

تحقق آن افزايش سطح   وري نيروي كار افزايش يابد كه الزمه شود از يك سو، بهره مختلف موجب مي

هاي اقتصادي و نهادهاي  هاي نيروي كار و نتيجه آن افزايش كارايي داخلي و خارجي بنگاه شايستگي

از سوي ديگر با افزايش پوشش تحصيلي، ضمن توزيع . اي است اجتماعي از جمله آموزش فني و حرفه

و سطح  پذير، ميانگين سطح تحصيالت هاي آموزشي و رفع محروميت از قشرهاي آسيب عادالنه تر فرصت

يابد كه نتيجه آن تغيير در تركيب نيروي كار و فراهم آمدن  اي نيروي كار افزايش مي هاي حرفه شايستگي

چنين در ميان مشاغل و  المللي و هم زمينه مساعدتر براي تحرك آن در سطح محلي، استاني، ملي و بين

رقراري ارتباط ميان نهادهاي مسئول هاي بدست آمده از اين طريق ب منظور استفاده از فرصت به. هاست حرفه

اي در بازار كار  نياز سنجي و برنامه ريزي درسي با نهادهاي مسئول تعين استاندارهاي صالحيت حرفه

رشد اقتصادي از دو مسير بر رفتار . نفعان تأثير بر رفتار ذي) 3 ).2فصل : مطالعات نظري( ضروري است

سو موجب افزايش درآمد  ازيك. بازار كار تأثير مي گذارد اي و نفعان مرتبط با آموزش فني و حرفه ذي

گذاري در  تر در توليد و خدمات و از جمله سرمايه گذاري بيش را به سرمايه هاي اقتصادي شده و آنان بنگاه

ها فرصت  از سوي ديگر از طريق بهبود درآمد شاغالن، براي خانواده. كند اي ترغيب مي آموزش فني و حرفه
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اي فراهم  هاي حرفه هاي آموزشي و از جمله براي كسب شايستگي هت مشاركت در هزينهمساعدتري ج

نفعان، برقراري ارتباط عملياتي  هاي بدست آمده از اين تغيير رفتار ذي منظور استفاده از فرصت به. آورد مي

ايت منابع اي و نيز هد گذاري در آموزش فني و حرفه هاي اقتصادي در سرمايه براي جلب مشاركت بنگاه

: مطالعات نظري( اي ضرورت دارد ها براي مشاركت در تأمين بخشي از مخارج آموزش فني و حرفه خانواده

  ).2فصل 

دليـل ماهيـت بهـم پيوسـته عوامـل رقـابتي شـدن اقتصـاد و          به. سازي رقابتي شدن اقتصاد و خصوصي −

پوشي و تعامـل دوطرفـه    زار كار با هماي با با آنها بر روابط آموزش فني و حرفه  خصوصي سازي، تأثيرگذاري

. وري ارتقاي بهره) 1: توان مشخص كرد از اين ميان چند مسير تأثيرگذارتر را بشرح زير مي. همراه خواهد بود

ترين آنها عوامل  چند عامل مهم است، كه از مهم هاي توليدي به وري مستلزم توجه مديريت بنگاه ارتقاي بهره

هاي نيـروي كـار نقـش     در عامل انساني، بهبود سطح تحصيالت و شايستگي. استانساني و تحوالت فناوري 

و بنگاه اقتصادي، در اقتصاد متعادل و غير رانتي، ناگزير است نسبت به اين خصوصيت و . اول را برعهده دارد

و زمان پرورش آن حساس بـوده و بـا نهادهـاي ارايـه     ) روش آموزش(، چگونگي )محتواي آموزش(چيستي 

تحوالت فناوري نيز بلحاظ پژوهش و توسـعه و هـم از جنبـه كاربسـت،      .ه آموزش در ارتباط پويا باشدكنند

كند با وسـعت   نيازمند نيروي انساني صاحب صالحيتي است كه كارفرمايان و صاحبان سرمايه را، ناگزير مي

گـذاري   در سياسـت  اي حسـاس باشـند و   ويژه آموزش فني و حرفه نگري به كيفيت آموزش و به نظر و آينده

الزمـه   .ظهور كارآفرينان خصوصي) 2 گذاري در بخش آموزش و پژوهش باشند، سرمايه توسعه كشور، مدافع 

كارآفريناني كـه، در اقتصـاد متعـادل و غيـر     . رقابتي شدن اقتصاد ظهور كارآفرينان مبتكر و خطرپذير است

تر از بازار، به عامل انساني  راي كسب سهم بيشمبتني بر رانت، براي حفظ سرمايه خود بسيار كوشا بوده و ب

اي حساس بوده و  اين سبب نسبت به رفتار نهادهاي آموزش فني و حرفه دهند، و به پرورش يافته اهميت مي

تر و  براي مشاركت در تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي مناسب گرايش نشان داده و با بيان رساتر، شفاف

خصوصيتي كه مطلوب نهادهاي آموزشي است و آنها را در ارايه . كنند را مطرح ميهاي خود مؤثرتري خواسته

وري آمـوزش فنـي و    مجموعه عوامـل مـؤثر در ارتقـاي بهـره    ) 3رساند،  خدمات آموزشي با كيفيت ياري مي

گذاري خارجي و افزايش سهم بخش خصوصي  گانه بهبود بازارهاي مالي، افزايش سرمايه عوامل سه. اي حرفه

توليد ناخالص داخلي، مجتمعاً با يكديگر و همراه با عامل افزايش كارآفرينان، بستر مناسبي را براي بهبود  در

گـذاري بخـش خصوصـي از يـك سـو        رشـد سـرمايه  . آورد فضاي سرمايه گذاري بخش خصوصي فراهم مـي 

مي شود كـه بـه   اي را سبب  مستقيماً تقويت و گسترش تعداد ارايه كنندگان خصوصي آموزش فني و حرفه
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شـود، و   ها و ارتقاي كارايي داخلي و اثر بخشي آموزش منجر مي نوبت خود به تقاضا محور شدن اين آموزش

اي را طلـب   گذاران و متصديان بخش دولتي آموزش فني و حرفـه  تر سياست گويي بيش از سوي ديگر، پاسخ

گيرد  اي و محيط كار تحت تأثير قرار مي از طريق هر دو مسير، روابط بين نظام آموزش فني و حرفه. كند مي

 ).2فصل : مطالعات نظري(

توان  اي با محيط كار مي تأثير اندازه دولت را بر روابط آموزش فني و حرفه .متوازن شدن اندازه دولت −

عالوه بر تاثير كالني كه كاهش حجم دولت بر آموزش  .افزايش كارايي داخلي) 1 :بشرح زير خالصه كرد

تا آنجا كه به : اي ايجاد نمايد تواند تحوالتي را در داخل نظام آموزش فني و حرفه ، اين اقدام ميخواهد داشت

شود، حمايت مالي دولت از اين بخش گريز ناپذير است، اما دولت ناگزير نيست كه  كارآيي سيستم مربوط مي

هاي محدود كننده حجم دولت  بنابراين گرايش. كليه مراحل اجرايي فعاليت اين بخش را خود بر عهده بگيرد

هاي آموزش منجر  تواند به همكاري بخش خصوصي با دولت در اجراي صحيح برنامه در داخل اين بخش مي

گذاري  افزايش سرمايه) 2تواند كيفيت اين بخش را با تحول جدي مواجه نمايد،  اين امر در نهايت مي. شود

گذاري به اين  طريق مشاركت بخش خصوصي براي سرمايه افزون بر منابعي كه از. اي در آموزش فني و حرفه

، ايران به عنوان يك )در نتيجه برون سپاري خدمات آموزشي بشرح بند باال(نوع آموزش جلب مي شود 

با در نظر گرفتن رشد اقتصادي پايدار و . هاي اوليه است اي از موهبت خيز داراي منابع گسترده كشور نفت

ابع، براساس نظريه چارچوب مفهومي بهينه سازي بين نسلي، ضرورت ايجاب حق ساير نسلها در اين من

ها در  اي هزينه گردد كه بازدهي باالتري نسبت به نگهداشتن اين سرمايه ها به گونه كند كه اين سرمايه مي

يك دولت بزرگ تنها مصرف كنند منابع است و از امكان . دل خاك و يا فروش خام آنها عايد كشور نمايد

تواند بخش بيشتري از درآمدهاي  تر و كارآمد مي در صورتي كه يك دولت كوچك. كاهد گذاري آن مي رمايهس

هاي خرج درآمدهاي نفتي  در اين شرايط يكي از راه. گذاري در كشور هدايت نمايد نفتي را به سرمايه

اي درون نظام  فني و حرفهگذاري در جهت انباشت سرمايه انساني در كشور باشد كه آموزش  تواند سرمايه مي

ها بر  افزايش كيفيت اين آموزش. ها است گذاري ترين اين سرمايه آموزش و پرورش عمومي يكي از عمده

ها را  اي و اين بنگاه هاي اقتصادي خواهد افزود و روابط بين مؤسسات آموزش حرفه اعتبار آنها در نزد بنگاه

. اي و محيط كار اري ارتباط فعال بين آموزش فني و حرفهتقويت سازوكارهاي برقر) 3تقويت خواهد كرد، 

شود  گري و مداخله مستقيم در ارايه خدمات آموزشي توسط دولت كوچك شده، سبب مي پرهيز از تصدي

سو از ظرفيت سرمايه گذاري حاصل شده از منابع نفتي بتواند براي ايجاد سازوكارهاي ارتباط  دولت از يك

هاي  هاي بخش خصوصي و بنگاه اي، ايجاد تسهيالت براي تقويت فعاليت دهنده آموزش فني و حرفه
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اي، و حمايت از كودكان و داوطلبان اقشار محروم براي دستيبابي به  اقتصادي در زمينه آموزش فني و حرفه

گري، بشكل  شدن از وظايف تصدي واز سوي ديگر، با رها . اي با كيفيت استفاده كند آموزش فني و حرفه

گذاري مناسب براي رويارويي با  اي، سياست ري به نظارت بر عملكرد نظام آموزش فني و حرفهمؤثرت

هاي ناشي از جهاني شدن و ورود به بازارهاي جهاني، آينده نگري و ظرفيت سازي براي رسيدن به  چالش

  ).2فصل : مطالعات نظري(جايگاه در خور در منطقه بپردازد 

حمـايتي دولـت بـراي بنگاههـاي زود بـازده، كـارآفريني و خوداشـتغالي         هاي اعطاي وام توليدي و سياست −

اي طوري  ماهيت كار فني و حرفه. پس از كسب مهارت لزوماً نبايد فرد به استخدام درآيد. تواند موثر باشد مي

است كه امكان اشتغال فردي وجود دارد اما اشتغال فردي نيازمند تمهيـداتي از قبيـل اعطـاي تسـهيالت و     

 ).4فصل : نظران نظر صاحب(ز كسب توسط دولت است جوا

التحصيالن خود پس از ترك مدرسه  هاي روشني از عملكرد فارغ موقع نشانه براي آن كه نظام آموزش به −

حداقل محدود شود تا  زدايي شده و مداخله دولت به دريافت دارد، الزم است تا حد ممكن از بازار كار مقررات

  ).2فصل : مطالعات نظري(تگي صورت پذيرد ها براساس شايس پرداخت

آموزي آنها، برقراري بيمه همگاني و بيكاري مؤثرتر از وضع  براي حمايت از كارگران، از جمله امكان حرفه −

 ).2فصل : مطالعات نظري(مقررات محدود كننده اختيارات كارفرمايان است 

آن است كـه كارآفرينـان بتواننـد عالئمـي     هاي مهم براي بهبود تدريجي كيفيت نظام آموزشي  يكي از روش −

فرسـتادن عالئـم شـفاف    . براي نظام آموزشي بفرستند و مشخص كنند كه طالب كدام نوع آموزش هسـتند 

هنگامي ميسر است كه كارفرمايان در افزايش يا كاهش دستمزدها و اخراج كاركنان و جايگزيني آنان آزادي 

طور غيـر مسـتقيم شـرايط را بـراي بهبـود ارتبـاط نظـام         آزادي به آنان با استفاده از اين. باشند عمل داشته

صـورت تـابعي از مـدرك     اگر دستمزد كاركنان توسـط دولـت و بـه   . كنند آموزشي با نظام توليدي فراهم مي

آورند، و  تحصيلي مشخص شود، هم مديران آموزشي اطالع كمي از نوع آموزش مورد نياز بازار كار بدست مي

هـاي مـورد تقاضـاي     گيزه اندكي براي تحت فشار گذاشتن نظام آموزشي براي ارايه آموزشهم دانشجويان ان

هـا   كوشند تا مدرك هرچه باالتري را از دانشگاه در چنين شرايطي، جوانان فقط مي. بازار كار خواهند داشت

  ).2ل فص: مطالعات نظري(هاي مورد تقاضاي كارفرمايان باشند  گير مهارت دريافت كنند و كمتر پي

شود كه قوانين محدود كننده تعيين حداقل دستمزد و يا اخراج و جايگزيني نيروي كار بـا   غالباً استدالل مي −

اند، اما براساس تجربه بسياري از  هدف برقراري امنيت شغلي و درآمدي و براي حمايت از كاركنان وضع شده

افزايش قراردادهاي كـاري غيـر رسـمي     بهكشورهاي دنيا، اين كار موجب افزايش امنيت شغلي نشده و فقط 
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در نقطه مقابل اگر كل اين نظام با نظام جامع و فراگير بيمه بيكاري جايگزين شـود، هـم   . منجر خواهد شد

شود و هم امكان پويايي بيشتر بـازار كـار و بهبـود     امنيت درآمدي شهروندان بشكل بسيار بهتري تأمين مي

 ).2فصل : مطالعات نظري(د كارايي نظام آموزشي فراهم خواهد ش

هـر فـرد بعـد از فراغـت از     . هاي مؤثر كاهش بيكاري است گسترش برنامه آموختن از كار نيز، از جمله روش −

داليـل اقتصـادي، از اسـتخدام     از آن جا كه كارفرمايان، بـه . تحصيل نيازمند آموزش تكميلي ضمن كار است

براي حركت . ف دولت تسهيالتي براي اين كار برقرار شودكنند، ضروري است از طر افراد بي تجربه پرهيز مي

و يارانه مربوط ) دانشگاهي(آموزش رسمي  هاي مربوط به بسمت وضعيت مطلوب، الزم است تناسبي در يارانه

هـاي بيمـه    هاي ساده اين كار آن است كـه ماليـات و هزينـه    يكي از روش. به آموزش ضمن كار برقرار شود

اين ترتيب دولت ماليـات بـر دسـتمزد و     به. بازار كار، براي مدتي بخشوده شود وارد بهبخشي از شاغالن تازه 

آورد كه كارفرمايان با هزينه كمتـري   اي بوجود مي گيرد و انگيزه حق بيمه را، براي مدت معيني، برعهده مي

 ).2فصل : مطالعات نظري(بتوانند نيروي تازه كار استخدام نمايند 

الزم . بتواند نقش مؤثري در گذر از مدرسه به محيط كار بر عهـده گيـرد    اي ي و حرفهكه آموزش فن براي آن −

نفعان بر سر آن تفاهم داشته باشند به اجرا گذاشته  اندر كاران و ذي هاي جامعي كه كليه دست است سياست

، تنظـيم  اي هـاي حرفـه   ايجاد چارچوب رسمي ملـي صـالحيت  : راه كارهاي بكار گرفته شده عبارتند از. شود

اي  ، ارتقاء تصدي اموزش فني و حرفه اي آموزش فني و حرفههاي ملي توسعه  هاي دراز مدت و سياست برنامه

آهنگي در موضوعات منـابع انسـاني    براي ايجاد هم) رياست جمهوري(به سطح معاون باالترين مقام اجرايي 

  ).3فصل : مطالعات تطبيقي(

واحد ارتباط با صنعت بطور جدي با يك سازوكار روشن و غير تشريفاتي تشكيل شود و اطالع رساني درباره  −

نظـر  (توانمندي هـاي فـارغ التحصـيالن بـه واحـدهاي توليـدي و خـدماتي ذيـربط مسـتمراً دنبـال شـود            

 ).4فصل : نظران صاحب

شود، بر اهميت اطالعـات   اشتغال افزوده ميهاي آموزش و  ميزاني كه بر تنوع، پيچيدگي و تغييرات گزينه به −

ارايه خدمات مـنظم مشـاوره و راهنمـايي شـغلي و     . شود خوب و مشاوره مناسب جهت جوانان نيز اضافه مي

چنين در دسترس بودن اطالعات قابل اعتمادي درباره بـازار كـار، از جملـه اطالعـاتي كـه انطبـاق بـين         هم

راه . هاي خالي در محيط كار را برقرار مي كند، بسيار حياتي است حلهاي جويندگان كار و نيازهاي م قابليت

تأسيس صندوق توسعه اشتغال  كه منابع الزم را براي خـدمات اطالعـات   : كارهاي پيشنهاد شده عبارتند از

بازار كار و مطالعات آن براي برقراري سازگاري بيشتر بين عرضه و تقاضا تأمين كند، تحليل تقاضاي مهارت 

هـاي انگيزشـي بـراي     با تقاضاي بـازار كـار، برقـراري سياسـت      اي ي بهبود سازگاري آموزش فني و حرفهبرا
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التحصيالن جهت اشتغال در مشاغل كم ارج و در مشاغل نواحي دورافتاده، گردآوري اطالعات درباره نرخ  فارغ

ديده  استخدام مشاوران آموزش تربيت وآنان، ) اي زندگي حرفه(التحصيالن و مسيرهاي كار راهه  اشتغال فارغ

، برقراري مراكز اطالعات شغلي آموزي و مراكز اطالعات شغلي اي در مدارس، مؤسسات حرفه مسيرهاي حرفه

در نقاط راهبردي در سراسر كشور كه به نيروي آموزش ديده مجهز باشد، گردآوري و تنظيم و نشر اطالعات 

كارفرمايـان و اعضـاي   ) جويندگان كـار (التحصيالن  زان، فارغآمو اي بين دانش آموزي و مسيرهاي حرفه حرفه

التحصيالن موفق، و تضمين انتشار اطالعات هدايت شغلي در  جامعه محلي، فراهم آوردن پشتيباني براي فارغ

  .اينترنت

 اي تدوين استاندارهاي شغلي و نظام ملي صالحيت حرفه .3

هـاي   كه مورد تفاهم عمومي باشد كـه بـر اسـاس آن چـارچوب     است 1ايران نيازمند تدوين استانداردهاي شغلي

آمـوزي از مسـير و تسـهيالت و     هـاي حرفـه   خود را به منظور حصول اطمينان از اين كه برنامه QF( 2(صالحيت 

تحرك مناسب براي پيشرفت در سطوح شغلي برخوردار است و در منطقـه و جهـان نيـز بـه رسـميت شـناخته       

نگي صدور آن در فرآيند گذر از مدرسه به محيط كار نقش بسيار مؤثري بر عهده دارد گواهينامه و چگو. شود مي

در وضعيتي كه انواع بسـيار مختلـف   . سازد زيرا براي كارفرمايان سطح صالحيت داوطلبان استخدام را آشكار مي

ي كارفرمايـان  آموزي در كشوري فعال باشد و هر كدام چندين نوع گواهينامه صـادر كننـد، بـرا    مسيرهاي حرفه

چارچوب ملـي  . شود دشوار خواهد شد اي كه توسط داوطلبان استخدام ارائه مي تشخيص ارزش واقعي گواهينامه

هـا را   ها را نظم داده و محتواي صـالحيت  تواند نظام رسمي صدور گواهينامه ها ابزار مؤثري است كه مي صالحيت

اي رسـمي   افـزون بـر آن، چـارچوب ملـي و منطقـه     . سازد شفاف ساخته و آن را براي ارزيابي كارفرمايان آشكار

هاي كار برون مرزي، فـراهم   تواند انعطاف و تحرك بيشتري براي جويندگان كار، حتي در محيط ها مي صالحيت

اتخاذ رويكرد برقراري نظام و چارچوبب صالحيت با تكيه بـر  : اصول و راه كارهاي پيشنهاد شده عبارتند از. آورد

ترتيبي كه جـا بـه جـايي عمـودي و افقـي       هاي آموزشي به هاي بازرگاني، صنايع دولت و سازمان شگفتگو با بخ

هـا بـراي آن كـه جوانـان توانـايي       بيني امكانات الزم در چارچوب صالحيت التحصيالن را تسهيل كند، پيش فارغ

اندارد كـردن  اي و جهـاني اشـتغال يابنـد، تأسـيس شـوراي ملـي اسـت        داشته باشـند در سـطح محلـي، منطقـه    

به سابقه   3هاي پيشين و اعتبار بخشيدن ها، برقراري تمهيدات مناسب جهت رسميت دادن به يادگيري شايستگي

  . كار، و رعايت نقش ساير مهارتهاي يادگيري در استانداردهاي مبتني بر شايستگي

                                                 
1 Occupational Standards 
2National Qualification Framework 
3 Accreditation 
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اي با  اصالح سازوكارهاي ارتباط آموزش فني و حرفه: گروه دوم پيشنهادها 

  كار در وضعيت فعلي محيط 

اي و كاردانش و تقويت ارتباط  زمان با انجام اقدامات اساسي، براي بهبود عملكرد آموزش متوسطه فني و حرفه هم

يـادآوري و تأكيـد   . هاي پيشين اقدامات زودبازده زير پيشنهاد مي شود هاي فصل ان با محيط كار، براساس يافته

منظور افـزايش   كارهاي قبلي كه به ب خواهد شد كه وضعيت اجراي راهگيري اين پيشنهادها موج شود كه پي مي

آموزان با محيط تجربه شده بطـور   ها و تقويت رابطه آموزش با محيط كار و افزايش آشنايي دانش كيفيت آموزش

  :اي بهبود يابد قابل مالحظه

ارزشـيابي دروس آمـوزش    در وضعيت فعلي براي تقويت ارتباط نظام آموزش با محيط كار الزم است درنظـام  -

) كارگاهي و كارآموزي و كارورزي(در حال حاضر ارزشيابي دروس عملي . اي تحولي صورت پذيرد فني و حرفه

اي كمترين تـأثير را   آموختگان فني و حرفه وضع نابساماني دارد و در سرنوشت تحصيلي و ادامه تحصيل دانش

هـاي   مطالبه تغيير شيوه پذيرش دانشـجو در دوره : ر اشاره كردموارد زي از جمله اقدامات مي توان به. گذارد مي

هاي كسب شـده   هاي عملي و شايستگي اي و تأثير دادن مهارت هاي فني و حرفه كاربردي و آموزشكده-علمي

نامـه امتحانـات و بـاالبردن ضـريب نمـرات كارهـاي عملـي         در دوره كاراموزي در رتبه داوطلبان؛ تغيير آيـين 

هـاي آموزشـي    تـر از بسـته   ها؛ استفاده وسـيع  هاي فني عملي در هنرستان اري المپياد مهارتهنرجويان؛ برقر

افزارهـاي مناسـب آن؛ در    اي و برگزاري آزمون دروس عملي با استفاده از نـرم  هاي فني و حرفه مجازي مهارت

آموزاني كه به  شاي و شاخه كاردانش تجديد نظري صورت گيرد و ورود دان شرايط ورود به شاخه فني و حرفه

 .اند امتياز داده شود يافته كارهاي فني دست تري دارند و به درك بهتري از  هر شكل با محيط كار آشنايي بيش

در خـدمت  (سـو مربـي كـارآموزي     براي آن كه برنامه كارورزي بشكلي مؤثر به اجرا درآيد الزم اسـت از يـك   -

شناسـايي شـده، آمـوزش ديـده و بـا دريافـت       ) ديدر بنگـاه اقتصـا  (و مسئول كـاراموزي  ) آموزش و پرورش

در صـورت تحقـق چنـين    . الزحمه مناسب مأموريت يابد بر عملكرد كاراموز نظارت مسـتمر داشـته باشـد    حق

توان انتظار داشت كه امتيازات كسب شده در دوره كارآموزي در پذيرش براي ادامه تحصـيل و يـا    تدبيري مي

 .الزم برخوردار شودهاي استخدامي از اعتبار  در آزمون

و منابع ) هاي انرژي ويژه در زمينه تجهيزات و موادكارگاهي و هزينه به(تا زماني كه وضعيت تأمين منابع مالي  -

است از توسعه كمي  اي و كاردانش بهبود نيافته آموزش فني و حرفه) ويژه استادكار كارگاه و انباردار به(انساني 

 .وجود در جهت افزايش كيفيت آموزش اختصاص يابداين آموزش خوداري شود و منابع م
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هسـتند و نقـش   ) ها معلمين و مديران هنرستان(اي نيروي انساني  مهم ترين عامل در آموزشهاي فني و حرفه -

تأمين و تضمين ) 1. آنان در برقراري رابطه سودمند بين هنرستان و محيط كار از دو نظر بسيار حساس است

بـراي ايـن كـار    . قتصـادي اسـت  هاي ا آموختگان كه مورد توجه كارفرمايان بنگاه هاي دانش كيفيت شايستگي

ماهه ً را در ارتباط با  6توصيه اكيد آن است كه افراد تازه استخدام، قبل از شروع به تدريس ً يك دورة فشرده 

گذراندن اين دوره آموزشي است كه . تدريس دروس تخصصي بگذرانند و گواهينامه ً شايستگي ً دريافت كنند

زباني و  هاي اقتصادي و تبادل نظر با آنان، هم براي درك نياز بنگاه) 2. دبايد شرط حضور در هنرستانها قرارگير

اي هستند  كساني كه فاقد تخصص فني و حرفه. هاي اقتصادي مورد نياز است داشتن درك صحيحي از فعاليت

ـ      . اعتماد الزم را براي برقراري ارتباط با محيط كـار ندارنـد   ش بنـابراين مـدير هنرسـتان بهتراسـت كـه از دان

اي باشد و حتماً در هنرستان حداقل هفته  هاي فني وحرفه اي و مسلط به فرآيند آموزش آموختگان فني وحرفه

 ). 4فصل : نظران نظر صاحب(ساعت تدريس داشته باشد تا كيفيت وعملكرد آموزش را لمس كند  6اي 

اي حاصـله بـه صـورت    چون اجراي آزمايشي كتاب هاي جديد التاليف، طبقه بندي و جمع بنـدي بازخوردهـ   -

سيستماتيك انجام نمي شود، الزم است اين كار يا درقالب طرح هاي پژوهشي و بر اسـاس يـك برنامـه بلنـد     

اي و كـاردانش تعريـف شـده و     مدت انجام شود، و يا در وظايف دفتر برنامه ريزي درسي و تأليف فني و حرفه

  ).4فصل : نظران نظر صاحب(ابي تعيين شود براي آن نيروي انساني خبره و برنامه عملياتي قابل ارزي

در برخي از موارد تكافوي رفع احتياجات هنرآموزان را ) ساعته 40(هاي آموزشي ـ توجيهي   زمان اجراي دوره -

 ).4فصل : نظران نظر صاحب(باشد  كند و احتياج به زمان بيشتري مي نمي

كنند و اجـراي طـرح اسـتاندارد سـازي      يهنرستانهاي موجود درسطح كشور ازيك استاندارد خاص تبعيت نم -

فصـل  : نظران نظر صاحب(ضرورت كامل دارد . . . هنرستانها به لحاظ نيروي انساني، فضا، تجهيزات، امكانات و

4.(  

پـذيري مسـئوالن    گويي و مسـئوليت  ها و افزايش ظرفيت پاسخ چون بودجه ريزي عملياتي بر عملكرد دستگاه -

افزايد، و طبق مباني نظري ايـن امـر در تقويـت رابطـه      ش در همه سطوح مياي و كاردان آموزش فني و حرفه

آموزش و محيط كار بسيار موثر است، لذا الزم است در اجراي احكام مـرتبط بـا آن در قـانون برنامـه پـنجم      

اي بـا   با اجراي اين روش در روابط نظام آموزش فنـي و حرفـه  . قدم شود توسعه وزارت آموزش و پرورش پيش

. گـويي  تقويـت پاسـخ  ) 1: كار امكان اعمال اصالحات ساختاري و روشي بشرح زير فراهم خواهـد شـد   محيط

، متناسـب بـا نيـاز بـازار كـار كـه مسـتلزم        )التحصيالن فارغ(تجديد نظر در كميت و كيفيت محصول آموزش 

. ايش كارايي داخليافز) 2شود؛  اي و محيط كار مي برقراري شبكه ارتباطي فعال بين نظام آموزش فني و حرفه
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گيري استفاده از امكانات محيط  هائي براي كاهش هزينه توليد محصوالت آموزشي، از جمله پي اتخاذ سياست

هاي عملي دانش آموزان و بازآموزي مربيـان و معلمـان، كـه مسـتلزم تقويـت ارتبـاط ميـان         كار براي آموزش

اتخـاذ  . هيـز منـابع درآمـدي و تنـوع در آن    تج) 3شـود؛   نهادهاي مسئول عرضه و تقاضـاي نيـروي كـار مـي    

اي، كه مستلزم  هاي اقتصادي در آموزش فني و حرفه گذاري و مشاركت بنگاه هايي براي جلب سرمايه سياست

تقويت تمركـز زدايـي در نظـام    ) 4شود؛  هاي كار محلي مي هاي آموزشي با محيط تقويت همكاري بين محيط

هاي دولتي بطور مستقيم مشـكل عـدم امكـان كنتـرل      ودجه دستگاهعملياتي شدن ب. اي آموزش فني و حرفه

بر اساس اين روش بودجه . دهد عملكرد افراد و واحدهاي مختلف ارائه خدمات آموزشي را مورد هدف قرار مي

. اي بصورت جداگانه مشخص و در اختيار مسئولين مدرسه قرار خواهد گرفت هاي آموزش فني و حرفه مؤسسه

كننـده   شرايط محيطي، ايجـاد رقابـت ميـان واحـدهاي عرضـه      گو كردن مديران به طريق پاسخبدين ترتيب از 

... دليل پرداخت متناسب با كيفيت خـدمات ارايـه شـده و     خدمات آموزشي، ارتقاي انگيزه معلمان شايسته به

ني و سـطوح  ها به مديران ميا اي در جهت تمركز زدايي و واگذاري مسئوليت شرايط نظام آموزش فني و حرفه

الزمه تحقق چنين تحولي تقويت ارتباط ميـان آمـوزش فنـي و    . يابد عملياتي در جهت عملكرد بهتر سوق مي

  ).2فصل : مطالعات نظري(اي و محيط كار است  حرفه

ها مفيد است در اختيار داشتن متخصص موضوعي، بـراي برنامـه ريـزي     عاملي مهمي كه در اثر بخشي برنامه -

دست اندركاران و برنامه ريزان . اكنون متخصص آموزش مسائل فني بسيار اندك است. تآموزشي و درسي اس

الزم . اي عالوه بر تخصص فني بايد داراي دانش و مهارت مورد نياز آموزش هم باشند هاي فني و حرفه آموزش

 اي در سـطح  هـاي تربيـت متخصـص فنـي و حرفـه      است وزارت آموزش و پرورش بجد خواستار تأسيس دوره

المللـي و   هـاي بـين   تسهيل مشاركت كارشناسان ايران در بازديد ها و همايش. كارشناسي ارشد و دكترا باشد

افزون بر آن آموزش و پرورش الزم است . تواند در اين زمينه كمك كنند هاي كوتاه مدت آموزشي هم مي دوره

كـار مطمئنـي    هاي جديد راه دوره اي موجود و تأسيس هاي تربيت دبير فني و حرفه براي حفظ و تقويت دوره

نظـر  (اي در امـان باشـد    هـاي دفعـي و سـليقه    هـاي حيـاتي از آسـيب تصـميم     جستجو كند كه چنين برنامه

 ).4فصل : نظران صاحب

اي جواب دهد نه براساس نظـر و سـليقه افـراد     هاي سالم و معتبر بايد به مسائل آموزش فني و حرفه پژوهش -

 ).4فصل : نظران نظر صاحب(صورت گيرد 

اي و كاردانش بصورت امري مرسـوم و   بايد تعامل با بازار كار در سطوح مختلف تشكيالت آموزش فني و حرفه -

يكي از ابزارهاي رسيدن به اين مقصود، برقراري پيوند از طريق همايش ها و ساير مراسـمي  . مداوم تلقي شود
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اي باهم در آن شركت داشته و مقدمه  حرفه هاي فني و است كه طرفهاي عرضه كننده و تقاضا كننده آموزش

 ).4فصل : نظران نظر صاحب(گردد  ديگر فراهم مي اشنايي و مراوده آنان با يك

-  

  

  

 

 

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  

  

  :پيوست

متن مصاحبه با خبرگان آموزش متوسطه فني 

  اي و كاردانش و حرفه
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  ها متن كامل مصاحبه: پيوست

اي از لحـاظ تـامين منـابع مـالي،      تحليل جنابعالي از وضعيت آموزشهاي فني و حرفه :پرسش اول

امكانات و تجهيزات، تربيت نيروي انساني مورد نياز و نيز بازآموزي نيروي انساني شـاغل در ايـن   

 از سه دهه گذشته تا حال حاضر چيست؟ حوزه 

در . ر قبل و پـس از انقـالب وجـود دارد   ها د تفاوت جدي بين اين نوع سياست: آقاي مهندس نشاسته ريز

مانند منابع انساني، . هاي آموزشي ف ح به بصورت يك بسته كامل از قبل فراهم بود قبل از انقالب كليه مؤلفه

پس از انقالب رويكر . شد  همه چيز از قبل آماده بود و سپس كارآموزش شروع مي... امكانات، تجهيزات، فضا و

حكايـت  . شـد   اي توجه مي ها بطور مرحله قط نقشه كار موجود بود و به ساير مولفهف. مرسوم شد» اي مرحله«

ما اكثراً از ذخيـره  . ها هيچ چيز با هم پيش بيني نشده بود تقريبا در اكثر پروژه. بود» راه بينداز و جا بينداز«:

پيش بيني تامين نشد به همين  بعد از انقالب تجهيزات و منابع به موازات نياز و. برديم  قبل ازانقالب بهره مي

 .دليل هنرستانهاي پس از انقالب نوعاً فقير اند

با هم به مـوازات هـم و در زمـان    ... ها منابع مالي، نيروي انساني و در پروژه. نيروي انساني نيز نابسامان است

 .خودش فراهم نبوده است و آماده نبوده است

. اي تـوجهي بيشـتر معطـوف شـد     هـاي فنـي حرفـه    آمـوزش در دوران تغيير نظام جديد آموزش متوسطه به 

حتي در . اما مراكزآموزشي مجهز نشدند. مربوط به همين زمان است... مدولهاي آموزشي، آموزش كاردانش و

 .تر است اما در آموزش و پرورش وضع اين گونه نيست ها كامل وزارت كار اجزاء پروژه

در تجهيزات و نيـروي انسـاني   . هاست هاي توسعه نبوده برنامه سال گذشته منابع مورد نياز متناسب با 30در 

دليل آن داوطلب . هاي آموزش ضمن خدمت وضعيت بهتري داشته اند اما دوره. ايم هميشه دچار مشكل بوده

هاي  ها، راحت تر بودن كار نسبت به ساير فعاليت بودن خود معلمان، وجود انگيزه كافي براي شركت در دوره

در آموزش ضمن خدمت رابطه و احسـاس نيـاز دو سـويه بـوده اسـت هـم       .نياز به منابع كمتر آموزش فني و

  .كارفرما و هم نيروي انساني هردو داوطلب آموزش بودند

  : هاي فني و حرفه اي در ايران سه دوره را پشت سرگذاشته است آموزش: آقاي مهندس ابراهيم آزاد

كه قرين با پنج برنامه توسعه اقتصادي و  1357ي شمسي تا هجر 1305دوره اول از تأسيس هنرستان تهران  •

سـاله مهمتـرين ويژگـي ايـن دوران بـراي انطبـاق        5اجتماعي بوده است دو برنامه هفت ساله وسـه برنامـه   

هـايي بـا    اي با دنياي كار بوده است و بـه تناسـب صـنعتي شـدن كشـور هنرسـتان       هاي فني و حرفه آموزش
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اي آلمان، ژاپن، هلند، روسـيه بـا انـدكي     و حرفه فني هاي آموزش  نظام كه  ت اس مأموريت خاص تأسيس شده 

اي  اگر بخـواهيم در ايـن مـورد قضـاوت منصـفانه     . ها به مورد اجرا گذاشته شده است تطابق در اين هنرستان

كمـي   توانيم به طور كلي آن را دوران تحول تدريجي همه جانبه بناميم اگر چه شايد توسعه داشته باشيم مي

هـاي   تنـوع رشـته  . شتاب زيادي نداشت ولي از لحاظ اعتنا به نيروي انسـاني، بـازآموزي و اختصـاص منـابع    

  .تحصيلي و ارتباط با دنياي كار قابل تأمل است 

تـرين   هاي زير يكي از درخشـان  توانيم اين دوران را به لحاظ ويژگي است كه مي 1371تا  1358دوره دوم از  •

توسعه موزون؛ اختصاص منابع؛ تجهيـزات و امكانـات؛   : هاي فني و حرفه اي محسوب كرد آموزشها در  زمان

( ؛ توسعه فضاهاي آموزشـي؛ ارتبـاط بـا صـنعت و دنيـاي كـار       )كاردان و كارشناس( تربيت نيروهاي انساني 

ه اي؛ تدوين هاي فني و حرف ؛ ثبات مديريت؛ يكپارچه سازي آموزش)هاي جوار كارخانه و طرح كاد  هنرستان

هاي درسي جديد؛ توسعه آموزش دختران؛ برگزاري اولين سمپوزيوم  هاي درسي؛ تدوين برنامه محتواي كتاب

هاي فني و حرفه اي در ايران؛ اعزام كارشناسان و هنرآموزان به خارج بويژه در حـوزه بـر    بين المللي آموزش

  . هاي فني و حرفه اي جتماعي و منزلت آموزشهاي فني و حرفه اي؛ و ارتقاء جايگاه ا آموزش نامه ريزي 

  : تا كنون كه مهمترين مشخصه اين دوران  1371دوره سوم از  -

حرفه اي به دوشاخه فني و حرفه اي و كاردانش كه اگر چه نامگـذاري آن مناسـب    و هاي فني تفكيك آموزش �

 نبود اما كاري بسيار ارزنده و قابل تأمل است

 بر يك رويكرد علمي و با نگاه به دنياي كار براي اولين بار در كشور مبتني هاي درسي  تدوين برنامه �

  اي در وزارت آموزش و پرورش  هاي فني و حرفه درسي در آموزش اختصاص دفتري مستقل براي برنامه ريزي  �

 در سال جاري كه ضايعاتي هم به دنبال داشته است % 38به  1371در سال % 3/12توسعه كمي پرشتاب از  �

 وسعه آموزش دختران بيش از گذشتهت �

 هاي فني و حرفه اي كاهش سهم منابع به آموزش �

تعطيلي تدريجي مراكز تربيت معلم فنـي و حرفـه اي و دانشـگاههاي تربيـت دبيـر فنـي و حرفـه اي ماننـد          �

 مازندران و كرمان

 كاهش بازآموزي هنرآموزان تا حد تعطيل �

 ديگر براي باز كردن ادامه تحصيل دانش آموزان كاردانشنزديكي تدريجي كاردانش و فني حرفه اي به يك �

 توقف تدريجي تجهيز مدارس فني و حرفه اي به صورت كامل بويژه در ده ساله اخير  �

 ها در هم آميختگي مراكز آموزش فني و حرفه اي و متوسطه نظري به لحاظ فضا، مديريت و اولويت �

ني و حرفه اي از ستاد و صـف بـه نحـوي كـه اكثـر      هاي ف حذف تدريجي جايگاه مديريت يك پارچه آموزش �

 ها و معاونين متوسطه ادارات كل افرادي غير فني و كم تجربه هستند مديران هنرستان
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هاي عملي در بسياري از  هاي عملي به نحوي كه بدليل كمبود سرانه بسياري از فعاليت كم رنگ شدن آموزش �

 هاي تحصيلي اجرا نمي شود  رشته

 زش نمرات كار عملي در ارتقاء مرحله اي دانش آموزان و ادامه تحصيلكاهش و حذف ار �

صنعت، خدمات و كشاورزي در يك فضا كه لطمـات جبـران    هاي در هم تنيده هاي با زمينه تشكيل هنرستان �

 .ناپذيري را به دنبال داشته است

موريت ترتيب دبير فني دليل تعطيلي دانشگاههاي بامأ هاي حرفه اي هنرآموزان به  كاهش چشمگير صالحيت �

 و حرفه اي

هـاي عـالي فنـي و     هاي كارداني پيوسته از متوسطه فني و حرفه اي كه باعث تضـعيف آمـوزش   انفصال دوره �

هـاي تخصصـي و حرفـه اي را بـه بهانـه عـدم نيـاز و بسـياري از          اي شده اسـت و بسـياري از ظرفيـت    حرفه

رش و غربـال گـري بـه جـاي دوره متوسـطه بـه       هاي غيركارشناسي را از دست بدهيم و مسير پـذي  مصلحت

كارداني انتقال يابد و در سال جاري شاهد انفصال كامل آن هستيم كه با توجه به جايگاه تكنسـين در بـازار   

 .بوديم هاي جديد نبايد به دنبال انفصال مي كار و فناوري

است يـا   پژوهشي  راد يا خاستگاه صحبت اف. وزن اظهار نظر افراد يكي نيست: آقاي مهندس جعفرآبادي 

اين سه مولفه رشد وافتشان طي سه دهـه گذشـته بـا هـم نبـوده      . ازنوع تجربي است نگاه بنده . تجربي

 : توان به مراحل زير اشاره كرد  در اين رابطه مي.است

بايد بين اين . سال اول به بعد 10سال و از  10پس از شروع تا  . تا شروع نظام جديد يك مرحله: وضعيت كلي •

ها قطع شد امـا   پس از انقالب نهاده. اي داشتيم ها سرمايه قبل از انقالب در هنرستان. مراحل تفاوت قائل شد

معاونـت  ( اي ف ح هـ  مـديريت خـاص آمـوزش   . هنرستانها كمك كرد كه دچار شكسـت نشـوند   سرمايه قبلي 

همچنـين   . ايـن نـوع آموزشـها داشـتند     ، توجهي كه وزراي آموزش و پرورش بـه )اي هاي فني و حرفه آموزش

وجود مديراني همچون آقاي گنابادي و مهنـدس عالقـه منـدان و    . وجودمديريت واحد براي اين نوع آموزشها 

. اي بـه كـارش ادامـه دهـد     ي حرفـه حمايت خوب وزرا و ساختار مناسب دست بدست هم داد تا آموزش فنـ 

به  ايران  اي هم مهم بود و تا شروع نظام جديد علي رغم جنگ عراق عليه در فني و حرفه استخدام اول انقالب  

هاي موثري دخالـت كردنـد حمايـت رئـيس جمهـور وقـت آقـاي         با شروع نظام جديدكه چهره. پيش رفتيم

ميليـارد تومـان توسـط آقـاي      11يد متوسـطه و اختصـاص   براي پذيرش نظام جد اي وآمادگي جامعه  خامنه

اي فرصـت مناسـبي    رفسنجاني به آموزش ف ح باعث شد شروع نظـام جديـد بـراي آمـوزش فنـي و حرفـه      

هرچه از نظام جديد فاصله گرفتيم عوامل حمايتي كاهش پيدا كرد هم از لحاظ بودجه و هم سير . بوجودآيد 

 5-4 ايم امـا در مجمـوع    پس از شروع نظام جديد افت و خيز موردي داشتهما . نزولي منابع انساني و امكانات

اي در اختيار قرار نگرفت وبه علت رشد  ها متناسب با فني و حرفه بعد از نظام جديد امكانات و نيازمندي سال 

تبديل  ها به هنرستان به نحوي كه حتي دبيرستان اي و كاردانش بدون حزم و دور انديشي  بي رويه فني حرفه
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وضعيت باعث شد دچـار كمبـود منـابع     اين . منابع  نگاه به رشد كمي صرف بدون توجه به فراهم شدن . شد

 .شويم

وزارت  امـا از   كـرد    دانشگاه بابل براي آوپ نيرو تربيت مي تا چندين سال قيل  :تربيت نيروي انساني مورد نياز •

محدود  هاي فني  ايي كم شدو تربيت معلم آموزشكدهجذب نيروهاي تعهددبيري در دانشگاه رج. اوپ جدا شد

اين كه محدوديت استخدام براي افـرادداراي مـدرك    هم جذب نشد به بهانه استاد كارو سرپرست كارگاه . شد

  .كمتر از ليسانس داشتيم

چه در آمـوزش عمـومي چـه فنـي و     . يك نظام براي باز آموزي معلم نداريم  :بازآموزي نيروي انساني شاغل •

گـاهي ضـمن خـدمت بـا     . هـايي ببينـد   خدمت بايد چه آمـوزش  معلوم نيست يك معلم طي دوران . اي رفهح

هاي جديد  كنند به بهانه كمبود اعتبارو يا اين كه برنامه فقط براي كتاب  هم موافقت نمي هاي كوتاه مدت  دوره

واي نظري است امـا نيـاز مـا در    هاداراي محت بيشر دوره. شود  قديمي نمي است و شامل كتاب و برنامه درسي 

از ايـن   هـا   شـود و دوره   ها ديده نمـي  مواد مصرفي در دوره ها كارگاهي است و گاه  از نوع آموزش آموزش فني 

اعتبار الزم براي . نيازمند مراقبت و تعمير است ماشين االت  حفظ و نگهداري  . شوند  لحاظ با مشكل مواجه مي

بـاز آمـوزي   . شود  گاهي براي يك عيب كوچك كل دستگاه بال استفاده مي. اردنگهداري ماشين االت وجودند 

بـه صـورت    هـا   ها و آمـوزش  برگزاري دوره نبايد . ها است انساني بيشتر در گرو نظام مند كردن آموزش نيروي 

بايـد   كـادر آموزشـي   ركن اصلي ارتقا . مشخص باشد و هم وظيفه دستگاه  اتفاقي باشدبايد هم تكليف معلمان 

  .از اين لحاظ امروز در موقعيت خوبي نيستيم.آموزش معلمان باشد براساس 

. يك متولي و يك غمخوار واحد و دلسوز ندارد هاي ف ح  در سطح كالن كشور آموزش  :راهكارهاي پيشنهادي •

بـه آن  اگـر جـدي   . ديده شده بود اي  در قانون برنامه سوم و چهارم شوراي هماهنگي آموزشهاي فني و حرفه 

از وقتـي كـه معـاون     در داخـل آو پ  . ها ي كنوني جلو گيـري كنـد   توانست از برخي آسيب  شد مي  توجه مي

ايـن آموزشـها    اين است بـراي   توصيه. اي دچار آسيب شد فني و حرفه آموزش  آموزش ف ح را از دست داديم 

مـثال وزرا  . شـود   ردي مـي هـاي فـ   دچـار تشـخيص   در داخل وزارت آموزش ف ح . متولي خاص داشته باشيم

مديريت جامع براي هرسه بعد منـابع، امكانـات و نيـروي     . كارآمد نيستند كند كه   هايي را توصيه مي سياست 

 .آو پ فعال موضوعيت ندارد انساني در تشكيالت 

اي بـرعكس متوسـطه نظـري     ها آموزش فني و حرفه عدم هماهنگي دستگاه: پويا  آقاي دكتر اقبال قاسمي 

. اگر بين برنامه آموزش و بازاركار رابطه و پيوند نباشد برنامـه محكـوم بـه فنـا اسـت     . عطوف به بازاراستم

آمـوزش  . از لحاظ لزوم هماهنگي و تاثير پذيري از جهان خارج و دنياي كار. آموزش فني چند جانبه است

ي نظام قديم بارها نقـد شـد و در   بعد از انقالب آموزش فن. اين ارتباط را فراهم سازد فني تاكنون نتوانسته 

وقتـي  . مبتني بر نياز بازار و نه بر نياز خود شاگردادن بود  نه. محور اين نقدها عدم برآورد نياز بازار كار بود

آمـوزش چهـار   . اي با بازار تناسب نـدارد  خود منتقدان هم برنامه ريزي كردند، باز هم آموزش فني و حرفه
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 4دليل موفقيـت برنامـه   . ژيم گذشته بهتر از آموزش دو ساله فعلي بوده استاي دوران ر ساله فني و حرفه

محتوا انسجام كامل ندارد و برنامه عملي و نظزي هماهنگ نيست و بجاي امتحـان  . ساله گذشته ساده بود

گيرند و در رشته الكتروتكنيك كه بايد موتور پيبچي يـاد بگيرنـد حتـي در      دروس عملي آزمون نظري مي

  . پيچند  ك بار موتور نميسال ي

براي نيروي انساني آموزش فني افرادي استخدام شده كه دسـت  : .نيروي انساني آموزش دهندگان و مديران 

هـركالس دو معلـم   . دادنـد   ها استاد بودند و تئوري درس نمـي  در نظام قديم آچاربدست. به آچار نبوده اند

در گذشته آموزش . داد  ملي يك استادكار اموزش ميبراي دروس تئوري يك معلم و براي دروس ع. داشت

هنر آموزان اكنون بيشترشان . فني بيشتر جنبه عملي داشت امروزه دروس شكل نظري و غير عملي دارند

در چنـد سـال   . شود اما از لحاظ عملي تسلط ندارند  آنچه در كتاب هست تدريس مي. كار عملي نكرده اند

 .ها بيشتر به مدرك توجه داشته اند تا تسلط عملي دبيران نرستانگذشته براي استخدام دبير در ه

ها بايد اهل آچار  اي نبايد به همه آموزش داد و يادگيرندگان در اين دوره از آموزش در فني حرفه: هنر جويان

  . هركسي نبايد وارد اين رشته شود. خانواده روح فني داشته باشد. باشد

گرفتند اكنـون جريـان     آوردند امتحان نظري هم مي  امتحانات اول از دروس عملي بود اگر نمره مي :ارزشيابي

  .برعكس است

  .آموزش ضمن خدمت در كار نبوده است: آموزش ضمن خدمت

 هنرستانهاي نمونه. پردازند  از اعتبارات مورد نياز را مي  درصد كمي. ها كارگاه و امكانات ندارند هنرستان: منابع

. در اين گونه هنرسـتانها هنـر آمـوزان و مـديران قـوي هسـتند      . شوند  ها از لحاظ مالي حمايت مي  مردمي

اي،  گسترش بي رويه آموزش فني و حرفه. ايم داشته   گسترش كمي. كنند  ها را با گزينش انتخاب مي ورودي

تواننـد بـه هنرسـتانها      را نمـي ادارات آموزش و پرورش حتي سرانه مصوب . بدون توجه به امكانات و منابع

ديدگاه مديران حوزه ستادي و حتي صفي به آموزش فني اين اسـت كـه مقـداري خسـت     . پرداخت كنند

هـا و   اين ديدگاه خود را در تهيـه مـواد اوليـه بـراي كارگـاه     . بخرج دهيم و نبايد منابع زيادي مصرف كرد

از ترس خراب شدن دستگاه با آن ور . شود  اس ميها نشان داده است و كمبود در اين زمينه احس آزمايشگاه

فقـدان    به دليل توجه به گسـترش كمـي و   . شود آموزشها هم كيفي نيستند  روند و چون استفاده نمي  نمي

  .شويم اوضاع بدتر شده است  منابع در سه دهه گذشته، هرچه به سالهاي اخير نزديكتر مي

آموزش فني . ام در آموزشهاي فني بوده 65 – 64از سالهاي  بنده .راهبري و مديريت: آقاي مهندس مقيمي

اما جايي بود كه در آن . اي اي داشت تحت عنوان گروه يا مجمع اموزش فني و حرفه اي يك شاكله و حرفه

در سطح هر استان . بعدها اين نهاد از هم پاشيد. اي بوجود آورده بود انسجامي درباره آموزش فني و حرفه

اي  معاونـت آمـوزش فنـي و حرفـه     73 -72نكته اساسي ديگر سـال  . يم كه از بين رفتهم مجمعي داشت

انحالل اين . گرفت مي منحل شد و جاي ان در معاونت آموزشي قرار گرفت كه همه انواع آموزشها را در بر
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نـي و  تصميم گيري براي ف. معاونت باعث شد كه تعداد افراد فني نسبت به غير فني در اقليت قرار گرفتند

 15اكنون هنرستانها به نسـبت  . اي افتاد دست افرادي كه از اين نوع آموزش ها اطالع كافي نداشتند حرفه

از حوزه ستادي . مديريت از حوزه فني به ساير حوزه هاي آموزش عمومي منتقل شد. سال قبل افت دارند

اي و عـدم وجـود    نـي و حرفـه  مشكل ديگر انحالل نهاد شوراي عالي هماهنگي آموزشـهاي ف . تا هنرستانها

  .اي است نهادي براي تصميم گيري متمركز براي فني و حرفه

آييم بودجه و  مي هر چه به سالهاي اخير. اي سرمايه بر هستند آموزش فني و حرفه .منابع مالي و تجهيزات

فعـال  . شتدر نتيجه روي ابزار و تجهيزات اثر منفي گذا. اي كاهش يافت سرمايه گذاري در فني و حرفه

  .سال پيش است 30در برخي جاها تجهيزات مربوط به 

اسـتخدام  . است كه جذب آنها بشدت كاهش پيدا كرد اسـت اي  عامل سوم نيروي انساني در فني و حرفه 

. رديف ها ي استخدامي به سمت آموزش هاي عمومي تخصيص يافته اند. بشدت كاهش پيدا كرده است

تـا  . هزار نفر استخدام شوند 6امسال قرار است حدود . گيرد مي ورتاكنون جسته و گريخته استخدام ص

عدم استخدام نيروي انساني كارآمد نيز از جمله عوامل ضعف . قبل از اين بصورت عام استخدام نداشتيم

راه  71 – 70در شاخه كاردانش در سـالهاي  . در باز آموزي نيروي انساني فني فعال عمل نكرديم. است

. حوزه كار دانش حوزه مهـارتي اسـت  . ا در حوزه مهارني نيروي انساني مورد نياز نداشتيماندازي شد ام

اين حوزه با آموزش هاي فني وحرفه تفاوت دارد بايد استادان آچار بدست باشند كه ما اين آموزشـهاي  

  .دانش استفاده كرديم -از هنرآموزان فني براي كار. مهارتي را ياد نداديم

دروس . اي گرايش بيشتر به سمت آمـوزش هـاي نظـري بـوده تـا فنـي و حرفـه        درسي در اجراي برنامه 

دهند كه واحدها بيشتر به سمت دروسـي   مي اختياري كه در اختيار واحدهاي آموزشي است امار نشان

 چون آموزش كارگاهي هزينه براست و اين باعث. شود مي رفتند كه در كالس با كمترين هزينه ياد داده

  .اي كه آموزشها بيشترماهيت نظري داشته باشند تا عملي و فني و حرفهشود  مي

اي كشـور   حرفـه  جائي كه آمـوزش فنـي و   در بحث تامين منابع مالي، از آن : آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

بصورت يك نظام مستقل ديده نشده است، لذا منابع مالي براي هـر دسـتگاه بسـتگي بـه نيـاز دسـتگاه و       

و اين فرايند تخصيص، بدون پيروي از يك هماهنگي و سياسـت  . ه تخصيص داده مي شوداعتبارات گذشت

البتـه اقـداماتي   . اي در كل كشـور بـوده اسـت    حرفه مشخص در رسيدن به اهداف آموزش و تربيت فني و

اي انجام شده كه موفقيتي چنداني به همراه نداشته  حرفه جهت هماهنگي در نظام آموزش و تربيت فني و

عوامل زيادي وجود دارد كه سبب ناكامي در انجام اين هماهنگي مي شود كه از آنها مـي تـوان بـه    . ستا

. اشـاره كـرد  .... اي كشـور و   حرفه شبكه اطالعاتي بازار كار، نبود قوانين مصوب در آموزش و تربيت فني و

  .براي نمونه اگر در دنياي كار فرايند جمع اوري اطالعاتي نقصي داشته باشد آموزش نمي تواند كاري بكند
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اي در وزارت آمـوزش و پـرورش وجـود     حرفـه  عالوه بر اين، فهم و درك صحيح از آموزش و تربيت فني و

اي نگـاه تقليلـي بـوده     حرفه نگاه آو پ به آموزش فني و در حوزه فعاليت هاي آموزش وپرورش،. ندارد

و اين نگاه تقليلي به ارزش آموزش ف ح سبب شده است به تناسب همه زير نظام هاي آموزش و . است

زير نظام تامين مالي و اعتبارات نيز از اين امر مستثني . اي در تحت تاثير قرار بگيرد حرفه تربيت فني و

يكي از مصادق هاي اصلي اين نگاه تقليل . ري در اين امر به اندازه كافي نشده است نبوده و سرمايه گذا

گرايانه، در تفسير برنامه هاي توسعه پنج ساله و پيش بيني اعتبارات الزم و صـحيح بـراي رسـيدن بـه     

درصـد   36به عبارت ديگر اگر قرار است بـراي نمونـه   . اي است حرفه اهداف آن در حوزه آموزش فني و

اي و كاردانش اشـتغال داشـته باشـند، معاونـت      حرفه دانش آموزان دوره متوسطه در شاخه هاي فني و

برنامه ريزي و بودجه وزارت آموزش و پرورش بايد پيش بيني منابع مالي الزم بـراي توسـعه فضـا هـا،     

ي ايـن سـهم از   در رشته هاي مـورد نيـاز كشـور را بـرا    ... تجهيزات، نيروي انساني، برنامه، ارزشيابي و 

  . مشاركت داشته باشد و درخواست اعتبار و منابع مالي نمايد

درصد مشـاغل   80الي 75. نگرش كلي جامعه به آموزش، مدرك گرايي است تا حرفه ائي گرايي و اشتغال

كـه ايـن مقـدار بـا ميـانگين در دنيـا       (اي مي باشـد   حرفه موجود در كشور نيازمند آموزش هاي فني و

اي وجود ندارد و ارائه دهندگان اين  اما براي اين حجم از نياز كشور، برنامه توسعه حرفه).  مطابقت دارد

 . آموزش از انسجام و هماهنگي الزم جهت تربيت نيروي انساني كشور برخوردار نيستند

ه در درون وزارت آوپ نگا. اي در آ و پ مورد غفلت واقع شده است حرفه كيفيت در آموزش و تربيت فني و

اي وجود ندارد و خود را مسوول توليد ثروت ملي در قبال تـامين نيـروي    حرفه مثبتي به آموزش فني و

برنامه ها اكثر قائم به افراد هستند و با تغييرات در سـطح وزارت خانـه برنامـه هـاي     . انساني نمي دانند

ر نتيجه آن چهار رويكرد براي نمونه در شش سال اخير چهار وزير تغيير كرده است و د(تغيير مي كند 

اي بوجود آمده است و ميزان تامين منابع مالي در اين حوزه  حرفه متفاوت نسبت به آموزش هاي فني و

از طرف ديگر، در هنرستانها استفاده از صالحيت هاي غير فني مديران ). دستخوش تغييرات شده است

و نقصان مهارتي بوجـود  ) مهارت با شغلعدم تناسب (و معاونين مرسوم شده است و ناسازگاري مهارت 

 . آمده است و در نتيجه مديران درك صحيحي از منابع مالي مورد نياز رشته هاي مختلف ندارند

جريان تامين منابع مالي حركت صحيحي ندارد و بجاي اينكه اهداف برنامه درسي و استانداردهاي موجود 

و نگاه هاي مسئولين سطح بـاال جهـت دهنـده سـهم      در آن تعيين كنند منابع مورد نياز باشد، نظرات

هـم  . در دوره هاي بازآموزي درصد پوشش دوره ها پايين است. تخصيص منابع در اين حوزه شده است

  .از لحاظ كيفي و هم از نظر كيفي

اي از نظر تامين منابع مالي، امكانـات و تجهيـزات از سـه     هاي فني و حرفه آموزش: خانم گيتي شيرواني

گذشته تا كنون سير صعودي داشته است هرچند در هفت يا هشت سال اخير اين منابع از طريـق  دهه 
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رسد در مجموع منابع مـذكور رو   شود و به طور متمركز نيست با اين حال به نظر مي ها تامين مي استان

ـ   از نظر نيروي انساني در ابتداي طول زماني ذكر شده اين آموزش. به افزايش داشته است ا كمبـود  هـا ب

نيروي انساني متخصص رو به رو بوده است و سپس با تاسيس و توسعه مراكز تربيت دبير فني كم كـم  

هاي تحصيلي از نظر كمي و كيفي با نيـروي   سال پيش افزابش رشته 6-7ها مرتفع شد و تا  اين كمبود

ال قبل تا كنـون در  س 5هاي اخير به خصوص از  انساني آن تناسب نسبتاً خوبي داشته است اما در سال

  .اي بررسي كنيم وضعيت متفاوت خواهد بود حد كلي است و اگر بخواهيم رشته

آمار (بعدازانقالب بيشتر به كميت . مند نبوده است  ها زياد هدف  توسعه هنرستان: آقاي مهندس جارياني

سئولين، بخشداران، فشار م. ايم پرداختيم تا كيفيت و بهمين خاطر افت كيفي داشته) ها  عددي هنرستان

هاي فني كه مورداقبال مردم هم بود متـوازن بـا     فرمانداران و نمايندگان مجلس براي تاسيس هنرستان

ي كيفي درخور توجه نبوده است خصوصاً با شروع جنگ تحميلي تامين مـالي و   ي كمي ،توسعه توسعه

  .داي با مشكل مواجه ش هاي فني و حرفه  انساني هنرستان نيرويتامين 

ها، كمبود منـابع و تعطيلـي مراكـز تربيـت معلـم فنـي و         ها، تعداد رشته  باتوجه به توسعه سريع هنرستان

هاي تازه   طرح دوره ً آموزشي ـ توجيهي ً براي كتاب  . ها عقب هستيم  اي از كيفي سازي هنرستان حرفه

. اي آمـوزش داده ايـم   ي و حرفـه تاليف بسيار مفيد به فايده بوده است و اهداف آموزشي را به دبيران فن

ها كمي نبـوده اسـت و قطعـاً در ايـن خصـوص دجـاركمبود         ها متناسب با استاندارد  تجهيزات هنرستان

، سراميك، نساجي )ماشين افزار(ريخته گري، ساخت وتوليد : هاي مادر همچون  هستيم به ويژه دررشته

ه لحاظ تأمين تجهيزات و مـواد مصـرفي بـا    همواره ب) هاي گران قيمت رشته(،تاسيسات و صنايع چوب 

  .مشكل مواجه بوده ايم 

) كارشناسي(اي ً درسطح فوق ديپلم كارداني و درسطح ليسانس  دايركردن مراكز ً تربيت معلم فني و حرفه

  .اي كمك كند هاي فني و حرفه  درهنرستان) هنرآموز(تواند به رفع كمبود معلم  مي

هـاي   هـا دوره   اي رفتن به سمت آموزش عالي بوده است لذا آن فني و حرفههاي تربيت دبير  سعي دانشگاه

هـاي تخصصـي    ها بيشـتر از آمـوزش    غيردبيري را اجرا مي كنند و آموزش تئوري و عمومي دروس آن

همانند بالئي كه قـبالً برسـر هنرسـراي    . ها هدف را گم كرده اند  تربيت دبير فني است و بنا بر اين آن

آمده است و ... و) اميركبير(دانشكدة نوشيرواني بابل، دانشگاه پلي تكنيك ) ه علم و صنعتدانشگا(عالي 

    هاست فعالً دانشگاه ً شهيد رجائي ً هم دچار همين مشكالت و توهم 
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از ديدگاه شما در سه دهه اخير چـه سـازوكارهايي بـراي برقـراري ارتبـاط بـين        :پرسش دوم

ار در كشور تجربه شده است و عوامل مؤثر در توفيـق يـا   اي و بازارك هاي فني وحرفه آموزش

  شده چيست؟ هاي بكار گرفته شكست شيوه

كه در آن كارآموزان دانـش و  . وجود درسي به نام كار آموزي و نيز كارورزي: آقاي مهندس نشاسته ريز

رورزان مطلـع  كنند و نيز صاحبان كار از ميزان دانش و مهارت كارآموزان يا كـا   مهارت خود را تست مي

  .شوند  مي

 .هاي در جوار كارخانه كه رابط بين آموزش و نياز بازار كار است وجود هنرستان

واحد درسي متناسـب بـا نيـاز آن صـنعت      10توان تا   هايي كه با صنايع در ارتباط هستند مي در هنرستان

 .هاي درسي را متناسب و جا به جا كرد واحد

شـود و    زيرا مشاغل جامعه در نظر گرفته مـي . ي متناسب با بازار كار استها نوع برنامه درسي فني و حرفه

  .شود دانش اموز بايد چه محتوايي بخواند تا ان شغل را احراز كند  مشخص مي

گيرند اين است كه مرتبط با روند گذشته است و به پـيش بينـي     ايرادي كه به تجزيه و تحليل مشاغل مي

  .سريع تكنولوژيكي نيز مزيد بر علت استتغييرات . پردازد  آينده نمي

در حال حاضر هنرستان در جوار كارخانه محدود شده است زيرا نوع نگاه مديران صنايع بگونـة اسـت كـه    

نبود منابع حمايتي مالي صنايع، ركود اقتصادي و نيـاز بـه   . حاضر به هزينه كردن براي آموزش نيستند

  . تصرفه جويي از جمله عوامل محدود كننده اس

شمارند و براي آموزش نسل آيند سـهمي بـراي خـود قائـل       ها معموال كارآموزان را مانع توليد مي كارخانه

شايد از نظر قـانوني هـم ايـراد داشـته     . بيشتر به منافع خود نظر دارند تا منافع عمومي جامعه. نيستند

  .وجود ندارداي  در بخش صنعت مكانيزم تشويق براي مشاركت در آموزش فني حرفه. باشد

هـاي   هنرسـتان : ارتباط با دنياي كار عبـارت بـود از   1371تا  1358از سال : آقاي مهندس ابراهيم آزاد

كم به  هايي همراه بود بويژه كارآموزي و طرح كاد كم كه با موفقيت. جوار كارخانه؛ طرح كاد؛ و كارآموزي

كارآموزي به عنوان يكي از رويكردهـاي   افتاد شايد فرهنگ تبديل شده بود و اگر نظام جديد اتفاق نمي

هاي  اگرچه هنرستان. اي همانند ساير كشورها قابل عمل و طرح بود هاي فني و حرفه اساسي در آموزش

جواركارخانه آزادي عمل زيادي را براي صنعت ايجاد كرده بود ولي موفقيت چنداني را از ديدگاه اجرايي 

  .نداشت

 :دنياي كار به صورت زير انجام شده است  تا كنون ارتباط با 1371از سال 
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شـود و بـا    هاي درسي از دنياي كار اخذ  هاي برنامه القاعده بايد هدف هاي درسي كه علي رويكرد تدوين برنامه -

  .مشاركت آنان تدوين گردد

  كارآموزي -

هـاي درسـي    برنامـه اي كشـور در   استفاده از استانداردهاي مهارت و آموزش سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه     -

  كاردانش

  اي هاي تخصصي برنامه ريزي وتأليف فني و حرفه اي در كمسيون مشاركت خبرگان حرفه -

  هاي تحصيلي از ديدگاه شغلي توسعه و تنوع رشته -

  :ها برخي شكست

هاي دنياي كار كه باعث عقب ماندگي  هاي تحولي فناوري و پيچيدگي هاي درسي در دوره عدم بازنگري برنامه -

  .ها از دنياي كار شده است اين برنامه

  هاي درسي كه انحراف از مسير بزرگي است و هنوز هم ادامه دارد  هاي درسي به جاي برنامه تغيير كتاب -

  اي و حرفه عدم ظرفيت صنعت براي كارآموزي در مقايسه با حجم دانش آموزان فني- -

  .اشتغال و كارآموزي شده است هاي درسي با دنياي كار كه باعث توقف عدم انطباق برنامه -

هاي درسي درحالي كه حدود دو دهه است كه تأكيـد   اي در برنامه هاي فني و حرفه رويكرد سنتي به آموزش -

  .بررويكردهاي جديد بويژه شايستگي شده است

هـاي درسـي و گسسـت آن از دنيـاي      اي كه باعث انقباض برنامـه  هاي فني و حرفه تأليف كتاب براي آموزش -

  .كارشده است

  اي هنرآموزان هاي حرفه كاهش صالحيت -

  ريزي تا اجرا  عدم تفكيك دنياي كار از دنياي آموزش در همه فرايندهاي برنامه -

   NVQاي ملي  فقدان نظام صالحيت حرفه -

  اي در كشور عليرغم وجود قانون  حرفه هاي فني و يكپارچه نبودن آموزش -

  اي هاي فني و حرفه محوري در ارائه آموزش جاي تقاضا تأكيد بر عرضه محوري به -

  اي ندارد حرفه ساختار اقتصادي كشوركه احساس نياز به آموزش فني و -

تنـوع   . اي نيسـت  موضـوع سـاده   اي و بـازار كـار    آموزش فني و حرفه ارتباط : آقاي مهندس جعفرآبادي

وع نظام جديد آموزش بـر مبنـاي   در شر. شود بايد ارتباط بيشتر شود كه بيشتر مي بازاركار و پيچيدگي 

و از صاحبان حرف و مشاغل دعوت مي شد و نياز آنهـا مبنـاي تهيـه برنامـه      تجزيه و تحليل شغل بود 

نياز سـنجي باشـد،    دائماً بدنبال  روز و فعال كه  بعد از آن يك سيستم به . فرمول كار اين بود . درسي بود

  .ايم  نداشته 
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حـق   متـولي صـنعت    حتـي   . بخشـيد  تباط صاحبان حرف و مشاغل قوت ميهنرستانهاي جوار به مساله ار

و تـدريس توسـط كسـاني كـه     ) كارخانـه  (اجراي برنامه در محل واقعي كار. داشت در برنامه دست برد

ديده  بازار كار به خوبي  باعث مي شد واقعيات  . داشتند خودشان يك پا دركارخانه و يك پا در هنرستان 

هنوز در برنامه ريزي درسي  در عين حال خوشحاليم كه  اما .كاسته شد ازشدت ارتباط  ولي بتدريج. شود

با بازار كـار   باشد و اين يك ضامن برقراري ارتباط  يكي از اعضا از بخش مربوط در بازار كار  حداقل بايد 

 .است

. همكـاري باشـند    ف بـه  كه طرفين مكل زمينه قانوني  به يك زمينه هاي نياز داريم  :راهكارهاي پيشنهادي

قـانوني نيـز    حتـي مشـوق هـاي    . آموزش ندارد  صنعت در بخش دولتي يا خصوصي الزامي به كمك به 

و بيشتر  . كشور ندارد خدمت به  هست و سرمايه گذار يا مدير نگاه  بحث فرهنگي هم  . كارساز نبوده است

مثالً ارزشيابي از مهار ت . نشده  م اجرا تعهدات وزارت كار ه. به منافع شخصي كوتاه مدت فكر مي كنند

داد اما اكنـون ايـن    وزارت كار بايد مي كه  ازمون مهارت سند معتبري بود . سپرده شد به تدريج به او پ 

 .گذاشته شده است وظيفه نيز برعهده آموزش و پرورش 

شـعار داده شـد امـا    . نگرفتهصورت   ادعاي ارتباط بوده اما در عمل اقدامي: پويا  آقاي دكتر اقبال قاسمي 

ايران مشهور بـه  . برنامه نوشتن كار سختي نيست. شرايط داخل آو پ و نه جامعه هيچكدام فراهم نبود

برنامه درسي در كجـا  . مساله در اجراي برنامه است. ايم مشكل اجرايي داشته. جامعه برنامه نويس است

ها را ارائه كند؟ مسائلي از اين  چه كسي اموزش اجرا شود؟ آيا فضا آموزشي مورد نياز تامين شده است؟

بازار . شود  هنرجويي كه خوب تربيت شده است بخودي خود جذب بازار نمي. قبيل پاسخ روشني ندارند

. عوامل اقتصادي مانع اشتغال اموزش ديـدگان اسـت  . خواهد جذب كند، چون توليد صنعتي نداريم  نمي

. هـاي اجرايـي برنامـه تـوجهي ندارنـد      به جنبه. كند  ه احساس نميديد بازار نيازي به نيروي كار آموزش

تا همين سالهاي اخير، پس . بعد از اجرا برنامه بايد ارزشيابي شود. بيشتر به برنامه قصد شده توجه دارند

شـرايط  . هاي ذيربط هم به توافقات خود عمل نكردنـد  وزارتخانه. شد  از اجرا، برنامه ارزشيابي انجام نمي

  .ها هم در داخل نظام آموزشي و هم ساير دستگاه. اجراي برنامه فراهم نشده است تحقق

اي و بازار كار ارتباط سيستمي و  اصل كلي اين است كه بين آموزش فني و حرفه: آقاي مهندس مقيمي

نهاد آموزش موظف به برقـراري  . اگر هم وجود دارد جسته و گيريخته است. مدون و روشن وجود ندارد

 .هنرستانهاي جوار قبالً داشتيم اكنون در حـال تعطيلـي اسـت   . با بازار كار است اما اكنون نداريم رابطه

مــا حمايــت قــانوني از . اكنــون بخــش صــنعت و خــدمات دنبــال توســعه هنرســتانهاي جــوار نيســتند

ونداد نظام كارخانه اگر نياز به فارغ التحصيل فني دارد الزامي نيست كه از بر. هاي جوار نداريم هنرستان

دليل آن كـم هوشـي   . رود مي بازار كار به سمت استخدام افراد خارج از فني. آموزش فني استخدام كند

مـاه   3-2بـا  . اي و باهوشي دانش آموزان رشته هاي رياضـي و تجربـي اسـت    افراد آموزش فني و حرفه
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ي و كشاورزي خود را واحدهاي صنعتي خدمات. شود مي آموزش جبراني مساله آموزش افراد رياضي حل

حوزه آموزش ما . سياست گذاري در اين زمينه اصل مهمي است. ملزم به استخدام افراد فني نمي بينند

هـا   براساس تجزيه وتحليـل مشـاغل آمـوزش   . هايش با بازار منطبق باشد هم خيلي راغب نيست آموزش

و چون دانش آموختـه مـا جـذب     گيرد و بين اين امر و عدم حمايت قانوني رابطه وجود دارد مي صورت

قانون بايد از اسـتخدام فـارغ   . انگيزه هاضعيف است. نمي شود ما هم بدنبال انطباق با نياز بازار نيستيم

  .ادارات كشاورزي حق ندارند غير دانش آموخته فني استخدام كنند. التحصيالن حمايت كند

. نوعي عموميت براي اشتغال وجود دارد. كنيم در حوزه فني افراد را براي جايگاه شغلي معيني تربيت نمي 

نبايد همـه  . شوند مي در حوزه كاردانش افراد براي شغل معيني تربيت. مختص يك شغل خاص نيستند

را وزارت كار ... استانداردهاي حوزه هنر، كشاورزي و . اي را به يك نهاد وصل كنيم آموزش فني و حرفه

هر دسـتگاه بايـد   . قدرت تعيين استاندارد براي همه بخش ها را ندارد وزارت كار. دهد مي استانداردها را

وزارت كار استاندارد را بايد از دسـتگاه  . استاندارد مورد نياز خود را اعالم كند و ما هم نيرو تربيت كنيم

ارائه  اي بايد راه بيندازد و لي نه اينكه همه استانداردها را خود وزارت كار آموزش فني و حرفه. ها بگيرد

نويسند كه دور  مي كميسيونهايي استاندارد. اي هستند استانداردها كمي قديمي هستند و يا ترجمه. كند

 گيريم براي هنر اما اغلب استانداردها را از وزارت كـار  مي بخشي را از وزارت ارشاد. از نياز بازار كار است

اما استانداردها را نبايد . ، در دنيا هم اعتبار داردگواهي هاي مورد تاييد وزارت كار اعتبار دارد. گيريم مي

شـود چـون    مي اي اين مشكل كمتر ديده در تجزيه و تحليل مشاغل در فني و حرفه. وزارت كار بنويسد

  .اما در كار دانش وضع اينگونه نيست. كنيم مي خودمان استاندارد تدوين

درصد در همان كاري كه آموزش ديـده   8تا  5ه براساس مطالعات موردي كه انجام شده است از كل نمون 

ما توجهي بـه شايسـتگي هـاي غيـر فنـي و      . شوند مي بقيه در ساير مشاغل جذب. يابند مي اند اشتغال

مثل خالقيت، كارآفريني، آموزش شهروندي، قـوانين تجـارت، مهـارت هـاي ارتبـاط      .  ايم اي نكرده حرفه

مـا  .  ايـم  توانايي هاي مورد نياز بازار كار را را آمـوزش نـداده  .  ايم هما اصالً وارد اين حوزه ها نشد. انساني

اگر درس كارافريني داريم مـدرس آن معلـم ادبيـات    .  ايم قواعد كسب و كار كوچك را به افراد ياد نداده

 40در دنيـا حـدود   . آنهم دو واحد است كه اصال كافي نيست. كه تناسب ندارد. است و كارآفرين نيست

و ايـن  . محتواي فني است بقيه آموزش هاي غير فني و محوري است وزشهاي خاص، مربوط بهدرصد آم

مهـارت اسـتفاده از   . آموزش مربوط به ايمني كار و حفظ محيط زيسـت . دو دسته با هم مكمل هستند

اين نـوع آمـوزش هـا را بايـد در برنامـه      . صداقت در كار را به دانش آموزان آموزش نمي دهيم. اينترنت

  سي داشته باشيمدر
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ساز وكار فعلي ارتباط با بازار كار در كل نظام آموزشي كشور بسيار ضعيف : آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

اي در كنار آموزش عمومي و آموزش عالي نيز از اين سازو كـار   حرفه نظام آموزش و تربيت فني و. است

عدم حمايت هاي مالي، قانوني و مشوق  اي بدليل حرفه در رشته هاي فني و. ضعيف استفاده مي نمايند

هـم   و تنهـا در حـوزه برنامـه ريـزي درسـي، آن     . هاي الزم هنرستان هاي جوار كارخانه از بين رفته اند

در رشته هاي كاردانش مصويه هيات وزيران . بصورت جزئي از كارشناسان حوزه صنعت استفاده مي شد

براي نمونه نياز هاي هر استان بايد توسط كميته . ودوجود دارد، كه متاسفانه بصورت كامل اجرا نمي ش

اهـم عوامـل شكسـت    . مشخص گردد كه اين امر نيز متوقف اسـت ) مركب از حوزه اي مختلف(استاني 

  :اي و بازار كار به شرح ذيل مي باشد حرفه هاي فني و رابطه بين آموزش

 اي در كشور و در سطح وزارت آموزش و پرورش حرفه نبود جايگاه ارزشي مناسب براي آموزش هاي فني و -

  عدم وجود سازوكار ارتباطي بين آموزش و بازار كار -

  وجود فرهنگ و نگاه بي نيازي دنياي آموزش و بازار كار از يك ديگر -

براي نمونه رابطه بين اتحاديه ها، آموزش، نقـش  (اي در كشور  حرفه عدم وجود قانون آموزش و تربيت فني و -

  )هاي تشويقي ، و غيره در اين قانون مشخص مي گردد مكانيزم.... ندارد ها و استا

 عدم وجود نظام مديريت و تضمين كيفيت آموزش و تربيت فني وحرفه اي  -

اي كشـور   و حرفـه  و تربيـت فنـي     ريـزي آمـوزش   گذاري، مديريت و برنامه عدم وجود يكپارچگي در سياست -

 ناسب با نياز كشورعنوان يك نظام منسجم و پويا مت به

ترجيحـي و    سازي ارتقاي سطح مهارت در كشور، از طريق اعطاي تسهيالت مالي با نـرخ  عدم توجه به فراهم -

سازي حضور فعال و مؤثر بخش غيردولتي در توسعه  تأمين فضاهاي فيزيكي و كالبدي با شرايط سهل و زمينه

 كشورهاي رسمي و غيررسمي مهارتي و علمي ـ كاربردي  آموزش

هاي دولتي و  اي در بخش و حرفه برداران از آموزش و تربيت فني  عدم توجه به افزايش و تسهيل مشاركت بهره -

  غيردولتي و توجه به سه جانبه نگري

  اي حرفه عدم توجه به استمرار نظام كارآموزي و كارورزي در آموزش و تربيت فني و -

 عدم وجود نظارت بر عملكرد ارائه دهندگان آموزش -

اي بلكه در حوزه آموزش دانشگاهي اصوال سازو كاري جهت ارتباط  حرفه نه تنها در حوزه آموزش هاي فني و -

با صنعت و بازار كار وجود ندارد و اين معضل براي چند دهه موجب دغدغـه مسـئولين شـده اسـت و اقـدام      

 .شود نظري و عملي براي ارتباط انجام نمي

اهداف و وظايف آموزش و پـرورش   6و  3براساس مفاد ماده . پ و بالعكسعدم همكاري ساير دستگاهها با آو -

در مصـوبات هيـات وزيـران آئـين نامـه      . كسب حداقل يك مهارت مصوبه است اما هيچگاه اجرا نشده اسـت 
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همكاري وزارتخانه ها، سازمان ها و مراكز توليدي و آموزشي در اجـراي نظـام جديـد آمـوزش متوسـطه بـه       

  .ها و ساير سازمانها همكاري الزم را با دستگاه اموزش و پرورش ندارند اما وزارتخانهتصويب رسيده است 

اي با بازار كار صرفا از طريق ارتباط  هاي فني و حرفه برقراري ارتباط ميان آموزش :خانم گيتي شيرواني

بين بوده است  هاي في ما هاي دولتي و توافق و مكاتبات اداري وزارت آموزش و پرورش با بازار كار بخش

اي همكاري  هايي كه مي بايست با آموزش فني و حرفه و اين ارتباط فاقد تداوم الزم بوده و گاهي بخش

نمايند، تعهدات خود عمل نكرده اند و ارتباط با بازار كار خصوصي نيز فاقد ساز و كار منسجم و برنامـه  

 .ار وجود نداردريزي شده است و در موارد بسياري اصوال ارتباطي با بازار ك

اي را توسعه دهيم  ها ي فني و حرفه نبايد با  ًرويكرد تقاضاي اجتماعي ً آموزش  :آقاي مهندس جارياني

وزارت صنايع و . هاي دنياي كاررا مرتفع سازد اي بايد سفارش گير باشد و نياز هاي فني و حرفه آموزش . 

اي و  هـاي فنـي و حرفـه    ين رابـه هنرسـتان  بايد سفارش نيروي موردنياز درسـطح تكنسـ   ها ارگانساير 

مادر سـطح كشـور مشـكل    . ها را به خوبي تربيت خواهد كرد ها بدهند، آموزش و پرورش آن آموزشكده

هاي درگير منجمله وزارت آموزش و پرورش بايـد در ايـن خصـوص     كمبود تكنسين داريم و همه ارگان

  . هاي مدوني داشته باشند برنامه

وزش متوسطه برنامه ريزي درسي براساس تجزيه و تحليل مشاغل انجام شده است وتا بعداز نظام جديد آم

  .هاي دنياي كار همسو مي باشد حد زيادي با نياز

هاسـت،   هاي وزارت كـار وسـاير وزارت خانـه    ي كاردانش ً تربيت كارگرماهر براساس استاندارد هدف شاخه

خارجه از مزاياي شاخه كاردانش براي تربيت نيروي وزارتخانه بغيراز وزارت امور 23خوشبختانه تاكنون 

  . انساني مورد نياز بهره مند شده اند و از اين لحاظ عملكرد آموزش و پرورش موفقيت آميز بوده است

هاي صنعتي وتوليدي متفاوت بوده است  هاي جواركارخانه اي ً ميزان مشاركت واحد درراه اندازي ً هنرستان

واحد رسيد ولي بخاطر پرهزينه بودن رونـد   300اركارخانه اي زماني به حدود هاي جو تعداد هنرستان. 

هاي جواركارخانـه اي راهـي بـود بـراي      هنرستان. ها كاهش يافت رشد كمي و كيفي اينگونه هنرستان 

اين امكان وجودداشت كـه  : برقراري ارتباط بين ً دنياي آموزش ً و ً دنياي كار ً كه شرايط زير را دارابود

) ها متناسب با نيازواحد(هاي جواركارخانه اي ً تعريف و پيشنهاد شود  واحد درسي توسط ً هنرستان 10

  . كه خوشبختانه مصوبه شوراي عالي را نيز به همراه دارد

ها جواركارخانه اي نتايج ثمر بخشي را درپي  اجراي صحيح طرح كارآموزي و كارورزي هنرجويان هنرستان

هاي جواركارخانه اي به دليل سن كـم و نداشـتن روحيـه كـارگري،      ان هنرستانمعموالً هنرجوي. داشت

بـه  . هاي صنعتي وتوليدي ايجادمشكل مي كردند و بعضاً به خط توليد نيز لطمه مـي زدنـد    براي واحد

  هاي مذكور اكراه داشتند ها براي دوره هاي صنعتي و توليدي در پذيرش آن همين خاطر واحد
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اي  هاي اصلي نظام آموزش فني و حرفـه  ر شما وضعيت فعلي ارتباط بين مؤلفهبه نظ :پرسش سوم

  هاي محيط كار كشور چگونه است؟ رسمي با مؤلفه

ها برمبناي  استاندارد در كاردانش مربوط به صاحيان مشاغل است و آموزش: آقاي مهندس نشاسته ريز

  .شود  ان ارائه مي

. شوند  بيشتر اهداف رفتار ي از قبل تعيين شده ارزشيابي مي. ارتباط بين آموزش و محيط كار وجود ندارد

گيرد علت نيز آن است كه اساساً محـيط كـاري معينـي      هاي موردي ارزشيابي صورت نمي بجز پژوهش

  .كند  و اين در برنامه درسي بازخورد پيدا نمي. وجود ندارد كه محصول خود را در آن ارزرشيابي كنيم

 :در هر مؤلفه وضعيت بقرار زير است :آزادآقاي مهندس ابراهيم 

ساختار دولتـي اسـت   . صاحبان صنعت در تركيب تصميم گيرندگان نيستند: راهبري و سياست گذاري كالن -

  .هنرستانهاي جوار نداريم . برنامه سوم 153قانون برنامه چهارم يا  55مواد  

اي فقط در يـك مـاده در    موزش فني و حرفهنگاه به آ: اي برنامه ريزي آموزشي و توسعه آموزش فني و حرفه -

  . برنامه توسعه آمده است

از صنعت دوريـم و بـاور مـديران    . شويم  هر روز از صنعت دور مي اي،  برنامه ريزي درسي آموزش فني و حرفه -

 .براين نيست كه با بازار كار ارتباط برقرار شود

  ،)كارگاهيفضا و تجهيزات و مواد آموزشي و (منابع انساني و مادي  -

اسـتقبال بـه   . اي وجود ندارد صالحيت حرفه. ، مهمترين مشكل نيروي انساني است مديريت و اجراي آموزش -

در قـديم كـارداني اسـتخدام     ). شوند  افراد قوي جذب آموزش و پرورش نمي(در هنرستانها كم است  استخدام 

ورودي ديـپلم هنرسـتان و    . نديده انـد  اي هاي آموزش فني و حرفه گيرد كه روش  اكنون ليسانس مي. شد مي

هـاي آمـوزش فنـي و حرفـه      دوره تخصصي نياز سـنجي، ازروش . سپس آموزش فني ديده در دانشگاه نداريم

  .. .اطالع ندارند و

پـژوهش مـوردي توسـط خـود او پ انجـام      . از اين امر ارزشـيابي نشـده  . ها و از محصول و ارزشيابي از برنامه -

تغييرات تكنولوژي و تاثير آن بر برنامه : هاي دنياي كار را رصد كنيم از دو ديدگاه يشرفپ بايد مرتب . شود  مي

  .درسي 

نه نيـاز بـازار   . و نمره.و كتاب درسي ارزشيابي دروني  بيشتراز نوع  بينيم   برنامه درسي را از ديد دانش آموز مي -

  .شود  به كارايي بيروني و ارزشيابي بيروني توجهي نمي. كار

بخشي از عـدم  .  اكنون بدترين شرايط را داريم . ها، ارتباطي با بازار كار ندارند ايط فعلي هيچ كدام از مولفهدرشر

فرهنـگ هـم بـه طـرف     . قانون و الزامي نيسـت در ايـن رابطـه وجـود نـدارد      . اشتغال مربوط به بيرون است

رابطه قطع است و نتوانسـته برقـرار   . اين مساله امري دو طرفه است. تحصيالت عاليه است تا داشتن كار فني
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در اشـتغال گـاهي از رانـت    .  سطح و ميزان مهارت آموزش فني و حرفه نيست  بخش زياد آن مرتبط با . شود

نياز به نيروي كار فصلي است . شيفت پيدا كرده است بازار كار استخدام از ديپلم به ليسانس . شود  استفاده مي

اكنون بـا جزييـات    .به كار گيري فارغ التحصيل آموزش فني و حرفه نيست و بستر اقتصادي كشور نيز آماده

  :كنيم بيشتري وضعيت هر مؤلفه را بررسي مي

 :راهبري و سياست گذاري كالن 

  .گيرندگان وجود ندارد هاي صنفي و بنگاههاي اقتصادي در تركيب تصميم صاحبان صنعت بزرگ، اتحاديه -

  است ساختار راهبردي و سياستگذاري دولتي -

  اي سنتي است  هاي فني و حرفه رويكرد آموزش -

 اي يك پارچه نيست هاي فني و حرفه نظام آموزش -

 :ريزي آموزشي و توسعه  برنامه

 توسعه ناموزون و دوراز نيازهاي دنياي كار -

 افزار ريزي آموزشي مبتني بر سخت افزار به جاي نرم برنامه -

  )دنياي كار(در كشور براي هدفي واحد اي  هاي فني و حرفه متوليان متعدد براي آموزش -

 اي توسعه بدون توجه به شرايط منطقه -

 هاي درسي در ارتباط با نيازهاي دنياي كار غيرقابل انعطاف بودن برنامه -

 :برنامه ريزي درسي 

 تأكيد بر رويكرد سنتي در برنامه ريزي درسي -

 هاي درسي برنامه مشاركت حداقلي بنگاههاي اقتصادي و دنياي كار درتدوين  -

  اي  تأكيد بر كتاب به جاي برنامه درسي و مربي حرفه -

 هاي محل كار هاي درسي از ديدگاه تحوالت فناوري و پيچيدگي عدم پيروي برنامه -

 ريزي درسي در كشور تعدد مراكز برنامه -

 اي  عدم توجه به برنامه ريزي درسي منطقه -

 :مديريت و اجراي آموزش

توانسـت كـامالً خصوصـي     يكسان است و بصورت كامالً دولتي است در حالي كه مياجراي آموزش متمركز و  -

 .اداره شود

 اي است اي در كشور فاقد صالحيت حرفه حرفه  و  هاي فني مديريت كنوني آموزش -

  اي در اجرا ديده نشده است  شرايط منطقه -

 اي هنرآموزان به شدت كاهش يافته است صالحيت حرفه -

  ارزشيابي
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اي  ملي در كشور وجود ندارد بنـابراين صـالحيت حرفـه   ) NVQ(اي  ارزشيابي مبتني بر صالحيت حرفهنظام  -

 ندارد ها انطباق با دنياي كار  التحصيالن در كشور متفاوت و در بسياري از رشته فارغ

 شود  ارزشيابي دروس عملي به صورت نهايي برگزار نمي -

  شود ارزشيابي از محصول انجام نمي -

 اي هنر جويان هاي ارتقاء بيشتر مبتني برتئوري است تا صالحيت حرفه ارزشيابي -

در بعضي كشورها بـين  . اي بين اين مولفه ها وجود ندارد رابطه نهادينه شده :آقاي مهندس جعفرآبادي

از بهره بـردار   مهارت  تدوين استاندارد  حساب شده و دقيق وجود دارد و براي  رابطه  يك  كارفرما و دولت 

  . گيرند  مي كمك

هنرستانهاي جوار بين آو پ و برخي وزارت خانه ها تفاهم نامه هايي امضا شده ازجملـه بـين وزارت    براي 

بـا   در مقايسه با برخـي كشـورها از جملـه     اما . كه ارتباط آموزش و بازار كار مطمئن تر شود  كار و آ پ 

خيلي فاصله دارند  ي با آنچه كه ما داريم آنچه در كشور آلمان است و نقش ساير بخش ها در آموزش فن

 :هاي مختلف بشرح زير است وضعيت در مؤلفه). در كشور ما خيلي ضعيف است(

در سياست گذار ي كالن همانطور كه مطلع هستيد در برنامه توسـعه  : مؤلفه راهبري و سياست گذاري كالن -

دهند ولي مهم اين است كه پـس از    ائه ميشود البته كميته هاي تخصصي نظرات خود را ار  تعيين تكليف مي

آن در اختيـار وزارت آو پ قـرار گيـرد و يـا بـه       تصويب برنامه توسعه بايد اعتبارات الزم براي عملياتي شدن 

 .عبارتي وزارتخانه بايد براي كسب بودجه الزم دفاع بكند

مولفـه هـاي مربـوط بـه نيـروي      در امر توسعه رعايت : اي برنامه ريزي آموزشي و توسعه آموزش فني و حرفه -

كند و بيشتر حكم برنامـه توسـعه و     انساني، فضا، تجهيزات، نياز بازار از يك قانونمندي و جزميت تبعيت نمي

  .تقاضاي استانها تعيين كننده است

برخـي رشـته هـا تجهيـزات زيـادي       ):فضا و تجهيـزات و مـواد آموزشـي و كارگـاهي    (منابع انساني و مادي  -

. معلـم را داريـم   ولـي بشـدت مسـاله     جبران سخت افزار كرد  شود تا حدي   به كمك نرم افزار مي . خواهد  نمي

نـوعي مـدارا   ). كتاب برايشان سخت است(كتاب مسلط شوند  مساله بروز رساني معلمان كه به مطالب جديد 

اين تاخير فاز در به روز رساني منـابع حمـل بـر نااگـاهي     . نامه درسيبر و  جهان خارج  داريم با تغييرات فني 

 .نشود 

اي در اداره كل داشتند و وزارتخانه  در سالهاي قبل، استانها يك معاون فني و حرفه : مديريت و اجراي آموزش -

اي  فـه رشته هاي فنـي و حر  اي داشت و مدير هنرستان هم بايد از تحصيل كرده هاي  هم معاون فني و حرفه

اي  شود و اين به تقويت رشته هاي فني و حرفـه   هيچكدام از آنها وجود ندارد و رعايت نمي بود كه هم اكنون  

 .لطمه زده است
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در حال حاضر ارزشيابي روي برنامه متمركز شده است و موسسه پژوهشي : ها و از محصول ارزشيابي از برنامه  -

  .دهد  ساالنه تعدادي از برنامه ها را مورد ارزشيابي قرار مي وابسته به سازمان و نيز دفتر برنامه ريزي

 6اي عبارت اسـت از   هاي اصلي نظام آموزش فني و حرفه منظور از مؤلفه: پويا  آقاي دكتر اقبال قاسمي 

 :مؤلفه زير

ارتباط  ها بر موضوع از روز اول تمام برنامه. ، در كاغذ بوده در عمل نبوده استراهبري و سياست گذاري كالن -

برنامه ريزي آموزشي و توسعه آمـوزش فنـي و   . اند اما در عمل هيچكدام تحقق پيدا نكرده است تاكيد داشته

تا حمايت مـالي نداشـته باشـيم    . آموزش فني پول بر است. اي در برنامه تغيير نظام آموزشي اجرا نشد حرفه

روي انساني ماهر تربيت نشده، از كجا تـامين  ني. توان اموزش فني داشته باشيم اما بودجه آن تامين نشد  نمي

اگر . شوند، چون درآمدشان كم است  كنيم اين نيروي انساني ماهر را؟ افراد ماهر جذب آموزش و پرورش نمي

درامد آنها اغلب از بيرون اسـت و از  . كنند  هم بيايند استخدام در آموزش و پرورش رابه آب باريكه تشبيه مي

براي پيونداموزش و بازرا كار بايد ورودي دانش آموز، نيروي . كنند  حقوقي كه دريافت مي بازار كار است نه از

دولـت  . گـردد   هـاي كـالن برمـي    ارتباط با جامعه بيرون به سياست. انساني، امكانات و تجهيزات داشته باشيم

  .ومجلس بايد در اين زمينه تصميم بگيرند

حقق هدفهاي برنامه درسي خوب است اما ارتباط مثبت محتواي ، تاي برنامه ريزي درسي آموزش فني و حرفه -

برنامه درسي ما با توجه به هدفهاي نوشته شده مناسب اسـت امـا   . برنامه درسي با بازار كار اصالً وجود ندارد

. ردمحتوا از نظر تئوري و عملي با بازار كار هماهنگي نـدا . رساند  اين هدفها مارا به رفع نيازهاي بازار كار نمي

بـراي مثـال امـروزه    . رسـانند   ها مارا به نياز كار نمي گيرد مولف به هدف ميرسد اما كتاب  دانش آموز نمره مي

 .هاي خانگي ديجيتالي شده اما در آزمايشگاه يا كارگاه ابزار ديجيتال وجود ندارد دستگاه

مـديران بايـد   . فنـي نيسـتند  مديران امور آموزش فني همـه  . در اجر مشكل داريم . مديريت و اجراي آموزش -

مديران دبيرستان سال اول متوسطه با رفتن . در داخل بايد مدير سالم تربيت كنيم. بينش فني داشته باشند

هـاي بـا    بچـه . نگاه مديران به آ ف درست نيست. هاي مستعد و درسخوان به آموزش فني مخالف هستند بچه

گوينـد    دروس نظري كه از لحاظ عملي تسلط ندارد را مـي شاگرد خوب . روند  هاي فني نمي استعداد به رشته

درسها ا زنظـر اجـرا   . مديران بايد بينش بازار و ارتباط با صنعت داشته باشند. خوب است معلمان نمره بدهند

حجـم برنامـه هـم سـنگين     . سنگين است و لذا فرصت بردن شاگردان به بيرون و مراكز صنعتي وجود نـدارد 

سـاختار كتـاب دانشـگاهي اسـت و     . مثال در رشته الكتروتكنيك زيـاد اسـت     هاي علمي تاكيد بر جنبه. است

معلمـان وقـت كـافي بـراي     . دانش آموزان، لذا تئوري خوب ياد داد نمـي شـود    سنگين و خارج از توان علمي

 .تدريس همه مطالب و محتواي كتابهاي درسي را ندارند
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هـا همچـون    ه ارزشيابي قبال مرسوم نبوده اخيـراً در برخـي رشـته   در برنام. ها و از محصول ارزشيابي از برنامه -

شود نـه بـا     ارزشيابي با اهدف آموزش فني سنجيده مي. گيرد  ارزشيابي صورت مي.. گرافيك و الكتروتكنيك و

  .نياز بازار كار

 ، وزارت كار، آموزش و پرورش و وزارت ارشاد هـر راهبري و سياست گذاري كالن: آقاي مهندس مقيمي

اگر سياست گذاري كالن صورت گيـرد  . هماهنگي و راهبري كالن وجود ندارد. روند مي كدام راه خود را

اي و برنامـه   حرفـه  توان انطباقي بين آموزش فني و مي )اي حرفه مثل شوراي عالي آموزش هاي فني و(

  آيد مي هاي توسعه بوجود

انتظار منطقي اين است كـه  . برنامه ميان مدت داريم، در چشم انداز برنامه ريزي آموزشي و توسعه آ ف ح

اي اثر آن در رابطه با  حرفه و سپس در آموزشهاي فني و. ساله ديده شود 5رد پاي چشم انداز در برنامه 

در . اما نگاهي به برنامه توسعه در استانها وجـود نـدارد  . برنامه توسعه و چشم انداز ديده شود در استانها

 بدون توجه به برنامه توسعه نيرو تربيت. كر داريم اما آموز ش كشت نيشكر نداريمخوزستان كشت نيش

كنيم كه مكاني صنعتي است  مي در سيرجان اموزش كشاورزي برگزار. شود مي شود و تورم نيرو ديده مي

 امـوزش   اي بصـورت جزيـره  . و در منطقه بم آموزشگاه كشاورزي نداريم و لي بم قطب كشـاورزي اسـت  

نتيجه اين است كه براي افراد آموزش ديده ظرفيـت  . دهيم مي دهيم و فارغ از برنامه توسعه آموزش مي

اما در حال . آموزشها با برنامه توسعه هماهنگ نيست و هريك جداگانه راه خود را ميروند. اشتغال نداريم

 .توسعه كشور نيستاكنون توسعه هنرستانهاي ما در راستاي برنامه هاي . حاضر وضع اينگونه نيست

گيريم يا دستگاه  مي ، در حوزه كاردانش براساس استاندارد است كه از وزارت كاربرنامه ريزي درسي آ ف ح

فرض بر درسـتي تـدوين   . متولي مثل وزارد ارشاد و وزارت كشاورزي و ما دخل و تصرفي در آن نداريم

اي ابتدا به آمار مشـاغل برگرفتـه از    حرفه ي ودر فن. بويژه وزارت كار است  ها استانداردها توسط دستگاه

مـثال  . كنـيم  مـي  اين امار را در حرف يا دسته بندي هاي بزرگ كار تقسيم. كنيم مي مركز آمار مراجعه

كنـيم و آنهـا را    مي سپس وظايف هر دسته از حرف را فهرست... مكانيك اتومبيل برق اتومبيل داريم و 

شـود بـه اضـافه برنامـه ريـزان       مـي  اين كارتوسط متخصصان هر رشته انجام. كنيم مي تبديل به توانايي

ها دسـته   شود واين اهداف رفتاري يا توانايي مي هاي تعريف شده تبديل به اهداف رفتاري توانايي. درسي

كتـاب درسـي   (ريز محتواي برنامه درسـي  . آيد مي شود و از درون ان محتواي هر رشته بيرون بندي مي

 ).شود مي ت تدوينبدين صور

هـا   يك بار كليت همه رشته 1379در سال . و از محصول  ها از برنامه مديريت و اجراي آموزش و ارزشيابي

توسط كميسـيون  . درسي مانند صنايع غذايي بازنگري شد  هاي بعد از آن هم برخي برنامه. بازنگري شد

اسـتانها از  . يابـد  مـي  احصا و انعكـاس  اي اين تغييرات حرفه هاي تخصصي در دفتر آموزش هاي فني و

هاي بـاز آمـوزي كتـب جديـد درسـي كمبودهـا را        در دوره. هاي آموزشي با ما ارتباط دارند طريق گروه
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. بازوهاي ما براي بازنگري در برنامه درسي كمسـيون تخصصـي برنامـه درسـي اسـت     . شويم مي متوجه

  .تغيير كلي يا تاليف جديد در نظر داريم 100دود ح 1389براي سال .  ايم تاليف جديد داشته 83امسال 

ابتدا الزم است برخي از مولفه هاي اصلي محيط كـار جهـت ارتبـاط مشـخص     : آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

مشتريان خـدمات آموزشـي و كارفرمايـان؛ اتحاديـه هـا و صـنوف؛       : گردد كه مي توان موارد ذيل را بر شمرد

اي و ارزشيابي؛ نيازهاي مشتريان؛ مكانيزم ها و شرايط بازار جهت خريد خدمات آموزشي؛  حرفه استانداردهاي

 . و مولفه هاي اقتصادي بازار كار

مـديريت و برنامـه ريـزي    : اي در آموزش و پرورش عبارتند از حرفه حال مولفه هاي اصلي نظام آموزش و تربيت

؛ برنامه و كتب درسي ....)فيت، پژوهش، بازار يابي آموزش و شامل توسعه، سياست گذاري، ساختار،كنترل كي(

؛ نظـام تـامين منـابع انسـاني     ....)اهداف، محتـوي، روش ، ارزشـيابي ، اسـتاندارد هـا ، كتـاب و      (و آموزشي 

؛ نظـام ارزشـيابي   ....)بودجـه،  (؛ نظام منـابع مـالي و سـرمايه گـذاري     )هنرآموزان و نيروي انساني مورد نياز(

  .؛ فضاهاي كالبدي و تجهيزات؛ و نظام آموزش....)ي بر اساس استاندارد ها و ارزشياب(

اي و ارزشـيابي بـا برنامـه هـاي      حرفه استاندارد: برخي از مكانيزم ها و محل هاي ارتباط به شرح ذيل مي باشد

ام تـامين منـابع   درسي؛ استاندارد ارزشيابي با نظام ارزشيابي؛ كارفرمايان با نظام آموزش؛ كار فرمايـان و نظـ  

 .مالي؛ و نيازهاي مشتري و نظام مديريت

 همكاري، مشاركت، نظارت يا تفويض اختيار منظور كدام است؟. حال منظور از ارتباط چيست

در شاخه كاردانش برخي از اين ارتباط ها پر رنـگ  . متاسفانه جز در برخي از موارد ارتباط مشخصي وجود ندارد

تعيين هدف در برنامه توسعه برمبناي . انطور كه گفته شد دچار مشكل مي باشدباشد ولي اجراي آنها هم مي

در آموزش فني اين مسائل و مولفـه هـا بـا هـم     . هاي آموزش عمومي آمده است مواد و مولفه. مطالعه نيست

 .هستند و قابل تفكيك نيستند

وقتـي   -ارزشـيابي از برنامـه   .ه شـود اي ديـد  حرفه بايد اتفاقات دنياي كار در طراحي استانداردهاي آموزش فني

اكثر پژوهشها از جـنس كـارايي درونـي اسـت نـه از      . مكانيزم كنترل وجود ندارد ارزشيابي صورت نمي گيرد

 . شاخص هاي بخش هاي مختلف تفكيك نشده است و نگاه سيستمي حاكم نيست. جنس كارايي بيروني

در نظام آموزش فني تجربـه را كنتـرل نمـي كنـيم بـراي تعيـين چـارچوب        . اي حرفه چارچوب صالحيت هاي

  .نتيجه ابزار و معياري هم براي ارزشيابي نداريم. اي حرفه صالحيت فني و

هاي محـيط كـار    اي با مولفه هاي اصلي نظام آموزش فني و حرفه به نظر من ميان مولفه :خانم گيتي شيرواني

چرا كـه فاقـد سياسـت گـذاري در سـطح ملـي در ايـن        . رد مگر در موارد استثناييكشور ارتباطي وجود ندا

الزم به توضيح است كه در زمينه برنامه ريـزي درسـي ارتبـاطي بسـيار     . هستيم) آموزش حرفه اي(خصوص 

اي بـه وجـود آمـده و يـك فـرد       ضعيف وجود دارد آن هم به خاطر الزامي كه از سوي آموزش فنـي و حرفـه  
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اي مشـاركت دارد و ارتبـاط در همـين حـد      هاي فني و حرفه هاي رشته يط كار در كميسيونمتخصص از مح

  .بسيار بسيار ضعيف است

هـدف ـ محتـوا ـ راهبـرد ـ       (ي  مولفه 6هاي اصلي نظام آموزش فني عبارتند از  مولفه :آقاي مهندس جارياني

ارمي گيرد و كم و كيف مولفه را محـك  ها ارزشيابي قر ي آن هستند ودرانتهاي همه) ـ فضـا ـ تجهيزات   زمان

  .مي زند

هاي فنـي و   اي قبال شوراي عالي آموزش  هاي فني و حرفه مسئول راهبري و سياست گذاري كالن آموزش

اي تبديل شد و عملكرد موفقي نداشـت و   هاي فني و حرفه اي كشور بود كه بعداً به ستاد آموزش  حرفه

ها  اي و توجه بيشتر به آموزش ديدگان فني در دانشگاه و حرفه هاي فني به دليل بي توجهي به آموزش 

در ضمن به . در اين اواخركار به جائي رسيده است كه استخدام مهندس بجاي تكنيسين رايج شده است

هاي حمايتي و تشويقي، صنايع توليدي رشد چنداني ندارند چـون ميـزان واردات    علت كمبود سياست 

هـاي   در واحـد ) هـاي فنـي و حرفـه اي    تكنسين ( ب نيروي انساني فني بيشتر شده است و دغدغه جذ

  .صنعتي و توليدي همچنان وجود ندارد

هـاي فنـي و    دربرنامـه ريـزي درسـي آمـوزش    . اي هاي فني و حرفـه  برنامه ريزي درسي و توسعه آموزش 

هـا و   ها به پاره كار كارها،  ها، مشاغل به كار ها به حرفه ، ابر حرفه190اي، روش تجزيه و تحليل شغل حرفه

درسي از اهداف رفتاري استخراج مي شوند  "هدف ـ محتواي  "شوند و جداول اهداف رفتاري تبديل مي

 .بهمين خاطر چون روش برنامه ريزي درسي تجزبه و تحليل مشاغل است با ً دنياي كار ً ارتباط دارد

از اهم مسايلي است كه بـه مـدد معلـم    ) ي فضا وتجهيزات ومواد آموزشي وكارگاه( منابع انساني و مادي 

  مي آيد ) هنرآموز(

اي به اين صورت است كـه، برنامـه ريـزي درسـي در سـازمان       هاي فني و حرفه مديريت و اجراي آموزش 

پژوهش وبرنامه ريزي آموزشي، طراحي، تـدوين مي شود ولي اجرا جايي ديگر است لـذا توسـعه هـدف    

ي هـر منطقـه راهكـار     برنامه ريزي درسي منطقه اي، براساس توسـعه رسد كه  مند نيست، و به نظر مي

ي فعلي برمبناي تقاضاي اجتمـاعي اسـت كـه منطبـق بانيـاز وخواسـت دنيـاي         توسعه. مناسبي باشد 

لـذا  . ها داراي مـدرك غيرفنـي وغيـر مـرتبط هسـتند       درصد از مديران هنرستان% 50كارنيست حدود 

اي ندارنـد و بنـابراين دراجـرا ي     هاي فنـي و حرفـه   مفاهيم آموزش هاي فني الزم را براي درك ويژگي 

كند كـه   كند و فكر مي ذهن غيرفني، صرفه جويي غيرمنطقي مي. ي درسي دچارمشكل مي شود  برنامه

  .اي لطمه مي زند هاي فني و حرفه اين كاراقتصادي است ولي مستقيماً به مفاهيم آموزش

                                                 
190 . job analysis 
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مشـكل ندارنـد   ) تئوري( ك دانشگاهي دارند در تدريس دروس نظري كه مدر) هنرآموزاني ( اكثر معلمان

هاي مهـارت ي دچـار مشـكل هسـتند چـون در دوران تحصـيل خـود         ولي در انتقال مهارت  و آموزش

  .هاي عملي را درسطح مهارت  انجام نداده اند كار

) سيستماتيك( ظام مند ها به صورت ن هنرستان) خروجي ( هاي درسي و از محصول  اگر ارزشيابي از برنامه

ها نقـش ارزنـده اي    ها ي درسي و عملكرد هنرستان انجام شود، مي تواند در روند اصالح و بهبود برنامه

  .داشته باشد
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اي تا چه حد منجر به اشتغال  هاي فني و حرفه به نظر شما كميت و كيفيت آموزش :پرسش چهارم

اشتغال مطلوب نيست آن را ناشي از چه عواملي كارآموزان شده است؟درصورتي كه وضعيت 

  دانيد؟  مي

تناسـب بـين   ) هاي شغلي محـدود بودنـد   فرصت(وقتي اشتغال محدود شد : آقاي مهندس نشاسته ريز

  .شغل و شاغل وجود ندارد

اين كه برنامه ريزي براساس تجزيه و تحليل شغل است اگر حاكميت دوران ركود اقتصادي نبود  با توجه به

. ها برابر نياز نيسـت  در حال حاضر به دليل نبود منابع و تجهيزات آموزش. ب تا حدي وجود داشتتناس

درصـد مـديران    50هنـوز بـيش از   . شوند  اهداف پيشبيني شده معموالً محقق نمي. كسري جدي داريم

 كمبـود سـرانه، فضـاي   . اي را ندارنـد و مهنـدس نيسـتند    هاي مديران آموزش حرفـه  هنرستانها ويژگي

  .آموزشي و معلم نيز وجود دارد

هـا منجـر بـه     توان گفت كه ايـن آمـوزش   در اين مورد به صورت مطلق نمي: آقاي مهندس ابراهيم آزاد

. اند اما در مورد ميزان اشتغال و انطباق رشته تحصيلي با شغل ترديدهاي جدي وجود دارد اشتغال نشده

اگر به همين ) وري  بهره( ها از ديدگاه اقتصادي  شبه هر صورت در دنياي جديد به داليل زير اين آموز

 .صورت ادامه يابد پاسخگوي اشتغال نخواهد بود

هاي محل كار ديپلم نيست اين نياز امروز بـه   نياز بازاركار به دليل تحول در فناوري و سرعت آن و پيچيدگي -

  .ها كارساز نخواهد بود ها در بسياري از رشته كارداني ارتقاء يافته است بنابراين تربيت ديپلمه

اي  اي چون براي شايستگي طراحي نشده است بنابراين منجـر بـه صـالحيت حرفـه     هاي فني و حرفه آموزش -

 .ها دچارمشكل شده و خواهد شد شود و در انطباق با نياز نمي

 چون سيستم رهگيـري در مـورد اشـتغال    . دستمان خيلي پر نيست در اين زمينه : آقاي مهندس جعفرآبادي

مـا ازمطالعـات مـوردي     اطال عـات   . نمي توانيم در ايم مورد با اطمينان صحبت كنيم. فارغ التحصيالن نداريم 

اي خـوب نيسـت    فني و حرفـه  ضمناً اگر مراد از اين سوال اين است كه وضع اشتغال فارغ التحصيالن . است 

در صـورت نامناسـب   . وضع چگونه است اي  آموزش هاي غير فني و حرفه بررسي شود كه در مورد  الزم است  

بعلـت محـدوديت سـرمايه گـذاري     . آن را بايد در توسعه نامتقارن رشـته هـا دانسـت    بودن اشتغال يك علت 

فشـار نداشـتن امكانـات    . توسعه كمـي  در هنرستاها و نيز تكليف برنامه توسعه ما را مجبور كرد به  بخصوص  

منـابع و سـرمايه گـذاري     لذا سراغ رشته هاي سبك كه نيـاز بـه    ايم و هم تكليف برنامه هاي توسعه و داشته

) چـاپ و سـراميك  (ماننـد   هاي پر هزينـه   در رشته  . مانند رشته حسابداري و گرافيك . ايم  زيادي نبوده رفته

شانه موضوع ن اين . افراد تربيت شده بيش از نياز باراز كار داريم  اما در رشته كامپيوتر . دانش آموز كم داريم 

نشانه رشد نامتوازن دانش آمـوزان در رشـته هـاي     بلكه  عدم كارايي و جذب و كمبود كيفيت آموزش نيست 
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زياد  اي مثل گرافيك نياز به بودجه  براي رشته ساخت و توليد هزينه ها باالست اما براي رشته. تحصيلي است

طوري اسـت   اي  ماهيت كار فني و حرفه.رآيدبعالوه پس از كسب مهارت لزوماً نبايد فرد با استخدام د. نداريم

معمـوال در اختيـار افـراد     وجود دارد اما اشتغال فردي نيازمند تمهيـداتي اسـت كـه     امكان اشتغال فردي  كه 

ايـم؟ جـواز كسـب     آيا تسهيالت داده چقدر به خود اشتغالي افراد كمك كرده است؟  دولت . گذاشته نمي شود

  ايم؟ داده

. مخصوصاً در كـار دانـش  . تحقيات نشان مي دهد اشتغال كم انجام شده: پويا  آقاي دكتر اقبال قاسمي 

جذب نيرو توسـط صـنعت جـدا از نيـروي تربيـت شـده در       . بازار در صدد استخدام نيروي ماهر نيست

 .آموزش فني صورت مي گيرد

نند فرهنگ كار، جلوگيري از ترس از ما . ما در آموز ش نظري خال ء بزرگي داريم: مهندس مقيمي آقاي

. شوند مي هايي وارد آموزش فني اينها بدون چنين آموزش. كار با ابزار كار را بايد قبال آموزش داده باشيم

افراد با اين فرهنـگ  . افراد كاركردن را افتخار نمي دانند.  ايم اين كه كاركردن عار نيست را آموزش نداده

مهارت غير فني . شويم مي براين در رابطه با اشتغال در بيرون هم دچار مشكلشوند بنا  مي آموزش داده

دهند و در نتيجه فارغ التحصيل ما  مي عواملي دست بدست هم. حمايت قانوني هم نداريم.  ايم هم نداده

ي بـه  از نوع ارائه وامهاي اشتغال زاي. مشوق هاي قانوني براي اشتغال مهم است. وارد بازار كار نمي شود

گوينـد كسـي كـه     مي توصيه يونسكو در سطح جهاني. كساني كه مثال گواهي آموزش فرش بافي دارند

مشـوق  . ديپلم بگيرد و يك مهارت فني بلد نباشد اگر غير اين باشد چنـين فـردي كـارايي الزم نـدارد    

مه چنـين افـرادي را   مثال دولت بي. كنند مي قانوني براي كارفرمايان كه افراد فارغ التحصيل را استخدام

  .بپردازد

تواند به اشتغال كمك  اي تضمين شود مي حرفه اگر كيفيت آموزش فني و: آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

تضميين كيفيت آموزش شرط الزم است براي تضميين اشتغال . كند ولي تضمين كننده اشتغال نيست

اقتصادي دولت، شرايط اقتصـادجهاني،  اشتغال عوامل گوناگون دارد مثال سياست هاي . و نه شرط كافي

بهره وري افراد شاغل هم مهـم  . معلوم نيست چه مقدار از اشتغال حاصل آموزش است... مكانيزم بازار و

معلوم نيست مشتري آموزش هاي فني كيست؟ شاگرد؟ اتحاديه؟ دولت يا؟ در كشور ما آمـوزش  . است

. آموزش براي آموزش است نه آموزش بـراي كـار   .افراد مهم است نه اشتغال) آن هم براي اهداف كمي(

برنامه ريزي، اجرا و كنترل كيفيت همه در يك نهاد صورت مي گيرد در نتيجه كنترل و تضمين كيفيت 

سيستم اطالعـات  . ممكن است سياست هاي بازار كار مانع عدم اشتغال افراد آموزش ديده شود. نداريم

بازار . در اختيار نداريم در نتيجه نمي دانيم چقدر نيرو مي خواهيم آمار بازار كار را.بازار كار ناقص است 

  .كار تعيين كننده اشتغال است
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اي چنـدان نتوانسـته اسـت دانـش      هـاي فنـي و حرفـه    به نظر من كيفيت آموزش :خانم گيتي شيرواني

ها با تغييرات محيط كار هنوز نتوانسته  آموختگان خود را موفق به كسب شغل نمايد چرا كه اين آموزش

اي و تعداد زياد دانش آموختگان بر اين مشكل افزوده  هاي فني و حرفه كميت آموزش. خود را وفق دهد

ت نامطلوب بودن وضعيت اشتغال، عدم هماهنگي ميان بـازار كـار بـا نظـام آموزشـي فنـي و       است و عل

  .اي است حرفه

اي و اشـتغال   هاي فنـي و حرفـه   درگذشته وضع جذب دانش آموختگان آموزش :آقاي مهندس جارياني

دنياي آموزش ي ً  جذب مي شدند، تقاضاي ً دنياي كار ً بيشتر از عرضه التحصيالنبهتر بود و اغلب فارغ 

اي تـأثير منفـي    هاي صنعتي و توليدي درجذب دانش آموختگان فنـي و حرفـه   ي كم واحد توسعه. ً بود

  .هاي صنعتي و توليدي وجود ندارد گذاشته است وقانون مدون ومحكمي براي جذب تكنسين درواحد

آورنـد امـا    ري گير مـي اي چون كارآزموده هستند باالخره كا هاي فني و حرفه افراد آموزش ديده هنرستان

  ها است كه بصورت سيستماتيك اتفاق نمي افتد  مهم تناسب شغل با تخصص آن

  : ها پيشنهاد

هاي زود بازده، كارآفريني و خوداشـتغالي مـي    هاي حمايتي دولت براي بنگا اعطاي وام توليدي وسياست  

هاي غير استاندارد، كه  د كننده كاالتواند موثر باشد بهرصورت ما خودمان بايد توليد كننده باشيم نه وار

اي  هاي جذب دانش آموختگان فني و حرفه هاي كالن درزمينه هاي دنياخريدار ندارد، سياست  دراكثر جا

  .را بايد دولت مردان مشخص كنندودرانجام آن پافشاري كنند

شتغال خـوب اسـت   ي ا ها زمينه هاي موردي، نشان مي دهد كه دربرخي از رشته نتايج مطالعات وپزوهش 

ولي به علت انجام خدمت مقدس سربازي، پيگيري اشتغال فارغ التحصيالن دشـوار  ) درصد% 80حدود (

  است
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هاي فني و  دارندگان دانش و مهارت برنامه ريزان و سياست گذاران نياز بازاركار به :پرسش پنجم

هـاي نيـاز سـنجي بـراي      كنند؟ بـه عبـارت ديگـر روش     اي را چگونه اندازه گيري مي حرفه

  ها هستند؟ آيا اين روشها از كارامدي الزم برخوردارند؟ اي كدام هاي فني و حرفه آموزش

هاي  آموزش. دهيم  ل انجام مينياز سنجي را با استفاده از تجزيه و تحليل شغ: آقاي مهندس نشاسته ريز

افـراد متخصـص دور هـم جمـع     » اتاق فكـر «از طريق . مهارتي در دستگاهها داراي استاندارد ويژه است

در وزارت كاراسـتاندارد مشـاغل تعيـين    . دهنـد   شوند و تعريفي از ويژگي خروجي آموزش ارائـه مـي    مي

صـاحبنظران هـم نظـر    . كنـد   اعـالم مـي   سال يك بار استاندارد همـه مشـاغل را   10هر  ILO. شود  مي

اي يـا شـوراي    هاي فنـي و حرفـه   شوراي عالي آموزش. هاي برنامه ريزي هستند دهند و عضو كميته  مي

  تواند نظر دهد سياست گذاري فعلي نيز مي

هاي درسي بـه   شود و بسياري از برنامه نياز سنجي درحال حاضر انجام نمي: آقاي مهندس ابراهيم آزاد

تحليل وظايف شـغلي اگـر انجـام شـود      هاي تحليلي نداريم و صرف شود، روش هودي تهيه ميصورت ش

كفايت الزم را ندارد، نيازسنجي در دوران جديد يعني سـفارش بـه دنيـاي كـار و يـا بـه عبـارت بهتـر         

 .درخواست از بازار كار كه نياز خود را به زبان برنامه درسي اعالم نمايند

مشـاهدا ت نشـان   . بطور استاني انجام شـود  نياز سنجي درست آن است كه  : آقاي مهندس جعفرآبادي

رشته است دليـل   6تا  5 دانش آموزان بيشتر در  اين كار بخوبي اتفاق نمي افتد وقتي توزيع  كه  دهد  مي

در هر  شيوه مناسبي  آمايش سرزمين  . براين است كه در بخش اجرايي كار بخوبي سازماندهي نمي شود

استانها است كـه تعيـين مـي كنـد نيـاز هـر اسـتان         ماهيت كشاورزي يا صنعتي بودن  يا .  است استان 

فشار نمايندگان، مسولين محلي و ساير . در حال حاضر چنين سازوكاري موجود نمي باشد ولي . چيست

 .مشكل ايجاد كند عوامل نبايد در يك كار برنامه اي 

تحقيـق دكتـر   . سازو كاري بـراي سـنجش نيـاز بـازار كـار نـدارد      چنين  :پويا  دكتر اقبال قاسمي آقاي 

 .نمي شود بدليل پيچيدگي بازار كار ،نياز ها را سنجش كرد. زاده بدنبال الگو در اين زمينه بود شريعت

. اجرا شده و برنامه كسب شده. از برنامه قصد شد: قسمت است 3در ارزشيابي كه : آقاي مهندس مقيمي

در ارزشيابي از برنامه اجرا شده . كنيم با توجه با هدفهاي قبلي مي امه را ارزشيابيدر قصد شده خود برن

در صورت مشاهده اختالف معلوم اسـت كـه   . شويم مي ما وارد واحد هاي اجرايي. در واحد هاي اجرايي

. شود مي بطور موردي دردرشته گرافيك و آمور زراعي و صنايع چوب هم ارزشيابي. نياز برآورده نميشود

شـود و نمونـه هـايي از     مـي  پژوهشـي مـوردي انجـام   ). خروجي هـا (در ارزشيابي از برنامه كسب شده 

 پسر ها پس از فـارغ التحصـيلي بـه سـربازي    . روند مي سراغ فارغ التحصيالن. شود مي هنرستانها گرفته
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كه هر سال بخشي از رشته  رشته داريم 43ما . روند و از اين نظر امار اشتغال زياد قابل اعتماد نيست مي

  شود مي حاصل اين ارزشيابي ها و پژوهش ها وارد برنامه درسي. شود مي ها ارزشيابي

خواهيم و چه سطحي  دانيم چه تعداد نيروي انساني مي درحال حاضر نمي: آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

سـازمان آمـوزش   . سطوح مهارتيكنترل . دانيم چون سيستم اطالعات نداريم از آن را؟ نياز كمي را نمي

چون . اي استاندارد مي دهد دفتر آموزش فني هم استاندارد مي دهد و اين كار اشتباه است حرفه فني و

و . اي را تهيـه كننـد    اتحاديه ها بايد استاندارد هاي حرفه. دنياي كار بايد اين استانداردها را تهيه نمايد

نظام پيگيري از حقوق فراگيران . اي ارزشيابي تحصيلي متفاوت استارزشيابي بازار كار با معيارهاي ما بر

  .بطور مشخص روشي براي سنجش نياز بازار كار وجود ندارد. را هم نداريم

برنامه ريزان صرفاً در زمان تغيير نظام آموزشي نياز بازار كار به دانـش آموختگـان    :خانم گيتي شيرواني

كه البته اين امر با محاسبات ساده آماري نياز آينده كشـور بـه فـارغ    اند  اي را برآورد نموده فني و حرفه

. هـاي علمـي نشـات نگرفتـه اسـت      ها از نتايج پژوهش اين پيش بيني. ها مي باشد التحصيالن اين رشته

سال سپري شده است و با توجه به تغييراتي كه در مشاغل فنـي   18-20ضمن آنكه از زمان آن حدود 

نياز سنجي امري سيستمي، جامع و مستمر و به روز مي باشد . دام كفايت نمي كندبه وجود آمده اين اق

هاي فعلي نيازسنجي در آموزش  روش. كه مي بايست از سوي برنامه ريزان و سياستگذاران حمايت شود

اي از طريق استفاده از آمار و اطالعات مشاغل موجود و برآوردهاي شغلي و تعيين نيازهاي  فني و حرفه

هـا موجـود    هاي درسـي رشـته   است كه در سند برنامه شود و شده عه بر مبناي زمان فعلي انجام ميجام

 .نظر من كارآمدي كافي ندارد است كه به

درحال حاضر، چون از روش تجزيه و تحليل مشاغل استفاده مـي كنـيم درصـد     :آقاي مهندس جارياني

ها اسـت، پـيش بينـي     از صنعت يا وزارتخانه نسبي كار قابل قبول است ولي كارعاقالنه دريافت سفارش

ي توسعه، بايد مالك كاربرنامه ريزان درسي  هاي برنامه هاي دولت جمهوري اسالمي ايران در چشم انداز 

هاي بازار تربيت مـي شـوند    بهرحال معلوم نيست كه دانش آموختگان تا چه حد متناسب با نياز. باشد 

عملكـرد مقطعـي    واصول علمي بـرايش مهـم نيسـت و بيشـتر بـه      كند فعالً دنياي كار، كارخودش رامي

  .اقتصادي فكر مي شود
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سازوكار برقراري ارتباط بين نظـام آمـوزش فنـي و حرفـه ا ي و بازاركـار از چـه        :پرسش ششم

  هايي برخوردار است؟ ويژگي

گـروه بـا همـه    ايـن  . هاي تخصصي هفت نفـره برنامـه ريـزي    از طريق گروه: آقاي مهندس نشاسته ريز

هـاي   پـژوهش . كنـد   هاي مرتبط پيوند دارد و چون استاندارد دارد با بازار كارهم ارتباط پيـدا مـي   بخش

  .پذيرد بازديد هنر آموزان از مراكز كار و كاراموزي و كارورزي نيز صورت مي. شود  موردي نيز انجام مي

دهند بنابراين از نياز بازار كـار عمـالً     ميكنند و هم درس   معلمان اغلب هم خارج از محيط آموزش كار مي

 .شود  هاي پيوند بين كارآموزان و نياز صنايع جايي مدون نمي اما يافته. شوند  آگاه مي

  :ارتباط با بازار كار، بايد در سه سطح انجام گيرد :آقاي مهندس ابراهيم آزاد

  )ها  تدوين هدف( هاي درسي  تدوين برنامه -

 )محيط يادگيري حقيقي –كارآموزي ( ي هاي درس اجراي برنامه -

  )اي  هاي صالحيت حرفه مشاركت در ارزشيابي و تعيين شاخص(هاي درسي  ارزشيابي از برنامه -

حتي نظـام پـايش عملكـرد آوپ وجـود نـدارد و      . نظارتي وجود ندارد چنين  :آقاي مهندس جعفرآبادي

نمي تواند هم برنامـه ريـزي كنـد و هـم     ) اي حرفه آموزش فني و(يك دفتر . امكانات با عملكرد مقايسه 

دانش آموز را براي چه  معلوم است كه  براي مثال در رشته علوم دريايي جذب كامل داريم چون . نظارت

گـاهي هـم    . مـا  مربوط به سازمان مديريت و برنامـه اسـت نـه     برخي از وظايف  . جايي تربيت مي كنيم

. منـافع جمعـي   منافع فرد غالـب مـي شـود بـر     . نيروهايي نياز دارند كنند كه چه ها مراجعه مي سازمان 

. دهد ولي نه ديپلم هنرستان اتومكانيـك  پرداخت مزد كمتر و آموزش مي بخاطر  كارفرما شاگرد ميگيرد 

 .موثر است نيروي هاي تربيت شده هنرستانها  اين عامل نيز در عدم جذب 

بازديـدهايي انجـام مـي شـود يـا در هفتـه       . كاري وجود نداردچنين سازو :پويا  دكتر اقبال قاسمي آقاي

هنرآموزان برمبناي عاليـق شخصـي   . شود اما در واقع ارتباطي وجود ندارد هايي ارائه مي مشاغل صحبت

سـاعت   240كـارورزي  . دهند يا نمايشگاهي در هفته مشاغل تشكيل مـي شـود   اطالعاتي به بچه ها مي

بخش صنعت هم خيلي اسـتقبال  . يابي كند كه اين كار ساده اي نيست  كه شاگرد خود بايد جاي. دارند

بايد بر كـارورزي نظـار ت شـود چـون براسـاس مقـررات پـول        . گاهي هم موفقيت اميز است. كند نمي

زمان اجراي برنامه مرداد ماه است كه زمان آمادگي . دهند، ناظر فني كارش را خوب انجام نمي دهد نمي

 .براي كنكور است

در بخش هـاي قبلـي   . (بطور تلويحي در قانون وجوددارد. مشخص نيست: دكتر مهدي اسماعيلي آقاي

  )گفته شد
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هـاي   ارتباط با بازار كار از سازوكار معيني برخوردار نيست و بـالطبع آن از ويژگـي   :خانم گيتي شيرواني

هـاي   عات آنان ارتباطها و عالقه و اطال صرفا بنا به سليقه كارشناسان رشته. خاصي هم برخوردار نيست

يك استثنا وجود دارد كه در . شود هاي آموزشي تاثيرگذار مي غير رسمي وجود دارد كه گاهي در برنامه

هاي علوم و فنون دريايي است كه ارتباط با بازار كار در اين رشته مستحكم است و جزئيـات   مورد رشته

  .توان از كارشناس اين رشته سوال نمود آن را مي

تـوان بامشـاركت صـاحبان     راحتـي مـي   اگر سازوكارمنطقي وجودداشته باشد، به :هندس جاريانيآقاي م

هاي شغلي فراواني ايجادكرد كه درحال حاضر اين سـازگاردر رونـد    هاي اقتصادي، فرصت  صنعت و بنگا

  .منطقي خود وجود ندارد
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هـاي   برقراري ارتباط بـين آمـوزش  آيا درحال حاضر نظارت و بازنگري در سازوكار  :پرسش هفتم

 شود؟  اي و بازاركار وجود دارد؟ اگر بلي اين سازوكار چگونه اجرا مي فني و حرفه

سـال سـپري    19از آن زمان تاكنون . است 71و 1370اين برنامه مال سال : آقاي مهندس نشاسته ريز

ول بنيـادين در آمـوزش و   اكنون مشغول تغيير مدل برنامه ريزي هستند امـا بـا برنامـه تحـ    . شده است

  .اين امر نياز جدي وجود دارد ولي به. پرورش همزمان شد و كار متوقف شد

 .خير وجود ندارد :آقاي مهندس ابراهيم آزاد

برنامـه درسـي اسـت بـا تركيـب خـاص        كميسيون  مهمترين مرجع بازنگري  :آقاي مهندس جعفرآبادي

بطـور مـوردي    كارهاي پژوهشي اسـت   اي كميسيون كه در داخل دفترفعال است يكي از ابزار ه خودش 

شـود و منتـايج در اختيـازر كميسـيون قـرار        نمرات دانش آموزان تجزيـه و تحليـل مـي   . شود انجام مي

. انها تجديد نظـر در برنامـه هاسـت    شود يكي از   از نتايج بدست آمده استفاده هاي فراواني مي. گيرد  مي

استانها به صورت حضوري  ي يا جمعي در قالب گروه هاي آموزشي عالوه برآن خود معلمان بصورت فرد

بـراي بخـش هـاي بهـره بـردار       روش ديگر اين است كه . گذارند  نظرات خود را درميان مي مكاتبه اي  يا 

مراكـزي كـه    شناسـايي   از طريق  اعتبار بخشي . نظر بدهند تا  شود   ارسال مي يا كتاب تاليفي  پرسشنامه 

در سال گذشته در رشته . شود  ته متناسب هستند كه درباره برنامه اظهار نظر كنند انجام ميبراي هر رش

 ..وهنر از اين روش براي اطالع از نظرات آنها بهره جسته ايم هاي برق و مديريت خانواده  

بايد مجلس يا نهادهاي فرادسـتگاهي  . اين كار وظيفه نظام آموزش نيست: آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

البته مديريت كيفيـت  . كه قانوني وجود ندارد. يا غير دولتي اين كار را انجام دهند آنهم بر اساس قانون

 .تواند مقداري موثر باشد داخلي مي

از آنجا كه سازو كار خاصي براي ارتباط با بازار كار وجود نـدارد بـالطبع آن نظـام    : خانم گيتي شيرواني

  نمي كندنظارت و بازنگري نيز مفهومي پيدا 

بجزچند تحقيق درجذب دانش آموختگـان  . مكانيزم خاصي براي اين كارنداريم  :آقاي مهندس جارياني

هـا هـم يـك     ارتبـاط بـا هنرآمـوزان اسـتان    . ها موفق بوده ايم  هاي مادر كه ظاهراً در آن برخي از رشته

راربود ميزان جذب درطرح كارآموزي و اشتغال هم كه ق. ي خوب براي شناخت وضع موجود است نشانه

تدوين آمار شاغلين . اي را دربازاركار مشخص كند اجراء نشد هاي فني و حرفه دانش آموختگان هنرستان

تواند شاخص خوبي  اند مي اي فارغ التحصيل شده هاي فني و حرفه هاي اقتصادي كه از هنرستان در بنگا

  .عمالً انجام نمي شود براي برقراري ارتباط بين دنياي كار و دنياي آموزش باشد كه
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هـاي   گيرد؟ مالك  اي چگونه صورت مي هاي آموزش فني و حرفه بازنگري در برنامه :پرسش هشتم

 ها هستد؟ بازنگري كدام

دفتـر  . محور مدون شده بايد از خانم دكتـر مرجـاني بگيريـد    7ها در  معيار :آقاي مهندس نشاسته ريز

  اي آموزش فني و حرفه

هاي روزافزون محل كار  بازنگري بايد بر اساس تغييرات فناوري و پيچيدگي :آقاي مهندس ابراهيم آزاد

به عبـارت بهتـر    ست برنامه درسي با مدرسه ا هاي كنوني بيشتر ناظر بر تناسب  اما بازنگري. انجام شود 

 .بسياري از تغييرات براي كاهش حجم كتاب درسي و يا آسان سازي مفاهيم براي يادگيري است 

وجود ندارد ولي مخاطبان  البته يك سامانه كه دائماً اين موضوع را ارصد كند  :آقاي مهندس جعفرآبادي

ن تماس را با آنها داريم مي توانند برنامه ما همچون معلمان و كارشناسان و دانش اموزان كه ما بيشتري

همانطور كه بعضي از  افتد مطلع هستيم   بعالوه ما از آنچه در بيرون اتفاق مي. در اين زمينه كمك كنند

منتهي مشكل ما اين است كه در بعضي رشته هامانند تحوالت . كنند  اعضاي كميسيون دربيرون كار مي

اول  بكنيم نياز به دو مولفه داريم  گر بخواهيم اصالح برنامه ا . صنعت خود رو چون سرعت تغيير باالست

همپـا   برنامـه درسـي    اين كه امكانـات بـا    دوم .مسلط باشد تا بتواند آموزش دهد  معلم به برنامه  اين كه 

 .شود  متناسب با محتواي برنامه هماهنگ و مجهز نمي تجهيزات . باشند

نتايج ارزشيابي برگرفته از پژوهشهايي كه به سفارش دفتـر   )1: دو چيز مهم است: آقاي مهندس مقيمي

از طريق كميسيونهاي برنامـه ريـزي كـه    . تغييرات ناشي از حوزه تكنولوزي و فناوري) 2. شود مي انجام

گيـرد و سـپس    مـي  صـورت   اي و مطالعـه . دهد مي افراد عضو، تغييرات تكنولوژي را به كميسيون اطالع

 گاهي از طريق دوره هاي بازآموزي كارهـايي صـورت  . كنند مي ارد برنامه درسيكميسيون تغييرات را و

  .تكنولوژي موجود با بيرون متفاوت است  اي در برخي از رشته. گيرد مي

در حال حاضر هيچ ارتباطي بين برنامه درسي و ابزار گارگاهي نيست و دليل اين امر كمبود منـابع مـالي    

ديدگاه فني هم در . توا ي برنامه درسي ومنابع مالي الزم وجود نداردهمچنين هماهنگي بين مح. است

كنند بدون اينكه اثر آن را در تكنولوژي متوجه  مي كار بعضاً وجود ندارد و مثال بودجه تجهيزات را جابجا

الزم است ولي چون هزينه تامين آن باال است، تهيه نمي شود در  cncمثال اكنون ماشين تراش . شوند

و اين يعني عدم انطابق امكانات . بينند مي جه دانش آموزان با همان ماشين تراشهاي قديمي آموزشنتي

 مواد شيميايي در برخي رشـته هـا و آزمايشـها الزم اسـت يـا مـواد اوليـه       . و اموزشها با نيازهاي جديد

  .خواند و چون هزينه بااليي دارد اين آزمايشها صورت نمي گيرند مي
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اندركاران تمايـل دارنـد بـازنگري     به علت گران بودن اين آموزش ها دست: آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

اي و نيـاز كشـور بـه توسـعه      حرفه كه برنامه ها بايد بر اساس تغييرات شغلي و عالوه بر اين. انجام نشود

درسـي اسـت و در اجـرا     متاسفانه اگر بازنگري انجام شود در حد برنامـه . متعادل رشته ها انجام گيرد 

  .بيشتر بازنگري در شاخص هاي كمي صورت مي گيرد. افتد اتفاق ديگري مي

اصوالً چون . اي تابع نظام معيني نيست هاي آموزش فني و حرفه بازنگري در برنامه :خانم گيتي شيرواني

. نمـي گيـرد   ها وجود ندارد لذا بازنگري مفهـومي جـدي بـه خـود     نظام منسجم ارزشيابي در اين برنامه

اي بيشتر جنبه دستوري دارد مثال وقتي نظام ترمي تبـديل   هاي آموزش فني و حرفه بازنگري در برنامه

وجود آمد و از كارشناسان رشته خواسته شد  هاي درسي تغييراتي به به نظام سالي واحدي شد در واحد

سـته در برنامـه درسـي    رسد يا قبال ًمي خوا هاي تخصصي جديدي كه به نظرشان ضروري مي كه درس

البتـه ايـن   . باشد و نتوانسته اند در برنامه بگنجانند در اين تغييرات چنـد واحـد درسـي اضـافه نماينـد     

هاي آموزشي و مراجـع علمـي كسـب     هايي كه از سوي گروه موضعي است اما گاهي با توجه به بازخورد

اين موضـوع در  . محدود وجود دارد اي بازنگري در حد هاي آموزش فني و حرفه شود گاهي در برنامه مي

هايي را براي بازنگري به وجود آورده است كه البتـه   هايي مثل كامپيوتر به واسطه ماهيت آن الزام رشته

هـاي آموزشـي اسـت و منشـا آن بـر بـازنگري از        مبتني بر نظر كارشناسان رشته يا هنرآموزان و گـروه 

  و دقيق نمي باشدهاي علمي  تغييرات بازار كار و نتايج ارزيابي

كميسيون تخصصي . ها داريم  هايي با معلمين منتخب استان همه ساله نشست -: مهندس جارياني آقاي

  .اي بسيار كمك مي كند هاي فني و حرفه هاي درسي آموزش هم داريم كه به بازنگري برنامه

اي و  هاي فني و حرفـه  موزشها كه توسط كارشناسان و مديران دفتربرنامه ريزي و تاليف آ بازديد از استان

هاي درسي  كاردانش انجام مي شود به نوعي به بررسي برنامه درسي، عملكرد دفتر وبررسي خاص كتاب 

هاي درسي را هم براي صنايع مـي فرسـتيم و از    ي كتاب  مي پردازد و درضمن به صورت موردي نمونه

هاي  دروس تخصصي هم دركتاب ) موزان هنرآ(هاي خود را بگويند و معلمين  خواهيم نظر ها هم مي آن

درسي جديد يا قديمي حاشيه نويسي كنند و براي ما ارسال مي دارند خوشبختانه تا كنون شركت نفت، 

درمورد كتـاب  ... هاي توليدي صنايع چوب وزارت نيرو و وزارت مخابرات، صنايع دفاع و تعدادي از كارگا

. هـاي دريـافتي بسيارارزشـمند بـوده اسـت      يزان درسي نظرهارنظر كرده اند كه براي برنامه ر درسي اظ

ها و صنوف ارتباط و تعامل بيشـتري داشـته باشـند     برنامه ريزان درسي هرجا كه توانسته اند با سنديكا

  .عملكرد برنامه درسي موفق تر بوده است
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ش چگونـه  اي از سوي متوليان اين نوع آموز اي آموزش فني و حرفه اثربخشي برنامه : پرسش نهم

 شود؟  اندازه گيري مي

رشته كه معموالً نتايج قابـل   5يا  4هاي موردي معموالً در  از طريق پژوهش: آقاي مهندس نشاسته ريز

گاهي هم براي پژوهش اعتبار كافي وجود نداشته و گاهي نيز محقق شايسته در دسترس . قبول بوده اند

شود اما  صنايع و دستگاهها نياز و اثربخشي برنامه درخواست مي R&Dگاهي هم از بخش . نبوده است

هنرستانها براي انجام يك كار . مدل فعلي برنامه ريزي مدل تقاضاي اجتماعي است. همكاري نكرده اند

  .دهند زيرا امكانات انها و نيروي انساني شان ثابت است  مشخص شكل گرفته اند و همان را نيز انجام مي

در حـال حاضـر فـارغ التحصـيالن و تنـوع رشـته تحصـيلي و موفقيـت در          :ابراهيم آزادآقاي مهندس 

اثـر بخشـي   . اثر بخشـي ايـن نيسـت   . دهيم  اي نسبت مي فني و حرفه هاي كارداني را به اثر بخشي  دوره

هاي تحصيلي و درصد  اي در حال حاضر با دو شاخص توسعه كمي و تنوع رشته هاي فني و حرفه آموزش

. شود كه بدترين شكل بـراي توجيـه اثربخشـي اسـت      گيري مي ر نهايي و كنكور كارداني اندازهقبولي د

دانيم اثربخشي ناظر برهدف اسـت و بايـد ارزيـابي كنـيم كـه تـا چـه انـدازه اهـداف           همان طور كه مي

ت و است برآورده شده اس اي كه اشتغال و كاهش نرخ بيكاري و كارآفريني بوده  و حرفه هاي فني آموزش

 .آموزان رضايت دارند اي دانش هاي حرفه يا تا چه اندازه كارفرمايان از صالحيت

پاسـخ آمـوزش بـه    . اي لختي و سكون حاكم است حرفه در آموزش رسمي فني و: آقاي مهندس مقيمي

تا . برد مي مثالً نياز سنجي زمان زيادي. گيرد، به دليل حاكميت بروكراسي اداري مي بازار كار دير انجام

تصويب آن در شوراي عالي آموزش فني . دهد بيايد نياز تبديل به برنامه شود تازگي خود را از دست مي

برد و بدين صـورت از زمـان تصـميم بـراي      مي تهيه محتوا هم زمان. برد مي اي هم وقت زيادي حرفه و

نگاه اشتباه ما اين است كه نبايد شايد . كشد مي سال طول 3تغيير برنامه تا اجراي برنامه براي اولين بار 

بجاي كتاب و منابع براي دانش آموز برويم سـراغ  .چون زمان بر است. دنبال تدوين كتاب درسي باشيم

برنامـه ريـزي در حـوزه    ) نيرو روي مربي متمركز شود(دهند  مي مربيان اند كه آموزش. آموزش مربيان

ز بيرون آيد در چنين شرايطي امكان روزآمـد كـردن و   از حالت متمرك. اي بايد واگذار شود حرفه فني و

  شود مي اثربخشي دوره ها بيشتر

البتـه دانـش مـرتبط بـا     . معموال پژوهش هاي بسـيار كمـي و جـود دارد   : آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

 .اي در كشور وجود ندارد حرفه پژوهش در حوزه آموزش هاي فني و

اي تعريـف،   هـاي فنـي و حرفـه    بي كارآيي و اثربخشي در آمـوزش اصوالً نظام ارزيا :خانم گيتي شيرواني

اي فاقـد انـدازه گيـري اثربخشـي      در حال حاضر نظـام آمـوزش فنـي و حرفـه    . تعيين و اجرا نمي شود

  .هاي خود است برنامه
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اثربخشي برنامه براساس نوع ارتباطي است كه از طرف صنوف و صـنايع بـا مـا    -: آقاي مهندس جارياني

هاي  بررسي ميزان اثربخشي نياز به كار. ها نداريم درغيراين موارد اطالعي ازساير بازخورد. شودبرقرارمي 

  پژوهشي دارد كه بعضاً انجام مي شود ولي بايد توسعه پيداكند
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با توجه به تسلط علمي و تجربه ارزشمند شما، سازوكار ارتباط بـا محـيط كـار در     :پرسش دهم

هاي فني و حرفه اي و كار دانش چگونه است و ميزان  ريزي درسي متداول براي شاخه برنامه

  كارايي اين سازوكار چقدر است ؟

شـود و مـا     هـا تعيـين مـي    استانداردهاي آموزش كار دانش توسـط دسـتگاه  : آقاي مهندس نشاسته ريز

فارغ التحصـيالن تـا در اشـتغال     اول، تطابق با نياز دستگاه دوم، حمايت از: به دو دليل. دخالتي نداريم

كنـد و مـا تجزيـه و تحليـل      اي دستگاه استاندارد اعالم مي در آموزش فني و حرفه. دچار مشكل نشوند

ما اتحاديه نداريم . شود  كنيم و استانداردها و نتايج تجزيه و تحليل شغل وارد برنامه درسي مي شغل مي

ارت كار، اصناف و اداره بازرگاني بايـد بـراي برنامـه ريـزي     وز. كه سفارش و نياز را از آنها دريافت كنيم

آموزش و پرورش هميشه براي مشاركت آماده بوده اما معلـوم نيسـت   . درسي با هم پيوند داشته باشند

 .خواهند ها چه مي ساير دستگاه

 .بجز تحقيقات موردي. اساساً ما سازوكاري براي اندازه گيري كارآيي نداريم

اي مشـخص   متولي آمـوزش فنـي و حرفـه   . ارت كار، علوم و آموزش و پرورش وجود نداردارتباطي بين وز 

  . اي است هاي فني و حرفه مشكل در مديريت كالن و سياست گذاري كلي براي آموزش. نيست

هاي آخر سال نيز تجزيه  سواالت آزمون. شود سازوكار ارتباط از طريق كميته برنامه ريزي درسي برقرار مي

  .ها وجود دارد شوند كه ضعف در كجا  شوند و نقايص استخراج مي  ميو تحليل 

  .اي است سازو كار مشخصي وجود ندارد، كامالً سليقه :آقاي مهندس ابراهيم آزاد

بخش . چيزي شبيه دبيرستان است. مبتني بر امادگي براي بازار كار نيست :پويا  دكتر اقبال قاسمي آقاي

است به داليل نبود امكانات و عدم اشنايي خود هنر آموز خـوب اجـرا   مهم كه دروس عملي و كارگاهي 

كردنـد، در هنرسـتان هـم كـار      قبال استادكاران عمال بيرون كار مـي . مشكل استاد كار داريم. نمي شود

  .امروزه دبير بحث تئوري بلد است اما عمال ًكار بلد نيستند. دادند عملي آموزش مي

  .كاري مشخصي وجود ندارد و كارائي الزم را نداردساز: آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

هاي قبلي اشاره شد سازو كار ارتباط با محيط كـار در   همانگونه كه در پاسخ سوال :خانم گيتي شيرواني

هاي فني و  هاي تخصصي رشته برنامه ريزي درسي صرفاً در حد شركت يك نفر از بازار كار در كميسيون

ر من ميزان كارايي در اين حالت بسيار ضعيف است در حالي كه ارتباط به نظ. شود اي خالصه مي حرفه

بايست همه جانبه، گسترده، مداوم و با جلب مشاركت فعاالنه بخش  برنامه ريزان درسي با محيط كار مي

  .كار صورت گيرد و از ويژگي سيستمي برخوردار باشد
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اي هم كارشناسان  در فني و حرفه. دركاردانش ارتباط بادنياي كار خوب است - :آقاي مهندس جارياني

ها را طبقـه   درحد مقدورات مستقيماً به صاحبان صنايع مراجعه مي كنند و از طريق پرسشنامه نياز آن

  .هاي درسي مورد استفاده قرارمي گيرد بندي و استخراج مي كنندكه درتدوين برنامه

راه اين است كه قوانين خيلي پرزور باشد و چون وقـت گـرفتن از مـديران صـنايع      بنظر مي رسد كه تنها

هاي صنعتي وتوليدي مارا به عنوان مزاحم نگـاه   بعضاً واحد. سازوكارقانوني هم الزم است . سخت است 

تاجواب  و اين كارا لزام قانوني نياز دارد. هاي ادواري با  ًدنياي كار ً داشته باشيم بايد نشست . مي كنند

منطقي بدهد بجاي مراجعه مستقيم به مشاغل، بيشتر به اطالعات مدون مركز آمار ايران مراجعـه مـي   

  كنيم كه آنهم راندمان مطلوبي دارد
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هـاي درسـي   هـاي درسـي و روش  هاي درسي تدوين شده و در كتاب در برنامه :پرسش يازدهم

واقع شـده  چگونه و با چه سازوكارهاي ارتباط با بازار كار و ياد گيري از محيط كار مورد توجه 

  است؟

كارآموزي؛ كارورزي؛ ارائه درس كارآفريني؛ درس قانون كار؛ صنايع مادر نيز : آقاي مهندس نشاسته ريز

  .شوند  در كتاب درسي به تفصيل معرفي مي

اي از  ريزي درسي يـك نفـر خبـره حرفـه     هاي تخصصي، در برنامه كمسيون :آقاي مهندس ابراهيم آزاد

هـاي درسـي بسـته بـه اهليـت مؤلـف و        در كتاب. صنعت پيش بيني شده است ولي عمالً حضور ندارد

 .تخصص و عالقه آنان اشاراتي وجود دارد اما انطباق حداقل است

يك سري مسائل فرهنگي و حتي بـازار كـار در    كارآموزي و كارورزي داريم اما به علت: آقاي مهندس مقيمي

اقتضـائات محـيط   . به كارفرمايان بيرون چگونگي برخورد با كارآموزان را يـاد نـداديم  .  ايم اين كار موفق نبوده

زيرا مثالً دست و پاي . واين باعث عدم پذيرش از سوي بازار كار شد. بيرون را نيز به هنرجويان آموزش نداديم

اكنون كاراموزي در خود هنرستان است اما قـرار بـود وارد محـيط    .... گيرند و مسائل اخالقي و مي كارگران را

كارآموزي راهي براي اشتغال هنرآموزان . بايد افراد را درهر دو طرف آموزش دهيم. واقعي كار در بيرون بشوند

  يردهم هست اما چون بدرستي اكنون صورت نمي گيرد اشتغال هم در كارها صورت نمي گ

در نياز سنجي از متخصصين مشاغل و حرف دعوت مي كنيم و همان وارد : آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

ولي دراجرا اتفاقات ديگري مي افتد و برنامه درسي و استاندارد ها ديگـر مـالك   . برنامه درسي مي شود

  .نيست

هاي علمي و  بعضي از فعاليت هاي درسي صرفاً از طريق ارتباط با بازار كار در روش :خانم گيتي شيرواني

  .شود هاي كارآموزي است كه اغلب به طور ناقص اجرا مي طي كردن دوره

هـاي   هاي سبك و كم هزينه تجهيزات و معلمان به روز هستند دررشـته  دررشته :آقاي مهندس جارياني

وهنرآمـوزان  اي، معلمـين   هاي فني و حرفه سنگين كه تامين مابع مالي وتمهيد امكانات براي هنرستان

ها بيشتر نياز به تجهيزات سـنگين   هرچه رشته. هاي آموزشي خوب و جوابگو نيستند  روش. دشواراست

ي تربيـت معلـم ويـژه     دوره. هاي عملي، تهيه امكانـات وتجهيـزات دشوارتراسـت    داشته باشند براي كار

ارخانـه اي را توسـعه   هـاي جوارك  اي بايد داشته باشيم ودرحد تـوان هنرسـتان   هاي فني و حرفه آموزش

هاي سيمان توانسـت نيـاز    هنرستان. هم اكنون كارخانجات پارس الكتريك، هنرستان جواردارند . دهيم

آمـوزش بـه روش   . هاي جوارهم اين امر صـادق اسـت   بازار سيمان كشور را پاسخ دهد دربقيه هنرستان
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ت چـون خريـد تجهيـزات در ايـن     هاي مادر با همكاري وزارت صنايع الزم اس براي رشته) دوال(دوگانه 

  ها براي آموزش و پرورش گران تمام مي شود گونه رشته
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هـا در   هاي درسـي وكتـاب   هاي مندرج در برنامه از ديدگاه شمااحكام و توصيه :پرسش دوازدهم

 آيد؟ مي عمل و حين اجراي برنامه درسي چقدر به اجرا در 

صنايع كارورزان را افرادي مزاحم براي فعاليت توليدي عدم همكاري صنايع، : آقاي مهندس نشاسته ريز

 .كنند  ها همكاري نمي حتي براي بازديد. گيرند  كنند كه وقت كارگران و خط توليد را مي خود تلقي مي

زيرا ماندن دختران در مدرسه كـه محـل واقعـي    . مشكالت دانش اموزان دختر در اين زمينه مضاعف است

واحد درسي  10شكل مشاركت در تغيير . كند  نيازهاي واقعي بازار كار دور ميكار نيست آنان را از درك 

 .دانند  هاي صنعتي خود را نيازمند رقابت نمي شود زيرا واحد  نيز كمتر مراعات مي

دليل فقدان  شود اما در حوزه كار عملي به  اجرا مي حوزه نظري تا حدي  در  :آقاي مهندس ابراهيم آزاد

اي هنرآموزان و جايگـاه كـم    ات، عدم كفايت سرانه و منابع، پايين بودن صالحيت حرفهتجهيز و كمبود 

 .شوند عملي اجرا مي هاي درس  از برنامه% 30حدود  دروس عملي در ارزشيابي در  اثر 

ها موبـه مـو بـه اجرادرآيـد بـه       همه احكام و توصيه قطعاً نبايد انتظار داشت : آقاي مهندس جعفرآبادي

هم هست كه در ادبيات برنامه درسي واژهايي مانند برنامه قصد شده وبرنامه تهيـه شـده و   همين علت 

يعني اين حكايت از آن دارد كه در مراحل مختلف همـه انچـه مـورد نظـر     . برنامه اجرا شده وجود دارد

  .شود و ليكن انچه هست مجموعاً با توجه به مقتضيات قابل قبول است است پياده نمي

هاي درسي در برنامه درسي خوب تدوين شده است و احكام برنامه درسي  هدف :پويا  قبال قاسميدكتر ا آقاي

نحوه آزمونها هم اشكال دارد چون مكرر برگـزار مـي   . نيز اگر اجرا هم شده باشد، نياز بازار چيز ديگري است

 .اي فارغ التحصيل مي شود شود باالخره شاگرد به گونه

چون در باز آموزي مربيان دچار مشكل هستيم و انـان را خـوب آمـاده    ! نهخيلي : آقاي مهندس مقيمي

آمـوزش  . موفقيت ها بيشتر ناشي از توانايي فردي افراد است نه از كارامدي سيسـتم آمـوزش  .  ايم نكرده

براي مثال برنامه درسي رشته عمران خوب تدوين شده اما نحوه انتقال .  ايم انتقال فن را به مربيان نداده

دوره هاي آموزشي بيشتر دانش افزايـي اسـت تـا آمـوزش راه     .  ايم ن برنامه را به مربيان آموزش ندادهاي

بعلت محدوديت سقف برگزاري دوره . شود نمي اوال ًكل دوره ها هم برگزار. انتقال مهارتها به هنر آموزان

حتي تعـداد  .  ايم ربيان نداشتهگاهي در دو سال متوالي اصال ًمجوز دوره باز آموزي براي م! از لحاظ مالي

روش هـاي  . نفر و اين نيـاز مـا را تـامين نمـي كنـد      50شود مثالً  مي شركت كنندكان در دوره محدود

  .آموزش ما دچار مشكل هستند

نيروي انسـاني بـر   . استاندارد ها رعايت نمي شود. تفاوت هاي زيادي دارد: آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

تجهيزات آموزشي نيز بر اسـاس  . ارزشيابي نيز بدين صورت است. ته نمي شوداساس معيار ها بكار گرف

  . استانداردها نمي باشد
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شود و ايـن موضـوع در مـورد     هاي درسي در حدود هفتاد درصد اجرايي مي برنامه :خانم گيتي شيرواني

  .هاي عملي بيشتر است هاي عملي شديدتر است و فاصله عمل تا برنامه در درس درس

اي كم تر مشكل داريم  هاي فني و حرفه هاي وابسته به آموزش درتدريس تئوري  :مهندس جاريانيآقاي 

ها هم بسيار مهم  تجهيزات هنرستان. هاكم و بيش مشكل وجود دارد ولي دركارعملي بسته به نوع رشته

پس بـه  هاي عملي در بدو امر به معلم خوب و ماهر بعد تجهيزات و مواد مصـرفي و سـ   است اجراي كار

هـاي عملـي ارزشمنداسـت وبنـابراين تربيـت       امكانات جانبي نياز دارد نقش استادكاران دراجـراي كـار  

همانند تربيت دبير (اي هم بايد در دستور كار وزارت آموزش و پرورش قرارگيرد  استادكاران فني و حرفه

  )اي فني و حرفه

هـاي   بـه ويـژه در رشـته   ( ش مهـارت  باشـد  ها آمـوز  بطور كلي دراجراي اهداف برنامه درسي كه پايان آن

هـاي   اي بـا تاكيـد بـردوره    هاي تربيت معلم فني و حرفـه  راه حل آن ايجاد دوره. مشكل داريم ) سنگين

  .هاي موردنياز مي باشد آموزش عملي درحد وسيع و رسيدن به مهارت  وشايستگي 

 

 

. 
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هـاي منـدرج در    احكـام و توصـيه  به نظر شما موانع و اشكاالت عملي ساختن  :پرسش سيزدهم

 ها در عمل وحين اجراي برنامه درسي چيست؟ هاي درسي وكتاب برنامه

هـاي فنـي و    بـرداران از نتـايج آمـوزش    بهره. مشاركت دربرنامه ريزي درسي: آقاي مهندس نشاسته ريز

ويه در حال حاضـر مشـاركت يكسـ   . اي حق تصميم گيري در آموزش و برنامه ريزي داشته باشند حرفه

هاي فني و  صاحب يا متولي آموزش. هم در برنامه ريزي و هم در اجرا بايد مشاركت صورت گيرد. است

مثال سه گـروه  . اي هم سهم دستگاه آموزش و پرورش را از اين نوع آموزشها مشخص نكرده است حرفه

  .براي كندن گودال، لوله گذاري و پركردن گودال

ها و ساير مراسمي  از طريق همايش. ري مرسوم و مداوم وجود داشته باشدبايد تعامل با بازار كار بصورت ام

. عرضه كننده و تقاضا كننده بايد چنين پيوندي باهم داشته باشند. توان اين پيوند را برقرار نمود  كه مي

  . همديگر را بشناسند و با هم مراوده داشته باشند

م ارزشيابي منظم كه به آموزش بازخورد الزم را ارائه نبود سيستم ارزشيابي و سنجش بهره وري و نبود نظا

  .حتي ارزشيابي از كار معلمان وجود ندارد. دهد

اي، فقدان منابع مالي، فقدان برنامه  فقدان تجهيزات، فقدان نيروهاي انساني حرفه :آقاي مهندس ابراهيم آزاد

  .اي هاي فني و حرفه سنجش عملي، و مديريت غير تخصصي براي اجراي آموزش

 (CBT)191آموزش بايد به سـمت آمـوزش مبتنـي بـر شايسـتگي باشـد       :آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي نيز بر اساس شايستگي هاي مورد نياز دنياي كار باشد. حركت كند

هـاي بـازآموزي و    ضـعف دوره : هاي درسي در عمل عبارتند از موانع اجرايي برنامه: خانم گيتي شيرواني

ها؛ عدم وجود نظام نظارت و ارزشيابي از  موزش حين خدمت و عدم دريافت بازخورد از اجراي اين دورهآ

ها و ساير سـطوح اجرايـي؛ و نبـود نظـام اعتبـار       هاي آموزشي و درسي در سطح هنرستان اجراي برنامه

 .اي بخشي در آموزش فني و حرفه

  :ترين عوامل عبارتند از مهم :آقاي مهندس جارياني

و توصـيه اكيـد آن   ) معلمين هستند (اي نيروي انساني  هاي فني و حرفه مهم ترين عامل در آموزش -لفا

ماهه ً را در ارتبـاط بـا تـدريس دروس تخصصـي      6است كه قبل از شروع به تدريس ً يك دورة فشرده 

  .ها قرارگيرد بگذرانند و گواهينامه ً شايستگي ً دريافت كنند كه بايد شرط حضور در هنرستان

                                                 
191 . Competency Based Training 
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ي دوم قراردارد، مدير هنرستان بهتراست كه از دانش آموختگـان فنـي و    ها درمرتبه مديريت هنرستان -ب

 6اي باشد و حتماً در هنرسـتان حـداقل هفتـه اي     ي و حرفههاي فن اي و مسلط به فرآيند آموزش حرفه

  ساعت تدريس داشته باشد تا كيفيت وعملكرد آموزش را لمس كند 

هاي درسي نيـز بسـيارمهم اسـت درايـن موضـوع هـم حتمـاً بايـد          نظارت برروند اجراي صحيح برنامه. ج

 .هاي الزم را رعايت كرد استاندارد

  .رفي نيز اهميت خاص خودرا داراهستندتجهيزات، امكانات ومواد مص. د

هـاي حاصـله بـه صـورت      هاي جديد التاليف، طبقه بندي و جمع بندي بازخورد اجراي آزمايشي كتاب . ه

هاي پژوهشي انجام شود، نتـايج ثمـر بخشـي را     سيستماتيك انجام نمي شود واگر اينكار درقالب طرح 

  .درپي خواهد داشت 

دربرخـي از مواردتكـافوي رفـع احتياجـات     ) ساعته 40(آموزشي ـ توجيهي   هاي زمان براي اجراي دوره. و

  .هنرآموزان را نمي كند و احتياج به زمان بيشتري مي باشد

هاي موجود درسطح كشور ازيك استاندارد خاص تبعيت نمي كنند و طـرح اسـتاندارد سـازي     هنرستان. ز

  ضرورت كامل دارد... ات و ها به لحاظ نيروي انساني، فضا، تجهيزات، امكان هنرستان
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اي در  به نظر شما عوامل و موانع عمده عدم جذب آموزش ديدگان فني و حرفه :پرسش چهاردهم

 ؟)موانع كدام است/ دسته بندي شما از عوامل(ها هستند بازار كار كدام

مدل برنامـه  ركود اقتصادي نقش جدي دارد؛ اكنون : موانع عمده عبارتند از: آقاي مهندس نشاسته ريز

برنامه نيروي انساني متناسب توسعه . هاي توسعه عدم توجه به برنامه. ريزي مدل تقاضاي اجتماعي است

دهيم امـا بـازار كاربـه آن نيـاز       آموزش كالن مي. رويكرد دولت در برنامه توسعه مشخص نيست. نيست

بسـياري از  . نـواقص اسـت   اطالع رساني نيـز يكـي از  . سياست گذاري براي اشتغال روشن نيست. ندارد

ايم كـه   دانند ما چه كساني را آموزش فني داده نمي. هاي ما اطالع ندارند ها از توانمندي خروجي دستگاه

مـثالً  . نامشخص بودن رويكرد دولت نسبت به چگونگي تأمين كاالها. توانند نياز آنها را برآورده كنند مي

  .از خارج است يا رويكرد توليد در داخل آيا رويكرد دولت به مصرف و تامين نياز مصرفي

اي  هـاي درسـي بـا بازاركـار، كـاهش صـالحيت حرفـه        عدم انطبـاق برنامـه  : آقاي مهندس ابراهيم آزاد

اي، شـرايط   هنرآموزان، فقدان تجهيزات و منابع، اعتبار مدارك تحصيلي و ارتباط آن با شايستگي حرفه

لي، افزايش سطح تحصيلي براي استخدام از ديپلم به اقتصادي كشور و ترجيح منافع شخصي برمنافع م

كند، و منع استخدام ديپلم  كارداني و كارشناسي، رانت در بازاركار، نظام بانكي كه ضد اشتغال عمل مي

  دولتي و كاردان دربخش 

 .سياست گذاري، كارفرما ملزم به پذيرش فارغ التحصـيالن باشـد  . مشوق قانوني و مالي: آقاي مهندس مقيمي

. براي هنر جويان ايجاد نشده اسـت   اي بستر فرهنگ كار در آموزش عمومي قبل از آموزش هاي فني و حرفه

اي گذشـته   حرفـه  مي گويند آموزش فني و.عدم انطباق آموزشها بدليل لختي آموزش با بازار كار فاصله دارد

اين عدم انطباق باعث مشكل . ندك مي كشد دراين مدت تكنولوژي تغيير مي سال طول 3-2فرايند . نگر است

يعنـي هماهنـگ كننـد بـين آمـوزش و      . اي و اشتغال آنها وجود ندارد متولي واحدي براي آموزش فني حرفه

كه پيش بيني نياز به افراد اموز ش ديده بكند و مجراي قانوني براي استخدام هم وجـود  . اشتغال وجود ندارد

  .ر استانداردي براي آن به دستگاه متولي و مجري واگذار شوددر حوزه آموزش مشاغل تدوين ه. داشته باشد

عدم وجود اطالعات شفاف بازار كار، كمبـود مهـارت خروجـي هـاي آمـوزش و      : آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

بازار كار صالحيت را . بيشتر دروس نظري را كنترل مي كنيم . اي، ارزشيابي غير صحيح  حرفه پرورش فني و

عدم توزيع مناسب رشته هاي تحصيلي با توجه به آمايش سرزمين، عدم وجود ارزشي بـراي كـار   . مي خواهد

  .اي خوب نيست حرفه در جامعه و مسئولين بطوركلي نگاه به آموزش فني و

يكي از موانع عمده عدم جذب دانش آموختگان، عدم اطالع رساني و فقدان ارتباطات با  :انيخانم گيتي شيرو

هاي اقتصـادي اسـت و همچنـين فقـدان سيسـتم تـرويج و تبـادل دانـش          مديران و صاحبان مشاغل و بنگاه
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) رمتغيـ (تخصصي و فني و مديريت و مانع بعدي عدم هماهنگي مهارت دانش آموختگان بـا نيـاز بـازار كـار     

  .باشد مي

  :موانع مهم عبارتند از :آقاي مهندس جارياني

  الف ـ عدم وجود قوانين تشويقي و حمايتي

هاي صنعتي و توليدي نتواننـد كـارگران ارزان بگيرنـد و     ها بايد محدود كننده باشد تا واحد ب ـ سياست  

ها  هندس و تكنيسين ها استفاده كنند، طبقه بندي هرم مشاغل بين م هاي مجرب از آن بجاي تكنسين 

ها موظف به استخدام  هاي توليدي رعايت شود به نحوي كه آن هاي صنعتي و توليدي نيز و بنگا درواحد

  .اي وكاردانش باشند هاي فني و حرفه آموزش)دانش آموختگان ( فارغ التحصيالن 

هـايي را   مـا چـه نيـرو    هاي اقتصادي بداننـد  ها ي صنعتي و توليدي و بنگاه واحد. تبليغات الزم است  -ج 

 .تربيت مي كنيم

هـاي   را بـراي دوره ) هنرجويـان  ( هاي صنعتي و توليدي دانـش آمـوزان    قانوني تصويب شود كه واحد -د 

  . كارآموزي و كارورزي بپذيرند اين امر بايد الزامي باشد و گرنه جواب منطقي نمي دهد

فراغت از تحصيل و اشتغال در انجـام برخـي از   وقفه دوسا له ي خدمت نظام وظيفه درفاصله ي بين  -هـ 

  .ها مشكل ايجاد مي كند آموخته

ها بـردانش   جذب افراد برحسب تخصص در خدمت مقدس نظام وظيفه مي تواند ضمن احياي آموخته -ز 

  قبلي افراد نيز بيافزايد
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اي دربازاركـار چـه    فني وحرفـه  براي رفع موانع عمده عدم جذب آموزش ديدگان :پرسش پانزدهم

  كنيد؟  راهكارهايي را پيشنهاد مي

هاي فـارغ التحصـيالن؛    اطالع رساني درباره توانمندي: عوامل مهم عبارتند از: آقاي مهندس نشاسته ريز

هـا و بـا توجـه بـه منـابع       مشاركت بازار كار در تهيه برنامه درسي و اجراي ان؛ آموزشي براساس اسـتاندارد 

اي كه سهم آموزش و  الي و امكانات مورد نياز؛ موازي نبودن فعاليت مراكز سياست گذاري به گونهانساني،م

  .اي مشخص باشد هاي فني و حرفه پرورش در آموزش

اي تشـكيل   هـاي فنـي و حرفـه    كنم هرچه زودتر شوراي هماهنگي آموزش  توصيه مي :آقاي مهندس جعفرآبادي

هـا همـاهنگي    هايي داشته باشند كه مسائل را مطالعه كند و برمبناي آن بـين دسـتگاه   بايد كميته شوداين شورا 

نظارت هم توسط دستگاهها و  ايجاد ارتباط بين . شود ملتزم شوند  ايجاد شده وبه اجراي تصميماتي كه گرفته مي

كه حكم كند چند نفر  بيرون يا بازار كار خواهد بود  قطعاً يكي از كارهاي شورا بررسي نياز . آن شورا صورت گيرد

 .بايد آموزش ببينند 

آشتي بين مراكز اموزشي و بهره بردار است و كمك به يكديگر تا همديگر را بهتر بشناسـند و از   يكي ديگر از راهها 

كه به توانايي دانش اموزان پي ببرند . ها اجازه كاراموزي و كارورزي در داخل سيستم انهاست كارياين هم جمله 

  .دانند  ها در حال حاضر خود را موظف به همكاري نمي دستگاه. فراهم شود و زمينه جذب آنها 

اكنون متخصـص  . اريمهاي ما ثمر بخش شود به متخصص موضوعي نياز د خواهيم برنامه  اگر مي عامل ديگر اين كه 

اي عالوه بر تخصص فني بايد  هاي فني و حرفه دست اندركاران و برنامه ريزان آموزش. مسائل فني نداريم آموزش 

براساس نظـر   جواب دهد نه  آفح  بايد به مسائل  و معتبر  هاي سالم  پژوهش. داراي دانش مورد نياز آموز هم باشند

  . شخصي افراد 

افـراد   دولـت تكليـف كنـد    . ت بطور جدي با يك سازوكار روشن و غير تشريفاتي داشته باشـيم واحد ارتباط با صنع

وارد هنرستانها شوند و  اي  صنعت بگونه بخش توسعه و تحقيق  مهندسين . صنعت درآموزش حضور داشته باشند 

  .تواند در اين زمينه كمك كنند  مي ها هم  ها و سمينار بازديد. ارتباط داشته باشند

گانـه آمـوزش و بـه     6هاي  توجه به كيفيت مؤلفه: از منظر درون آموزش و پرورش :پويا  دكتر اقبال قاسمي آقاي

  .براي نجات از اين موقعيت بجاي حركت كمي بايد حركت كيفي كرد . دادها ها ،فرايندها و برون ورودي

  .اين امربه پيشرفت صنعت بستگي دارد .بايد نهادهاي مرتبط با هم، پيمان نامه عملي داشته باشند: در برون 

 ايجاد بستر فرهنگي در رابطه با كار: آقاي مهندس مقيمي
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  : آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

 پرداختن به كيفيت آموزش ها  -

  اي  حرفه دگرگون شدن نگاه به آموزش فني و -

 ارزش كار ارتقا جايگاه و. نگاه يقه سفيدانه است نه يقه آبي. ارزش كار در كشور پايين است -

 اي حرفه تصويب قانون آموزش هاي فني و -

  تعامل با ديگر نظام هاي آموزشي -

  راه اندازي سامانه اطالعاتي بازار كار -

 اي تهيه شده در بازار كار حرفه استفاده از استانداردهاي -

 مشاركت ذي النفعان و مشتريان -

 كاهش تمركز در برنامه ريزي درسي -

: براي رفع موانع عمده عدم جذب آموزش ديدگان به نظر من دو موضوع اولويـت دارد : خانم گيتي شيرواني

وجود عزم ملي و سياست گـذاري كـالن در بـاالترين سـطح تصـميم گيرنـدگان كشـور در خصـوص         ) اول

منـد نمـودن تعامـل دو     مند و قـانون  روش) اي با بازار كار و دوم مشاركت جدي بخش آموزش فني و حرفه

 . آموزي هنرجويان بازار كار و تشريك مساعي جدي در حرفهبخش آموزش و 

سياست گذا ران كالن دولت با همكاري و هماهنگي استانداران و بخشداران بايد به : آقاي مهندس جارياني

ها  هاي تخصصي الزم را ارايه كرد پيش بيني استان  نحوي عمل كنند كه بتوان براساس نياز منطقه آموزش 

 .ها آموزش ببينند تابيكارنشوند انساني بايد مشخص باشد تا برهمان مبنا نيرو براي جذب نيروي

اهميت كارمولــــد . فرهنگ كاربايد درجامعه جابيفتد. فرهنگ سازي براي بيان اهميت و قداست كاركم است

  و حمايت قانوني از فارغ التحصيالن هم بسيارمهم است

 

   



   اي و محيط كار بررسي رابطه آموزش فني و حرفه    376

 

هاي فني و  يروني مؤثردر كارآمدي دانش آموختگان رشتهاگربين عوامل دروني و ب :پرسش شانزدهم

شويد و براي   اي تفكيك قائل شويم، شما براي كدام دسته از عوامل سهم بيشتري قائل مي حرفه

 :پاسخ خود چه استداللي داريد؟

  :آقاي مهندس نشاسته ريز

 .در درون استانداردها مشخص شود و به رعايت انها وفادار باشيم −

 .مولفه محتوا، فضاي آموزشي، معلم و نيروي انساني، منابع و تجهيزات بايد امكانات فراهم اورددر چهار  −

مثالً افـرادي بـا   . خواهد  هاي مشخص مي اي ورودي با ويژگي آموزش فني و حرفه. هارانيز بايد اصالح كرد ورودي −

انگيزه كافي هم در افراد وجود . ايت شوداين استاندارد ورودي بايد از ابتدا مشخص باشد و رع... و 14معدل باالي 

  .داشته باشد

  .هدايت و انتخاب رشته متناسب با توان و استعداد افراد −

  . دردرون برنامه درسي بايد اصالح شود −

  .در بيرون نيز بايد اطالع رساني صورت گيرد −

اي بايد كامالً مشاركتي  فهآموزش فني حر. بردار در برنامه ريزي و اجراي ان مشاركت داشته باشند واحدهاي بهره −

  .باشد و بدون مشاركت امكان موفقيت وجود ندارد

  . اي مشخص باشد هاي فني و حرفه متولي آموش −

  هاي كارافريني ضروري است  توجه به كارآفريني و توسعه آنوزش −

  .بطور كلي بيشتر عوامل مربوط به بيرون از نظام آنوزشي است تا درون  −

  .ي در گرو داشتن اقتصادي پويا در شرايط رقابتي استهاي آموزش فن همه موفقيت −

آمـوزش بـر مبنـاي    = (C.B.T درون بايد از نظام سنتي آموزش بـه سـوي    در : آقاي مهندس ابراهيم آزاد

ها فوق ديپلم  دستگاه البته . واستخدام در بيرون ايجاد سازو كار قانوني براي خود اشتغالي  . برويم )صالحيت

  .دكنن  استخدام نمي

بحثي جدي است بايد با آن بيشتر  بحث كارآفريني . هر دو بخش دخيل هستند :آقاي مهندس جعفرآبادي

كه بتواند از مهارت . اي مانند كارآفريني  هاي غير فني در آموزشهاي فني و حرفه آموزش مهارت . بها دهيم 

هاي ناشناخته  له و غلبه بر موقعيتموضوع مهم ديگري است كه او را براي مقاب . به خوبي استفاده كند فني 

به روز رساني برنامه درسي، ارتقاء سطح علمي معلمان هم از جمله عوامل كارامـدي دانـش   . كند  تجهيز مي

 .آموختگان است
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هـا از   دسـتگاه . كاركردن را نوعي جهاد تلقي كننـد   در عوامل بيروني اهميت به فرهنگ كار و تالش و اين كه 

حذف كارگران خارجي و ايجاد فرصـت شـغلي بـراي افـراد     . قه مند به كار حمايت نمايندافراد مبتكر و عال

  .عوامل بيروني است داخلي هم از جمله 

اگر درون درست شود و نهـاد  . هر دو طرف، اما بيشتر عامل دروني مهم است :پويا  دكتر اقبال قاسمي آقاي

محلي براي اشتغال فارغ التحصيال آمـوزش فنـي    توانيم آموزش و پرورش موفق باشد و كيفيت باال رود مي

بايد . نفس آموزشها، ورودي ها و تجهيزات اگر خوب شدند مشتري برونداد ها هم پيدا مي شود. پيدا كنيم

در ايران قـوي تـرين   . و در تك تك موارد كيفيت آموزش فني افزوده شود. از اجزاء و مولفه ها شروع كنيم

عدم ثبات مديريت در سطح مـديران ميـاني يكـي از    . ف ترين مديران را داريمبرنامه ريزان هستند اما ضعي

شـوند   وقتـي مـديران عـوض مـي    . معضل ديگر وابسته بودن برنامه هـا بـه اشـخاص اسـت    . مشكالت است

  .كنند تصميمات هم تغيير مي

تند و بيشـتر منـافع   بازار كار و صنعت فعلي خواهان منافع ملي نيس. در بيرون، بازار كار و صنعت ملي نداريم

كننـد و دنبـال    مثال در كارآموزي و در كمك به تهيه تجهيزات ملي عمل نمـي . شخصي را دنبال مي كنند

اي هـم بـرا ي برقـرار ي     اراده. اصوالً رابطه آموزش با صنعت قطع اسـت . صرفه جويي و منافع خود هستند

كه فقط يك نفـر بتوانـد تغييـرات بـازار را     البته شرايط صنعت هم آن قدر ساده نيست . ارتباط وجود ندارد

  .احصا كرده و آن را وارد برنامه درسي كند

  .اثرعوامل بيروني بسيار مهمتر از عوامل دروني است: آقاي مهندس مقيمي

چون سازكارهاي نظارتي و ارتباطي در كشور . سهم عوامل بيروني بيشتر است: آقاي دكتر مهدي اسماعيلي

  .وجود ندارد

اي در  هاي فني و حرفـه  به نظر من عوامل بيروني در كارآمدي دانش آموختگان رشته: خانم گيتي شيرواني

دهند  هم عوامل بيروني سازماني كه بخش سياست گذاري و راهبردي را تشكيل مي.گيرند،  اولويت قرار مي

 و هم بخش بازار كار

روني بيشـتر مشـكل سازهسـتند زيـرا بيشـتر      هردوعامل مهم هستند ولي عوامل بي: آقاي مهندس جارياني

اي است تا ازدرون، آموزش و پرورش آمادگي كامـل دارد   هاي فني و حرفه مشكل ما بيرون از محل آموزش

هـاي مـدون    تاخودرا با خواست كارفرمايان منطبق سازد، جامعه درحال پيشرفت نيازمند سياست و قانون 

 .ست اي ا هاي فني و حرفه ي آموزش براي توسعه
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 كـه هاي صنعتي و توليدي از عوامل بيروني اسـت   اي در واحد اجبار به استخدام دانش آموختگان فني و حرفه

 ها ي فني و حرفه اي بسيار موثر باشد مي تواند در ارتقاء كيفي آموزش
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دفتـر آمـوزش و پـرورش عمـومي و فنـي و      توسعه، مباني نظري حركت براي ايجاد و فعال كردن كانون تتا، 

  .ريزي كشور، تهران اي، سازمان مديريت و برنامه حرفه

اسـتان آذربايجـان   اي  ديـدگان فنـي و حرفـه    بررسي وضعيت اشـتغال آمـوزش  ). 1385(باقري چرخي، بابك .41

  .اي استان آذربايجان شرقي ادارة كل  آموزش فني و حرفه. گزارش نهايي طرح پژوهشي.شرقي

اي دختـران   هـاي حرفـه   بررسي وضعيت اشتغال فـارغ التحصـيالن هنرسـتان   ). 1382(سوسن باغچه سرايي، .42

 .استان زنجانطرح پژوهشي سازمان آموزش و پرورش ). 75-80(آموزش و پرورش ناحيه يك زنجان 

مطالعه وضعيت اشتغال مهارت آموختگـان رشـته اي كـامپيوتر و الكترونيـك شـاخه      ). 1381(برزگر،محمود .43

  .طرح پژوهشي آموزش و پرورش  شهرتهران. كاردانش در شهر تهران

مطالعـه وضـعيت اشـتغال فـارغ التحصـيالن رشـته  هـاي نقشـه كشـي سـاختمان و           ).1382(برزگر،محمود .44

طـرح پژوهشـي سـازمان آمـوزش و پـرورش      .اردانش در شهرسـتان هـاي اسـتان تهـران    حسابداري شاخه ك

  .شهرستان هاي استان تهران

بررسي امكانات و تجهيزات موجود در كارگاه هاي هنرستان هاي فنـي و حرفـه اي اسـتان و    ).1381(برزوئي .45

 .تانگزارش نهايي طرح  آموزش و پرورش استان لرس. مقايسه آن با استانداردهاي مربوطه

هـاي موجـود در شـاخه كـاردانش در اسـتان       در بررسي كارايي  بيرونـي رشـته  ). 1381(اهللا  حسيني، همت .46

 .خوزستان

بررسي رابطه آموزش هاي رسمي  مهارتي شاخه كاردانش با اشتغال فارغ التحصيالن ).1380(حنيفي،عطا اله .47

ل  آمـوزش و پـرورش اسـتان    گـزارش نهـايي طـرح ادارة كـ    . در استان كردسـتان  1372-84در سال هاي  

 .كردستان

آموختگـان شـاخة كـاردانش اسـتان      بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشـتغال دانـش  ). 1380(خاني ، علي .48

 .سازمان آموزش و پرورش استان خراسان. گزارش نهايي طرح . خراسان
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حرفـه اي   درسـهايي از آمـوزش فنـي و    -اصالح آمـوزش فنـي و حرفـه اي ايـران    ).1383(خالقي،علي اصغر .49

جلد . به اهتمام منيره رضايي. مجموعه مقاالت همايش ملي مهندسي اصالحات د رآموزش و پرورش.استراليا

 .پژوهشكده تعليم و تربيت : تهران.سوم

هـاي اسـتان    التحصيالن شاخه كـاردانش در شهرسـتان   بررسي وضعيت اشتغال فارغ) 1379(جاللي پور،ياور  .50

طرح پژوهشي آموزش و پـرورش شهرسـتان هـاي اسـتان     ).73 ـ  74هاي  ورودي( تهران در سه سال گذشته

  .تهران

شاغل در واحـدهاي آموزشـي   ) مربيان(ارزشيابي نيروي انساني  ).1384(درفش كاويان،سيما و قدسي،پروانه .51

 .گزارش طرح پژوهشي پژوهشكده تعليم و تربيت .شاخه كاردانش تهران

اي شهرسـتان   هـاي فنـي و حرفـه    التحصيالن هنرستان فارغ بررسي ميزان جذب). 1384(دريادل، سلطانعلي .52

گزارش نهايي طرح سازمان آموزش و پرورش اسـتان آذربايجـان   .1375-82هاي  خوي در بازار كار بين سال

 .غربي

هـاي   بررسي راهكارهـاي جـذب مشـاركت بخـش خصوصـي در توسـعة آمـوزش       ). 1384(منصور، رضا  سياه .53

  .سازمان آموزش و پرورش  استان لرستان .يي طرحگزارش نها.كاردانش استان لرستان

اي با اشتغال فارغ التحصيالن در استان  بررسي رابطه آموزشهاي رسمي فني و حرفه). 1367(شكركن، حسين .54

طرح پژوهشـي شـوراي تحقيقـات اداره كـل آمـوزش و پـرورش اسـتان        . 1363-67خوزستان طي سالهاي 

  .خوزستان

هاي كاردانش با نيازهـاي بـازار كـار در     الگوي انطباق و سازگاري رشته طراحي). 1385(شريعت زاده، مهدي .55

  .گزارش نهايي طرح سازمان آموزش و پرورش شهر تهران.شهر تهران 

اي وكاردانش در نظام جديد  آموزان فني و حرفه هاي ورودي دانش بررسي ويژگي). 1387(مهديشريعت زاده، .56

هـاي فنـي و    هشكده تعليم وتربيت، گروه پژوهشـي آمـوزش  پژو. پژوهشگاه آموزش وپرورش.آموزش متوسطه

  .اي  حرفه

اي اسـتان   التحصيالن ده رشتة پاية آموزش فني و حرفه بررسي وضعيت اشتغال فارغ). 1383(شفيعي، عباس .57

  .اي استان ايالم آموزش فني و حرفهادارة كل. گزارش نهايي طرح.تاكنون  1375ايالم از سال 

اي با موقعيت شغلي آنان و ارائـه   بررسي تناسب تخصص متوليان شاخه فني و حرفه ).1382(شيري، اردشير .58

 .طرح پژوهشي سازمان آموزش و پرورش ايالمگزارش .راهكارهاي الزم در اين زمينه

ديدة مراكز آموزش فني و  بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان آماده به كار آموزش). 1385(علي زاده، هوشنگ .59

اي اسـتان   گـزارش نهـايي طـرح ادارة كـل  آمـوزش فنـي و حرفـه       .83تا  81هاي  در سال اي سوادكوه حرفه

  .مازندران
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بررسي وضعيت اشتغال و عوامل مرتبط با اشتغال دانش آموختگان شاخه كـاردانش در  ).1380(عطاران،نادره .60

  .ادارة كل  آموزش و پرورش استان خراسان. گزارش نهايي طرح .شهر مشهد

گزارش نهايي طرح ادارة .اي در توسعة كارآفريني هاي فني و حرفه نقش آموزش). 1385(علي عظيمي چترق، .61

  .شرقي اي استان آذربايجان  كل آموزش فني و حرفه

اي و انطباق آن با نيازهاي صنايع  بررسي محتواي دروس آموزش فني و حرفه ).1382(فاطمي، اعظم السادات .62

 .اي استان مركزي فني حرفهاداره كل آموزش گزارش پژوهشي .استان مركزي

شـاخه   1376تـا  1374بررسي وضعيت اشتغال دانش آموختگـان سـال هـاي    ).1380(فتح آبادي،محمد باقر .63

  .گزارش نهايي طرح آموزش و پرورش استان مركزي. كاردانش استان مركزي

وابسته  بررسي و ارزشيابي فارغ التحصيالن آموزشكده هاي فني و حرفه اي).1379(فخر رحيمي،محمد علي .64

به وزارت آموزش و پرورش دراستان سيستان و بلوچستان و ارتباط رشته تحصيلي با اشـتغال آنهـا در سـال    

  .گزارش نهايي طرح آموزش و پرورش استان سيستان و بلوچستان. 1377 -78لغايت  1372 -73هاي 

اي سـال   فنـي و حرفـه   ي درسـي رشـته الكتروتكنيـك شـاخه     ارزشيابي از برنامه، 1389قاسمي پويا، اقبال،  .65

 هاي آموزشي، تهران مؤسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري ،1388-1389

اي در بخش دولتي  آموختة فني و حرفه بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان مهارت). 1384(قاسمي نژاد، فريبا .66

گزارش نهايي طرح ادارة .هرمزگانهاي آزاد در برنامة سوم توسعه در استان  و آموزشگاه) هاي ثابت آموزشگاه(

 .اي استان هرمزگان كل  آموزش فني و حرفه

هـا و   اي و كاردانش و تناسب آن با ظرفيت هاي فني و حرفه نيازسنجي از رشته ).1384(قلي بگلو، محمدرضا .67

 .سازمان آموزش و پرورش استان قزوين .گزارش نهايي طرح.ساختار بازار كار استان قزوين

شـاخة  (هـاي   آموزان سال اول مقطع متوسطه به رشته بررسي علل عدم گرايش دانش).1383(صفري، حيدر  .68

سازمان آموزش و پرورش  به سفارش . نامة كارشناسي ارشد پايان .در شهرستان گيالن غرب) اي فني و حرفه

  .استان كرمانشاه

 جلـد اول،  -تحقيقـات چكيـده  : اي آموزش فنـي و حرفـه  ، 1379اي،  هاي فني و حرفه گروه پژوهشي آموزش .69

 .پژوهشكده تعليم و تربيت، تهران

 جلـد دوم،  -چكيـده تحقيقـات  : اي آموزش فني و حرفـه ،  1382اي، هاي فني و حرفه گروه پژوهشي آموزش .70

  .پژوهشكده تعليم و تربيت، تهران

 جلـد سـوم،   -چكيـده تحقيقـات  : اي آموزش فني و حرفه،  1383اي، هاي فني و حرفه گروه پژوهشي آموزش .71

 .پژوهشكده تعليم و تربيت، تهران

 جلـد چهـارم،   -چكيده تحقيقات: اي آموزش فني و حرفه،  1384اي، هاي فني و حرفه گروه پژوهشي آموزش .72

 .پژوهشكده تعليم و تربيت، تهران
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 جلـد پـنجم،   -چكيده تحقيقـات : اي آموزش فني و حرفه،  1386اي، هاي فني و حرفه گروه پژوهشي آموزش .73

  و تربيت، تهران پژوهشكده تعليم

بررسي مشكالت و موانع اجرائي ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش در واحد ).1380(لنكراني،مهناز .74

. 1379-80هاي آموزشي شهر تهران از ديدگاه دانش آموزان،مديران و دبيران شهر اصفهان در سال تحصيلي

  .گزارش نهايي طرح  آموزش و پرورش استان اصفهان

، )1390ـ  1394(قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسالمي ايران ، 1390راي اسالمي، مجلس شو .75

 .، انتشارات معاونت راهبردي رياست جمهوري، تهران1390ماه  مصوب دي

آموختگـان   بررسي وضعيت و عوامل مرتبط با اشـتغال دانـش  ). 1383(محتشمي پور، مهدي و عطاريان، نادر .76

  .ادارة كل آموزش و پرورش استان خراسان .گزارش نهايي طرح.ان و شهر مشهدكاردانش استان خراس

اي در توسـعة   هـاي مراكـز فنـي و حرفـه     بررسي ميـزان تـأثير آمـوزش   ). 1383(محمودي نژاد، احمد حسام .77

  .اي منطقة كرج ادارة كل آموزش فني و حرفه. گزارش نهايي طرح.خوداشتغالي كارآموختگان منطقة كرج

اي منطقة  وضعيت اشتغال كارآموختگان مراكز آموزش فني و حرفهبررسي ). 1382(مصلح شيرازي، علي نقي .78

 .اي منطقة كرج ادارة كل آموزش فني و حرفه .گزارش نهايي طرح.كرج

: اي خالصه برداشتي از طرح مطالعاتي نهاد هماهنگي اموزش فني و حرفه، 1385ملكي، غالمحسين، دي ماه  .79

ريزي  اي، سازمان مديريت و برنامه دفتر آموزش و پرورش عمومي و فني و حرفه ها، تعاملي و مكانيسمساختار 

 كشور، تهران

سـاختار تعـاملي و   : اي طرح مطالعاتي نهاد هماهنگي امـوزش فنـي و حرفـه   ، 1385ملكي، غالمحسين، مهر  .80

اي، سـازمان مـديريت و    حرفـه  دفتر آموزش و پـرورش عمـومي و فنـي و    گزارش سوم و پاياني، -ها مكانيسم

 ريزي كشور، تهران برنامه

هــاي كشــاورزي اســتان فــارس بــا اشــتغال  هــاي هنرســتان بررســي رابطــة آمــوزش). 1381(نــوذر منفــرد، .81

  .سازمان آموزش و پرورش استان فارس. گزارش نهايي طرح.79تا69هاي  التحصيالن آنها در سال فارغ

بخشي شاخه كاردانش در ارتباط بااشتغال فارغ التحصـيالن ايـن   بررسي ميزان اثر).1376(مهدي زاده،عباس .82

اداره كـل آمـوزش و پـرورش اسـتان     . گزارش نهايي طرح . 1371 -75شاخه در استان كرمان در سال هاي 

  .كرمان

بررسي چگونگي كاربردتكنولوژي آموزشي در آموزش هاي فني وحرفـه اي هنرسـتان   ).1381(ميرالي،محسن .83

  .دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج. پايان نامه كارشناسي ارشد.دولتي شهركرجهاي فني و حرفه اي 

اي  هاي فنـي و حرفـه   التحصيالن دختر هنرستان بررسي نياز بازار كار فارغ)1384(ميرناصري، نجمه السادات  .84

 و تحليـل  81تـا  71هـاي   در مشاغل مرتبط با رشتة تحصيلي در برنامة دوم و سوم توسعة استان قم در سال



 387       فهرست منابع      

 

ريـزي   سازمان مـديريت و برنامـه  . نامة كارشناسي ارشد پايان.علل آن و ارائة راهكارهاي مناسب در اين زمينه

 .استان قم

بررسي ميزان اشتغال فارغ التحصيالن مهارت هاي كاردانش در مشاغل مرتبط ).1380(ميرهادي،سيد مهدي .85

 .استان اصفهانگزارش پژوهشي آموزش و پرورش . 1379در استان اصفهان در سال 

اي در توسـعة خوداشـتغالي در    هـاي فنـي و حرفـه    نقش آموزشبررسي ). 1385(محمدرضا نهال طهماسبي، .86

اي اسـتان   ادارة كل آموزش فنـي و حرفـه   .گزارش نهايي طرح.1385تا  1382هاي  استان هرمزگان در سال

  .هرمزگان

آمـوزش و پـرورش و بـازار كـار و ارائـه       هـاي  هاي ارتباط نظـام  بررسي نارسايي، 1379نفيسي، عبدالحسين،  .87

 وزارت آموزش و پرورش، انتشارات مدرسه، تهران هاي اصالحي، حل راه

بررسي ميزان انطباق محتواي دروس تخصصي رشته ساخت و توليد  ).1381(نوروزي،سوسن و برزگر، محمود .88

ريزي  ان پژوهش و برنامهگزارش طرح پژوهشي سازم  .اي با نيازهاي صنعت در اين رشته شاخة فني و حرفه

 ).مؤسسه پژوهشي(آموزشي 

، اي هـاي نـاظر بـر آمـوزش فنـي و حرفـه       ارزشيابي و تحليل محتواي پژوهش، 1382نويدي تازه كند، احد،  .89

 27-16جلد دوم، صص  -چكيده تحقيقات: اي درآموزش فني و حرفه

اشـتغال فـارغ التحصـيالن در    اي بـا   بررسي رابطه آموزشهاي رسمي فنـي و حرفـه  ). 1378(وحيدنيا، مهدي .90

  .ريزي اي دفتر تحقيقات و برنامه گزارش پژوهش معاونت آموزش فني و حرفه.1363-67سالهاي 

اي در اشتغال زنان اسـتان مازنـدران در سـال     هاي فني و حرفه بررسي تأثير آموزش). 1385(يوسفي، حميد .91

 .نامة كارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي ساري پايان. 1384

بررسي مشكالت و موانع اجرائي ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش در ).1380(يوسيلياني،غالمعلي .92
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