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هاي  هاي كامالٌ شناخته شدهپژوهش از زمينه) ح ف ت آ(اي  و تربيت فني و حرفه اكنون پژوهش در آموزش

تـوان در   ح را مـي  ف ت المللـي شـدن پـژوهش آ    شـواهد بـين  . المللـي اسـت   آموزش و پرورش در سطح بـين 

ح كه از  ف ت هاي پژوهش و توسعه در زمينه آ ، برنامه)VETNET(هاي ساالنة شبكه اروپايي پژوهش  همايش

هـاي   اجرا درآمده است، و گنجانيده شدن اين رشـتة تحصـيلي در برنامـه    ز فرايند تشكيل اتحاديه اروپا بهآغا

المللي كار و يونسـكو بـراي ارتقـاي     المللي بانك جهاني، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، سازمان بين بين

ح براي اقتصاد جهاني،  ف ت چند كه آهر. ويژه در كشورهاي در حال توسعه، مشاهده كرد ح، به ف ت هاي آ نظام

اي نظـام اشـتغال اسـت از     اي كارگران ماهر براي بخش واسطه به اين لحاظ كه تأمين كننده صالحيت حرفه

هـاي ملـي آمـوزش     ح بطـور عمـده توسـط سـنت     ف ت اي برخوردار است، اما هنوز هم پژوهش آ اهميت ويژه

  .گيرد اي شكل مي حرفه

تواند از چنگ پويايي توسعه اقتصادي و فناوري جهـاني شـده    اي نمي موزش حرفهآگاهي بر اين نكته كه آ

المللي نيروي كار بـه تحـرك فرامـرزي كاركنـان نيـاز       خودرا رها كند، و اين مطلب كه استقرار بازارهاي بين

ي ويراستاران دانشـنامه كنـون  . ح شده است ف ت هاي آ خواهد داشت، موجب رشد روز افزون توجه به پژوهش

ح را  ف ت گوي درون جامعه علمي جهـاني پژوهشـگران آ   و ارزو دارند به اين فرايند توسعه كمك كرده و گفت

البتـه  . تسـهيل شـد   2005زبـان آلمـاني در سـال     واسطه انتشار اوليه دانشنامه بـه  اين طرح به. تقويت كنند

هـا و   امل صورت پذيرد و نيز فصـل هاي آن بازنگري ك طلبيد كه در بسياري از فصل نگري دانشنامه مي جهاني

اي  اين پرسش كه آيا مطالعة و توسعة آموزش حرفـه  پاسخ نويسندگان به. آن افزوده شود اي به هاي تازه بخش

همين دليل  به. ترين صورت مثبت است قانع كننده شمار آورد به هاي آموزشي به اي از پژوهش توان شاخه را مي

  .هاي پژوهش اختصاص داده شده است وشهاي آن منحصراٌ به ر يكي از بخش

هاي پژوهشي بنا شده است  هاي چندين سنت مختلف و تعدادي رشته ح بر شالودة پشتيباني ف ت پژوهش آ

هـاي   هـاي تـدريس رشـته    اي در جامعه شناسي صنعتي تا شـيوه  كه دامنة آن از پژوهش در صالحيت حرفه

تـدريج بـه يـك زمينـة پژوهشـي       ح بـه  ف ت وهش آهسته مركزي پژ. اي گسترده است مختلف آموزش حرفه

مسلماٌ با . هاي پژوهشي ديگر منتسب كرد توان آن را به سنت مستقل و اصيل تكوين يافته است كه ديگر نمي

هـاي پژوهشـي،    لحـاظ پرسـش   علوم تربيتي، مطالعات بازاركار، جامعه شناسي، علم اقتصـاد و مهندسـي، بـه   
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هـاي   هاي پايه مرتبط بـا توسـعة نظـام    اما با اين حال پژوهش. ي داراستها و نتايج نكات مشترك زياد روش

آموزي، منحصراٌ به هستة مركـزي   هاي شغلي و مشاغل، و طراحي و ارزشيابي فرايندهاي حرفه ح، حوزه ف ت آ

ــژوهش ــق دارد ف ت هــاي آ پ ــط در   . ح تعل ــه و اقتصــادي و ضــرورتباز تنظــيم رواب ــا تشــديدتغيرات فناوران ب

ح افـزوده شـده    ف ت هاي مرتبط بـا پـژوهش آ   سازي صالحيت شاغالن بر چالش اني شدن و بوميپديدهةجه

عنوان عامل مؤثري در نوآوري و كسب موفقيـت در رقابـت چهـاني بـر سـر       توان به موضوع اخير را مي. است

هـاي   نح، از جملـه تأمـل در بنيـا    ف ت با در نظر داشتن وظايف چنـد اليـه پـژوهش آ   . كيفيت در نظر گرفت

المللـي،   ح در سطح بين ف ت هاي آ هاي نمونه يا هدايت همكاري ح در طرح ف ت دهي آ اي، شكل آموزش حرفه

شناسي و آشنايي با  سوداي دانشنامه آن بوده است كه بيش از يك كتاب مرجع براي فراهم آوردن دانش واژه

هـاي   بر سر ان است كـه در ميـدان رقابـت   چنين دانشنامه  هم.مندان بگذارد ح در اختيار عالقه ف ت پژوهش آ

هاي پژوهشـي رقيـب در دسـترس قـرار      ح از ديگر رشته ف ت پژوهشي، ابزار مؤثري در متمايز كردنپژوهش آ

  .دهد

آيـد كـه جامعـه     شـمار مـي   اي بـه  هاي آموزش و تربيت حرفـه  خانه دانشنامه اين دانشنامه بخشي از كتاب

. تـر توانـا سـازد    شكلي بيش از پيش تخصصي ف و سازماندهي كارهايش بهح را بر انجام وظاي ف ت المللي آ بين

آموزش بـراي دنيـاي متغيـر    «موازات انتشار اين دانشنامه، روپرت مكلين و ديويد ويلسون انتشار دانشنامه  به

جلـد اسـت و    6ايـن كتـاب مشـتمل بـر     ). Maclean/ Wilson/ Chinen 2008(را برعهـده داشـتند   » كـار 

اي و بخشي آن  هاي منطقه هاي متعدد و ويژگي ح با كليه جنبه ف ت تصوير كشيدن جزئيات آ هبرجستگي آن ب

. هاي آموزشـي  ح و پژوهش ف ت هاي آ ح، سياست ف ت تواند پلي باشد ميان اجراي آ ح مي ف ت پژوهش آ. است

ح اتكا داشـته   ف ت آتواند بيش از پيش بر منابع پژوهش  اي مي يعني آن كه نوآوري در آموزش و تربيت حرفه

  .باشد

نويسنده است كه بيش از همه به آنهاست كـه سرويراسـتاران    128مقاله كار جمعي  134اين دانشنامه با 

دانشنامه حاصل يك سال و نيم همكاري بسيار عالي است، كـه كليـة   . كنند مراتب قدرداني خودرا تقديم مي

بلكه با ارائه پيشنهادها و آمادگي براي رعايت دقيق برنامه هايي كه تدوين كردند،  نويسندگان، نه تنها با متن

ويژه، سپاسـگزاريم، آنـان بـا پيشـنهادهاي      ها، به از ويراستاران بخش. بندي شده در آن مشاركت داشتند زمان

لحـاظ سـبك و محتـوا     كيفيت دانشنامه به هاي مرتبط با بخش، به مفهومي و با نظارت خود بر ويرايش مقاله

ح، كه در آن سنت  ف ت المللي پژوهش در آ در نهايت با ياري آنان بود كه ارائة نخستين دانشنامه بين. افزودند

  .ها و نتايج عرضه شده است ميسر گرديد پژوهشي، روش
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تـر   ح بـيش  ف ت المللي كردن پـژوهش آ  خوبي آگاهيم كه اين تنها گام، و البته گامي بلند، در جهت بين به

شـكلي   دهـد بـه   ح نقطه مرجعي بدست آورده است كـه بـه آن ميـدان مـي     ف ت هش آاكنون پژو. نبوده است

  .1المللي بپردازد گوهاي علمي بين و گفت تمايز و ژرفا بخشيدن به مندتر به نظام

و بـا اشـتياق از   . پـذيريم  هاي دانشنامه را مـي  ما، سرويراستاران، مسئوليت كمبودهاي بجا مانده و نارسايي

كنيم نقدها و پيشنهادهاي خودرا براي بهبود كار برايمان ارسال كنند  انشنامه خواهش مياستفاده كنندگان د

  .هاي آينده مورد توجه قرار گيرد تا در ويراست

  شهرهاي بن و برمن 2008اكتبر 

  فليكس رونر  و روپرت مكلين

    

                                                 
گفتار سرويراستاران از كساني كه در كارهاي دفتري، حروف چيني، تنظيم نمايه، تأمين منابع مالي و خدمات چاپ و انتشار  در بخش بعدي پيش.  1

  .سبب نامربوط بودن آن با مخاطبان متن ترجمه شده، از ترجمه آن خودداري شد بهاند، كه  اند قدرداني كرده كمك كرده
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 )ترجمه مدير( پژوهشگر گفتار پيش

ترين  اي، نخستين اثر علمي در نوع خود و يكي از جامع دانشنامه پژوهش در آموزش و تربيت فني و حرفه

المللـي آمـوزش    كه توسط مركز بـين  آيد اي بشمار مي هاي فني و حرفه در آموزش هاي مرجع پژوهش كتاب

و خـود   گفتار پيشدر هم ويراستاران دانشنامه سر چون . لمان منتشر شده استآيونيوك مستقر در -يونسكو

، از انـد  كيفيت محتـواي آن را تبـين كـرده   چگونگي تدوين و  ،ها روشني ويژگي بههم در مقاله اول دانشنامه 

كه با توجه به سـوابق   كنم تنها به ذكر اين نكته اكتفا مي كرده وخودداري جا  در ايناين مباحث  پرداختن به

نظران كشورهاي مختلـف جهـان    كه از صاحبدانشنامه  يها قالهمعلمي و پژوهشي ويراستاران و نويسندگان 

نفـر   128و تعداد آنـان بـه   ) در پانوشت صفحه اول هر مقاله آمده است شرح حال كوتاه آنها(آيند  بشمار مي

فهرستي بـالغ بـر   (، و نيز تعداد كثير منابعي كه در تدوين محتواي دانشنامه به آنها استناد شده شود بالغ مي

  .اين اثر آگاهي يافت توان به اعتبار علمي مي) حهصف 180

 ،اي و كـاردانش  ريزي درسي و تـأليف آمـوزش فنـي و حرفـه     پيشنهاد دفتر برنامه ترجمه اين اثر براساس 

وزارت آموزش و پرورش، به تاييد شوراي گروه پژوهشي آموزش فني  ،ريزي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه

 راهبـري هاي آموزشي رسيد و مسئوليت  ريزي درسي و نوآوري ژوهش در برنامهپ) سابق(مؤسسه  ،اي و حرفه

درازا  سازي آن براي انتشار نزديك به سه سال بـه  ترجمه و يراستاري و آماده .به اين جانب واگذار شدنيز آن 

  . هاي مختلف بطول انجاميد كشيد، كه بيش از ترجمه، كارهاي حروف چيني و ويراستاري

آنهـا   هاي چندي مشخص مي كند كه بـه اختصـار بـه    اين كار و انتشار آن را نيازها و چالشضرورت انجام 

   :شود اشاره مي

اي كشور در چهار دهه اخير در ايران صـورت   شناسي آموزش فني و حرفه هايي كه دربارة آسيب پژوهش .1

رورش عمـومي و  دهد كه اين نوع از آموزش، برخالف دو نوع هم سنخ خود، آموزش و پـ  نشان مي گرفته

هـاي دولتـي،    به اين معني كه در اين حيطه تعـداد كثيـري از سـازمان   . آموزش عالي، نظام نايافته است

كننـد، بـدون    هاي مستقل فعاليت مي صورت جزيره هاي خصوصي، به نهادهاي عمومي غير دولتي و بنگاه

ژرفـا و غنـاي ديگـري     وده و بـه افزايي برخوردار بـ  گيري واحدي براي هم هاي آنها از جهت آن كه فعاليت

برنامـه توسـعه گذشـته و     4هاي پراكنده اين حيطـه آموزشـي در    براي سامان بخشي به فعاليت .بيفزايد

انتشار اين دانشـنامه  . ثمر ننشسته است برنامه پنجم توسعه كشور احكامي درج شده است كه تا كنون به

مشترك در ميان پژوهشـگران، معلمـان و مربيـان،    فكري و زمينه فرهنگي و ذهني  ايجاد هم بهتواند  مي
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اي و  گيران دربارة مفاهيم آموزش فنـي و حرفـه   گذاران و تصميم و سياستكارشناسان اجرايي و ستادي، 

 .كمك كندجهاني خردورزي به هاي آن، با زبان علمي و با اتكاي  ظرايف و پيچيدگي

فعاليـت و   اي، مشـروعيت يـافتن ايـن حيطـة     حرفـه  موزش فني وآيكي از لوازم پاگرفتن و تقويت نظام  .2

هاي عمـومي و عـالي، در ميـان     عنوان يك پديده داراي هويت مستقل، متمايز از آموزش ورزي، به انديشه

امري كه تا كنون در كشور اتفـاق نيفتـاده و در هـيچ دانشـگاه و     . جوامع علمي و دانشگاهي كشور است

پـردازد و بـراي اداره امـور آن     ها نمـي  اين آموزش مستقلي به مؤسسه آموزش عالي كشور، گروه آموزشي

درگيـر شـدن   يكـي از موانـع   به رفـع  انتشار اين دانشنامه . كند نيروي متخصص و پژوهشگر تربيت نمي

تا در شروع كار اي، كه فقدان منابع علمي مرجع است،  آموزش عالي كشور با مسايل آموزش فني و حرفه

 .كند مي كمكحدودي 

اي در  هاي آموزش فني و حرفـه  ها و موانع ناشي از پراكندگي و نظام نايافته بودن فعاليت از نارسايييكي  .3

انـدركاران ايـن نـوع آمـوزش از مفـاهيم، مسـايل و        هـاي متفـاوت كارشناسـان و دسـت     كشور، برداشت

ت تجربـي و  ، سواي تفاوها اين برداشتتفاوت . هاي كليدي و اصلي مرتبط با اين نوع آموزش است چالش

اين دانشنامه . كند از آنها تغذيه مي ها برداشتريشه در مباني نظري دارد كه اين  نظران، اي صاحب زمينه

بررسي و تدوين مباني نظري و فلسفي منطبق با شرايط فرهنگي، تـاريخي و سياسـي كشـور     تواند به مي

  .اي كمك كند براي آموزش فني و حرفه

از ماهيت چند وجهـي آمـوزش فنـي و    دانشنامه براي جامعه علمي ايران،  از ديگر داليل ضرورت انتشار .4

در ايـن  هاي مناسب كمي و كيفي  اي با تركيبي از روش هاي ميان رشته اي و نياز به انجام پژوهش حرفه

هـاي انجـام    پژوهش هاي گزارش ةهاي انجام گرفته دربارة مجموع بررسي .گيرد نشأت ميزمينه آموزشي 

شناختي، يـك   روش يها نارسايي با ها در دهه گذشته نشان مي دهد كه اين گونه پژوهش در كشورشده 

اي بخصـوص در ارتبـاط بـا     هاي آموزش فني و حرفه ها و پيچيدگي وجهي نگري و بي توجهي به ويژگي

دانشـنامه   هـاي  مقالهبا توجه به محتواي  .رو هستند به هاي فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور رو زمينه

ها توجه  ها و ظرايف و پيچيدگي هاي معتبري كه به اين ويژگي هاي متعددي از پژوهش كه در آنها نمونه

پرداختـه   شـناختي  روشنكـات  نظري و مباني  به  ياند ارايه شده است و بيش از هر مرجع مشابه داشته

كمك مـؤثري بـراي پژوهشـگران     ها توان انتظار داشت اين دانشنامه در رفع نسبي اين نارسايي است، مي

 .باشد

است كـه   اي هاي تخصصي نسبتاٌ گسترده راي واژهدر نهايت، اين مجموعه حاوي برابرنهادهاي فارسي ب و .5

تواند توسط مراجع مرتبط در تـدوين   بكار رفته است و مي اي در اثار علمي آموزش و تربيت فني و حرفه

  .بكار آيداي  هاي تخصصي آموزش فني و حرفه فرهنگ واژه
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اين مـتن  . بخش توزيع شده است 5مدخل است كه در  134زبان انگليسي داراي  متن اصلي دانشنامه به .6

صـفحه نمايـه    14هـا،   صفحه نمايه نـام  28صفحه فهرست منابع، 180ه مطالب اصلي، صفح 865حاوي 

صـفحه   1105، جمعـاٌ بـالغ بـر    ها مقالهصفحه فهرست نام و مشخصات علمي نويسندگان  8موضوعي، و 

با شرايط  ها مقالههاي منابع مالي و نيز ارتباط اندك موضوع برخي از  بنا به محدوديت. باشد ميدوستوني 

اي براساس بررسي مقدماتي اين جانب به گـزينش تعـدادي از    ايران، گروه پژوهشي آموزش فني و حرفه

 هـاي  مقالـه اصـلي و   هـاي  مقالـه يت مقايسة وضع .براي ترجمه و انتشار قناعت كرد ها ترين مقاله مناسب

  .آمده است 1و حجم آنها در جدول ها مقالهاز لحاظ تعداد  شده،گزينش 

  متن اصلي دانشنامه هاي مقالهترجمه شده و  هاي مقالهمقايسه  - 1جدول

   شده ترجمههاي  مقاله  وضعيت در متن اصلي  هاي دانشنامه عنوان بخش
  تعداد صفحه  ها مقالهتعداد   تعداد صفحه  ها مقالهتعداد 

  15  2  15  2  گفتار و مقدمه پيش
  9  1  70  10  ح ف ت خاستگاه و تاريخچه پژوهش در آ: بخش اول

گذاري،  ح با سياست ف ت ارتباط پژوهش در آ: بخش دوم
  ريزي و اجرا برنامه

8  66  3  26  

  296  47  454  74  ح ف ت هاي پژوهش در آ حيطه: بخش سوم
  28  3  86  11  ح ف ت در آمورد پژوهي : بخش چهارم

  174  29  174  29  ح ف ت شناختي پژوهش در آ روش: بخش پنجم
  548  85  865  134  مجموع

  :، ويرايش علمي و تنظيم آنها براي انتشار نكات زير رعايت شده استها مقالهدر ترجمه  .7

پژوهشـي را  ي كه جنبه معرفي يك مجموعه ها مقالهبراي ترجمه سعي شده كليه  ها مقالهدر گزينش  .7.1

 آخـرين ترتيبي است كه همـواره   به ها مقالهگذاري اين دسته از  شماره .بر عهده دارد حتماٌ ترجمه شود

 ...)؛ و 3.2.0؛ 3.1.0؛ 2.0 ؛1.0هاي  مقاله مانند(صفر است  ها مقالهجزء شماره اين گونه 

. نشـده آورده شـده اسـت   هاي كه ترجمه  در آغاز هر بخش از دانشنامه در پانوشت صفحه عنوان مقاله .7.2

هـاي اصـلي پژوهشـي نويسـندگان      چنين، شرح مختصر رشته تخصصي، موقعيـت علمـي و زمينـه    هم

 .ها در پانوشت صفحه اول هر مقاله آمده است مقاله

ترجمه نشـدن   با اين كار .همانند متن اصلي حفظ شده است ها الهمقبندي و ترتيب قرار گرفتن  بخش .7.3

اولين عـدد از سـمت   . ها نشده است ش باعث تغيير در شماره گذاري مقالهيك يا چند مقاله از يك بخ

دومين عدد از سمت چپ، اگر بخش به چند زير . گانه دانشنامه است هاي پنج چپ معرف شماره بخش

 9بـه   3در بخـش  مـثالٌ  كه تعـداد آنهـا   (هر بخش است  هاي بخشزيرباشد، معرف  بخش تقسيم شده

ترتيب قرار گرفتن مقاله مورد نظر ن صورت عدد دوم از سمت چپ معرف در غير اي). رسد زيربخش مي
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انـد، عـدد سـوم     هايي كه به چند زير بخش تقسـيم شـده   در بخش. بخش است هاي مقالهدر مجموعه 

 .معرف ترتيب قرار گرفتن مقاله در زير بخش است

هـاي تخصصـي در پانوشـت صـفحه آمـده اسـت، امـا نوشـتار          ها، معادل انگليسي واژه در سراسر مقاله .7.4

براي سهولت يافتن منبع مورد استناد ارجاعات به منابع نيز . انگليسي اسامي خاص در متن آمده است

 .با حروف التين آورده شده است همانند متن اصليدر فهرست منابع، 

 ←له به مقاله ديگري از دانشنامه ارجاع داده شـده، ايـن ارجـاع بـا عالمـت      هرجا كه در متن يك مقا .7.5

معناي نگـاه كنيـد بـه مقالـه      ، كه به)2.2 ←(مشخص شده است، مانند  مورد نظرهمراه شماره مقاله 

 .است 2.2شماره 

گزينـي مترجمـان، بـراي     ها، صرف نظـر از تفـاوت در شـيوه واژه    كوشش بعمل آمده كه در كليه مقاله .7.6

هاي انجـام گرفتـه    فرايند ترجمه و ويراستاري .تخصصي يك برابرنهاد فارسي بكار گرفته شود هاي اژهو

مأخـذ  برگرفته از » اي اصطالحات آموزش و تربيت فني و حرفه«جزوة ابتدا : قرار زير طي شده است به

 زير

The International Handbook of Education for the Changing World of Work 

Edited by:  Maclean, R. and Wilson, D., 2008, Springer. 

نويس  پيش. در اختيار مترجمان قرار گرفت آهنگي ترجمه كتاب دانشنامه براي حفظ يكپارچگي و هم 

مـتن ويراسـتاري شـده    . گرفت متن ترجمه شده پس از حروف چيني در اختيار ويراستار ادبي قرار مي

كليه مقاالتي كه اين . شد س بازنگري نهايي ويراستار ادبي فرستاده ميدوباره براي حروف چيني و سپ

هاي تخصصي  يكسان سازي واژه ،تطبيق با متن انگليسي ،مرحله را گذرانده بودند براي بازنگري علمي

 ،يكسان سـازي حـروف چينـي   ترسيم نمودارها، اي،  غير نامرتبط با آموزش فني و تربيت فني و حرفه

ودن شرح حال نويسندگان مقاله و در صورت لزوم توضيح درباره برخي مباحث مـبهم  ، افزآرايي صفحه

  .در اختيار اين جانب قرار مي گرفت

م جـا داده  دوجلد در پايان جلـد   دوهاي هر  نامه تخصصي و فهرست منابع مقاله نمايه موضوعي و واژه .7.7

 .شده است

، دكتـر علـي اصـغر    2و آقايان دكتر محمد جعفر جـوادي  1ها خانم فاطمه فقيهي قزويني مقاله در ترجمه .8

برعهده  3.5.5ويراستاري ادبي تا مقاله . اند با اين جانب همكاري داشته 2، مرتضي اخوت اصفهاني1خالقي

                                                 
وزارت اموزش و پرورش، مترجم تعداد كثيري از  -كارشناس ارشد بازنشسته پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش -خانم فاطمه فقيهي قزويني.  1

و پرورش، آموزش و پرورش تطبيقي، كه عمدتاٌ توسط انتشارات پژوهشگاه  هاي آموزشي، اقتصاد آموزش مقاالت و آثار علمي در زمينه سياست
 .مطالعات آموزش و پرورش منتشر شده است

شناسي تعليم و تربيت، آموزش و پرورش  جامعه: عضو باز نشسته هيئت علمي دانشگاه، زمينه تدريس و پژوهش -آقاي دكتر محمد جعفر جوادي.  2
 . آموزشيهاي  تطبيقي، ارزشيابي برنامه
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. و از آن مقاله تا پايان كتـاب بـر عهـده آقـاي مرتضـي اخـوت اصـفهاني بـوده اسـت          3خانم كبري بيات

و نيـز حـروف    -نوشـت بـود   نويس دريافتي از مترجمان دست اگر پيش – اها ر چيني بار اول مقاله حروف

. هاي ويراسـتاري شـده بارنخسـت را خـانم مـريم بـاقري ولـوجردي برعهـده داشـتند          چيني كليه مقاله

هـا و   هـا و ترسـيم مجـدد شـكل     تنظيم جدولويراستاري علمي كليه مقاله، درج شرح حال نويسندگان، 

جلد و تدوين فهرست مطالب، نمايه موضوعي همراه معادل  دوها در  ظيم مقالهآرايي و تن صفحهنمودارها، 

  .ها و فهرست منابع را اين جانب برعهده داشتم انگليسي واژه

تشكر نمايم و براي آنان توفيـق خـدمت    هاي كليه اين عزيزان دانم از همراهي و راهنمايي وظيفه خود مي

از خداونـد متعـال    .ايران را از درگاه خداوند متعال مسئلت نمـايم آموزش و پرورش كشور عزيزمان  به گذاري

 انجام اين كار بي سابقه را برايمايم فرصت، توانايي و توفيق  در اين مراحل پاياني زندگي حرفهسپاسگزارم كه 

اي كشـور و   اي بـراي بهبـود وضـع آمـوزش فنـي و حرفـه       از درگـاهش تمنـا دارم آن را وسـيله   . فراهم آورد

  .هاي پژوهشي مرتبط با آن قرار دهد تفعالي

  عبدالحسين نفيسي: پژوهشگر

  1391آذر تهران، 

   

   

                                                                                                                                                        
اي، برنامه ريزي  هاي آموزش فني و حرفه عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد رجايي، زمينه تدريس و پژوهش، نظام -اقاي دكتر علي اصغر خالقي.  1

 .اي تطبيقي اي و آموزش فني و حرفه درسي آموزش فني و حرفه
  اقتصادي -حقوقيكارشناسي ارشد حقوق، ويراستار متون  - اقاي مرتضي اخوت اصفهاني.  2
  .كارشناسي ارشد ادبيات فارسي، ويراستار نشريات پژوهشكده تعليم و تربيت - خانم كبري بيات.  3
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بيت تر المللي بررسي در زمينه آموزش و نهادهاي پژوهشي ملي و بين تنها در اين اواخر بود كه با ايجاد

هاي عمده در اين مورد، يكي تأسيس  از گام. قرارگرفت اصلي پژوهش در آموزشاي در حوزه  حرفه) فني و(

بود كه بعداً مؤسسة فدرال ) BBF 1970(اي در آلمان فدرال  پژوهش در زمينة آموزش وتربيت حرفه ةمؤسس

مركز مطالعه و پژوهش  نهادهاي ديگر عبارت بودند از. نام گرفت) BIBB(اي  بيت حرفهتر آموزش و

اي اتحاد جماهير شوروي در  ، مؤسسه سراسري آموزش فني و حرفه)Céreg 1970(ها در فرانسه  صالحيت

در اياالت ) NCRVE) (1965(اي  و مركز رهبري و پژوهش دربارة آموزش فني و حرفه) ١٩�٣(لنين گراد 

المللي، پيش از همه بايد از مركز  در سطح بين .مركز ملي پژوهش ارتقاء يافت به )1977(متحده، كه بعداً در 

و مراكز اروپايي ) UNESC0-UNEVOC 2000(اي  بيت فني و حرفهتر المللي يونسكو براي آموزش و بين

پژوهش در زمينة آموزش  به المللي توجه ملي و بين. نام برد) CEDEFOP 1975(اي  بيت حرفهتر توسعة

هاي آموزشي است،  اي با سياست امدهاي ارتباط مستقيم آموزش حرفهاي نه تنها ناشي از پي بيت حرفهتر و

  .بلكه سياستهاي اقتصادي و بازار كار نيز در آن تأثير گذار بوده است

. رود شمار مي بهها و اقتصادهاي ملي  اي عامل كليدي بهبود و حفظ توان رقابت پذيري بنگاه آموزش حرفه

هاي مورد نياز مدرن سازي  مهارت«در مطالعة خود با عنوان  براي مثال، گردهمايي مدرن سازي امريكا

 :كند كه تأكيد مي) 1993(» صنعتي

هاي اقتصادي براي  هاي كارگران و بنگاه متناسب با چگونگي شتاب فعاليتهاي اقتصادي و مبتني بر فناوري، توانايي"
 "شود و اقتصادهاي ملي تبديل ميها  هاي جهاني شركت عنصري اصلي در عرصة رقابت به يادگيري و سازگاري،

)Modernization forum 1993,4(  

                                                 
و استاد مشاور ) Bremen(دانشگاه برمن اي،  فناوري اطالعات و آموزش حرفه -مهندسي برقبيتي، استاد بازنشسته تر دكتراي علوم -فليكس رونر .1

اي، كار  برنامه ريزي درسي و صالحيت حرفه: هاي اصلي پژوهشي زمينه. تربيت معلم چين شرقي در شانگهاي و دانشگاه)  Tongji(ئي  جي دانشگاه تونگ
  .اي المللي آموزش حرفه و فناوري، ياددهي و يادگيري، مطالعات تطبيقي بين

. آلمان -مستقر در بن) UNESCO_UNEVOC(ونسكو اي ي تربيت فني و حرفه تربيتي، مدير مركز آموزش و دكتراي علوم -روپرت مكلين.2
   .ح ف آتهاي  ح در آموزش براي همه و در آموزش براي توسعه پايدار، اثر بخشي و كارايي در نظام ف ت آ: هاي اصلي پژوهش زمينه
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 ح ت آريزي در  عنوان يك اصل با مأموريت برنامه به اي همگاني بيت حرفهتر بنابراين پژوهش در آموزش و

هاي كارگري و نهادهاي دولتي مسئول  هاي صنعتي، اتحاديه بين انجمن 1گو و پيوند نزديك دارد و از گفت

  .گيرد سرچشمه مي) 2.0 ←(اي  بيت حرفهتر آموزش و

 ميزان به هاي ملي نهادهاي آموزشي نظام به و نزديكي آن ح ت آعلمي  2گفتمانهاي ميان نقش  تفاوت

  .هاي آموزشي مورد نظر وابسته است اي در نظام آموزش حرفه 3نآميخت

اي،  اي براي معلمان آموزش حرفه دانشگاهي نسبتاً گسترده تحصيالتدر كشورهايي كه برخورداري از 

اند، زيربناي  پراكنده شده 4اي هاي تحصيلي حرفه هاي درسي مرتبط، كه در رشته اجباري است، برنامه

اي، فرايندهاي ياددهي و يادگيري را  گذارند كه طراحي تخصصي آموزش حرفه  پژوهشي در اختيار مي

 -بين كشورها) ماهر(اقتصادي و فناوري و ظهور بازارهاي كار   توسعه 5نشدالمللي  بين. سازد پذير مي امكان

 ,Gnollman/spôtte/ Rauner(اي  گرايي آموزش حرفه هم به شود، مانند آنچه در اتحاديه اروپا مشاهده مي

تأسيس  .ح فر اهم آورده است ف هاي آت اي قوي براي جهاني كردن پژوهش كمك كرده است و انگيزه) 2006

  .اي است يكي از نمودهاي چنين توسعه) 6UNIP( ح ف ت شبكه توسعه نوآوري و تخصصي آ

، )سطح كالن(اي  بيت حرفهتر هاي آموزش و در سطوح نظام 8ةو وظايف توسع 7تنوع مسائل پژوهشي

دهي  شكل، و نيز تجزيه و تحليل و )سطح مياني(اي  بيت حرفهتر هاي سازمان، تشكيالت و طراحي برنامه

منجر  9هاي پژوهشي هاي علمي و سنت درهم آميختن رشته به ،)سطح خرد(فرايندهاي آموزش و يادگيري 

 11مشاركت، مشخصاً با 10اي شيوه ميان رشته به توان ح را تنها مي ف آت هاي پژوهشبنابراين . شده است

عه شناسي آموزش، نظريه كار، جام صنعتي، جامعه شناسي شناسي، جامعه شناسي هايي مانند روان رشته

هاي  ويژه در زمينه به آموزش. بيت و اقتصاد سازماندهي كردتر سازمان، علوم طبيعي، مهندسي، تعليم و

اي و  هاي حرفه شود زيرا هريك از آنها در يكي از رشته اي انجام مي تخصصي توسط مدرسان آموزش حرفه

  .)3.2 ←( آموزش آن تخصص دارند

هاي پژوهشي پيچيده از جهات  اي در مطالعه مسائل و حوزه هر چند كه تقاضا براي رويكرد ميان رشته

بااين حال، . نمايد علمي و سياسي بارها مورد تأكيد قرار گرفته است، ولي تحقق عملي آن بسيار دشوار مي

هاي  كافي براي روشهاي  ح مسائل پژوهشي خود را اصالت دهد و بنيان ف هاي آت براي آن كه پژوهش
                                                 

1 - dialogue 
2 - discourse 
3- integration  
4 - vocational discipline 
5 - internationalization 
6- United TVET Network on Inovation and Professional Development (UNIP)  
7 - research question 
8 - development tasks 
9 - research traditions 
10 - interdisciplinary 
11 - participation 
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ح  ف گذاران پژوهش آت بنيان .هاي خود فراهم آورد، چنين رويكردي سازنده است موضوع) 5.1 ←( 1پژوهشي

براي . اند ح بازتاب داده ف آت 2هاي خود براي توسعه روش شناختي پژوهش از قبل اين امر را در خواست

   :آمده است BBFمثال، در نخستين برنامه پژوهشي 

هاي مرتبط با ابزارها، با رعايت روابط بين  و تدوين ابزارهاي روش شناختي و اصطالح شناسي براي فعاليتتوسعه "

  ).BBF 1971b(ترجمه شده از آلماني ( "اي رشته

المللي  علمي بين جامعهعنوان  تدريج به ح شكل گرفت و به ف تجربه پژوهش در آت 1970از آغاز دهه 

 1997، كه در )VETNET(آموزي  اي و شبكه پژوهش در مهارت شبكه اروپايي آموزش حرفه. سازماندهي شد

  .هايي از ظهور چنين گسترشي بودند نمونه UNESCO-UNIVOCالمللي مراكز  ايجاد شد، همانند شبكه بين

هاي  ح در مورد هدف ف در آتهاي روش شناختي پژوهش  سازي بنيان با اين حال، در خواست شفاف

دانشنامه كنوني، افزون بر . ح تحقق نيافت ف گذاران نهادهاي دولتي پژوهش در آت تعيين شده توسط بنيان

  )5.1 ←؛ 5 ←(توضيح بيشتر اين موضوع بپردازد  به خواهد مسائل ديگر، مي

زمان اجراي اصالحات  به اند، المللي مطرح شده ، كه اينك در سطح بينح ف ت آهاي  پژوهش هاي ريشه

را با » آموزش براي دنياي كار«گردد، كه موفق شد مقوله  آموزشي سوئد در اواخر قرن نوزدهم باز مي

. ارائه كند 1904تا  1876هاي  نمايشگاه جهاني پي در پي در سال پنجخود در  3بيتيتر اصالحات تعليم و

دريافت  به اي حتي در نمايشگاه جهاني پاريس حرفهبيتي در زمينه تر هاي علوم آوردهاي چنين سنت دست

اي از كشورهاي  بيت حرفهتر المللي تعليم و جمعي از كارشناسان بين). Reincke 1995.7(مدال طال نايل آمد 

بيتي مرتبط با فصل مشترك مدرسه و دنياي تر اسكانديناوي، ايالت متحده، روسيه و اروپا نه تنها با اين شيوه

ه و اي گنجاند بيت معلمان حرفهتر يك تجربه آموزشي برخورد كردند، بلكه آن را در برنامه عنوان به كار

در ارتباط با توسعه پژوهش در ). Hudson 1951: Larsson 1899(اي در مباحث علمي تبديل كردند  مقوله به

اي در  راي آموزش حرفهبر علمي برخورد كردن با تفكر، تحليل و اج  )Lipsmeir(ماير  ح در آلمان، ليپز ف آت

كار فني آلمان  آموزشمؤسسه در نيز  وتشكيل شد  1908بستر فعاليتهاي كميته مدارس فني آلمان كه در 

 1900قبالً در حدود سال ). .Lipsmeir 2005, 22(كند  ايجاد شد تأكيد مي مقياسكه توسط صنايع بزرگ 

ده بود كه در تشكيل آن متخصصان المللي بوجود آم هاي آموزشي تطبيقي بين يك شاخه پژوهش

المللي  مؤسسه بين"هاي تطبيقي  مركز اين پژوهش. اي نيز مشاركت داشتند بيتي در آموزش حرفهتر علوم

بيتي مانند تر مستقر در دانشگاه كلمبيا در نيويورك بود كه در آنجا متخصصان علوم "براي معلمان كالج

آمدند  گرد مي) Kerschen Steiner(كرشن اشتاينر و ) Monoroe(مونرو ). Kandel(ديويي، كندل 

)Lauterbach, 2003b.220.(  
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اي تأثير  در اوايل سده بيستم در باره تدوين برنامه درسي حرفه) David Snedden( اسندن كارهاي ديويد

را   ح ف آتهاي پژوهشي آموزشي در  بنيان» اي واقعي آموزش حرفه«درباره و  انظريه . جا گذاشت به دراز مدتي

اين كار با ). Klieband 1999; Snedden 1912; Drost 1967 به چنين نگاه كنيد هم(گذاري كرد  در امريكا پايه

گيري مباحث  شكل به اي همراه بود، كه تداوم آن هاي اصولي درباره كاركردهاي آموزش حرفه بحث

اي در حد  كاهش آموزش حرفه. است هتا حال حاضر انجاميد ح ف ت آاي و پژوهش در  بيتي حرفهتر علوم

در اين . بازتاب يافته است) Bobbitt. 1918(شغلي در برنامه درسي تدوين شده توسط بوبيت  1صالحيت

شود كه بايد مطابق  عنوان فرايندي تصور مي به اي متناسب با توسعه صنعتي امريكا رويكرد، آموزش حرفه

در ). Taylor 1911 به نگاه كنيد(تنظيم شده سازماندهي شود ويژه توسط تيلور  به قواعد مديريت علمي كه

اي در  اي بوسيله جان ديويي معرفي شد كه جايگاه آموزش حرفه بيتي حرفهتر اي درباره علوم مقابل آن، نظريه

  ) Dewey 1916b(ساالرانه تعريف شده بود  متن آموزش مردم

ها  و مهارت 3هاي خاص ، تعريف حيطه2رخ شغلي نيممانند تدوين  يتنها در آغاز سده بيستم بود كه وظايف

گيري تناسب داوطلبان براي شركت در يك برنامه خاص  هاي اندازه براي كارگران ماهر و تدوين روش

 بيتي و نيزتر علوم به را ح ف ت آدر  هاي پژوهش ،ها اين جنبه. پوشش داده شد ح ف ت آهاي  اي در پژوهش حرفه

 سازد كار است مربوط مي به دهي علمي، كه هدف آن تحليل و شكل ةعنوان رشت به مطالعات نيروي كار به

)Ulich 1994; Hackman/Oldham 1976; Emery 1959 .( رخ  و نيم 4ها ، تكوين شغلح ف ت آدر پژوهش در

باحث آموزي از جمله م هاي حرفه چنين شيوه آموزي، هم  حرفه 5هاي اي و رسانه هاي درسي حرفه شغلي، برنامه

 ها درسي و در رسانه  بنابراين، پژوهش در برنامه. آيند و توسعه بشمار مي  پژوهشهاي  اصلي زمينه

  .شوند اي و تحليلي سازماندهي مي هاي توسعه كيبي از بررسيتر عنوان به

هاي آموزش  ويژه در محتوا و هدف به و پژوهش در آموزش و پرورش ح ف ت آتمايز پژوهش در  وجه

ها  امر تكوين شغل. لحاظ تاريخي ناظر بر سازماندهي كار متناوب با شغل تكوين يافته بود به است كهاي  حرفه

و تحليل و طراحي آموزش آن، صالحيت شغلي و  6اي حرفهتخصصي هاي آن، تغييرات در امور  و حوزه

براي  8عنوان مرجعي به او تغييرات آنه 7اي هاي حرفه تيب حيطهتر باين. گيرد فرايندهاي يادگيري را در بر مي

در . دنبال آورد به را 9بندي مشاغل اي تبديل شدند، امري كه طبقه هاي آموزش حرفه هاي محتوا و هدف بنيان

ها در پايان  تأييد عنوان. كند حالي كه ديپلم متوسطه صالحيت فرد را براي تحصيالت دانشگاهي گواهي مي
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اي هستند كه توانائي داوطلبان را بر انجام وظايف  هاي ويژه اي غالباً نشانگر شايستگي دوره آموزش حرفه

ولي اگر خلبان . انجامد پرواز مي 2دريافت گواهينامه به مثالً موفقيت در آزمون خلباني. رساند مي 1تخصصي

 دست آورده به تواند اطالعاتي را كه از يك محيط مجازي تعليم ديده نتواند در آزمون نهايي نشان دهد كه مي

هاي عمودي و افقي و تنظيم سرعت  عمليات درست و منطبق با وضعيت هواپيما، مانند بكارگيري سكان به

هاي آموزش  اين ويژگي تمامي شكل. خلباني محروم خواهد شد 3حرفه به يابي تبديل كند، مسلماً از دست

ارتباط با  در. كار معيني است به تخصصي براي اشتغال 4هاي اي است كه هدفش كسب شايستگي حرفه

از دانش و  5اي روبه رو است، مانند رمزگشايي هاي ويژه اي، اين وضعيت با چالش مطالعه علمي يادگيري حرفه

  .هاي تخصصي هايي كه در انجام يك كار تخصصي نهفته است، يا سنجش و ارزشيابي شايستگي مهارت

ود كه براي اشتغال كسب ش هايي بكار برده مي براي طيف كامل مهارت» اي آموزش حرفه«اصطالح 

هاي كليدي  مقولهبنابراين صالحيت، شايستگي و آموزش، . آيد دست مي به شود و يا در درون نظام اشتغال مي

معناي آن است كه ارتباط بين اجتماع  به اين. هاي مختلف اين دانشنامه ارائه خواهند شد هستند كه در فصل

و  8آموزي ابتدايي و حرفه 7اي چنين هدايت حرفه اي، هم و آموزش، آموزش عمومي و حرفه 6پذير شدن

داليل عملي در اين دانشنامه، پژوهش در  به صرفاً. هاي خاص خود برخوردار خواهند شد نيز از عنوان 9مستمر

آن كه  به ست، مشروطكار اجتماعي در نظام اشتغال محدود شده ا به ، در پيروي از مقررات وضع شده،ح ف ت آ

  .آموزي مرتبط با آن در نظام آموزش عالي صورت نگيرد حرفه

يادگيري «اي با اهميت حياتي كه براي  بيت حرفهتر ، آموزش و10 بر خالف نظام آموزش و پرورش عمومي

توسعه غيررسمي و با قصد  ي ازعنوان بعد به اين امر. شود قايل است شناخته مي) 3.6 ←(» در فرايند كار

  .رود شمار مي بهقبلي شايستگي 

شود، زيرا كانون توجه آن  متمايز مي) عمومي(ح از پژوهش در آموزش و پرورش  ف ت چنين پژوهشي در آ هم

هاي يادگيري، شناخت و رشد  معناي آن است كه نظريه به اي بزرگساالن متمركز است، كه بر يادگيري حرفه

راحي آموزش و پرورش و فرايندهاي اجتماع پذيري كودكان واجد اهميت هستند، براي تحليل و ط دركه 

هاي  آيد نظريه در مقابل آنچه كه در اين زمينه بكار مي. اي برخوردارند ح از اهميت حاشيه ف ت پژوهش در آ

  ).Lave/Wenger1991, Dreyfus/Dreyfus 1987 به نگاه كنيد(پردازد  يادگيري بزرگساالن مي به رشدي است كه
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اند،  اي اين واقعيت است كه كشورهايي كه از نظر سطح توسعه اقتصادي مشابه ويژگي ديگر آموزش حرفه

هاي  ميزان زيادي از ويژگي به اي آموزش حرفه. اي هستند بيت حرفهتر هاي كامالً متفاوت آموزش و داراي نظام

هاي ديرپا مثالً در  ح، با سنت ف ت توسعه يافته آ هاي بسيار نظام. پذيرد تأثير مي 1ها ملت -فرهنگي دولت

هاي صنعتي در رقابت  ها، ناگزير با فرهنگ كشورهاي اروپايي، تحت شرايط جهاني شدن اقتصاد و فناوري

اين . و نوع آموزش متناسب با آن چندان با يكديگر تناسبي ندارند 2عنوان شغل به است كه در آنها كار

اي  ، جايي كه هيچ پژوهش پيشرفته)Georg/ Sattel 1992(كشور ژاپن صادق است  موضوع، براي مثال دربارة

وضعيت در اياالت متحده اما كامالً متفاوت است، جايي كه درهاي . ح در آن پديد نيامده است ف در آت

اي در  هاي حرفه برقراري برنامه به اين امر. روي زندگي واقعي و محتواهاي عملي بازتر است به آموزش عالي

گيرد،  هاي فني صورت مي پرستاران، كه آموزش آنان مثالً در آلمان در كالج. ها انجاميده است دانشگاه

آمدهاي تفاوت  از پي. گذرانند هاي امريكا مي هاي پرسابقه دانشگاه را در دانشكده» پرستاري«دروسي مانند 

ده زودتر از كشورهايي كه مرزبندي اي آنست كه در اياالت متح هاي تحصيالت حرفه آشكار سنت برنامه

شود،  در آنها اعمال مي) 4اي آمادگي حرفه: 3اي هدايت حرفه(اي و آموزش عالي  آشكاري بين آموزش حرفه

  .اند هاي پژوهشي در حيطه بخش خدمات شخصي توسعه يافته اي و سنت هاي تحصيلي حرفه رشته

دنياي كار، هم در  به هاي متفاوت گذر از مدرسه هاي مشابهي براثر شيوه المللي نيز تفاوت در سطح بين

بررسي مسايل گذر ). Stern/Wagner 1999(شود  بازار كار مشاهده مي به نخستين و هم در دومين آستانه ورود

 5هاي پايه دنياي كار و مطالعات عملكرد سوادآموزي در زمينه شايستگي به در آستانه اول، گذر از مدرسه

. اند در رياضيات و علوم طبيعي از اهميت روز افزوني برخوردار شده 6هاي ساده خواندن و نوشتن و نيز مهارت

 .اي دنبال خواهد شد اي و هدايت حرفه آموزي، آمادگي حرفه براي حرفه 7هاي پختگي ها در عنوان اين جنبه

  اي هاي ميان رشته ميدان پژوهش -ح ف ت پژوهش در آ

اي  ويـژه  8ح و مطالعات نيروي كـار، خويشـاوندي   ف ت و روش شناختي، ميان پژوهش در آ به لحاظ محتوا

در حـالي كـه   . شود هاي خاص ناشي مي ح در حوزه ف ت هاي آ تفاوت بين آنها از تنوع در پژوهش. وجود دارد

اي ميزان كار ه جنبه به ، بيش از هر چيز9گيري كارهاي مهارت طلب مطالعات نيروي كار، مثالً تحليل و شكل
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ح در درجه اول بر محتواي كار و  ف ت پردازد، پژوهش در آ هاي بهداشتي و ايمني در كار مي ، حمايت1موظف

خويشاوندي . متمركز است 2اي حرفه درسي هاي هاي شغلي و برنامه رخ آموزي و نيز بر توسعه بيشتر نيم حرفه

  ).3.8.1 ←(شود  هاي مختلف آشكار مي شكل هب هاي بين اين دو سنت پژوهشي و اشتراكات و نيز تفاوت

 اين اصطالح. پديد آورد» كار و فناوري«هاي مهمي براي حوزه پژوهش در  مطالعات نيروي كار، انگيزه

انساني «هاي ايمني كار و  اي كه از سياست برنامه. هاي نيروي كار اشاره دارد برنامه فناوري و سياست به

  ).3.8.1 ←( نشأت گرفته است» 3ساختن كار

همراه آن فرايند كار و نيز تحليل  به هايي از صالحيت و مشتمل است بر جنبه» انساني ساختن كار«برنامه 

پيشگام  .)3.8.1 ←(گيري محيط كار، محتواي كار و فرايندهاي كار كه با صالحيت در ارتباط است  و شكل

و پس از آن پژوهش در » انساني كردن كار«اي است درباره  پژوهش برجسته 4كفايت –فرايندهاي صالحيت 

هاي واكنشي كه بر تخمين و كاهش خطرهاي احتمالي  نقد شيوه 1980در اوايل دهة . »كار و فناوري«

» كار و فناوري«هايي در زمينه  پژوهش به هاي فناوري براي دنياي كار متمركز بودند، سرآغاز اهتمام نوآوري

  ).Rauner 1988a(رابطه بازار در كار و فناوري بود  5كه تأكيد آن بر شكل گرفتنشد 

مسلط بر فناوري و اقتصاد كه در آن زمان در جامعه شناسي صنعت، جامعه شناسي كار و  6حتميت گرائي

و ) Donald Mackenzie(دونالد مكنزي ). Lutz 1988(نقد گذاشته شد  به پژوهش در صالحيت رواج داشت

تنها نظريه مؤثر درباره رابطه بين فناوري و «حتميت گرائي فناورانه را ) Judy Wajcman(دي وايكمن جو

ح، كه آلمان در آن  ف ت اين امر براي پژوهش در آ). Mackenzie / Wajcman 1985, 4(قلمداد كردند » جامعه

آمدهايي بدنبال  كت داشت، پيمشار» كار و فناوري«هاي  در ارتقاي برنامه توسعه و پژوهش BiBBاز طريق 

هاي پژوهش و توسعة خود، تغيير اساسي پارادايم  آمدها يكي اين بود كه در جريان فعاليت از جمله پي. داشت

عنوان متغيري  به اي و صالحيت، ديگر از آن پس، آموزش حرفه. را مورد توجه قرار داد» شكل گيري«

حاصل شده  -7ت فناوري و اقتصادي بعنوان مقتضيات صالحيتمنحصراً وابسته كه از تقاضاي ناشي از تغييرا

هاي فناورانه، تغييرات محتوا و شكل  آيد كه با نوآوري شود، بلكه متغيري نسبتاً مستقل بشمار مي تفسير نمي

تحليل روابط متقابل ميان كار، فناوري و آموزش در . )3.8.1 ←(كار و نيز صالحيت كارگران در تعامل است 

كنار گذاشته  به هاي آموزشي منجر هاي حرفه آموزي و نظام آموزي، برنامه يندهاي يادگيري و حرفهسطوح فرا

گرايي فناوري و  پيروي از حتميت به اي ح شد كه تفسيرش از آموزش حرفه ف ت شدن نوعي از پژوهش در آ

  .اقتصادي، تطبيق با تغييرات دنياي كار بود

                                                 
1 - work load 
2 - voc.curriculum 
3 - humanization of work 
4 - qualification -adequate 
5 - shaping 
6 - determinism 
7 - qualification requirement 
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هاي پژوهش انجاميد كه با اين روابط  هاي علمي و سنت بين رشتهپيوندهاي مختلفي  به ها اين پيشرفت

را در ) 3.2 ←( 2اي هاي تحصيلي حرفه آموزي و رشته با حرفه 1بيتي مرتبطتر اگر علوم. متقابل مرتبط بودند

  .اي را تميز داد توان پنج زمينة ميان رشته ، ميدهيمح قرار  ف ت مركز پژوهش در آ

 بيتيتر ح مستلزم همكاري متخصصان علوم ف ت عنوان زمينه محوري پژوهش در آ به 3پژوهش در شغل 

 تخصيص انحصاري پژوهش در شغل. اي و جامعه شناسان صنعتي است حرفهتحصيلي هاي  اي، رشته حرفه

وضع در همكاري  همين. شود مي 4هاي پژوهش هاي علمي، موجب محدود شدن پرسش يكي از اين رشته به

عنوان  بهيك شغل  مثابه به از اين منظر كار. در اشتغال و پژوهش در بازار كار صادق استبين پژوهش 

  ).Kurtz 2005 3.1( شود اي از نظام اشتغال و بازار كار كارگران ماهر شناخته مي جنبه

 ←( 5پذيري شغلي ي اجتماعها گيري فرايندهاي تخصصي كار نيز در زمره جنبه هنگامي كه تحليل و شكل

و  )3.6.7←؛ 3.5.1←( 7توسعه شايستگي تخصصي، )3.6.9 ←؛ 3.6.8 ←( 6، تكوين هويت تخصصي)3.6.6

پژوهش در  پژوهش در شغل موضوع محوريشود كه  ح در نظر گرفته شود، آشكار مي ت آ 8هاي آموزش شيوه

  .ح است ف ت آ

 هم به هاي نزديك ح از حوزه ف ت آ هاي در پژوهش) 3.4.1 ←( صالحيت در پژوهشو  پژوهش در شغل

هاي شغلي و خصوصيات آنها،  رخ گذاري و توصيف نيم آيند زيرا توسعه مشاغل متضمن پايه شمار مي به

كه بر حسب  پژوهش صالحيت، .هاست كه بايد در اين زمينه بررسي شوند و مقتضيات صالحيت 9كارها پاره

مربوطه  )3.2 ←( اي حرفهتحصيلي هاي  پذيرد، مستلزم همكاري رشته هاي شغلي تنوع مي مشاغل و حيطه

  .هاي پژوهش در برنامه درسي و نيز در خبرگي استوار است است كه مورد اخير نوعاً بر پايه روش

پرسش اصلي در . اردنوبه خود ارتباط نزديكي با پژوهش در صالحيت د به 10پژوهش در برنامه درسي

اي و نيز  هاي آموزش حرفه محتواي آموزش و هدف 11مشروعيت: پژوهش در برنامه درسي عبارت است از

تا امروز . آموزي است هاي حرفه اي و برنامه ها در برنامه درسي حرفه اين محتواها و هدف 12نظام بخشي

اند كه محتواي  ها و مفاهيمي در رقابت بوده ها و مفاهيم مرتبط با موضوعات درسي با نظريه نظريه

 ←(كنند  يدانش علمي يا مقتضات واقعي صالحيت توجيه م 13هاي عيني  ويژگي به آموزي را با ارجاع حرفه
                                                 

1 - vocational pedagogy 
2 - vocational description 
3 - occupational research 
4 - research question 
5 - occupational socialisation 
6 - professional identity 
7 -professional competence 
8 - didactics 
9 - work task 
10 - curriculum research 
11 - legitimating 
12 - systematisation 
13 - objective features 
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 توسعه شايستگي تخصصي به هاي پژوهش و توسعه در برنامه درسي، نظام بخشي يكي از ويژگي ).3.7.1

  .عنوان يادگيري در فرايند كار است به

اي متناظر با آنها  بيت فني و حرفهتر ها و انواع آموزش و شغل به 1اين واقعيت كه كار مبتني بر مهارت

هاي آنها  ها و زمينه بر حسب شغل 2زماندهي پژوهش در يادگيري و ياددهيشود كه سا تفكيك شده باعث مي

بر خالف پژوهش در آموزش و پرورش عمومي كه از اين لحاظ بيش از همه بر . رو شود به با دشواري رو

هايي از پژوهش در  عنوان بخش به فرايندهاي يادگيري و ياددهي خواندن، رياضيات و علوم طبيعي مقدماتي

. ح ناگزير است صدها نوع شغل متفاوت را از يكديگر تميز دهد ف ت متمركز است، پژوهش در آ 3وزيسوادآم

اي بودن و جلب  ويژه تقاضاي بااليي را براي ميان رشته به هاي موجود نشان مي دهد كه اين امر بررسي

هاي  گيري محيط كلدر فرايند، سازماندهي و ش 4يادگيري ويژگي. ها در پي دارد همكاري كردن در پژوهش

انسان نيز مستلزم درهم تنيدگي توان - يادگيري تا طراحي روابط متقابل ماشين ةحمايت كنند كارِ

  .كارشناسي مطالعات نيروي كار و مهندسي است

  هاي پژوهش روش

اي، از طريق نمايندگاني در فرايند  گيري ميان رشته چندان دور از انتظار نيست كه پژوهشي با جهت

پژوهشگران بر حسب تجربه و سوابق رشته . گيري كند هاي علمي مختلف بهره از روش شناختي رشتهعلمي، 

اي از جامعه  عنوان مقوله به گيرند و موضوع پژوهش خود را هاي خاصي را بكار مي تحصيلي خود روش

صالحيت در  گيرند كه پژوهش در شناسي، مطالعات نيروي كار، اقتصاد، مهندسي يا علوم طبيعي در نظر مي

صالحيت و  در در پژوهش. )4.5 ←؛ 3.1.5 ←( آيد شمار مي به اي از اين موارد علوم اجتماعي هم نمونه

را كه  هاي فرهنگي و اجتماعي قاعدههاي خاص، نكته اساسي آن است كه  شايستگي در حيطه

، كه اعتبار آنها را، مثالً در كارهاي 6هاي عيني قاعدههمراه  به هستند 5تخصصي نهادهايدهنده  شكل

توان بر مبناي علوم طبيعي و فناوري توضيح داد، رعايت  هاي مكانيكي و فني، تنها مي مهارت طلب در حرفه

تخصصي و شايستگي  نهادهاي  هاي عيني و اجتماعي از ويژگي اين بصيرت كه تسلط بر قاعده. شوند

شناختي  گيري روش بر جهت) Rôben 2004a; Muller 1978; Heritage 1984( شود تخصصي شناخته مي

  :تأثير گذاري داشته استدراز مدت و آمدهاي  ح پي ف ت پژوهش در آ

                                                 
1 - skilled work 
2 - learning and teaching 
3 - literacy 
4 - characteristic learning 
5 - professional agencies 
6 - objective rule 
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آور  را الزام 1اي رشته كارگيري رويكرد پژوهش ميان به هاي اجتماعي و عيني در شايستگي كارگزار تخصصي، خبرگي در تعامل با قاعده"

 (Roben, 2004a,20) ".سازد مي

، 2هاي پژوهش اجتماعي تجربي ح، افزون بر ياري گرفتن از روش ف ت در آ  پژوهشتاكنون خصوصيت 

شدند و بيش از هر چيز طبق معيار معقول  هايي بوده است كه متناسب با شرايط روز ساخته مي تكثر روش

هاي پژوهش بكار گرفته  ترين سنت اين شيوه عمل بيشتر در ناهمگون. شدند بودن عملي بكار گرفته مي

افتد كه براي رعايت آشكار  ندرت اتفاق مي بهشود،  شود و درست بر خالف آنچه كه معموالً تصور مي مي

او  .است) Gerhard Kleining(گرهارد كالينينك  ه،اين قاعداستثنايي بر. هاي تجربي هم بكار گرفته شود روش

هاي خبرگي در زندگي روزمره تأكيد  م انساني، بر روشهاي فرهنگي و علوم طبيعي يا علو عالوه بر روش

كالينينگ  .)Kleining 1995, 12( "اند تاكنون ادامه زندگي بشر را ممكن ساخته"هايي كه  روش. ورزد مي

  :كند هاي علمي چنين خالصه مي هاي روزمره زندگي و روش تأمالت روش شناختي خود را درباره روش

اي  شيوه به اند كه هاي روزمره هاي كيفي و كمي همان روش روش. روند شمار مي به هاي علمي مبناي روش روزمرههاي  روش "

  )Kleining 1995, 14( ".اند ديگر استخراج شده
شناسي و  هاي روش ح و بر پايه مجادله ف ت اگر اين نظريه پذيرفته شود، پس از دورة تنوع در پژوهش در آ

كه در آن پژوهش در  شوداي ارائه  دانشنامه منطقي است كهسال گذشته،  15هاي حاصله در  پيشرفت

مستند شده باشد و با تنوع ها  پژوهش با ارجاع متقابل در ميان زمينه 3كيبي از زمينهتر ح بر مبناي ف ت آ

كار گرفته  ها به موضوع پژوهش به طور روز افزون توسعه يافته و با توجه به هايي كه مفاهيم، راهبردها، روش

  .شوند، همراه شود مي

چالش . است  ح با شتاب گرفتن تغييرات اقتصادي و فناوري افزايش يافته ف ت هاي پژوهش در آ چالش

سازي در صالحيت با كارگران است، كه عامل حياتي  5و بومي 4يان جهاني سازيگيري ارتباط م ديگر شكل

وظايف بسيار متنوع پژوهش در  به با توجه. المللي بر سر كيفيت است براي نوآوري و بهروزي در رقابت بين

يا  6هاي نمونه دهي آن در طرح اي، شكل هاي آموزش حرفه سمت بنيان به گيري ح، از ميان جهت ف ت آ

ح، اين دانشنامه بر سر آن است كه چيزي بيش از يك اثر مرجع در  ف ت المللي در آ هاي بين راهبري همكاري

عنوان ابزاري  به چنين دانشنامه قصد دارد هم. ح باشد ت ف درباره پژوهش در آ 7ها و اصطالحات توضيح واژه

  .كار آيد ي بههاي پژوهشهاي  رشتههاي آن در رقابت با ساير  ح و همه حيطه ف ت براي پژوهش در آ

هاي آن بر پايه ساختار پژوهش در  كند و فصل آلماني پيروي ميويرايش دانشنامه كنوني از ساختار 

 بايد توجه داشت كه برخي از موضوعاتي را كه. اند ح كه در آن مندرج است سازماندهي شده ف ت آ
                                                 

1 - transdisciplinary 
2 - empirical 
3 - fields 
4 - internationalization  
5 - localization 
6 - pilot 
7 - lexical 
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هاي جامع ارائه  كمك مقاله به توان هميشه پردازند، نمي مي  ح ف ت هاي ملي آ گيري و سازماندهي سنت شكل به

اي با  براي مثال، موضوع هدايت حرفه. ايم در چنين مواردي ما از شكل مطالعات ملي استفاده كرده. كرد

تفاهم با ناشر در مورد جهاني . درباره آلمان، ژاپن، هلند و بريتانيا ارائه شده است 1هايي كمك مورد پژوهي

تر ويژگي  هاي اضافي و قبول همكاري با نويسندگان بيش طور عمده با افزودن فصل به ت آلماني،سازي ويراس

ترتيبي كه در  به  ح ت ف هاي پژوهش در آ عنوان اثري كه در آن تجربه به با اين حال، دانشنامه. يافته است

در اين نظام پرورش معلمان . وقوع پيوسته تنظيم شده است به اي بيت حرفهتر آلمان براساس نظام نوآورانه

نقش بسيار مهمي بر عهده دارد در ويرايش انگليسي نيز همين روال  2ح در سطح كارشناسي ارشد ف ت آ

  .رعايت شده است

هاي پژوهش  ح و نيز بازبيني پرسش ف ت ي نخست دانشنامه تاريخچه و خواستگاه پژوهش در آها بخش

 ح ف ت افزون بر آن، پژوهش در آ. گيرد اي را در بر مي حرفه تحصيليهاي  اي و رشته بيتي حرفهتر درباره علوم

  .المللي معرفي شده است هاي تطبيقي و بين عنوان زمينة پژوهش به

هايي مواجه است كه  ح با شدت بيشتري با تنش ف ت در مقايسه با آموزش و پرورش عمومي، پژوهش در آ

ريزي و  ح، برنامه ف ت هاي آ نيز از تعامل ميان سياست اي است و در آموزش حرفه 3نفعان حاصل منافع ذي

چارچوب  به ويژه گيرد كه به هايي را در بر مي بنابراين بخش دوم دانشنامه فصل. حاصل شده است هان اجراي آ

بر خالف آموزش و پرورش عمومي و عالي، آموزش . پردازد المللي مي شرايط اجتماعي در زمينه ملي و بين

عنوان منابع انساني توجه  به و بنابراينشركت عنوان يكي از ابعاد توسعه سازماني  به موزش نيزآ به اي حرفه

هاي  تر از ابعاد سياست ، ابعاد اقتصادي و نيروي كاري آموزش حرفه اي، كم اهميتحوزه سياستدر . كند مي

اي بخش دوم پرداخته ه هاي پژوهشي نشأت گرفته از اين وضعيت در فصل پرسش به .شود آموزشي تلقي نمي

  .شده است

. زير بخش ان شكل گرفته است ح با هشت ف ت هاي پژوهش در آ دانشنامه در بخش زمينه هسته اصلي

تنوع بيشتر و تقويت اين بخش وجود دارد  به پذيرش دانشنامه در ميدان عمل نشان خواهد داد كه آيا نيازي

ها و اصالحاتي در اين بخش  افزودن قسمت به يافت شدپيشنهادهاي مختلفي كه از مولفان همكار در. يا نه

  .منجر شد

اين فصل . اضافه شد "ح ت فايده و هزينه و تأمين منابع مالي آ"درباره  3.5 جديدبراي مثال، فصل 

هاي  هاي اين فصل از ارائه و بحث درباره روش دامنة موضوع. دهد ح را پوشش مي ف ت هاي اقتصاد آ جنبه

ي كشيده تر يادگير هاي گسترده فايده به اي تا مباحث مربوط هاي آموزش حرفه ها و فايده گيري هزينه اندازه

  .دوش مي

                                                 
1 - case study  
2 - master 
3 - stakeholders 
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. در شش فصل ارائه شده است 1ريزي درسي زمينه برنامهكارهاي محوري پژوهش و توسعه در 

هاي پژوهش شامل پژوهش در شغل، كه بستر آن در پژوهش بازار كار  موضوعات آن عبارتند از توصيف زمينه

  اي هاي تحصيالت حرفه تهبيتي و رشتر قرار دارد تا انواع خاص مطالعه مشاغل در جامعه شناسي، علوم

ح نقش بسيار مهمي ايفا مي كند  ف ت در آ هاي پژوهشدر  .2اي حرفه تحصيلي هاي پژوهش در رشته

هاي شغلي مشخص و  ها و حيطه اي براساس شغل هاي آموزش حرفه زيرا در اين جاست كه محتواها و شكل

اند، با اين مشكل  بندي شده ها دسته اي كه بر حسب حيطه هاي حرفه رشته. گيرد قطعي مورد وارسي قرار مي

المللي  بين بندي پذيرفته شدة  هاي شغلي بر پايه نظام طبقه حيطه ها و نه رو هستند كه نه شغل به رو

 15تا  6اي، بين  المللي آموزش حرفه واقعيت آن است كه در ميدان عمل بين .)2.3 ←( اند بندي نشده دسته

هاي بهداشتي، صنعت ساختمان، كشاورزي، ساخت و توليد يا مديريت  مانند مراقبت 3اي درسي حرفه  حوزه

اي مرتبط  هاي مختلف سازماندهي كار مبتني بر شغل و آموزش حرفه اما سنت. گرفته است  ني شكلبازرگا

هاي پژوهشي در اين زمينه بوجود  ا يافتهبپذيري  هاي قابل توجهي در قابليت مقايسه با آنها، محدوديت

هشت  به نامه كنونيدر دانش. كند اي مرتبط صدق مي هاي حرفه چنين درباره رشته اين موضوع هم. آورد مي

اي  هاي حرفه طور كامل دامنه گسترش رشته به اي پرداخته شده است كه هاي حرفه حوزه پژوهشي در رشته

داري با يكديگر مطرح  لحاظ مالحظات عملي، موضوعات كشاورزي، تغذيه و خانه به .دهد را پوشش نمي

  .شود پذير مي وده آنها توجيهواسطه ساختار زنجيره ارزش افز به اين كار تا حدودي. اند شده

ح در  ف ت اي است كه كمك كرد پژوهش آ ، معرف زمينهح ف ت ريزي و توسعه آ برنامهزمينه پژوهشي 

گيران قرار گيرد و آن را در يك مؤسسه دولتي مستقر  اي مورد توجه تصميم گذاري براي آموزش حرفه قانون

پژوهش در  به ح و ف ت ريزي آ برنامه به طور مستقيم به هائي كه در اين بخش گنجانيده شده موضوع. سازند

هايي را شامل  ح فصل ت آ 4شود زمينه پژوهش درباره شيوه آموزش برنامه درسي و صالحيت مربوط مي

هاي  هاي خاص پژوهش در شيوه مباحث مرتبط با حيطه. پردازد ح مي ت شيوه عمومي آموزش آ به شود كه مي

  )3.2 ←(اي مورد بحث واقع شده است  هاي حرفه رشتهآموزش در بخش پژوهش در 

هاي اصلي زمينه  مثابه شالوده به و آموزش و پرورش را كار و فناوري، فناوريو  كارزمينه پژوهشي 

انساني سازي "گيرد كه منشاء آن در پژوهش در زمينه  اي در نظر مي دهنده گيري شكل پژوهشي با جهت

هاي مختلف مشاركت كارگران در  شود با شكل در اين جا پرداخته ميمواردي كه  به .نهفته است "كار

اين امر در برگيرنده مسأله صالحيت براي مشاركت و همكاري .گيري دنياي كار ارتباط دارد فرايندهاي شكل

                                                 
1 - curriculum development 
2 - vocational discipline 
3 - vocational subject area  
4 - didactic 
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ويژه قابل  به مطالعات نيروي كار به اي در اين حوزه پژوهشي استنادهاي ميان رشته. گيري است در شكل

  .ستمشاهده ا

پيشنهاده  به هاي مربوط و از بازنگري) Flick 1995a(با الهام از دانشنامه پژوهش كيفي در علوم اجتماعي 

اين فصل تصويري از پژوهش . استفاده شد هاي پژوهش مثالعنوان  به اي تدوين اين دانشنامه، بخش ويژه

جنبه نماينده بودن هر مثال  به تر كمها  هاي اين فصل در گزينه. دهد دست مي ح و خاستگاه آن به ف ت در آ

اي  بيت حرفهتر پژوهش در آموزش و. توجه شده است ها توجه شده، بلكه بر اصالت و ابتكاري بودن پژوهش

عنوان الگوي بدون معارض معرفي شوند چندان  به هاي پژوهشي كه بتوانند در وضعيتي است كه در آن طرح

ح و ظرفيت ابتكاري  ف ت وهشي نمونه، گستره و تنوع پژوهش در آهاي پژ عنوان طرح به .در دسترس نيستند

چنين در اين  هم. شده استامور آموزشي مستند  ايشناسي آنها براي فرايند علمي و نيز بر و شناخت

، نكات جالب  در كليه آنها، خاستگاه. شده استشناختي كامالً متفاوتي نيز ارائه  ها رويكردهاي روش فصل

منظور آن كه ارتباط  به .ها نكات ابتكاري آنها مورد بحث قرار گرفته است اي از نمونه در پارهشناختي و  روش

ح آشكار شود بر اصالت مفاهيم پژوهشي  ف ت ي برگزيده در توسعه پژوهش در آها علمي و عملي بودن نمونه

  .تأكيد شده است

هايي معرفي شده است  افزون بر آن روش. آمده است ح ف ت هاي پژوهش در آ روشدر بخش پاياني، 

 دليل محدود كردن اين بخش. ح داشته باشند ف ت هاي پژوهش در آ كه نوعي مشابهت ويژه با عنوان

هاي پژوهش و توسعه آن است كه رابطة بين موضوع پژوهش و  اي نه چندان گسترده از روش زمينه به

هاي اين بخش، با عمق  تر از همه، فصل مهم. شده و نشان داده شودهاي برگزيده بيان  هاي آن با مثال روش

بدين كنند تا  بيشتري مسايل چگونگي انتخاب روش و بكارگيري آن را در موضوع پژوهش شبيه سازي مي

هاي پژوهشي گوناگوني كه  روش. ح را تقويت كنند ف ت هاي تازه در پژوهش آ توسعه و آزمون روشوسيله 

ويژه در نشريات تخصصي و پژوهش  به ح ندارند و در نشريات متعدد ديگر، ف ت ا پژوهش در آارتباط چنداني ب

  .آنها پرداخته شده است، در اين دانشنامه نيامده است به در شايستگي،
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 اي بيت فني و حرفهتر آموزش و هاي پژوهشدر   پژوهشزمينة   1.0.1

 هاي پژوهش(اي  بيت فني و حرفهتر در آموزش و هاي پژوهشنوشتن برداشتي كلي از توسعة تاريخي 

ح هميشه با تعاريف و  ف ت آ هاي پژوهشدر  3 پژوهشتعريف زمينة . در جهان دشوار است) ح ف ت آ

يك دورة . مشخص شده است اند هاي فرهنگي شكل گرفته وسيلة سنت به نوبة خود به كهساختارهاي ملي 

شود ممكن است در كشوري ديگر بخشي از  اي قلمداد مي عنوان آموزش حرفه به كه در كشوري يآموزش

اي متفاوت  گونه به مراتب تخصصيسلسله ها و  كه حيطه دليل آن به آموزش عالي باشد، و در كشور سومي،

ها اشاره كنيم كه نه تنها ساختار  نمونه تكنيسين به كافي است. اند، اصالً وجود نداشته باشد دهي شده سازمان

 ، آلمان)كالج يا دانشگاه(هاي مختلفي از نظام آموزشي در انگلستان  آموزش آنها متفاوت است، بلكه در بخش

و اياالت ) 1يا فني/عمومي و دورة دوم متوسطه(، فرانسه )غيردانشگاهي 4دورة دوم متوسطه، يا آموزش عالي(

  .گيرد صورت مي) 2هاي محلي كالج(متحده 

                                                 
جمه نشـده  تر هاي مقاله. جمه شده استتر مقاله ديگر است 9مقاله است كه تنها مقدمه آن كه حاوي چكيده مطالب  10اين بخش در متن اصلي شامل  .1

ورهاي استراليا، چين، فرانسـه، آلمـان، ايـالت متحـده آمريكـا، ژاپـن، و در سـازمان        اي را در كش بيت حرفهتر گيري پژوهش در آموزش و خاستگاه و شكل
المللـي در   هايي بسـوي پـژوهش تطبيقـي بـين     گام: ن بخش چنين استاي هعنوان آخرين مقال. كند اي و دو جانبه توصيف مي هاي منطقه سازمان يونسكو،

 .ح ف ت آ
المللـي   راهبري بين: هاي اصلي پژوهش زمينه. ، فراتكفورت)DIPF(ملليپژوهش در اموزش و پرورش آلمان ال مؤسسه بين. دكتراي فلسفه -اووه لوترباخ .2

، مطالعـات ارزشـيابي و عملكـرد    ح ف ت آح، مبـاني نظـري و روش شـناختي پـژوهش تطبيقـي آمـوزش، كاركنـان         ف ت هـاي آ  و مطالعات تطبيقـي نظـام  
 ).المللي بين(

3. research field 
4. tertiary level 
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هاي آموزشي  براي برنامه) 3بندي آموزش المللي طبقه استاندارد بين( ISCEDبندي  بررسي نظام طبقه

هاي آموزشي  جهت ارائه گزارش در خصوص نظام OECDله يونسكو و وسي به كه) بخش بعد به رجوع شود(

 ,OECD 1999a; 2004c(كند  سادگي آشكار مي گوني را به گيرد، اين گونه ملي مورد استفاده قرار مي

UNESCO 2007.( هاي جهاني،  هاي ملي و ارائه روند منظور مقبوليت يك برداشت كلي از پيشرفت به

 ).Ellis 2004(اند  كشور در آمارهاي يونسكو فهرست و با يكديگر مقايسه شده 176ح در  ف ت هاي آ زمينه

دورة اول ( ISCED3و  ISCED2بندي بين  ح از طريق طبقه ف ت مند آ گوني و افتراق نظام تيب، گونهتر اين به

هم نشان داده ) آموزش عالي( ISCED5b، و )از متوسطه غيردانشگاهي بعد( ISCED4، )و دوم متوسطة

زمان در هيچ كشوري نيز  طور هم به اند و هاي آموزشي از نظر اهداف با يكديگر متفاوت اين شاخه. شود مي

اي پايه متمركز است و قبل از هر چيز همة  بيت حرفهتر و آموزيبر سواد ISCED2در حالي كه . حضور ندارند

طور عمده توسط  به كه ISCED5bدر دورة  تحصيليهاي  هد، برنامهد كودكان و نوجوانان را مد نظر قرار مي

آموزش متوسطة خيلي خوب و  گذراندنفرض  شوند، بر پيش  عنوان آموزش مداوم دنبال مي به بزرگساالن و

 هاي پژوهشح پيامدهايي را براي  ف ت هاي آ اين تنوع پيچيدة نظام. تجربة عملي در سطحي پيچيده استوارند

  يپژوهشسمت و سوي موقعيت ملي و در نتيجه، زمينة  به ر برخواهد داشت؛ زيرا ناچار بايد ابتداح د ف ت آ

هاي ساختاري  در حالي كه در اغلب موارد تفاوت. گيري شود مربوط جهت 4 پژوهشهاي  پرسشمشخص با 

هاي فرهنگي مربوط  بافت به كه  پژوهشهاي زمينة  مرزبنديرعايت گيرند،  بين كشورها مورد توجه قرار مي

هاي  تفاوت به كافي است. شود مي هاي ملي دشوارتر نظام در هريك ازح  ف ت آ هاي پژوهششوند، براي  مي

 berufliche Bildungدر مناطق آلماني زبان، . هاي مختلف نگاهي بيندازيم ح در زبان ف ت معنايي اصطالح آ

از جمله (ها و دانش  گر همة چيزهاي مرتبط با انتقال مهارتشود و نشان عنوان اصطالحي جامع استفاده مي به

  اجراي يك فعاليت تخصصي منظور به است كه 5، بدون در نظر گرفتن محل يادگيري)آموزي غير رسمي خود

در منطقة فرهنگي انگلوساكسون، از سويي ديگر، . گيرد صورت مي، شدهتعريف  يشغل مشخصكه در 

گردد كه ممكن است بر اساس سطح  برمي يشغل به اين موضوع. فته استتري شكل گر هاي ظريف افتراق

، 6شغلمانند . يا موقعيت اجتماعي) مانند آموزش حين اشتغال، آموزش متوسطه، آموزش عالي(آموزش 

تواند مشكل باشد،  در يك زبان مي  پژوهشكه تعريف زمينة  اين. بندي شده باشد طبقه 8يا تخصص 7حرفه

و اتحاديه اروپا ) ح ف ت اي آ بيت فني و حرفهتر آموزش و(وسيلة يونسكو  به در اصطالحات مورد استفاده

                                                                                                                                                        
1. lycee d’ enseignement general et /ou technologique 
2. community college 
3. classification of education 
4. research questions 
5. learning venue 
6. occupation  
7. vocation 
8. profession 
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ها برگردانده شوند،  ساير زبان به ها اگر اين اصطالح. نشان داده شده است) ح ت اي آ بيت حرفهتر آموزش و(

 formationبراي مثال، اين موردي از فرانسه است كه بين . شود ميمشكالت تعيين حد و مرزها آشكار 

Professionnelle  وformation technique آموزش آموزش فني و بين اين تمايز . تمايزي وجود دارد

  .شود اي كشورهاي انگليسي زبان را نيز شامل مي حرفه

طور مستقيم تحت نفوذ  اي به بيت فني و حرفهتر هاي آموزش و در دنياي جهاني شدة امروز نظام

  پژوهشدهد چرا تقاضا براي  اين همان دليلي است كه نشان مي. اند هاي فراملي قرار گرفته پيشرفت

با  عنوان سازمان آموزشي ملل متحد به يونسكو. در حال افزايش است  پژوهشيهاي  المللي و مبادله يافته بين

يونسكو، زمينة  1974عمومي  همايشدهد؟ در  سخ مياين چالش پا به هاي جهاني خود چگونه فعاليت

) ب(بخش تفكيك ناپذيري از آموزش عمومي؛ ) الف: (شرح زير تعيين شد به اي آموزش حرفههاي  فعاليت

ريشة ). Lehmann 1988, 55( 1اي از آموزش مداوم جنبه) پ(سازي براي يك زمينة شغلي؛  وسيلة آماده

  هاي آماده شدن جهت كار تخصصي اي يكي از راه بود كه آموزش حرفهعقيدتي تعريف مورد نظر اين باور 

و بنابراين زمينة  تشخيص داده شد )تر نامربوط( تر مناسبح نا ف ت در مقايسه با آموزش عمومي، آ. است

  .است شدهبا تغييراتي اساسي نيز مواجه  ديدگاهالبته اين . تعريف شد محدوديت با ي آن پژوهش

 -و شغل -هاي خاص براي صنعت ح از وظيفة محدود تأمين آموزش مهارت ف ت تر شدن آ گستردهايانگر اين اظهارات نم"
-UNESCO( "جهت توسعة پايدار و شهروندي است 2العمر تر توسعة نيروي كار و يادگيري مادام وظيفة گسترده به

UNEVOC/BMBF 2004, 4.(  
زمان، اصالحات در  اقتصادي گسترش يافته بلكه همهاي اجتماعي و  ح نه تنها در بافت ف ت زمينة آ

  .هاي جديد، مورد بررسي قرار گرفته است مفاهيم و چالش به ح، با توجه ف ت هاي ملي آ نظام

اين كاري است ... ..اين امر بايد اولويت اول هر كشور باشد. اي وجود دارد بيت فني و حرفهتر نيازي ضروري براي آموزش و"
ح را در چهارچوبي از راهبرد توسعة همه جانبة پايدار با نظام  ف ت موفقيت برسد كه كشور بتواند آ به تواند ميكه تنها وقتي 

  ).UNESCO-UNEVOC/BMBF 2004, 4( "آموزش خود پيوند بزند

المللي آموزش  تفصيل در نتايج دومين كنگرة بين به ح و وظايف آينده آن، كه ف ت اين تعريف گستردة آ

را در سرتاسر جهان امروز ح  ف ت آ  پژوهشبيان شده است، زمينة ) Seoul. Korea, 1999(اي  فهفني و حر

  .كند مشخص مي

  )ISCED 1997b(بندي آموزش  المللي طبقه استاندارد بين  1.0.2

  پژوهشگرانبسيار متفاوت هستند، ح  ت آ هاي ملي اين حقيقت شناخته شده كه نظام 1950در دهة 

را بر آن داشت كه بحثي را در مورد استانداردهاي الزم براي مقايسة   پژوهشيها و مؤسسات  دانشگاه

المللي  شناختي مقايسة بين تر مفهومي و روش هدف آنها توسعة بيش. هاي آموزشي آغاز كنند المللي نظام بين

                                                 
1. continuing education 
2. lifelong learning 
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). .Robinsohn 1992, 7 ff(مقايسه باشند المللي قابل  ها و نتايجي توليد كرد كه از نظر بين بود تا بتوان داده

هاي آموزشي ملي تهيه  اي از برنامه عنوان توصيف استاندارد شده به ISCEDبندي  ها، طبقه در پي اين انگيزه

براي تدوين آمارهاي جهاني  1970اولين بار در دهة  ISCEDنظام ). .Proras-Zoniga 1994, 959 f(شد 

معمول  همايشالمللي آموزش در ژنو،  بين همايشدر  ISCED 1975سال . تآموزش مورد استفاده قرار گرف

 )/IBE) (http://www.ibe.unesco.org( المللي آموزش و پرورش دفتر بينهاي ملي در چهارچوب  دولت

در . شد پذيرفتهبيت تر استانداردسازي آمارهاي علم منظور در پاريس به 1978 همايش، و در تصويب رسيد به

. تري، روي آن صورت گيرد هاي آموزشي الزم بود تغييرات بيش طول زمان، براي افزايش تنوع فرصت

  .تصويب رسيد به در يونسكو 1997سال  ISCEDبندي فعلي  طبقه

 INESبندي در چهارچوب  هاي طبقه ها و نظام هاي داده المللي پايگاه بين پذيري امروز براي تأمين مقايسة

، )/http:// nces.ed.gov/ surveys /international/ INES) (هاي آموزشي نظام هاي شاخص(

 ISCEDها و مدارك اروپايي  بندي صالحيت جهت طبقه(براي اتحادية اروپا  EUROSTATيونسكو،

نظام . كنند با يكديگر همكاري مي OECD مديريتتحت  OECDو ) مراجعه كنيد Eurydice 2004 به

ISCED-97  وسيلة  به توسط گروه آمارهاي آموزشي يونسكو انتشار يافت، 1997كه درOECD  تغيير يافته و

-ISCEDراهنماي اجراي : هاي آموزشي بندي برنامه طبقه "نسخة تغيير يافته تحت عنوان. آمد شده است روز

سازمان ). ;OECD 2004c(آمد شده منتشر شده است  در چند ويرايش روز "OECDدر كشورهاي  97

OECD بندي مدارك آموزشي ملي را منتشر كرده است  راهنماي تفصيلي طبقه)OECD 2004c .(

هاي آموزشي ملي و قابل مقايسه را در سطح  بندي برنامه هاي كلي مانند برداشت حاضر، مقوله برداشت

براي  ،)1آموزش در يك نگاه(ها  دهي آموزشي از طريق شاخص اين گزارش. پذير ساخته است المللي امكان بين

  .گيرد در جزيياتي مفصل صورت مي OECDكشورهاي صنعتي عضو 

اين توضيح بر اساس سند اصلي . كند اختصار بيان مي به را ISCED-1997توضيح زير نظام طبقه بندي 

  ).UNESCO 1997b(بنا شده است  ISCED 1997بندي آموزش  المللي طبقه استاندارد بين: يونسكو

  )ISCED Level 0(آموزش پيش از دبستان 

هاي  اين آموزش اوليه دربرگيرندة همة فعاليت. ساله است 7-5و  5- 3سطح صفر شامل سطوح سني 

دهي شده و نهادي شدة دائمي است كه از اشتياق يادگيري و رشد عاطفي و اجتماعي كودكان  سازمان

مدرسة ابتدايي، مدرسة (هاي مراجع نهادي شده  وجه تمايز فعاليت "نهادي شده"اصطالح . كنند حمايت مي

هاي مخصوص صورت  ها و خانواده هايي است كه در خانه و فعاليت) پيش دبستاني، كودكستان، مهد كودك

  .ورود سه سالگي است عرفيسن . گيرد مي

                                                 
1.Education at a Glance 
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  )ISCED Level 1(آموزش ابتدايي يا مرحلة اول آموزش پايه 

متوسط (انجامد  طول مي به چهار تا شش سالشود و  آموزش ابتدايي در پنج، شش يا هفت سالگي آغاز مي

OECDهيچ نوع آموزش رسمي پيشين نياز  به طور عموم به هاي آموزشي سطح ابتدايي برنامه). ، شش سال

به عبارت ديگر، –را دربر مي گيرد  1در كشورهايي كه نظام تحصيلي پاية كل دورة آموزش اجباري. ندارند

بعد از  به بندي آماري، دورة ابتدايي براي مقاصد طبقه - اند تفكيك نشده آموزش ابتدايي و دورة متوسطة پايين

  .شود شش سال نيز گسترش داده مي

  )ISCED Level 2(مرحلة اول آموزش متوسطه يا مرحلة دوم آموزش پايه / آموزش متوسطة پايين

پايان دورة است و تا ) متخصصان هر موضوع درسي(ارائه دهنده نظامي از معلمان متخصص  2سطح 

اي طراحي شده باشد كه آموزش پايه  گونه به رود محتواي آموزشي انتظار مي. يابد اجباري ادامه مي تتحصيال

. شوند سازي مي كار گرفته شده و بهينه به در اين دوره 2هاي پايه مهارت. را تكميل كند 1آغاز شده در سطح 

در . رسد پايان مي به آموزش اجباري نيزهر كجا كه اجرا شود، غالباً در پايان دورة آموزش متوسطة پايين، 

 ISCEDعنوان  به كشورهايي كه دورة ابتدايي بخشي از آموزش پاية مشترك است، دورة دوم آن هم بايد

سطوح مجزا تقسيم نشده است، دورة بعد از سال  به در مواردي كه آموزش پايه. در نظر گرفته شود 2سطح 

هاي آموزشي  اين دوره برنامه. بندي شود طبقه 2سطح  ISCEDعنوان  به بايد) بعد به تميعني سال هف(ششم 

 2سطح  ISCEDرا كه از نظر محتوا شبيه آموزش در  3خاص براي افراد معلول و انواع آموزش بزرگساالن

  .گيرد است، دربر مي

  )ISCED Level 3(آموزش متوسطة باال / مرحلة دوم آموزش متوسطه

مدرك تحصيلي نشان دهندة صالحيت . كند اي را ارائه مي سطة باال آموزش عمومي يا حرفهآموزش متو

گسترة دورة سني . اي باالتر است پذيرش در مدرسهدارا بودن صالحيت يا / اي خاص و كار در يك حوزة حرفه

. گيرد ربر ميطور عموم دو يا پنج سال تحصيلي را د به اين دوره. سالگي است 20-18و  16-15تقريباً از 

  كيبي از آموزش پايه و تجربة كاري تخصصيتر يا 2پايان رساندن سطح  به شرايط پذيرش در اين دوره معموالً

  .است

  :تواند دورة آمادگي براي مراحل زير باشد مرحلة دوم آموزش متوسطه مي

يپلم مانند د( ISCED 3aاز طريق ) آموزش دانشگاهي(الف ISCED 5اول سطح عالي  مرحله -

  و ؛)مانند آنو  Baccalauréat ،Abitur ،Matura، 4دبيرستان

                                                 
1. compulsory schooling 
2. basic skills 
3. adult education 
4. High School Diploma 



39   VW VW VW VWت ف ح: : : : ١١١١ � �2 X�Y  و  456 [\<�  �و� Z<�[ت ف ح � �2 X�Y  و  456 [\<�  �و� Z<�[ت ف ح � �2 X�Y  و  456 [\<�  �و� Z<�[ت ف ح � �2 X�Y  و  456 [\<�  �و� Z<�[ 

 

  
 

هاي آموزشي  ، مانند برنامه1محور-تجربهآموزش عالي (ب ISCED 5اول سطح عالي  مرحله -

سازي براي  معناي آماده به يا پاياني،) 2دوگانهآموزي در نظام  مانند كار( ISCED 3bاز طريق ) ها تكنيسين

  .ISCED 3cكار از طريق  به ورود مستقيم

. توان مشاهده كرد تر را مي ، تخصصي شدن بيش2سطح  ISCEDدر آموزش متوسطة باال، در مقايسه با 

 16يا  15اين دوره  به سن ورود. داشته باشند 2معلمان اغلب بايد صالحيت بهتر و تخصصي باالتر از سطح 

 فرد بايد آموزش تمام وقتي را، 3وزشي سطح هاي آم براي داشتن صالحيت پذيرش در برنامه. سالگي است

پايان رسانده يا آموزش همراه با تجربة  به )شروع شده است 1كه از ابتداي سطح (مدت تقريباً نه سال  به

هاي آموزشي  يا اثبات توانايي استادكاري در برنامه 2سطح  ISCEDاتمام . را دريافت كرده باشد  تخصصي

  .شوند تند كه در نظر گرفته ميترين شرايطي هس اين دوره كم

اقدامات حمايتي در نظر گرفته . شود آموزش خاص افراد معلول بزرگسال نيز ارائه مي 3سطح  ISCEDدر 

اند، در  ها را تكميل نكرده كه اهداف يادگيري اين برنامه 2هاي سطح  شده براي شركت كنندگان در برنامه

ISCED  هاي  اين اقدامات با برنامه. گيرند قرار نمي 3سطحISCED  كه در باال توضيح داده شد، برابر  3سطح

  .تعيين شوند 2يا  1سطح  ISCEDعنوان  به محتوا، به آنها بايد، بسته. نيستند

  )ISCED Level 4(آموزش بعد از ديپلم غير عالي 

است؛ حتي اگر از نگاه ملي، تخصيص  3زش عالياي انتقالي بين دورة متوسطة باال و آمو دوره 4سطح 

 توانند از نظر محتوا نمي 4سطح  ISCEDهاي  برنامه. پذير باشد روشني امكان به 5و سطح  3سطح  به ها برنامه

طور  به 3سطح  ISCEDهاي  ها از برنامه در بسياري از موارد آن. هاي عالي در نظر گرفته شوند عنوان برنامه به

پايان  به را 3نيستند؛ با اين حال، امكان گسترش دانش را براي كساني كه سطح التر قابل توجهي با

تر از شركت كنندگان در سطح  طور عموم مسن به شركت كنندگان در اين سطح. سازند اند، فراهم مي رسانده

طول  هب ها ممكن است از نيم سال تا سه سال برنامه. در اين سطح محدوديت سني وجود ندارد. هستند 3

آن  به الف يا شرط ورود5سطح  ISCEDسازي براي  الف كه آماده4سطح  ISCEDهاي  بين برنامه. بينجامد

كند و خدمت  را فراهم نمي 5سطح  ISCED به ب كه دسترسي4سطح  ISCEDهاي  سطح است، با برنامه

  .بازار كار است، تفاوت وجود دارد به سازي براي ورود اصلي آن آماده

) شود پيشرفته منتهي نمي  پژوهشصالحيت  به طور مستقيم به كه(آموزش عالي  مرحلة اول

)ISCED Level 5(  

                                                 
1. practice- oriented 
2. Dual System 
3. tertiary education 
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هاي آموزش  يا برنامه) 3سطح (هاي آموزش متوسطة باال  تر از برنامه پيچيده 5سطح  ISCEDهاي  برنامه

ب، و يا 3الف يا 3آميز سطح  شرايط پذيرش اتمام موفقيت. است) 4سطح (بعد از ديپلم غير عالي 

 آنها. كم دو سال است دست 5هاي سطح  طول دوره برنامه. الف است4هاي قابل مقايسه در سطح  صالحيت

  .شوند ختم نمي) 6سطح  ISCED(پيشرفته   پژوهشدكتري يا صالحيت  به طورمستقيم به

ISCED  الف5سطح  

كارشناسي، (با كسب مدرك الف در اغلب موارد 5سطح . انجامد طول مي به آموزش عالي سه تا پنج سال

 ةاين سطح هم. شود در يك دانشگاه علوم كاربردي يا دانشگاه تكميل مي) كارشناسي ارشد، مهندسي

 ها نسبت محتواي اين برنامه. شود مدار را كه بخشي از برنامة دكتري نيستند، شامل مي-هاي پژوهش برنامه

شرط پذيرش در اين سطح اتمام . تري دارد قويگيري نظري و عملي  جهت 4و  3هاي سطح  برنامه به

همة مدارك دانشگاهي سطح عالي . الف است4ب يا صالحيت مشابه از سطح 3الف يا 3آميز سطح  موفقيت

ها و طول دوره  اي از نظر نوع برنامه، جايگاه آن در ساختار ملي مدارك و صالحيت اندازي مقايسه در چشم

، مانند مدرك كارشناسي ارشد آمريكا در مجموعة اين 1پيوسته حصيليت هاي برنامه. شوند بندي مي طبقه

  .باشد) معادل تمام وقت(طول كل دوره بايد حداقل سه سال . گيرند سطح قرار مي

ISCED  ب5سطح  

. كنند مي طلبتري را  هاي مطالعة كوتاه الف، دوره5ب، در مقايسه با سطح 5سطح  ISCEDهاي  صالحيت

اند؛ با  شده طراحيبازار كار  به ورود سريع منظور و بهبوده بر كار عملي متمركز  ،اي هحرفگيري  جهت باآنها 

 دسترسي مستقيم. شود بازار كار مربوط مي به مدرك اعطايي. هايي نظري نيز برخوردارند اين حال، از بنيان

ب اتمام 5سطح  ISCEDشرايط پذيرش براي . پذير نيست امكان 6سطح  ISCEDدر  2 پژوهشيهاي  برنامه به

ISCED  اي است كيب با يك صالحيت حرفهتر ب در يك برنامة آموزشي خاص در4ب يا 3سطح.  

) شود پيشرفته منتهي مي  پژوهشصالحيت  به طور مستقيم به كه(مرحلة دوم آموزش عالي 

)ISCED Level 6(  

. شود منتهي مي .Ph.Dپيشرفته نظير   يپژوهشصالحيت  به تكميلي است كه تحصيالت اين سطح مختص

  .بر حضور در دروس پيشرفتهفقط اصيل است، نه   پژوهشها بر مطالعات پيشرفته و  بنابراين تمركز اين برنامه

  ح  ف ت هاي ملي آ ح از طريق توسعة نظام ف ت در آ  پژوهشو تداوم  يكپارچگيتعيين  1.0.3

                                                 
1.consecutive study program 
2. research programs 
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 ح ف ت آ 1حيطه. اند شده مستقريخي مربوط ح در فرآيندهاي تار ف ت هاي آ مسيرهاي توسعة ملي در نظام

طور  به  پژوهش حيطة در طول توسعة تاريخي،. شود وط ميح مرب ف ت هاي آ مناسب در نظام 2هاي حوزه به

يا بيش از يك ) مانند استراليا(دورة زماني پوشش ممكن است تنها سه دهه . پيوسته گسترش يافته است

  .باشد) مانند آلمان و اياالت متحده(قرن 

 3اي تطبيقي مطالعه 1901سال  در )Georg Kerschensteiner, 1901a( شتاينر گئورگ كرشن در آلمان،

فني در  4تر نظام مدرسة ارائه كرد تا اطالعاتي را براي توسعة بيش هاي همجوار باواريا ح در ايالت ف ت از آ

شناختي اصلي آن  گيري جهتتطبيقي را بنيان گذاشت كه   پژوهشتيب، تر اين به .آوري كند مونيخ جمع

ح  ف ت عنوان بخشي مهم از آ به "بيگانه"ح  ف ت هاي آ بر مبناي فهم نظام )داخلي(خودي  هاي توسعة نظام

آغاز شد؛ زماني كه اولين  20و  19ح در فاصلة بين قرن  ف ت علمي آ هاي پژوهشدر اياالت متحده . است

ها تأسيس  ها و دانشگاه ها آموزش معلمان بود، در كالج هاي آموزش كه وظيفة اصلي آن هگروها و  دانشكده

  .شدند

همراه با عرضة پرنفوذ  ،ح ف ت آ "خار و بي اعتبارموقعيت "دهد كه  از سويي ديگر، نمونة فرانسه نشان مي

 ،)ه آموزش دانشگاهياز آن جمل(براي بازار كار از طريق نظام آموزش عمومي   صالحيتهاي  نامه گواهي

 -آن به مربوط  پژوهشيهاي  ح مستقل و فعاليت ف ت اين نتيجه منتهي شد كه يك نظام آ به طور طبيعي به

  .ايجاد شود نتواند -شد چنان كه در آلمان و هلند مشاهده مي

ي عنوان دليل اصل به ح ملي ف ت ، مراقبت و حمايت از توسعة نظام آ در تمامي مطالعات بررسي شده

وسيله  به آنچه كه براي پذيرفته شدن مثبت. ح شناسايي و مطرح شده است ف ت آ هاي پژوهشگيري  شكل

ح  ف ت گذاران و در نتيجه بهبود استمرار اين حلقه اساسي است، همكاري مورد انتظار و يك نظام آ سياست

و ناديده  5هاي محروم گروه به هعالوه بر اين، با توج. توسعه يافته براي رشد اقتصادي و رفاه يك كشور است

  .ح نيز تأكيد شده است ف ت نظام آ 6ساز يكپارچهگرفته شده اجتماعي، بر ظرفيت 

ح، تنها  ف ت آ تطبيقي  پژوهشمند و تطبيقي آن سوي مرزهاي ملي، يعني  از سويي ديگر، ديدگاه نظام

ح  ف ت تطبيقي آ  پژوهش. عنوان نقطة كانوني برگزيده شده است به در مطالعات چين، آلمان، فرانسه و ژاپن

يابد و  آن سوي مرزهاي ملي گسترش مي به طور اتفاقي به ح كه در اغلب موارد ف ت آ المللي بين  پژوهشبا 

  .مند در اولويت نيست، تفاوت دارد در آن مقايسه نظام
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ح در جهان  ف ت آ هاي پژوهشحده در سنت در آلمان و اياالت مت گيري شكلهاي  جنبة ديگري از دوره

بيتي تر علوم  پژوهشگرانح بودند و نه  ف ت آ  پژوهشگراننه   پژوهشگراناولين . نوعي و عادي شده است

آموزشي، و بر حسب رشتة علمي، دانشمندان محض   پژوهشگرانتر،  ها در معنايي گسترده اي؛ آن حرفه

 John( جان ديوئي يا معلمان و فيلسوفان، مانند) شناسان، دانشمندان سياسي شناسان، جامعه روان(اجتماعي 

Dewey ( شتاينر   گئورگ كرشنو)Georg Kerschensteiner (بودند.  

ز زمان حركت علمي آموزش معلم براي ح موقعيت خاصي دارد؛ زيرا ا ف ت آ هاي پژوهشآلمان در توسعة 

آموختگان جهت مشاغل علمي و در نتيجه  ، استخدام دانش)ها آموزش در دانشگاه به مربوط(ح  ف ت نظام آ

نتيجة اين موقعيت آن بود كه در آلمان، بر خالف . ح در آنجا معمول بوده است ف ت آ هاي پژوهشمشاغل 

هايي وجود داشت  كه در آغاز تنها در محل -"1اي حرفه آموزشلم ع"نام  به تر كشورها، يك رشتة علمي بيش

در اياالت ). Lipsmeir 1972(توانست شكل بگيرد  -ها آموزش ديده بودند ح در دانشگاه ف ت كه معلمان آ

 طور عام؛ و بنابراين در بافت به وزش معلماي دارد؛ اما در بافت آم ح سنت ديرينه ف ت در آ  پژوهشمتحده نيز 

از . دكررديابي  19توان از نيمة دوم قرن  ميرا ح در اياالت متحده  ف ت آ هاي پژوهش. 2در آموزش  وهشپژ

تر از  و تأثيرپذيري كم دولت مركزيهاي تأمين اعتبار  ويژه با كمك برنامه آن هنگام تا كنون، اين رشته، به

  .منفرد، سرزنده و پرشور باقي مانده است پژوهشينتايج يك رشتة 

با صالحيت و جوان در   پژوهشگراناين نتيجه منجر شده است كه  به اين وضعيت كامالً معمول

در حال حاضر اين وضعيت در استراليا با انتقاد مواجه شده و حمايت از . ح كم باشند ف ت آ هاي پژوهش

است و  "ير شدنپ"شود كه نسل حاضر در حال  بيني مي مورد تأكيد قرار گرفته است؛ زيرا پيش  پژوهشگران

اي  حيطة چند رشته به تر آموزشي اغلب در يك زمينه تخصص دارند و كم هاي پژوهشجوان در   پژوهشگران

  .دهند گيرد، تمايل نشان مي هاي اجتماعي را در بر مي ح كه حوزه ف ت آ هاي پژوهش

بر مبناي يك الگوي يكپارچه و  ح ف ت آ هاي پژوهشتوان از طريق ايجاد يك رشتة علمي مستقل  آيا مي

 "انحصارگر" صورت به ح ف ت آ هاي پژوهششناختي متجانس، بر اين مسائل فايق آمد؟ ايجاد  يك مفهوم روش

ساير علوم  هاي پژوهشح نه از ديدگاه فلسفة علم قابل توجيه است و نه از ديدگاه تجربة  ف ت در حيطة آ

حتي علوم طبيعي و  .شناسي، اقتصاد، حقوق، فلسفه سي، روانشنا اجتماعي و علوم انساني، مانند جامعه

ادامه . دارند  پژوهشيآوري عاليق  هاي آن در فرهنگ، جامعه، اقتصاد و فن ح و زمينه ف ت مهندسي نيز در آ

مسألة حياتي . شناختي تعريف خواهد شد هاي گيري جهتو  3 پژوهشيهاي  خودپنداري آنها از طريق هدف

بيت است؛ همان طور كه تر علم هاي پژوهش هاي گيري جهتح،  ف ت آ هاي پژوهش به  پژوهشدر انتساب هدف 

بيت تر علم هاي پژوهشدر آن معنا، ). به بخش بعد مراجعه كنيد(ح توضيح داده شده است  ف ت در تعريف آ
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را از انبوه   رانپژوهشگبيت است كه عاليق واگراي تر ح يك كاركرد هدايتي دارد؛ زيرا اين رويكرد علم ف ت آ

  .كند هاي متفاوت يكپارچه و متمركز مي رشته

 هاي گيري جهت: اي چند و ميان رشته هاي پژوهشعنوان  به ح ف ت آ هاي پژوهش 1.0.4

   پژوهشهاي  و روش  پژوهشهاي  شناختي، زمينه

ها، كه  نظام هاي پژوهشماوراي هستة اصلي  به دارد و 1اي ح ساختاري چند و ميان رشته ف ت در آ  پژوهش

اي را بررسي  بندي و توجيه فلسفي آموزش حرفه شود و طبقه ح همراه مي ف ت هاي آ اغلب با توسعة نظام

، كه براي )و يادگيري ياددهي هاي پژوهش(شناختي تدريس  روش هاي پژوهشماوراي  به كند، و همچنين مي

ح امروز بر پديدة  ف ت آ هاي پژوهش. يابد ش ميمهم است، گستر 2اي معلمان در مدارس حرفه  كار تخصصي

و ) اي حرفه(هاي  مشاغل، آشنايي با صالحيت به طور مستقيم يا غير مستقيم به كه آموزي آموزش و حرفه

اين  كسب، شرايط، فرآيندها و نتايج ها پژوهشاين . شود، تمركز دارد مربوط مي) تخصصي(هاي كاري  فعاليت

و عمومي را در بافت فرهنگي، اجتماعي، سياسي، تاريخي و شرايط اقتصادي، مانند   هاي تخصصي صالحيت

) تخصصي( 4فرآيندهاي كاري 3عملكرد به رسد نظر مي به هاي شخصي و اجتماعي كه گيري ها و جهت نگرش

شوند، بررسي  مربوط مي) 5سازمان نايافتهشامل يادگيري (آموزي اوليه و مداوم  سازمان يافته در حرفه

ديده شوند جاي داده شده و از اين منظر اي بايد در بافت كل نظام آموزش  هاي آموزش حرفه نظام. كنند مي
)2003b 1990; Lauterbach 1999; DFG Achtenhagen.(  

 نهااي. گيرد ملي را در بر مي هاي پژوهشهاي مختلف  ح زمينه ف ت آ هاي پژوهشاين تعريف گسترده از 

 7آمدند روزو ؛ 6شوند، گذشته نگرند اي متمركز مي بر توسعة تاريخي آموزش حرفه گاه كه آن نوبة خود به

هاي جاري  اي يا كيفيت آن در ارتباط با چالش ح مورد بحث، ساختار برنامه ف ت فلسفة نظام آ هنگامي كه

ح براي تأمين نيازهاي  ف ت وقتي مشاركت نظام خاصي از آ 8نگرند ؛ و آيندهردگي مورد بررسي قرار مي

هاي  پرسشهاي اجتماعي و اقتصادي هستند كه  اين بافت. شود صالحيتي مورد انتظار در آينده ارزيابي مي

اين زيررشته بر انتقال ( 10انتقال هاي پژوهشبازار كار يا  هاي پژوهش، 9صالحيت هاي پژوهشرا براي   پژوهش

                                                 
1. multi-or interdisciplinary 
2. vocational schools 
3. performance 
4. work processes 
5. informal learning 
6. retrospective 
7.up-to-date 
8.prospective 
9. qualifications research 
10. transition research 




	زش و � � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � ��� و ������ و ������ و ������ و ������� ���� ���� ����     دا����� �و�    � 0ST                                        44 اول0ST اول0ST اول0ST اول    - - - - ا�ا�ا�ا

 

    

اي  يا كار حرفه 1تر آموزش پيشرفته به جا اي و از آن حرفه به از آموزش عمومي -خاص اجتماعيهاي  گروه –

  .كنند ارائه مي) متمركز است

 4بندي براي ساخت 3هاي تفسيري قطعي نقشه ،2مدار -عمل هاي پژوهشعنوان  به ح ف ت آ هاي پژوهش

 .دارند گذاران عرضه مي ح و نيز سياست ف ت مديران آريزان و  اندركاران، برنامه عموم مردم، دست به واقعيت را

 تعريف. كنند هايي براي اصالحات آينده كمك مي سازي راه حل آماده به ح ف ت آ هاي پژوهشتيب، تر اين به

ح واقعاً تا  ف ت آ هاي پژوهشانگيز دارد كه  بحث پرسشعملي ارتباطي تنگاتنگ با اين   پژوهشهاي  هدف

هاي عملي نقش داشته  ريزي فعاليت هايي براي برنامه ح و ارائه راه حل ف ت توانند در بهبود نظام آ ميازه اند هچ

امروز بوده  به ها از ابتدا تا بخش مهم و سازندة نظريه "تغيير براي بهتر شدن"اين الگوي كاركردي . باشند

و شرايط  در جريان اجرا ايه  پژوهشهمين كاركردگرايي است كه روابط متقابل بين موضوعات . است

ح يا  ف ت ح در ارتباط با نظام ملي آ ف ت عنوان مثال، كيفيت آ به در حال حاضر،. گذارد نمايش مي به سياسي را

  .در كانون تمركز قرار دارند آموزي استقالل مؤسسات حرفه

ها  عنوان نظام به توانند كه مي-  آنويژه ساختار مدارس  خاص اين است كه چگونه ساختار يك جامعه و به[....]  پرسش"
عبارت ديگر، چه ارتباطي بين ساختار و كاركرد  به كند؛ كارآيي، بقا و كارآمدي آن جامعه كمك مي به - سازي شوند مفهوم

  ).HALLS 1990, 36( "وجود دارد؟

مفاهيمي خاص در فلسفة  به استوار است كه ها و الگوهاي بنيادي نظريهمطالعات بر  5 پژوهش يحاطر

اجتماعي، نظرية استقرا، نظرية  هاي پژوهشها در  هاي تكامل، كاركرد آزمايش گرايي، نظريه علم، مانند اثبات

 ح ف ت آ هاي پژوهشهمان طور كه ). .Lauterbach 2003b, 125 ff(كنند  هاي جهاني و غيره اشاره مي نظام

ها را تغيير  كند و آن ي علوم انساني و علوم اجتماعي بحث ميها عنوان يك رشتة تلفيقي، دربارة نظريه به

دير يا زود در )  پژوهشها و عناوين  ها، روش درباره نظريه(ها  دهد، گفتمان موجود در آن رشته مي

مجادالت اساسي شديدي بين  1980در حالي كه تا دهة . جريان خواهد افتاد به ح نيز ف ت آ هاي پژوهش

 تر تر و بيش بعد، جنگ الگوها جاي خود را بيش به وجود داشت، از آن هنگاممختلف علمي  مكاتب

خود   پژوهشهاي  ها تمركز ندارند، بلكه از ظرفيت اي از دانشمندان داده است كه ديگر بر اين بحث جامعه به

هوزن ، "گرايانه چرخش واقع" اين با توجه به. كنند توليدات علمي استفاده مي به براي واقعيت بخشيدن

)Husén 1988(  ها را ندارند و نتايج  پرسشهمة  به گويي هاي منفرد توان پاسخ د كه فرقهگير مي نتيجهچنين

  .كند كند كفايت نمي كه منتقل ميجهاني  است و ديدگاهها  ادامة كشمكش مستعدآنها كار 
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عنوان يك  به ح ف ت در اولي، آ. تشخيص داد توان ح، دو رويكرد مي ف ت آ  پژوهشهاي  در ارتباط با زمينه

ح را در بافت نيروهاي  ف ت نظري دوم نظام آ الگويشود،  نظام بستة اجتماعي ديده و تجزيه و تحليل مي

اي، كاركردهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي كه  ميان رشته  پژوهشدر رويكرد . دهد اجتماعي قرار مي

  )..Kazamias/ Schwartz 1977, 159 ff.cf(شوند  كند، بررسي مي ميح تعيين  ف ت جامعه براي نظام آ

هايي كه  طرحكنند احاطه شده است؛  گرا را دنبال مي گرايي عمل هايي كه واقع طرحبا   پژوهشعمل 

 ها در اغلب طرحاين . ببرند پرسشها را زير  كه آن ح است، بدون اين ف ت هاي منفرد نظام آ جنبه به نگاهشان

را   پژوهشيهاي  الگوهايي كه موضوعات اين فعاليت. شوند هاي عمومي سفارش داده مينهادوسيلة  به موارد

هاي  طرحبراي مثال، . شوند ها متصل مي آن به دهند يا تر گسترش مي خاصي را بيش مراحلكنند  تعريف مي

بازار  به ادية اروپا با توجهشهروندان در اتح 1تحرك به -صرف نظر از رويكردهاي جامع يونسكو–اخير   پژوهشي

در مثال آن را كه كنند،  را تعيين مي  پژوهشهاي  پرسشها  نظريه. ح اشاره دارند ف ت هاي آ كار و نظام

توان  ميهاي ملي  ح با نظرية شفافيت نظام ف ت هاي آ گزين كردن نظرية همگرايي نظام جاي دراتحادية اروپا 

وسيلة سياستمداران  به هستند كه  پژوهشيهاي  طرحاي از  موارد چكيدهها در اغلب  اين نظريه. مشاهده كرد

  .اند تغيير راهبرد منتهي شده به اجرا و

ح ملي توليد  ف ت آ  پژوهشهاي  اين نزديك شدن جامعه و سياست، الگوهاي متفاوتي را براي شيوه

مسائل مهم "مانند  -3آموزش و پرورشسمت اقتصاد  به  پژوهشمهم  2استراليا مسألهحالي كه در در . كند مي

اما در  ،گيري شده است جهت -"آموزي بنگاه اقتصادي از طريق حرفه به گذاري در زمينة بازگشت سرمايه

بنيادي وجود دارد كه   پژوهشآلمان يا فرانسه، گذشته از مطالعات متعدد كاركردگراي تجربي، رويكردهاي 

موقعيت (ها  ها يا برابري فرصت قايسه با آموزش عمومي در سطح نظامح در م ف ت آ منزلتبرابري  به نگاهشان

جاي الگوي  به را كه  پژوهشيهاي  اين رويكرد، فعاليت. در سطح افراد است) اقتصادي، جنسيت - اجتماعي

 ها موضوع اجتماعي كار مهارت اين. گيرد اند نيز دربرمي شده گرايانه ساخته  كاركردگرا بر مبناي الگوي انسان

منجر خواهد شد، در  شكار از طريقشناسايي كارگر ماهر  به شود بر مبناي فرآيند كار را كه تصور مي طلب

. كنند ، بررسي مي4هاي اروپايي چهارچوب صالحيت در متنيكديگر، از آن جمله  به هاي زيادي مربوط جنبه

وزارت ( مركزيلب توسط دولت كاركردگرا كه اغ هاي پژوهش به ح در اياالت متحده نيز ف ت آ هاي پژوهش

ارتباط بين جامعه و  هاي پژوهش. شود شوند، خالصه نمي سفارش داده مي) كار، وزارت آموزش و پرورش

كند و  را تقويت مي اين حيطه"گرايي كه  عنوان يك برنامة اولويتي براي اشاعة حرفه به ح را نيز ف ت نظام آ

در فرانسه، . كنند بررسي مي "شود ، صنعت و عموم مردم ميموجب احترام آن در ميان مدرسان، كسب و كار

                                                 
1. mobility  
2. research problem 
3. economics of education 
4. European Qualifications Framework 
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طور قابل توجهي رشد  به بزرگساالن جوان  تخصصي -يكپارچگي اجتماعي"بنيادي، مانند   پژوهشموضوعات 

  .شناسي آموزش فرانسه هستند ها جزيي از سنت جامعه اين. گيرند مورد بررسي قرار مي "كرده است

هاي ملي،  و توسعة اتحادية اروپايي، عالوه بر جنبه) OECD, ILO, UNESCO( 1المللي شدن در بافت بين

شوند، تناسب و ارتباط  تر جغرافيايي و سياسي مربوط مي هاي گسترده اين حوزه به كه  پژوهشيموضوعات 

هاي  نيستند كه مانند اروپا از اصل تغييرپذيري معاهده  پژوهشجا تنها موضوعات  در اين. كنند كسب مي

هاي مختلفي مانند كيفيت، شايستگي، رسميت متقابل، چهارچوب  كنند و جنبه اروپايي آغاز مي

 تر خود را ها نيز هرچه بيش طرحدهند، بلكه حمايت مالي از  هاي اروپايي و عيره را پوشش مي صالحيت

  .كنند گذاري ملي مطرح مي اي سرمايهه گزيني براي طرح عنوان جاي به

ح با يكديگر در تقابل  ف ت آ هاي پژوهشو مراحل توسعة   پژوهشهاي گوناگون  سنتاتحادية اروپا، در 

يونان،  )Thessaloniki(شهر تسالونيكي در ) CEDEFOP2(اي  حرفه مركز اروپايي توسعة آموزش . هستند

)http://www.cedefop.europa.eu/(، اروپايي"ح  ف ت آ هاي پژوهشان مؤسسه كميسيون اروپايي كه عنو به" 

ي آموز حرفه هاي پژوهشهاي اروپايي خود دربارة  هاي ملي را در گزارش را آغاز و هماهنگ كرده، اين سنت

 ;Descy/ Tessaring 2001; Tessaring 1998c(شوند، مستند ساخته است  منتشر مي 1998در اروپا، كه از 

Descy/ Tessaring 2005 .(مناسب براي اروپا   پژوهشيهاي  ها را با جنبه اند اين سنت ها سعي كرده گزارش

اولين گزارش، . كنند، پيوند دهند ح كمك مي ف ت ايجاد پايگاهي مشترك براي يك رويكرد اروپايي در آ به كه

مند  كه موضوعات بنيادي و نظام ، گواه اين حقيقت استآموزي براي جامعة در حال تغيير حرفهيعني 

آموزش و يادگيري براي : اند در عين حال، مسائل خاصي مطرح شده. اند آغاز اين شرايط بودهسر،  پژوهش

سازي آموزش  ، مدرن)گزارش سوم(آموزي  يابي و تأثير آموزش و حرفه ، ارزش)گزارش دوم(شايستگي 

نگر را در بارة  اي آينده مطالعهمين گزارش، كه در حال حاضر پنج). گزارش چهارم(اي  بيت حرفهتر و

ح در سياست اتحادية اروپا در  ف ت از آنجا كه آ. سازي است كند، در حال آماده ارائه مي موضوعات و مسائل

العمر و  آموزي اوليه و مداوم، يادگيري غيررسمي، يادگيري مادام مرتبط با بازار كار، حرفه( 3بافت اصل تحرك

است، انبوهي   گير كسب كرده اهميتي چشم) Lisbon Declaration 2000(هاي بيانية ليسبون  و هدف) غيره

سفارش داده  CEDEFOPطور مستقيم توسط كميسيون يا از طريق  به ح ف ت آ هاي پژوهشهاي  طرحاز 

 ح، ف ت همكاري آ متن ح ملي در ف ت هاي آ ر توسعة نظامنظارت ب به مربوط  پژوهشيهاي  فعاليت. اند شده

، يك مؤسسة اتحادية )/http://www.etf.europa.eu) (آموزي، تورينو، ايتاليا بنياد اروپايي حرفه( 4ETFوسيله  به

خود  هاي پژوهشاي، از طريق  اروپا در چهارچوب همكاري با كشورهاي اروپاي شرقي، آسيايي و مديترانه
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جمعي اروپايي در   پژوهشيهاي  فعاليت. شود دنبال مي مبتني بر طرحخصوص قراردادهاي  به سه ومؤس

تا  2007آن از  العمر برنامة يادگيري مادامچهارچوب برنامة لئوناردو داوينچي اتحادية اروپا و دورة جاري 

  .پذير است نيز امكان 2013

اتحادية اروپا   پژوهشمة هفتم چهارچوب برناوسيلة  به ح اروپايي همچنين ف ت آ هاي پژوهش

)http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm (هاي علمي در بافت  و حمايت شبكهCOST1 ) همكاري اروپا

 2ESF تشكيالتي از بنياد اروپايي علوم ،)/http://www.cost.esf.org) (علمي و فني هاي پژوهشدر زمينة 

)http://www.esf.org ( هاي پژوهشآوري تا  از فن هاي پژوهشكل گسترة  به اين دو ابتكار. استتقويت شده 

 هاي پژوهشرغم  به. ح استفاده شوند ف ت آ هاي پژوهشتوانند براي  اجتماعي اشاره دارند، و در عين حال، مي

، عاليق شناختي  پژوهشزيادي مانند زمينة  متغيرهاي ر اتحادية اروپا كه در آنها اغلبسفارشي اشاره شده د

  طرحمبتني بر تفكرح مستقل با  ف ت آ هاي پژوهشاند،  ها براي فراخوان مناقصه تعيين و تثبيت شده و روش

  .يابند جا فرصت تحقق مي روند، در اين مختص خود كه از چهارچوب كاركردگرا فراتر مي

جا  در اين. شود منتهي مي  پژوهشغالب هاي  روشدرباره  پرسش به ح ف ت در آ  پژوهشگستردگي زمينة 

هاي هرمنوتيكي در سراسر جهان  در حالي كه ابتدا روش. توان چندگانگي خاصي را مشاهده كرد نيز مي

هاي  امروز روش -اشاره شود) Edman 1995; Konard 1998(جان ديويي  به كافي است–برتري داشتند 

توسعهاز خاص  يها نشانگر سطح روش داشتن حق انتخاب در. اند ي علوم اجتماعي حاكميت يافتهكم 

و بنابراين نوع مطالعات   پژوهشموضوعات  به طور مستقيم به و، است -  ح ف ت يك دوره خاص آ - يافتگي 

  پژوهشروش  "يك و تنها" انديشة، 1980گرايي عملي از دهة  سوي واقع به با آغاز گرايش. شود مربوط مي

هايي كيفي مورد  ح، اغلب روش ف ت در حالي كه در تحليلي كلي از يك نظام آ. شد كنار گذاشتهدرست نيز 

ي در اولويت قرار هاي كم روشروشني  به ،اي مطرح شده اند، زماني كه رويكرد مسأله استفاده قرار گرفته

  .اند گرفته

هاي  موضوع يا نظام عالوه بر اين، الزم است بين مطالعاتي كه بر يك كشور متمركزند و مطالعاتي كه يك

ح و  ف ت در زمينة آ  پژوهشپيچيدگي . كنند تمايز قائل شد اندازي تطبيقي بررسي مي ملي را در چشم

اين نتيجه منجر شده كه توسعة رويكردهاي  به تر آن نيز پذيري ساختاري براي تعريف دقيق امكان

در توان  در اين ارتباط هنوز هم مي. تكامالً مشكل اس  پژوهشها در عمل  شناختي دشوار و اجراي آن روش

. اند محقق شوند همين دليل نتوانسته به المللي در مقياس بزرگ اشاره كرد، كه هاي بين نبود ارزيابي به ح ف ت آ

ح،  ف ت هاي ملي آ بندي تطبيقي از نظام يابي و مقوله هاي كلي ارزش همين دليل است كه تحليل به همچنين

، مطالعات موردي  پژوهشيك نوع گستردة . شوند اجرا گذاشته مي به تر بود، امروز كمرايج  1990كه تا دهة 

                                                 
1.Europian Cooperation in the field of Scientific and Technical Research= COST 
2.Europian Science Foundation= ESF 




	زش و � � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � ��� و ������ و ������ و ������ و ������� ���� ���� ����     دا����� �و�    � 0ST                                        48 اول0ST اول0ST اول0ST اول    - - - - ا�ا�ا�ا

 

    

خوبي تعريف شده و نيز عاليق شناختي  به  پژوهشهاي ملي گوناگوني را بر مبناي يك زمينه  است كه پديده

  .كنند بررسي و نتايج را با يكديگر مقايسه مي

. نتايج مثمر ثمر استكسب براي  ويژه هاي گوناگون بهمختلف از كشور  پژوهشگرانجا همكاري  در اين

ح، شرايط اروپايي يا هر  ف ت براي هدف توصيف و تحليل وضعيت توسعه يا وضعيت فعلي يك نظام ملي آ

از ) اغلب در بافت كل نظام آموزش ملي(محور  - هاي آموزشي شاخص فضاي جغرافيايي ديگر، گزارش

 گزارش يا) اياالت متحده( 1آموزش گزارش وضعيت به كافي است. شود اهميتي فزاينده برخوردار مي

 Eurostatوسيلة  به هاي ملي يك ابزار ارزشمند تدوين داده. اشاره شود 2اموزي در آلمان حرفه

)http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ ( وEurydice )http://www.eurydice.org/ ( است كه در چند سال

آن اشاره  به كه قبالً CEDEFOPوسيلة  به اروپايي  پژوهشهاي  گزارش. اند گيري يافته گذشته بهبود چشم

  .آورد مورد استفاده و نوع مطالعات را فراهم مي  پژوهشهاي  شد، امكان مروري سريع در انواع روش

  دهند؟ ح را چه كساني انجام مي ف ت آ هاي پژوهشمشتريان چه كساني هستند و   1.0.5

سازي تصميمات حكومتي،  ح براي آماده ف ت آ هاي پژوهشگردد كه از نتايج  وظيفة كارگزاراني بازمي به اين

عالوه بر مؤسسات عمدة . كنند اي استفاده مي سازي فرآيندهاي صالحيت حرفه يابي اثرات آنها يا بهينه ارزش

. نام برد) هاي تجاري هاي كارفرما و اتحاديه انجمن(، از شركاي اجتماعي توان در رأس همه دولتي، مي

طور  به دهند، تقريباً را سفارش مي  پژوهشهاي  طرحالمللي كه  بنابراين كارگزاران مّلي، فراملي و بين

  .دحضور دارن) هاي آموزش، كار، علوم، كميسيون اروپايي و غيره مانند وزارت(انحصاري در مؤسسات مربوط 

همان طور كه توضيح . اند ح متفاوت ف ت و مؤسسات آ  پژوهشگراناستفاده كنندگان از مناقصه بر حسب 

اين . هاي مختلف شركت دارند ح، دانشمنداني از اغلب رشته ف ت آ "اصلي"  پژوهشگرانداده شد، عالوه بر 

گذشته از مؤسسات كالسيك دانشگاهي، . ح نيز صادق است ف ت آ ها پژوهشتوصيف در مورد مؤسسات 

  .مستقل و مشاوران خصوصي نيز حضور دارند  پژوهشيمؤسسات 

، مركز ملي )آلمان( BIBB اي بيت حرفهتر اي، مانند مؤسسه فدرال آموزش و يك موقعيت واسطه

3اي آموزش حرفه هاي پژوهش
NCVER )استراليا( ،Céreq4 )ها و برنامة  ، مسؤوليت صالحيت)فرانسه

و ) اياالت متحده( NCCTE5 و اشاعه براي آموزش شغلي و فني  پژوهشدر انگلستان يا مراكز ملّي  QCAدرسي

آنها عالوه . شوند، در نظر گرفته شده است وسيلة دولت اداره يا تأمين بودجه مي به غيره، توسط مؤسساتي كه

تحت ( هاي پژوهشكنند و مسؤوليت هماهنگي  را منعقد مي  پژوهشيهاي  طرح واقعي، قرارداد  پژوهشبر 
                                                 

1. Condition of Education 
2.Bildung in Deutschland 
3. National Center for Vocational Education Research 
4. Centre d’études et de recherche sur les qualifications 
5.National Research and Dissimmination Centers for Career and Technical Education 
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. ح را بر عهده دارند ف ت آ هاي پژوهشح و  ف ت دهي از آ و همچنين مستندسازي و گزارش) نظر مدير دولتي

  .شود انجام مي ETFو  CEDEFOPكارهاي مشابهي نيز توسط مؤسساتي مانند 

ح سهمي مهم را در مبادالت داخلي و اشاعة خارجي و در نتيجه،  ف ت آ هاي پژوهشهاي علمي  انجمن

انجمن آمريكايي (اي در اياالت متحده  ها سنت ديرينه اين. كنند رشتة تحصيلي ايفا مي هاي اساسنامه

آموزشي اروپا  هاي پژوهشدر سطح اروپا، انجمن . دارند DGfE2آلمان  و) 1اي آموزش حرفه هاي پژوهش

)EERA (مانند . ن نقش را بر عهده داردهميDGfE  ،در آلمانEERA با   پژوهشگرانبراي  پشتيبان يك سازمان

دهند يا از  ح را سفارش مي ف ت هردو سازمان، آ. شناختي متفاوت است هاي موضوعي و روش گيري جهت

ح در ساير  ف ت آ  نپژوهشگراها،  انواع گوناگون آن به توجه به .رسانند انجام مي به طريق گروه كاري مربوط

شناسي و علوم سياسي نيز حضور  شناسي، روان خصوص در جامعه به -المللي علمي هاي ملي و بين انجمن

ها يا  هنوز در بسياري از كشورها انجمن چرا كهآموزش؛ متخصصان عمومي دارند، اما همواره در ميان 

  .ح وجود ندارد ف ت آ هاي پژوهشهاي مستقلي براي  كميسيون

  اندازها نتايج و چشم  1.0.6

د، عالوه بر آن، كرتوسعة بسته توصيف  را آن توان اي دارد كه نمي ح تاريخچه ف ت آ هاي پژوهش

 شناسي و غيره شناسي، روان ، جامعهو پرورش مانند آموزش تحصيلي منفردبندي آن در يك رشتة  طبقه

دليل پيچيدگي آن، اغلب  به ح ف ت آ هاي پژوهش. خاص است منظومهاين . پذير نيست هيچ وجه امكان به

معمول،   پژوهشيمؤسسات دانشگاهي و مراكز  هاي پژوهشاي است و جدا از  اي يا چندرشته رشته - ميان

هاي  طوري كه بازنگري فعاليت به كنند؛ در اين حوزه فعاليت مي) طور موقت به بيشتر(هاي متعددي  كارگزاري

  .ستآنها تقريباً غيرممكن ا  پژوهشي

همين  به شوند؛ تأمين اعتبار مي  طرح در قالبمحور هستند و  -ح اغلب كاربرد ف ت آ هاي پژوهشعالوه،  به

اين گوناگوني . اي و مشاوران خصوصي جذاب است هاي مشاوره براي شركت ها پژوهشدليل، اين نوع 

ح در سطوح  ف ت آموزش و آ. استاقتصاد، بازار كار و در نتيجه، سياست  به ح ف ت همچنين نتيجة نزديكي آ

رود كه  در كانون توجه قرار دارند؛ زيرا اميد مي) UNESCO,OECD(المللي  و بين) اتحادية اروپا(ملي، فراملي 

منظور شناخت  به .صالحيت جمعيت را بهبود بخشد و رفاه اقتصادي را ارتقا دهدسطح مهارتها و ها  توسعة آن

مشي  خط هاي پژوهشاين . اند اجرا گذاشته شده به اي چندجانبه  پژوهشي هاي بهتر اين فرآيندها، فعاليت

در . شوند اي از بودجة عمومي حمايت مي مند با اعتبار مالي فزاينده وسيلة مؤسسات سياسي عالقه به ،محور

. شود انداز مالي طوالني مدت در اتحادية اروپا اجرا مي طور خاص و با چشم به حال حاضر، اين كار

                                                 
1. American Vocational Education Research Association 
2. Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft 
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ممكن . اند سفارشي بر حسب انگيزه و موقعيت كامالً متفاوت  پژوهشيهاي  هاي حاضر در اين طرح گزاريكار

اند، گاه گاه  شناسان و اقتصاددانان بزرگي كه در جامعة علمي خود شناخته شده شناسان، روان است جامعه

اط با توسعه و پرورش الگوها، اندازهاي پايدار در ارتب چشم. ح انجام دهند ف ت آ هاي پژوهشمطالعاتي در 

تواند در مؤسسات دانشگاهي كه مأموريت اصلي آنها آموزش  ح مي ف ت آ هاي پژوهشها در  ها و روش نظريه

ح  ف ت هاي آنها مقرر داشته كه آ كه اساسنامه  پژوهشيح است و هم در مؤسسات  ف ت معلمان براي نظام آ

تيب داده تر هاي المللي علمي و كنگره هاي ملي و بين ته، اين انجمناز اين گذش. عنوان گردد، توليد شود) نيز(

 ح ف ت آ هاي پژوهش حيطةطور اختصاصي در ساخت و تحكيم يك  به تواند ها است كه مي وسيلة آن به شده

توسعة منابع انساني  به طور خاص وابسته به حيطهادامة اين . از طريق گفتمان داخلي و خارجي مشاركت كند

از   پژوهشگراندر اغلب موارد، . گيرد طور اتفاقي صورت مي به در حال حاضر، اين امر در اغلب كشورها. است

پس الزم شود،  اي در دورة كارشناسي ارائه نمي اگر هيچ برنامه. اند آمدهبرعلوم اجتماعي هاي  رشتهيكي از 

همان . كاري صورت پذيردح  ف ت عنوان متخصصان نظام آ به جوان،  پژوهشگرانآموزش تخصصي است براي 

موقعيت تحكيم  طرحالمللي براي  شرايط ملي، فراملي و بيندر حال حاضر طور كه نشان داده شد، 

  .اي مطلوب و مساعد است طور ويژه به ح ف ت آ هاي پژوهش
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  مقدمه   2.0.1

 تجربهگذاري و نوآوري  ح و سياست ت آ هاي پژوهشتر از ارتباط بين  موضوعي گسترده به توان سختي مي به

برعهده گذاري و نوآوري آموزش  در سياست  پژوهشگرانپردازد كه  مشاركتي مي به اين موضوع. ح انديشيد ت آ

آنان  به خواهند با اتكاي مي 3حرفهل گذاران و اه هستند كه سياست "اي نيروهاي ويژه"  پژوهشگرانآيا . دارند

پلكـان  عنـوان   بـه  اسـت كـه    پژوهشگرانگيري را بهبود بخشند و نتايج بهتري بگيرند؟ آيا اين وظيفة  تصميم

مشي پاسخ دهند؟ و آيا اين وظيفة  هاي ملهم از خط پرسش به ح ت در آ "آگاهانه"گذاري  سياست پيشرفت در

مشي اروپا مشاركت كند؟ چرا اين جامعه نبايد در  ست كه در برنامة كار تلفيقي خط4اروپا هاي پژوهشجامعة 

هاي ملّـي   هنوز روي اولويت  پژوهشگرانجوامع كار كند؟ و آيا  هريك ازها يا در سطح  يادگيرنده فرديسطح 

                                                 
اين  به جمه نشدهتر كه يهاي مقالهعنوان . جمه شده استتر هاي اول، سوم و چهارم مقاله است كه از ميان آنها مقاله 8در متن اصلي شامل  2بخش  .1

 2.6هاي اروپا؛  در بستر همكاري ح ت پژوهش آ 205مثابه فرايند نوآوري؛  به ح ت پژوهش آ 2.4گوي اجتماعي؛  و ح و گفت ت پژوهش آ 2.1:: شرح است
 .و كمك براي توسعه ح ت پژوهش آ 2.7در كشورهاي درحال گذار؛ و  ح ت آهاي اصالحي  و سياستپژوهش 

آمستردام و زمينه –مقر اصلي آن در هلند  -مؤسسه مستقل بين المللي مشاوره و پژوهش( CINOPدكترا، متخصص ارشد : رهوييسآنكه وست .2
؛ ح ت آح؛ توسعه نظام  ت راهبردهاي نوآوري در آ: ي پژوهشها ، زمينه)ح، آموزش بزرگساالن، توسعه منابع انساني ت العمر، آ يادگيري مادام: فعاليت آن
  .ح ت آو راهبري در مديريت 

3.practitioner 
4. European research community 
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ي پيـروي  از موضوعات اروپايي و يا حتـي رونـدهاي جهـان     پژوهشكنند يا اين كه موضوعات  كار مي  پژوهش

  .كنند مي

هـاي پوشـش    جنبـه . دهد هاي اين زمينة گسترده را، البته نه همه را، پوشش مي اين بخش برخي از جنبه

  :اند از داده شده عبارت

  ها پژوهشمشي و  بين موضوعات روز خط بازتعريفي است از پيوند: ح ت نوآوري آ )1(

  ح ت آ 2تجربه و عمل وح  ت آ 1گذاري بر سياست ها پژوهشهاي  تأثير يافته) 2(

   پژوهشيهاي  طرحگذاران در  ، كارورزان و سياست پژوهشگرانتغيير نقش در حال  )3(

  ح ت آ هاي پژوهشو سازمان  3تأثير اتحادية اروپا بر بدنة دانش )4(

  نياز عنوان پيش به ؛ شامل چندين رشته موضوعي4 پژوهشعنوان يك زمينة  به ح ت آ) 5(

  ها پژوهشو  هاي كار بازتعريف پيوندها بين برنامه ح؛ ت آنوآوري    2.0.2

نـوآوري آمـوزش،    درخصوص  به دو برنامة كار،هر براي مدت زماني طوالني پيوندهاي محكم و خوبي بين 

گذاران  همچون حامي مهم سياست  پژوهشدر دورة بعد از جنگ دوم جهاني، عنوان مثال،  به .برقرار شده بود

  :آمد شمار مي به در نوآوري آموزش

دولـت خـوب   شناسـايي  آزموني براي  -مطالبات خصوصي به گويي دولت نه پاسخ –هاي سياسي  به كارگيري دانش با روش"
يعنـي خواسـت عمـومي     منازعة ثابتي بر سر دو اصل متضاد قانون تبديل شده بـود؛  به سازي در اين راستا، مسأله مدرن. بود
 ,Apter( "شـود  وسـيلة خبرگـان ديـده مـي     به طور كه شود و خواست عمومي آن ديده ميوسيلة عموم مردم  به طور كه آن

1967, 433.(  

مشـي ملّـي، جامعـة     اندركاران خـط  دهي شده بود كه در آن دست پيوندها در يك زنجيرة ارتباطي سازمان

ا خطوط اصلي تيب، ابتدتر در اين. مرتبط شده بودندبا هم تيبي مشخص تر آموزشي و مدارس در هاي پژوهش

با كمك افـراد درگيـر در     پژوهشگرانشد؛ سپس  مشي مّلي تعيين مي اندركاران خط وسيلة دست به اصالحات

 هـاي اجرايـي بـراي    الگـو شد،  هاي دولت تأمين اعتبار مي روي مفاهيم نوآوري كه توسط بودجه و تجربه كار

در ادامه، نقش معلمان در مدارس، آزمـايش و ارزيـابي ايـن    . كردند آموزش را ارائه مي تجربه و عملنوسازي 

، توسـعه و   پژوهشعمليات پي در پي دانش، شامل  ةوسيلة زنجير به اين زنجيرة نوآوري. هاي اجرايي بود الگو

ـ    RDD5 يالگودر اين . شد اشاعه حمايت مي اولـين  . ودسنتي، توليد دانش و اشاعة دانش فراينـدي خطـي ب

 از طريق ساختار  پژوهشنتايج . بود  پژوهشيها و مؤسسات  انجام شده در دانشگاه هاي پژوهشپيوند زنجيره، 

                                                 
1. VET policy 
2. practice 
3. body of knowledge 
4. research field 
5.Research, Development & Diffusion = RDD 
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سـومين پيونـد    بـه  سازي مفـاهيم بـود،   جمه و عينيتر اي زنجيره و مسؤول كه پيوند واسطه ،آموزشحمايتي 

است؛ جايي كـه دانـش از مركـز     "1سوراخ شدهپياز "استعارة مناسب، . شد زنجيره، يعني مدارس، متصل مي

  .پوست بيروني برسد به شود تا ها جاري مي هدرون پوست به پياز

تـنش بـين   . آغاز شد 1980اين زوال از دهة . زنجيرة دوتايي ديگر وجود ندارداين در بسياري از كشورها 

در عـين  . رشـد گذاشـت   بـه  اروپـا رو  ها در سراسر ح و عملكرد واقعي اين نظام ت هاي آ انتظارات مردم از نظام

اداره ديگـر  . شـدت تضـعيف شـده بـود     به اين شكاف پل بزنندبر توانند  هاي مّلي مي حال، اين باور كه دولت

  ).Karsten 2006(شد  نمي شناختهعنوان يك راهبرد مؤثر  به آموزش از سطح مّلي

از مـدارس اكنـون انتظـار    . راتي داده شدمدارس خيلي بزرگ اختيا به هاي مقياس بزرگ، بعد از دورة ادغام

 -مشـي مدرسـه   خـط در نوآوري آموزشـي  ؛ نقشي فعال ايفا كنند و ابتكاراتي بكاربرندرود كه براي اصالح  مي

جعبة "صورت آنچه كه  به هاي دولت براي نوآوري، اي از بودجه همين دليل، بخش عمده به .محور اتخاذ نمايند

  ).Bruijn/Westerhuis 2004(ارس منتقل شده است مد به شود، خوانده مي "نوآوري

  :ح بود ت اندركاران آ ترين دليل از بين رفتن زنجيرة كاهش فزايندة اجماع بين دست در آلمان، مهم

اجراهـاي  "عنـوان   بـه  هاي آزمايشـي را  راهبرد نوآوري كه طرح به مشي ، بخش خط1970و اوايل دهة  1960در اواخر دهة "
كـار گرفتـه    بـه  ريـزي شـدة نظـام    عنوان نمونة اولية آزمايش اصالحات برنامه به اينها. گرفت، روي آورد ميدر نظر  "آزمايشي

ح  ت جانبه و ساختار فدرال نظام آمـوزش و آ  باال و پيوند آن با سازمان سه به دليل راهبرد از پايين به تا حدودي.(....) شدند مي
  ).2.4 �( "رود كه مفاهيمي عمدتاً واگرا توليد كند ظار ميانت هاي پژوهشاز ] امروزه[اي آلمان،  حرفه

منجر شد؛ زيرا   پژوهشكم اثر شدن برنامة كار  به اما ح، ت آ  پژوهشموضوعات از زدايي  سياست به ها مجادله

 سـازي اساسـي نظـام و نهادينـه كـردن آن      رغم مسائل فزاينده در سطح نظام، براي مـدرن  فعاالن سياسي به

هريـك  انـدركاراني اسـت كـه     بـا دسـت   پراكنـده اندازي  نتيجه، چشم. آوردند روي نمي 2آزمايشي مطالعات به

  :ح اكنون چند بعدي شده است ت برنامة كار در نوآوري آ. كند هاي خود را دنبال مي اولويت

بين اين دو سـطح همـاهنگي     دهند؛ گاه مطالعات آزمايشي يارانه مي به هاي خود، هاي ايالتي و فدرال بر اساس اولويت دولت"
معمـوالً جداگانـه و بعضـي    -كنند هاي نوآوري مناسب دنبال مي طرحشركاي اجتماعي نظرات اصالحي خود را با . وجود دارد

  ).2.4 �( "طور مشترك به اوقات

 رابـر زنجيـرة سـنتي عرصـة رو    تـرين نيـروي چالشـي در ب    تـر مهـم   انـدازي گسـترده   با اين حال، در چشم

اي از  دهنـد و نيـز تعـداد فزاينـده     آموزشـي را سـفارش مـي    هـاي  پژوهشكه  استهايي  گسترش، سازمان به

ديگـر زنجيـره   . كننـد  را ارائـه مـي    پژوهشيكه خدمات  است بهتر، مؤسساتيعبارت  به، يا  پژوهشيمؤسسات 

بـازار  . دكـر عرضه و تقاضـا تعريـف    عنوان آن را به توان ثباتي هست كه مي وجود ندارد، اما شبكة سست و بي

  :ح ايجاد شده است ت آ هاي پژوهشآزادي براي 

                                                 
1.perforated onion 
2. pilot studies 



55   VW VW VW VW٢٢٢٢ : : : :� و 4lm     � ار�fgط �c< �d#"� ار�fgط �c< �d#"� ار�fgط �c< �d#"� ار�fgط �c< �d#"    حححح    فففف    تتتت    ����    �و��و��و��و�qر �ij ،2 4lm و �qر �ij ،2 4lm و �qر �ij ،2 4lm و �qر �ij ،2����    حححح    فففف    تتتت 

 

  
 

هـا و دولـت    نشـگاه اكنون در خارج از دا -مشي بسيار اساسي هستند كه برخي براي خط–آموزشي  هاي پژوهشبسياري از "
هـاي انديشـه، احـزاب     رسـد كـانون   نظر مـي  به كنند، بلكه نه تنها مشاوران بخش خصوصي نقشي مهم ايفا مي. شوند اجرا مي

  ).Lawn/Rees 2007, 53( "اند اي برخوردار شده هاي داوطلب از نفوذ فزاينده هاي تجاري و سازمان سياسي، اتحاديه

  :كند چهار نيروي پويا را شناسايي مي اين نقل قول جالب توجه در حقيقت

ح در نظـر   ت عنـوان مثـال در آ   بـه  انـدر كـار آمـوزش،    عنوان دست به هايي كه خود را تعداد فزايندة سازمان -

  .گيرند مي

  .دهند را سفارش مي يهاي پژوهشها و مراجعي كه  تعداد فزايندة سازمان -

هاي عمـومي   سازمان به اي و مشاوره  پژوهشي، خدمات "1دانشجامعة "هايي كه در اين  تعداد فزايندة بنگاه -

  .كنند و خصوصي ارائه مي

ها و كاركردهـاي متفـاوتي داشـته     تواند شكل عنوان يك مفهوم چندبعدي كه مي به تغييرات در فهم دانش -

 Gibbons/Limoges/Nowotny et(مراجعه كنيد  "2 يالگو"مقدمة مفهوم دانش  به عنوان نمونه، به .باشد

al. 1994.(  

. عنوان نقطة كانوني وجـود نـدارد   به مشي نوآوري مشترك و منسجم كار خط دستوربديهي است كه ديگر 

عنوان  به تواند ، با تمركز نسبي بر مشاركت و موقعيت شركاي اجتماعي، نمي)ليسبون(برنامة كار اتحادية اروپا 

را ايـن توسـعه    بـه  هاي مختلـف نسـبت   بازخورد. شودكار نوآوري در نظر گرفته  دستورگزيني براي يك  جاي

  .دكرتوان در سراسر اروپا ردگيري  مي

ارنسـت   -نف و لـوئر هـا  بـراي . دسـت بگيرنـد   به ح بايد رهبري را ت آ هاي پژوهشيكي از آنها اين است كه 

)Laur-Ernst & Hanf(  ح عبارت است از شناسايي، تعيـين و اجرايـي كـردن     ت در نوآوري آ ها پژوهشنقش

ح  ت آ هـاي  پـژوهش . يـابي آنهـا   ها، آزمايش و ارزش نوآوري به نيازهاي نوآوري و همچنين توليد و شكل دادن

ناپـذيري در اصـالحات و    طـور اجتنـاب   بـه  ها پژوهشعمل كند؛ اين  "نگر آغازگر پيش"عنوان يك  به تواند مي

هـا در   اي در توليد و حمايت از نوآوري طور فزاينده به حتي ها پژوهشاين . آينده مشاركت دارد به دنشكل دا

با اين همه، شرايط الزم، تقويت شايستگي نوآوري، ايجاد ساختارهاي . د داشتنتمامي سطوح مشاركت خواه

اي حاكي از آنند كـه تنهـا    نوآوري، برقراري جو مثبت براي نوآوري در همة مؤسسات آموزش حرفه به منتهي

كـارگيري   مدارانـة بـه   زماني كه مفهـوم فـن  . هاي زيادي وجود دارند آينده -ح وجود ندارد ت يك آينده براي آ

هـاي يـادگيري و تأكيـد بـر      مفهـوم سـازمان  گـزين   جـاي ها،  حرفهها در انواع  محصوالت توليد شدة آزمايش

شود،  مي فرآيندي و در حقيقت گذشتن از مرحلة آزمايش ريزي باز، توسعة مالكيت و اهميت مشاركت برنامه

وسـيلة   بـه  كـار  دسـتور در چنين شـرايطي، الزمـة تعيـين    . بعدي شده است كار در اصل چند دستورتعيين 

 دهـي كننـد يـا    خود را سازمان) مشتريان(حمايت كنندگان  هاي پژوهشح آن است كه اين  ت آ هاي پژوهش

                                                 
1. knowledge society 
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كـار حـق    دستورطور ضمني اين معنا را در بر دارد كه تعيين  به اين مطلب تقاضاهاي مدارس پاسخ دهند؛ به

  .ح است ت يكايك مدارس آ

اندركاران  مشترك،اگر نه با همه، با تعدادي از دست  مشي خط برايكار  دستورپيشنهاد ديگر مذاكره دربارة 

عنوان مسؤوليت  به ح، ت نوآوري مّلي آكار  دستوردر مورد توليد يك ويژلدر  پيشنهاد به براي مثال،. است  ح ت آ

هـا   راهبـرد ديگـر آن اسـت كـه دولـت     ). Vijlder 2005(گذاران مّلي و محلي مراجعه كنيد  مشترك سياست

وزرا و  بـه  محـور را تـأمين كـرده    - پژوهشبا كيفيت و  شواهد"سازي را بر عهده بگيرند تا  مسؤوليت ظرفيت

  ."كار گيرند به مشي ة خطكنند كه آن را در توسع كاركنان توصيه 

آن است كه اولي راهبردي فراگير است و تا  ها پژوهشكار  دستورهاي بين دو راهبرد از نظر تعيين  تفاوت

گيرد؛ در  ح در بر مي ت آ هاي پژوهشكار براي  دستورتري را در فرآيند تعيين  اندركاران بيش حد امكان دست

بـديهي اسـت   . سازد دولت محدود مي به كار را دستوروذ تعيين حالي كه دومي رويكردي انحصاري است و نف

كـه   راهـي اسـت؛ حـال آن    اي يا ميانـه  كار مصالحه دستوراش يك  كه خطر راهبرد فراگير آن است كه نتيجه

طلبانـه، هـدايت    مشي بالفصل، اگر نه فرصت هاي يك خط وسيلة اولويت به تواند كار انحصاري تنها مي دستور

  .شود

  ح ت آ تجربه و عملح و  ت گذاري آ بر سياست  پژوهشهاي  تأثير يافته   2.0.3

در . نگرانـي اسـت  اصـلي و مهـم   ، كـانون  تجربه و عمـل آموزشي و  هاي پژوهشگذاري  رابطة بين سياست

گـذاري   و سياسـت  تجربـه و عمـل  در   پژوهشهاي  ، مانند پزشكي، از يافته پژوهشهاي  مقايسه با ساير زمينه

  :نتيجه گرفت كه OECD 2003در . شود ديده مياثرات كمي 

عـالوه  . (....) مشاهده شد تجربه و عملزده، نامربوط و بسيار دور از  و توسعة آموزشي از هم گسيخته، سياست  پژوهش....... "
تقادهايي امـروز  چنين ان. (....) آمدند بنظر ميالمللي بسيار كوچك  گاهي اوقات استاني و براي تجربة بين هاي پژوهشبر اين، 

 انـد، امـا آنهـا    هاي نو توليد نكـرده  آموزشي ديدگاه  پژوهشگراناين براي آن نيست كه گفته شود (....). هم هنوز صادق است 
 "انـد  تـر موفـق بـوده    گذاران كـم  وسيلة كارورزان و سياست به تجربه و عملكيب اين دانش براي كاربست و تر طور كلي، در به
)OECD 2003a, 10.(  

 تجربه و عمـل آموزشي و  هاي پژوهششكاف گفته شده بين . در اين نقد خود تنها نيست OECDسازمان 

گيرنـد؟   بهره مـي  هاي پژوهشقدر كم از  اين تجربه و عملو  مشي چرا خط. اي طوالني دارد آموزشي تاريخچه

، كاسـتل بـراي  . دارنـد آنهـا تأكيـد   آموزشي و پايين بودن كيفيـت   هاي پژوهشانتقادها عموماً بر ضعيف در 

 هـاي اعتبـار   شـكاف " بـه  اودانـل و لـوين  ؛ )Kaestle 1993(دارند  "خيلي بديشهرت "آموزشي  هاي پژوهش



57   VW VW VW VW٢٢٢٢ : : : :� و 4lm     � ار�fgط �c< �d#"� ار�fgط �c< �d#"� ار�fgط �c< �d#"� ار�fgط �c< �d#"    حححح    فففف    تتتت    ����    �و��و��و��و�qر �ij ،2 4lm و �qر �ij ،2 4lm و �qر �ij ،2 4lm و �qر �ij ،2����    حححح    فففف    تتتت 

 

  
 

دانـد   مـي  "1فـرّار علم "آموزشي را  هاي پژوهشالژمان و ) Levin/O’Donnell 1999(كنند  اشاره مي "علمي

)Lagemann 2000.(  

آموزشـي و   هـاي  پـژوهش جدايي آشكار بـين  " به مّلي آمريكا در اشاره هاي پژوهشرسد شوراي  به نظر مي

). Shavelson/Cocking/Donovan/Pellegrino 2002(تر است  طرفانه بي "آموزش در مدارس تجربه و عمل

خالصه زير انتقاد خود را در چهار موضوع اصلي  بروكامپ و هوت ولترز ،متون علميبر اساس بررسي گستردة 

  :اند كرده

  .هستند، زيرا بر شواهد سخت و بدون ابهام استوار نيستند "نرم"آموزشي  هاي پژوهشنتايج  -

شـرايطي خـاص    بـه  آموزشي ندارند و در اغلـب مـوارد   تجربه و عملآموزشي تناسبي با  هاي پژوهشنتايج  -

  .شوند مربوط مي

شـوند و   آموزشـي قـانع نمـي    ايهـ  پژوهش، با نتايج )معلمان(آموزشي هستند  تجربه و عملافرادي كه در  -

  .بينند تناسب الزم براي كار روزمره را در نتايج نمي

كنند،  استفاده مي هاي پژوهشهاي  ندرت از يافته  به ،)معلمان(آموزشي هستند  تجربه و عملافرادي كه در  -

  ).Broekkamp/Hout-Wolters 2006(بينند  هاي الزم را در آنها نمي زيرا شايستگي

 هـاي  پـژوهش سـنتي و   هـاي  پـژوهش بين مفاهيم بروكامپ و هوت ولترز ل اين موضوعات اصلي، در تحلي

علمـي و   هـاي  پژوهشتفاوت بين  زمينهبا اين حال، در اين . اند كاربردي يا مبتني بر بازار تفاوتي قايل نشده

شوند كه  دانشگاهي، متهم مي  پژوهشگرانتعداد اندكي از . است برقرارابزاري يا كاربردي تفاوتي  هاي پژوهش

كـه در  هسـتند   اين دليل كه پژوهشـگراني  به تنها؛ )Mintrom 2000. (هستند "گذاري كارآفرينان سياست"

گـذاري بـراي ايـن     استفاده از برچسب كارآفرينان سياسـت . كنند سفارش داده شده كار مي ها پژوهشزمينه 

رابطـة محكـم و حتـي خيلـي      بلكهكند  مينرا نفي  ملتجربه و عو  پژوهششكاف بين نه تنها ،  پژوهشگران

عنوان يك خدمت  به آموزشي همگاني شده و ها پژوهشكه  ديدي هستتر آيا هنوز! دهد محكمي را نشان مي

بـراي انجـام پـژوهش    گـذاران   شود؟ آيـا ايـن صـحت نـدارد كـه سياسـت       ها ارائه مي توسط خيلي از سازمان

 ها پژوهشاستفاده كنند؟  پژوهشدارند تا از آنها براي  در اختيار كارگزارنهادهاي از   تري هاي گسترده انتخاب

بسيار پرتقاضـا هسـتند    2يابي ارزش ها پژوهشموضوعي است كه تحت نفوذ بازار است؛ از نظر عرضه و تقاضا، 

)Lawn/Rees 2007.(  

همين جهـت   به كاربردي كامالً با يكديگر تفاوت دارند و پژوهشسنتي و  پژوهشمفاهيم  به مسائل مربوط

مفـاهيم   بـه  مسـائل مربـوط  . متفاوت با آنها رفتار كرد اي شيوه به ،ديگر با همآنها وار  توده انباشتنجاي  به بايد

شـوند،   تعداد متغيرهايي كه در نظر گرفته ميشناختي هستند مانند  براي مثال، مسائل روش ،سنتي پژوهش

                                                 
1.elusive science 
2. evaluation research 
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هـاي نوآورانـه،    شناسي توسعه و كاربرد روش به عالقگي نسبت بنيادي، بي پژوهشكمبود منابع اطالعات براي 

براي افراد بيروني قابـل دسـترس    پژوهشو اين حقيقت كه جامعة  پژوهشهاي  پرسشنامربوط بودن عملي 

 گسـترش  به آموزشي يك زمينة رو پژوهشاند كه  با اين حقيقت مواجه كاربردي پژوهش  پژوهشگران. نيست

 و منابع مالي است و نيروهاي بازار بر آن حاكميـت  پژوهشهاي  ها، كارگزاري شناسي با طيف وسيعي از روش

سـنتي مخلـوط    پژوهشدار  با وجوه مسألهنبايد مسائل خاص خود را داراست، كه  گسترش شديداين . دارند

تحليـل و نبـود نظـامي بـراي ارزيـابي كيفيـت       -هـا و فـرا   عالقگـي در بررسـي   هم گسـيختگي، بـي   از: شوند 

  .پژوهشهاي  شناسي روش

عنوان يك مسـأله بنيـادي و    به گرچه نه،تجربه و عملگذاري و  بر سياست پژوهشهاي  موضوع تأثير يافته

اند كـه   ها با اين فرض نوشته شده اغلب مقاله. مطرح شده است  پژوهشگرانالينحل، در اين بخش نيز توسط 

آموزش  تجربه و عملگذاري و  توانند سياست طور خاص، مي به ح ت آ ها پژوهشآموزشي در كل، و  ها پژوهش

  .جلو ببرند به را يك گام

او . را در نظر بگيريد "1ح و گفتگوي اجتماعي ت آ ها پژوهش") Winterton( وينترتون به عنوان مثال، مقاله

 1993در . كنـد  ارائـه مـي   پـژوهش گـذاري و   هاي كار سياسترا درباره فرآيند ظريف اتصال برنامهديدگاهي 

هايي كـه در   اي را دربارة راه شركاي اجتماعي اتحادية اروپا با دريافت حمايت مالي از كميسيون اروپا، مطالعه

اي  حرفه بيتتر ارب در ارتباط باانديشي و تبادل اطالعات و تج عنوان يك هم به تواند آن گفتگوي اجتماعي مي

اين متخصصان تحت تأثير اهميتي قرار . گروهي از متخصصان سفارش دادند به خدمت كند،) CVT2(مداوم 

داده بودند، اما نتوانستند گفتگوي اجتماعي را در همة موارد شناسايي  CVT به گرفتند كه شركاي اجتماعي

 هـا  وجـود، بحـث روي يافتـه   ايـن  بـا  . "وار تشـخيص دادنـد  شناسايي ارزش افـزوده آشـكار را دشـ   "كنند و 

همـراه داشـت؛ از آن ميـان، تحقـق      به را CVTكه گفتگوي اجتماعي براي بهبود  منجر شد ييها مشاركت به

 پـژوهش ، ايـن  بنظـر وينترتـون  . آموزي و برابري براي افراد اقتصادي در حرفه 3تر بين كارآيي هماهنگي بيش

كمك كرد كه  پژوهشاين . آموزي بوده است آغاز پيشرفت در گفتگوي اجتماعي اروپا دربارة آموزش و حرفه

 دسـتور كـار  ح قرار گيرد و شركاي اجتماعي در تعريـف   ت آ گذاري سياست دستور كارگفتگوي اجتماعي در 

تري را  عة روابط نزديكاز آن پس توس CEDEFOPبراي مثال، . اتحاديه اروپامشاركت داده شوند ها پژوهش

انـدازي   ح راه ت با شركاي اجتماعي آغاز كرد و برنامة خاصي را براي حمايـت از گفتگـوي اجتمـاعي دربـارة آ    

  .نمود

ــه خــود  )Grootings & Nielsen(نيلســن و گروتينگــز   پژوهشــگران ــژوهش"در مقال ــا پ و اصــالحات  ه

در يـك نظـام   ح  ت آ هـا  پـژوهش ر را بـر موقعيـت   اثرات گذ "ح در كشورهاي در حال گذر ت آ گذاري سياست
                                                 

1. social dialogue 
2.continuing vocational training = CVT 
3. efficiency 
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 هـا  پـژوهش اقتصـادي،   -شناسي اجتمـاعي  يك تغيير ناگهاني در پويايي. اند تحليل كردهاقتصادي  -اجتماعي

انداز  چشم در. مواجه كرده است نهاديو تنظيمات جديد  پژوهشهاي جديد  ح را با ضرورت تعريف حوزه ت آ

  :اند تناسب شده كهنه و بيتقريباً موجود  ها پژوهشعناوين تعريف،جديد، براساس 

رسـد پشـت ايـن     نظـر مـي   به .وجود دارد شركت كنندهتعداد خيلي كمي در كشورهاي  به ح مدرن و مناسب ت آ ها پژوهش"
  ).2.6 ←( "سوسياليستي وجود دارد -شناختي، حداقل در كشورهاي پسا موقعيت تقريباً يك قانون جامعه

. كنـد  ح ارائـه مـي   ت آ ها پژوهشنتايج چنين تغييري در  به اي نسبت ديدگاه زندهروتينگز نيلسن و گمقالة 

مناسـب و پاسـخگويي در راسـتاي     پـژوهش مقالة آنچه را كه الزم است تا اين شكاف را پر كنـيم و جامعـة   

. كنـد  جديد داشته باشيم، تحليل مـي "اقتصادي -هاي اجتماعي واقعيت"گذاري آموزشي هماهنگ با  سياست

در كشورهاي در حال گذر در مقايسه بـا شـكاف    تجربه و عملگذاري و  ح، سياست ت آ ها پژوهششكاف بين 

بـدون جـوابي    پرسـش ايـن  ، نيلسن و گروتينگـز از نظر . ، ماهيت متفاوتي داردOECDوسيلة  به تعريف شده

ح، كه براي كشورهاي در حال گـذر مهـم    ت گذاري اصالح در آ نيست كه چرا مبناي تدوين و اجراي سياست

 .مناسب كارهاي زيـادي الزم اسـت   پژوهشبراي داشتن اين نوع . ح باشد ت درست آ پژوهشاست، بايد يك 

  :عنوان نمونه به

  ح از طريق مشاركت اجتماعي ت ضة آتوسعة يك نظام پيام بين نيازهاي بازار كار و عر -

ح در ارتباط دادن موضوعات برنامة درسي با موضوعات بازار كار  ت آ ها پژوهشتري از  معرفي مفهوم گسترده -

و سازمان كار و گنجانـدن فراينـدهاي كيفيـت و يـادگيري، تلفيـق يـادگيري نظـري و عملـي، نيازهـاي          

ح؛ مانند برنامـة   ت جاي تمركز انحصاري بر موضوعات داخلي آ هب هاي جديد يادگيري، ها و نظريه يادگيرنده

  هاي درسي، مطالب تدريس و آموزش ضمن خدمت معلم درسي، كتاب

ح در  ت هـاي تعريـف شـده بـين تمركـز داخلـي آ       بنـدي  براي غلبه بـر مـرز   نهاديتوسعة تنظيمات جديد  -

گـذاري كـه در مؤسسـاتي     مبتني بـر سياسـت   يها پژوهشبيتي و تر -علمي  يها پژوهشموضوعات فني، 

  .اند حزب وابسته بوده به اند كه قبالً دهي شده سازمان

است، با اين حال، كمبود منابع براي كشورهاي در حال گـذر   هاي خارجي مبتني بر كمكبازسازي اكنون 

كمبـود   چـار اي نيـز د  ح حرفـه  ت تنها از نوع مالي نيست، بلكه منابع مفهومي براي بازسازي نظام آموزش و آ

گـذاري   نياز بزرگي را در كشورهاي در حال گذر براي درك محلي و نظري تدوين و اجراي سياسـت "است و 

ح  ت گذاري موفق اصالح آ پيش شرط سياست ها پژوهشاين درك و بنابراين . اد كرده استايج "ح ت اصالح آ

ح،  ت آ يهـا  پـژوهش توانـد موفـق باشـد كـه بـين       گذاري اصالح تنها وقتي مـي  سياست. در اين كشورهاست

جـاد  و توسعه مانعي براي اي پژوهشنبود ظرفيت . ح هماهنگي باشد ت آ تجربه و عملح و  ت آ گذاري سياست

در حقيقت، آنها در . است اتهاي اصالح گذاري مبنايي درست در توانمندسازي كشورها جهت توسعة سياست

آموزشـي و جريـان    يهـا  پـژوهش گذاري، جامعـة   اندركاران سياست صدد ايجاد زنجيرة محكمي شامل دست
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ديد احسـاس  آموزش هستند، همان طور كه اكنون در بسياري از كشورهاي اروپـاي غربـي چنـين فشـار شـ     

  :شود مي

در : هـا در كشـورهاي در حـال گـذر از ضـروريات اسـت       زمينه  اي محور در پاره -پژوهشايجاد راهنمايي محلي، انتقادي و "
سـازند در ارتبـاط بـا     ح براي اطمينان از تناسب آن با بافت، بسترسـازي و مالكيـت را ميسـر مـي     ت اصالح آ داد سمت درون

هـاي يـادگيري؛ و در سـمت     هـاي جديـد در نظريـه    ها در موضوعاتي ماننـد توسـعه   با دانشگاه فرآيندهايي كه گفتگوي بهتر
از طريق تسـريع در برپـايي مراكـز    (....)تر مداخالت كشورهاي كمك كننده  هاي گسترده داد ارزيابي مداوم نتايج و الزام برون

كه كاركرد عناصر اصالح در بافت ملي چگونه  اينمنظور توانمندسازي كشورها جهت ارزيابي سريع  به مستقل همكار پژوهش
  ).2.6 ←( "اي است و در چه گستره

 & Kohne(اســتوكمان و كهــن  "ح ت آ هــا پــژوهشو  1توســعه هــاي خــارجي بــراي كمــك" مقالــةدر 

Stockmann (را، اما آنهـا  اند هكاربردي را اعالم كرد پژوهشبنيادي و  پژوهشهاي بين ساخت نظريه،  تفاوت 

نفـع   بـه  تـري  مقالة آنها از همكاري نزديـك . باشند  از يكديگر جدا شده يعطف نقطةبينند كه با  نميي  گونه به

ح بـين كشـورهاي صـنعتي و كشـورهاي در حـال       ت در تحليل همكـاري آ . كند ، جانبداري ميتجربه و عمل

كـاربردي در   ژوهشپـ وسـيلة   بـه  انـد كـه تاريخچـة ايـن همكـاري      اين حقيقـت اشـاره كـرده    به توسعه، آنها

هاي مّلي  اجرا شده و همچنين مطالعات سفارش داده شده توسط سازمان تمهيداتهاي قبل و بعد  يابي ارزش

هـا و   در گـزارش  "نشـريات علمـي  "جـاي   بـه  پـژوهش هـاي   در نتيجه، يافته. المللي شكل گرفته است يا بين

  .مطالعات داخلي منتشر شده است

تواند نتـايج   و مباحثات نظري مي ها پژوهش هاي مقالهآن است كه تنها ان كهن و استوكمنكته، مورد نظر 

علمـي،   هـا  پـژوهش هـاي رايـج در    كاربردي را از طريق، مثالً، استفاده از شيوه ها پژوهش) و در نتيجه اثرات(

  .سطح باالتري ببرد به -هرچند در تعريفي ديگر -تطبيقي ها پژوهشمانند 

هـاي تخصصـي و    شرايط، فرآينـدها و نتـايج كسـب صـالحيت    "مطالعه  آن، در معناي دقيق "ح ف  ت آ يها پژوهشموضوع "
رسند براي عملكرد فرآيندهاي كار حرفه محـور   نظر مي به هاي شخصي و اجتماعي است كه گيري ها و جهت همچنين نگرش

اي در مـورد   تمركز است، تعريف تدوين شـده ح كه بر عالقه شناختي م ت آ يها پژوهشجاي اين تعريف از  به "مناسب باشند
اي را  ح بايد مباني آموزش حرفـه  ف  ت آ ها پژوهش": كند اي تأكيد مي آموزش حرفه تجربه و عملح، بر منفعت  ف  ت همكاري آ

 ←( "، اقتصادي و اجتماعي تـأمين شـود  فناوريهاي  هاي آن مشخص و انطباق آن با توسعه روشن كنند تا محتواها و هدف
2.7.( 

قبـل از هرچيـز،   . كـاربردي و سفارشـي معايـب زيـادي دارد     هـا  پژوهشتمركز بر كهن و استوكمان براي 

هاي پذيرفته  نشانگرهاي جامع  ح، بر مبناي نظام ت هاي آ هاي طولي و نظارت بلند مدت علمي بر برنامه تحليل

شوند كه  از اين حقيقت ناشي ميدر واقع، معايب . شناختي واحد، غيرممكن خواهد بود شده و چارچوب روش

 تجربه و عملو  ها پژوهشفاصلة بين . است و رقباي زيادي داردشده صنعتي خود آموزشي اكنون  ها پژوهش

                                                 
1. Development Aid 
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. تر موافقت كنند گذاري با همكاري نزديك ح و مؤسسات سرمايه ت آ يها پژوهشرود كه  تنها وقتي از بين مي

  نفع هردو است، زيرا همكاري به اين

هـا   برنامـه  پژوهشگذاري و  تواند تنها در تحليل موضوعات محوري توسعه و استفاده از نتايج براي درك اسناد سياست نمي"
تـري   از اهميـت بـيش   ح ت توسـعه، آمـوزش و آ   بـه  اين نتيجه منتهي خواهد شد كه در راستاي كمك به مشاركت كند، بلكه

  ).2.7 ←( "برخوردار شود

را بر عهده داشته باشـد؟ آيـا كـافي اسـت كـه       ها پژوهشدهي بازار  ليت سازمانآيا الزم است كسي مسؤو

آموزشـي،   هـا  پـژوهش گري و بهبود ارتباط بين  يك كاال باشد يا بايد ساز و كارهايي براي ميانجي ها پژوهش

 طور خاص، طي دو دهة گذشته توجه زيـادي  به ،OECDايجاد شود؟ سازمان  تجربه و عملگذاري و  سياست

ها ضرورت هدايت اصالحات خود را در توسعة  يكي از داليل مهم آن بود كه دولت. موضوع داشته است اين به

هـا تنهـا    دولـت . ابراز داشتند 2ندهيا اقتصاد يادگير/ و 1ندههاي توسعة جامعة يادگير عصر اطالعات و نيز هدف

علمـي و   يهـا  پـژوهش خصـوص   به ،اه پژوهشآنها خود را مسؤول بهبود ظرفيت : نيستند ها پژوهشمشتري 

عنوان مثال، وقتـي در كنفـرانس وزراي آمـوزش چنـين      به .دانند مي تجربه و عملدانشگاهي و ارتباط آنها با 

   :توسعه نيافته استهاي زير،  طور خاص در جنبه به آموزشي ها پژوهشنتيجه گرفته شد كه توانايي 

  آموزشي و توسعه يها پژوهشگذاري و ظرفيت در  سطوح سرمايه -

  اي و تحليلي ، مقايسه3از طريق فرآيندهاي تشخيصي تجربه و عملبا  پژوهش  ارتباط -

  تجربه و عملگذاري و  ، سياستپژوهشبهتر بين   نوآوري براي ايجاد ارتباط -

 يهـا  پـژوهش شـود كـه بـدانيم بسـياري از      مي تراين موضوع وقتي آشكار. علمي است ها پژوهشمنظور آنها 

اي هسـتند كـه    اغلب فاقد ابعاد چندرشته پژوهشهاي  طرحنگر هستند يا  هاي علمي درون زشي در زمينهآمو

  ).OECD 1995(اند  گسترشاجتماعي در حال  يها پژوهشهاي  در برخي از زمينه

 را تجربـه و عمـل  و  پـژوهش هـاي بـين    تا ارتباط  اي صورت گرفته اگرچه ابتكارهاي جديد و اميدواركننده

، امـروز  )زيـر چـاپ مراجعـه كنيـد    Lawn/Rees 2007، Leney به به عنوان مثال(طور خاص بهبود بخشند  به

 تيـب، ايـن ابتكارهـا مسـائل مطـرح شـده      تر بـدين . ي اسـت پژوهشهاي  تنها بخشي از فعاليت علمي پژوهش

وسـيلة   به تنها ها شپژوهاند كه  آنها اين حقيقت را اعالم كرده. را حل نخواهد كردكهن و استوكمان وسيلة  به

 هـا  پژوهشبين   شود، بنابراين كافي نيست كه ارتباط ريزي نمي ي علمي برنامهپژوهشها و ساير مراكز  دانشگاه

علمي در سمت فرستنده و مردم در سمت دريافت  ها پژوهشدر يك نظام يك طرفه با  تجربه و عملعلمي و 

هايي  گذار زيادي و نيز دانشگاه كه اكنون مؤسسات بودجه نكتة آنها اين است. كنندة خط ارتباطي بهبود يابد

دهـي   تر بين اين مؤسسات سازمان همين جهت بايد همكاري نزديك به دهند؛ مي پژوهشهستند كه سفارش 

                                                 
1. learning society 
2. learning economy 
3. diagnosis 
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همـان قـدر كـه    . پـذير گـردد   ح امكـان  ت هاي آ هاي طولي و نظارت بلند مدت علمي بر برنامه شود تا تحليل

 ين موضـوع ايـ  هالبتـ . نيز اين نياز وجود دارد "سمت تقاضا"مورد نياز است، در  "سمت عرضه"مداخالت در 

ها خودشان مسأله سمت عرضه  حتي ممكن است كسي ادعا كند كه دولت. نيست و فراموش شده است ساده

تـر شـدن دامنـة     وسـيع  بـه  انـد، كـه منجـر    شناسـي توسـعة آمـوزش ايجـاد كـرده      را از طريق انتقال پويـايي 

هـا، از آن   اي از سـازمان  ي در مجموعه گسـترده پژوهششدن تقاضا براي خدمات  تر اندركاران و پراكنده دست

  .شده است ح ت جمله مدارس آ

 -نف و لـوئر ها مقالة. دهند ح را افزايش مي ت آ خود در موقعيتي هستند كه اثربخشي و پايداري  پژوهشگران

با بياني جـذاب   "عنوان يك فرآيند نوآوري به اي آموزش حرفه"در اين بخش ) Laur-Ernst & Hanf(ارنست 

اي اوليه و مداوم با ظرفيـت يـادگيري و نـوآوري در     ح حرفه ت اثربخشي و پايداري آموزش و آ": شود آغاز مي

با اين حال، براي يادگيري، . "ارتباط نزديك دارددهند،  اي را انجام مي آموزش حرفه ها پژوهشمؤسساتي كه 

هاي گوناگون بايد با يكديگر ارتباط  هاي مختلف و با مسؤوليت افرادي از رشته. اندازها مبادله شوند چشمبايد 

  .برقرار كنند

و  تجربـه و عمـل  كـاربردي،   هـا  پـژوهش علمـي،   هـا  پـژوهش تـر بـين    نتايج زيـادي از همكـاري نزديـك   

دهي شود؟ يكـي از   ن همكاري در سطح يك نظام سازماناي هآيا امكان دارد ك. آيد دست مي به گذاري سياست

ها اولين جا  ، دولتOECDاز نظر . ، آن است كه موضوع براي كسي مسأله شوداين مقصود به رسيدنهاي  راه

گري مهم است، زيـرا   گزينة واسطه. هستند 1گري براي واسطه -مّلي -براي معرفي، مثالً يك رويكرد منسجم 

توانند درون چارچوب نهادينه شدة مّلي  ي و مشتريان و سفارش دهندگان نميپژوهش و مؤسسات  پژوهشگران

ي و پژوهشـ تواند در عصـر گسـترش فزاينـدة مؤسسـات      همكاري شوند؛ چنين چارچوبي هرگز نمي به مجبور

هـاي   توانـد شـكل   مـي  تجربه و عملگذاري و  ، سياستپژوهشگري بين  واسطه. مؤثر باشد پژوهشمشتريان 

ي با وظيفـة  پژوهشمند يا تأسيس مراكز  مروري نظاممطالعات ها تا  همايش  داشته باشد؛ از مجموعه مختلفي

ها ممكـن اسـت    دولت). زير چاپ Leney( تجربه و عملگذاري و  سياست به پژوهشهاي  مشخص ابالغ يافته

گري از طريـق   ميانجي گري و دهي فرايندهاي واسطه را در تأمين بودجه يا حتي سازمان تجربه و عملابتكار 

از يكـديگر  را  پـژوهش اشاعه  روشدو نوع لني . هاي اطالعاتي در دست بگيرند ها يا پايگاه ها، مشاركت شبكه

  :كند متمايز مي

تـر و قابـل    منظور قابل فهم به پژوهشنتايج  ساده نويسيها يا  خالصهگردآوري  منظور به يي،ساز و كارها -

گفتـه   2پـذيري قابليـت انتقـال   سـازكارها  ايـن   به ؛اهل حرفهگذاران و  تر كردن آنها براي سياست وصول

   .شود مي

                                                 
1. brokering 
2. transferability 
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بـين   پـژوهش براي مبادله دانش توليد شده از طريـق   1اشتراك گذاردن به ها و ها، پايگاه اندازي شبكه راه -

زيـر   Leney( شـود  اشـاعه خوانـده مـي    كلمـه  ، در معناي دقيقرسازوكا، اين بنظر لني .اندركاران دست

  ).چاپ

هـاي   جمـة يافتـه  تر مسـؤول  -مسـتقل  –آن است كه در نوع اول، يـك كـارگزاري    سازوكارتفاوت بين دو 

 جمـه تر در نـوع دوم، . قابـل فهـم اسـت    تجربـه و عمـل  گـذاري و   اطالعاتي است كه براي سياست به پژوهش

براي گفتگو و تماس فردي است كه دسترسـي   افرادآوردن دگر حاصل بلكهنيست،  مورد توجهخودي خود  به

هـاي مرجـع    ها و چـارچوب  در زبان  تفاوت. كند تر مي آسان اهل حرفهرا براي سياستمداران و  پژوهشو فهم 

  .هستند پژوهشهنوز هم موانع اصلي در برابر افزايش تأثير 

 پـژوهش در فرآيند  تجربه و عملگذاران يا افراد حيطة  استسي درگير كردنسمت جلو،  به گام بيشتريك 

  .طور خاص، ممكن است از اين مشاركت مستقيم سود ببرند به آموزش تجربه و عملافراد حيطة . است

هـاي   اولويـت   پژوهشـگران و  اهل حرفـه گذاران،  است كه بپذيريم سياستاين گرايي  با اين حال، تنها واقع

اين نيست كه آنها ممكن است انتظـارات متفـاوتي از كاركردهـاي     به موضوع منحصر. متفاوتي خواهند داشت

گري  واسطه. نيز ممكن است متفاوت باشد روزاندازهاي آنان درباره موضوعات  گري داشته باشند؛ چشم واسطه

 تجربـه و عمـل  گذاري و  ، سياستپژوهش گرفتن قرار فكر"هرگز تنها دربارة انتقال اطالعات نيست؛ بنابراين 

تـر   حتي از اين هـم شـكاك  ويتي در اين خصوص، . "تأمل برانگيز استو منسجم هم پيوستة  به اي شبكهدر 

يك رابطـة تعـارض يـا    "گذاران دولتي ذاتاً  آموزشي و سياست  پژوهشگراندارد كه رابطة بين  است و ابراز مي

  ).Whitty 2006,160( "نبه و حتي بدگماني استحداقل محلي از عدم تفاهم دوجا

  يپژوهشهاي  طرحگذاران در  و سياست اهل حرفه،  پژوهشگرانهاي در حال تغيير  نقش   2.0.4

نف ها عنوان مثال، به در اين بخش،. شود سختي شنيده مي آموزشي به يها پژوهشدر  تجربه و عملصداي 

ايـن   بـه  دارنـد؛  ح بيان مي ت آ ها پژوهشآيندة  به كامل خود رااعتماد ) Laur-Ernst & Hanf(ارنست  -و لوئر

  ها پژوهشن اي همعنا ك

المللي شدن  هم وابستگي و بين به ها در تمامي سطوح، از نظر سرعت تغيير، اي در توليد و حمايت از نوآوري به طور فزاينده"
  مشـاركتي اجتنـاب  آينـده   به جاد اصالحات و شكل دادندر اي ،ها پژوهشاين . اقتصاد، بازار كار و آموزش، درگير خواهند شد

  ).2.4 ←( "دارندناپذير 

اند مهـم اسـت و ايـن     گيري اضافه كرده اين نتيجه به آنچه. با وجود اين، اعتماد آنها بي قيد و شرط نيست

. از ضروريات اسـت  -شناختي در مفهوم نظري و روش–مضمون را دربردارد كه بهبود مداوم ابزارهاي نوآوري 

                                                 
1. sharing 
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طـور خـاص، از    بـه  هاي اجتماعي و تقويت شايستگي نوآوري، در بافت 1نوآورانه تجربه و عملبهبود ابزارهاي 

  .ملزومات است

 اگرچـه ممكـن اسـت    "آموزشـي  يهـا  پـژوهش هاي جديد براي  چالش"با عنوان  OECD 2003گزارش 

هـاي   مـنعكس كـرده باشـد، امـا نمونـه       شناسـي  آموزشـي را از نظـر روش   يهـا  پژوهشدقت جريان اصلي  به

از  -طور خاصـي  به آموزش تجربه و عملي در آن وجود دارند كه در آنها پژوهشهاي  طرحاي از  اميدواركننده

از  -مشـاركت داشـته باشـند    هـا  پـژوهش دهند در  اجازه مي اهل حرفه به هايي كه شناسي طريق معرفي روش

آموزشـي   هـا  پـژوهش ميز گردهاي برگزار شده در كنفـرانس  . اند مند شده آموزشي بهره يها پژوهشظريه و ن

) 2اي آمــوزش و آمــوزش حرفــه يهــا پــژوهششــبكة (ح  ت آشــبكه وســيلة  بــه كــه 2005و  2004اروپــا در 

 ;Bruijn/Westerhuis 2004(ح ارائه كردند  ت آ يها پژوهشهاي جالبي را از زمينة  دهي شدند، مثال سازمان

Deitmer/Kamarainen/Westerhuis 2005 .(اشـاره   3پژوهش براي عمـل سوي  به چرخشي به هردو ميزگرد

توانـايي چشـمگيري در برقـراري     مـدار -تجربـه   يها پژوهششناسي كه روش اند نتيجه گرفته و چنين  كرده

هـا و   انجام شده در بررسي ها پژوهشبر خالف . اي فعال دارد گونه به ح ت و نوآوري در آ ها پژوهشارتباط بين 

هـاي   شناسـي  شوند، كاربرد روش تقسيم مي  پژوهشگرانمشتريان، پاسخگويان و  به ها كه افراد درگير آزمايش

  .دهد طور خاصي افزايش مي به را اهل حرفهو   پژوهشگرانهمكاري مستقيم و تعامل بين  پژوهش براي عمل

هـا و   تواند شـكل  يك مفهوم چند بعدي است؛ كه مي "دانش"آن است كه  پژوهش براي عملي فرض اصل

بر عكس، پذيرفتن مفهومي از دانش كه در آن منابع گوناگون دانش پشـت  . كاركردهاي مختلف داشته باشد

 وسيله آن هب آموزشي و تجربه و عملكند كه دانش توسعه يافته در  اند، اقتضا مي سر يك دانش علمي ايستاده

 پيش فرض چند بعدي بودن دانش و فرآيندهاي توليـد دانـش  . عنوان يك منبع موجه دانش پذيرفته شود به

 پژوهش براي عملدر ) Gustavson 2001(گوستاوسون عنوان مثال، كار  به است كه در آن "4بازيگر"رويكرد 

، موقعيـت و كـاركرد   تجربـه و عمـل  بـر نـوآوري در    هـا  پژوهشدر بررسي تأثير . كاري مربوط و معتبر است

  ).Manske/Moon/Deitmer 2002(بازيگران مختلف درگير در فرآيند توليد دانش بسيار مهم است 

) Lyotard 1984,9( ليوتـارد  بديهي پرسش به انتقاد در برابر استانداردهاي علمي دانش جديد نيست، مثالً،

و ديگـران  گيبسـون  ، "توليد جديـد دانـش  "در . "گيرد دانش چيست؟ چه كسي تصميم مي": مراجعه كنيد

)Gibbons et.al 1994 ( تحليل آنهـا از توليـد   . برند نام مي 2عنوان دانش حالت  به "5موقعيتي"از اين دانش

اندازي روشن را در خصوص تغيير مفهـوم دانـش    چشم 2و حالت ) 6لميعدانش ( 1دانش و تمايز بين حالت 

                                                 
1. innovative action 
2. VETNET 
3. action research  
4. actor 
5. situated knowledge 
6.academic knowledge 
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. شـود  نيـز توليـد مـي    طلـب  -هاي دانش بافتساير هاي علمي، بلكه در  در محيطدانش نه تنها . كند ارائه مي

 :تر عملي است تا اصولي تمايز بين دو شيوه بيش

برچسب جديدي نياز داشته باشـند يـا    به قدر كافي متفاوت هستند كه به ممكن اين است كه معلوم نيست آنها پرسشتنها "
 /Gibbons/ Limoges( "در نظـر گرفـت   درون تجربيـات موجـود    درهـايي   عنوان پيشرفت به آنها راسادگي  توان به مي

Novotny et al. 1994, 3.(  

شـود و بنـابراين بافـت     وسيلة ارزش عملي، تعريف مـي  به ارزش دانش نه بر اساس شرايط كدگذاري، بلكه

  .است 2و كاربست وابسته 1وابسته

تنها سخت و عيني نيستند، ) تجربيمثالً، نظرية (هوم دانش هاي درگير در مف اندازهاي مختلف طرف چشم

سـازمان   جامعة دانششناسي،  عنصر كليدي روش. اند اي براي خود فرآيند تبديل شده نيروي محركه به بلكه

ايـن  . شـود  وسيلة شركت كنندگان طي تعاملي مستقيم ايفا مـي  به هاي مختلف در آن اي است كه نقش يافته

تجربه عنوان مشاور  به است، وقتي كه محقق پژوهش براي عملرويكرد صريح بازيگر عنصر كليدي ديگري از 

انـدركاران كمـك    دسـت  بـه  "تفكر و تبيين"و  "بررسي و تحليل"، "نگاه كردن و تدوين"كند و با  مي و عمل

  ).Stringer 1999(كند  مي

با هدف نوآوري؛ در مقايسه با سه نقش مشـتري،   تجربيها، رويكرد بازيگر براي توسعة نظرية  از نظر نقش

  :براي مثال. خواهد كرد پرسشتري  هاي ماهرانه ، از مجموعه نقشپژوهشگرپاسخگو و 

  آموزش تجربه و عملمرتبط با ) محلي( موقعيتيهايي در توليد دانش  نقش -

  مفهومي يچارچوبموقعيتي بر اساس جمة دانش توسعه يافته تر هايي در نقش -

  ويژه در شناسايي نتايج و اثرات به تكميلي فرآيند نوآوري، يها پژوهشهايي در اجراي  نقش -

اگرچه تمركز اين بخـش بـر   . تعادل بين فرآيند و نتايج آن است پژوهش براي عملمهم براي  پرسشيك 

چگـونگي   پـژوهش بـراي عمـل   هاي اصـلي   ي نيست، اما يكي از دغدغهپژوهشهاي  طرحدر  اهل حرفهنقش 

توانـد در سـاخت نظريـه     چگونـه مـي   پـژوهش بـراي عمـل   نتايج آن در يك نظام دانش است،  ذخيره شدن

است،  پژوهشگراين مسؤوليت ) De Bruijn & Westerhuis(وستر هوييز و  دوبروييژن مشاركت كند؟ از نظر

  :موارد زير باشدزيرا او بايد مراقب 

  رويارويي تجارب و منابع گوناگون دانش -

بـا دانـش رسـمي نشـان     ) ترجمه شـده (ايجاد دانش مفهومي از طريق مواجهه و تلفيق دانش موقعيتي  -

  دهندة وضع موجود

  "جهان بيرون" به تجربيهاي  نظريه) اجزاي(انتشار و انتقال  -

                                                 
1. context dependent  
2. use dependent 
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سـازي   نظريـه  بـه  مـوقعيتي خود مسؤول انتقـال دانـش     پژوهشگرانبا اين حال، آيا كافي است كه يكايك 

 شناسـي و تعامـل، ارزشـي كـه     مند، در يك فرآيند تعاملي با تمركـز بـر پويـايي    باشند؟ از ديدگاه روش نظام

لنـي   مفهـوم . دار و روشن نيسـت  شود، چندان آتيه ها داده مي استمرار، از نظر جمع كردن دانش در نظريه به

)Leney ( دهـد  سازي انجام نمـي  ، كاري براي نظريهآهنگي براي برقراري هم 1باز يگري، يعني روش واسطهاز .

 دهي جمع كردن دانـش بـين جوامـع    ويژه در خصوص سازمان به هاي زيادي را پرسشاي است كه  اين نتيجه

حاصـل از   آيا هيچ شاهدي وجـود دارد كـه منفعـت   . گذارد پاسخ باقي مي ، بيپژوهشو جامعة  تجربه و عمل

در  اهـل حرفـه  نشان دهد؟ ممكن است تصور شود كه در مشـاركت   پژوهشرا در  اهل حرفهمشاركت فعال 

بر مبناي ) Deitmer(دايتمر . شود خود او واگذار مي به تجربه و عمل به پژوهش، انتقال تجارب پژوهشبرنامة 

، با ارائه )2003-1997( "2ح آلمان ت آ مؤسسه برنامة نوآوري مرتبط با" ها، در تجارب واحد هماهنگي برنامه

گرفـت كـه در    ، چنـين نتيجـه  2005 آموزشي اروپـا  ها پژوهشدر كنفرانس  VETNETاي در ميز گرد  مقاله

وجـود دارد و اثـرات   مندي  مشكل نظامهاي روزمرة سازماني  جريان به يابي نتايج و پيامدهاي ارزش "ترجمه"

  ).Deitmer/Kamarainen/Westerhuis 2005(اگير نيست شود گسترده و فر آن، چنان كه تصور مي

 پـژوهش هاي  يافته. كنند كار نمي كامالً مشابههاي  شايد بر خالف متخصصان پزشكي، معلمان در موقعيت

اي از مـردم در آن شـريك    هـاي گسـترده   اجرا شوند و گـروه  يتر هايي بسيار پيچيده بايد در مجموعه جريان

صـورت فـردي از نتـايج     به آموز آموزش داده شود كه چگونه معلمان حرفه به بنابراين، كافي نيست كه. باشند

قـرار داد و يـا در حـين    آنهـا  هـاي شـغلي    استفاده كنند، يا ايـن توانـايي را در فهرسـت شايسـتگي     پژوهش

شـوراي آمـوزش ملّـي هلنـد     . آمـوز فـراهم آورد   را براي معلمان حرفـه  پژوهشماس با آموزي، امكان ت حرفه

)Onderwijsraad 2006 (جمـه دانـش  تر بـراي  منـد  كند كه الزم است سـاختاري حمـايتي و نظـام    اشاره مي 

  :وجود داشته باشد تجربه و عمل به

عنـوان توليـد كننـدگان داخلـي      به بايد -نه فقط مديران مدرسه يا كارشناس منفرد–يك يا چند معلم  -

  .دانش، بعد از آموزش، ارزيابي شوند

تر براي كيفيت و اصالح خـود، بايـد در مـديريت دانـش و رويكـردي       مسؤوليت بيشپذيرش مدارس، با  -

  .گذاري كنند توليد دانش سرمايه به مند نسبت نظام

 تجربه و عمـل يابي  يران در ارزش، افزايش توانايي معلمان و مدتجربه و عمل يها پژوهششكل ديگري از 

در . اندازي جديد هاي روزمره از چشم يابي جريان تر است؛ يادگيري ارزش اندازي گسترده روزمرة خود از چشم

براي ) مثالً يك پرسشنامه يا فرم مشاهدة نظريه محور( پژوهشتر آن، ممكن است استفاده از ابزار  شكل ساده

هـا در ارزيـابي    نتايج زمينة مشتركي را براي بحث دربارة تشابهات و تفاوت. ارزيابي يك موقعيت جمعي باشد

                                                 
1. open method 
2.. Neue Lernkonzepte in der dualen Berufsausbildung 
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اي  آورد؛ از نظر افزايش هماهنگي در شيوه هاي مورد نياز براي بهبود آن موقعيت فراهم مي يك موقعيت و گام

ود انجـام  گيري در مورد اقداماتي كه بايد بـراي بهبـ   كنند و از نظر تصميم ها موقعيت را مشاهده مي كه گروه

  .شود

كسي تعريف ) Swaffield(سافيلد دوست منتقد را . است "1دوست منتقد"سوي مفهوم  به كوتاهگامي اين 

آنهـا   بـه  بينـد، بلكـه   مي  با افراد درون مدرسهدر مقايسه اندازي متفاوت  كند كه نه تنها مدرسه را از چشم مي

دوسـت منتقـد كـه او     به هاي مربوط نظر. بگذارندجديدي ديد كانون  دررا  هاي آشنا پديدهكند كه  كمك مي

تر ببينند و از آنچه وجود دارد اما پنهان است آگاه شـوند، بـا    كند تا واضح ديگران كمك مي به كسي است كه

، )Costa & Kallick( كستا و كاليك در توصيف). Swaffield 2002(شده است  آوا همها  الگوها و  ساير نظريه

  :است كهكسي  "دوست منتقد"

عنوان  به كند و هايي را براي بررسي از طريق عينكي ديگر تهيه مي پرسد؛ داده انگيز مي هاي بحث پرسشفرد معتمدي كه ...."
كند تا بافت كـار ارائـه شـده و     يك دوست منتقد از وقت استفاده مي. كند يك دوست انتقادهايي را از كار يك فرد مطرح مي

 "كـار اسـت   دردوسـت كسـي اسـت كـه طرفـدار موفقيـت       . خوبي بشناسد به كنند در آن كار مينتايجي را كه فرد يا گروه 
)Costa/Kallick 1993, 50.(  

دوست منتقد در نقـش افـزايش   . بيند شباهتي با كار مشاور در اصطالح فرويد مي سافيلد تعجب ندارد كه

انـدازهاي   چشـم (سركوب شده ) ها ادهد(هاي  انگيزهكند كه از عواطف و  كمك مي) مدرسه(بيمار  به هوشياري

هاي حمايت از مدرسه،  آموزشي و ساير شكل يها پژوهشدر واقع، مرزهاي بين . آگاه شود) مختلف يا پنهان

  .نيز بسيار باريك خواهند شد پژوهش  شناسي از نظر روش

  ح ت آ يها پژوهشتأثير اتحادية اروپا بر بدنة دانش و سازمان    2.0.5

ح در نظـر گرفتـه    ت ي بلندپروازانه براي آدستور كاررخي عالي و  ليسبون، نيم دستور كاراتحادية اروپا، در 

ارتقـاي  ) اول: (دو موضـوع اهميـت داده اسـت    به بوده و تنها انهجانبدار دستور كارن اي هشد ك گفته مي. است

هـا بـر سـازمان     گـذاري  ثير سياسـت تـأ . ح ت مشاركت بيشتر شـركاي اجتمـاعي در آ  ) دوم(ح و  ت مشاركت آ

در اين بخش، ) Kamarainen & Fischer(فيشر و  كاماراينن ح در سطح اروپا چيست؟ مقاله ت آ يها پژوهش

هاي  گذاري ارتباط بين سياست به بافت اروپا، در ح ف ت آاي  بيت فني و حرفهتر در آموزش و ها پژوهشبا عنوان 

آموزش را در  ها پژوهشمقاله تكامل . پردازد در سطح اتحادية اروپا مي ها پژوهش دستور كارتأمين بودجه و 

وسيلة اتحادية اروپا تأمين اعتبار شـده   به هاي همكاري اروپا كه در برنامه )ح ف ت آ( اي بيت فني و حرفهتر و

. كنـد  تأكيد، تجزيه و تحليل ميمحل موضوعات و تغيير در توالي برنامه، از نظر مختلف هاي  است، بين نسل
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تـر بـين    همكـاري بـيش   ناشـي از همچنين چنـدين اثـر    كه همكاري رشد كرده است؛ دگير مي  مقاله نتيجه

  :ها شناسايي كرده است ن برنامهاي هعنوان نتيج به ح را ت آ  پژوهشگران

  سازي دانش اروپا غلبه بر موانع مفهومي و بهبود غني -

  ح در اروپا ف ت آ يها پژوهش به ختصاص يافتها پژوهشتوسعة جامعة  -

  ح  ف ت آي ها پژوهشعنوان چالشي براي  به گذاري اروپا مشاركت در فرآيندهاي سياست -

ح در اتحادية  ت آ يها پژوهشبراي ايجاد جامعة را   هاي همكاري اروپا زمينه برنامهكاماراينن و فيشر از نظر 

هاي اتحادية اروپا زمينه را  تاريخچة برنامه. كند مهيا مي يپژوهشهاي پيچيدة  پرسش به اروپا، جهت پرداختن

شود كه جامعة مذكور نه تنها در  هاي آنها اين نتيجه حاصل مي از تحليل. براي اين موقعيت آماده كرده است

بعد . بوده استدانش نيز موفق  در بدنة پژوهشهاي  كردن يافته ذخيرهعدي اجتماعي توسعه يافته، بلكه در ب

هاي خاص مّلي  ح در بافت ت هايي از نظام آ با تهية توصيف ها پژوهش 1نگرانه فردياي كه كاركرد  از دورة اوليه

ح  ت كمـك كـرد كـه قـوانين عمـومي آ      هـا  پـژوهش  2نگرانه قانونو فرهنگي مربوط حاكميت داشت، كاركرد 

 تغييـر . شناسـايي شـوند  ) كـاركردي (ي گونـاگون  هـا  ح در عنوان ت هاي آ مشخص و در نتيجه، عملكرد نظام

شناختي بود كه هنگام جستجوي شواهد عملي براي  مسائل روش به ح پاسخي ت سوي تحليل كاركردهاي آ به

تغييـر   پرسـش اين  به بهترين نظام چيست،" پرسششدند؛  مطرح مي ح ف ت هاي خاص آ مزاياي رقابتي نظام

گراي اخير  تكامل يها پژوهشسرانجام، كاركرد . "دهد؟ تر انجام ميخاص را به ييافت كه چه نظامي كاركرد

 توجـه را  3گـرا  با كاركردي تكامـل  ها پژوهشرويكردهاي . كمك كرد كه روندهاي بافتي و كلي شناخته شوند

چنـين  . كننـد  ح در اروپـا جلـب مـي    ف ت محـور و عمـومي در توسـعة آ    -هاي بافت روابط بين پيش شرط به

را از طريـق فرآينـد    ح ف ت آ هاي مّلي سوي همگوني در ميان نظام به نافذوت فرهنگي و فشار رويكردهايي تفا

توانند مانند  انداز، فرآيندهاي توسعة فرهنگ محور مي از اين چشم. دهند يكپارچه سازي اروپا مد نظر قرار مي

هاي مبتني  يا توسعة صالحيت( ح ف ت آهاي مّلي  بنابراين، نظام. مرتبط شوند ا همموازي ب "هاي نظام محيط"

  .دشونتري متصل  هاي تفسيري جامع چارچوب به توانند مي) بر كشور

. در سـطح اروپاسـت   دستور كارديگري از تنظيم اين  محصولح اروپا  ت آ يها پژوهشهاي  پيشرفت شبكه

شناسايي   در اين جامعهتغييري را اما آنها اند،  طور سطحي موضوع را بررسي كرده به كاماراينن و فيشراگرچه 

نقشـي در عـين    به گذاري اتحادية اروپا عنوان ساختار حمايتي براي سياست به صرف انجام وظيفه زا :اند كرده

اروپا جالب  ها پژوهشجامعة  تحوالت گيري پي. تر، مانند، افزايش مطالعات و تفسيرهاي مستقل حال مستقل

تقريباً يك انحصارگر  پژوهش دستور كارح با  ت آ گذاري سياست دستور كار آميختنكميسيون اروپا در . است

در بسـياري از كشـورهاي    1990هاي مّلي تا حدود دهة  اي با موقعيتي كه دولت قابل مقايسه وضعيتياست؛ 
                                                 

1. idiographic 
2. nomothetic 
3. evolutionistic function 
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جديـد اروپـا    پيمانـان  هـم را بـا   وضـعيت آيا آنها ايـن  . شد توصيفاروپايي داشتند و در اولين بند اين مقاله 

است كه  اي باز هم راهبردي عملي در اتحاديه ح ت آ  پژوهشگران؟ آيا خود تنظيمي گذاشتخواهند  اكاشتر به

  ؟آن هستندزيادي عضو كشورهاي 

ي از چند پژوهشگرانكه  مجازيح اتحادية اروپا هيچ وقت از موقعيت يك جامعة  ت آ يها پژوهشآيا جامعة 

  لوتر خواهد رفت؟، جاند تسلط داشته يا نداشتهآن بر كشور محدود 

  عنوان پيش نياز به مشاركت چندين رشتة موضوعيبا ؛ پژوهشعنوان يك زمينة  به ح ت آ 2.0.6

كنـد و   دانشي كه فرآيند پاسـخگويي در آمـوزش را تسـريع مـي    : كند دو نوع دانش را معرفي ميكارستن 

تـري   دانش، گسترة بسيار وسيعنوع دوم ). Karsten 2006(انگيزد  دانشي كه بهبود و نوآوري آموزش را برمي

چه چيزي گويد در آموزش  ما مي به گويد، در حالي كه نوع دوم ما مي به نوع اول وضع موجود آموزش را. دارد

بصـيرتي در اختيـار    مشـي، چگـونگي مداخلـه و غيـره    ماهيت مسائل خـط  به اين دانش نسبت. آمد استكار

تجربـه  گذاري و  تواند در سياست مي ها پژوهششاركت، كه هر دو نوع دانش در ديدگاه كاركردي م. گذارد مي

) اول: (اين ديدگاه پايه موضوعات مورد بررسـي در ايـن فصـل نيـز هسـت     . انجام دهد، اشتراك دارند و عمل

و  اهـل حرفـه  ،  پژوهشـگران هـاي در حـال تغييـر     نقش) سوم(؛ پژوهشهاي  تأثير يافته) دوم(ح؛  ت نوآوري آ

  .ح ت آ يها پژوهشتأثير اتحاديه اروپا بر بدنه دانش و سازمان ) چهارم(گذاران و  سياست

  پژوهشگران. است اهل حرفهگذاران و  ح چيزي بيش از يك ابزار براي سياست ت آ يها پژوهشبا اين حال، 

كه خود  ييها پژوهش. گذاران وضع شده، نيستند نوآوري كه توسط سياست دستور كارتنها تسهيل كنندگان 

را در  اهـل حرفـه  گـذاران و   كنند و سياست ح مي ت هاي غيرمشهودتر آ را وقف موضوعات غيرآشكارتر و جنبه

طرفانه  ح كار بي ت آ يها پژوهش. كشانند نيز مورد نياز است چالش مي به تفسير خود از واقعيت به وسعت دادن

هـاي مختلـف اسـت؛ جهـان      جهـان  بـه  آن "تعلـق " ح ت يك ويژگي اصلي آ. شود و تفسيري را نيز شامل مي

هـاي متعـددي قـرار     ح كه در جهان ت هاي آ بسياري از جنبه. شغلي تحوالتآموزش، جهان بازار كار و جهان 

ح  ت از ديـدگاه علمـي، آ  . درستي بررسي و مطالعه شوند توانند به اي مي اند، تنها از يك زاويه چند رشته گرفته

شـناخت خودمـان از    بـه  در ارتبـاط بـا وسـعت دادن   . هـاي علمـي اسـت    بسـياري از رشـته   پـژوهش موضوع 

همچنين نقـاط مرجـع جديـدي را بـراي      اي چند رشته يها پژوهشح،  ت شناسي و طيف تأثيرات بر آ پويايي

  .ح ارائه خواهند كرد ت آ سازي اثربخشي و بهينه تجربه و عمل

 Willy(ويلـي پترسـون    "1هـاي شـغلي   مشـاغل و حـوزه  "ند؛ ا دو مثال جالب در اين بخش گنجانده شده

Peterson ( مـانفرد اكـرت    "اي ي ميـان رشـته  پژوهشـ رويكـرد  : مـوزي ٱ حرفـه  -آموزش -كار"و)Manfred 
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Eckert( . اي را  چند رشته يها پژوهشخود مسؤوليت سازمان   پژوهشگرانبراي هردو محقق روشن است كه

  .بر عهده دارند

از  1هاي شغلي گروه به بندي آنها هاي بين ساختارها و مشاغل و طبقه تفاوت به "هاي شغلي حوزهمشاغل و "

تـر بـين    همـاهنگي بـيش  . كنـد  هـا اشـاره مـي    گروه بهح  ت آ بندي آموزش و طبقه از سويي ديگر بهيك سو و 

 پـژوهش هـاي  هـا و همچنـين رويكرد   اي از نظر اهداف و روش آموزش حرفه يها پژوهششغلي و  ها پژوهش

، هـا  پـژوهش خاطر خـود   به هاي جامع و سازگار را، نه بندي معرفي طبقه پترسون. يكپارچه يك ضرورت است

  بيند، زيرا يك نياز مي

 "هسـتند ح  ت آ هم وابسته، اركان مهم طراحي و توسـعة مشـاغل و   به هاي عنوان نظام به آموزي شغل و نظام آموزش و حرفه"
)← 2.3.(  

كند؛ ابتدا سطوح صالحيت  او را اثبات مي نظر EQF2توسعة چارچوب صالحيت تنظيم و ، پترسوناز نظر 

  .شوند هاي صالحيت مستقل از نظام مشاغل، توصيف و تعريف مي ها يا حيطه و درست بعد از آن، حوزه

چنـد   يهـا  پـژوهش ، آشكارا از مانفرد اكرت "اي ي ميان رشتهپژوهشرويكرد : آموزي حرفه -آموزش -كار"

صـالحيت در كـار و بـراي كـار چگونـه حاصـل       " پرسشمقاله دو پاسخ را براي . اي حمايت كرده است تهرش

هـا در   اسـت كـه شايسـتگي   مبتنـي  فـرض   بررسي كرده است؛ رويكرد آموزش محور بر ايـن پـيش   "شود مي

شوند، در حـالي كـه رويكـرد كـار      ايجاد مي) آموزش(و از طريق كسب دانش  3مند فرآيندهاي يادگيري نظام

) آمـوزي  حرفه(، غيررسمي و آزمايشي 4آزمايشيها از يادگيري  است كه شايستگياستوار محور بر اين اساس 

اي دارند كه نشان دهندة رويكردهاي متفـاوت   هردو رويكرد سنت فلسفي و تاريخي طوالني. شوند حاصل مي

ح تابع تحوالت صالحيت، شغل و بازار كار و در نتيجـة هـدف    ت با اين حال، در هردو سنت، آ. ح است ت در آ

توانـد بـا    تنها مـي  پژوهشهاي  پرسش، انبوهي از اكرتاز نظر . صالحيت، شغل و بازار كار است يها پژوهش

 .اي هسـتند  رويكرد چند رشته ح سزاوار ت هاي آ اي پاسخ داده شود؛ تقريباً همه جنبه رويكردهاي ميان رشته

  :ح چگونه بايد براي تحوالت آينده آماده شود ت آ پرسشعنوان مثال،  به

اي سـازگار بـا آينـده و رشـد تقاضـا بـراي        شغلي و صالحيت، صالحيت حرفـه  يها پژوهشهاي پيشگويي در  به رغم ضعف"
آينـده   بـه  ح، اين ارجـاع بـاز   ف ت آ تجربه و عملرفتن با در نظر گ. ح هستند ف ت ريزي آ هاي اصلي برنامه پرسش، ها صالحيت

كننـد و از سـويي ديگـر،     هايي است كه نيازهـاي جـاري را تـأمين مـي     از يك سو، موضوع دربارة صالحيت. چند بعدي است
 "باشـد  تقاضاهاي جديد، مورد اطمينـان  به دهي شود كه قابليت انتقال آن، با توجه اي سازمان گونه به اي بايد صالحيت حرفه

)← 2.2.(  

                                                 
1. occupational groups 
2. Europian Qualification Framework = EQF 
3. systematic learning 
4. experimental learning 
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طـور بنيـادي متفـاوت     بـه  تواند براي مشاغل اصلي اين است كه چه چيزي واقعاً مي پرسشدر اين راستا، 

هاي اوليه عملـي اسـت، يـا موضـوعي دربـارة دانـش        ها و مهارت باشد؟ آيا اين موضوعي در ارتباط با فعاليت

  كند؟ تخصصي بنيادي كه انتقال را تسهيل مي

 1خاص -اي ها همچنين شامل دانش حيطه شايستگي(ها  بارة مفهوم چند بعدي شايستگيبا بحث در اكرت

محيط و توانايي  به است كه هدف آن، ضمن دنبال كردن مفهوم سنتي آموزش، گنجاندن توانايي شكل دادن

وزش يا فرآيندهاي كار يا از طريق آم به توانند نزديك ها مي گيرد كه شايستگي ، نتيجه مي)خودشكوفايي است

در حوزة سازمان كاري حمايت كننده از يادگيري، نقطة تقاطع تفكر نظري و ": مند كسب شوند تدريس نظام

تخصصي جايي است كه رويكردهاي مرتبط با كار، آمـوزش و   تجربه و عملسوي  به گيري شده تدريس جهت

  ).2.2 ←( "خورند ميپيوند با هم ح  ف ت آي ها پژوهشآموزي در  حرفه

  انداز چشم 2.0.7

گذاري و  خود را در تناسب با سياست "2فلسفه وجودي"ح  ت آ ها پژوهشكند كه  عنوان اين فصل اقتضا مي

تـوان چنـين نتيجـه گرفـت كـه       مـي . شـود  اين تناسب از زواياي مختلفـي بررسـي مـي   . بيابد تجربه و عمل

موضـوع تغييـر هسـتند؛ ايـن هـم شـامل        تجربه و عملگذاري و  ح، سياست ت آ يها پژوهشهاي بين  ارتباط

از ايـن تحليـل نتيجـه    . است پژوهشو  تجربه و عملو هم ارتباط بين  پژوهشگذاري و  ارتباط بين سياست

 "كشيشـان بلنـد پايـه   جامعـه   " عضـو ديگـر    پژوهشگران، تجربه و عملگذاري و  شود كه از نظر سياست مي

بـي   ازبا كمال تعجب، ايـن موقعيـت جديـد    . دانند ميهمه از كه همه چيز را بهتر ) McNiff 2002(نيستند 

بـراي توليـد     پژوهشگراناي از  گروه فزايندهزيرا . نشده استناشي  ها پژوهش ضرورت انجام به نسبت اعتقادي

طـور   بـه  بلكـه . انـد  اسـتخدام شـده   تجربه و عمـل گذاري و نوآوري  براي فرايندهاي سياست كاركرديدانش 

ايـن از دسـت رفـتن موقعيـت     . اسـت گذاشته ضعف  است كه رو به  پژوهشگران 3يتر، هويت تخصص مشخص

اين تناقض نيست كه از دست رفـتن موقعيـت افـرادي كـه در     . يكي از نتايج اقتصاد دانش است  پژوهشگران

اين يك . گيري اقتصاد آن مقارن شده است ، با اوج پژوهشگرانكنند، مانند  سنتي كار مي 4هاي فكري تخصص

دانش . كند توليد ارزيابي ميطور انحصاري بر حسب ارزش  به زيرا اقتصاد دانش، دانش را تقريباً ،اتفاق نيست

توليـد دانـش در   . شود ارج نهاده مي آن به است كهخاص خود را ندارد، بلكه براي بهبود ظرفيت  ديگر منزلت

توليـد  ). Wilde 2001; Drucker 1969(سودمندي خود براي بهبود و كارآيي، تـابع نظـامي صـنعتي اسـت     

وسيلة كاركنان  به است كه، بلكه خدمتي توليد شده باشدوسيله كشيشان بلند پايه  به ي نيست كهدانش آيين

  .استانجام شده دانش 

                                                 
1. domain-specific knowledge 
2. raison d’etre 
3. professional identity 
4. intellectual professions 
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است؛ امـروزه   ها پژوهشنتيجة ديگر فشار فزاينده براي توليد دانش قابل استفاده، گسترده شدن سرزمين 

مسائل حدود و ثغور در گسـترة  . ح تقريباً غيرممكن شده است ت آ يها پژوهشرزمين تعيين حدود و ثغور س

در واقـع،  . اند بدنه دانش پديدار شده به ها و ارجاعات صورت گرفته شناسي و نيز در روش پژوهشهاي  پرسش

  شود؟ آموزشي محسوب مي پژوهشچه چيزي 

 ح ت دهـي آ  هـاي جديـدي بـراي سـازمان     دارد راهامكان ا اي هكند ك را مطرح مي يجالب پرسشاين تحليل 

 پـژوهش هـاي   و همچنـين يافتـه   پـژوهش هـاي   شناسـي  عنوان بدنة دانش پيدا كرد كه بتواند از نظر روش به

 واگـذار كنـيم كـه    پژوهشـگري  بـه  را پرسـش گرايي است كه  آيا اين واقع. استانداردهاي كيفيت پاسخ دهد به

در (هايي  ت دانش و مديريت دانش كار كند؟ آيا اين عملي است كه شبكهعنوان كارگزاري مركزي در انباش به

اي از  ساخته شود و جوامع حمايت كننـده   پژوهشگرانبراي تقويت گفتگوهاي جاري بين خود ) اتحاديه اروپا

عنـوان يـك مشـتري، يـك      بـه  دهي شـود؟ نقـش دولـت    تا يادگيري مشاركتي سازمان بنا گردد  پژوهشگران

هاي  يافتهپذيري  ح و در حداكثر كردن قابليت انتقال ت آ) علمي( يها پژوهشدر ارتقاي كيفيت  اندركار دست

ح در حال تبـديل   ت آ يها پژوهشعنوان يك حقيقت بپذيريم كه  به طور هم زمان چيست؟ يا بايد به پژوهش

است كه ناچار است با قوانين و مقررات رايج در يك اقتصاد بازار آزاد كنار ) اروپايي(خدماتي  يصنعت به شدن

  بيايد؟
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  اي اي و صالحيت حرفه يادگيري حرفهاهداف : مقدمات  2.2.1

طـور شايسـته از عهـدة     بـه  اي هميشه اين هدف را در نظر داشته كه افـراد را قـادر سـازد    يادگيري حرفه

اي  بيت حرفـه تر اي و نقطه عطف خاص يادگيري حرفه 2خود برآيند، بنابراين، كار مهارت طلبتقاضاهاي كار 

 عالقة. ايد تأمين شود متفاوت استصالحيت براي كار و در كار چگونه بكه  اين به اندازهاي مربوط چشم. است

 اي بتوانند در بازار كـار موفـق شـوند؛ فرصـت داشـته باشـند       اين است كه از طريق صالحيت حرفه كاركنان

                                                 
). Erfurt(دانشگاه ارفورت . اي اي و آموزش مداوم حرفه استاد علم آموزش حرفه. تربيت، كارشناسي ارشد مهندسي دكتراي فلسفه، ديپلم تعليم و .1

 .هاي محروم اي براي گروه اي، علم آموزش جامعه شناختي و حرفه علم تدريس يادگيري حرفه: زمينه اصلي پژوهش
2.skilled work 
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شـان از   هاي شغلي استفاده كننـد؛ بـا سـوابق تخصصـي     جا شوند؛ از فرصت بين مشاغل جابه 1لطف تحرك به

خود مطمئن شوند؛ هويتي اجتماعي، شخصي و تخصصي براي خود بسـازند و تـا آنجـا كـه      2ياشتغال پذير

هـاي جـامع تخصصـي،     پذير اسـت كـه صـالحيت    اين وقتي امكان. در برابر بيكاري مصون گردند ميسر است

 .داي پايه و گسترده پرورش داده شو بيت حرفهتر اي و يك اجتماعي و شخصي بر مبناي آموزش خوب مدرسه

و همچنين رقابت جهاني  كسب و كاروري و  سازي بهره عقيدة كارفرمايان، تمركز اصلي بر فرآيندهاي بهينه هب

هاي يادگيري و فرآيندهاي نوآوري  اين امر مطالباتي را براي كارگراني كه قادرند با موفقيت در سازمان. است

  .همراه دارد به آن عمل كنند، به مربوط

هـاي واقعـي بـراي     آموزي و مهـارت  ماوراي حرفه به اي هميشه بايد زش حرفههايي هم هست كه آمو بحث

هـا يـا    مدار، هدف اين آموزش انتقال صـالحيت  در جوامع مدرن و خدمت. هاي كار خاص گسترش يابد محل

تـأمين   تجربـه و عمـل  هـاي وسـيعي را بـراي     هستند و فرصـت  4مدار-ندهاي هاست ك 3هاي كليدي شايستگي

هـا در   ا ايـن شايسـتگي  ايـ  همانـد كـ   همچنان بدون پاسخ بـاقي مـي   پرسشاين ). Zolingen 2002(كنند  مي

شوند يا با تجربـه و از طريـق    مند تدريس و يادگيري و از طريق آشنايي با دانش حمايت مي فرايندهاي نظام

اسـت و سـاخت    مند هدف مدرسـه  كسب دانش نظام. گردند ايجاد مي 5مدار و سازمان نايافته يادگيري تجربه

آموزي،  از سويي ديگر، هدف معيارهاي حرفه. گيرد كار صورت مي متنعنوان يك فرآيند، در  به دانش تجربي

-عنوان دروس مدرسه به توانند اند و مي گرفته شدهفراهايي است كه  كاربردي بودن مستقيم يادگيري و درس

  .دهي شوند محور يا يادگيري در جوار محل كار سازمان.

  تبيين مفهومي  2.2.2

  كار

از يك سو، معناي كار از طريق تجربة روزمره كامالً شناخته شده است و از سوي ديگر، تبيين مفهومي آن 

شناسـانه و   عنوان فعاليت مفيد انساني و منبع رفـاه مـادي دو نظـر معمـول انسـان      به كار. استبسيار دشوار 

هـاي سـازمان اجتمـاعي كـار      شـكل . شود كار همواره در شرايط اجتماعي و تاريخي انجام مي. اقتصادي است

بندي سلسـله مراتبـي كـار و تفكيـك تخصصـي       نتيجة عوامل اقتصادي، فني و اجتماعي است و غالباً تقسيم

عنوان شكلي از اين  به "7گرايي تخصص ". كنند را تثبيت مي 6گرا ، ساختارهاي اجتماعي و جامعهط با آنمرتب

                                                 
1. mobility 
2. employability 
3. key qualifications 
4. future-proof 
5. informal learning 
6. societal structure 
7. professionalism 
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ـ ). Lewis 2000; Zilversmit 2004(مفهومي از نابرابري اجتماعي منجر شود  به تواند سازمان كار مي ر ايـن  ب

دليـل فشـار دائمـي     به متفاوتي داشته و تواند ساختار كامالً ها مي مبنا، كار و تقاضا براي كارگران و صالحيت

تواننـد   و انتخـاب مـي   1زدايـي  فرآيندهاي صـالحيت . باشدتابع تغييراتي پياپي براي عقالنيت و رقابت جهاني 

 -تواند توانايي خـود  كار مي. توانند مطرح گردند ايجاد شوند، اما تقاضاهاي جديد در سطوح صالحيت هم مي

توان كار هـم يـك توانـايي بـالقوة     . تواند بر بيگانگي بشر نيز بيفزايد مچنين ميرا ارتقا دهد، اما ه 2شكوفايي

در فلسـفة  . فلسفة ماركسيست اين ويژگي متضاد كار را بررسي كرده است. شكل دهنده است و هم يك كاال

دست سـاز  توليد اشيا و هنرهاي  به -(!)عنوان وظيفة بردگان و بنابراين موجوداتي غير سياسي  به باستان، كار

كارگزاري خوب سياسي تعيين شـده  يك حكومت در  به شغل بشر آزاد، بر عكس، شكل دادن. شد مربوط مي

مشـي   در خـط و ح  ف ت ايـن تضـاد در نظريـه آ   . استقالل و آموزش نياز داشت به دومي). Arendt 1981(بود 

ساخت محصوالت بر اسـاس قـوانين   هاي محل كار و  آيا ظرفيت مواجه شدن با نيازمندي. ح ادامه يافت ف ت آ

كار و شرايط زندگي انفرادي و جمعي و  به فني، موضوعات مورد نظر هستند يا موضوع مورد بحث شكل دادن

هـاي   طور مسلم، مواجه شدن با نيازمنـدي  ؟ به)Dewey 1916a; Lakes 1993(همچنين بافت سياسي است 

نقطـه عطـف مهـم برنامـه درسـي بـراي آمـوزش         اين يك. كند هاي خاصي را ايجاب مي محل كار صالحيت

كـار گرفتـه    بـه  هاي خـاص  هر محل كاري يك محيط تجربه است كه در آن نه تنها صالحيت. اي است حرفه

كـارگزاري   ذهنـي هـاي   ها توانـايي  شايستگي. توانند كسب و تقويت شوند ها نيز مي شوند، بلكه شايستگي مي

ها زمـاني آسـان    توسعة شايستگي. يابند واقعي محل كار گسترش ميهاي  هستند كه بسيار فراتر از نيازمندي

در اصل، تجربة كار در بنگـاه تجـاري   . دهي شده باشد سازمان 3حمايتي -گونة يادگيري به خواهد شد كه كار

جا، تمركز بر رشد فردي و نيز يكپارچـه   در اين. عنوان فرآيند اجتماعي شدن تجزيه و تحليل شود به تواند مي

. هاي خبرة فني و تخصصي مربوط اسـت  اجتماعي و تخصصي در ساختارهاي سازماني شركت در گروهشدن 

ابعاد جامعـه و سياسـت را نيـز     به تواند دسترسي ا تجارب فرآيند كار مياي هماند ك باقي مي پرسشن اي هباالخر

 Heydorn(خواهد بود  نيززمان بخشي از آموزش سياسي  طور هم به فراهم سازد كه در آن صورت، تجربة كار

1972; Heydorn 1979; Negt 1968.(  

  آموزش

 اين نقش تا تـاريخ اخيـر آمـوزش   . جدايي آموزش از كار كه در سنت فلسفي ريشه دارد، توضيح داده شد

طـور خـاص از طريـق كسـب      بـه  رشد غير ابزاري افـراد اسـت كـه    "آموزش"آيا : اروپا، همچنان ادامه داشت

هاي مدرن هـم   يابد؟ آيا علوم طبيعي و زبان هاي كالسيك، فرهنگ و هنر ارتقا مي در زبان آرمانيمحتواهاي 

                                                 
1. dequalification 
2.self-realisation 
3 . learning-supportive 
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را تنهـا پـس از اتمـام     1مـدار  -اي كـاربرد  بيت حرفهتر توانند محتواي آموزش باشند؟ آيا مناسب است كه مي

شـود   ي مربوط ميبافت كارگزاري تخصص به مرحلة آموزش عمومي ارائه كنيم؟ آيا آموزش در ارائه دانشي كه

اسـت   پرسـش ايـن   بـه  جا پاسـخ  پذير است؟ نكتة مهم در اين يا حتي در اين بافت توليد شده است نيز امكان

هاي  فرايندهاي اجتماعي و اقتصادي است يا اين توانايي به ساده و وابستگي انسان 2گرايي ا اين يك فايدهاي هك

انـد   گي، اسـتقالل و خودمختـاري را اعتبـار بخشـيده    كـار و زنـد   بـه  انـد كـه شـكل دادن    آزاد شده كارگزاري

)Blankertz 1963; Dewey 1916a; Hyslop-Margison 2001; Litt 1961 .( ايــن تنــاقض در منطــق

آيـا روشـنگري فرآينـد رهاسـازي سياسـي اسـت يـا آزادسـازي اقتصـادي          : شـود  نيز ديـده مـي   3روشنگري

)Horkheimer/Adorno 1971(شد، اما بـا ايـن حـال،     ت بر اين تعارض تأكيد ميشد به ؟ هرچند در گذشته

نمايندگان متعددي از تفكر روشنگري هستند كه بر اين دوگانگي فايق آمده آزادسازي سياسي و اقتصادي را 

و در حين توسعة علم  كسب و كاردر مفاهيم توسعة ). Benjamin Franklin: به عنوان مثال(بينند  با هم مي

  ).Blankertz 1969(اند  هاي تلفيقي همواره ادامه داشته آوري نيز موقعيت و فن

مـتن و   توانـد از  برنامة درسي مـدارس مـي  . گيرد اغلب در ارتباط با مدارس مورد بحث قرار مي "آموزش"

هـاي   سمت علوم يـا نظـام   به توانند اين محتواها مي. واقعي كاربرد از نظر محتواهاي آموزشي جدا شود زمينه

تواننـد بـا آمـوزش اخالقـي      آنها مي. گيري شوند و بر رشد و آموزش شخص تمركز داشته باشند دانش جهت

انسـجام   بـه  عنوان يك برنامة ايجابي يـا انتقـادي،   به مشاركت داشته نواقص اجتماعي شدن را جبران كنند و

در اصـل، مـدارس   . انـد  كـار گرفتـه شـده    بـه  ن اهدافبراي همة اي 4اي مدارس حرفه. سياسي واقعيت بخشند

آورند كه مـاوراي مطالبـات اجتمـاعي     هاي كارگزاري فراهم مي فرصتي را براي ارائه محتواها و توسعة توانايي

انـد كـه از    ن تمايل را داشـته اي هاز طرف ديگر، مدارس هموار. فعلي بوده و هدف آن كنار آمدن با آينده است

عالوه بر ايـن، خطـر ارائـه    . خود را سست كنند تجربه و عمل -گي بگريزند و ارتباط زندگيواقعيت كار و زند

ايـن صـورت،    بـه  .كـار گرفتـه شـود    به تجربه و عملتواند در  سختي مي به هم وجود دارد كه "5اثر بي"دانش 

هـاي تضـمين    نامه يك جهان اجتماعي مصنوعي با مطالباتي خاص، ساز و كارهاي انتخابي و گواهي به مدرسه

دهد و با اين حال،  شود؛ جهاني اجتماعي كه ارتباط خود را با واقعيت از دست مي تبديل مي نزلت اجتماعيم

ها تأمين كرده در نتيجه، جذابيت اجتمـاعي خـود را    ها را در نسل تواند زايندگي اجتماعي و توزيع فرصت مي

 شود كه آنهـا  تصور مي: اند بار مورد انتقاد قرار گرفتهاج به اي هاي آموزش حرفه ، برنامهمتندر اين . حفظ كند

                                                 
1.application-oriented 
2. utilitarianism 
3. enlighenment  
4. vocational schools 
5. inert knowledge 
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 Lewis(شـوند   و پيشـرفت اجتمـاعي مـي    هـا  دليل سرد كردن عاليق آموزشي مانع رشد شخصي، برابـري  به

2000.(  

 1گـرا  طـور خـاص بـا فلسـفة سـاختن      به اي طور كلي و آموزش حرفه به ترتيبات تدريس و يادگيري مدرن

 -و خـود  مدار-تجربه اين بدان معناست كه هدف آنها يادگيري ). Doolittle/Camp 1999(شوند  هدايت مي

ايـن امـر ممكـن    . هاي يادگيري است ها و بافت تر بر شكل تر بر محتواها و بيش بوده كه تمركز آن كم 2فرمان

ر شايسـتگي  مند نيست، بلكه بـ  است آرمان آموزشي جديدي را ايجاب كند كه تأكيد آن ديگر بر دانش نظام

مربـوط   3تجربـه و عمـل  و جوامع  تجربه و عملهاي تخصصي خاصي از  و توسعة آن در زمينه تجربه و عمل

  ).Rauner/Bremer 2004(است 

  آموزي حرفه

ارائه مستقيم راهبردها و فنون عملي براي كنار آمدن  "آموزي حرفه"كامالً بر عكس مفهوم آموزش، هدف 

هاي حركتـي   در اين شرايط، جنبه).Buckley/Caple 2000; Tight 2002(ت هاي كاري واقعي اس با موقعيت

. تواننـد آمـوزش داده شـوند    هاي كالمي، ذهني و شناختي نيـز مـي   توانند موضوع اصلي باشند، اما مهارت مي

؛ ماننـد  )Friede/Sonntag 1993(كـارگيري دانـش موضـوع بحـث اسـت       بـه  تقريباً در همة موارد، كسـب و 

هـاي بـزرگ    آموختگان جـوان دانشـگاه جهـت كـار در بنگـاه      آموزي براي آماده كردن دانش حرفههاي  برنامه

كسـب  آن وقتـي موضـوع   شـود   كـار گرفتـه مـي    بـه  نيـز ، 4آموزي در آمـوزش مـداوم   مفهوم حرفه. اقتصادي

آمـوزش   تجربـه و عمـل  در . ارتبـاطي يـا فنـي باشـد    اجتماعي، هاي واقعي و مناسب قابل استفادة  شايستگي

هاي شايسـتگي پودمـاني كـه     رخ تواند تشخيص داده شود كه ارائه نيم اي، اين مفهوم زماني مي بيت حرفهتر و

 Deissinger(انـد، مطـرح شـوند     شده برجستهح استراليا  ف ت نظام آ "آموزي هاي حرفه بسته"براي مثال در 

2005b .(رفتـاري بـا نزديكـي مشخصـي    هاي  عنوان گرايش به ن مطلب بايداي هروي هم رفته روشن نيست ك 

عنوان فرآيندهاي پيچيدة انتقالي كه خزانة دانش كسب شده  به هاي يادگيري رفتارگرا قلمداد شود يا نظريه به

 .گيرد كار مي به اي يا يك برنامة مطالعاتي را در يك برنامة آموزش حرفه

عنـوان   بـه  مـدتي قبـل در آلمـان   پودمـاني را نيـز كـه توسـعة آنهـا      كوتاه هاي  آموزي، برنامه مفهوم حرفه

هاي بخشي است كه از برنامة درسي  جا موضوع دربارة صالحيت در اين. آغاز شد "5آموزي هاي حرفه پودمان"

. شـوند  هاي كوتاه مدت تجربة كاري در شـركت ابـالغ مـي    طور جداگانه در دوره به اند و گرفته شده 6اي حرفه

                                                 
1. constructivism 
2. self-directed learning 
3. communities of practice 
4. continuing education 
5. Training modules = Qualifizierungsbausteine 
6. vocational curricula 
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 تواند دسترسـي  است و مي درون شركتي براي جوانان محروم 1اي هاي آماده سازي حرفه اينها بخشي از طرح

  .كند را تسهيل مهارت طلب-آموزي مناسب يا اشتغال كم دورة حرفه به

تسلسـل  – 2گيـري  سرمشـق كه بر اصل  كارهاي فنيشاگردي در -كارآموزي استاد يالگوبا وجود اين، 

 يالگـو . آموزي تخصصي در نظر گرفته شـود  عنوان شكلي از حرفه به تواند استوار بود نيز مي -نمايش و تقليد

هاي مناسـب   شيوههاي كار كه با  آموزي و يادگيري در محل هاي حرفه هاي كارگاه آموزي صنعتي، درس حرفه

توان تصور كرد كه هر گاه تأكيد  در اصل، مي. مند را دارند آموزي نظام اند نيز ويژگي حرفه كيب شدهتر تدريس

هاي كـار شـبيه سـازي شـده اسـت، نـوعي        هاي كار واقعي يا موقعيت اي و عملي در محل گيري حرفهبر ياد

عادي است و از سوي ديگـر،   تجربه و عملهدف، از يك سو، توسعة جريان . گيرد آموزي نيز صورت مي حرفه

تقاضـاهاي محـل   كه صالحيت براي است هاي حل مسأله در شركت  و راه تجربه و عملآشنا شدن با شرايط 

ايـن امـر نزديـك بـودن مفـاهيم صـالحيت و       . شوند اين بافت مربوط مي به كنند و كار مشخص را تأمين مي

در بخـش صـنعتي   و نيـز  دستي،  فنيهاي  در حرفهح  ت آ اين نوع يادگيري در. دهد آموزي را نشان مي حرفه

هـا   درستدريج  به اما تغيير يافته است،اي  بيت حرفهتر هاي واقعي اين گرچه شكل. اهميت زيادي داشته است

اي و توسعة مستقل دانش مناسب و مرتبط  بيت حرفهتر هاي يادگيري عملي كه جنبة عملي ها و شكل طرحبا 

ا ايـ  هانگيز است كـ بر  پرسشبنابراين در اصل اين نكته . اند گزين شده كنند، جاي كيب ميتر را تجربه و عملبا 

كـه   ،هاي تجربـه  حيطهآن كه شود يا  ادگيري ذهني، حركتي و رفتاري مربوط ميي به آموزي تنها جنبة حرفه

بـاالخره،  . گيرد در دسترس قرار ميزمان  طور هم به نيز رود شمار مي بهاي  يادگيري نظري حرفه يننقطة آغاز

 ناختش به آموزي و تجربه هاي عملي كسب شده از طريق حرفه الزم است توجه شود كه معلوم نيست توانايي

 تجربـه و عمـل  اي در  افـزوده  خبرگـي هاي كار منجـر شـوند و در نتيجـه، بتواننـد     نيازها و  استادانة موقعيت

  .داشته باشندهمراه  بهتخصصي 

  "آموزي  كار، آموزش، حرفه"گيري رويكردهاي گوناگون  در بارة شكل   2.2.3

  پذيري و صالحيت كار، جامعه

دسـتي   فنـي آموزي و كارآموزي در مشـاغل   پذيري در حرفه اي و جامعه هاي تاريخي صالحيت حرفه ريشه

طور تفكيك ناپذيري با يكپارچگي اجتماعي در  به آموزي پيش صنعتي صالحيت فني را اين شكل حرفه. است

ار اجتمـاعي  يـادگيري در محـل كـار و در سـاخت    . كيب كرده استتر اجتماعي -موقعيت تخصصي و اقتصادي

  .بنگاه اقتصادي صنعتگر هستة اولية كارآموزي بود

                                                 
1. vocational preparation 
2. imitatio 
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 Greinert(هاي اقتصادي كه در آلمان و انگلستان رايج بـود   اي نزد بنگاه آموزش حرفه يالگودر كنار اين 

كيب پيشرفت اقتصادي و فني تر كه هدف آنشكل گرفت  1مدرسة توليدي يالگو، در فرانسه و روسيه )2005

دو شكل پايـة   الگودر اين دو ). Meyser 1996(اي از طريق توليد نمونه و نوآورانه بود  هاي حرفه صالحيتبا 

آمـوزي و كـارآموزي درون    در كشـورهاي مختلـف اروپـا، حرفـه    . توليد آشكار بود مبتني براي  آموزش حرفه

نظـام  "نـام   بـه  كيبـي تر ظاميطوري كه ن به اي اضافه شده بود؛ وسيلة مدارس حرفه به شركت در قرن نوزدهم

امروز ادامه يافتـه   به وجود آمده بود كه تقريباً تا به در اين كشورها) Stratmann/Schlosser 1990( "2دوگانه

كيـب  تر ويژه نظرية شغلي به محور، -هاي يادگيري در فرآيند كار با يادگيري مدرسه در اين نظام، شكل. است

 3هـاي يـادگيري    تواند در جايگاه ايم كه يادگيري مي ن حقيقت شدهاي همتوجدر نتيجة اين توسعه، ما . اند شده

سـه، كارگـاه   انـد از مدر  سـه محـل يـادگيري مـرتبط بـاهم عبـارت      ). Munch 1977(مختلفي صورت گيـرد  

هـاي يـادگيري    توانند فرصت اند و مي دهي شده بسيار متفاوت با يكديگر سازمان كه آموزي و محل كار، حرفه

 ;Patzold/Walden 1995; Euler 2004a( در اختيـار بگذارنـد  شـناختي بسـيار متفـاوتي را     اساسي و روش

2004b.(  

محـور   -اي مدرسـه  آمـوزش حرفـه   به آوري در كار، اين عقيده كه انتقال در نتيجة استفادة روزافزون از فن

هـاي   وسيله انتقـال زنجيـره   به شد كه تنها چنين فرض مي. پا بر جا بوداجتناب ناپذير است تا مدتي طوالني 

 پشـتيباني تيبـات مشـابه بـراي كـارگزاري و يـادگيري اسـت كـه        تر آموزي و هاي حرفه كارگاه به آموزي حرفه

تنها با . كسب شودتواند  گزين است، مي ايرسيد در فرآيندهاي يادگيري غير قابل ج نظر مي به بيت، كهتر علم

بـود كـه    مـدار -تجربـه  و فن تعليم يادگيري ) Deinbostel/Peters 1991( "4يادگيري غيرمتمركز"مفاهيم 

هـاي نزديـك    اكنون محل. را خنثي كردح  ت آ اي آغاز شد و اين گرايش مدرسه 1990وارونگي روند در دهة 

بـا  اي  حرفـه با اين حال، بايد در اصل در نظر گرفته شـود كـه يـادگيري    . اند محل كار بار ديگر برجسته شده

توانند آموزش خود را بـا تسـهيالتي    مدارس مي. در مدارس و همچنين در محل كار امكان پذير است كيفيت

و كارورزي كامل ) آموزي و غيره آموزي، دفاتر حرفه هاي حرفه كارگاه(عملي تمرين هاي نيازسازي  براي شبيه

 منـد صـالحيت   هاي نظام مند از فرصت شركت محور و مرتبط با محل كار بهره 5آموزي هاي حرفه مكان. كنند

از رغـم بسـياري    بـه . انـد  آموزي گسترش يافته هاي حرفه ها و درس هاي تمرين، كارگاه ، از طريق اتاقاي حرفه

طـور   بـه  هـاي يـادگيري   محـل  هاي مختلـف  كيبتر كه پذيرفتتوان  عقيدتي، با اطمينان خاطر مي مجادالت

هـا بـراي آمـوزش     اند؛ اما يك تفاوت مهم تأمين بودجة ايـن فرصـت   اي مناسب مساوي براي صالحيت حرفه

                                                 
1. production school 
2. dual system  
3. learning venues 
4. decentralized learning 
5. training places 
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وسيلة  به 1آموزي درون شركت هاي حرفه وسيلة دولت و محل به طور انحصاري به مدارس تقريباً. اي است حرفه

هـاي يـادگيري بـراي     كيبي از محـل تر كه چه پرسشپايه و اساس اين . شوند مي ماليبخش خصوصي تأمين 

  .هستند تأمين مالياي بهترين است، عموماً مسأله مسؤوليت و  آموزش حرفه

  آموزش

نـدرت تحـت    به شوند ارائه مي كسب و كاركار كه در  دنياياي در  فرآيندها و تجربة يادگيري عملي حرفه

همان صـورت كـه كـارورزي     به صالحيت يا شايستگي راآنها مقصد توسعة . گيرند قرار مي "آموزش"برچسب 

طور سنتي، مفهوم آموزش اغلب با يادگيري همراه است؛ اما ايـن نتيجـة يـك     به .گيرند مي پي كند، دنبال مي

  .توسعه كار استگر  حمايتهاي  پذيري و توانايي تاريخي از اثرات جامعه -بدفهمي ايجاد شدة فرهنگي

انـد   اي گنجانـده شـده   محور مدرسه، عناوين حرفـه  -تجربه و عملبه دليل عالقة فزاينده در برنامة درسي 

)Kliebard 1999; Dewey 1916a .(هاي  در قرن نوزدهم، مدارس متوسطة تخصصي در علوم طبيعي و زبان

با نگاه توسعة ح  ت آ رهاي فني، بهبودي د با تأسيس كالج. مدرن در كنار مدارس كالسيك نظري ايجاد شدند

محـور يـا    -اي مدرسـه  منـد يـادگيري حرفـه    فرآيندهاي نظام. ها حاصل شد ، در بسياري از محلكسب و كار

يا اقتصادي را داشت، ارائه  فناوريهاي  مرتبط با كار فرصت توسعة نيروي كاري را كه قابليت پرورش نوآوري

 پـايين همـواره   -مـدارس سـطح  . تأثير گذاشت 2عموميآموزش و پرورش بر كل نظام  انديشهاين . كردند مي

دادنـد كـه ويژگـي آمـاده سـازي       و موضوعاتي را آمـوزش مـي   كرده توجهآموزان خود  دنياي زندگي دانش به

 نيـز هاي مـدرن يـا تحصـيالت كسـب و كـار       طبيعي، زبانمدارس نظري تخصصي در علوم . اي داشت حرفه

هـاي فنـي و    در ميـان كـالج  . اي مـدار تأسـيس شـدند    و حرفـه عملـي   آمـوزش دليل تقاضاي جامعه براي  به

اين . مورد تأكيد قرار گيردطور ويژه  به بايدعنوان پيشرو  به آوري، مدرسة پلي تكنيك فرانسه هاي فن دانشگاه

. منظور بهبود توليد است به مدرسه استانداردهاي آموزشي بااليي دارد و هدف آن انتقال دانش پيچيدة علمي

نظري كار عملي و همچنين انتقال  مباني سمت به هاي فني مشابه زيادي شد كه موجب توسعة كالج الگواين 

آيـا  . سـازد  مـي را نيـز آشـكار   ح  ت آ اما اين يك مسأله اساسي و بنيادي. گرايش داشتنددانش بنيادي علمي 

د يا موضـوعي در ارتبـاط بـا    هاي اوليه و ثانوية دانش علمي هستن محتواهاي ارائه شده مرتبط با شغل، بخش

مند و اين تجـارب را در   كه يادگيري تجربي فرآيندهاي توليد، كار و تجارت را نظاماست دانش سازي ابداعي 

 ;Gruner 1978(طور قطع تبيين نشـده اسـت    به امروز به كند؟ اين تضاد تا محور منتقل مي -شكلي مدرسه

Rauner/Bremer 2004 .(بـاقي   مجادلـه برانگيـزي  موضوع : همراه دارد به رية مدرسهاين پيامدي را براي نظ

مدار شغلي در كنار آموزش دانشگاهي است  -اي يك خط سير توسعه ماند كه معلوم نيست آموزش حرفه مي

 طور خـاص  به اي هاي صالحيت حرفه حالت دوم زماني است كه فرصت. عاليق آموزشي "سرد كنندة"يا يك 

                                                 
1. in-company training 
2. school system 
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در اشـتغال  آنـان  گيري شده و هدف آنها وارد كـردن سـريع    روم اجتماعي جهتسمت افراد و مهاجران مح به

و گيرنـد   را ناديـده مـي   رشدشانهاي بالقوة  حمايت بهينه از همة توانايي به خواستة افراد را نسبتآنها . است

و  انتقـادي  اي حرفـه هاي يك آموزش  جنبه). Lewis 2000( كنند را تحميل مي زود رسفرآيندهاي انتخاب 

نيـز ناديـده    كاركنـان مرتبط بـا شـركت    مشاركتو لحاظ كردن عاليق سياسي، اجتماعي و  آموزش كارعلم 

صالحيت صورت  اي محور بيت حرفهتر ويژه در ارتباط با مفهوم به اين بحث در اياالت متحده،. شوند گرفته مي

  .گرفته است

  آموزي حرفه

و تقاضـاي   1920تـا   1880هـاي   مدرن بين سال آموزي مفهوم جديدي است كه با پيدايش صنعت حرفه

در كنـار كـارآموزي سـنتي    . ، توانمند و از نظر اجتماعي يكپارچه مهم شدسازگاركارگران براي آن  با مترتب

كسب هاي كسب صالحيت در  در يك بخش، روش. صالحيت ايجاد شوندكسب هاي جديد  الزم بود كه شكل

نعت پذيرفته شد و در بخشي ديگر هم آماده سازي براي دنياي دستي توسط بخش صفني هاي صنايع  و كار

آمـوزي   در هر دو مورد تمركـز اوليـه بـر حرفـه    ). Zilversmit 2004(حساب آمد  به كار وظيفة خاص مدارس

هـاي جديـدي از    آموزي خيلي محـدود بـود، شـكل    ن نوع حرفهاي هاز آنجا ك. هاي محل كار بود دستي مهارت

 و )Prosser(وسـر  رپ هـاي  آمريكايي تحت نفوذ مخالفـت  مباحث). Smith 1999(ايجاد شد اي  آموزش حرفه

، از نظر اجتماعي كارآمد و يكپارچة محور  از آماده سازي حرفهپروسر از اين دو، . قرار داشت) Dewey(ديوئي 

توسعه داده را ار ك آموزشبرعكس، مفهومي انتقادي از علم ديوئي اما . كرد جوانان كار در مدرسه حمايت مي

بود كه هدف آن رشد شخصيت، ظرفيت حل مسأله، خود رهبـري و مشـاركت در جامعـة مـردم سـاالر بـود       

)Kliebard 1999; Rojewski 2002 .( آماده سـازي بـراي دنيـاي كـار بخشـي از مفهـوم       الگوبر اساس اين ،

نيـز  ) Kerschensteiner(نايدر كرشن اشـ اي آلمان، مانند  آموزش حرفه پردازاننظريه . آموزش عمومي است

  .دادند جيح ميتر اين مفهوم را

  مناسب پژوهشهاي رويكردهاي  و روشپژوهش  يها پرسش 2.2.4

كنند،  مشخص ميح  ت آ ، رويكردهاي متفاوتي را در زمينةمرجععنوان نقاط  به آموزي كار، آموزش و حرفه

فراگيـر  هـاي   پرسـش ح  ف ت آي هـا  پژوهشدر . واقعي با يكديگر همپوشي دارند تجربه و عملدر  هرچند كه

طور خاص مـورد   به صالحيت، شغل و بازار كار بايد يها پژوهشدر اين زمينه، . وجود دارند  اساسي 1يپژوهش

گيـرد كـه اغلـب در     هاي صالحيتي معيني صورت مـي  اي هميشه در دسته صالحيت حرفه. تأكيد قرار گيرند

كننـد   اي كـه مفهـوم مشـاغل را دنبـال      گونه به اند، در كنار هم قرار گرفته 2هاي شغلي مشاغل يا زمينه سنت

                                                 
1. research questions 
2. occupational fields 
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)Deissinger 1998 .(كند، نتيجة اجتناب ناپـذير تغييـر    طور دائم تغيير مي به اين حقيقت كه ساختار شغلي

ه بتوانـد تحـوالت آينـده را تخمـين     ح مهم است ك ف ت ريزي آ بنابراين، براي برنامه. است فناورياقتصادي و 

. شغلي مد نظر بوده اسـت  يها پژوهش متنها و مشاغل هميشه در  گويي تحوالت آيندة صالحيت پيش. بزند

طـور   بـه  توانـد  ندرت مـي  به فناورياين دليل كه شرايط چارچوب، روندهاي توسعة اقتصادي و  به با اين حال،

و سازمان  فناوريدر طراحي بيني ناپذير  پيشهايي  گزينهدليل كه اين  به و –قابل اعتمادي تخمين زده شود 

 رونـدهاي توسـعة عمـومي ماننـد    ). Rauner 1988c(محـدود اسـت   بيني آنها  اعتبار پيش -كار وجود دارند 

 نتـايج آن را  تـوان  نـدرت مـي   ، امـا بـه  اسـت بينـي   پـيش قابـل  خوبي  به "جامعة خدماتي"وجود آمدن يك  به

شـده   ارايـه  1هـاي بخشـي   وسيلة تحليل به رويكرد جديدي .دكرها منتقل  گويي تقاضا براي صالحيت پيش به

 كنـد تـا ايـن وظـايف را     جسـتجو مـي   "بخش"يك  3هاي شغلي رخ بنيادي را در نيم 2است كه وظايف كاري

شـغلي و   يهـا  پـژوهش گويي در  هاي پيش رغم ضعف يه. كندبررسي  4اي حرفههاي  در رشته پژوهش كمك به

ريـزي   هاي اصـلي برنامـه   پرسشها،  اي سازگار با آينده و رشد تقاضا براي صالحيت صالحيت، صالحيت حرفه

از يـك سـو،   . آينده چند بعدي است به ح، اين ارجاع باز ف ت آ تجربه و عملبا در نظر گرفتن . ح هستند ف ت آ

اي  كنند، از سويي ديگـر، صـالحيت حرفـه    ميهايي است كه نيازهاي جاري را تأمين  موضوع دربارة صالحيت

از نظـر  . تقاضاي جديد مـورد اطمينـان باشـد    به اي سازماندهي شود كه قابليت انتقال آن با توجه گونه به بايد

باشـد و   5پيوند پـذير جايي بگشايد و همچنين بايد  هايي را براي جابه اي بايد فرصت ، صالحيت حرفهكاركنان

 دهي سازمان ،هاي ممكن براي عملي كردن اين كار يكي از راه. ل را تسهيل كندتغيير شغدر صورت ضرورت 

تر از تغيير آن بر مبناي تخصصي شدن محدود  آموزي جامع پايه ساده تغيير شغل بر مبناي حرفه. استح  ت آ

حصـور  هاي مختلف م اي پايه خود را در نقش بيت حرفهتر در مورد ها پژوهشبر اين اساس، . و يك طرفه است

 .تواند براي مشاغل گوناگون بنيادي محسوب شود اصلي آن است كه واقعاً چه چيزي مي پرسشيك . بيند مي

دانـش تخصصـي    بـه  هاي ابتدايي عملي است، يا موضـوعي مربـوط   ها و مهارت ي دربارة فعاليتپرسشآيا اين 

هـاي تخصصـي،    يچيدة شايستگيپ يالگوسوي  به تازگي گرايشي به كند؟ جايي را تسهيل مي بنيادي كه جابه

 يادگيري است كه بايـد  محور -هاي شايستگي شكل الگوپيش فرض اين . اجتماعي و فردي مطرح شده است

  .تحقق يابند 7يافته سازمان -و خود 6مدار -طرحطور خاص از طريق يادگيري  به

  در كار شغلي پژوهشرويكردهاي 

                                                 
1. sector analyses 
2. work tasks 
3. occupational profiles 
4. vocational disciplines 
5. connective 
6. project-oriented 
7.self-organised 
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. شـود  ح قرار گيرند، يك رابطة دو جانبه مطرح مي ف ت آ يها پژوهشهرگاه كار و فرآيندهاي كار در مركز 

هـاي خـاص    براي كـار و شـغل   كفايتقدر  به توانند كه چگونه افراد مي شود مطرح مي پرسشاز يك سو، اين 

را دارد، مشـروط بـر    1از سويي ديگر، كار خودش توانايي صالحيت و آمـوزش پيشـرفته  . صالحيت پيدا كنند

اي  در شـباهت بـا مفهـوم كارهـاي توسـعه     . دهـي شـده باشـد    از يـادگيري سـازمان  شـيوة حمايـت    به كه آن

)Havighurst 1972 (هايي از سازمان كار دارد كـه فضـا را بـراي تـدبير، پيچيـدگي       شكلارائه  به اين بستگي

اي كـه   گونـه  بـه  ريزي كار، ارتباطـات و همكـاري و البتـه پيشـنهادهاي مسـاعدت      مسائل، استقالل در برنامه

. دهي شـوند، شـكل داده باشـند    اضاهاي پيچيده و چندجانبه بتوانند در هر حال از ديدگاهي نظري سامانتق

پاسـخ داده   2اي رشـته  وسيلة رويكردهاي ميان به شود كه تنها منتهي مي  پژوهشهاي  پرسشانبوهي از  به اين

سـاختار دانـش    بـه  فرآيند كـار  رويدادهايتحليل فرآيندهاي كار وظيفة مطالعات كار است، تبديل . شوند مي

فرمـان در   -اي است و ساخت دانش از طريق فرآيندهاي يادگيري خـود  هاي حرفه رشته هاي پژوهشوظيفة 

در . شناس يادگيري تحليل و تفسير شود وسيلة روان به ر وظايف كاري فرآيندي است كه بايددخبرگي  زمينه

تواند شكل بگيرد، امـا بـا    خود مي كسب و كارا فرآيند فرض غالب آن است كه فرآيند كار ي اين شرايط، پيش

تر، فرآيند كار را  دقيق يالگويك . كند معين مي) ها پژوهش(اين حال، در اين فرم شكل گرفته جريان كار را 

از بايـد  را در اين راستا دو بعد . داند هاي ذهني مي پذير و شايستگي تقاضاهاي عينيت فصل مشتركهمچون 

دقيقاً دهد و بعد داخلي  فرآيند كار انتهاي مسير و نتايج قابل رويت را نشان مي بعد خارجيِ .دادتميز يكديگر 

كه از ) Pahl/Rauner/Spottl 2000; Neuweg 1999(و آشنايي ضمني با موقعيت است  3اساس دانش صريح

 عمليـات هاي عملـي قابـل دسـترس و     وسيلة تضمين توانايي به اين. شود مي اجرا گذاشته به سوي فرد شاغل

و انطبـاق آنهـا بـا     عمليـات بـر ايـن    تسلط يـافتن   وسيلة توانايي به ، اما همچنين)Leontjew 1982( روزمره

شايستگي كـه   هاي پژوهش براياست آغازي اي  اين نقطه). Volpert 2003(شود  موقعيت جديد مشخص مي

يك معنا،  به اين هدف). Vonken 2005(را قابل دسترس كنند  تجربه و عملهاي  كنند اين توانايي تالش مي

 ;Lempert 1998(هاي تخصصي نامه پذيري تخصصي و زندگي دربارة جامعه  پژوهشتري از  بر پاية كار قديمي

Hoff /Lappe /Lempert 1985 (پديـدة  عنـوان يـك    به پذيري كار دراين مطالعات، عوامل جامعه. استواراست

اي شناسـايي   نامه طور كامل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و شرايط رشد فردي و ثبات زندگي به اجتماعي

و  4المللـي شـدن   شـرايط بـين   به تر شده است كه عوامل اجتماعي وابسته اين موضوع روشن و روشن. اند شده

  .رندگذا اي بر شرايط كار تأثير مي نيز تا حد قابل مالحظه 5جهاني شدن

                                                 
1. further education 
2. interdisciplinary 
3. explicit knowledge 
4. internationalization 
5. globalization 
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  اي آموزش حرفه زمينه و بافت نسبت به  پژوهشرويكردهاي 

 Pahl(اسـت   اي آموزش، از عاليق خاص مـدارس حرفـه   رسالت عنوان به اي، مفهوم سازي صالحيت حرفه

كار گسترش يافته است، زيرا هدف آن  مورد نيازماوراي صالحيت  به در اين راستا، استاندارد آموزشي). 2004

 -دو مفهـوم يـادگيري مدرسـه   . ، اجتماعي و فردي است1 خاص حوزةشايستگي در سطح  توسعة همه جانبة

 2مند و تجربه كاري و يادگيري نظام عادي روزانه يادگيري استقرايي بر مبناي تجربه: محور بايد متمايز شوند

هاي شغلي  براي شغل يا زمينه 3مرجعتحصيلي هاي  دنبال رشته به مدار -يادگيري علم. بر مبناي دانش علمي

آمـوزان   دانـش  شـناختي با افق متناسب ، سطح تدريسها از طريق كاهش  ساختار پاية دانش اين رشته. است

گـرايش بينـابين،   ). Hering 1959; Ahlborn/Pahl 1998; Gruner 1978; Schon 1983(شـود   مـي  سازگار

و هدف آنهـا   گرايش دارند 4راهبر-سأله و خودحل ميادگيري مستقل  سمت به كه تدريسي است راهبردهاي

با اين ). Beck/Heid 1996; Beck/ Krumm 2001(است  ياثر و حمايت از اطالعات كاربرد غلبه بر دانش بي

انــد  طــور قابـل تـوجهي اهميــت يافتـه    بـه  اي حرفــهتـدريس و يـادگيري   علــم  هـاي  پــژوهشگيـري،   جهـت 

)Achtenhagen 1995 .(افـزايش توليـد دانـش     بـه  يـادگيري  -تيبات پيچيدة تـدريس تر هاي آموزشي و طرح

 ;Doolittle/Camp 1999(شناسـي يـادگيري    گـرا در روان  خترويكردهـاي سـا  . انـد  مـرتبط متمايـل شـده   

Gerstenmaier/Mandl 1995 ( كــارآموزي"و  "6پــذيري شــناختي انعطــاف"، "5آمــوزش بــا ثبــات"ماننــد 

، فرآينـدهاي كـار و تجـارت،    8اي بيت حرفهتر مينة كارگزاري علمدر ز. را تسريع كردند تحولاين  "7شناختي

هاي يـادگيري شـكل    تدريس را بر مبناي زمينه تجربه و عملاند و  شده 9جديدي شيوه تدريس مرجعنقطه 

انـد، محـور كـار     علـم از يكـديگر جـدا شـده    مرسوم مندي  اطالعات كه بر حسب نظام هاي ديگر تكه. اند داده

چـالش،  . هاي واقعي هدايت شده جاي آنها را گرفتـه اسـت   سوي موقعيت به كه يدانش كاربردنيستند؛ بلكه 

 تـدريس و در   پـژوهش  هاي اصـلي و بـازِ   پرسشيكي از . همبسته كردن ساختارهاي كارگزاري و دانش است

كـه   اي گونـه  بـه  يكـديگر مـرتبط شـوند،    بـه  تواننـد  آن است كه اين دو ساختار چگونه مي اي يادگيري حرفه

  ).Fischer 2000(فرآيندهاي يادگيري خوب شكل گيرد 

  آموزي و حرفه ها پژوهش

                                                 
1. domain-specific 
2. systematic learning 
3. reference disciplines 
4. self- directed 
5. anchored instruction 
6. cognitive felexibility 
7. cognitive apprenticeship 
8. vocational pedagogy 
9. new didactic point of reference 
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. گيـرد  مـي قرار صالحيت  هاي پژوهشدر افق و بنابراين است صالحيت واقعي كسب اي  بيت حرفهتر هدف

توانند در يك كل معنادار گنجانده شوند؟ از نظـر   هاي مختلف مي اوليه اين است كه چگونه صالحيت پرسش

يشة شـغل را رهـا   اند همفاهيم جديد صالحيت ك. شد تأمين مي شغلي آموزي بشكل حرفهسنتي، اين هدف با 

. انـد  بـاره مهـم شـده   بخشـي دو  هـاي  پژوهشدر نتيجه، . بيابند پرسشاند، بايد پاسخ جديدي براي اين  كرده

آموزي خاص كسـب   هاي حرفه  هايي كه در موقعيت صالحيت. مهم دوم، مسأله انتقال صالحيت است پرسش

تـا چـه   : تواند معكوس شـود  ، ميپرسشهاي واقعي ديگر است؟ اين  موقعيت به اند تا چه حد قابل انتقال شده

منتقـل  هاي كـارگزاري   موقعيت به شده بتواندآموزي مورد نيازند تا دانش كسب  مند حرفه نظام حد تمهيدات

اسـتفاده   بشكلي گسترده از آنشده، اما  درباره آن بحثندرت  به ي كه؟ موضوعباشدتقاضا گوي  پاسخيا شود 

وجود دارد كـه   پرسشطور كلي، اين  به .اين مسأله است برايمثال خوبي  است كه آموزي امتحان شده حرفه

شـرط ايـن نـوع انتقـال      دانشي كه پيش به هاي عملي چگونه آموزي براي شايستگي مفاهيم صالحيت و حرفه

هاي پيچيده از  انتقال، شكي نيست كه دانش كسب شده در موقعيت پژوهش درباره در . شوند است مرتبط مي

 منفعـل اثري كه در فرآينـدهاي يـادگيري    هتر از دانش بيشكلي آشكار ب ، بهتجربهمبتني بر هاي  طريق روش

ها و  زمينهمهم است، زيرا  زمينهنيست كه در اين  1اين تنها دانش فراشناختي .كسب شده، قابل انتقال است

دهد كه نه  اين نشان مي. سازد آگاه مي هاو مردم را از آن دهد را بازتاب ميهاي يادگيري و ساخت دانش  بافت

توانـد فرآينـد يـادگيري و     هاي كاربسـت مـي   قي، بلكه ساختار آن در موقعيتفقط فرآيند ساخت دانش منط

آمـوزي مكـانيكي و    حرفه انديشهاي با  بيت حرفهتر طريق تفسير شود، مفهوم اين به اگر. انتقال را تسهيل كند

  .گرايش دارد با كيفيتگيري كسب دانش  جهت به تر بيشارتباط ندارد و آشكارا دستي 

  ها كيبتر /ي تحوالتاندازها چشممسائل و 

آموزي و كسب شايستگي  تقريباً هميشه عناصر حرفه، كه يادگيري در فرآيند كار شود ميدر اصل مشاهده 

سـوي   بـه  آمـوزي بـدون مطالبـه كـه انحصـاراً      از نظـر عقلـي، حرفـه   . كند كيب ميتر را با تقاضاهاي آموزشي

در عـوض، موضـوع چگونـه    . چندان پيشرفت نكرده است ،گرايش داشته باشد ييا حركت يراهبردهاي رفتار

حـوزه  انـد از دانـش    ها نيز عبـارت  شايستگي. هاي تخصصي يك ركن كسب شايستگي استنيازآشنا شدن با 

محيط و توانايي  به كه هدف آن ضمن دنبال كردن مفهوم سنتي آموزش، گنجاندن توانايي شكل دادن خاص

منـد   فرآيندهاي كار يا از طريق آموزش و يـا تـدريس نظـام    به ينزديكبا توانند  اينها مي. خود شكوفايي است

تجربـه و  سـوي   بـه  كه ينظري و تدريس تأمالتيادگيري،  حيطه سازمان كار حمايت كنندةدر . كسب شوند

                                                 
1. metacognitive knowledge 
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و  -آمـوزش  -اند كه رويكردهاي مرتبط بـا كـار   را جايي قرار داده فصل مشترك، گرايش دارد تخصصي عمل

  .يابند باز ميخود را  1هاي كيبتر در آنجا ح ف ت آ هاي پژوهشآموزي در  حرفه

�z{|*z{|*z{|*z{|    2222*    وووو    �~�{�4~�{�4~�{�4~�{4                ٢.٣٢.٣٢.٣٢.٣���    ����������������    
 X0�ÄÐ	í: وی��. ا ¼o>ºp٢   A. Willi Peterson 

2Y>ºZ :�ghiJ *GfÞ و���jk 
  مقدمه   2.3.1

و توسـعه،    پـژوهش هـاي   عنـوان حيطـه   بـه  3ي شـغلي هـا  حيطهمند كردن آنها در  مشاغل و تبيين يا نظام

تمركـز  دهند كه بافت اجتماعي و كـانون   شغلي نشان مي هاي پژوهش. شغلي هستند هاي پژوهشموضوعات 

هاي  پرسش زمينهبراي مثال، در . اي برخوردارند از اهميت ويژهبندي آنها  در شناخت مشاغل و طبقه  پژوهش

و مشـاغل يـا شـرايط و     5هاي واقعي شغلي رخ و نيم 4يا پيشرفت و آمارهاي مشاغل تحولبازار كار، ت به مربوط

  ).3.1.1 �(نيازهاي مهارتي مشاغل مهم هستند 

هـاي   بـه جن زيـر عنـوان   پردازند، در وهلـة اول  غل نيز ميمشا به اي آموزش حرفه هاي پژوهشبا اين حال، 

هـاي درسـي و    ريـزي  برنامـه  به با توجهسپس و  ،ي شغليها حيطهدرون  ، درها شرايط و صالحيت "اي حرفه"

دربـارة    پـژوهش هـاي   پرسـش  .شـود  ايـن توجـه دنبـال مـي     اي، بيت حرفهتر هاي آموزش و ها و برنامه رخ نيم

اي نيـز   هـاي آمـوزش حرفـه    رخ و نـيم  6اي بيت حرفـه تر هاي يا رشته ها حيطهمند كردن  ها يا نظام بندي طبقه

و  "شـغل "اي در پديدة  آموزش حرفه هاي پژوهششغلي و هم  هاي پژوهشبنابراين، هم . جايگاه خودرا دارند

ها و كـانون   با وجود اين، در زمينة هدف. مند كردن آن دخالت دارند بندي يا نظام طبقهمرتبط با هاي  پرسش

 .شود مشاهده ميهاي قطعي نيز  ها، تفاوت كنار همپوشيو همچنين نتايج، در   پژوهشتمركز 

وسـيلة   بـه  اي تـا حـدودي   بيـت حرفـه  تر يهـا  حيطـه ي شـغلي و  ها حيطه، 7 پژوهشرويكرد عيني  به بسته

، 2، زمينـه 1حيطـه هـايي ماننـد    عالوه بر اين، واژه. اند المللي تعريف شده هاي بسيار متفاوت مّلي و بين ويژگي

                                                 
1. syntheses 

و فناوري، دانشگاه فلنزبورگ  اي، پژوهش كار تربيت حرفه اي در فناوري برق و علوم رايانه، مؤسسه آموزش و دكتراي فلسفه، استاد تخصص حرفه .2
)Flensburg(اي، پژوهش در شغل، پژوهش و برنامه ريزي درسي پژوهش در آموزش حرفه: ، زمينه اصلي پژوهش . 

3. occupational areas 
4. statistics of occupations 
5. concert occupational profiles 
6. vocational training disciplines 
7. objective research approach 
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بـراي  . شـوند  كـار گرفتـه مـي    به 6طور مترادف در بافت شغل و حرفه به اغلب 5و رشته 4حوزهيا  3گروه، طبقه

و از سويي ) cf. StBA 1992, 3(عنوان شغل شناخته شده است  30000نمونه، در آلمان، از يك سو بيش از 

هاي معمول  رخ نيماي از  بيت حرفهتر مقولة 350، حدود )BBiG(آلمان  7اي بيت حرفهتر ديگر، بر اساس قانون

هـاي   يـا برنامـه   اي، آمـوزش پيشـرفته و آمـوزش عـالي     بيت حرفـه تر هاي رخ شغلي و تعداد نامحدودي از نيم

بيـت  تر هاي شغلي و رخ اين كه چگونه و بر اساس چه معيارهايي اين نيم. آموزي و يا مطالعه وجود دارد حرفه

هـا و   هـدف  به طور عمده بستگي به شوند، مند مي نظامبندي و  هاي مختلف طبقه و زمينه ها حيطهاي در  حرفه

هاي آموزش  رخ هاي نيم بندي هاي مشاغل و طبقه بندي تيب، طبقهتر اين به .دارد ها پژوهشانداز  مقاصد و چشم

  .شده استمتفاوتي استوار   يپژوهشها و رويكردهاي  اند، زيرا نتايج بر هدف اي بسيار متفاوت بيت حرفهتر و

بيـت  تر هـاي شـغلي و   رخ نـيم  8رسميت بخشيدنالمللي مانند مقايسه، شفافيت يا  هاي بين رسشپدر بافت 

اي در نظـر گرفتـه    بيت حرفـه تر هاي بين نظام شغلي و نظام آموزش و اي، مهم است كه رابطه و تفاوت حرفه

اين كار نسبتاً مشـكل و  تر است؛ در حالي كه  مند كردن و مقايسه معموالً ساده المللي، نظام از نظر بين. شوند

ايـن همچنـين و   . اي است بيت حرفهتر هاي رخ اي مربوط در نيم بيت حرفهتر هاي آموزش و نظام به قوياً وابسته

  .هاي اروپا است يا چارچوب صالحيت/ ها و دهنده همان مسائل و مباحث بزرگ دربارة مهارت  كمابيش نشان

ها و رويكردهاي عمومي بـراي   كوشد ابتدا هدف المللي، مي ج بينبرخي نتاي به اين مقاله در آغاز با پرداختن

. هـا را مشـخص كنـد    ها يا زمينه اي در گروه بيت حرفهتر كيبي مشاغل وتر هاي مند كردن ها يا نظام بندي طبقه

كـه كـدام    اي در آلمـان و ايـن   بيـت حرفـه  تر هـاي شـغلي و   بندي توسعة طبقه به سرانجام، نتايج خاص مربوط

  .دهد كار گرفته شوند را نشان مي به ها بندي ا بايد در طبقهرويكرده

  هاي شغلي المللي گروه بندي بين مشاغل و طبقه   2.3.2

هـا، نـه تنهـا از طريـق جهـاني شـدن        ها يا زمينه ، گروهها حيطهبندي آنها در  بندي و گروه مشاغل و طبقه

المللي  سازمان بين". و توسعه بوده است  ژوهشپالمللي  فرآيند بازار كار در چند سال گذشته، يك حيطة بين

اقدام كرده ) ISCO( "10بندي مشاغل المللي طبقه استاندارد بين"تهية  به نسبت 1923از حدود ) ILO( "9كار

 المللي شغلي و بازار كار در نتـايج، اعتبـار و قابليـت مقايسـة     بين هاي پژوهشهدف اصلي بهبود كيفي . است

                                                                                                                                                        
1. area  
2. field  
3.class 
4. domain  
5.discipline 
6. vocation 
7. German Vocational Training Act 
8. recognition 
9. International Labour Organization= ILO 
10. International standard Classification of Occupations= ISCO 
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ي هـاي  پـژوهش كه بر پايـة همكـاري    ISCOاستاندارد ). cf. Hoffmann 1999(آماري آنها بوده است  پذيري

 هاي شغلي مّلي نيز بندي گسترده استوار است، رهنمود و توجيهي براي بسياري از طبقه يالمللي و پذيرش بين

  .رود شمار مي به

اين . ه است، حتي امروز هم اعتبار داردروز شد به 1988در  ILOكه توسط  ISCO-88 به استاندارد معروف

در كنـار دو  . دهـد  بندي را نشان مي تعريف شده در چهار سطح گروه 1هاي شغلي ساختاري از گروهاستاندارد 

بندي  عنوان معيارهاي طبقه به "2عدب"، دو ""شغل"ارزش تعيين شده براي متغير "و  "واژه نامة شغل"مؤلفة 

  :اند كار گرفته شده به مشاغل

كـه تـابعي از گسـتره و     3سـطح مهـارت  : انـد  كار گرفته شده به ISCO-88هاي  دو بعد از مفهوم مهارت در تعريف گروه"

 كـه بـر نـوع دانـش     4مهارت در تخصصپيچيدگي وظايف درگير است و پيچيدگي وظايف بر گسترة آن ارجحيـت دارد؛ و  
موادي كه روي آنها يا با آنها كـار شـده و ماهيـت كاالهـا و خـدمات      كار گرفته شده،  به كار گرفته شده، ابزارها و تجهيزات به

  ).ibid., 6( "توليد شده متمركز است

عنـوان   به "ها مهارت"اي در آلمان، مهم است كه  المللي و از نظر مقايسه ، از نظر بين"مهارت"براي تعريف 

هـا   اي كـه مهـارت   نظر از طريقـه مورد نياز براي انجام وظايف و كارهاي يك شغل، صرف  5هاي شغلي مهارت

 cf. IAB(انـد، شـناخته شـوند     اي ايجاد شـده  بيت حرفهتر وسيلة به هاي رسمي كه اند يا صالحيت كسب شده

اي براي اين شـغل وجـود داشـته     بيت حرفهتر ، چه"مهارت"توانند با دو معيار  بنابراين مشاغل مي). 6 ,2000

 هـاي شـغلي در بسـياري از مـوارد     با اين حال، از آنجا كه مهـارت  .بندي شوند باشد و چه نداشته باشد، طبقه

شـوند، اغلـب بـين     هـاي مطالعـاتي مربـوط مـي     يـا برنامـه  ح  ت آ هـاي كسـب در   صالحيت به طور مستقيم، به

بايد توجه داشت تا آنجـا كـه   ). 1تصوير (اي وجود دارد  رابطه "ها آموزش مترتب بر صالحيت"و  "ها مهارت"

چهار سطح مهـارت مـرتبط بـا پـنج كـار مرجـع در        ISCOاست، در رويكرد   پژوهشرتبط با اي م اين جنبه

انـد،   اي و آموزش عالي در آنها گنجانـده شـده   بيت حرفهتر المللي كه ارتباطي مستقيم با سطوح آموزشي بين

-ISCOبراي تعريف سطوح مهـارت  ) ISCED( 6المللي استاندارد آموزش بندي بين طبقه": تعريف شده است

  ).Hoffmann 1999, 6( "كار گرفته شده است به 88

  ساختار سطح مهارت > ═ < ساختار سطح آموزش

  هم وابستگي سطح مهارت و آموزش به .1تصوير 

                                                 
1. occupational groups 
2. dimension 
3. skill level 
4. skill specialisation 
5. occupational skills 
6. International standard Classification of Education 
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كه  همزمان و بر اساس اين رويكرد سطوح، بين شغل و نظام تعريف شدة آموزش ارتباط وجود دارد و چنان

وجود داشـته   تجانسياي نيز  آموزش حرفه هاي پژوهششغلي و  هاي پژوهشبعد اشاره خواهد شد، بايد بين 

  .باشد

را  1كـالن  بنـدي  چهـار سـطح گـروه    را در ها ساختار و تعداد گروه ISCO-88بندي شغلي  در نتيجه، طبقه

  ):cf. ILO 1990(دهد  نشان مي

  2گروه اصلي 10 -

  3اصلي زير گروه 28 -

  4گروه فرعي 116 -

  5گروه واحد 390 -

 ;.cf. ibid(شـود   هـاي شـغلي مشـخص مـي     گروه اصلي و نيز بقيه گروه 10بندي از  كاربرد معيارهاي طبقه

Hoffmann 1999, 7.(  

 سطح مهارت  هاي اصلي گروه

 - و مديران  رتبه مقامات عالگذاران،  قانون 1

 4 متخصصان 2

 3 ها و دستياران متخصصان تكنيسين 3

 2 دفتريامور اداري و كارمندان  4

 2 كاركنان خدماتي و فروشندگان 5

 2 و ماهيگيري داري ، جنگلكاركنان ماهر كشاورزي 6

 2 گران و كاركنان مشاغل مربوطه صنعت 7

 2 ها االت و دستگاه متصديان و مونتاژكاران ماشين 8

 1 )كارگران ساده( مشاغل ابتدايي 9

 - نيروهاي مسلح 0

  و سطح مهارت ISCO-88هاي اصلي  گروه: 1جدول 

و  "سـطح مهـارت  "دهنـد كـه معيارهـاي     نشـان مـي  هـاي شـغلي    و ساير گروهگروه اصلي شغلي  10اين 

معيـار ارجحيـت    از لحـاظ مند كردن مختلط هستند، با اين حال، سـطح مهـارت    در نظام "تخصص مهارت"

  .باالتري دارد

                                                 
1.aggregation 
2.major group 
3.sub major group 
4. minor group 
5.unit group 



89   VW VW VW VW٢٢٢٢ : : : :� و 4lm     � ار�fgط �c< �d#"� ار�fgط �c< �d#"� ار�fgط �c< �d#"� ار�fgط �c< �d#"    حححح    فففف    تتتت    ����    �و��و��و��و�qر �ij ،2 4lm و �qر �ij ،2 4lm و �qر �ij ،2 4lm و �qر �ij ،2����    حححح    فففف    تتتت 

 

  
 

پـس  . پذير است هاي شغلي امكان دد ويژگيدليل تع به بندي شغلي، هر راه حل متفاوت ديگري براي طبقه

المللي مـورد بحـث    بين مأموريتتفصيل در بافت كاربرد و  به ISCO-88تر  هاي كيفيت و توسعة بيش جنبه

پذيرفتـه شـده    بندي شغلي طبقهروز كردن  به ت و مسائل توسعه ومشكال به اغلب هاي پژوهش. اند قرار گرفته

 منـابع محـدودي  ". انـد  كامالً معمـولي و پـيش پـا افتـاده      مسائل مطرح شده. اند در سطح جهان اشاره كرده

 كه بين دو نفر تقسيم شـده،  ILOقريب يك سال كاري در . تخصيص داده شده است ISCOكارمرتبط با  به

شناختي در مورد كاربرد  ن، مسأله روشعالوه بر اي). Hoffmann 1999, 16( "اين كار اختصاص يافته است به

  :وسيله كشورها مطرح شده است به دانش و نتايج

بنـدي مشـاغل خـود     روز كردن اسـتاندارد ملّـي طبقـه    به مندي را براي با اين فرض كه چند متصدي ملّي فرآيندهاي نظام"
)NSCOs (به هاي خود را و يافتهكار  به اند و با اين فرض كه آنها الزاماً اطالعات مربوط ايجاد كرده ILO  انـد، از كجـا    نـداده

بـه قـدر   (گزارش شده  تحوالتدست آوريم؟ معيارهايي كه بتوانيم با آن قضاوت كنيم كه آيا  به توانيم اطالعات مربوط را مي
  )..ibid( "منعكس شود، چه هستند؟ ISCO-88معنادار و گسترده است كه در ) كافي

  :مسائلي مطرح شده استنيز هاي متشكل از متخصصان مّلي  با اين حال، حتي در شبكه

كننـد   دهد كه براي بسياري از متخصصان مشكل است كه پيشنهادهايي را ارزيابي مـي  با اين حال، تجربة موجود نشان مي"
  ).Hoffmann 2001( ".كه ارتباط نزديكي با تجربه و فرآيندهاي ملّي ايشان تدارند

استوار است و تنهـا    پژوهشيآوري و تفسير نتايج مّلي و كار  در كل بر جمع ISCO-88، مسائلرغم اين  به

كشـور در جهـان وجـود دارد، روشـن      230كه بيش از  اين به با توجه. آن دو توسعه يابدبا تواند در تعامل  مي

ر تشخيص دهند و از سـويي ديگـر،   تر از برخي ديگ را قوي ISCO-88است كه از يك سو برخي از نتايج مّلي 

تنها مبناي موجـود   ISCO-88شغلي،  هاي پژوهشبدون  ،تر توسعه يافته و غالباً كشورهاي كم ،براي بسياري

  .بندي شغلي آنها است براي توسعه طبقه

متناسـب بـا   هـاي   و حمايت آن را از انطباق انعطاف ISCO-88المللي  بر خالف بعضي مسايل، پذيرش بين

 ISCO-88، 1992در : تغييـرات گونـاگوني ايجـاد شـده اسـت      ISCO-88بـر اسـاس   . دهـد  نشان ميمنطقه 

)OCWM ( المللـي كـار    اي آسيا در مهاجرت بـين  برنامة منطقه"برايILO/UNDP" 1993، در ،ISCO-88 

)COM ( 1995براي اتحادية اروپا و در ،ISCO-88 )CIS ( بازار مشترك ممالك مسـتقل "براي" )cf. ILO/ 

UNDP 1992; Elias/Birch 1994; Hoffmann 1997; Laurie 1998 .(  ،عالوه بر اين، در معناي همـاهنگي

طـور مسـتقيم وارد كـار و اقـدام      بـه  تر و در بسياري از كشورها هرچه بيش ILOمشاوره و خدمات حمايتي، 

  براي مثال،. شود عملي مي

، CIS، كاستاريكا، قرقيزستان و تايلند و نيز براي كشـورهاي عضـو   اي براي چين آموزي ملّي و منطقه هاي حرفه آيي گردهم"
  ).Hoffmann 1999, 4( "كشورهاي جنوب شرقي آسيا و كشورهاي جنوب اقيانوس آرام تشكيل شد
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اي در جهان مناسـب   طور فزاينده به ISCO-88بندي مشاغل بر اساس  توان انتظار داشت طبقه بنابراين مي

  .شودارزيابي 

  المللي هاي شغلي در مقايسه بين ها و زمينه هگرو 2.3.3

هـا، روايـي، اعتبـار و     مفـاهيم، روش : بندي مشـاغل  طبقه"بندي مشاغل، چنانچه در بررسي  مقايسة طبقه

ايـن مقايسـة   ). Elias 1997(پيچيـده اسـت     پژوهشاشاره شده، يك زمينة  "كشوري -قابليت مقايسة ميان

. شود مناطقي از جهان مانند كشورهاي اتحاد شوروي سابق، استراليا يا چين را هم شامل مي 1كشوري -ميان

هاي مختلف، هم در تفسير و هـم در   يك مسأله عمدة اين مقايسه آن است كه در زبان ISCO-88 به با توجه

سـوي پـذيرش    بـه  شرفتتر بر پي ها ابهام وجود دارد؛ بنابراين مقايسه بيش هاي شغل و مهارت استفاده از واژه

  .متمركز شده است ISCO-88مّلي يا پذيرفتن مستقيم مّلي 

بنـدي ملّـي خـود     عنـوان طبقـه   به ISCO-88ريزي براي معرفي نگارشي از  كه چين اكنون در صدد برنامه جالب توجه آن"
  ).Elias 1997, 19( "است

-ISCOدر نگـارش  . استوار اسـت  ISCO-88بندي مشاغل در اتحادية اروپا نيز بر مقايسة مستقيم با  طبقه

88 )COM( هاي طوالني و تفصيلي در  به نتيجه رسيدن بررسي"ها عبارت بودند از  ها و پيشرفت آماده سازي

بندي شغلي هر كشور با مالحظات عملـي   كيب دانش خبرگان در طبقهتر دوازده كشور اتحادية اروپا، از طريق

در  )COM( ISCO-88و  ISCO-88با وجود ايـن،  ). Elias/Birch 1994, 1( "براي كدگذاري اطالعات شغلي

اند و تنها چنـد گـروه شـغلي بـراي اتحاديـة اروپـا        هاي شغلي نشان داده اصل يك ساختار پايه را درون گروه

  .اصالح شده است

 بنـدي ملّـي خـود    نوان طبقهع به را با تغييراتي جزيي )ISCO-88 )COMبرخي از كشورهاي اتحادية اروپا 

نـد و كشـورهاي   ا اي را ايجاد كـرده  تجديد نظر شده بندي شغلي مّلي كشورهاي ديگري هم طبقه. ندا پذيرفته

 ISCO-88يـا   ISCO-88طـور مسـتقيم بـا     بـه  را كه  هاي شغلي مّلي بندي فرانسه و آلمان آن دسته از طبقه

)COM( بسيار با يكـديگر تفـاوت دارنـد و   هاي شغلي مّلي  بندي داليل خاص طبقه. اند ارتباط ندارند برگزيده 

المللي قابل مقايسه  طور بين به هاي شغلي در همة كشورها و ها و زمينه شوند كه گروه اين نتيجه منتهي مي به

  .نيستند

دليـل   به .بسيار جالب است ISCO-88 به هاي شغلي با توجه ها و زمينه تيب، مقايسة مستقيم گروهتر به اين

جا مقايسه تنها بـر رويكردهـاي بسـيار متفـاوت در دو مثـال از ايـاالت        شورها، در اينها و ك بندي تعدد طبقه

  .متحده و آلمان متمركز شده است

                                                 
1. cross-national 
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  اياالت متحده) SOC( "بندي شغلي نظام استاندارد طبقه"

 SOCنظـام  . در ايـاالت متحـده ايجـاد شـد    ) SOC(بنـدي شـغلي    نظام جديد استاندارد طبقـه  1988در 

  ):cf. SOC 1998؛ 2جدول (مقايسه شده است  ISCO-88با  كههاي شغلي زير را در بر دارد  گروه

SOC اياالت متحده ISCO-88 

 گروه اصلي 10 

 اصلي زير گروه 28 گروه اصلي 23

 گروه فرعي 116 گروه فرعي 96

1شغل گسترده 449
 گروه واحد 390 

2شغل تفصيلي 821
  

  اياالت متحده SOCو  ISCO-88هاي شغلي  ساختار گروه: 2جدول 

  :اند از در ميان همه داليل عبارت SOCداليل رويكرد 

مبتنـي بـر   بـا مالحظـات   (جديد ادامة تمركز قبلي بر كـار انجـام شـده     SOCبندي انتخاب شده براي  اصل كليدي طبقه"
قـدر كـافي    بـه  مشاغل استفاده نشـد، زيـرا بـراي نيازهـاي ايـاالت متحـده      بندي  المللي طبقه از استاندارد بين.. ..بود) مهارت
  ).Herman/Abraham 1999, 2( "پذير نبود انعطاف

سـاختار  . بندي وجود نـدارد  ، معيارهاي ديگري براي ايجاد سطوح گروهISCO-88در مقايسه با ، SOCدر 

ماننـد  . اسـتوار اسـت   "تخصص مهـارت "طور عمده بر مبناي معيارهاي  به SOCگروه اول و جديد اصلي  23

و  "سـطح مهـارت  "، هـيچ اسـتفادة مخلـوطي از معيارهـاي     ISCO-88گـروه اصـلي در    10مند كردن  نظام

مشـاغل حمـل و نقـل و    "براي مثال، گروه اصلي . عمل نيامده است به هاي شغلي در گروه "تخصص مهارت"

شامل مشاغلي با سطح مهارت متفاوت، مانند خلبان هواپيما، كمك خلبان و مهندس  SOC "جايي مواد جابه

  .پرواز و همين طور رانندگان كاميون يا اپراتورهاي ايستگاه سوخت است

  بندي مشاغل در آلمان طبقه

 Klassifizierung der"اول، . بنـدي رسـمي مشـاغل اسـتفاده شـده اسـت       در آلمان تا امروز از دو طبقـه 

Berufe – Systematisches und alphabetisches erzeichnis der Berufsbenennungen- Ausgabe 

 Gliederung"منتشر شده و دوم  )StBA Statistisches Bundesamt(وسيله دفتر آمار فدرال  به كه "1992

nach Berufsklassen fur die Statistik der Bundesanstalt fur Arbeit- Stand: September 1988" كه 

در رابطـه بـا   . انتشار يافته است) BA Bundesagentur fur Arbet, 1988(وسيله كارگزاري اشتغال فدرال  به

                                                 
1. broad occupation 
2. detailed occupation 
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هـا،   ها، مقـررات و طبقـه   ها، گروه ها، زمينه ي شغلي، بخشها حيطهها، ساختار و تعداد  بندي بندي طبقه گروه

  .ه شده استنشان داد 3بندي رسمي در جدول  هاي دو طبقه تفاوت

BA StBA 

3 Berufsbereiche 6 Berufsbereiche 
20 Berufsfelder 33 Berufsabschnitte 
83 Berufsgruppen 88 Berufsgruppen 
319 Berufsordnungen 369 Berufsordnungen 

 2287 Berufsklassen 

  در آلمان BAو  StBAبندي مشاغل  ساختار طبقه: 3جدول 

هـا   بنـدي  بندي اين طبقه اولين سطح گروه، "ISCO-88 ،"Berufsbereicheهاي اصلي  در مقايسه با گروه

با اين حال، نتايج همان طور كه مقايسة ده گروه اصلي . نيز بر مخلوطي از مهارت و معيار شغلي استوار است

ISCO-88  با شش"Berufsbereiche" بندي  واقعي در طبقهStBA متفاوت استدهد نشان مي ،:  
I. Berufe in der LandY TierY Forstwirtschaft und im Gartenbau 
II. Bergleute, Mineralgewinner 
III. Fertigungsberufe 
IV. Technische Berufe 
V. Dienstleeistungberufe 
VI. Sonstige Arbeitskrafte (vgl. StBA 1992, 20ff). 

نگـارش   به تري را نسبت گسترش بيش StBAبندي  طبقه 1992رويكرد آلمان در نگارش تجديد نظر شدة 

تأثيري بر  ISCO اما خوبي شناخته شده بود، به ISCO-88رويكرد جديد  باوجود آن كه. دهد نشان مي 1975

نيز،  1988سال  هب مربوط BAبندي همين حالت براي طبقه). cf. StBA 1992, 9(نداشت  StBAبندي  طبقه

اسـتوار بـود،    1975 به مربوط StBAبندي  طور عمده بر طبقه به هاي اخير كه در كنار برخي تغييرات در سال

 .صحت دارد

افـراد شـاغل در مشـاغل     "تنهـا "بندي كارگزاري اشتغال فدرال، كمابيش  در طبقه BAبندي  هدف طبقه

همـين افـراد و هـم     StBAبنـدي   بر عكس، طبقـه . تأمين اجتماعي استخدمات وسيلة  به پوشش داده شده

، كارمندان كشوري، مسـتخدمان  كسب و كارشاغالن ديگر، مانند شاغالن مستقل و اعضاي خانوادة شاغل در 

در كنـار   BAو  StBAروز شـدة   بـه  هـاي  بندي بنابراين،طبقه. شود خدماتي و كاركنان الكتريكي را شامل مي

در  "Berufsordnungen"و  "Berufsgruppen"ويـژه بـا    بـه  بندي مشترك زيادي يارهاي طبقهها، مع تفاوت

و  "Berufsabschnitte"بنـدي   عـالوه بـر ايـن، تفـاوت بـين طبقـه      . بندي سوم و چهـارم دارنـد   سطوح گروه

"Berufsfelder" از يك سو، . بندي دوم نسبتاً كم است در سطح گروه"Berufsabschnitte"  بنـدي   از طبقـه

StBA شوند اين شرح تعريف مي به: 
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هـاي ديگـر شـبيه     شود يـا جنبـه   ها، نوع موادي كه با آن كار مي آنها شامل مشاغلي هستند كه از نظر ماهيت كار، فعاليت" 
 (StBA 1992, 13) "يكديگرند

  :اند همين شكل تعريف شده به تقريباً BAبندي  از طبقه "Berufsfelder"از سويي ديگر، 

هـاي شـغلي، نـوع مـواد مـورد اسـتفاده،        هستند كه از نظر كار و فعاليت) هايي از مشاغل معموالً گروه(اينها شامل مشاغلي "
  .(IAB 2000, 8) "محيط تخصصي يا شرايط عمومي كار با يكديگر مشتركاتي دارند

قابـل   ISCO-88 "تخصص مهارت"طور عمده با معيار  به بندي است كه اين تعاريف حاوي معيارهاي طبقه

جا  دهند، در اين زمينة شغلي واقعي زير نشان مي 20 -عنوان نمونه به -با اين حال، همان طور كه. اند مقايسه

  .اند با يكديگر مخلوط شده "سطح مهارت"و  "تخصص مهارت"معيارهاي مورد استفادة 
1. Agrarberufe,grune Berufe 
2. Bergbauberufe 
3. Stein, Keramik, Glashersteller/ bearbeiter/innen 
4. Chemiearbeiter/innen, Kunststoffverarbeiter/innen 
5. Papierhersteller, verarbeiter/innen, Drucker/innen 
6. Metallberufe, Metallerzeugung, bearbeitung 
7. Metallberufe, Installations und Metallbautechnik 
8. Elektroberufe 
9. Textil, Leder und Bekleidungsberufe 
10. Ernahrungsberufe 
11. Bau, Bauneben und Holzberufe 
12. Technisch naturwissenschaftliche Beruf 
13. Waren und Dienstleistungskaufleute 
14. Verkehrs und Lagerberufe 
15. Verwaltungs, uroberufe, Wirtschafts/Sozialwissenschaftliche Berufe 
16. Ordnungs und Sicherheitsberufe 
17. Medien, geisteswissenschaftliche und kunstlerische Berufe 
18. Gesundheitsdienstberufe 
19. Sozial und Erziehungsberufe, Seelsorger/innen 
20. Friseure/innen, Gastebetreuer/innen, Hauswirtschafter/innen, Reiniger/innen (IAB 2000, 

16). 
هـا و   هـا سـاختار و تعـداد گـروه     بنـدي  دهد كه طبقـه  ي شغلي نشان ميها بندي در مجموع، مقايسة طبقه

رغـم   اين تعجبي نـدارد؛ زيـرا بـه   . اند نمايش گذاشته به المللي هاي شغلي نسبتاً يكساني را در سطح بين زمينه

هـاي شـغلي بـا يكـديگر قابـل       طور فزاينده جهاني، در بسياري از جنبه به ها، بازارهاي كار مّلي و همة تفاوت

بندي دوم حـدود   هاي شغلي در سطح گروه ها و زمينه بنابراين تقريباً در سراسر جهان، تعداد گروه. اند مقايسه

يـادي  هاي ز هاي شغلي تفاوت ها و زمينه بندي گروه از سوي ديگر، محتواي ساختار و طبقه. است 35الي  20

و  "سطح مهارت"طور خاص در كاربردهاي متفاوت و مخلوط از معيارهاي  به ها ريشة تفاوت. دهد را نشان مي

ها  ساختار و تعداد متفاوتي از گروه به طور ويژه، كاربرد متفاوت معيار سطح مهارت به .است "تخصص مهارت"

اين، مسائل عمدة ديگري، نظيـر مقايسـة    عالوه بر. المللي منتهي شده است هاي شغلي در سطح بين و زمينه

 ).cf. e. g. IAB 2000,7(هاي شغلي نيز وجود دارد  المللي آمارها و توسعة مشاغل و گروه بين
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 هاي شغلي بافت زمينهبستر و اي در  بيت حرفهتر المللي آموزش و هاي بين رشته 2.3.4 

در اختيـار  هـاي شـغلي صـحنة اصـلي را      ينـه ها يا زم مند كردن مشاغل و گروه بندي و نظام تا كنون طبقه

اي  اند يا شيوه ها كسب شده اي مستقل از روشي كه مهارت گونه به هاي شغلي مشاغل و مهارت اكنون. داشتند

با اين حـال، مشـخص   . اند بندي شده اند، طبقه دست آمده به اي بيت حرفهتر هاي رسمي از طريق كه صالحيت

يـا  ح  ت آ شـوند كـه در   هـايي مربـوط مـي    صـالحيت  بـه  هاي شغلي مهارتدر بسياري از موارد كه است شده 

آمـوزي و   بنـدي آمـوزش و حرفـه    بنابراين جالب است كه چگونگي طبقـه . اند كسب شده تحصيليهاي  برنامه

 .شود  بررسيهايي كه موجود است يا بايد موجود باشد،  بندي ارتباط آن با طبقه

  المللي آموزش هاي بين هها يا گرو زمينه

 "تخصـص مهـارت  "و  "سـطح مهـارت  "طور عمـده از معيارهـاي    به ISCO-88بندي شغلي در  براي طبقه

اي  از معيارهـاي قابـل مقايسـه   ) ISCED( "1المللي استاندارد آموزش بندي بين طبقه". شـود  استفاده مي

اي و آمـوزش عـالي،    بيت حرفـه تر را شامل "سطح آموزش"شش  ISCED-97از يك سو، . است استفاده كرده

 ISCO-88سـطوح مهـارت مشـاغل در     بـه  6تا  3سطوح آموزش . بندي آموزش تعريف كرده است براي طبقه

بندي  اي در معناي تخصصي در دو سطح گروه بيت حرفهتر از سويي ديگر، آموزش و بنابراين. شوند مربوط مي

  ).cf. UNESCO 1997a, 35ff( اند بندي شده طبقه 3رشته 26و  2گستردهگروه  10در 

  :ند ازگروه گسترده اول عبارت 10حتوايي ساختار م

  هاي عمومي برنامه. 0

  آموزش. 1

  علوم انساني و هنر. 2

  و حقوق كسب و كارعلوم اجتماعي، . 3

  علوم. 4

  مانمهندسي، توليد صنعتي، ساخت. 5

  كشاورزي. 6

  بهداشت و رفاه. 7

  خدمات. 8

  نامعلوم يا نامشخص. 9

                                                 
1.International Standard Classification of Education= ISCED 
2.broad group 
3.field 



95   VW VW VW VW٢٢٢٢ : : : :� و 4lm     � ار�fgط �c< �d#"� ار�fgط �c< �d#"� ار�fgط �c< �d#"� ار�fgط �c< �d#"    حححح    فففف    تتتت    ����    �و��و��و��و�qر �ij ،2 4lm و �qر �ij ،2 4lm و �qر �ij ،2 4lm و �qر �ij ،2����    حححح    فففف    تتتت 

 

  
 

 "سطح آمـوزش "هاي آموزشي بر اساس معيار  اين گروه ISCO-88گروه شغلي  10در مقايسه و در مقابل 

كـار گرفتـه    به )"2تحصيلي رشته"( "1درسي موضوع"يا  "تخصص"جا معيارهاي  در اين. اند بندي نشده طبقه

و آموزش عالي در تمامي اي  بيت حرفهتر شامل آموزش، "كشاورزي" 6عنوان نمونه، گروه آموزشي  به .اند شده

، تنهـا  "گيري كارگر ماهر كشاورزي يا ماهي" ISCOگروه شغلي قابل مقايسه با آن در . است تبطسطوح مر

  .است 2شامل مشاغل كشاورزي مهارت سطح 

  نظام مشاغل  آموزي نظام آموزش و حرفه
  بندي آموزش طبقه

ISCED-97  
  بندي مشاغل طبقه

ISCO-88  
  آموزي حرفههاي شغل، آموزش و  هاي نظام بندي وابستگي طبقه: 2تصوير 

  

المللـي هماهنـگ    بـين  لحـاظ  ها به بندي طبقهدر اصل دهد كه  نشان مي ISCED-97و  ISCO-88مقايسة 

هاي شـغل، آمـوزش و    نظام ميان ها و سطوح آموزش ارتباط وجود دارد و وابستگي تنها بين مهارت. اند نشده

  .دهد ي را نشان ميآموز حرفه

براساس كه  بايد آن باشدهدف با يكديگر، آموزي  هاي شغل و آموزش و حرفه هم وابستگي نظام به به دليل

. تـر بهبـود بخشـد    المللـي كـردن بـيش    سـازي و بـين   شـفاف  باها را  بندي طبقههاي هماهنگ شده  چارچوب

آمـوزي اسـت،    شـغل و آمـوزش و حرفـه   سو و هماهنگ شـده   المللي هم بين هاي پژوهشفرض اين كار  پيش

  .طور واقعي وجود ندارد به كه در حال حاضرهرچند 

  ييآموزي اروپا هاي آموزش و حرفه رشته

، دفتـر آمارهـاي   Eurostatزير نظارت مشترك  "آموزي هاي حرفه رشته"بندي جديدي از  براي اروپا طبقه

ايـن  . منتشـر شـد   1999، ايجـاد و در  4اروپـا اي  بيـت حرفـه  تر ، مركـز توسـعه  CEDEFOP، و 3جوامع اروپـا 

كه مدت  "آموزي ي حرفه ها رشتهراهنماي " به جديد، معروف "اي حرفه بيتتر ي آموزش و ها رشتهبندي  طبقه"

بنـدي همـان رويكـرد را     ارتباط محكمي دارد؛ و طبقه ISCED-97كوتاهي است مورد استفاده قرار گرفته، با 

 /cf. Andersson(اتخـاذ كـرده اسـت    ) "تحصـيلي  رشته"( "درسي موضوع"يا  "تخصص"تنها با معيارهاي 

Olsson 1999, 6 .(ي آموزش  ها رشتهها و  گروهفرعيِ بندي  عنوان طبقه به تواند بنابراين، راهنماي اروپايي مي

ISCED توصيف شود .  

                                                 
1. subject  
2. discipline 
3. European Community Office of Statistic= Eurostat 
4. European Center for the Development of Vocational Training 
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بنـدي   در طبقـه . شـد بندي اروپا مطرح  هاي زيادي دربارة رويكرد اين طبقه در خالل فرآيند توسعه، بحث

شغل و  مبتني براستفاده از معيارهاي : ، دو رويكرد اصلي در نظر گرفته شد ها رشته به آموزي هاي حرفه برنامه

 كشـورهاي برخـي از  . ISCED-97موضوع و محتوا در  مبتني براز معيارهاي  يا استفاده ISCO-88سطح در 

 سازگار بـا اغلب كشورهاي عضو خواهان نظامي "اما . دندكر را توصيه مي ISCO-88بندي با مبناي  اروپا طبقه

ISCED بودند، از اين رو رويكرد موضوع محتوا انتخاب شد" )ibid., 8 .( فرصت اين با اين حال، هم زمان، از

عنوان نمونه، هدفي بود كه  به اين. آموزي استفاده شد بندي شغل و حرفه براي بهبود هماهنگي در نظام طبقه

شـد  آموزي صورت گرفـت، آغـاز    ي حرفه ها رشتهبندي  زماني كه اولين تالش اروپا براي طبقه 1980در دهة 

)cf. Benner, H. 1982 .( قديمي  فهرست به آموزي با اتصال ي حرفه ها رشتهتوسعةSEDOC  عنـوان   بـه  كـه

 حتـي ، ديگـر دنبـال نشـد    كار برده شده بود به اي حرفهبندي شغلي و  چارچوب مرجع سابق اروپا براي طبقه

 /cf. Andersson(آموزي،  شغل و آموزش و حرفههماهنگ مرتبط با  پژوهشيعنوان يك توصيه نامه و كار  به

Olsson 1996.(  

 طور مستقيم و به ،ISCED فرعي بندي عنوان طبقه به روز شدة اروپا، به "1آموزي ي حرفه ها رشتهراهنماي "

نشان  ISCED-97آموزش كه در  رشته 26گروه گسترده و  10بندي اول و دوم  روشي ساده از سطوح گروه به

زمينة آموزشي  26بندي، راهنماي اروپا  در سومين سطح گروه. استفاده كرد) به باال مراجعه كنيد(داده شده 

  )..cf. Andersson/Olsson 1999, 10 ff(آموزي  حرفهرشتة  65 :بندي كرد ديگر را طبقه

آموزي تنها بـر رويكـرد موضـوع محتـوا اسـتوار       ي حرفه ها رشتهدهد كه اين  مطلب برگزيدة زير نشان مي

  :اند بوده

  مانمهندسي توليد صنعتي و ساخت. 5

  مهندسي هايكسب و كارمهندسي و . 52

  و فلزكاري مكانيك. 521

  برق و انرژي. 522

  الكترونيك و اتوماسيون. 523

  هافرآيندشيمي و . 524

  ها و هواپيما وسايل نقليه موتوري، كشتي. 525

  توليد صنعتي و پردازش. 54

  )مطلب برگزيده(آموزي اروپا  ي حرفه ها رشته: 3تصوير 

                                                 
1. Manual of fields of Training 
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آموزي را در تمامي  آموزي اروپا نيز آموزش و حرفه ي حرفه ها رشتهي آموزش،  ها رشتهها و  مانند ديگر گروه

عنوان مثال، توضيح  به همان طور كه -آموزي خيلي وسيع است ي حرفه ها رشتهبنابراين، . گيرد سطوح دربرمي

اين زمينه مشتمل است بـر  . دهد نشان مي "ها و هواپيما وسايل نقليه موتوري، كشتي" 525ة كارآموزي رشت

  ).ibid., 8( "[.......]، تعمير و سرويس وسايل نقلية موتوري يابي عيبطراحي، توسعه، توليد، نگهداري،  تحصيل در"

  در آلمان آموزي حرفهي  ها رشته

آمـوزي   ي حرفـه  هـا  رشـته بندي جـامعي از   آموزي اروپا، در آلمان هيچ طبقه ي حرفه ها رشتهدر مقايسه با 

بنـدي   طبقـه در   هـا  هـا و رشـته   گروه پيوندي بابندي مشاغل در آلمان، همچنين  مانند طبقه هم. وجود ندارد

  .شود ديده نمي در آنالمللي آموزش  بين

دو صـورت   بـه  در آلمـان   هـا  رشتهها و  گروه به مند كردن آنها بندي يا نظام و طبقه اي حرفهبيت تر آموزش و

  .آموزي مرتبط است هاي مختلف آموزش و حرفه وجود دارد و تا حدودي با سطوح و گروه

و  StBAبندي مشاغل  در تمامي سطوح كاربرد مستقيم طبقهح  ت آ بندي ترين راه براي طبقه اولين و ساده

BA  بـا  ح  ت آ هـاي  رخ و برنامـه  اين بدان معناست كه كل طيف نـيم ). مراجعه كنيد 3به جدول (آلمان است

عنـوان   به آلمان، BAو  StBAدر ساختار ). cf. BA 2006(اند  بندي شده همان طريق و ساختار مشاغل طبقه

وجود  "Berufsgruppen" 83مورد مرتبط با  88و  "Berufsfelder" 20يا  "Berufsabschnitte" 33مثال، 

در . شوند آموزي استفاده مي هاي آموزش و حرفه ها يا برنامه رخ بندي مشاغل و هم نيم كه هم براي طبقهدارند 

يا   ها رشتهخي از آموزي موجود است و تنها بر ة حرفهرشت 65ة آموزش و رشت 26بندي اروپا،  مقايسه با طبقه

. نـد را د بندي خيلي تفاوت يكسان هستند؛ زيرا رويكردهاي طبقهبندي اروپا  با طبقههاي آلمان كمابيش  گروه

طـور   بـه  بنـدي  بندي شود، طبقه هاي شغلي طبقه تواند همراه با رديف در آلمان ميح  ت آ از آنجا كه كل طيف

بيـت  تر هـاي شـغلي مـنظم طبـق قـانون      رخ عنوان نيم به اي نيز، حرفه آموزشرخ  نيم 350خاص براي حدود 

اي و  حرفـه  آمـوزش هـاي   رخ در كنار همة نيم). BBiG 1969/2003( شده استكار گرفته  به اي آلمان، حرفه

تـا از   88تـا   69طـور خـاص در    به اي حرفه آموزشرخ  نيم 350، اين تحصيليهاي  پيشرفته يا برنامه آموزش

ايـن هـم زمـان بـدان معناسـت كـه همـة        ). cf. BIBB 2004(انـد   بنـدي شـده   شغلي آلمان طبقه هاي گروه

گـروه شـغلي كـه     69هـايي از   مثـال . هاي شـغلي وجـود ندارنـد    اي براي همة گروه حرفه آموزشهاي  رخ نيم

  ):cf. BIBB 2004(اند از  اند عبارت بندي شده اي در آن طبقه بيت حرفهتر هاي رخ نيم

01 Landwirte كشاورزان 

02 Tierzuchter, Fischereiberufe گيري پروران، مشاغل ماهي دام  

……. 
14 Chemiearbeiter كارگران شيمي 

……. 
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28 Mechaniker مكانيك 

……. 
31 Elektriker كار برق  

تر بر رويكـرد آموزشـگري اسـتوار اسـت و      ها بيش و گروه  ها رشتهدر ح  ت آ بندي راه دوم آلمان براي طبقه

ايـن   به بنابراين نظام دوگانه كه .اي آلمان دارد بيت حرفهتر اي در نظام دوگانة رتباط محكمي با مدارس حرفها

اي ارائـه   آموزي هم در محل كار يا شـغل و هـم در مـدارس حرفـه     دليل دوگانه توصيف شده است كه حرفه

بندي دوم تنها بـراي حـدود    بقهبا وجود اين، شيوة ط. بندي است شود، دليلي براي اين شيوة خاص طبقه مي

 .هاي شغلي منظم استفاده شده است رخ عنوان نيم به يآموز حرف رخ نيم 350

اي  ي حرفـه  ها رشتهدر  آموزي هاي حرفه رخ مند كردن نيم مشخص يا نظام ،بندي پيش زمينه و هدف طبقه

نــام  بــه ،"اي پايــه حرفــه  آمــوزشآمــوزي دورة يــك ســاله    حرفــه رســميت شــناختن  بــهقــانون "

"Berufsgrundbildungsjahr-Anrechnungs-Verordung"  است)cf. BGJAVO 1972 .(   سـال  ايـن يـك

صورت تحصيل تمام وقت يا بر اساس قـرار همكـاري بـين يـك شـركت و يـك        به اي، چه پاية حرفه آموزش

زمينـة خـاص    را در يـك  آمـوزي  حرفـه  هاي الزم براي هـر حرفـه   اي و مهارت ، دانش پاية حرفهباشد مدرسه

عنـوان پـيش شـرط     بـه  اي ي حرفـه  ها رشتهمند كردن خاص اين  بنابراين نظام. كند اي ارائه مي حرفه آموزش

گيري شدة آموزشگري و برنامة درسي اسـت   آموزي، نيازمند معيارهاي جهت حرفه رسميت شناختن بهقانون 

در قـانون روزآمـد شـده و قـانون      در نتيجـه و . محتـوا اسـت   -كه كمابيش مشابه معيارهاي رويكرد موضـوع 

 :اند زير تعريف شده آموزي حرفه رشتة cf. BGJAVO 2003 (14( 2003 رسميت شناختن به

I. Wirtschaft und Verwaltung 
II. Metalltechnik 
IIa. Fahrzeugtechnik 

اند كـه بـراي    تعريف شده آموزي هايي از حرفه رخ اي، تنها براي آن نيم ي حرفه ها رشتهاين ساختار و تعداد 

حـدود   به نيز تنها Ĥموزيحرفهرشتة  14بندي اين  بنابراين طبقه. شود آموزي مشترك پايه ارائه مي آنها حرفه

اي  حرفـه  آمـوزش هـاي   رخ عنوان مثـال، بـراي نـيم    به .اي محدود است حرفه آموزشهاي  رخ نيمي از كل نيم
1ICT )اي وجود ندارد ة حرفهرشتهيچ ) فاوا. 

 cf. KMK(اي مهـم اسـت    بيت معلم حرفهتر اي در آلمان، براي ي حرفه ها رشتهساختار اين  عالوه بر اين،

 تحصـيلي هـاي   اي و ساختار برنامه ي حرفه ها رشتهاين دليل كه ارتباطي مستقيم بين  به همچنين، و). 1995

. اي نيـز وابسـتگي وجـود دارد    آمـوزش حرفـه   هاي پژوهشي  ها هزميناي وجود دارد، بين  براي معلمان حرفه

اي بايد خود موضوع  حرفه آموزشي  ها رشتهتغييرات و ساختار آيندة  به هاي مربوط پرسشبنابراين، مسائل و 

 .باشد آموزي حرفه هاي پژوهشخاص 

                                                 
1. Information and Communication Technology= ICT 
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 هاي پاياني نكته 2.3.5

ملي، نشـان داده اسـت كـه     چنين كاري در سطح مانند همالمللي،  هاي بين مند كردن ها و نظام بندي طبقه

از سـويي ديگـر، بـا يكـديگر      آمـوزي  حرفـه و عاليق و بنابراين نتايج مشاغل از يك سو و آمـوزش و   ها هدف

و طبقه بندي آنها در گروه و ح  ت آ وها  ها يا زمينه بندي آنها در گروه بنابراين مشاغل و طبقه. نيستند 1ساز هم

مـورد   سـازي  هاي جامع و هم بندي با اين حال، طبقه. متفاوتي دارند در اغلب موارد ساختارهاي بسياررشته، 

هـاي مهمـي    بنيـان هم وابسـته   به هاي عنوان نظام به آموزي آموزش و حرفهنظام نياز است، زيرا نظام شغل و 

 .cf(شــود  آمــوزي طراحــي و ايجــاد مــي هــم مشــاغل و هــم آمــوزش و حرفــهبكمــك آنهــا هســتند كــه 

Petersen/Ward/Wehmeyer 2004.(  

اي،  آموزش حرفه هاي پژوهششغلي و  هاي پژوهشها در  بندي كردن طبقه ساز خصوص هم به براي بهبود و

با . تر تلفيق گردند بيش  پژوهش به هاي آنها بهتر هماهنگ شوند و رويكردهاي آنها نسبت ها و روش بايد هدف

هاي اروپـا   وسيله توسعه چارچوب جديد صالحيت به عنوان مثال، به قدر مشكل است، كه كار چه اين همه، اين

)2EQF ( نسـبتاً مسـتقل از    –هاي صـالحيت را   و حيطه ها حيطهكه ابتدا سطوح صالحيت و در مرحلة دوم

تنظـيم  در مـورد   حكـم ديگـر، همـين    از سوي. كند، نشان داده شده است تعريف و توصيف مي -نظام شغل

  .كند صدق مي "هاي تخصصي صالحيت رسميت شناختن هبرهنمود پارلمان و شوراي اروپا دربارة "

  

                                                 
1. matched 
2. European Qualifications Framework 
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  مقدمه  3.1.0.1

و  "شـغل "اساسـي اسـت؛ زيـرا پديـدة      يپژوهشـ  پرسـش ، )3.1.1 �(انـد  مشـاغل توسـعه يافتـه    چگونه

. نيست كسب و كارو  وسيلة كارگران ماهر در صنعت به هاي الزم براي آن تنها راه حل انجام وظايف صالحيت

دوستال  .ها وجود دارد كه در عمل از آنها استفاده شده است اين صالحيت به گزيني براي رسيدن هاي جاي راه

)Dostal 2005( اشـاره   "4شـغل "پيچيـدگي و ابهـام واژة سـاده     به مشاغل،  پژوهشگرانترين  يكي از برجسته

غيـر   واژة شغل و مفهـوم ) 1546تا  1483(  در گذشته (Luther) اثر لوتر). cf. Dostal 2005, 105f(كند  مي

اصـلي   وفيـق ت. موضوع بحث عمومي و تفسيرهاي گوناگون كردتا كنون شغل را از آن زمان  )دنيوي( 5ديني

Luther  منزلـت  يـك  بـراي  ، ادارهيـك  در ، 7را بـراي وظـايف غيردينـي    6شغل و حرفـه  يها واژهاين بود كه

ارتباط نزديك بين شـغل و   به او سپس). .cf. Wolf 1969, 154f(كار برد  به دنيادر  ييها و فعاليت 8اجتماعي

  .نداي خدا دست پيدا كرد اي ساخته "حرفه"، در معناي 9روحانيت

                                                 
ترجمه  با عنوان پژوهش تاريخي در مشاغل 3.1.3ترجمه شده است و مقاله  مقاله آن 5مقاله وجود دارد كه  6تعداد  3.1در متن اصلي، در زيربخش  .1

 .نشده است
اي  هاي يادگيري حرفه هاي آموزش و حرفه آموزي، برنامه مطالعات پژوهشي و ارزشيابي برنامه: زمينه اصلي پژوهش. دكتراي فلسفه - ان لوييسمورگ .2

  .هاي رفاه عمومي امور زندانيان با آزادي مشروط، پرستاري و نگهداري روزانه، و كارگزاري بزرگساالن در مؤسسات تأديبي، وابسته به
آموزي فناوري فلزات، مدير مؤسسه فناوري و  استاد رشته حرفه. دكتراي فلسفه، ديپلم مهندسي، كارشناس ارشدي علوم انساني -اشپوتلگئورگ  .3

المللي،  اي بين تدريس فناوري فلزات، آموزش حرفه: زمينه اصلي پژوهش. مالزي UTHMاستاد مدعو دانشگاه ). Beremen(آموزش دانشگاه برمن 
  .ريزي درسي، فرايندهاي ياددهي و يادگيري اموزي پيشرفته، پژوهش فرايندهاي كار، برنامه اي و پژوهش در حرفه رفهپژوهش علمي ح

4. occupation 
5. secular 
6. vocation 
7. vocatio externa 
8. status 
9. clergy 
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). 3.3.3.2 �(دهـد   را نشـان مـي   اي حرفهكار  "1تخصصي شدن"تحوالت حاضر آشكارا  به تر نگاهي دقيق

شناسـي آمريكـا    كه اغلـب در جامعـه   – )دانشگاهي( 2و در نهايت علمي ترمشاغل رده باال تحكيم به اين تنها

شـكل خاصـي از    مثابـه  بـه  "3كـار عملـي  " "تخصصي شـدن  " تر با بيششود، بلكه  مربوط نمي -مطرح است

عـاجز   "شـغل " دربـارة خـود   تـأمالت المللـي در   بين هاي ، بحثاز اين نگاه. استمرتبط در جامعه  4عملكرد

تنـزل پيـدا    تبط بـا آن هاي اجتماعي مر الزام به ، بدون توجه6پذيري و اشتغال 5كار مولد به اًشغل غالب. ماند مي

 دسترسـي : شوند اي مربوط مي حرفه آموزشآموزش و  به طور خاص به ها هرچند الزام). 3.1.2 �(كرده است 

 يةعنوان بيان به اجتماع به دهي شكل مشاركت درمنظور تضمين  به ساختارهاي اجتماعي و توسعة شايستگي به

 .و پرورش آموزش

 هـاي  پـژوهش دامنـه  . صالحيت غير قابل تصـور اسـت   هاي پژوهشاي بدون  بيت حرفهتر مطالعة آموزش و

هاي درسـي كـه    ريزي برنامه تا ،را مهارت طلببايد كار، كار صنعتي و صنعت دستي  ي ديگرصالحيت از سو

 بـدون توجـه   7هر نوع جبرگرايـي از . دهد گسترشدهد،  فرآيندهاي يادگيري را مد نظر قرار مي به دهي شكل

اي در اين ضمن،  حرفه بيتتر اين مسير مناظره بسيار مهم است؛ زيرا آموزش و. ماهيت آن بايد پرهيز شود به

 ,cf. Georg 1996a(كنـد   بحـث مـي   آمـوزي  حرفهعنوان موضوعي عادي در  به محور-نقطه عطف كار بارةدر

637; Fischer 2003a, 7 .(خـوبي پذيرفتـه    بـه  هاي درسي هاي شغلي و برنامه رخ نيم به دسترسي تيبتر اين هب

مانند تقاضـاهاي اجتمـاعي    ،هاي ديگري عاملاست؛ زيرا  "ها يكي از ركن"تمركز بر ). 3.4.1 �( خواهد شد

جهت تدوين مبنـايي بـراي   . نقش دارند هاي شغلي رخ نيم به دهي شكل ردنيز هستند كه كامالً براي آموزش 

بـر ايـن   . هاي دنياي كار مـورد بحـث قـرار گيرنـد     اي مهم است كه چالش بيت حرفهتر آموزش و به دهي شكل

ايـن  . كرد پيوستگي مشتركي برقرار توان مي "بيروني"هاي آموزش و اشتغال و ساير عوامل  اساس، بين نظام

جامعـة  "هاي شغلي است كه با نزديك كـردن منـافع آموزشـي و منـافع      رخ نيمنيازهاي توسعة   يكي از پيش

كـه منطـق    قـرار دارد با اين حال، اين اظهار نظر برابر اين حقيقت . ني است، از نظر اجتماعي پذيرفت"واقعي

  ).3.1.3 �(هاي شغلي فرسوده شده و بايد تجديد ساختار شود  رخ نيم به دهي قديمي شكل

شـغل بـا   . اي اسـت  آموزش شغلي و حرفـه  اصليدومين ركن  8راي انجام وظايف شغليتوسعة شايستگي ب

در . ددااي تنزل پيدا  هاي خاص حرفه انجام كار و صالحيت به را» آتوان  شود و نمي مي مشخصابعاد متعددي 

نـوان يـك   ع بـه  اين موضـوع  به شود و بايد با پرداختن اي مي تر، چنين تنزلي مانع آموزش حرفه معنايي دقيق

                                                 
1. professionalization 
2. academic 
3. practical work 
4. performance 
5. productive work 
6. employability 
7. determinism 
8. occupational tasks 
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 ي بسـيار هـا  سالطي شغلي  هاي پژوهشكه  نيستتعجب جاي پس . اي بر آن فايق آمد رشته مأموريت ميان

علمـي   -اجتماعي  پژوهشهاي  روش. انجام شود 1اي رشته تكبشكل  ستهتوان پيشرفتي نداشته است؛ زيرا نمي

پرداخته شـده  ها  اين زمينه به لبشيوة خيلي محدودي قابل اجرا هستند، اگرچه اغ به علمي موجود -يا شغلي

علمـي هنـوز    هاي پژوهشبيتي دانشگاهي و نه تر -اي حرفه هاي پژوهشنه . )cf. Dostal 2005, 105ff( است

 -شغلي هاي پژوهشهنوز معلوم نيست كه . موقعيت مشخصي ارتقا دهند به شغلي را هاي پژوهشاند  نتوانسته

زيـر در   مبنـايي هاي  پرسشدر حال حاضر . اين هدف موفق شوند به علمي تازه تأسيس فعلي هم در رسيدن

  :شود گذاشته ميبحث  به )3.2 �(شغلي  هاي پژوهش

  ؛كار به مربوط امكاناتكيب وظايف كاري شغلي و فرآيندهاي كار و تر تجزيه و تحليل و -

  ؛ي شغلي ها هزمين يحادهي مشاغل و طر شكل -

  ؛متقابل آنهادهي رابطة  كار و يادگيري و شكل -

  ؛بندي مشاغل و طبقه 2ها بندي كيبتر تغيير در مشاغل و -

  ؛صالحيت و شايستگي -

  ؛اي حرفهزندگي  به اي و از آموزش بيت حرفهتر آموزش و به گذر از مدارس آموزش عمومي -

  هاني شده؛ وتغيير در كار و مشاغل در دنياي ج -

  ي شغليها گويي صالحيت و پيش به موقع نياز به تشخيص -

اي را  علمي آموزش حرفه هاي پژوهشموضوعات مهم  ةشغلي همعلمي  هاي پژوهشگيري كلي  اين جهت

محـور   -لسفي و يا فرهنگجامعه شناختي يا ف تأمل، منزلت اجتماعيتخصيص يعني آن كه . گيرد در بر نمي

تواننـد از طريـق رويكردهـاي     ي مهمي را كـه مـي   ها رشتهبا اين حال، . كنند نقشي ايفا نميبر مشاغل در آن 

نشـان   مـؤثر اي  شـيوه  بـه  هاي اين بخش، اين موضوع را مقاله. گيرند در بر ميتجربي در دسترس قرار گيرند، 

متكـي بـر بحـث     هـاي  پژوهشعنوان  به تواند مي ،اي حرفه يآموزشعلميِ  هاي پژوهشطور كلي،  به .دهند مي

 تجربـي را  -كننـد دسترسـي كيفيتـي    ي كه سعي ميهاي پژوهشته شود؛ يعني تجربي دنياي كار در نظر گرف

توانـد   مـي  ها پژوهشاين  هاي برخاسته از ديدگاه. محقق سازند) طلب مهارت(كار صنعتي و صنعت دستي  به

هـاي شـغلي،    رخ نـيم  بـه  دهـي  اي كـه بـراي شـكل    هاي آموزش حرفـه  مشي خطآگاهي بخشي و راهنمايي  به

ي و فرآيندهاي تدريس و يادگيري مورد نياز بـراي توسـعة صـالحيت و شايسـتگي طراحـي      هاي درس برنامه

  )..cf. Becker/Spottl 2006, 1ff(كند  كمكاند،  شده

كنـد و بـر    هـاي شـغلي متمركـز مـي     بحث خود را بر زمينه) Howe 2005(هوه ، 1تاريخي هاي پژوهشدر 

مشـاغل   "2تناسـب بـا زمـان داشـتن    " به مربوط پرسش. ورزد هاي شغلي تأكيد مي رخ اهميت ساختارها و نيم

                                                 
1. monodisciplinarly 
2. occupational layouts 
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آمـوزش   هـاي  پـژوهش مشـاغل در  هر يـك از  هاي شغلي يا  بررسي تاريخچة زمينه. كند نقشي اصلي ايفا مي

از اهميت بسياري كه اكنون دارا  ر ساختارهاي شغلي در كشورهاي آلماني زباناگ. اي نقشي فرعي دارد حرفه

با  هاي پژوهشبديهي است كه  -بيني نيست هنوز قابل پيشاي كه  مقوله –چنان برخوردار باشند  هستند هم

اگر چنين نباشد و اگـر بـراي   ). 1.9 �(هاي شغلي همچنان دنبال خواهد شد  گيري تاريخي در زمينه جهت

و چارچوب صالحيت  3كردن مثالً، از طريق پودماني -آموزي اوليه و پيشرفتة ساير ساختارها حرفه دهي سامان

هـاي   هـاي شـغلي در برابـر روش    هاي پايه در مورد تناسب زمينه پرسششوند، بايد همان كار گرفته  به -اروپا

تاريخي  هاي پژوهشوسيلة  به جالبي هاي طور خاص، ارتباط به .تبيين شوند 5يا رويكردهاي بخشي 4اي خوشه

 آموزي صنعتي آموزي، حرفه طور فشرده دربارة توسعه نظام دوگانة حرفه به اند كه اي مطرح شده آموزش حرفه

قرار اسـت  اگر . اند بحث كرده مانند آنهاصنعت دستي و در خبرگي در سطح آموزي  كارآموزان، حرفه متعارف

خاطر تـداوم   به هاي شغلي در زمينه  پژوهشي آلماني زبان ادامه يابد، تحوالت ساختارهاي شغلي در كشورها

 سـمت  بـه  توانـد  ساكسون مي -آنگلوشيوه  به گيري جهت باتغييرات ساختاري . بپيوندد آن به تواند تحوالت مي

رد دهد و تناقض بين آنچه را كه در راهب هايي هدايت شود كه فرآيندهاي تغيير را مورد بحث قرار مي بررسي

و  اي آمـوزش حرفـه  علمـي   هاي پژوهشدر حالت اول، . جديد و متفاوت است توضيح دهدح  ت آ جهاني براي

هـاي توجـه هسـتند     و فـرد كـانون  ) شـغلي (آموزشي اهميت اصلي را خواهند داشت؛ زيرا دنياي كـار  علمي 

)Becker/Spottl 2006 ; Buchmann/Huisinga 2006.(  

  اي  آموزش حرفهعلمي رويكرد  3.1.0.2

هـاي مربـوط    كـار و الـزام   بـه  فرآيندهاي كـار، تغييـر در كـار، دسترسـي     به اي آموزش حرفهعلميِ رويكرد 

دهـي   هـا، شـكل   صـالحيت  بـه  هاي صالحيت و شـغل، نيـاز   رخ نيم به تواند با توجه آوردها مي دست. پردازد مي

  .گرفته شودكار بفرآيندهاي يادگيري،  تأثير آنها برهاي درسي و  برنامه

كسـب  انداز  صالحيت بر اين حقيقت استوار است كه چشم هاي پژوهشدر ) شغلي(آموزشي علمي رويكرد 

از توسـعه و   حراسـت درسي يا طراحي برنامة درسي بايـد  ريزي برنامة درسي و برنامة  هاي پژوهشاز  آگاهي

 دربـاره جي تجربـي مطمـئن   نيازسـن  بـراي بنيـاني  اتكـا بـر    بـدون با ايـن حـال،   . موضوع درسي باشد تحول

حسـاب   به آن را د و از نظر اجتماعيكرتضمين اندازي را  نمي توان تحقق چنين چشمهاي كار واقعي  ظرفيت

                                                                                                                                                        
1. historical research 
2. timeliness 
3. modularization 
4. Cluster methods  
5.sector approachs 



105   VW VW VW VW٣٣٣٣::::*z{|*z{|*z{|*z{|    2�  �و�2�  �و�2�  �و���� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    � �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و 2�  �و� ����    �    ا�ا�ا�ا
 

  
 

شـناختي،   هاي پيچيده بر مبناي تحـوالت فـن   1بندي پيكرهاي كار الزم از نظر اجتماعي نتيجة  ظرفيت. دآور

  ).3.1.1 �(اقتصادي، قانوني و اجتماعي هستند 

. كند صالحيت نقش غالب را ايفا مي به نياز "موقع  به تشخيص بارهدر پژوهش"در آينده رسد كه  نظر مي به

  :كم دو رويكرد وجود دارد در اين مورد دست

 /cf. Grollmann 2005a; Lene/ Coles(اي  آمـوزش حرفـه   3نگـر  آينـده و  2گـويي  پيش هاي پژوهش. الف

Grollmann/ Vilu 2004; Schmidt/ Steeger 2004; Schmidt, S. L. 2003.(  

 Windelband/ Spottl 2003a; 2003b( 4اي بـا تمركـز بـر علـم آمـوزش حرفـه        پژوهشرويكردهاي . ب

Spottl/ Windelband 2003, 2006; Hopfner/ Spottl/ Windelband 2007.(  

اي  آيندة آمـوزش حرفـه   به با پرداختن 1960اي در دهه  آموزش حرفه آينده نگر گويي و پيش هاي پژوهش

 دار دامنهبحثي . اي بود ريزي آموزش حرفه مشاركت تجربي و مطمئن در برنامه ،ها پژوهشهدف آن . آغاز شد

انديشـي   همراه بـا آزاد و نتايجي معتبر براي آينده تواند  گويي مي پيش هاي پژوهشا اي هك جريان داشته است 

و  ريـزي آموزشـي   توان برنامه گويي دست كم مي پيش هاي پژوهشاي ه در ميان ريشه. در اختيار بگذاردالزم 

اجتماعي  -گويانة اقتصادي و علمي پيش هاي پژوهشآوري و  اقتصاد آموزشي كالسيك، ارزيابي پيامدهاي فن

از جوانـب گونـاگون     پژوهشاين رويكرد . هاي متعدد آن را برشمرد شناسي صنعتي و گونه و همچنين جامعه

دهـي كـار و    بر مبناي آزادانديشي در شـكل  "نگرانه آينده ينقطه عطف" به مورد انتقاد قرار گرفت وگام  به گام

  ).cf. Martin/Rauner 1988(گويي منتج شد  رويكردهاي پيش "5نسبي كردن"آوري و بنابراين،  فن

 FREQNEZي در شبكة اروپـايي  گراي آيندهگويي و  از رويكردهاي پيش مختلطيدر اوايل اين دهه، شكل 

نتـايج  . هاي جديد اشتغال استوار شده بود صالحيت و شناسايي زمينه بهموقع نياز  رايج بود كه بر تشخيص به

زمـان، يـك رويكـرد آمـوزش      هـم . هاي روند متمركـز بـود   اين مطالعات در نهايت و فراتر از همه، بر تخمين

 جاي روندهاي بلند مـدت  به جاد شد كهموقع نياز صالحيت اي به گيري علمي براي تشخيص جهتبا اي  حرفه

 ن مدت شناسايي و تغييرات ميادر اين رويكرد ). �4(داشت  گرايشبازار كار سوي ارزيابي تغييرات كيفي  به

هاي نياز  هدف اين رويكرد هم زمينه. شدند نياز صالحيت انتخاب مي وشرايط محتوا  متناسب باطور كامل  به

هـاي   تيب، اين رويكرد از نظـر چـالش  تر اين به .هاي شغلي رخ دهي نيم شكلآن بر صالحيت بود و هم واكنش 

بنـابراين،  . كـرد  حركت مي FREQNEZتر از  آشكارا عميق هاي تخصصي حوزهگيري  محتوا با تمركز بر جهت

در و  هـا،  در بحـث از هـدف   موقع، اهميتي خاص پيدا كـرد، زيـرا   اي علمي تشخيص به رويكرد آموزش حرفه

و حتـي   FREQNEZهـاي   تر از بررسي طور قابل توجهي عميق به آينده، به مربوطتخصصي هاي  هحوزنهايت 

                                                 
1. configuration 
2. Prognosis research  
3. Prospective research  
4. vocational educational science 
5. relativising 
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شناختي صالحيت از تفاوت  جامعه هاي پژوهشتفاوت . كرد شناختي صالحيت كندوكاو مي جامعه هاي پژوهش

 حيتشـناختي صـال   جامعـه  هاي پژوهش). cf. Mickler 2005, 130(شود  برداشت از واژة صالحيت ناشي مي

در مقابـل، بـر شـرايط فنـي و     ). 3.1.5 �(د پـرداز  چندان نميكار گنجانده شده در وظايف كاري  كيفيت به

شرايط و در ارتباط با تحليل . دشو بنگاه اقتصادي متمركز ميفني يك  -سازماني كار در درون نظام اجتماعي

و در نهايـت  كـرده  اسـتناد  ) Hacker 1973(ر كـ ه به شناختي جامعه -صنعتي هاي پژوهشصالحيت،  الزامات

، 2تجربـي ادراكـي  ، رفتـار  1حركتـي   -رفتـار حسـي  : كننـد  چهار نوع نيازمندي براي ظرفيـت كـار ارائـه مـي    

هر چنـد  ). cf. Mickler 2005, 131(ريزي و انگيزة كار  برنامه-رفتار تشخيصي در مفهومهاي تفكر  نيازمندي

كه محتواهاي يـك  در اين باره د؛ با اين حال، ابزارها كربا اين ابزارها توصيف  توان را ميهاي اصلي كار  چالش

هـاي   رخ تيب، موضوع توسعة مشاغل و نـيم تر اين به .دهند  توضيحي نمي رخ شغلي چگونه بايد شكل گيرد نيم

ر و مشاركت آنهـا د   پژوهشنيست، بلكه بحث فشردة رويكردهاي مختلف  يك موضوع توسعهنفسه  فيشغلي 

  .هاي شغلي است رخ توسعة نيم

 

٣.١.١٣.١.١٣.١.١٣.١.١        2�    �و��و��و��و��2�2�2    ���������������� 

X0�ÄÐ	í:  a٣دو>;�ل  ور         Werner Dostal             

2Y>ºZ :�ghiJ *GfÞ  و���jk 

  شغلي هاي پژوهشتوسعة  3.1.1.1

سنتي  هاي پژوهشدر . اند هزاران سال در هنر، ادبيات و علوم توصيف شده 5ها صنفو  4ها مشاغل، تخصص

با روند ها  مشاغل و صنف؛ اما است ها با وقايع تاريخي غالباً ناچيز شمرده شده صنف ارتباط مشاغل و تاريخي،

. اند جديدي كسب كرده اهميتسياسي،  دادهاي روي به هاي اقتصادي و اجتماعي مربوط جديد انعكاس زمينه

مراجعـه   Molle 1968 بـه (اوايل قرن بيستم سنتي براي تحليل توصيفي شـغل وجـود داشـت    در آلمان، در 

                                                 
1. sensomotoric 
2. experienced perceptive 

پژوهش : زمينه اصلي پژوهش. دكتراي فلسفه، ديپلم مهندسي، مدير سابق پژوهش در موسسه پژوهش اشتغال در نورمبرگ، آلمان - ورنر دوستال .3
 .شغلي، پژوهش صالحيت، پژوهش بازار كار

4. professions 
5. trades 
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 هاي پژوهشاين آغاز . نياز داشتهاي توضيح داده شده،  پديده 1چهارچوبي علمي براي اختصاص به كه) كنيد

  .كرد ميعلمي عبور  انداز چشماي بود كه از ميان  رشته عنوان يك زمينة ميان به شغلي

اي  عنـوان عـواملي حاشـيه    به تنها شغل،مرتبط با  مورد توجهابتدا، موقعيت بسيار ناخوشايند بود؛ عناوين 

 هـاي  پـژوهش  1967در . هنگ بودنـد آ تر آنها ناهم كه بيششد  پوشش داده مي  پژوهششاخه چندين درون 

در آلمان  آموزي حرفه هاي پژوهشموازي با آن، . ، نهادينه شد2اشتغال هاي پژوهششغلي در آلمان با مؤسسه 

 .ادغام شد )BiBB4(بعدها در كه  )BBF3(گذاري گرديد  پايه اي حرفهبيت تر با عنوان مؤسسه فدرال آموزش و

  :برخوردار نبودفهم مشترك عناوين  برايمحكمي  مبناياز شغلي  هاي پژوهشهاي اوليه،  در سال

 امـروز  .....اسـت  در اختيار نبودهها  صنفمند و جامعي براي تحليل علمي پديدة پيچيدة مشاغل و  تا كنون رويكردهاي نظام"

مشـاغل   بـه  موضوعات مربوط به هاي علمي است كه در هر شكلي تنها تعريفي جهاني براي همة فعاليت "شغلي هاي پژوهش"

  ).Fenger 1968, 328( "پردازند طور خاص مي به ها ها و تخصص حرفه به در كل يا

. ايـم  شـغلي را تجربـه كـرده    هـاي  پژوهشسال  35، ما تا كنون هاي باال جملهدر فاصلة زماني بين نوشتن 

 Mertensبه مروري بر نتايج در (اند  هاي متعددي ارائه شده و يافته  هاي زيادي توسعه يافته ها و روش نظريه

انداز اشتغال و بازار كـار   چشم به اين مقاله با تمركز بر جزئياتي كه). مراجعه كنيد Kleinhenz 2002و  1988

همچنـين ارتبـاط بـين    . دهـد  شـغلي ارائـه مـي    هـاي  پژوهشهاي  هيم و يافتهاند، مروري كوتاه بر مفا مربوط

اي از سـويي ديگـر مـورد بحـث قـرار       بيـت حرفـه  تر آمـوزش و  هـاي  پژوهششغلي از يك سو و  هاي پژوهش

  .گيرند مي

  "شغل"تعريف واژة   3.1.1.2

). مراجعـه كنيـد   Dostal/Stooss/Troll 1998بـه  (هاي مختلف تبيـين شـود    ابتدا الزم است معاني پديده

ــوم  ــغل"مفه ــامع  "5ش ــيار ج ــان بس ــت   در آلم ــتان اس ــوم آن در انگلس ــر از مفه ــان . ت ــغل"در آلم  ،"ش

گيرد؛ بنابراين مشكل است كه اين مفهـوم   را در بر مي "10حرفه"و  "9كسب"، "8كار"، "7پيشه"،"6 تخصص"

 -هم كاربرد علمي "شغل"مسأله ديگر آن است كه مفهوم . فهم مناسبي در انگليسي انتقال دهيم به آلماني را

اي از معاني و تفاسـير   موجود فهمي خاص و چندرشته آثار علمي تحليل .و هم كاربرد فني دارد 11بوميزبان 

                                                 
1. allocation 
2. Institut fur Arbeitsmark- und Berufsforschung, IAB 
3. Bundesinstitut fur Berufsbildungsforschung = BBF 
4. Bundesinstitut fur Berufsbildung = BiBB 
5. occupation 
6.profession 
7. trade 
8. work 
9. business 
10. vocation 
11.vernacular 
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 ,Dostal/ Stooss/Troll 1998در  1به بررسي (دهد  نشان مي مرتبط با شغل راچندگانه تعدادي از مفاهيم 

بيت تخصصـي  تر معناي ايفاي نقشي خاص در اشتغال يا دريافت به يك شغل تنها به تعلق). مراجعه كنيد 442

رسد كـه   نظر مي به .فرد در جامعه است جايگاه تخصيص عامل اصليتر از آن،  خاصي نيست؛ بلكه خيلي مهم

  :ندتناسب دار اين موضوعهاي زير با  جنبه. تخصيص شغلي و تخصصي يك حق بشري است

  )12و  2در آلمان، ماده  اساسيقانون (عنوان اساس رشد آزاد شخصيت  به آزادي در انتخاب يك شغل -

  )Crusius/Wilke 1979(ريزي زندگي  عنصر اصلي برنامهمثابه  شغل به -

  )Beck/Brater/Daheim 1980(اجتماع  بندي ارعنوان ابزارهاي ساخت به شغل و پيشه -

  )Hesse 1972(الگوهاي اجتماعي  1تعميمو عامل تثبيت   شغل و تخصص -

  )Crusius/Wilke 1979(اجتماعي در جامعه  جايگاه عنوان مبنايي براي تخصيص به شغل -

  )قبالً اصلي در قانون آلمان، امروز ديگر معتبر نيست(تضمين موقعيت شغلي  -

  )Beck 1996( اشتغالمبتني بر معه ها در يك جا اي از ارزش عنوان مجموعه به شغل -

  )Maier 1996(هاي تخصصي  زندگي كاري با استفاده از شايستگي -

كـاهش وظـايف   . تعريفي كوتاه و ساده را غيرممكن كرده است به دهنده شغل، رسيدن ابعاد چندگانة شكل

شـغل   يـك  بـه  جمع كردن چند عنصر توصيفي مربـوط . شغلي يا شايستگي تخصصي خاص هم كافي نيست

تـر از آن، رابطـة متقابـل ايـن      پودماني، شايد پيچيدگي شغل را نشان بدهد؛ اما بسيار مـرتبط  شكلواحد در

شغل معناي خاص آن را  به تواند انجامد، تنها اين درك همه جانبه مي يك كيفيت جديد مي به عناصر است كه

شغل در اين تعريف تنها جمع عناصر  .سازد هويتي شخصي و اجتماعي بيابد چيزي كه فرد را قادر مي. بدهد

و  دارد برپا مـي  را 2زندهتر تلفيق آنها و چسبي است كه ساختار  پودماني مستقل از يكديگر نيست، بلكه بيش

  . شود پذير براي هويت فرد مي گاهي تحمل تكيه

  :اند ترين آنها عبارت سازند، مهم از ميان ابعاد زيادي كه شغل را مي

  هاي شغلي فعاليتوظايف و  -

  صالحيت، تجربه و شايستگي اساسي -

  كار گرفته شده به هاي كاري و فنون رويه -

  تبطابزارهاي مر -

  مواد و محصوالت اثرگذار بر عملكرد شغلي -

  حوزه فعاليت در دستگاه -

                                                 
1. extrapolation 
2. organic structure 
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  و فضاي كار منطقة استقرار -

  شاخة فعاليت اقتصادي -

  تشكيالتموقعيت در سلسله مراتب  -

  2 تخصصي منزلت، 1شغلي منزلت -

  ورود و خروج 3تحرك -

 ;Henninges/Stooss/Troll 1976بـه  (شغل با ابعاد زير تعريف شـده اسـت   ، IABشغلي  هاي پژوهشدر 

Hopfbaer/Stooss 1977; Stooss/Troll 1988; Dostal/Stooss/Troll 1998 مراجعه كنيد:(  

  .از دانش و شايستگي اجتماعيها در الگويي مشخص  بستة منسجمي از صالحيت -

هـا و محـيط    رها، هدفكيبي خاص از ابزاتر وسيلة به اين الگوهاي صالحيت كه متناسب باي كاري ها حيطه -

  .كار مشخص شده

تقاضـا   كـاركردي طـرف  كيب تر اين از. شود گسترة فعاليت كه بر مبناي موقعيت سلسله مراتبي تعريف مي -

اني و فضـاي  شـغلي، واحـد سـازم    نزلـت و با م. آيد وجود مي به )حب شغلصا(عرضه  طرفبا ) بنگاه ،شغل(

  .شود خاص كار تقويت مي

  .اجتماعيك شغل در الگوهاي  گذار ارزشهاي ساختاري و  تخصيص جنبه -

بـا تغييـرات    سازگاريهاي اولية ساختارچند بعدي شغل، تناسب تاريخي آن و فشار فعلي آن براي  بررسي

بنابراين الزم . ان پرداخت توان به نمييي را آشكار كرد كه با چنين تعريف جهاني  يچيدگيپ اجتماع،اشتغال و 

قـرار گيـرد    "بعـد حـاكم در شـغل   به عنوان ُ....هاي شغلي عملكرد فعاليت"بود تعريف ساده شود و تمركز بر 

)Henninges/Stooss/Troll 1976, 6 .(خودكارسـازي  دليـل   به اما تغيير ساختاري كار) غلبـه  و  )اتوماسـيون

تـري ماننـد    هاي شغلي را از طريق مشاهده دشوار كرده است، بنابراين عناصر بيش ، شناخت فعاليتاطالعات

  ):.Dostal/Stooss/Troll 1998, 447 ff( اند تري يافته اهميت بيشموارد زير 

  شغل 4رهايي بخشي كاركرد -

  هويت اجتماعي و فردي از طريق شغل -

  هاي بسته عنوان نتيجة تخصص به ثبات اجتماعي -

  هاي اخالقي در حين عملكرد شغلي جنبه -

بـا   شـغلي نظـام  يك ها در  وظايف و فعاليتدر توصيف ، آن معناي وسيعديدگاه روشن است كه شغل، در 

تري مانند تخصـيص اجتمـاعي و    ؛ در حالي كه عناصر بيشنقش اصلي را برعهده دارد 1كار تقسيمنرخ باالي 
                                                 

1. occupational status 
2. professional status 
3. mobility 
4. emanicipatory 
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هاي تاريخي عميقي دارند  اين عناصر ريشه. شود ؤوليت خاص تخصصي نيز در آن پوشش داده ميپذيرش مس

آمـد بـازتعريف شـوند     طـور روز  بـه  مفـاهيم ، امـا الزم اسـت   )مراجعه كنيـد  Hesse 1972 به به عنوان مثال،(

)Dostal/Stooss/Troll 1998.(  

سياسي، دفاتر كار،  نهادهاي ها، نجمندر كار و در جامعه، مانند كارفرمايان، ا 2ران پيشالزم است نيروهاي 

تنها تعاريف ساده اما دقيق . كنند تلفيق كمتر ها را در سطح پيچيدگي الگو، مفاهيم و آموزي هاي حرفه بنگاه

ـ   "شـغل "مفهوم . آموزي مناسب هستند يابي اشتغال و حرفه گيري، عمل و ارزش براي جهت ود بـراي  قـادر ب

ي جـانبي را در سـطحي   هـا  حيطهكه پيچيدگي كار  خصوص براي آن به مدتي طوالني اين كار را انجام دهد،

آمـوزي و   بديل در حرفـه مسيرهاي طور خاص مهم است كه  به در انتخاب شغل. ساده و قابل فهم در برگيرد

تـر   صوير يك شغل مشـخص روشـن  هر قدر ت. هاي شغل انتخاب شده براي آينده ارزيابي شوند كاربرد مهارت

اي  آمـوزش حرفـه  شـيوه بهينـه   گيري درباره  از جمله تصميم شغل وبراي مسؤوليت انتخاب  تسهيالتباشد، 

 3كارراهـه تـر در   دقيـق گيري  اشتغال و جهت به تواند حركت از آموزش سپس اين تصوير مي. بهتر خواهد بود

  .و همچنين اجتماع را تسهيل كند )يشغلمسير (

. شـود  اعمـال مـي   است كه بر افراد هم در زندگي كاري و هـم در اجتمـاع   اصليبنابراين شغل يك مفهوم 

يابي و رشد  بندي خاص خود را دارند و براي درآمد، ارزش دهند؛ رتبه را انتقال مي مشاغل تصاوير خاص خود

  .ندكن ميهايي را ارسال  و همچنين بيرون از آن عالمت افراد در نظام اشتغال

  اي رشته عنوان يك كار ميان به شغلي  پژوهش 3.1.1.1

 ، شـغل 4 پـژوهش هاي  در بسياري از سنت. دهد اي را نمي رشته -تك يمفهوم چندگانة شغل اجازة تفسير

مراجعـه   Kurtz 2001هاي اخيـر در   گيري موضعبه برخي (شناختي تعيين شده است  عنوان يك عامل جامعه به

در آمـوزش    پـژوهش ، از دامنـه كـاملي  شـغلي    پژوهش. ديگري هم وجود دارند مناسبهاي  ؛ اما رشته)كنيد

هـردو انتهـا   . دهـد  در اشتغال و بازار كار در سويي ديگر را پوشش مي  پژوهشاي در يك سو تا  بيت حرفهتر و

بـين آن   در -شـغلي   پژوهشدارند، در حالي كه در اختيار  منابع ماليو  نيروي انسانيهاي بزرگي از  ظرفيت

سوي دو انتهاست كه حفظ استقالل را براي هسته  به نتيجة اين موقعيت نوعي جاذبه. دارد منابع كمتري -دو

  .سازد شغلي دشوار مي  پژوهش

روي شايسـتگي شـغلي و بـا    بـر  كـار   در زمينـه اي با سنت ديرينة خود  بيت حرفهتر در آموزش و  پژوهش

مفاهيم آمـوزش   به پرداختن( BIBBدر  هاي پژوهشيك طرف، اين  از. وجه غالب را دارد بصورت عام،مشاغل 

                                                                                                                                                        
1. division of work 
2. driving forces 
3. career 
4. research traditions 
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بيـت  تر هاي دانشگاه براي علم متمركزند؛ از طرف ديگر در دانشكده) اي كه در آلمان حاكم است دوگانة حرفه

هـا و   شـغلي يـا صـالحيت    هاي پژوهشمستقرند؛ هردو، در ) اي آموزش معلمان براي مدارس حرفه(اي  حرفه

  .اند ها فعال مهارت

 حضـور بـا  شـغلي    پـژوهش در زمينـة   يبازيگران علمي ديگـر در آلمان در مقايسه با اين بازيگران بزرگ، 

اشـتغال،   دربـارة   هـا  پـژوهش برخـي  ، )كـارپژوهي ( 1كـار محيط مهندسي زمينه كارهايي در . كيفيتي ندارند

 20بيش از حـدود  بزحمت شغلي در آلمان ما   پژوهشت، اما در هستة انجام شده اسنيز شناسي يا آمار  روان

  .دانشمند پيدا نكرديم

  شغلي هاي پژوهشموضوعات مركزي  3.1.1.4 

  :زير است اصليشغلي شامل عناوين  هاي پژوهشدر حال حاضر، 

  ها و ابزارها كارها، فعاليت پاره بندي تحليل و طبقه

ها و ابزارهاي اسـتفاده   ، فعاليت2كارها پارهتوان با  ميرا چنانچه در تحليل توصيفي شغل انجام شد، مشاغل 

 آثار علمـي . يابي دارد بندي و ارزش تحليل، طبقه به اين بستگي. ديگر تميز داد از يكشده در مشاغل مختلف 

 توانـد  تر كار در جامعه مي ل و جزئيات بيشاي، ساختار سازماني اشتغا هاي حرفه گسترده دربارة كار و مهارت

ابزارهاي . دهد بدست مي تكميلي رادانش  3تجربيكار . اطالعاتي پايه مورد استفاده قرار گيرد ةعنوان ذخير به

مصاحبه شوندگان كـارگران و كاركنـاني هسـتند كـه از آنـان      . مصاحبه استمشاهده و  عمدتاً مورد استفاده

. شـود  مـي  پرسـش هاي شغلي خودشان و نيز ساير افراد مانند مديران، همكاران، يـا مشـتريان    دربارة فعاليت

هاي كار  دربارة مشاغل مشخص است كه ابعاد چندگانة كار و محيط 4هايي نگاشت تك تجربينتايج چنين كار 

عناصر ديداري شـنيداري فهـم بهتـري را     افزودنتواند با  اي مي امكانات جديد چند رسانه. كند را توصيف مي

  .ايجاد كند

كـارگزاري اشـتغال آلمـان     "BerufeNet" شـبكه  توانـد در  در حال حاضر نتايج تحليل توصيفي شغل مي

ة و در گسـتر  )www.arbeitsagentur.de(، ارائـه شـده در اينترنـت    )Bundesagentur fur Arbeit(فـدرال  

بنـدي،   با طبقـه  يتحليلهاي  پژوهش به حركت از موضوعات توصيفي. از نشريات خاص مشاهده شود متنوعي

  .هاي پايه درباره مشاغل آغاز شد اين داده اربندييابي و ساخت گيري، ارزش خالصه

                                                 
1. ergonomics 
2. tasks 
3. empirical 
4. monographs 
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مشـتريان ايـن   . تر كنـد  انداز مشاغل را قابل فهم چشم اليه كند جزئيات چند تالش مي ها پژوهشاين نوع 

هـاي   هاي شغلي، مشاوران شـغلي و معلمـان و نيـز انجمـن     انتخاب گيران دربارة تصميم عبارتند از ها پژوهش

ايـن اطالعـات بـراي طراحـي و توسـعة      . گذاران هاي جايابي، شركاي اجتماعي و سياست كارگزاري ،تخصصي

  .است  آموزي بسيار مهم تر حرفه بيش

 )3.1.3 �(تحـوالت تـاريخي    كه بر اثر ياي از مشاغل انواع گسترده به پرداختن براي ارائه برداشتي بهتر و

يـا   1هـا  ، مشـاغل در زمينـه  اسـت تقويت شـده  با رشد تخصصي شدن و تقسيم كار در اشتغال ، و ايجاد شده

كارراهه هاي شغلي در خدمات  اين زمينه. اند بندي شده ند طبقهبرخوردارهمگوني خاصي از كه  2هايي خانواده

هـا را   يـا زمينـه   هـا  حيطـه تـوان آن   شغلي نمي هاي پژوهشاز ديدگاه . اي بسيار مفيدند بيت حرفهتر شغلي و

رونـد؛   گيرند و از بين مـي  روند، اوج مي آيند و مي مشاغل تكي مي. تعريف كردمعين مستقل از برخي مقاصد 

ها در وضـعيتي از تغييـر    يا زمينه 3ي شغليها هحيطدر مقابل، . كند اما محتوا و ساختار آنها خيلي تغيير نمي

هـاي شـغلي خيلـي معنـادارتر از      يـا زمينـه   ها حيطه، آموزي حرفهاز ديدگاه . قرار دارند نامحسوسمداوم اما 

  .كنند انداز شغلي را در بلند مدت مشخص مي مشاغل تكي هستند و ثبات چشم

  :ندك شغلي در دو حوزه مرتبط خدمت مي هاي پژوهشبنابراين 

 بــراي مثــال، (تــر مشــاغل تكــي در الگوهــاي اســتاندارد شــده       بنــدي و ســاخت بــيش   طبقــه -

  ).مراجعه كنيد Parmentier/Schade/Schreer 1994 به

هـاي   خـانواده "هـاي شـغلي يـا     و زمينـه  هـا  حيطهتر مانند  جمع كردن مشاغل تكي در واحدهاي بزرگ -

  ).مراجعه كنيد Hartz 2002 به براي مثال،( "شغلي

 ازيـابي مشـاغل    بـراي ارزش  -شـوند  كيبي اجـرا مـي  تر صورت به هردو كار اغلب –آوري  بندي و جمع طبقه

هـا يـا كاركنـان خـاص بـا       براي تعيين مقرراتي كـه گـروه  . هاي سازماني و قانوني آنها بسيار سودمندند جنبه

مهـم اسـت كـه    بـيش از همـه   المللي،  هاي بين دهد و نيز براي مقايسه هاي مشخص را پوشش مي شايستگي

در مـديريت  . وندتعريـف شـ   -ي حساس مانند مشاغل پزشكي يـا امنيتـي  ها حيطهها در  مهارت سطح كمينه

يا خدمات عمومي، تخصيص شـغلي هنـوز هـم    خصوصي در مؤسسات  كاركنانريزي و ادارة  ، برنامهكاركنان

  .مرتبط و مفيد است

  شغلي هاي پژوهشوسيلة  به منزلت اجتماعيتخصيص 

                                                 
1.fields 
2. families 
3. occupational areas 
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 شأن ايمعن به اين. مشاهده شود 1منزلت اجتماعيتواند در تخصيص  شغلي مي هاي پژوهشبعد ديگري از 

هـا، كارفرمايـان، درآمـد، شـرايط كـار و ابعـاد ديگـر اسـت كـه در           بندي مشاغل، صالحيت در رتبه هر شغل

  .شود يابي مي چهارچوب اجتماع ارزش

  ها و شايستگي صالحيت

امـا  . شـوند  بندي مي هايشان طبقه كارها و فعاليت پارهطور عمده بر اساس  به شغلي، مشاغل هاي پژوهشدر 

 هـاي  پژوهشاين وجه مشترك با . گردند گزين مي ها جاي ها و شايستگي اين ابعاد در اغلب موارد با صالحيت

شغلي  هاي پژوهش: گيرد مي هايي خاص مد نظر قرار شغلي و از طريق فعاليت هاي پژوهشوسيلة  به اي، حرفه

را از ديدگاه محتواي شغل بررسي و آنها را با الگوهاي صالحيتي مناسب  خانواده هم ايه هايي از مهارت دسته

آمـوزش   هـاي  پـژوهش در حالي كـه  ). مراجعه كنيد Dostal 2003 به تر براي اطالعات بيش(كند  مقايسه مي

 هـاي  شپـژوه اي بر توسعة شايستگي براي فرد، سازمان برنامة درسي و تدريس متمركز است،  بيت حرفهتر و

  .پردازد مي منزلت اجتماعيتخصيص  به ها در شغل و در نتيجه كاربرد شايستگي به شغلي

هـا يـا    تقاضاهاي جديد براي مهارت. داردحساسيت خاصي تغيير نوآورانه در اشتغال  به شغلي هاي پژوهش

يازمنـد دانـش   تعمـيم آنهـا هـم ن   . شـود  ها مطرح مـي  فعاليت هر يك ازها در شغل ابتدا در عناصر  شايستگي

آمـوزش   بـه  هـا  عالمـت مبنايي براي ارسـال  ها  بررسي. تفصيلي از ساختار شغلي و روندها در تقسيم كار است

؛ 4.1 �(هاي درسي و ساير عناصر تدريس نوسازي و بازسازي شوند  كنند تا برنامه اي ايجاد مي بيت حرفهتر و

اي براي همة بـازيگران در اشـتغال و    هاي شغلي الگوي پايه و زمينه ها حيطهمروري بر مشاغل و ). 3.3.5 �

  .شغلي شايسته است هاي پژوهشاين نتيجة مهمي از . دهد بدست ميآموزي  حرفه

  آستانه مدارتصميم و  شغلي هاي پژوهش

ق حـ  –حمايـت كنـد    2اي شغلي بايد از كنار آمدن با دو نقطة آستانه هاي پژوهشكه قبالً بحث شد،  چنان

). مراجعـه كنيـد   Mertens/Parmentier 1988بـه  (اشـتغال   بـه  اي اي و انتقال از آموزش حرفه انتخاب حرفه

اي  در حق انتخاب حرفه. كند ها بررسي مي پيرامون اين آستانهدر ها را  شغلي، رفتار افراد و گروه هاي پژوهش

در انتقـال از آمـوزش   . شايسـته صـورت بگيـرد   مشاغل الزم است تا انتخاب  "3دورنماي" دانشِ) آستانة اول(

. مشـاغل مـورد نيـاز اسـت     تغالي، اطالعات دربارة بـازار كـار و موقعيـت اشـ    )آستانة دوم(اشتغال  به اي حرفه

ها اطالعات مـورد نيـاز جهـت اسـتفاده در      هاي آن كند و يافته شغلي اين فرآيندها را تقويت مي هاي پژوهش

  .آورد خاص را فراهم مي هاي آموزي براي مشاوره و حرفه ها، گيري دربارة انتخاب تصميم

                                                 
1. status 
2. threshold point 
3. landscape 
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  تغيير جهاني و انفرادي مشاغل: شناسي مشاغل پويايي

معنـاي تغييـر    بـه  طور كه قـبالً گفتـه شـد،    تغيير مشاغل همان. دهند مشاغل تغييرات پويايي را نشان مي

شـغلي پيـدا كـردن     هـاي  پـژوهش هدف . عناصر، پيدايش مشاغل جديد، و از بين رفتن مشاغل پيشين است

 از طريق مشاهدة اين تغييرات است تا وقـايع واگـرا را در سـاختاري جهـاني قـرار دهـد و       ران پيشنيروهاي 

  ).مراجعه كنيد Windens/Sackmann 2002و  Dostal 2002 به(ارزيابي نهايي دست يابد  به

برخـي از مشـاغل جديـد شـامل     : آمد وجود به شغلي هاي پژوهشكيب با اين عناوين، شكل خاصي از تر در

 1معناي شكل خاصـي از تخصصـي شـدن    به اين. شد هايي بود كه قبالً بيرون از نظام اشتغال انجام مي فعاليت

برخـي از  . شناخته شده نبـود  از قبل هاي جديدي ايجاد شده كه خاص، شغلطور  به در بخش خدمات،. است

. شـدند  هايي ديگر يا در خانه انجـام مـي   كيبتر اما پيش از اين در اند، خوبي شناخته شده ها به كارها و فعاليت

  .شغلي است هاي پژوهشهاي جديد حوزة مهمي از  هاي جديد يا تخصص پيدايش شغل

هاي تخصصي منحـل و از   برخي فعاليت. دهد كه عكس اين را نشان مي شود ي هم مشاهده مياما روندهاي

هـاي تغييـر يافتـه يـا الگوهـاي       هاي جديد، مهارت آوري دليل فن به لباغامر اين . اند نظام اشتغال خارج شده

هايي خاص يـا بـا كـار در خانـه يـا سـلف        آوري اند و با فن هاي سنتي از بين رفته شغل. جديد اجتماعي است

شـغلي نشـان    هاي پژوهش. ناميد 2توان تخصصي شدن زدايي ميرا اين تحوالت . اند گزين شده سرويس جاي

. جـا شـوند   ، تخصصي شدن و تخصصي شدن زدايي ممكن است در روند توسعه جابهگرايشاند كه هردو  داده

 انـد،  مطـرح اي كوتاه  ها تنها در دوره شوند؛ آن گيرند و ضعيف مي برخي مشاغل در مدت زماني كوتاه اوج مي

مختصر در الگويي كه ممكن است فقط دهند و  خود را براي مدتي كوتاه از دست مي موضوعيت -برعكس -يا

  .گردند باز ميدوباره تغييري كرده باشد 

انداز دورة عمر تغيير شغل عنصـري   در چشم، و اي شناخته شده در اشتغال است شغل پديده در هرتغيير 

شـغلي چهـارچوب    هـاي  پژوهش. اي است با اثرات ساختاري بخشي يا منطقه سازگارشدن برايبسيار معمول 

تغييـر  : شـغل دو بعـد دارد   در هـر تغيير . كند يابي تغيير شغلي ارائه مي گيري را براي شناسايي و ارزش اندازه

بنـدي   طبقـه  بـه  تـوان  شود؛ اما مشكل مي ميمصاحبه شناسايي  بانوعي احساس فردي است و  ذهني،شغلي 

بنـدي   ر در يـك طبقـه  تغييـ  باتغيير شغلي عيني . مندي براي شناسايي تغيير واقعي شغلي دست يافت نظام

گروه ديگري از مشاغل تغيير كند، منطقي است  به اگر يك شغل تكي از يك گروه. شود گيري مي معين اندازه

اگـر  . تأثير گذاشـته باشـد  هم هاي نهايي  بر يافته -شغلي هاي پژوهش درتعريف شده  -شغلي "دورنماي"كه 

باشـد، تغييـر    پرداختـه  كليـات  فقط بهر است؛ اما اگر ، تغيير شغلي آشكابا تفصيل كامل همراه باشداين الگو 

                                                 
1. professionalization 
2. de- professionalization  
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حفـظ  بندي شود و تعاريف كـاربردي را بـراي    شغلي بايد طبقه هاي پژوهش. شود آشكارشغلي ممكن است نا

  .الزم بين چندين شغل شناخته شده تĤمين كند فاصله

  يشغلي كم هاي پژوهش 3.1.1.5

ـ   هاي پژوهشهاي قبلي شاخة كيفي  در حالي كه بررسي ي تناسـب زيـادي   شغلي را نشان داد، شـاخة كم

براي توليد نتايجي دارد كه جهت معيارهـاي اجرايـي، اطالعـات بـازار كـار و نظـر عمـوم مـورد نيـاز اسـت           

)Dostal/Stooss/Troll 1998.(  

 دسـت  بـه  هاي كيفي ي كردن دادهبندي شفاف و كاربردي، كه مبناي كم طبقه به يشغلي كم هاي پژوهش

 Frieling 1980 بـه  بنـدي شـغلي   هاي پايه دربارة طبقـه  براي داده(هاست  ها و مصاحبه آمده از طريق بررسي

طور  به ها بايد خوشه. اند ي ضروريكم هاي پژوهشهايي براي همه  بندي چنين طبقه. ، نياز دارد)مراجعه كنيد

ان اختصاص داده شوند و مـوارد متفـاوت   هاي يكس مقوله به روشن و انتخابي طراحي شوند؛ موارد يكسان بايد

 اي سـليقه بايـد سـازمان يافتـه و غير   ) كدگـذاري (بندي  كار طبقه. بندي شوند بايد در مقوالت متفاوتي طبقه

بنـدي   كـار طبقـه  . اين معنا كه افراد مختلف بايد همان تكاليف را بـراي همـان مـوارد انجـام دهنـد      به باشد؛

  .گذارند آينده اثر مي هاي پژوهشمة كند كه بر ه هايي ايجاد مي برچسب

آنهـا غالبـاً   . شودايجاد   بندي تعداد زيادي طبقهشغلي  هاي پژوهشگفتن نيست كه ممكن است در  به نياز

بـافتي از   به ها بندي طبقه. دهند بسيار تفصيلي هستند و سطوح متعدد و ساختاري سلسله مراتبي را نشان مي

ايجاد ، وگرنه عمل شودبعدي بسيار مهم است كه يك ُ. ها نياز دارند قولهتوضيحات و تعاريف خيلي شفاف از م

  .بسيار مشكل خواهد بود ساختاري فراگير

بنـدي هـم    اند و طبقـه  مشاغل چندبعدي: استمطرح بندي شغلي  در طبقهديگري همچنين مسأله اصلي 

تيب تر ي است و ساختار را درهاي شغلي موجود در جهان شامل عناوين شغل بندي طبقه. بايد چندبعدي باشد

طور عمده تحت تأثير وظـايف شـغلي قـرار     به رسد كه ساختار نظر مي به .دهند دهي پوشش مي بندي ده طبقه

 ايـن (يا شايسـتگي و يـا سـطح صـالحيت اسـت       منزلت اجتماعيتر مانند  كيبي از ابعاد بيشتر دارد؛ اما غالباً

كـه  ) مراجعـه شـود   ILO 1990 به شود، مي ديده، ISCO، 1بندي مشاغل طبقهالمللي  ويژه در استاندارد بين به

اين سردرگمي از ابعاد متعـدد در يـك طبقـه بنـدي سلسـله مراتبـي مشـكالت        . پوشاند وظايف شغلي را مي

. تقريباً غيرممكن استطوالني  ي با سابقهنظامتغيير  ولينيست،  پذيرفتنيشود و ديگر  اي را موجب مي عمده

ها در طول زمـان مشـكل خواهـد     بندي جديدي معرفي شود، تأمين همساني و قابليت تطبيق داده قهاگر طب
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است و ساختار پايه آن تا كنون بـدون تغييـر    1967بندي شغلي مورد استفاده در آلمان  خاستگاه طبقه. بود

  .دارد يمشابه نيز وضعيت ISCO. باقي مانده است

خود را بدون از دسـت    پژوهشهاي  پرسشيي ايجاد كند تا  بندي علمي الزم است طبقه طرحدر اصل، هر 

بندي پويا مديريت شود كـه معنـاي    تواند تنها با طبقه ويژگي پويايي مشاغل مي. دادن اطالعات پوشش دهد

قدرتمنـد   زيرسـاخت بـا  . هاي باز است با امكان تخصيص اقالم جديد در ساختار حاصل شـده  بندي آن طبقه

هـا ذخيـره    متن كامل آن باها را  هاي شغلي بايد عناوين شغل موجود است، بررسي هها كه امروز پردازش داده

هـا را   تـوان ايـن داده   در اين صورت مـي . عنوان قدم بعدي انجام دهد به بندي را دنبال آن، كار طبقه كند و به

شايد از –هاي جمع شده  داده. كار برد به ندي متفاوتب با ساختار طبقهنيز ديگر   هاي پژوهشهاي  پرسشبراي 

  .كرد 1بندي توان بدون از دست دادن اطالعات بازطبقه ميرا -تجربي بلند مدت  هاي پژوهش

هـا،   ، فعاليـت كارها پارههر بعد، مثالً . بندي براي چندين بعد مشاغل احتياج داريم چندين طبقه به آينده در

بنـدي خـاص خـود را     و غيره، بايـد طبقـه   منزلت اجتماعيوضعيت،  -سطح و نوع موضوع–ها  ابزارها، مهارت

رويكـرد انجصـاري بـراي ايـن مفهـوم،      . اي تلفيقي مورد اسـتفاده قـرار گيـرد،    شيوه به تواندبكه داشته باشد 

هـاي چنـد    بنـدي  اين طبقـه ). www.destatis.de(آلمان است  2ها در سرشماري خرد بندي ها و طبقه پرسش

هـاي سـابق بـراي پـردازش انسـاني طراحـي        بنـدي  قابل اجرا هستند؛ در حالي كه طبقـه  رايانهبعدي تنها با 

ها را در نظـر   شود، اين ايده آماده مي 2008جديد كه براي معرفي در سال  ISCOرود كه  اميد مي. شدند مي

  .بگيرد

  از دست رفتن تناسب مشاغل؟ 3.1.1.6

عنوان مبنايي بـراي   به مشي صالحيت كه هدف آن شايستگي جهاني محيط كاري پويا و تغييري در خطبا 

قـرار  پذيري و كاهش ثبات تخصيص شغلي است، اصطالح سنتي شـغل موضـوع انتقـاد     نسبت باالي انعطاف

نـگ  اي معتبرنـد؛ آه  هـاي حاشـيه   نيست؛ مشاغل تنها براي خوشـه  مناسبگرايي ديگر  تخصص. استگرفته 

اكنـون و در آينـده، مـا    . گذشته معنايي ندارد يمفاهيم تاريخ به رشد است و چسبيدن به تغيير در اشتغال رو

مشـاغل و  . هاي جديدي دور از تفسير كالسيك شغل و حرفه خـواهيم داشـت   دورنماي اشتغال باز با فرصت

د هسـتند و بـا عناصـري    ها براي تغيير سريع خيلي سخت و براي موقعيت كار تلفيقي خيلي محـدو  تخصص

در بلنـد مـدت،   . آينـد  باري مـزاحم بشـمار مـي    اضافه ،تقاضاهاي جديد اقتصاد پويا ياركه بهمراهند اضافي 

سازماني فرآيند مدار، هر شكلي از تخصص گرايي را  به از سازماني كه براي مشاغل طراحي شده است گرايش

                                                 
1. reclassification 
2. micro-census 
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هـا و مشـاغل تنهـا بـراي      تخصـص ). Baethge/Baethge-Kinsky 1998, 462 ff., 470(از بين خواهـد بـرد   

  .اي ارزشمندند گيري در آموزش حرفه جهت

، كارهـا  پـاره عناصر اولية سازنده شغل مانند . كنند هاي ديگري هستند كه مفهوم شغل را تضعيف مي بحث

، فضـاي  اجتمـاعي  منزلتاند؛ در حالي كه عناصر ثانويه مانند  ها و ابزارها تناسب خود را از دست داده فعاليت

هاي شغلي را تغيير داده و اهميـت   گرايي و ويژگي ، تخصصبرداشتاين . اند عرصه آمده به 1خودراهبريكار و 

، ماننـد مفهـوم وظـايف    يتعـاريف جديـد  از  اين سبب شد كـه . اي منتقل كرده است اشيهي حها حيطه به را

 "3بازار كار مجـازي "در . استفاده شود كار بيني شكل نيروي در پيشعمدتاً  كاركردي عنوان عنصر به 2محض

 Bundesagentur fur توسـط  هاي شايستگي رخ وسيلة نيم به يا رايانههاي جديد براي جايابي  يك پايگاه داده

Arbeit گزين تخصيص شغلي شده است جاي.  

كشورها، با  المللي ايجاد شده در هاي بين الگو. تحوالت مشابهي در فرآيند جهاني شدن قابل مشاهده است

 مـديريت انسـاني  مشـي   سـاختارهاي شـغلي ملـي، در خـط     بـه  سطح پاييني از تخصصي شدن و بدون توجه

  .اند هاي اقتصادي چندمليتي نفوذ كرده بنگاه

تعريف كاهش الگوهايي گـرايش دارنـد كـه بـا شـغل توصـيف        به ديگري هستند كه همه بسيارهاي  بحث

البتـه ايـن   . كنـد  در مـورد مشـاغل را منسـوخ مـي      پژوهشيهر  ا انجامه رسد كه اين بحث نظر مي به .اند شده

هرقدر . اثبات نشده استهنوز  -اگر معناي كاملي از شغل در نظر گرفته شود–و است گيري بسيار تند  نتيجه

در اين حالت، از دسـت دادن يـك   . ترند تر باشند مفاهيم شغل و تخصص با ثبات تر و چندجانبه ابعاد پيچيده

  ).Klinkhammer 1999(برد  تكي كل ساختمان را از بين نميبعد 

با كارفرمايان را  4يابي هويتجايي فزاينده دارندگان شغل،  ثبات در حال كاهش ساختارهاي اشتغال و جابه

توانـد در   همين مطلب مـي ). مراجعه كنيد Voss 1998به . (است با شغل را تقويت كرده  يابي هويت كاهش و

هـاي   هستي فـرد بـر ارتبـاط   . هاي مذهبي ديده شود اي و گروه ي خانواده، تخصيص منطقهكاهش ساختارها

  .تخصصي استوار است 5ذهني ريمانده در زندگي كاري و بنابراين، بر تصو باقي

گـاهي بـراي    عنوان تكيه به "شغل"شغلي تقويت اصطالح  هاي پژوهشاي با اين تحوالت، وظيفه  در جامعه

  .چنين تغييرات سركشي است ةخصوص در زمان به شناسايي فرد،

  شغل در جهاني شدن  3.1.1.7

                                                 
1. autonomy 
2. pure task 
3. virtual labour market 
4.identification 
5. image 
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در دنياي جهاني شده، شغل معناي خود را از دسـت  . باشد يآلمان اي از نوع پديدشغل رسد كه  به نظر مي

مضـامين بخشـي يـا     روشن است كه در اغلب كشـورها كـار بـا   . خود را تغيير خواهد داد يها داده، يا ويژگي

اي خاص  آموزش حرفه به الگوهاي شغلي در آلمان غالباً. وسيلة شغل به ساختار پيدا كرده، نه جتماعيمنزلت ا

  .ظاهر ديگر تناسب ندارد، متصل هستند به در نظام دوگانه، كه

امـا در  ، تـر  توان نشان داد كه ناهمگوني بين كشورها در مضـامين شـغلي كـم    تر مي اما در نگاهي تفصيلي

مشاغل در الگوهاي واقعي خود بسيار شبيه يكديگرنـد، امـا آمـوزش    . تر است متفاوتمضامين آموزشي بسيار 

اي در مدارس متمركز اسـت و تلفيـق بـا     در اغلب كشورها آموزش حرفه. دهد هاي بزرگي را نشان مي تفاوت

دارد و  غلبـه اي در سطح كارگر ماهر  در آلمان، نظام دوگانه براي آموزش حرفه. اي است نظام اشتغال حاشيه

كنند در ايـن نظـام    ك ميتر جواناني كه مدرسه را% 70بيش از –اغلب در نظام اشتغال تخصيص يافته است 

بنـابراين،  ). Tessaring 1999(كننـد   بندي شده است، مهـارت شـغلي كسـب مـي     كه بر اساس مشاغل طبقه

اي تنزل پيدا كرده  اين نظام دوگانه آموزش حرفه به لمانموقعيت آ متندر  ،شدة قبلي از شغل توصيف يالگو

. المللـي بسـيار مشـابه خواهنـد شـد      ساختاري جامع و چند بعدي توسعه يابد، الگوهاي بين به الگواگر . است

هـاي   دهند، زيرا بنگاه تري را نشان مي ساختار شغلي طبيعي ،كشورهايي كه نرخ بااليي از كارگران آزاد دارند

  .ندارد تأثير غالبيدر جزئيات اشتغال اقتصادي 

شـغلي را، احتمـاالً در زمينـة     هـاي  پـژوهش ارتباط مشـاغل و   ،در جهان ISCOبندي  كاربرد وسيع طبقه

كـه در آنهـا   يعنوان مثـال، مسـائل بـازار كـار جوانـان در اغلـب كشـورهاي        به .دهد ي، نشان ميمطالعات كم 

. هـاي طـولي دربـاره مشـاغل باشـد      فقـدان داده  حاصلِاست، شايد  كيب نشده تر با نظام اشتغال آموزي حرفه

تحليل بخشـي  . ها كمك كند يابي بهتر عرضه و تقاضا در مشاغل و حرفه ارزش به تواند شغلي مي هاي پژوهش

  .تواند اين شكاف اطالعاتي را پوشش دهد منفرد نمي

  بيني شغلي پيش 3.1.1.8

سـاله،   50و شايد  40با افق زماني حداقل  1بيني شغلي الزم است پيش، ليشغبلند مدت ريزي  براي برنامه

ي هـا  حيطهيي حتي در  بيني اما چنين پيش. همين مدت زمان استنيز زندگي شغلي يك فرد . صورت گيرد

اي  هـا را بـراي چنـين دوره    بينـي  تواند پيش شغلي نمي هاي پژوهش. ، هرگز وجود نداشته استپايدار اشتغال

انـد   را توسـعه داده  "2مفهوم اطالعات متمايز"شغلي و صالحيت  هاي پژوهشگزين،  عنوان جاي به .انجام دهد

)Chaberny/Schober 1988(ي هـا  حيطـه از  كه اي از اطالعات گوناگون عنوان مجموعه به ؛ الگويي اطالعاتي

                                                 
1. occupational forecasting 
2. differentiated information 
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تـوان بـا ايـن     ميگرفته شده است و ريزي شغلي  برنامه با هاي مرتبط زار كار و ساير جنبهاشتغال، آموزش، با

  .درا اصالح كربيني، و كيفيت تصميم  ها پيش داده

كه نقشي مهم در بازار كار ) Kaiser 1988(گزيني را  پذيري و جاي هاي انعطاف اين مفهوم همچنين جنبه

انطباق كامل بين عرضه و تقاضـا در  . گيرد فرد تناسب دارند، در بر ميكنند و با تصميمات شغلي  آزاد ايفا مي

همـين وضـعيت بـراي    . بازار كار ممكن نيست؛ بنابراين، جويندگان شغل بايـد بـراي مصـالحه آمـاده باشـند     

  .اي خوب، اطالعات الزم و بسيار مفيد است براي يافتن بازار مصالحه. كارفرمايان صادق است

. پاسـخ دهـد   - كارفرمـا و كاركنـان   –هاي اطالعاتي در هر دو طـرف   نيازمندي به دشغلي باي هاي پژوهش

هـاي   هاي جامع، شامل عناصـر نـامعلوم و جنبـه    الگوها را در  آوري كند و آن ها را جمع بايد داده هاي پژوهش

، هـاي پيچيـده   دادهدر نظر داشتن همـة ايـن   با . گزيني را بيابد پذيري و جاي معين بگذارد تا توانايي انعطاف

هـاي آموزشـي از    نظـام  آمدهاي پيتوان براي مشاغل منفرد و ساختار اشتغال در آينده از يك سو و براي  مي

براي آيندة بازار كار، با افـق زمـاني حـداكثر     ييالگوتوانند در  اين دو مي. عمل آورد به بيني سويي ديگر، پيش

  .كيب شوندتر سال 20

  خالصه 3.1.1.9

. كنـد  كمـك مـي   زار گم نشدن در اين بيشـه  به شغلي هاي پژوهشوسيلة  به آوري شده هاي جمع هانبوه داد

بـراي   قابـل تحملـي  مهـم اسـت كـه تعريـف     . انـد  يكديگر مرتبط به مشاغل ابعاد گوناگوني دارند كه كمابيش

در الگـوي   كه از يك سو نشانگر هويت فرد و از سويي ديگر نشان دهندة اشتغالپيدا شود،  "شغل"اصطالح 

اي ممكـن اسـت ابعـاد مـرتبط بـا اشـتغال را        بيـت حرفـه  تر برخي ابعاد مبتني بر آموزش و. باشدتقسيم كار 

  .نپوشانند

اي متمركـز شـده    گيري و حق انتخاب شغل تعريف و سپس بر آمـوزش حرفـه   ي شغلي با جهتآگاهآغاز 

هـاي   صـالحيت "پـذيري را كـه در بحـث     تغيير مداوم شغلي، تقاضا براي انعطاف دربارة جديدتفكرات . است

معنـاي نـوعي    بـه  اين). Mertens 1974; Bunk/Kaiser/Zedler 1991(كنند  مطرح شد، اقتضا مي "1كليدي

انـد كـه هويـت     شـغلي نشـان داده   هاي پژوهش. ، قابل استفاده در همة مشاغل است"2كاره همة"هاي  مهارت

يــك نقــش شــغلي كــه داراي مفهــومي شــفاف اســت، تناســبي بــاالتر از تقاضــاهاي اوليــه بــراي  فــردي در

  .پذيري دارد انعطاف

                                                 
1. key qualifications 
2.joker 
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آوري و تحليل عناصـر گونـاگوني را كـه در اصـطالح      شغلي وظيفة جمع هاي پژوهشها،  بر اساس اين ايده

ها با يكديگر  شان و هماهنگي آن يروابط متقابل اين ابعاد، معناي واقع. اند بر عهده دارد گنجانده شده "شغل"

بنـابراين  . دسـت آيـد   بـه  "شـغل "پيچيـدة   يالگـو بايد در نظر گرفته شوند تا تصـويري روشـن و مـرتبط از    

ريـزي تقسـيم كـار در     فرد، برنامـه  يابي هويت :هاي درگير را طرف ةهاي هم نيازتوانند  شغلي مي هاي پژوهش

  .پوشش دهندرا و الگويي ساختاري در جامعه،  ،نظام اشتغال

٣.١.٢٣.١.٢٣.١.٢٣.١.٢        4���p4���p4���p4���p    ��VW �2��VW �2��VW �2��VW �2 

X0�ÄÐ	í: رگ	rs  ا	ut4v١        Georg Spottl                         
2Y>ºZ :�ghiJ *GfÞ  و���jk  

  ضرورتي براي ساختارسازي 3.1.2.1

تر  و عظيمتر  گاه در تاريخ فرهنگي بشر شاهد تغييري سريع هاي شغلي هيچ رخ ساختارهاي محل كار و نيم

هاي  برنامهسازي و  ذخيره). cf. Dauenhauer 1998, 9(اند  نبوده) بعد به 1970از دهة (مدرن  -از دورة پست

آوري دفتري و اداري را متحول كرده است و البته چيزهايي بيش از آن هم  كل فن رايانهبا كمك  يكاربرد

 cf. Spottl /Hecker /Holm /Windelband(ت هاس ترين آن مهم آوري تجديد سازمان كار و فن: وجود دارد

2003, 55 ff..(  

هاي صالحيت  رخ دهي نيم هاي كار بر جا گذاشته كه بازشكل اين تغييرات فني و ساختاري تأثيري بر محل

 2هاي بخشي با اين حال، اين آغاز جايي است كه تحليل. كند هاي شغلي را ايجاب مي رخ و بنابراين نيم

هاي صالحيتي و شغلي چگونه بايد شكل  رخ اين تغييرات تبيين اين موضوع را كه نيم. توانند جالب باشند مي

: اين حد و مرزها بايد شناسايي شوند. اند قبلي مغشوش شده "حد و مرزهاي"اند؛ زيرا  داده شوند مشكل كرده

را، هرچند آوري  آوري؟ حد و مرزهاي فن فن و يا ي اقتصاديها بخش به اند، يا مربوط كسب و كار به ها آيا آن

مشاغل " است كه شكليب جوشي هم؛ زيرا مشاغل فردي در حال كردتوان حذف  تقريباً ميطور كامل،  به نه

. هستندپراكنده آوري  هاي همجوار فن هاي گوناگون و زمينه آوري در سراسر فنشود و  خوانده مي "3عرضي

                                                 
 .نگاه كنيد 3.1.0مقاله  نامه علمي گئورگ اشپوتل به براي آگاهي از شرح زندگي .1

2. sector analyses 
3. transversal occupation 
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طور طبيعي مطالعات خود را  به هستند كه 1اصطالح مهندسان صنعتي به ،هاي نوعي در سطوح علمي مثال

مثال خوبي براي  2مكاترونيك. كنند متمركز مي كسب و كارهم بر ساخت ماشين و هم بر موضوعات مديريت 

نظر  به .هاي عرضي متمركز است آوري رود بر فن كه انتظار مي هاي شغلي است، زيرا اين شغل چنان رخ نيم

3 اطالعات آوري مانند فن(آوري بسيار وسيع و بنابراين باز باشند  و مرزهاي فن رسد حد مي
IT .( ،با اين حال

كنند و  را تعيين مي 4هاكار پاره، بافت تبط با آنشركت و سازمان كاري مر به متصل هاي آوري كاربردهاي فن

هاي شغلي  رخ شغلي و نيم حد و مرزهاي. هاي پيش روي يك بخش دارند بنابراين، تأثيري بزرگ بر چالش

 اين. سازند هاي شغلي را الزامي مي رخ اي نيم دهي جديد و دوره تغيير هستند، كه شكل مداومتابع فرآيندهاي 

آمده در  و تغييرات پيش  - هاي مشابه يا زمينه–ها  قسمتها،  ها، شاخه بخش به تري را نوبة خود نگاه نزديك به

 .كند آنها ايجاب مي

عنوان يك  به اگرچه اصطالح شاخه. مندند بهره ياز موضوعيت بزرگ مشاغل شاخهو  5هشاخهاي  اصطالح

براي متخصصان  اي شالودهعنوان  به ، اما همچنان)Duden 2001, 148(تعريف شده است  حيطة تخصصي

 وكاركسب هاي اقتصادي و  شاخه. است مانده مبهم باقيهاي شغلي  رخ اي و حد و مرزهاي نيم آموزش حرفه

در عمل، . شوند مييي تخصصي در بافتي خيلي باز يا خيلي بسته ديده ها حيطهعنوان  به خيلي متغيرند و

شود،  ناميده مي جزءيك شاخه يا تنها يك  برقاغلب كل صنعت . هاي گوناگوني است پيوندشاخه، مستلزم 

و   پژوهشيعاليق  آن كهها براي  شاخه وجود دارد، اما اين ي برايديگرزياد هاي  مثال .Hi-Fiمانند شاخة 

ساير اي آموزشي علمي و  حرفه  پژوهشبراي . مناسب نيستندبر آنها متمركز شود   پژوهشهاي  هدف

 نظيمكنند، ت جهان واقعي كار را تسهيل مي به تخصصي كه دسترسي 6 پژوهشهاي  الزم است زمينهرويكردها 

  .باشدبراي اين مقصود رسد ابزار مناسبي  نظر مي به هاي بخشي ها و تحليل تعيين دقيق بخش. شوند

  انتخاب يك بخش و تعريف آن 3.1.2.2

  هاي گوناگون بخش الگو

در كانون توجه قرار  ها بخش پيرامونبحث در كالن  بندي اقتصاد ، ساختارهاي طبقهقاعدهبه عنوان يك 

وجود آمدن جامعة خدماتي و  به دربارة )Fourastie(فوراستي  ،بخشي - سه -در چهارچوب فرضية. گيرد مي

ها  بندي بخش طبقه ،)cf. Helmstadter 2000, 10(زمان با آن، سقوط جامعة صنعتي و جامعة دانش  هم

  :تعريف شده استچنين 

                                                 
1. industrial engineers 
2. mechatronic 
3. IT= Information Technology 
4. work tasks 
5.branch 
6. research fields 
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  )صنعت توليد(بخش دوم  -

  )گيري داري، ماهي كشاورزي، جنگل(بخش اول  -

  ).cf. Fourastie 1954) (بخش خدمات( 1بخش سوم -

هاي اصلي زير  هاي اقتصادي در مقوله بندي بسيار رايج ديگر بخش در اقتصاد ملي، بر اساس شاخه طبقه

  :ساختار يافته است

  گيري كشاورزي و جنگلداري، ماهي -

  صنعت توليد -

  تجارت و حمل و نقل -

  ).cf. Helmstadter 2000, 15(هاي خدماتي  شركت -

ها،  شركت(د ديگري از بخش وجود دارد؛ مانند تعريف بر اساس موضوعات اقتصادي هاي متعد تعريف

يا ) Becks 1973, 84(رود  كار مي به كه براي انجام محاسبات ملي كالن) دولت، خانوارهاي خصوصي و ساير

هاي  آوري جالب است كه پيدايش فن). cf. Weidig/Hofer/Wolff 1999(براي تحليل خدمات  IAB الگو

اين . ديگر بوده است "چهارتايي"هايي براي معرفي يك بخش  اطالعات و ارتباطات نيز شاهد تالشديد ج

 شود و كار گرفته مي به آوري اطالعات و ارتباط در همه جا استفاده و دليل اين حقيقت كه فن به امروز ديگر

دودسازي بخشي ديگري توصيه بنابراين، مح. شود كند، بحث نمي آوري عرضي را ارائه مي سادگي يك فن به

  .شود، زيرا اين كار اشاعه و مطالعه اثرات آن را دشوار خواهد كرد نمي

اي  كه با هزينهمشخص شود   پژوهشهاي  براي روشن كردن اصطالح بخش، مهم است مبنايي براي زمينه

هاي  ، بخشچند كههر . دسترس باشد درهاي شغلي  رخ يي واضح از زمينة نيم بندي قابل تحمل و با طبقه

تواند درست باشد،  ميچنين تقارني . هاي شغلي يكسان باشند رخ تعريف شده در اين روش ممكن است با نيم

متعددي مانند  "هاي بخش"ها و  عنوان مثال، شاخه به "فلز"زمينة شغلي . آن نيستبرقراري اما اجباري در 

مهندسي صنعتي، مهندسي ساخت ماشين و  آوري توليد و ساخت ، فنخودرويا بخش خدمات  خودروبخش 

 ها يا بخش/ ها  بنابراين روشن است كه مفهوم كلي شاخه. گيرد فوالد و غيره را در بر ميدهي  شكل، توليد

 منظور رسيدن به .بندي شود عنوان يك مقولة تحليلي طبقه به اي تعريف شده و ممكن است طور گسترده به

 ساختارهاي شاخه بايد به اي، رويكرد مربوط آموزش حرفه هاي شپژوهتر در مورد  ديدگاهي عميق به

عالوه بر اين، شناخت بخش در . هاي توليد محدود شود تا سودمند واقع گردد ساختارهاي بخش يا زمينه به

  :معنايي دوگانه بايد مورد بررسي قرار گيرد

                                                 
1. tertiary sector 
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سرانجام يك نظام آموزش اي كه  بيت حرفهتر آموزش و متناسب باهاي  در سطح كالن، زمينه) الف(

ها دربارة موضوعاتي مانند  هاي يكايك يا همة اين زمينه بررسي. سازند بايد در نظر گرفته شوند اي را مي حرفه

كسب ديدگاهي  به هاي شغلي نيز رخ صالحيت و نيم به هاي توسعه، نياز گيرياقتصادي، جهت -تناسب سياسي

. كنند اي كمك مي حرفه مشي آموزش اربست آنها براي خطاي و ك هاي آموزش حرفه مهم از توسعة نظام

المللي مانند بانك  بينداراي مشي هاي  وسيلة سازمان به ،مناسب  پژوهششناختي  روش به يابي دستهاي  راه

1(همكاري فني آلمان  كارگزاريجهاني، 
GTZ (شوند  دنبال ميرايج شده و هاي ملي  يا وزارت)cf. Spottl 

2000b; World Bank 1997; Schmidt, J. 2003, 82 ff. .(مبنايي مطمئن براي  به هدف اصلي شكل دادن

در  ها و اطالعات كمي و كيفي طور معمول، دريافت داده به .اي است هاي آموزش حرفه تر نظام توسعة بيش

آوري،  فنهاي  مناطق، صنعت، زمينهسطح مرتبط با نظام در  تحوالتكيفي بر هاي رويكرد. است توجهكانون 

گيرد كه مطالعات  نتيجه مي) Droge, 1995, 35(دورژه با اين حال، . مدارس، بازار كار و غيره متمركز است

را ناديده  "2ها امنظرفتار "هاي فرآيندي  ها احاطه دارند و قطعاً جنبه هاي ساختاري نظام از اين نوع بر ويژگي

اي  آموزش حرفه هاي پژوهش به خواهند خشي اگر ميهاي ب گيري از اين خطا، تحليل براي پيش. دگير مي

  .سطح كالن محدود شوند به كمك كنند نبايد

. ماوراي تفكر در روابط متقابل ساختاري برويم به - مانند سطح كالن–در سطح مياني، مهم است كه ) ب(

بايد مشخص گردد و از همان  هاكار پارهو محتواهاي  كارها پارهابعاد كار مهارتي بايد ارزيابي شده باشد، تغيير 

هاي  هاي شغلي و برنامه رخ تر نيم بندي جديد و توسعة بيش تركيب"براي محور - نتيجه بايد هدفابتدا 

  .جزييات تهيه شود به بدون ورود) Spottl 2000a, 207( "اي آموزش حرفه

 و بدون ابهامها در بافتي تعريف شده  بندي بررسي هدف از جامعيت بخش در اين سطح دوم، طبقه

روشني قابل  به وبنابراين حد و مرزهاي بخش بايد محدود شده . هاي ديگر است منظور تأمين اعتبار بررسي به

بر خالف گستردگي تعريف شده در سطح كالن كه در پي شناسايي روابط متقابل ساختاري . مشاهده باشد

صراحت در  به هاي بافت محور كه بيانيه به توانتا ب شود ميطور شفاف تعريف  به جا بود، موضوع بررسي در اين

اي علمي،  آموزش حرفه صالحيت هاي پژوهشدر گام بعدي و بر مبناي . بخش توصيف شده است دست يافت

تر  بايد بيش -و اين در تناسب خاص است–آموزي اوليه و پيشرفته شغلي  محتواهاي حرفه به بافت مربوط

با  "كارخانه -كارگاه"همواره بحثي تفصيلي درباره امر اي، اين  بيت حرفهرت مانند آموزش و هم. ارزيابي شود

  .گيرد هاي آن را در بر مي همة استلزام

                                                 
1. GTZ= German Agency for Technical Cooperation 
2. system behaviour 
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هاي خاص بخشي هنوز در صدد ارزيابي تناسب اقتصادي، ساختاري،  اين حقيقت كه بررسي به با توجه

هاي تحليلي  ن شود كه اگر مقولههستند، اين موضوع بايد روش ها پژوهشصالحيتي، شايسته مداري و شغلي 

  .دخواهد شگفته شده براي اين وظيفه مناسب نباشند، چگونه يك بخش مشخص و توصيف 

  اي هاي علمي آموزش حرفه تعريف يك بخش براي بررسي

  :شود مند، يك بخش از طرق زير مشخص مي براي بررسي متناسب و روش

وسيلة ساختارهاي مشابه در  به مقايسه، مشخص شدهتخصصي بودن در رفتار با وظايف مشابه و قابل  -

  هاي توليد و خدمات؛ زمينه

كه يك نوع تخصص را پوشش  - كشوري  ملي و اگر مصداق دارد ميان -و مطالعات  ها، آمارها داده -

  كار گرفته شوند؛ به هاي خاص بخشي توانند براي ارزيابي پيشرفت دهند و مي مي

  ؛)cf. NACE 2004( هاي آماري نظام بر اساس كارها پارهتعريف  -

هاي خدماتي، وظايف تخصصي كه از نظر  ، نيازمنديهاي فني شيوه، مشتري، محصوالتبحث از  -

  .ساختاري تفاوتي ندارند

در نگاه . روند كار مي به هاي مربوط ها براي تعريف محدوديت ، اين ويژگيخودرودر ارتباط با بخش تعمير 

شامل  "تجارت، خدمات و تعمير"شامل كل صنعت توليد و عرضه و همچنين  "خودروبخش تعمير "اول، 

دست دوم و  يخودروهاي  هاي دو چرخه، نمايندگي ، شركتخودروهاي كرايه  هاي سوخت، شركت ايستگاه

تعمير و ، توان بين توليد و خدمات با اين حال، وقتي بخش بر اساس تعريف باال ديده شود، مي. غيره است

آنها (و تأمين كنندگان آن  خودروشامل سازندگان صنعتي  ،مقولة اول، توليد. يز قايل شدتجارت تما

 جا تجارت در اين. گيرد خدمات، تعميرات و تجارت را در برمي ،است؛ اما مقولة دوم) سازند محصوالت را مي

سوي  به گيري نزديك جهتدليل  به مقولة دوم. عنوان اتصال مستقيم با واحدهاي خدمات و تعمير است به

دست دوم نيز مي تواند تخصيص داده  يخودروتجارت . مشتري كه پيمانكار مستقيم است ارجحيت دارد

. وجود دارد خودروآوري و خدمات و  ؛ زيرا ارتباطي عيني و نزديك بين فن)كه مستقل باشد مگر آن(شود 

آنها در فروش و كرايه تخصص دارند و . شوند مستثنا مي خودروهاي كراية  هاي سوخت و شركت ايستگاه

 /cf. Rauner/ Spottl(مقايسه شوند  خودروو تعمير و تجارت  خودروتوانند از نظر ساختاري با خدمات  نمي

Olesen/ Clematide 1994.(  

 تواند در آمارها و ين اصطالح نميا. خواهان تعريف عملي كامالً متفاوتي است "١بخش بازيافت"

=  ISICبندي صنعت آمريكاي شمالي يا  نظام طبقه=  NAICSبه عنوان مثال، (اندارد هاي است فهرست

                                                 
1. recycling 
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اتحادية اروپا /  1999/42نامة  هاي اقتصادي و يا آيين المللي استاندارد صنعتي همة فعاليت بندي بين طبقه

بخش بسيار نامتجانس بازيافت . شده است ي از آنذكر NACEبندي  در طبقه هرچند كهديده شود؛ ) 1999

بر اين اساس بايد اصطالحي . قانون مصرف ضايعات تعريف شود/ تواند بر مبناي اقتصاد حلقه بسته تنها مي

گيري، اجتناب و كاربرد  اين اصطالح مفهوم پيش. "1اقتصاد حلقة بسته ضايعات": متفاوت انتخاب شود

، اقتصاد مصرف ضايعات و حلقة بسته )حلقة بسته(رآيند بازيافت سپس شامل جمع ف .ضايعات را دربردارد

و مواد خام ثانوية قابل  محصوالتآوري، جداسازي، بازپردازي و توليد  است؛ بنابراين بخش جمع) جامع تفكر(

، باطلهشاخه مانند شيشة استفاده شده، كاغذ  13در اروپا اين اصطالح شامل حداقل . شود فروش را شامل مي

 .cf(و غيره است  اسقاط، وسايل برقي كهنه، نخالة ساختماني، پارچة دور ريخته، چوب فرسودههاي  وخودر

Entsorgung ’00 2000, 37/38 .( را  "بخش بازيافت"بنابراين توليد خاكستر، فروش و دفن زباله بخشي از

تنها تعريف . دهد روي ميشد، آنچه در باال گفته  ، بجزكارديگري از با اين حال، فرآيندهاي . دهد تشكيل مي

در غياب اين تحديد حدود ما خطر تخصيص مثالً . كند باز مي ها پژوهش برايخاص بخش، زمينة روشني 

ايم؛ اگرچه اين موردي نوعي  پذيرفته خودروبخش خدمات و تعمير  به و اجزاي آنها را فرسودههاي  خودرو

 خودرورسند كه يك مكاترونيك  اين نتيجه مي به سرعت به ها پس روشن است كه بررسي. براي بازيافت است

اصطالح  به ويژه، اين پديده را آثار علمي. قابل قبول استكامالً  خودرو قطعاتكردن  پياده و سوابراي نيز 

نيازهاي  آنچه فراموش شده اين حقيقت است كه تفاوت بزرگي در پيش. نامد مي "2اي مشاغل آينه"

 را بر اساس شروط حلقه بسته و خودرواجزاي  "گر بازيافت". وجود دارد "گر افتبازي"و  خودرومكاترونيك 

و تعميرات را  يابي عيبخدمات و وظايف  خودروكند؛ در حالي كه مكاترونيك  قانون اقتصاد ضايعات پياده مي

ي را نشان در چنين حالتي حيطة دو بازيگر ساختارهاي متفاوت. دهد انجام مي -"گر بازيافت"متضاد وظايف  -

  .شود خوبي آشكار مي به اين حقيقت محور -هاي بخش در بررسي. دهد مي

   پژوهشهاي  و تحديد در ساير زمينه  پژوهشموضوع  3.1.2.3 

 را  پژوهشموضوعات توان  ميكه قبالً گفته شد، اين است كه  يك بخش چنان 3عيين حدودمزيت مهم ت

براي مثال، روشن است كه مطالعات . دكرطور عمقي توجيه  به راها  صراحت شناسايي و تناسب آن به

 ها موضوعات توسعه و تغييرات جاري در بخش به طور مشخص به يا بخش بازيافت خودروشناختي  جامعه

هاي اطالعات و  آوري فن شاعهفني و شايد حتي با ا -هاي اجتماعي ويژگي توجه به باو اين كار را ، پردازند مي

ها و صالحيت  ينتايجي ساده دربارة معيارهاي نيازمند به چنين تمركز وسيعي. دهند انجام مي )فاوا(ارتباطات 

در اين ساختارهاي  هاي خود را اي علمي كه بررسي هاي آموزش حرفه ديگر، تحليل از سوي. انجامد مي

                                                 
1.closed loop waste economy 
2. mirror occupation 
3. delimitation 
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در بخش  يابي بعيمانند كار  -توانند اهميت دقيق تحديدها را ند، ميا هآغاز كرد "متجانس"بخشي شفاف و 

توانند هردو دانش  هايي مي چنين تحليل. ارزيابي كنند -هاي بازيافت در دستگاهفاوا يا نقش  خودروتعمير 

تر  ژرف  پژوهشبراي  رانتايج توان  مي ،سپس. تعيين كنندكارها  پاره به عملي و نظري الزم را براي پرداختن

تا نتايج  بكار گرفت. هاي فرآيند كار بايد آغاز شوند يلتحليا مطالعات موردي و نوع كه كدام  دربارة اين

  .حاصل شودهاي شغلي  رخ نيم محور -دهي كار معتبري براي شكل

هاي همه جانبة ميداني است  سازي بررسي هاي بخشي آماده واقعي تحليل  پژوهشتيب، گرايش تر به اين

چه  يابي عيبكه ابزارهاي  مانند اينمورد نياز را شناسايي كنند، خصوصياتي توانند خصوصياتي  كه مي

شوند و نتايج  كار گرفته  به چگونهتحوالت صنفي و سازماني كار  به بستهابزارها ، پيكربندي بايد داشته باشند

 آموزي و معيارهاي واقعي صالحيت هاي شغلي، سطوح حرفه رخ اي، نيم سطوح صالحيت، آموزش حرفه

هاي بخشي نقطة  تحليل). cf. Becker 2003; Blings/Spottl 2003; Windelband/Spottl 2003c( كدامند

. كارخانه است - كارگاهسطح  به اي علمي دنياي كار تر در مورد دسترسي آموزش حرفه آغاز بررسي عميق

تر و  مطالعات كامل گيريبكارها امكان  اجرايي را شامل شوند، زيرا آن سطوحاي بايد همچنين  چنين مسأله

صالحيت  شرايط و الزاماتبراي زيادتر احتمال  به كهآورند  فراهم ميبخش  ي ازهاي قسمتتر را در آن  گسترده

دانش تلفيق شده در "توانند پيش نيازهايي براي رمزگشايي از  ها مي آن. دهند، ارائه ميهايي جديد  يافته

هاي  رخ را در توسعة نيم  هاآنتا ) Martin/Pangalos/Rauner 2000, 27(ايجاد كنند  "زندگي عملي شغلي

  .هاي درسي وارد كنند شغلي و برنامه

است كه هردو سطح كالن و مياني در دسترس هستند و مطالعات استوار انداز بر اين فرض  اين چشم

دسترسي اند كه  اي تعريف كرده گونه را به  پژوهشموضوعات  -ها بر خالف ويژگي تحليلي آن–بخشي 

 .FORCE )cf به مطالعات معروفدر مطالعات پيشين،   پژوهشگران. ميسر باشدطور جامع  به ها بخش به

Kruse 1991, 1 f.; Spottl 1992( را از طريق مطالعات بخشي شناسايي كردند   پژوهش، موضوعات) كروز

Kruse ليهاسسپوتل فروشي تهيه و  شي در بخش خردهاي بخ را براي مطالعه اي مفهوم او Spottl  اين مفهوم را

ي لئوناردو داوينچ طرحاخير   پژوهشدر   پژوهشاين مفهوم ). سازي كرد بهينه خودروبراي بخش تعمير 

)Leonardo da Vinci (موضوعات . رويكرد بخشي بار ديگر ثابت كرد كه موفق است. كار برده شدنيز ب

  :دكرتوان شناسايي  مي» را بكمك آزير   پژوهشي

مناسب  حيطةسيم شوند كه يك تر اي گونه به حد و مرزها بايد :و تعريف يك بخش تعيين حدود -

تحديد قبل از هر چيز براي . روشني ارزيابي شود اقتصادي با همة موضوعات صالحيتي آن بتواند به

عالوه بر اين، . ليد كامالً متفاوت درگيرندهاي تو يي الزم است كه با مسايل اقتصادي و شيوهها حيطه
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اند كه تطابق زمينة تحليل و  اي طراحي شده گونه به هاي بخشي بايد اطمينان پيدا كرد كه تحليل

  .كنند هاي موجود ملي را تأمين مي داده

خصوص اگر دومي  به مطالعات و تجارب ملي بايد تضمين شود؛ به ارجاع :مطالعات موجود به ارجاع -

  .موجود و مستند شده باشد

ها تنظيم و مرتب  ساير بخش به هاي يك بخش بايد با ارجاع ويژگي :ها و ساختار يك بخش ويژگي -

تجانس يا عدم تجانس، ساختارهاي ملي، ابزارهاي  به هاي مربوط پرسش به شوند؛ همچنين بايد

ي كار و سازمان كار بايد ها كاربردي، موضوعات كار، ساختارهاي شركت، درجة تخصصي بودن و شكل

  .پاسخ داده شود

هاي  ، انجمنكارفرمايانهاي  ، انجمنصنفيهاي  اتحاديه(نقش شريكان  :و اجتماعي سازمانيبافت  -

اي اوليه و  بيت حرفهتر هاي مشاركتي كارگران و در ، مشاركت و حضور كارگران در كميته)بخشي

ها،  ها، مشاركت آنها در كنسرسيوم قانوني شركت عيتوضبر اين،   عالوه. پيشرفته بايد مشخص شود

بيت تر هاي كار، مقررات كيفيت و ضمانت، حمايت از مشتريان و موقعيت ساعت به هاي مربوط محدوديت

  .اوليه و پيشرفته از موضوعات مرتبط هستند اي حرفه

ساختار اشتغال، شامل تغييرات ايجاد شده  ،اشتغال و صالحيت به با توجه :اشتغال و كار در يك بخش -

اي اوليه و پيشرفته و همچنين  بيت حرفهتر طي چند سال، ساختار شغلي موجود و تغييرات آن، موقعيت

نسبت زنان شاغل، اشتغال نيمه وقت، ساختار (عنوان يك كل  به 1نيروي انسانيفرآيند توسعة 

  ).صالحيت، ساختار مديريت و غيره

اند، مانند تحوالت  عواملي كه براي مشخص كردن تغييرات الزم :شناسي تغيير وياييتغييرات، پ -

هاي سازماني شركتي،  شناختي، محيط تجاري، سازمان كار و شكل جمعيتي، تغييرات و نوآوري فن

اي اوليه و پيشرفته  بيت حرفهتر شرايط و الزاماتالمللي شدن، ساختارهاي شغلي،  ي شدن، بينا رايانه

  .تغيير در وظايف نيز بايد ارزيابي شود. بايد شناسايي شوند

. تغيير وظايف بستگي دارد به ها اهميت و سطح اين :اي اوليه و پيشرفته و اشتغال بيت حرفهتر -

ها،  ها، اتاق اي اوليه و پيشرفته، امور مالي، مشاركت شركت بيت حرفهتر هاي آماري، مفاهيم داده

سطح آموزش آنان،  برحسبهاي مورد نظر، مشاركت نيروي كار  دارس، گروههاي تجاري، م اتحاديه

  .و غيره بايد ارزيابي شوند 2آموزي درون شركت ميزان حرفه

                                                 
1. personnel development 
2. in-company training 
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   پژوهشهاي  و همپوشي با ساير زمينه  پژوهششناختي  هاي روش ويژگي 3.1.2.4

كه در فصل قبل  چنان(ساختارهاي بخشي خاص  به دستيابيعمومي مثابه راه  هاي بخشي به  پژوهش

. كنند اي علمي و مطالعات فرآيند كار خدمت مي اشاعه مطالعات موردي آموزش حرفه به ،)توضيح داده شد

بيت تر آوري و آموزش و ، فن)طلب مهارت(كار  به مستقل، دسترسي  پژوهشعنوان يك ابزار  به ها هدف آن

ار در يك بافت شغلي نقش مهمي را ايفا فرآيندهاي ك. است برگزيدهبخش يك صالحيت در / اي حرفه

عنوان  به 1970كه در دهة ) 2مطالعات كار( 1مهندسي كار به هاي بخشي اين جايي است كه تحليل. كنند مي

اين ). cf. Bergmann 1991(شوند  شد، نزديك مي شناختهشناختي مستقل  جامعه  پژوهشيك رويكرد 

روزمرة كار در جريانات  يفرآيندهاي چه قواعد وبر اساس "مانند شود  متمركز ميرويكرد بر موضوعاتي 

با اما هاي بخشي نيست،  اگرچه اين هنوز هدف تحليل). ibid, 269( "گيرند هاي شغلي صورت مي بافت

تواند در ارتباط با بحث  مي آرمانييك همپوشي . اي علمي تناسب دارد تر آموزش حرفه مطالعات گسترده

الزم  كارها پاره به پرداختنبراي  هر آنچه را كه "مطالعات كار"مطرح شود؛ هر چند  "ركا"  پژوهشزمينة 

، اين تعميم )Bergmann, J. R. 2003, 135(بيان شده  آثار علميهمان طور كه در . گيرد در بر مياست 

شوند تا  ميهاي بخشي در سطحي باالتر آغاز  بر اساس اين ديدگاه، تحليل. كند را بسيار دشوار مي گزاره

بنابراين . دهند جاي ي متناسب با اهميت آنهابا معيار دنياي كارتري را پيرامون  هاي عميق بتوانند بررسي

  :آنها با موارد زير تفاوت دارند

  .ها هنوز معتبر نيست نامه آموزي؛ زيرا تحوالت آيين هاي حرفه نامه در مورد آيين  پژوهش -

هنوز اتفاق  كارها پارهدهي  يابي و شكل ؛ زيرا تحليل، ارزشاي حرفه صالحيت در علمي هاي پژوهش -

  .نيفتاده است

سطوح و ابعاد تحليلي مناسب براي  به ها هنوز اين پژوهششناختي صالحيت، زيرا  جامعه هاي پژوهش -

  .شود درك پيچيدگي ساختار اجتماعي كار در جامعة ما مربوط نمي

   پژوهشتاريخچه و سنت   3.1.2.5

 FORCEاي كه اولين بار نقشي مهم را در برنامة  هاي بخشي بر سابقة علمي آموزش حرفه در اروپا تحليل

با اين حال، در . اخته بوددر آلمان، اين نوع تحليل تقريباً ناشن. ايفا كرد، استوارند 1990در اوايل دهة 

تر آموزش  بيش تحوالت - اي ، حمل و نقل جادهخودرومثالً بخش خرده فروشي، تعمير  –  چندين بخش

اي يا  هاي آموزش حرفه ، بدون مقايسه توصيفي نظامها اي در ارتباط با توسعة سازمان شركت حرفه

عنوان يك  به هاي بخشي تيب، تحليلتر اين به .گرفت مورد مطالعه قرار ميبايد مبتني بر فرضيه،   هاي پژوهش
                                                 

1. ergonomics 
2. studies of work 
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، همين زماندر ). cf. Kruse 1991; Spottl 1992; Rauner/Spottl 1995a(ابزار توسعه يافت  -نوع جديد–

 بود، در حالي كه بخش هنوز ناشناخته شده بودكار گرفته  به شده و پذيرفتهاي  اين ابزار در علم آموزش حرفه

تغيير قابل توجهي  باگر بخش ا، يا بود نشده هنوز درباره آن بررسي انجامو در ارتباط با توسعة منابع انساني 

زمان با  در حالي كه هم. اي صورت نگرفته بود ، درباره آن مطالعهرو بود به رومعيارهاي صالحيت تباط با در ار

گرفته وسيلة نويسنده انجام  به هاي هدايت شده طرحالمللي در بسياري از  هاي بخشي در بافت بين تحليل آن

  ).cf. Spottl 2000a( بودند

  اندازهاي توسعه چشم 3.1.2.6

  :هاي بخشي عبارت است از تحليلهدف 

در آن هاي آنها  الزام ، از جملهها چهارچوب مرجع كه روندهاي جاري در يكايك بخش برجسته كردن -

اي بررسي  بيت اوليه و پيشرفتة حرفهتر اي، توسعة آموزش حرفه هاي پژوهشدر بافت . شودنشان داده 

  .شود مي

اي كه ساختار يك  گونه به مطالعات موردي و مطالعات فرآيند كار؛تر، مانند  سازي مطالعات عميق آماده -

صورت تري  مطالعات عميقطور دقيق بتوان دربارة موضوعات انتخابي  به روشني ارزيابي شود تا به بخش

 دهي ريزي درسي و شكل دانش ارزشمند عملي و نظري را براي برنامه به دسترسي كار امكاناين . داد

  .دهد هاي فرآيند كار افزايش مي لي با كمك مطالعات موردي و تحليلهاي شغ رخ نيم به

اند كه در  اي ارتقا يافته و ثابت كرده آموزش حرفه هاي پژوهشابزاري كارآمد براي  به هاي بخشي تحليل

است كه طراحي مطالعات بر نهفته اين حقيقت در بزرگ  يمزيت. المللي موفق هستند مطالعات ملي و بين

ريزي  طور مستقيم براي برنامه به اي علمي بوده و بنابراين نتايج آموزش حرفه  پژوهش انگيزه و توجهاساس 

  .اي و توسعة صالحيت قابل استفاده است آموزش حرفه

كند و مزايايي مانند  دنياي كار را تضمين مي با نزديكپيوند گيري بخشي  دليل اين امر آن است كه جهت

ريزي آموزش  براي برنامه محور -هاي كار عمل، ارزيابي دانش تجربي و يافته وسمت تمرين  بهگيري  جهت

روشني با گرايش مطالعات مشابه در  به هاي بخشي اين در حالي است كه تحليل. گيرد اي را در بر مي حرفه

  .اند متفاوت همجوارعلوم 

مورد استفاده اي  بيت حرفهرت آموزش و  ي درپژوهشگرانوسيلة  به با اين حال، مهم است كه اين ابزار

هاي  بخش بارهپايان رسانده و از دانش و تجربة قبلي در به را  پژوهشروابط متقابل  بازنگري كليكه قرارگيرد 

  .ندباش مورد بررسي برخوردار

  




	زش و � � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � ��� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    دا����� �و� ����    � 0ST                                        130 اول0ST اول0ST اول0ST اول    - - - - ا�ا�ا�ا

 

    

٣.١.�٣.١.�٣.١.�٣.١.�        2�    �و��و��و��و��2�2�2    BBBB    ی��	ی���	ی���	ی���	وووو    �    X0���X0���X0���X0���    زش و    ����������ای��ای��ای��ای	

	زش و�
	زش و�
	زش و��    ����������������    ������������     � حححح    تتتت    ����ا� ا� ا� ا

X0�ÄÐ	í:  w�Åc�         Philipp Grollmann      ��١و¶��ن 

2Y>ºZ :�ghiJ *GfÞ  و���jk 

  يگراي آيندهگويي تا  از پيش 3.1.4.1

توجـه   آمـوزي  حرفـه آيندة  به نسبت آموزي حرفه هاي پژوهشدر  يگوناگون يپژوهشها و رويكردهاي  روش

ريـزي مبتنـي بـر مباحـث      يعني برنامه–ريزي منطقي  مشاركت در برنامه ها پژوهشهدف اين . اند نشان داده

هـاي   سمت طراحـي برنامـه   گيري آنها به كه جهت  در رويكردهاي پژوهش. تجربي و منطقي تأييد شده است

سـوي   بـه  گيري عمـومي  در معناي دقيق آن با تقاضا براي جهت 2گويانه پيش هاي پژوهشاست،  آموزي حرفه

حتـي  ). Rauner 1994(شـده اسـت    تكميـل  -3يگرايـ  آينـده –تحوالت آينده  به آينده و آزاد انديشي نسبت

تعهـدات   ي ازارتباط زيادي با آينده دارند، زيـرا يكـ  ) Howe 2000؛ 3.3.3 ����( ح ف ت تاريخي آ هاي پژوهش

  .اي است حرفه بيتتر عمل آموزش و) آينده(هايي در خصوص طراحي  نامه توصيه ارايهعمومي آنها 

آينـده    پـژوهش  اند، زيرا موضوعِ ح متفاوت ف ت آ هاي پژوهشگويانه با ساير رويكردها در  پيش هاي پژوهش

هـاي   بـا ايـن حـال، روش   . البته هيچ اثبات تجربي براي آنچه در آينده اتفاق خواهد افتاد وجود نـدارد . است

بستر و يشه گونة خاصي از هماما . اظهاراتي مستند دربارة آينده موجود است به علمي گوناگوني براي رسيدن

. كنـد  در آينـده تـأمين    آموزي حرفه هاي پژوهشكه اعتبار نتايج را در خصوص عنوان الزم است  4بافت مبدأ

 .شده در هر مورد منعكس شده است بكار گرفته  پژوهش يحاهاي طر ها و روش پرسشاين بافت مبدأ در 

  تا كنون 1960ريزي از اواخر دهه  گويي و برنامه پيش

شـناخته   BIBBكه امروز با عنـوان   BBF(آلمان فدرال در  آموزي حرفه هاي پژوهشاندازي  در چارچوب راه

انجـام   هـاي  پـژوهش خصـوص در   به .داده شده بود آموزي حرفهريزي  برنامه به شود، از ابتدا اهميت زيادي مي

 مار، ديدگاه راهبـردي معطـوف  ريزي و آ ساختاري، برنامه هاي پژوهش -1 اصليپژوهشي  گروهوسيلة  به شده

قـانون  ( BBiG 72-60شـدة   ملغـي  هـاي  مادههمچنين در  آموزي حرفه هاي پژوهشاين وظيفة . آينده بود به

                                                 
اي  بيت حرفهتر مؤسسه فدرال آموزش و "اروپايي  ح ت هاي آ المللي و انگپايه سياست رصد بين"دكتراي فلسفه، معاون رئيس واحد  - فيليپ گرولمان .1
)BiBB(  ح گرايي مريان و معلمان آت ح، تخصص ح، انگپايه بين المللي در آت پژوهش تطبيقي در آت: زمينه اصلي پژوهش. مستقر در بن، آلمان. 

2. prognostic research 
3. prospectivity 
4. derivation context 
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را شـكل داده،   آمـوزي  حرفـه  هـاي  پـژوهش كه مبناي  1969 اوليه مورخدر نسخة ) اي حرفه بيتتر آموزش و

متغيرهـاي نظـام    تحـوالت گويي  ، پيشتا كنون هنگاماز آن ). Alex 1999; Schmidt, H. 1995(وجود دارد 

اين دوره  به علمي مربوط نشرياتهاي  كه در نسخه صالحيت، آنچنان شرايط و الزاماتو همچنين  آموزي حرفه

 Pornschlegel 1968; Szaniaski بـه  به عنوان مثال نگاه كنيـد (مستند شده، نقشي مهم را ايفا كرده است 

در  ،بـا بـازار كـار و بافـت مبـدأ      راهنماي مديريت علمي در علوم مرتبط ولليلي از اصبنابراين در تح). 1973

 در مؤسسه 1اصلي  گروه پژوهشي، رييس بعدي 1آموزي حرفهدفتر  به آموزي متعلق برنامه حرفه هاي پژوهش

BBF، هاي درسي تأكيد كرده  ها و برنامه سازنده براي توسعه برنامه نهادهعنوان يك  به ها بيني بر اهميت پيش

هاي هنجاري پيشنهاد شـده بـراي    موازات زمينه بهها  بيني جا نتايج پيش در اين). Pornschlege 1968(است 

آمـوزي و   هاي حرفه برنامه طراحياصلي  يعنوان اجزا به آموزي و نتايج مطالعات علمي بازار كار، اهداف حرفه

، از دهـة  آمـوزي  حرفـه  هـاي  پـژوهش ها در  بيني عالوه بر اين اتكا بر پيش. اند هاي درسي برجسته شده امهبرن

آمـوزي   ريزي و اقتصاد اقدامات حرفه رويكردهاي متفاوت ديگري نيز در ارتباط با برنامه 1980تا دهة  1960

علمـي بـود كـه در مسـتند سـازي      هـاي   رشـته  درريشة اين رويكردها . معرفي شد هاي پژوهشگونه  در اين

). Baethge/Gerstenberger/Kern et al. 1976( كردنـد  توجه مـي اقتصادي -اجتماعي بافت به هاي خود دليل

؛ 3.1.1 �(ها تكميـل كردنـد    گويي سوي پيش به اي را حرفه هاي پژوهشبازار كار و  هاي پژوهش آنها گرايش

Buttler/ Franke 1992.(  

  ح ف ت آ هاي پژوهشانه در گراي آيندهچرخش 

 هـاي  پژوهشآوري،  اي، ارزيابي توسعة فن حرفه بيتتر ريزي آموزش و رويكردهاي كالسيك و اقتصاد برنامه

هـاي   عنوان ريشـه  به توانند شناختي مي جامعه -صنعتي هاي پژوهششناسي و  گويانه در اقتصاد و جامعه پيش

هـدف   چهـار گـوش   گـر  نمايـان تنوع آنهـا  . مدار قلمداد شوند -آينده آموزي حرفه هاي پژوهشانواع گوناگون 

و در  1970در اواخـر دهـة   . آموزي حرفهآوري، اقتصاد و  كار، فن :آن گوشةبا چهار است  آموزي حرفه بنياديِ

از يك سو محتواي اطالعات ضعيف : اي مواجه شدند با انتقادهاي فزاينده  پژوهشاين رويكردهاي  1980دهة 

 cf. Grunewald(رفـت   سـئوال هـاي اساسـي زيـر     مطالعات مورد انتقاد قرار گرفت و از سويي ديگر، فرضيه

 ،آمـوزي  حرفههاي  نظام اشتغال و هدف "2الزامات و شرايط"طور خاص، بافت مبدأ يك وجهي بين  به ).1979

آمـوزي اكنـون در اغلـب رويكردهـاي      آموزش و حرفـه ). Beck/Brater 1977(بود  هاانتقاد هاي هدف زي ايك

  .دوش عنوان يك حوزة كاركردي مستقل جامعه در نظر گرفته مي به اي طور گسترده به اقتصادي -اجتماعي

كـار و  " هـاي  پـژوهش و در بافـت   "اجتمـاع سـازگار بـا    آوريِ دهي فـن  شكل" به در چارچوب بحث مربوط

در ) Rauner 1988a( "آوري كـار و فـن   بـه  شـكل دهـي  ) هـم (هـا بـراي    صـالحيت "اصـلي   فكـر ، "آوري فن
                                                 

1. Arbeitsstelle betriebliche Berufsausbildung 
2. requirements 
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همچنين در ارزيابي انتقادي بافـت مبـدأ گفتـه     فكر بنيادينريشة اين . معرفي شد آموزي حرفه هاي پژوهش

ايـن يـك   . شـود  هاي درسـي ديـده مـي    آوري و اصالح برنامه شده و از نظر سنتي يك وجهي بين نوآوري فن

 ،آوري دهـي كـار و فـن    مفهـوم شـكل  . اسـت  قـرار گرفتـه  آوري  دهي فـن  وجهي بودن در مقابل مفهوم شكل

عنـوان   بـه  آوري ماهيت توسعه و استفاده از فن به كانون تمركز راآوري را برجسته و  هاي ابزاري فن محدوديت

بايـد  آوري  اثرات و پيامدهاي خواسته و ناخواسته فن). Rauner 1988a(كند  فرآيندهاي اجتماعي منتقل مي

بـر  . صورت گيـرد  2رهايي بخشهاي درسي  آموزي و توسعة برنامه مفهومي از آموزش و حرفه 1دروني شدنِبا 

و كـنش متقابـل    آموزي حرفهآيندة  به اي عمده كمكطور بالقوه  به خود 3طلب مفهوم، كار مهارت اساس اين

 Berufe" طـرح اين مفهوم بعدها راه خود را در . آورد عمل مي به آوري و طراحي آن آن با سازمان كار و با فن

 آموزي حرفه هاي پژوهشاي از  گونه. پيدا كرد) مراجعه كنيد Martin/Rauner 1988به مطلب زير و ( "2000

بـه عبـارت ديگـر    –آوري  دهي سازمان كـار و فـن   را در شكل طلب كار مهارت موجودكه توانايي و مشاركت 

عنوان  به )Rauner( توسط رونر رويكردهاي گوناگون آن تلفيق كرده است در -آزادي اساسي آن را در طراحي

 آمـوزي  حرفهانة گراي آينده هاي پژوهشبنابراين، . شده است معرفي) 1994(ح  ف ت انه آگراي آينده هاي پژوهش

  .گرايش دارندح  ف ت هاي آ سوي طراحي برنامه به است كه آموزي حرفه هاي پژوهشوجه مكمل 

  ح ف ت مدار آ -آينده هاي پژوهشهاي  سنت 3.1.4.2

  ريزي كالن دولتي برنامه :آموزي حرفه اقداماتريزي  اقتصاد آموزش و برنامه

 در ارتباط با تكانة. يافتند قابل توجهرونقي  ريزي علمي و اقتصاد آموزش برنامه 1970و  1960هاي  در دهه

هـاي   هانديشـ و اتحاد بـين  ) Georg Picht, 1964( توسط گئورگ پيچتنيك، تأييد فاجعة آموزش آلمان واسپ

وجود آمد  به مشي آموزشي تازه در خط يشروع براياي  بخش، روحيه رهاييكارانه و  اصالحي آموزشي محافظه

بـه عنـوان مثـال    (هـاي خبرگـان مـنعكس شـد      هاي كارشناسي و كميسيون در تعدادي از گزارش هاكه بعد

Deutscher Bildungsrat/ Bildungskommmmission 1972 cf. .(ريـزي   در اين فضا بود كه رويكرد برنامه

هاي آموزش و اشتغال از اياالت متحـده وارد آلمـان شـده بـود،      كه براي هماهنگ كردن نظام 4نيروي انساني

 ، مسـأله مبـدأ   يپژوهشـ در اين رويكـرد  ). Blaug 1970(خود رسيد  نهايت رشد به توسعه يافت و خيلي زود

هاي  د در زمينههاي رش مانند نرخ –يا حال  /گذشته و به وسيلة تخمين آماري تحوالت قابل مشاهده مربوط به

ريزي ساختاري در نظام آموزشـي   يابي آنها كه بعدها برنامه و برون -كار و كسبهايي از  خاص شغلي يا شاخه

  .شود بر مبناي آن ايجاد شد، حل مي

                                                 
1. internalised 
2. emanicipatory 
3. skilled work = Facharbeit 
4. Manpower Planning 
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، رويكردهاي مختلف ديگري در بـازار كـار و    پژوهشاين زمينة  غيرمنعطفهاي  در ارزيابي انتقادي فرضيه

ريزي نيروي انساني در شكل خالص خود  رويكرد برنامه). Edding 1995(اي شكل گرفتند  حرفه هاي پژوهش

عالوه بر اين، . دانست گزين و انعطاف يا تحركي را بين بازارهاي كار خاص تخصصي شده مجاز نمي هيچ جاي

هـاي اصـلي    ضـيه شـد و فر  شناختي مانند افت نرخ تولد كم برآورد مـي  در برخي موارد اثرات توسعة جمعيت

 يتجربـ هـاي   آزمـايش  دراي  طور گسترده به آموزي و شغل، رفتار اجتماعي، مانند حق انتخاب حرفه به مربوط

تقاضـاي   بـه  ريزي نيروي انساني با رويكـرد معـروف   رويكرد برنامه). Friedeburg/Oehler 1995(شد  انكار مي

افراد در حق انتخاب بـراي   اساسيحقوق  به مكدر ارتباط با ك). Blaug 1970(مقايسه شده است  1اجتماعي

 قابلخالي  ظرفيتتأمين تعداد كافي  به اهتمامطور عمده در  به جا ريزي در اين آموزي و شغل، كار برنامه حرفه

هـا در   مـدارس و دانشـگاه   آموزانِ تصميمات دانش به شود تا بتوان آموزي ديده مي هاي حرفه دسترس در دوره

از ديـدگاه  . اسـت مطـرح   2مـدار  -رويكرد عرضه پس اين جا مسئله. آموزي پاسخ داد حرفهاب مورد حق انتخ

هـاي   شناختي، اين رويكرد بر روندهاي قابل مشـاهدة تصـميمات افـراد در مـورد حـق انتخـاب برنامـه        روش

بي بـا  خـو  به رويكرد تقاضاي اجتماعي 3بديهينظرية . هاي اقتصاد آموزي استوار است نه بر توسعة شاخه حرفه

ايـن  . آموزي سازگار بـود  بخشي در توسعة آموزش و حرفه هاي رهايي و تالش 4اي مساوات طلبي نظرية برنامه

كار گرفته شد، اما خيلي زود در نتيجة پديدة  به ها و مؤسسات مشابه وسيلة دانشگاه به رويكرد قبل از هر چيز

 تقاضـاي در تحليل نهايي، رويكـرد  ). Teichler 1974(تجربه كرد طرد شدن را  "5مازاد صالحيت" به معروف

  .پذيري نامحدود عرضة كار استوار است اجتماعي بر فرضية انعطاف

توانـد   اند، زيرا كاهش عرضـه و تقاضـا نمـي    قابل استفادهآموزي  حرفهطور مشروط در  به هردو رويكرد تنها

) دوگانـه (هـاي   هـاي كيفـي برنامـة درسـي در نظـام      پرسـش  ذاتـي حقانيت را در تنوع حريفان و پيچيدگي 

آمـوزي از طريـق انفـرادي كـردن      تر در اقتصـاد آمـوزش و حرفـه   متأخررويكردهاي . برقرار كند آموزي حرفه

اصـطالح   بـه  آموزي تا باالترين درجة ممكـن، از طريـق   عرضه و تقاضا در معيارهاي حرفه به تصميمات مربوط

شـد، بـر مسـأله     مـي  تأييـد   )Milton Friedman(ميلتـون فريـدمن    بـار توسـط   ، مانند آنچه اولين"6ها پته"

  .ريزي فايق آمدند برنامه

  آوري فن تحوالت سنجش

                                                 
1. Social Demand 
2.supply-oriented approach 
3. axiomatic theory 
4. egalitarian 
5. over-qualification 
6. vouchers 
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 آوري كـه  فن سنجشآوري آمريكا در فرم دفتر  فن سنجش. در آمريكا است) TA( 1آوري فن سنجشريشة 

موقع  به هدف آن دريافت. كرد، نهادينه شد ميعنوان يك خدمت اطالعاتي براي كنگرة اياالت متحده عمل  به

). Deitmer 1985(بـود   هـا  يا ملهم از طرح آوري فن مسايل سياسي ملهم ازهاي اثبات شدة علمي براي  پاسخ

منظور كسب مبنايي منطقـي بـراي    به آوري اثرات خواسته و ناخواسته استفاده از فن به شود تالش مي TAدر 

محيطي  عالوه بر نتايج زيست. آوري مورد بحث وزن داده شود فن "چگونگي"و  "چرايي" به تصميمات مربوط

در . دگيـر  قرار ميمورد بررسي  قاعدهعنوان يك  به يزنآوري  ها، ابعاد اجتماعي فن آوري فن كاربردو اقتصادي 

، يك مبنـاي  بنابراين. تعريف شده است "آوري فن"اي در ارتباط با واژه  طور گسترده به TAخود،  وليةا شكل

،  پـژوهش هـاي   ي مختلـف عاليـق اجتمـاعي در خصـوص عنـوان و روش     هـا  حيطـه  بـه  اي و توجه رشته ميان

  .دهند را تشكيل مي TAشناختي  هاي اساسي روش ويژگي

در سـطح فـدرال    TAهاي مختلف سياسي براي برقـراري   از جانب گروههاي گوناگوني كه  در آلمان تالش

در .) بسته شد 1995در اياالت متحده، دفتر پس از دو دهه كار، در . (با شكست مواجه شده استبعمل آمده 

1990 ،TA  ورتمبـرگ   -ايالـت بـادن  در  2آكادمي سنجش فناورياز طريق ايجاد)Baden-Wurttemberg (

  ري شـده گيـ  آموزي جهـت  حرفههاي  برنامهطراحي  كه برايآموزي  حرفه هاي پژوهشاز ديدگاه . نهادينه شد

رويكردي اسـت كـه    TAهاي ضمني متنوع،  بر خالف گونه: است  وارد شده TAاست، دو نكتة انتقادي عليه 

. آورد پديـد مـي  وسـيله   -هـدف عنوان يك رابطة خطـي   به را 3كالسيك منطق فني يالگوخطر عيني كردن 

بـا اهـداف گفتـه     كـه  دهد ميقرار  كارشناساندر دستان را يكباره ريزي و طراحي  عالوه بر اين، مسأله برنامه

 ����(آوري مغايرت دارد  فن 5و توسعة مشاركتي "4دهي شكل -صالحيت براي هم"آموزي  شدة آموزش و حرفه

3.8.(  

  ترجديدرويكردهاي  3.1.4.3

دهـي و   شـكل مبتني بر اي،  هاي مداخله توان بين روش مدار فعلي مي -آيندهآموزي  حرفه هاي پژوهشدر 

ايـن  . گذاشـت  تـوان  مـي  تـري  تفـاوت بـيش  اي و مشـاركتي   هاي مشاهده بين روش. تحليلي تفاوت قائل شد

صـالحيت،   موقـع شـرايط و الزامـات    بـه  صشـبكة تشـخي  "وسـيله رويكردهـاي مشـتق شـده از      به ها تفاوت

FrequencyNet)("  فـدرال   هـاي  پـژوهش مورد حمايت وزارت آموزش و كه)BMBF(  قايسـة بـا   در م اسـت

                                                 
1. Technology Assessment 
2. Akademie fur Technikfolgenabschatzung 
3. technical rationality 
4. co-shaping 
5. participative development 
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انجـام   2اينهـا در برخـي مـوارد در تلفيـق بـا روش دلفـي      . انـد  شدهنمايش گذاشته  به 1ييرويكردهاي سناريو

  .شوند مي

  موقع به تشخيص

 هـاي  پـژوهش موقع اصل راهنماي شبكة مورد حمايت وزارت آمـوزش و   به ، تشخيص1990از اواسط دهة 

صالحيت در شبكه است كه در  شرايط و الزاماتموقع  به اين براي تشخيص: بوده است "FreQuenZ"فدرال 

صـالحيت   شـرايط و الزامـات  موقـع   بـه  در تشخيص ي فرعيها طرحمختلف از طريق   پژوهشيآن، مؤسسات 

روشن است كه ايـن اصـل   ). Bullinger/Abicht 2003; Bullinger/Bott/Schade 2004(كنند  مشاركت مي

هاي مبتني بر زمان  ريزي اي در ارتباط با افق برنامه ادعايي افزايش يافته نشانگر كم ،موقع به راهنماي تشخيص

سـال كـار    15تا  5ريزي بين  هاي برنامه بيني بر مبناي دوره پيش هاي پژوهشدر حالي كه در گذشته . است

، امـا  بوده  مربوطآينده  به شناسايي تحوالتي است كه ،موقع به كردند، حوزة كليدي تمركز برنامة تشخيص مي

ايـن  . را در نظـر گرفـت   اي متناسـب بـا آينـده   آموزي  حرفهتوان براي آنها  هستند، و مي  امروز قابل تشخيص

و بافـت آن  آمـوزي   حرفهبيني تحوالت احتمالي، بلكه شناسايي فرآيندهاي مهم تغيير در  موضوع كمتر پيش

  .است

  :آلمان فدرال اظهار داشت كه هاي پژوهشبنابراين، كميسيون وزارت آموزش و 

در ايـن ارتبـاط   . شوند شناسايي بايد هاي جديد اشتغال كه تا كنون هيچ صالحيت فردي براي آنها وجود نداشته  زمينه...... "
بـراي   كفايـت آموزي تا زماني كه عرضة جاي خالي در حـد   بايد دقت شود كه در شرايط نظام دوگانه، عموماً يك دورة حرفه

توسـعة   بـه  ،موقـع  بـه  ايـن بـدان معناسـت كـه تشـخيص     . شود نمي ارايه ،گرددنهاي اقتصادي مشاهده  آموزان در بنگاه حرفه
هـا يـا در    شود يا بايد بشود كه افراد خاصي در شـركت  اي مربوط مي نشده شناسايياما هنوز   هاي تقريباً كامل شده صالحيت
. براي آن ديده باشـند خاصي هم ) مناسب(ط تبآموزي مر هيچ حرفه هستند بدون آن كه آن را دارا از شركت، خارجبازار كار 
، شـوند  نميگيري  هايي در آينده جهت سوي نقطه به موقع، به تشخيص به با توجه "عملتجربه و  شرايط و الزامات "بنابراين، 

  ).Alex 1999ترجمه شده از ( "گرايش دارند  فعلي شرايط و الزاماتسوي  به سوي فرآيندهايي از حال و در نتيجه، به بلكه

هاي گوناگوني بـراي شناسـايي چنـين فرآينـدهاي دقيـق تغييـر اسـتفاده         روش از  پژوهشيدر اين برنامة 

در  ي ميـداني ، گفتگـو "3رونـد سـازان  "انـد از شناسـايي    عبارت هاي بكار گرفته شده ها و روش رويه. اند شده

ؤسسـات  م. المللـي  در سـطح بـين   يا مطالعات تطبيقيشغلي هاي خالي  هاي موقعيت ها، تحليل آگهي شركت

 ها و اطالعات را شوند تا داده يكديگر متصل مي به مجازي ارتباطات  يبونتر گوناگون داخل شبكه از طريق يك

نقـاط  هاي متفاوت  ديدگاه دارايهاي ذينفع  گروه رايب ،ارتباطات يبونتر عالوه بر اين،. سرعت مبادله كنند به

دهـي و هـم    گيري تحليلـي يـا شـكل    هاي مختلف هم از نظر جهت طرح. گذارد در اختيار ميرا نيز دسترسي 

                                                 
1. scenario approaches 
2. Delphi method 
3. trendsettler 
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موقع نيازهـاي مهـارتي در    به اي از تشخيص در حال حاضر، شبكه. اند اي متفاوت ماهيت مشاركتي يا مشاهده

  ).Bullinger/Schmidt/Schomann/Tessaring 2003(اندازي شده است  سطح اروپا نيز راه

  دلفي

 درآنچـه  . اجتمـاعي تثبيـت كـرده اسـت     هـاي  پژوهشهاي مختلفي در  گونه به جاي خود را 1روش دلفي

 ;Hader 2000( اشاعه يافته استداوري نسبتاً دقيقي دربارة موضوعات ارائه  است،هاي مختلف مشترك  گونه

Hader/ Hader 2000 .(از تصميمات راهبرديگردد كه براي حمايت  بخش ارتش بر مي به سابقة روش دلفي 

در ،  پژوهشـي خصوصـي  كاليفرنيـا، يـك مؤسسـه     RANDوسيلة شركت  به اين روش. كار گرفته شده است به

 تحـوالت روابـط متقابـل    بـه  بـراي بررسـي موضـوعات مربـوط     1960حمايت شـدة دهـة     پژوهشچارچوب 

  .ر، معرفي شدت شناختي و اجتماعي در بافتي وسيع فن

هـاي دلفـي، در    در بررسي. هاي بازخورد است سطحي و حلقه -هاي اصلي روش دلفي ساختار چند ويژگي

جزييـات   دربـارة  گيـري  تصـميم . شـوند  بكـار گرفتـه  تواننـد   شـناختي مـي   هاي جامعه اصل كل طيف بررسي

يكـي از  . دارد كارشناسـان ، موضـوع و حجـم جامعـة    همربوطـ   پژوهشياقتصاد طرح  به شناختي بستگي روش

دهنـدگان بـراي    طور مشترك دارند آن است كه جامعـة پاسـخ   به دلفي  پژوهشيهاي  هايي كه همة طرح چيز

طوري كه آنها اين  به شوند گري، با نتايج اولين بررسي مواجه مي هاي تكراري بعدي پرسش مشاركت در دوره

هـاي ديگـري    پرسشتر كردن آنها يا مواجهه با  دقيق به هاي خود، در صورت نياز فرصت را دارند كه در پاسخ

  .اند، تجديد نظر كنند كه هنوز باقي مانده

اصطالح دانـش و آمـوزش    به دورهمشخصي كه در آن از روش دلفي استفاده شد  فرصت در آلمان، آخرين

ت آمـوزش  وسيلة وزار به كه) Kuwan/Waschbusch 1998; Stock/Wolff/Mohr/Thitke 1998(دلفي بود 

ورد توسـعة سـاختاري   هدف اين تالش كسـب ديـدگاهي در مـ   . فدرال سفارش داده شده بود هاي پژوهشو 

  .بود 2010آموزي تا سال  با آن، نظام آموزش و حرفه دانش و متناسب

عنوان نتايج دانش و آموزش دلفي  به سناريوها پيشاپيش. شوند سناريوها ختم مي به هاي دلفي غالباً بررسي

عنـوان   بـه  توانـد  بر اساس تشخيص فوق، روش دلفي مي. اند عمل در نيامده به اعالم شدند، اما تاكنون 1998

و  كارشناسانهاي  هاي ذينفع و هيأت مشاركت از طريق موقعيت باالي گروه. بندي شود روش مشاركتي طبقه

حي تحليلي داشـت،  امطالعة گفته شده دلفي طر. شود تضمين ميسطحي اين روش  -همچنين ساختار چند

  .زيرا هيچ راهبرد عملي مستقيمي از آن مشتق نشده بود

  آموزي حرفهروش سناريو در 

                                                 
1. Delphi method 
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 Hermann(هرمان كان از مكتب آينده شناس آمريكايي  1960اولين رويكردها براي روش سناريو در دهة 

Kahn ( ريشه گرفته است)Kahn/Wiener 1967 .(   ريـزي علمـي و آينـده،     اين مكتب بـا اسـتقبال از برنامـه

روش سـناريو  . شـناختي بـود   هاي جامعه بيني هاي معمول پيش هايي را جستجو كرد كه بسطي از روش روش

ريـزي   عنوان ابزار برنامـه  به بعدهاو ريزي مديريت راهبردي،  عنوان ابزاري براي برنامه به طور خاص، بهنخست 

دليـل تكانـه    بـه  ،شـل هاي بزرگ نفتي مانند  در مجتمع. اثبات كردارزش خود را مدت  -لندب مدت تا -ميان

تقاضا براي ابزارهاي راهبردي مانند روش سـناريو برانگيختـه    1970تعديل در چارچوب بحران نفت در دهة 

 معين 1حديفرض بر اين بود كه شرايط . ريزي سنتي، فرضية ثبات در زمان بود هاي برنامه مبناي روش. شد

 معـين  يبا شرايط حد مرتبطمانند، يا دورة تحول يك متغير  گيري ثابت مي يك تصميم يا يك حوزة تصميم

ريزي كـارآفريني   از اين نقطة آغاز اين امكان وجود داشت كه متغيرهاي خاصي كه براي برنامه. ماند ثابت مي

  ).راي يك محصولبه عنوان مثال، فروش يا تقاضا ب(بيني شوند  مهم بودند، پيش

هاي بديل راهنماي عمل در ارتبـاط   همة رويكردهاي نظري و عملي اجراشده، از سناريوها براي ارائه طرح

نقـل قـول زيـر كـانون مشـترك همـة       . كننـد  گيري خاص اسـتفاده مـي   با آيندة يك موضوع و حوزة تصميم

  :كند ريزي انجام شده با كمك روش سناريو را منعكس مي هاي برنامه فعاليت

بـديل شـناخته   بيني، در حالتي از شـرايط حـدي    معين پيشآينده يك موضوع  حوالتعنوان توصيفي از ت به سناريو عموماً"
  ).Hansmann 1983, 11-12( "شود مي

هاي صحيح دربارة آينده نيست، بلكه  بيني ويژگي اساسي ديگر سناريوها آن است كه هدف آنها توليد پيش

ممكـن   معينهاي مسيرهاي  لزامستطوري كه آنها از ا به ان است؛كسوتگيران و پيش تصميماثرگذاري بر تفكر 

ريزي سـناريويي يـك روش علمـي     بنابراين برنامه. نشان دهندمنعطفي آگاه شوند تا بتوانند واكنش  تحوالت

هـاي   ينـه و گشودن گز ديدتر اي از تصميماتي با حاشيه به نيست، بلكه ابزاري خاص جهت كمك براي رسيدن

بينـي   پـيش  ممتـاز هـدف  . بندي شود هاي مشاركتي طبقه تواند در زمينة روش پس مي. طراحي و عمل است

يا تقويت مفاهيم راهنمـاي عمـل دربـارة    / نيست بلكه ايجاد و معينها براي متغيرهاي  دقيق تحوالت و داده

  .هاي ممكن يك حوزة موضوعي تعريف شده است آينده

  حليليهاي ت دهي و گونه شكل

كـار گرفتـه    بـه  "Berufe 2000" طرحدر آلمان در چارچوب  آموزي حرفهروش سناريو اولين بار در زمينة 

عنوان  به كاربست سناريوها، به در اين ارتباط، توجهي خاص). Heidegger/ Jacobs/Martin et al. 1991(شد 

ريـزي   ان ابزاري از برنامـه عنو به و "2استدالليهاي  ارتباط"هاي ممكن يا مطلوب در فرآيند  تصاويري از آينده

                                                 
1. boundary conditions 
2.discursive communications 
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شرايط و موقع  به تر تشخيصجديدسناريوها همچنين در رويكردهاي . مبذول شد آموزي حرفه محور -طراحي

  ).Windelband/Spottl 2004(كار برده شدند  به صالحيت در چارچوب علوم صنعتي الزامات

مديريت جديد، نه تنها كاربست نتايج، بلكه پيش از همه، كاربست فرآيند تهيـة سـناريوها و    آثار علميدر 

كننـد كـه    هـا كمـك مـي    اعضاي سـازمان  به اين فرآيندها. اند سنجش راهبردهاي عملي ممكن مشخص شده

ي هـا  حيطـه هاي سازمان را توسعه دهند يـا حـداقل زبـان مشـتركي بيابنـد و       هاي مشترك دربارة هدف فكر

شناسـي   در اصـطالح –ريـزي سـناريو    بنـابراين برنامـه  . گفتگو بگذارنـد  به اي ممكن يا عاليق متضاد راز مسأله

 ;Heijden 1996; Schoemaker 1995(است  "1سازمان يادگيري"مشاركت در ايجاد و نگهداري يك  -جديد

Schoemaker 1991.(  

هاي مشترك در ارتباط  الگو استدالليبر توسعة گفته در آلمان تمركز پيش هاي  طرحدر حالي كه در مورد 

2(بافـت توسـعة منـابع انسـاني     بستر و هاي منشعب از  الگوبود، در  ح ف آتبا آيندة 
HRD (   موضـوع جـذابيت

قابل  متجانس ذاتاًهاي بديل و  اين رويكردها، در مقابل زمينة ويژگي. شود نميمطرح آينده هاي بديل  ويژگي

راهبردهـاي عملـي كـه بـراي     . ها و راهبردهاي عملـي ممكـن متمركزنـد    گزين جاي، بر سنجش آينده قبول

  .ندشو در نظر گرفته مي "3با قوت"عنوان  به هستند،  هاي ممكن مناسب باالترين تعداد ويژگي

  سناريو مبتني بر ريزي فرآيندها در برنامه

موضـوعي    يا ابعـاد حـوزة  / اي و زمينه، فرآيند ساخت سناريو با تجسم شرايط گوناگون عدهبه عنوان يك قا

پـس از آن،  . هـاي مختلـف اسـت    روش به در يكايك آنها فرديات تغييردر مرحلة دوم ايجاد و سپس  تبطمر

بنـابراين سـناريوها از   . شوند تا سناريوها شكل بگيرنـد  هم فشرده مي به اي هاي متفاوت شرايط زمينه نظومهم

توان راهبردها و  بر مبناي اين سناريوها، مي. آينده هستند آرماني دربارة انواع  )Weberian(فكران وبر  همنظر 

بافت و شرايط كـاربرد،   به بسته. آنها را كنترل كرد به هاي عملي براي اثرگذاري آنها و شكل واقعي دادن بديل

ا تنها بـر  ي) 4دلفي روش گردشيمانند (هاي علمي  آوري گستردة داده تواند بر اساس جمع طراحي سناريو مي

اي  داليـل هزينـه   بـه  روشي كه–انجام شود هاي ثانويه  يابي يابي دانش موجود فعلي، مانند ارزش اساس ارزش

  ).Leney/Coles/Grollmann/Vilu 2004(هاي كوچك مناسب است  براي سازمان

را  ها پژوهش. ح وجود دارد ف ت مدار آ -آينده هاي پژوهشبر مبناي بحث قبلي، دو خط مجزا در ارتباط با 

 -دهـي  اي شـكل  مداخلـه  بر اساس الگوي تحليلي باشد يا الگـوي . كردبندي  توان بر اساس دو معيار طبقه مي

  :دكره شاهدتوان در ماتريس زير م ميرا ها  مثال. اي و مشاركتي باشد يا غيرمشاركتي و مشاهده محور

  
                                                 

1. learning organisation 
2. human resource development 
3. robust 
4. Delphi round 
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 اي مشاهده مشاركتي 

 -دهي اي، شكل مداخله

 محور
Berufe 2000 ريزي نيروي انساني برنامه 

 تحليلي
هاي تجاري  سناريو

 توسعه منابع انساني

كالسيك بازار كار و  هاي پژوهش
 گويي پيش

  

 هـاي  پـژوهش ريـزي در   گويي و برنامه گزين پيش تواند جاي ي ميگراي آيندهيا  آ 3.1.4.4

  شود؟ آموزي حرفه

هاي زمـاني   ، تعريف بهينة دوره)Kees van der Heijden(يژدن ها دهندة هلندي، طبق نظر سازمان توسعه

در ارتبـاط بـا هـدف    ط و ممكـن  تبمـر  1هـاي  ريزي سناريوها جايي خواهد بود كه كميت نامتعين براي برنامه

بنظـر او   ).1در شـكل   S= senarioنقطـه  ( تالقـي كنـد  متغيرهاي قابـل پـيش بينـي     ريزي با كميت برنامه

تـر   هاي كوتاه اند براي افق مثابه ابزارهايي كه امتحان خودرا داده به  )F= forecast(بيني  هاي سنتي پيش روش

اختصار اشاره كرده، تحـت   به يژدنها هاي زماني دورتر، همان طور كه مناسبند، در حالي كه دوره ريزي برنامه

  .قرار دارند) H= hope(اختيار اميد 

  

  
  )Heijden 1996برگرفته از (ريزي  هاي مناسب برنامه هاي زماني مختلف و روش دوره: 1شكل 

                                                 
1. uncertainties 
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گـويي   هـاي پـيش   محـدوديت ، اي حرفـه  بيـت تر ريـزي آمـوزش و   تجربة رويكردهاي سنتي اقتصاد و برنامه

ماننـد  – آمـوزي  حرفـه  ياب تنها تعداد كمي از متغيرهاي مؤثر و جهت). ����3.1.1(دهد  را نشان مي كالسيك

جدا از آن، هـيچ راه حلـي بـراي    . بيني شود تواند با احتمال نسبتاً بااليي از وقوع پيش مي -تحوالت جمعيتي

پردازش و كاربست . شوند وجود ندارد ح كه از ماهيت موضوع ناشي مي ف ت اي آينده در آ هاي مسأله مجموعه

رغم  به. ميشه مختص منافع درگير در آن استهاي طراحي، ه مرتبط با آينده از نظر گزينه هاي پژوهشنتايج 

هـاي   برنامـه  يذاتـ ها و پيچيدگي  عرضه و تقاضا از نظر صالحيت درباره 1نكسوتاپيشنظر ميان زمينة افتراق 

و يـادگيري بـين مدرسـه و بنگـاه     مندي  مرتبط با قانونمفاهيم پايه  به مربوط پرسشهاي  مجموعهدرسي و 

 .اي در آينـده اسـت   حرفـه  بيتتر طراحي به راي توجيه منطقي بحث مربوطشرط مهمي ب اين پيش اقتصادي، 

آمـوزي   حرفـه  هـاي  پـژوهش عنوان يك معيار عمومي كيفيت بـراي   به يگراي آيندههمين دليل دعوت براي  به

  .كند بيني ارائه مي هاي پيش ريزي سنتي و روش هاي برنامه مدار مكملي اصلي و الزم براي روش -دهي شكل

٣.١.s٣.١.s٣.١.s٣.١.s                ����"����"����"����"        �و��و��و��و�
X0�ÄÐ	í:  0یònSا    �ÅÓ xw٢             Otfried Mickler    

2Y>ºZ: �ghiJ *GfÞ  و���jk 

  صالحيت در جامعة صنعتي هاي پژوهشآغاز  3.1.5.1

. در جامعـة صـنعتي بـوده اسـت      پـژوهش توسعة صالحيت در فرآيندهاي كار طي چند دهه كانون تمركز 

انـد   ، سازمان اجتماعي كار و تغييرات در كار انسان را بررسي كـرده ناوريمطالعات اوليه ارتباط بين توسعة ف

)Popitz/ Bahrdt/ Jures/ Kesting 1957.(  

كـار  ") Michael Schumann( ميخائيـل شـومان   و  )Horst Kern(مطالعـه هورسـت كـرن    به طور خاص 

بحـث   نـوعي  بـه آنها در مورد صـالحيت،  كار نتايج  و) Kern/Schumann 1970( "وشياري كارگرصنعتي و ه

عنـوان يـك    به مطالعه. سازي كرد شبيه 1970دهة  محور -اتهاي اصالح مشي آموزشي را در خالل سال خط

                                                 
1. protagonists 

هانور   )Leibniz(شناسي اجتماعي دانشگاه اليب نيتز  شناسي و روان شناسي صنعتي، مؤسسه جامعه دكتراي علوم سياسي، استاد جامعه -اتفرد ميكلر.2
بخش خدمات، مديريت در صنعت دانش، نوسازي تشكيالت اداري و تأثير  سازماندهي و نيروي كار در حيطه كارگران ماهر: زمينه اصلي پژوهش. آلمان

 .آن بر مخاطبان و كاركنان و مشاركت آنان در سرنوشت اينده بنگاه
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در  1خـردورزي وسـيلة كميتـة    بـه  اي بزرگ شبكه طرحدر چارچوب يك  )اتوماسيون(خودكار سازي مطالعة 

هاي فني كار صنعتي و آگاهي كار و كـارگر   در ابتدا مطالعه بر تغييرات شكل. سازي شد مفهوم 2اقتصاد آلمان

در آن زمان تأثيري زياد  و شومان كرن شناختي جامعه -با اين حال، نتايج صنعتي. از كار صنعتي متمركز بود

اين معنا كه حتـي در   به دند؛ا شناسايي كررقطبي شدن  به گرايش آنها روند. اي داشت بر بحث آموزش حرفه

، تعـداد زيـادي   طلـب   هـاي كـار صـالحيت    هاي توليد صنعتي در كنار محل شده، شركت خودكارهاي  هكارگا

انتقادي اساسي از مفهومي منجـر شـد كـه در     به اين يافته. كردند صالحيت ايجاد مينياز از  بيكار هاي  محل

بر ايـن فـرض    "3ارتقابخشي -گزاره"اصطالح  به اين. شي آموزشي داشتم تأثيري نيرومند بر خط 1960دهة 

كارگران ماهر و باصالحيت در  ي و عرضة فزاينده خودكارسازيهاي   آوري پيچيدگي فزاينده فنمبتني بود كه 

 .كند ارتقاي مداوم شرايط و الزامات شغلي را ايجاب مي بازار كار

هاي آموزشـي   تواند براي ايجاد ظرفيت سياسي روند قطبي شدن اين بود كه جامعه نمي استلزامات ي ازيك

كسـب  در عوض، اين يك وظيفة سياسي بود كه از تقاضاي كارگران براي . تكيه كند آوري بر تغيير پوياي فن

از . شود در صنعت، حمايت يفني و اقتصادتغييرات  به جاري گرايشتر در برابر  صالحيت بهتر و آموزش بيش

منظور ايجاد و نگهـداري   به و تقسيم كار  آوري مند در ساختارهاي فن مداخلة نظام كار آن گذشته، معناي اين

  .انگيز كار براي كاركنان بود هاي چالش زمينه

بـر موضـوعاتي ديگـر     آموزي حرفهجاي  به "كار صنعتي و هوشياري كارگر"علمي مطالعة  توجهاز آنجا كه 

هـاي   مقوله طور خاص در به اين. تر محصول جانبي مطالعه بودند صالحيت بيش به نتايج مربوطتمركز داشت، 

شناسي استخراج شده بودنـد، در خـور    هاي مهندسي كار و جامعه مطالعه براي توصيف صالحيت كه از مقوله

  .توجه بود

  شناختي صالحيت جامعه هاي پژوهششالودة  3.1.5.2

 هـاي  پـژوهش مؤسسـه  ( SOFI، )اي مؤسسه فدرال آموزش حرفه( BIBBحمايت  با الهام از اين نتايج و با

 /Mickler/ Mohr(د شـ آغـاز   "توليـد و صـالحيت  "مطالعـة جديـدي بـا عنـوان     ) شناختي گوتينگن جامعه

Kadritzke 1977 .(طـور انتخـابي    بـه  گرايشاتي كـه كـرن و شـومان   مندتر  كار آن عبارت بود از بررسي نظام

شناسايي كرده بودند؛ بررسي چندين بخش صنعتي با درصد بااليي از كارگران مـاهر و تهيـة ابـزاري جديـد     

  .صالحيت شرايط و الزاماتبراي تحليل 

سـازماني در   -آوري دليل تغييرات فن به صالحيت شرايط و الزاماتيك هدف مطالعه نشان دادن تغيير در 

ميـزان  و  هـا  در مورد نيمـرخ تجربي  ذخيره موجود دانشي وور خاص مهم بود كه ط به اين. توليد صنعتي بود

                                                 
1. rationalization 
2. Rationalisierungskomitee der deutschen Wirtschaft 
3. upgrading 
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كارهاي مرتبط با مهارت را  در درجة دوم، مطالعه بايد داليل و راه. افزايش يابد ت طلبكار مهار تحقق آنها در

مـرتبط   شـناختي  فن -طوري كه برآورد توان تغيير اقتصادي به كرد؛ ها بررسي مي در طراحي شغل در شركت

  .پذير شود با مهارت امكان

عمـل   به شناختي صالحيت هاي دقيق جامعه ها تحليل هاي كار شركت براي هدف اول، الزم بود كه از محل

سـازماني در توليـد    -يآور هـاي فـن   مطالعات مـوردي را پيرامـون نـوآوري     پژوهشگرانبراي هدف دوم، . آيد

مسأله بـر ايـن فـرض    . اجرا گذاشتند به را در چندين بخش صنعتي آوري فن -هاي اقتصادي صنعتي و تحليل

فرآينـد توليـد و   خـود  نظري استوار بود كه در بلند مدت، نه مؤسسات بيروني ماننـد نظـام آموزشـي، بلكـه     

 1975تـا   1973بـين  . كننـد  گيري اقتصادي آن هسـتند كـه امكـان بـالقوة صـالحيت را تعيـين مـي        شكل

، مبلمـان،  )چينـي  حـوزة حـروف  (چـاپ  : آوري كردنـد  هاي زيـر جمـع   لي در شاخههايي عم داده  پژوهشگران

  .و حفاظت فوالد خودرو، نگهداري ابزار ، ماشينابزار دقيق، ساختمانمهندسي 

  مفهوم مطالعاتي صالحيت

 ها و صـالحيت  صالحيت در شركت شرايط و الزامات: صالحيت تشخيص داده شدبراي دو مفهوم متفاوت 

هاي خاص مورد نيازي است كه  معناي توانايي به صالحيت شرايط و الزامات. هاي فرد عنوان دانش و توانايي به

هـاي   هـا و توانـايي   ها مهارت تر، اين طور دقيق به .شود سازماني كار حاصل مي -از وظايف كاري و شرايط فني

شـرايط و  ايـن  . ضرورت دارنـد شدة اجرايي  تعريف 1فني، سازماني و اجتماعي كارگرند كه براي انجام عملكرد

آمـوزي و تجربـه    هاي كسب شـده در حرفـه   كنند كه يكايك صالحيت صالحيت همچنين تعيين مي الزامات

  هاي كسب كارگيري صالحيت به بنابراين، گذشته از توانايي افراد در. آيند عمل در مي به چگونه در فرآيند كار

بـراي موقعيـت     زدايي با نتايجي گسترده ميشه يك فرآيند يادگيري و يادگيريها ه شدة خود، كار در شركت

  .آنان در شركت و بازار شغل است منزلت اجتماعيكارگران در محل كار و 

  تحليل ي برايابزار

هكـر  شـناختي   روان 2و نظريـة عمـل  ) 1970( كـرن و شـومان  شـناختي صـنعتي    هاي جامعه در پي مقوله

)Hacker( ،اين دو سـطح تحليـل  . صالحيت تهيه كردند شرايط و الزاماتابزاري را براي ارزيابي   پژوهشگران 

  .صالحيتشرايط و الزامات تحليل وظايف كاري و تحليل : هم بود به شدت وابسته به

 شـرايط و الزامـات  هـاي   سازي كردند كه با مقولـه  اي مفهوم گونه به هاي وظايف كاري را مقوله  پژوهشگران

توصـيف وظـايف   . ها اشـتباه شـوند   ها و توانايي كه وظايف با صالحيت هماهنگي برسند، بدون آن به صالحيت

بتـوان  را شـناختي بـراي موفقيـت     هـاي روان  شرط طوري كه پيش به قدر كافي واقعي و تفصيلي بود، به كاري

                                                 
1. performance 
2. action theory 
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بـين  را  هـاي اصـلي   و تفـاوت  گرفـت بتـوان در نظـر   را د؛ وظايف تكراري و همچنين غير تكـراري  كرمطرح 

ارائـه   را سه متغير ميانجي  پژوهشگرانعالوه بر اين، . دكرطور انتخابي توصيف  به كار بتوانمختلف هاي  محل

 دهنـد  وظـايف مشـخص شـده اجـازه مـي      بـه  كار، وسايل كار و سـازمان كـار كـه    فرمانعوامل تحت : كردند

صـالحيت متصـل شـوند     الزامـات  شـرايط و كـار و   -تغييرات توليد صنعتي و پويايي سـاختارهاي وظيفـه   به

)Mickler/Mohr/Kadritzke 1977, Vol. II, 30.(  

 -صالحيت با الهام از عمل شرايط و الزاماتهايي را براي تحليل  مقوله  پژوهشگرانبراي سطح دوم تحليل، 

 تشـكيل دهنـدة   شـرايط و الزامـات  بر اين اساس، آنها سـه نـوع   . توسعه دادند) 1973( هكرتحليل  -ساختار

  :ظرفيت كار را مشخص كردند

خصـوص   بـه  حركـت جسـماني،   بـه  حركتـي؛ يعنـي تقاضـاهاي مربـوط     -رفتار حسـي  شرايط و الزامات -

  .هاي دست مهارت

هاي حـاوي اطالعـات بـراي پـردازش      ادراكي؛ يعني توانايي درك عالمت خودكاررفتار  شرايط و الزامات -

  ).مانند حساسيت فني(عمل  به ها شده و انتقال عالمت آموختهاينها با استفاده از الگوهاي داوري 

ريزي؛ يعني توانايي درك شرايط در  عنوان تقاضاهاي رفتار تشخيصي برنامه به شناختي شرايط و الزامات -

  .فرآيند كار و انجام وظايف جديد از طريق حل مسأله روشمند

طور سلسله مراتبي  به بعدي كه نهاضافه شد؛ ُاين ليست  به انگيزش كار، شرايط و الزاماتبعد مهم، آخرين ُ

هنجارهاي تثبيت شـده در   به معناي آن توانايي اتصال. بعد ديگر سازمان يافته استطور موازي با سه ُ به بلكه

  .رفتار مستقل است به خالل كار و برگردان آنها

  نتايج مطالعه

 Mickler(است  قرار دادهصالحيت  هاي پژوهش در اختيارهاي زيادي را  يافته "توليد و صالحيت"مطالعة 

1981:(  

فرآينـدهاي  . توليد صنعتي استنباط شـود   آوري تواند از موقعيت فن نمي كسب و كارسطح صالحيت در  -

عنوان متغيرهاي مهم تعديل كننـده   به و تقسيم كار بايد  آوري اقتصادي و اجتماعي در كاربرد عملي فن

  .در نظر گرفته شوند

مشـي صـريح صـالحيت متصـل      يك خـط  به سازماني را -آورانه هاي فن ها نوآوري اغلب موارد، شركتدر  -

و  صـنفي هـاي   عـالوه بـر ايـن، اتحاديـه    . كـارگران مـاهر   بكارگيرييعني تصميمي له يا عليه  :اند نكرده

ري ي كـا هـا  حيطـه . كنند زدايي از وظايف شغلي مقاومت مي ندرت مقابل صالحيت شوراهاي كارگري به
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 ،تـر  وري بـيش  بـراي بهـره   هاي كاهش هزينه يـا افـزايش ظرفيـت    دليل هدف به پيچيده در طول زمان

  .اند شده 1تجزيهسازي  از طريق استانداردسازي و ساده اي هايي زيركانه روش به

شرايط اقتصادي واگـرا و   به كردن كار پيچيده در توليد صنعتي، بدون توجه تجزيه به طور كلي تمايلي به -

ماننـد  (اين روند تنها در چند مورد اندك . هاي مختلف صنعتي وجود داشت روندهاي نوآورانه در بخش

تنهـا كـار   . اندازي و نگهداري جبران شـد  در راه طلب زمان كار مهارت با افزايش هم) مهندسي مكانيك

يـك، در برابـر   عنوان شكلي از كار پيچيدة اتوماسيون و كار سوار كـردن در مهندسـي مكان   به نگهداري،

  .هاي خود ايستادگي كردند سازي اساسي كاركرد ساده

 هاي بزرگ در سـطوح كـار صـنعتي مهـارت     تفاوت به صالحيت توجه خود رادرباره تطبيقي هاي  تحليل -

كه دامنة آن از وظايف تخصصي محدود تـا كـار جديـد و بـا صـالحيت بـاالي       . اند معطوف داشته طلب

امـروز، از مكانيـك    طلب ناهمگوني قابل توجه كار مهارت به ليل همچنيناين تح .نگهداري متغير است

  .اشاره كرده است خودكاردر توليد  طلب هاي فني و انتزاعي كار مهارت سنتي گرفته تا شكل

اي  هـاي شـاخه   هـا و تحليـل   سودمندي مطالعات موردي را در شركت  پژوهشگرانشناسي،  روش لحاظ به -

. اند سازماني نشان داده -آورانه بررسي پويايي و شرايط فرآيندهاي نوآوري فن اقتصادي جهت -آورانه فن

هـاي صـالحيت كـار     رخ صالحيت، امكان تعيـين نـيم   شرايط و الزاماتاستفاده از ابزار جديد براي ثبت 

اين ابـزار  . دهي آنها در ابعاد شناختي را فراهم كرده است صنعتي و نيز تغييرات و سامان -طلب مهارت

، را با "هاييفقط انجام يك كار"گزيني فهرست قبلي ساده و مشترك از چند نوع دانش و مهارت،  ايج

  .پذير كرده است ابعاد رفتاري انواع صالحيت امكان به مند ديدگاهي نظام

  هاانتقاد

وارد اين انتقـاد  . اشاره شود "توليد و صالحيت"هاي مفهومي مطالعه  برخي ضعف به الزم است در بازنگري

عملي فرآيند كار اجرايي كاهش داده است؛ در نتيجه  شرايط و الزامات به شده كه مطالعه، مفهوم صالحيت را

ماننـد   -واقعـي صـالحيت   شـرايط و الزامـات  هاي صـالحيت و   متغيرهاي تعديل كنندة بالقوه بين درخواست

رسـد در بـازنگري    نظـر مـي   بـه  ،عالوه بر ايـن . را ناديده گرفته است -فرآيندهاي كسب صالحيت و استخدام

انـدازي كـار و نگهـداري     بررسـي وظـايف راه   بـه  اگرچه مطالعـه . زا باشد توليد صنعتي مشكل به محدود شدن

  .رشد كارگران يقه سفيد فني و بازرگاني را پوشش نداده است به پرداخته، اما حوزة رو

  هاي جديد مسأله معرفي تخصص بارةصالحيت در  پژوهش 3.1.5.3

                                                 
1. disintegrated 
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 Ingrid Drexel(اينگريد دركسل  توسط "1َلختيساختارهاي نيروي كار بين فشار براي تغيير و " مطالعة

محـدوديت سـنتي    بـه  مطالعه با توجـه . مورد اشاره در باال را بررسي كرده است هاي برخي از نارسايي) 1982

ده است كـه صـالحيت و   بال كررا دن تجربيرويكردي نظري و ، )ISF2( علمي اجتماعي هاي پژوهشمؤسسه 

گرفتـه  هـا و جامعـه در نظـر     شركت بين مسايل 3عنوان متغيرهاي تعديل كننده به را مش نيروي انساني خط

صالحيت در توليد تنها يكـي از عـواملي اسـت كـه      شرايط و الزاماتبر اساس اين مفهوم، تغييرات در . است

هـاي خـود را بـا     مشي ها همچنين خط شركت. دهند آن واكنش نشان مي به ها هاي صالحيت شركت مشي خط

 -مانند كارگر مـاهر، كـارگر نيمـه   ( 4شدة اجتماعي  هاي تعريف متغيرهايي مانند بازار اشتغال، انواع صالحيت

 نيـروي انسـاني  هاي شغلي انـواع گونـاگون كـارگران و سـاختارهاي      زندگي عرفي، الگوهاي )ماهر، تكنيسين

  .دهند موجود خود تطبيق مي

  و نتايج مطالعه ضرورت

مـاهر را اسـتخدام    -طور سـنتي كـارگران نيمـه    به هايي كه مسائلي بوده است كه شركتبر بررسي تمركز 

مانند كارگر ماهر شيمي، كارگر مـاهر  (جديد با كارگران ماهر  تخصصي هاي اندازي حرفه راهكردند، هنگام  مي

هاي جديـد   گزين كردن كارگران نيمه ماهر با تخصص جاي به شدت به ها شركت. شدند با آن مواجه مي) فوالد

بـا  . ديگر كافي نبود آوري دليل تغيير گستردة فن به آموز كار -شيوة سنتي صالحيت. مند بودند توليدي عالقه

بـراي اسـتفاده از امكانـات     مطلـوب  ةافراد جوان تحصـيل كـرد  . اين حال، مشكالت بزرگي با اجرا همراه بود

هاي كارگران سـنتي   هايي بين گروه كشمكش. كم بودند؛ زيرا كار توليدي كار جالبي نبود آموزي جديد حرفه

وسـيله كـارگران مـاهر جـوان تهديـد       به كردند شغل آنها ماهر احساس مي -آمد؛ زيرا كارگران نيمه پيش مي

  .شود مي

طور اساسي بين  به واقعي مسيرهاي شغليشغلي و  متعارفكه انتظارات  اينگريد دركسل نشان دادمطالعة 

در طـول  . اسـت هاي پيشرفت و محتواي كار متفاوت  ماهر از نظر رضايتمندي، فرصت -كارگران ماهر و نيمه

تـوان   مـي طـوري كـه    بـه  اسـت،  جاي گرفته و اسـتوار شـده  زمان اين تمايالت در الگوهايي از زندگي شغلي 

 دركسـل يكي از نتـايج  . از يكديگر تميز داد ماهر -كارگر ماهر يا كارگر نيمه هاي عنوان را برحسبها  شركت

خـود موجـب معرفـي     بـه  ، خـود هـا  آوري دليـل تغييـر فـن    بـه  صالحيتي باالتر شرايط و الزاماتآن است كه 

ايـن  . داردها بسـتگي   ساختارهاي سنتي اشتغال در شركت به هاي توليدي جديد نشده، بلكه اين امر تخصص

 آموزي حرفهنوبة خود، مستقل از تحوالت بيروني جامعه، مانند بازار اشتغال محلي و توسعة نظام  به ساختارها

هـاي توليـدي    تخصـص  اندازي راهبا اين حال، توضيح بديلي براي مشكالت مشاهده شده در . اند وجود نداشته
                                                 

1. inertia 
2. Institut fur Sozialwissenschaftliche Forschung Munchen 
3. moderating variables 
4. socially defined qualification 
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شـود؛ يعنـي    مربوط نميرخ شغلي معمول كارگر ماهر  نيم به تواند اين باشد كه وظايف كاري جديد جديد مي

 شـرايط و الزامـات  بررسـي شـود، زيـرا مطالعـة      سـت توان اين فرضـيه نمـي  . اند نبوده انگيزآنها چندان چالش 

  .كرده است نميهاي كار را ارزيابي  صالحيت محل

  يابي مطالعه ارزش

را  بعـد اصـلي  صالحيت را گسـترش داده تـا دو ُ   هاي پژوهششناختي  رويكردهاي جامعهدركسل   پژوهش

تـر اجتمـاعي، ماننـد نظـام      هـا و شـرايط گسـترده    شـركت  نيروي انسانيمشي  صالحيت و خط: پوشش دهد

هـاي   شناختي صـنعتي صـالحيت از نـوآوري    آن معنا نيست كه تحليل جامعه به با اين حال، اين. آموزي حرفه

شـناختي   دو مطالعة جامعـه  در حقيقت هر. ارزيابي تحوالت صالحيت است به سازماني مازاد بر نياز -آورانه فن

 هـاي  پـژوهش بـراي   ويـژه  بـه   پژوهشهاي  اي از هردو رويكردها و روش هم پيوسته به كيبتر اند كه دهدانشان 

  .پربار باشدتواند  ميصالحيت آينده دربارة 

  شناختي صنعتي بعدي جامعه هاي پژوهش 3.1.5.4

كردند كه دو رويكرد توضيح داده شده در بـاال  ي استفاده ا شناسي از روش 1980مهم در دهة   پژوهشدو 

آينـده كـارگران   " و) Kern/ Schumann 1984( "؟1پايان تقسيم كـار "، پژوهشاين دو . كيب كرده استتر را

 1990هـاي آمـوزش در دهـة     مشي خطو  كارمقوله هاي  ، بر بحث)Baethge/Oberbeck 1986( "2سفيد يقه

  .اند حاكم بوده

  كردن كار تخصصي باز مفاهيم جديد توليد و

نشان داد كه شومان و كرن مطالعات . آور دو مطالعة روند توسعة صالحيت است يك نتيجة خاص و تعجب

گزين شده و بقية كارهاي  جاي خودكارسازيصالحيت با نياز از   ، كار بيباال فني با سطحي توليد ها حيطهدر 

، "مفـاهيم جديـد توليـد   "ها، با نـام   شركت خردورزيراهبرد جديد  به آنها اين روند را. ارتقا يافته استتوليد 

هـا در صـدد افـزايش     شـركت : انـد  يافتـه  تحـول طـور اساسـي    بـه  خردورزيهاي جديد  شكل. اند نسبت داده

 ،هستند، با اين حال، مشاركت كارگران توليد در كـارآيي  رايانهكمك  به خودكارسازيپذيري از طريق  انعطاف

. صالحيت و شايستگي تخصصي دوباره مورد توجه قرار گرفته است -يدي كسب كرده و ارزش و اهميت جد

هاي مركـزي صـنعت    برخي بخشدر كيبي از نيروي كار تر روندي را در استفادة شومانو  كرنسو با اين،  هم

ها نيروي فكري را كه براي توليـد   شركت. مشاهده كردند) ، مهندسي مكانيك، صنعت شيميخودروصنعت (

ريـزي، كنتـرل    برنامـه  به طور خاص، آنها وظايف مربوط به .برگرداندندكارخانه  كارگاه به زم بود، از دفتر فنيال

                                                 
1. Ende der Arbeitsteilung 
2. Zukunft der Angestellten 
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تيب، انواع جديـدي از كـارگران   تر اين به .كيب كردندتر كارخانه كارگاهكيفيت و نگهداري را با كار توليدي در 

عنـوان   بـه  تـوان آن را  فرآيندي كـه مـي  – خودروصنعت  خودكارهاي  ماهر، مانند تنظيم سيستم در دستگاه

  ).Kern/Schumann 1984, 97(ايجاد شد  -اي كردن كار توليد مشخص كرد بازحرفه

  كيب وظايفتر مند و نظام خردورزي

  هـاي بيمـه، خـرده    ها، شـركت  مانند بانك(هاي خدماتي بزرگ  ها در شركت رايانهكاربرد فشرده  به با توجه

ــي، ادارات  ــنعتي فروش ــومي و ص ــه)عم ــك و ، بتگ ــه   اوبرب ــل مقايس ــايج قاب ــرده  نت ــزارش ك ــد  اي را گ ان

)Baethge/Oberbeck 1986 .( عنـوان راهبـرد    بـه  1منـد  نظـام  خـردورزي اند كه  اظهار داشته  پژوهشگراناين

 ها تقسيم كار فشرده سابق را از طريق تمركز شركت. كيبي كار منتهي شده استتر سازمان به ها جديد شركت

اي كـه تنهـا بـا     گزينـه انـد،   كـاهش داده يـك كارمنـد،    بايك مشتري  برخود  كسب و كارهاي  همة فعاليت

 اوبربـك و  بتگـه بـا وجـود ايـن،    . ها امكان پذير است هاي داده عملكرد باال و پايگاهبا  رايانههاي جديد  سامانه

كه وظـايف آنـان    اين به هاي كاركنان، بسته صالحيت براي گروه شرايط و الزاماتكنند كه  همچنين اشاره مي

  .يافته است تحولمتفاوتي  شكل ، بهباشدمحور  -يا اداره -بازار

) خريـد  واحـد فـروش،   واحـد مشـاوره مشـتريان،   ( درگير هسـتند نزديك با بازار كار از براي كاركناني كه 

اگرچـه شـيوة عمـل و    . صالحيت منجر شده است پيچيدهرخ  نيم به كيبي كارتر و سازمان  آوري استفاده از فن

 تر گستردهدامنة اما ، گيرد صورت ميهاي فني پردازش اطالعات  شكل برحسبطور عمده  به گيري آنها تصميم

را در  2مفهـوم آفـرين  داده و تفكر  ارتقادانش تخصصي را  ها، گيري وظايف و حوزة گستردة مسؤوليت تصميم

  .است چالش خوانده به بسياري از موارد

هـا مايـل    شد، شـركت  مربوط مي) مانند حسابداري، مديريت موجودي(كاركنان اداري صرف  به تا آنجا كه

اي حـد و مـرز وظـايف     طور فزاينده به زمان با اين حال، آنها هم. را كاهش دهند غيرمنعطفبودند تقسيم كار 

 فرصـت  نـاگزير طوري كه در بلند مدت، كاركنان اداري  به كردند؛ تر رنگ كماداري را از وظايف مرتبط با بازار 

  حرفـه در مسـير  بسـتي   اين طريق، آنها بن به .كردند پيدا ميرخ جامع تخصصي  نيم به يابي براي دستكمتري 

ي بـازار نداشـت   هـا  حيطـه  بـه  هـيچ راهـي   ،شـدن خطـوط تقسـيم    غيـر منعطـف  دليـل   بـه  ايجاد كردند كه

)Baethge/Oberbeck 1986.(  

را در مطالعات و در  "3ذهني كردن كار"شناختي مفهوم  جامعه -هاي اخير چندين محقق صنعتي لدر سا

 هـاي  پـژوهش تمركز اين رويكردهاي جديد در ديگر . اند رخ صالحيت خود گنجانده هاي نيم نتيجه در تحليل

صالحيت نيست، بلكه بر توسعة  شرايط و الزاماتو سازماني بر صالحيت و  آورانه صالحيت بر تأثير شرايط فن

                                                 
1. systemic rationalization 
2. conceptional thinking 
3. subjectivation of work 
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خـدمات،   طلـب  هـاي صـالحيت   هـاي جديـد كـار و شـغل     طور خـاص، در شـكل   به .صالحيت كاركنان است

كاركنـان بايـد صـالحيت خـود را خودشـان      . اسـت  يافتـه اي  فزاينـده  اهميـت هاي ذهنـي كاركنـان    توانايي

گيـري در   ديگر يـك عامـل نتيجـه    بنابراين ذهنيت). Baethge/Baethge-Kinsky 2002(دهي كنند  سازمان

 نيروي انسـاني تبـديل شـده   منبع مهم  به شود، بلكه كه توسط مديريت كنترل نيست  كسب و كارمحاسبات 

 با جديتشود  مقتضاي اين امر آن است كه از كاركنان خواسته . شود كار گرفته مي به است كه توسط شركت

هـاي خـود باشـند     ينـدهاي توليـد و نـوآوري شـركت    تري در فرآينـد كـار شـركت كننـد و بـازيگر فرآ      بيش

)Moldaschl/Voss 2002.(  

  شناختي صالحيت حال با گذشته جامعه هاي پژوهشمقايسه 

ها براي صالحيت  الزام به كمبودهاي صالحيت و در نتيجه، به شناختي صالحيت گذشته جامعه هاي پژوهش

 خـردورزي زدايي از طريق  تمركز آنها بر مسائل صالحيت. دادند هاي شغلي توجهي نشان نمي تعدادي از گروه

شـرايط  برعكس،  تر، مطالعات تازه. وسيلة طراحي كار صالحيت مدار بود به و تقويت شرايط محدود كنندة كار

مسائل كسـب   به طور عمده به تواند كنند كه مي گزارش ميصالحيت جديدي را در توليد و مديريت  و الزامات

. ها مربوط باشد مشي فعال كسب صالحيت شركت هاي كاركنان و بنابراين تقاضاي خط صالحيت برخي گروه

شـرايط و  دليل امكان گسترش بخشـي   به هاي بزرگ شغلي را شدن گروه تجزيهاين مطالعات همچنين خطر 

تنـزل موقعيـت كاركنـان در     بـه  و صالحيتي انتخابي كه منتهـي  وي انسانينيرمشي  صالحيت و خط الزامات

  .كنند شود، شناسايي مي هاي شغلي مي بست شركت و بن

هاي توسعة صالحيت را از طريـق تغييـرات در شـرايط اقتصـادي      كار عالوه بر اين، مطالعات اخير ديگر راه

هـا بـراي نـوآوري و مـديريت      تصميمات شركت به تر طور فشرده به كنند، بلكه ها تعريف نمي ها و شاخه شركت

هـا در   اين مستلزم در نظر گرفتن منافع متضاد بازيگران مختلـف شـركت  . پردازند گيري مي فرآيندهاي شكل

  .هاست گيري صالحيت در شركت هاي شكل گيري و با تمركز بر گزينه ارتباط با بحث مفاهيم بديل شكل

  صالحيت در بارة آينده  هاي پژوهشوظايف  3.1.5.5

هـاي خاصـي از شـركت محـدود      بخش به بسيار نزديكاز آنجا كه مطالعات گذشته گسترة كار خود را ) 1(

و فرآينـدهاي  ) دفتـر فنـي   بـه  توليـد كارگاه مانند از ( شرايط و الزاماتتوانستند تغييرات در  كرده بودند، نمي

ي هـا  حيطـه مطالعات آينده بايـد  . ر نظر بگيرندارتقاي مربوط را، كه براي توسعة صالحيت اساسي هستند، د

  .ي خدمات در داخل و خارج شركت متمركز شوندها حيطهتري بر  طور قوي به خود را وسعت دهند و  پژوهش

طـور   بـه  جديد بايد هاي پژوهش، "سازمان كار"و  "فني امكانات"همچنان مهم  يهاي گذشته از متغير) 2(

 شـرايط و الزامـات  تغييـرات در  . توليد را بر تغييرات صالحيت مـد نظـر قـرار دهنـد     تحوالتتري نتايج  قوي
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توانـد از طريـق رديـابي تـأثير      مشي صالحيت، تنها مـي  و خط كاركنانصالحيت، همراه با نتايج مربوط براي 

  .ودطور مناسب در نظر گرفته ش به ريزي، ي توسعه، ساخت و برنامهها حيطهخصوص در  به نوآوري، -توليد

گذشته در انطباق ابزارهاي توسعه يافته براي تحليل تقاضـاهاي صـالحيت در توليـد بـا      هاي پژوهش) 3(

هـاي   جاي آن، تحليـل  به .اند فني موفق نبودهامور سفيد در دفاتر مديريت و  -وظايف صالحيتي كاركنان يقه

دانـش   شـرايط و الزامـات   توصيف محتواي وظيفـه و فهرسـت كـردن    به سفيد -موجود كار در مورد كار يقه

و  سـنجش آينده بايـد مفهـومي از    هاي پژوهشبنابراين ). Baethge/Oberbeck 1986, 187(اند  محدود شده

و فني توسـعه   يمديريت طلب صالحيت هايمند ابعاد رفتاري مرتبط با صالحيت را براي كار بندي نظام درجه

  .دهند

هـاي تـدريس و يـادگيري،     هـا، روش  محتواهـا و هـدف   به اي كه فني و حرفه بيتتر آموزش و هاي پژوهش

تحصـيلي  هـاي   هاي شغلي و رشـته  پردازد، نيازمند تفكيك زمينه ها مي ها و نظام سازمان و ساختارهاي برنامه

تفـاوت اساسـي   . آيـد  حساب مي به المللي تطبيقي اندازي است كه از نظر تاريخي، مّلي و بين اي از چشم حرفه

هـاي   هـا و روش  آموزي براي مشاغل گوناگون فقط در محتواها نيست، بلكه آنها از نظر شكل فرآيندهاي حرفه

اي،  حرفه آموزشعلم  متمركز بر هاي پژوهشدر كنار . اي نيز با يكديگر تفاوت دارند تدريس و يادگيري حرفه

ابط آمـوزش  هاي عمومي و ضو ويژگي به شناختي صالحيت، كه همه جامعه هاي پژوهششغلي و  هاي پژوهش

هـاي شـغلي خـاص توسـعه      مشـاغل و زمينـه   به مربوط  پژوهشهاي  شوند، سنت اي مربوط مي حرفه بيتتر و

 ي فرعيها اين رشته. ح است ف ت آ هاي پژوهشآنها اساساً در شكل   پژوهشها و نتايج  مسائل، روش. اند يافته

ابتداي قـرن گذشـته    به اند، اما ريشة آنها تهح نسبتاً دير شكل گرف ف ت آ هاي پژوهش در  پژوهشهاي  و زمينه

عنوان اسـالف   به تواند مي) Taylor 1913( تيلور و) Gilbreth 1911(ژيلبرت هاي وظيفه  تحليل. گردد باز مي

  .در نظر گرفته شود هاي پژوهشاين نوع 

 حـوزة   هـاي  پـژوهش تخصـص علمـي در    بـه  ح نياز اساسي ف ت ريزي آ ح و برنامه ف ت هاي آ پيدايش نظام

افتراقـي بـر     پـژوهش ضرورت . وجود آورد به هاي درسي، تدريس و يادگيري ها، برنامه را در صالحيت 1خاص

مطالعـات  "عنوان نمونه، بانيان  به .هاي همجوار نيز مشخص شده بود وسيلة رشته به اي هاي حرفه حوزهاساس 

شـناختي   جامعـه  هـاي  پـژوهش هاي  محدوديت به ،محتواهاي كار و آموزشبهنگام طرح ) 5.2.8 ����( "2كار

  :اند اشاره كرده

دربـارة آن كـه    انجـام نگرفتـه  هـاي   علوم اجتماعي در مـورد مشـاغل عبـارت اسـت از همـة توصـيف       آثار علميشكاف در "
كار  اهل تجربه و حرفهكه چگونه  دربارة آن انجام نگرفتههاي  و همة تحليل دشو شامل ميچه چيزهايي را هاي شغلي  فعاليت

  ).Heritage 1984, 299( "كنند است، مديريت مي بسياررا كه براي آنها موضوعي جدي و داراي اهميتي 

                                                 
1. domain specific 
2. studies of work 
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 Heritage(اي ارائه شد  حرفهتحصيلي هاي  در رشته ها پژوهشگيري  تنها در چند سال آخر بود كه شكل

1984; Pahl 2005 .( ح فـدرال   ف ت آ هـاي  پـژوهش طور خاص از زمان تأسيس مؤسسه  به ها پژوهشاين نوع

)BBF(اي فدرال  حرفه بيتتر ، مؤسسه آموزش و)BIBB ( ًهاي شغلي ايجاد شد همة زمينهدر در آلمان تقريبا .

 دراي  كننـده   طـور قـانع   به اي هاي حرفه در رشته  پژوهشدهد كه ضرورت  گيري آن نشان مي شكلتاريخچه 

  )..Mullges 1975, 8 ff.; Abel 1963, 3; Stratmann 1975b, 341 ff(نيز ابراز شده بود  آموزي حرفهعلم 

٣.٢٣.٢٣.٢٣.٢.٠.٠.٠.٠                �2222    رxy*رxy*رxy*رxy*    ����    �و��و��و��و����    ��c��p��c��p��c��p��c��p    ������������    �    ١١١١ا�ا�ا�ا
 Jorg-Peter Pahl & Felix Rauner            ٣روuc�` a_  و  ٢}y  4z	رگ ;í: >ºU	0�ÄÐ"�ن

2Y>ºZ :�ghiJ *GfÞ و���jk 
  تبيين مفهومي   3.2.0.1

و باشـد  سـازمان يافتـه   مشـاغل   هم راستا بـا  ي كهاي بر مبناي كار حرفهتحصيلي هاي  در رشته  پژوهش 

كشورهاي داراي نظام توسعه . استوار شده است دهي اي مرتبط با اين سازمان بيت حرفهتر آموزش و مبتني بر

مياني  علمي، سطح هاي تخصص يالگوبا پيروي از . دارندبرخوراي  سنت حرفه معمول ازطور  به ح ف ت آ يافتة

هاي شغلي يا  زمينه درخود ن ساختار اي ه، كساختار يافته است نظام اشتغال در اين كشورها بر اساس مشاغل

اشـاره   4هـاي تخصصـي   فعاليت بـه  هايي كه بين اصطالح). 2.3 ����( است بندي شده هاي شغلي دسته گروه

شـغلي   هـاي  وانعنـ  نامه واژه .داردتمايزي وجود پردازند،  مي 5آموزي مشاغل حرفه به كنند و آنهايي كه مي

هاي كار شناسايي كرده است؛ امـا تنهـا حـدود     رخ معناي نيم به شغل را 1700قريب ) DOT6(اياالت متحده 

                                                 
  :شرح زير است ترجمه نشده به هايي كه عنوان مقاله. ترجمه شده است مقاله آن 4مقاله است كه  8اين بخش در متن اصلي شامل  .1

3.2.2 EEC?ICT )در كشورهاي منتخب اروپايي) فناوري اطالعات و ارتباطات/ مهندسي برق و الكترونيك  
  مراقبت سالمتي 3.2.5
  علم آموزش اجتماعي/ آموزش و پرورش 3.2.6
  تغذيه 3.2.7

مطالعات : زمينه اصلي پژوهش.  )Dresden(تربيت، دانشگاه فني درسدن  دكتراي فلسفه، ديپلم مهندسي، استاد دانشكده تعليم و –پيتر پهل -يورگ .2
  .هاي خاص كار و فناوري آموزي و يادگيري در حيطه ههاي حرف اي،تدريس جوزه فلزكاري، مكان عمومي شغل و تدريس حرفه

  اي نگاه كنيد تربيت فني و حرفه پژوهش در آموزش و: مقدمه: زير نويس مقاله به -فليكس رونر .3
4. professional activities 
5. training occupations 
6. US Dictionary of occupational Titles= DOT 
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در كشـورهاي داراي نظـام پيشـرفتة    . انـد  آمـوزي شـناخته شـده    عنوان مشـاغل حرفـه   به مورد از آنها 1000

به عنوان مثال در دانمارك و ( 300تا  200آموزي بين  حرفه ، تعداد مشاغل1كارآموزيآموزي مبتني بر  حرفه

بنـدي   خوشـه . در ساير كشورهاي صنعتي متفـاوت اسـت   500و حداكثر ) در آلمان( 360تا قريب ) سوئيس

 اسـتقرار و  اي ح، سـازمان مـدارس حرفـه    ف ت معلمـان آ  گرايي هاي شغلي بر اساس تخصص مشاغل در زمينه

 -UNESCO همـايش در . گيـرد  دهد، صورت مـي  هاي شغلي را پوشش مي زمينه كليتآموزي پايه كه  حرفه

UNEVOC نگ ژوها )Hangzhou ()لـين بـار در سـطح بـين        2004 در سال) چينالمللـي   بـود كـه بـراي او

بر اين اساس، مدرك كه ). 1جدول (تصويب رسيد  به اي حرفه تحصيلي اي براي ايجاد دوازدة رشته نامه توصيه

 Maclean 2006; Rauner/ Dittrich(ح معرفي خواهد شـد   ف ت براي معلمان آبين المللي كارشناسي ارشد 

2006.(  

 متفـاوتي تأكيـد   شـدت وجود دارد كه با   پژوهشاي چهار زمينة  حرفهتحصيلي هاي  رشته هاي پژوهشدر 

  :اند از اند، عبارت تمايز يافته 2شغليهاي  هحوزكه بر اساس  آنها .آنها پرداخته شده است به

  شغل هاي پژوهش) 1(

  صالحيت هاي پژوهش) 2(

  برنامة درسي هاي پژوهش) 3(

  .آموزي حرفهعلم  هاي پژوهشتدريس و يادگيري شامل  هاي پژوهش) 4(

است كـه    يپژوهشديگر يك زمينة  ،و توسعه  پژوهشهاي  از طريق روش 3خاص حوزههاي  بررسي استلزام

آيـد   حسـاب مـي   به 4اي هوزح -اي و ميان شناختي ميان رشته موضوعي براي تفكر روش تر بيش عين حال،در 

هـاي ملّـي    بـاالي نظـام   واگرايـي اي نتيجة  هاي حرفه در رشته  پژوهشويژگي خاص ). 5.1.4 ����؛ 5.1.1 ����(

كشـورهايي كـه   . آمـوزش عـالي اسـت    به اي اي و الگوهاي متفاوت گذر از آموزش حرفه بيت حرفهتر آموزش و

هـاي   دانشجويان دانشگاه در آنها باالسـت تـا حـد زيـادي برنامـه      سهمح آنها توسعه نيافته و  ف ت هاي آ نظام

در ايـاالت   بـاليني بـراي نمونـه، پرسـتاران    . اند دانشگاهي ادغام كرده تحصيالتسابق خود را در  آموزي حرفه

هـا مطـابق بـا سـنت آمـوزش       هاي پرستاري خاصي در دانشـگاه  نامهمتحده و برخي از كشورهاي ديگر در بر

 ،مؤسسـات  ايـن  و تحصـيلي هـاي   پيرامـون ايـن برنامـه   ). Benner 1984(بيننـد   آنگلوساكسون آموزش مـي 

همين مطلب براي . وجود آمده است به اي مرتبط در سطح دانشگاه حرفهتحصيلي ي ها در رشته يهاي پژوهش

تبديل  ).3.2.7 ����(اند، صادق است  نظام آموزش عالي منتقل شده به اي كه بيت حرفهتر هاي بسياري از برنامه

در ارتبـاط بـا     بـا ايجـاد زيرسـاختي پژوهشـي     كليطور  به محور -دانشگاه به محور -اي مدرسه آموزش حرفه

                                                 
1. apprenticeship 
2. occupational domains 
3. domain specific 
4. cross-domain 
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آينـده در    صـالحيت پژوهشـگران  كسـب  نوبة خـود مبنـاي    به اين زيرساخت. تخصص مورد بحث همراه بود

بنـدي بـين    اي شدن فزاينده آموزش عالي مـرز  بنابراين در خالل حرفه. هاي دكتري و فوق دكتري شد برنامه

 هـاي  تيب، نتيجـة گسـترش پـژوهش   تر اين به .تر شد تر و كم اي و آموزش عالي كم هاي آموزش حرفه پژوهش

. براي بازار كار هدايت شدصالحيت كسب  به جا پيش رفت كه دومي آموزش عالي، تا آن به اي هاي حرفه رشته

 حمايـت گرديـد، زيـرا بـاالترين سـطح آن      1اي مـداوم  بيت حرفـه تر اين گرايش همچنين با توسعة آموزش و

در و ح وفـادار بـوده    ف ت هـاي آ  سنت پـژوهش  به هاي اين بخش با اين حال، فصل. مدرك دانشگاهي رسيد به

 اي خـارج از نظـام علمـي    اي، بـر آمـوزش حرفـه    حرفـه تحصيلي هاي  در رشته  بررسي خود پيرامون پژوهش

  .متمركزند دانشگاهي

تحصيلي هاي  رشته

 اي حرفه
 ها عنوان

تحصيلي هاي  رشته

 اي حرفه
 ها عنوان

 و مديريت كسب و كار

  توليد و توزيع كاال
  خدمات
  بازاريابي ،مديريت

  گري بيمهامور مالي، 
  ، تداركاتحمل و نقل
 گردشگري

 آموزش و فرهنگ

  و نوجوان از كودكمراقبت 
  آموزش مهد كودك

  آموزش بزرگسال
  هايي با نيازهاي ويژه گروه

 موسيقي و رقص

 توليد و ساخت

  ساخت
  طراحي مهندسي مكانيك

مهندسي /مهندسي عرضه
  محيط زيست

 خودرومهندسي 

اوقات فراغت، مسافرت و 

 گردشگري

  مسافرت
  ورزش

  خدمات گردشگري
 مهمانداري و پذيرايي

 ساختمانمهندسي راه و 

  مانساخت
  چوب

 آوري نما و پوشش فن

 كشاورزي، غذا و تغذيه

  كشاورزي
  توليد غذا

 اقتصاد داخلي

مهندسي برق و 

آوري  الكترونيك و فن

 اطالعات و ارتباطات

  هاي توليد امانهس
  مانتجهيزات ساخت

  آوري اطالعات و ارتباطات فن
 آوري رسانه فن

 رسانه و اطالعات

  چاپ
  تبليغات الكترونيكي

  خدمات مشتري الكترونيكي
 تبليغ فروش

 مهندسي فرايند و انرژي
  علوم كاربردي
 تبديل انرژي

 نساجي و طراحي

  توليد پارچه
  لباس

  طراحي داخلي
 هنر و صنايع دستي

مراقبت سالمتي و مراقبت 
  مراقبت سالمتي

  بالينيمراقبت 
 طبيعيمنابع و  معدن

  استخراج معدن
 نفت و گاز طبيعي

                                                 
1. continuing vocational education 
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  بهداشت فردي اجتماعي
 پرستاري

  )Veal/Dittrich/Kamarainen 2005, 15-16(اي  رشتة حرفه 12: 1جدول 

  هاي شغلي زمينه خاستگاه و تحوالتدر بارة   3.2.0.2

  :هاست تر موضوع تعدادي از رشته شغل در معنايي وسيع تحوالت

اجتمـاعي در   تحـوالت اي خـاص از   عنـوان پديـده   بـه  شغل تحوالت به ،تاريخي شغل -اجتماعي  پژوهش -

  .نگرد اندازي تاريخي مي چشم

در حال تغيير كار اي در دنياي  عنوان پديده به 1زدايي اي مسأله حرفه به شناختي شغل جامعه هاي پژوهش -

  .پردازد مي

هـاي شـغلي    مشاغل و زمينـه  تحوالتهايي در مورد  بيني انجام پيش به -از جمله -بازار كار هاي پژوهش -

  .مشغول است

  .كند مي  پژوهشاي را  تناسب كار حرفهضرورت و عنوان مثال،  به ها شناسي تخصص جامعه -

و  خاسـتگاه  بـه  اي مربـوط  ، موضـوعات آمـوزش حرفـه   آمـوزي  حرفهمند علم  تاريخي و نظام هاي پژوهش -

  .كند هاي تخصصي را بررسي مي دهي هويت شكل

  :پردازند وارد زير ميهايي مانند م پرسش به اي هاي حرفه رشته هاي پژوهش

  يابند؟ ة تخصصي توسعه ميحيطتغيير كار و  جريانهاي شغلي چگونه در  مشاغل و زمينه -

  هاي شاكلة يك تخصص چيست؟ جنبه -

  دارد؟بهمراه  كار تخصصي چه پيامدهايي را براي فرآيندها و ساختارهاي سازماني و نوآوري -

  آموزان و شاغالن دربردارند؟ فهمشاغل خاص چه نوع امكان هويتي را براي حر -

  هاي شغلي توصيف شده و مشاغل واقعي اجرا شده وجود دارد؟ رخ هاي مهمي بين نيم چه تفاوت -

كرد و آيـا تفكيـك مشـاغل بـر اسـاس       تبديل 2مشاغل اصلي به با هم ادغام كرد ورا  شود مشاغل آيا مي -

  ي تخصصي معنايي دارد؟ها حيطه

هاي پوياي اقتصادي، از طريق تعريفي مناسـب از   نابودي مشاغل، نزديك هم در بخشتوان از  چگونه مي -

  آن جلوگيري كرد؟ به رخ مربوط يك شغل و نيم

بـه  (تواند بهبـود يابـد؟    تاريخي شغل كه تا كنون توسعه نيافته باقي مانده است، چگونه مي هاي پژوهش -

Howe 2005 مراجعه كنيد.(  

                                                 
1. deprofessionalization 
2. core occupation 
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 عبارت اسـت از بررسـي  ، )3.1.2 ����(هاي بخشي  ، از جمله تحليلخاص ةحوزشغلي  هاي پژوهشموضوع 

ايـن  . صالحيت شرايط و الزاماتي شغلي و همچنين تغيير ها زمينهتغيير وظايف تخصصي، توسعة مشاغل و 

 ����(گيـرد   دربرمـي نيـز   و توسعة سازمان كار در جامعـه را  يآور تغيير فنتحليل  گستردة پژوهشي، يطهح

اي كار  ي بخشي مّلي و منطقهها فضاهاي فرهنگي كه  ، تفاوتويژه به). 3.2.4 ����؛ 3.3.3 ����؛ 3.2.2 ���� ؛3.2.1

كـار در   محـورِ  -اگـر سـازمان شـغل   ). Laske 1998(هسـتند   اي برخوردار از اهميت ويژهدهند،  را شكل مي

بندي افقي و عمودي وظايف كاري در  شود كه در دسته المللي مقايسه شود، كامالً روشن مي اندازي بين چشم

براي تعيين معيارهاي طراحي   پژوهشيمأموريتي  به اين. وجود دارد آشكاريهاي  مشاغل، تفاوت به دهي شكل

شناختي  جامعه هاي پژوهشدر حالي كه . شود منجر مي 1تخصصي -مشاغل بر مبناي مطالعات بخشي و ميان

ابـزاري   خردورزي مترقياي با  طور فزاينده به اين ديدگاه تمايل دارند كه كار تخصصي به تاريخي -و اجتماعي

ح  ف ت آ هـاي  پـژوهش ، )Giddens 1992; Gall 1995; eck 1993(در موضـوعات اجتمـاعي در تضـاد اسـت     

 Heidegger/ Jacobs/ Martin et al. 1991; Heidegger(انـد   دهگرايي مدرن را توسعه دا  معيارهاي تخصص

1995; Laur-Ernst/Gutschmidt/Litzau 1992; Rauner 2000a, 338 ff. .( ،چهـار  ويـژه بـر    بهاز اين ميان

  :شده استمعيار تأكيد 

عنـوان زمينـه قابـل     به دستي رايج است، يصنعت هاي صنفاين اصطالح در پي فهمي كه در: اربافت ك) 1(

و از طريق موضوعي كه در بافت تقسـيم  ، تشكيل شده فراگيروظايفي  ازكه معرفي شده است تعريفي از كار 

  .داراي هويت روشني است مشخص شده استكار اجتماعي 

نقطـه مرجـع    :)Heidegger 1997b( 3از طريق معرفي مشاغل اصلي 2تخصصي شدن افقي برگشت از) 2(

فرآينـد كـار و امكـان توسـعه هويـت       ملحـوظ در  هاي واقعي كـار، دانـش   است از بافت مشاغل اصلي عبارت 

  .4تخصصي

هـاي   وسـيلة بافـت   بـه  پايـدار رخ شغلي  تعريف نيم: اند پايدار ماندههاي شغلي كه در طول زمان  رخ نيم) 3(

 مشـاغل  و فناوري محورمشاغل از سوي ديگر، . مشاغل است بنظر آمدن جذابيت و آشنا به كاري كمكي مهم

  .دهند خودرا از دست ميتناسب  روزنشوند اهميت و اگر بهمكانيكي، 

 فرض يك بافت واقعي كار پيشبر گرايي باز و پويا همچنان  مفهوم تخصص: هاي شغلي باز و پويا رخ نيم) 4(

فرآينـدهاي  ميـزان كفايـت    بـه و شـده   شـناخته رسـميت   بـه هاي شغلي بايد  رخ با اين حال، نيم. است استوار

هايي بايد  رخ چنين نيم. درآمده باشدتجربه  تخصصي درباره آنها به اي اي از كار حرفه عنوان نمونه به صالحيتي

  .باشندامكان گسترش برخوردار از  ناوريبراي تغيير ف نيزهاي اقتصادي  در حين توسعة سازماني بنگاه

                                                 
1. cross-professional 
2. horizontal specialisation 
3. core occupations 
4. professional identity 
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اي اوليـه و   بيت حرفـه تر تغيير ساختاري، آموزش و: خودروبخش خدمات "و توسعة   پژوهشاروپايي  طرح

مكاترونيـك  " 1كشـوري  -رخ ميان نمونه بود كه مبنايي براي ايجاد نيم  پژوهشي طرحيك ) 4.3 ����( "مداوم

براي انجـام ايـن مطالعـات بخشـي     مناسبي شناسي  روش FORCEدر برنامة اروپايي . فراهم آوردرا  "خودرو

در نظام اشـتغال  است كه و اقتصادي در يك بخش  فناوريموضوع اين نوع مطالعات، تغيير . توسعه داده شد

مطالعـات بخشـي همچنـين    . خرده فروشي صنفيا  خودرو، مانند خدمات باشدشده حدود تحديد روشني  به

 مختلـف هـاي   ط و شكلتبو محتواهاي مر كسب و كار تغيير ساختاري در سازمان كار و فرايندهايبررسي  به

ايـن نـوع   در ) 1(: دو نيازمندي اساسي بايد در نظـر گرفتـه شـود   ). 3.1.2 ����( پردازد مياوليه و مداوم ح  ت آ

 ايـن كـار  . درگيـر شـوند  ي از همة كشورهاي شركت كننـده در مطالعـه   پژوهشگرانالمللي بايد  هاي بين طرح

آمـوزي   آوري، كار و حرفه فن اتابعاد صنعتي و فرهنگي صريح و ضمني كه تغييركه  كند تضميني فراهم مي

ي از اين نـوع در  هاي پژوهشريشه ) 2. (ندشوالمللي در نظر گرفته  بين 2 پژوهش يحادهند، در طر را شكل مي

اداره و كه الگوهاي اجتماعي بخش مـورد نظـر در    و معنايش آن استجا گرفته است،  3اجتماعي وگوي گفت

 4العمر تر يادگيري مادام خصوص در موضوعاتي كه مستقيم يا غيرمستقيم بر توسعة بيش به نظارت بر مطالعه،

ـ ، مشـاركت  گذارنـد  تـأثير مـي  ريزي  مشي آموزشي و برنامه خط اب تبطو تدوين نتايج مر  Heidegger(د دارن

1995; Rauner/Spottl 1995c.(  

  اي حرفهتحصيلي هاي  هصالحيت در رشت هاي پژوهش 3.2.0.3

ظرفيت عمومي حـل مسـأله و ظرفيـت فكـري،     يعني دارا بودن كه دانش نظري مستقل از بافت،  فكراين 

 موجـب اجـراي  كنـد،   تر بازار كـار را تضـمين مـي    پذيري بيش تحرك تخصصي باالتر كارگران ماهر و انعطاف

 فنـاوري  اتبر اين فرض رايج استوار بود كه سرعت گرفتن تغيير فكريچنين . شدي زيادي پژوهشهاي  طرح

شـود   خـتم مـي   "مهـارت طلـب  "زدايـي در سـازمان كـار     تخصـص  بـه  زدايي از دانـش تخصصـي و   مهارت به

)Kern/Sabel 1994; Anderson 1996; Ziegler 1996 .(5خبرگـي  هـاي  پژوهش درحال، اين فرضيه  با اين 

 اين رشته اهميت دانش تخصصـي را بـراي توسـعة شايسـتگي تخصصـي و در نتيجـه، كمـك       . رد شده است

  .صالحيت نشان داده است 6محور -حوزه هاي پژوهشايجاد  به

 نقطه نظراتي[....]. د تواند ادامه ياب صوري تفكر ديگر نميهاي  فرضياتي مانند دكترين ارتباط موفقيت فكري با راهبرد����  "
 Gerstenmaier(بيـت همـاهنگي نـدارد    تر شـناختي و علـم   روان هـاي  پـژوهش در  روز سطح علمين نوع با وضعيت از اي

  ]).آلماني به منبع اصلي[ 67 ,1999

                                                 
1.cross-national 
2. research design 
3. social dialogue 
4. lifelong learning 
5. expertise research 
6. domain-specific 
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شايسـتگي تخصصـي، بـر اسـاس     . رشد عدم تداوم مشـاغل نيـز مصـداق دارد    به اين موضوع در شرايط رو

طـور   به اي هاي حرفه صالحيت در رشته هاي پژوهش. محور متصل است -وزهدانش ح به خبرگي، هاي پژوهش

  :عمده با سه وظيفه مواجه هستند

  .شناسايي و توجيه شوند 1مدار -ديدگاه طراحي باهاي شغلي بايد  معيارهاي توسعة مشاغل در زمينه) 1(

كه كدام وظايف تخصصي براي توسعة حال و آينـدة  بپردازد اين موضوع  به بايد 2كارها پاره هاي تحليل) 2(

فرآيند كـار در ايـن    چه نوع دانشِكند  مي  بررسيهمچنين  كار پارههاي  تحليل. مشاغل مناسب هستند

  .وظايف گنجانده شده است

كـه بـراي تحقـق وظـايف     بررسي كنـد  اي بايد درباره دانشي  هاي حرفه مطالعات فرآيند كار در رشته) 3(

  .هاي اقتصادي الزم است مشاركت در بنگاهمبتني بر ز توسعة سازماني تخصصي و ني

  فرآيندي توصيه شده است كه بر اساس آنها  پژوهشي، راهبردها و اصولي از پژوهشهاي  براي اين فعاليت

توانند تجربه و تفسـير عمـل تخصصـي خـود را بيـان       ميكه بايد تدوين شود،  ،كار تخصصي نمايندگان -

  كنند،

 و تفسـير آنهـا  شـده  آوري  هـا جمـع   داده يعني هنگامي كهي باز، پژوهشنتايج تنها در پايان يك فرآيند  -

  .شود صورت يك فرضيه خالصه مي به درگير در مطالعه ارائه شده، اهل حرفه به

  .شود كار گرفته مي به اي رخ شغلي و يك برنامة درسي حرفه فرضيه در نهايت در توسعة يك نيم -

اي را كه ويژگي يـك شـغل خـاص     هاي فرآيند كار اين بوده و هنوز هم هست كه بافت كاري ليلهدف تح

هـا، ابزارهـا و سـازمان كـار      روش) 2(موضـوع كـار،   ) 1(ها بر اساس  اين بافت. شود، تعيين كند محسوب مي

هـاي سـنتي    تحليـل اين نوع پژوهش بايد از  .محتوا و شكل كار تخصصي به انتظارات با توجه) 3(تخصصي و 

آمـوزي ايـن وظـايف     وظايف تكي و تعيين محتواهاي حرفـه  به هاي كاري كه هدف آن تقسيم بافت كارها پاره

  .شود متمايز شناخته هاي پژوهشاست، بايد از اين نوع 

خـاص در نظـر گرفتـه     -اي حـوزه  صـالحيت   پـژوهش براي ح، دو مفهوم  ف ت المللي آ بين هاي پژوهشدر 

براي شناسايي و تحليـل وظـايف كـار    ) DACUM3( "طراحي يك برنامه درسي"آنها روش اولين . ستا شده

يي زدا مند وظايف بافت DACUMدر حالي كه روش ). Glendenning 1995; Norton 1997(تخصصي است 

هاي خاص كـاري و   كند، روش شناسايي موقعيت مي عنوان نقطة شروع برنامه ريزي درسي تعيين به را 4شده

                                                 
1. design-oriented 
2.task analyses 
3. Designing a Curriculum= DACUM 
4. decontextualised 
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هـاي توسـعة    بـر نظريـه  ) تكـويني در معناي وظايف ( 1تكوينيبر اساس منطق  ها اين موقعيت بخشيار ساخت

  )..Rauner 2002a, 450 ff(شايستگي تخصصي استوار است 

وجـود   2گيري هنجـاري  جهت ة وابستةمسألدر اين جا ) Becker & Meifort 2004( بكر و ميفورت از نظر

هـاي خـود را در    سـازمان  منـافع درگيـر در توسـعة مشـاغل،     يو صنعت صنفيهاي  متخصصان اتحاديه. دارد

آمـوزي و   هـاي حرفـه   هاي شغلي و همچنين هدف رخ بنابراين تعريف نيم. كنند مي نمايندگيح  ف ت گفتمان آ

زنـي سياسـي و    ، بلكه از فرآيندهاي چانهقرار دارد معيارهاي علميتحت تأثير آموزي نه تنها  محتواهاي حرفه

شـده و القـا شـدة     شناسايي تعامل بين هنجارهـاي تعريـف  ). Magg Merki 2001( پذيرد يز تأثير مينعملي 

 صـالحيت و برنامـة درسـي از سـويي ديگـر،      هـاي  پـژوهش ها و نتـايج   سياسي از يك سو و موضوعات، روش

  .شود عنوان گامي الزم براي تحقق توجيه منطقي بهتر در توسعة شغل در نظر گرفته مي به

  محور -وزهو توسعة برنامة درسي ح  پژوهش 3.2.0.4

ها و محتواهاي آموزش اوليه و  مند كردن هدف اي و همچنين نظام بيت حرفهتر هاي آموزش و طراحي برنامه

  ):3.6.1 ����(برنامة درسي است كه با موضوعات زير ارتباط دارد   پژوهشمداوم نيازمند 

  آموزي هاي حرفه هدف مشروعيت بخشي -

  و يادگيري ياددهيشناسايي و تدوين محتواهاي  -

  مند كردن محتواهاي تدريس نظام -

  و يادگيري ياددهيبين   ارتباط -

  هاي درسي و يابي برنامه ارزش -

نتايج يادگيري، توسعة شايستگي تخصصي مـورد نظـر و شـرايط بـافتي يـادگيري       سنجشيابي و  ارزش -

  .اي حرفه

كار تخصصي تنها از كاربرد، اشتغال . است يادگيري در فرآيند كاراي،  يادگيري حرفه هاي ويژگي ي ازيك

يادگيري در . شود هاي جديد را نيز شامل مي ها تشكيل نشده است، بلكه كسب مهارت از مهارت برداري بهرهو 

ب منظمـي از  تيـ تر هـاي يـك برنامـة درسـي را دنبـال و      اي، گـام  بيت حرفهتر فرآيند كار در معناي آموزش و

برنامة درسي در اين زمينـه شناسـايي كيفيـت آموزشـگري      هاي پژوهشموضوع . كند يادگيري را ايجاب مي

عـالوه بـر ايـن،    . هاي كاري است كه براي توسعة شايستگي تخصصي اساسي هستند وظايف كاري و موقعيت

كـار   تجربـه و عمـل  شده در  گنجانده) 3.5.4 �(دانش فرآيند كار  3برنامة درسي با رمزگشايي هاي پژوهش

                                                 
1. developmental logic 
2. normative orientation 
3. decoding 
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 آموزي حرفههاي كاري كه مخصوص يك شغل يا يك برنامة  مند كردن موقعيت تخصصي و با تهية مباني نظام

  .هستند، درگير است

و  در خبرگـي   پـژوهش . شـود  مند كـردن تمـايز قايـل مـي     نظرية برنامة درسي بين معيارهاي متعدد نظام

، نظريـة  )Benner 1984( 1خبـره  -ريزي درسي، اسـتفاده از الگـوي مبتـدي    ح براي برنامه ف ت آ هاي پژوهش

) Lave/Wenger 1991( 3موقعيـت در و مفهوم متناظر يـادگيري  ) Havighurst 1972( هرست ويها 2تكويني

هاي  ردن موقعيتمند ك برنامة درسي هستند كه نظام ي درهاي اين رويكردها مغاير نظريه. كنند را پيشنهاد مي

شناسـايي   اين نظريه، فرض پيش. دانند مي 4ي اوليهها كيب مهارتتر همانكاري براي يادگيري فرآيند كار را 

  ).Ferner 1972; McCormick 1979(است  5وسيلة ابزارهاي تحليل وظيفه به ها اين مهارت

و توسـعة گونـاگوني را مطـرح كـرده       پژوهشهاي  اي، روش هاي حرفه برنامة درسي در رشته هاي پژوهش

 -5الگـوي    )Patricia Benner(پاترسـيا بنـر   سرپرسـتي   بـه   پژوهشي، گروه بالينيدر حيطة پرستاري . است

هاي كـاري كـه بـراي     شناسايي موقعيت اي براي عنوان پايه به را) Dreyfus(دريفوس خبره  -سطحي مبتدي

 تكـويني هـاي كـاري بـر اسـاس منطـق       موقعيـت . نتخاب كردبودند، ا الگوي جانشينآموزي پرستاران  حرفه

 Benner(سيم كردنـد  تر هاي موردي شكل توصيف به آموزي پرستاران را مند شدند و برنامة درسي حرفه نظام

1984; Benner/ Tanner/ Chesla 1996; Drefus/ Dreyfus 1996.(  

بـر   كودكسـتان برنامة درسي آمـوزش معلمـان   براي يابي  مفهوم ارزش، 1970آموزش، طي دهة  حوزهدر 

اي تمـايز قائـل    اين برنامه بين چهار وظيفـة توسـعه  . تهيه شده بود) Havighurst(هرست  ويها اساس نظرية

 كوينياين است كه آنها بر اساس منطق ت بنرمورد مشترك بين اين رويكرد برنامة درسي و مفهوم  .شده بود

پـذير   هاي يـادگيري و محتواهـاي يـادگيري را امكـان     گام محور -درسي ضوعمند كردن مو اند و نظام بنا شده

در مـورد   1990و توسـعة برنامـة درسـي از اواسـط دهـة        پژوهش محور -درسي اين انواع موضوع. سازند مي

طـور   بـه  كه DACUM رويكرد). 3.2.2 �؛ 3.2.1 �(اجرا گذاشته شد  به هاي درسي مشاغل فني نيز برنامه

 �(عنـوان روش خـاص ارائـه كـرده اسـت       بـه  را كارگر -كارگاه خبرهح رايج است،  ف ت آ زمينهخاص در 

برنامـة درسـي    هـاي  پژوهششناسي  عنوان بخشي از روش به خوبي كارگر اكنون به -هاي خبره كارگاه). 5.2.4

مـورد   تكـويني دليل نداشتن مبنايي در يادگيري و نظريـه   به DACUMبا اين حال، رويكرد . اند تثبيت شده

  ).Bremer/Rauner/Roben 2001(انتقاد قرار گرفته است 

هـاي   وسـيلة رشـته   به اي، بحث دربارة رابطة دانش تخصصي ارائه شده حرفهتحصيلي هاي  در سراسر رشته

كـه آيـا    پرسشاين  به ها پاسخ. دهد، ادامه داشته است علمي و دانش فرآيند كار كه كار تخصصي را شكل مي
                                                 

1. novice-expert 
2. developmental theory 
3. situated learning 
4. elementary skills 
5. task analysis 
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هاي اين بخـش   مقالهبا اين حال، . اند ريزي درسي خود دارد، بسيار متفاوت دانش فرآيند كار تناسبي با برنامه

 هـاي  پـژوهش دهند كه رمزگشايي دانش گنجانده شده در عمل كار، يعني دانـش فرآينـد كـار، در     نشان مي

  .برنامة درسي بسيار مهم است

  اي در آموزشگري حرفه  پژوهشمحور و  -وزهتدريس و يادگيري ح هاي پژوهش

يابي  تحليل، طراحي و ارزش به طور عمده به  پژوهش توجهمحور  -حوزهو يادگيري  ياددهي هاي پژوهشدر 

 /Heimann(بنـابراين ابعـاد زمينـة آموزشـگري     . اي هدايت شده است حرفه 1و يادگيري ياددهيفرآيندهاي 

Otto/ Schulz 1965( شوند و توسعه در نظر گرفته مي  پژوهشراي عنوان موضوعي ب به.  

در . طـور قابـل تـوجهي از شـغل تـا شـغل متفـاوت اسـت         بـه  اي فرآيندهاي يادگيري حرفه 2هدفگروه 

 آموختگـان  پذيري را بـراي دانـش   طافتر از آموزش عالي، دامنة وسيع مشاغل دسترسي بسيار انع بسيار وسيع

 3ذهنـي هاي  رخ ها و نيم شايستگي آموختگان نوع دانشاين . آورد اي فراهم مي آموزش حرفه به آموزش عمومي

. و همچنين عاليق و تمـايالت تخصصـي گونـاگوني دارنـد    ) مراجعه كنيد Gardner 2002به (بسيار متفاوت 

 زاني است كهآمو اي، مطالعة سوابق و تناسب عملكردي دانش هاي حرفه در رشته  پژوهش زمينه توجهبنابراين 

  .مند هستند اي خاص عالقه بيت حرفهتر يك برنامة به

فراگير   كند چگونه شناخت و تجربة اوليه  پژوهشاست كه  4اي آموزشگري حرفه هاي پژوهشاين مأموريت 

تـر   آموزي بيش هاي تخصصي تبديل شود و در فرآيند حرفه شايستگي به تواند آموزي مي در ابتداي دورة حرفه

هاي گوناگون يادگيري و توسعه و همچنين انواع  و يادگيري بر اساس نظريه ياددهي هاي پژوهش. توسعه يابد

و  يـاددهي  هـاي  پژوهشدر وجود ندارد كه تا امروز هيچ مبناي علمي . اند هاي توسعة شايستگي بنا شده الگو

  ).3.7.7 �(پذيرش عام داشته باشد  محور -حوزهي يادگير

و  يـاددهي هـاي   محور، تحليل و توسعة روش -حوزهو يادگيري  ياددهي هاي پژوهشمركز توجه ديگر در 

هـا   هـا و كارگـاه   در آزمايشـگاه  5براي نمونه، يادگيري تجربـي . اي براي مشاغل گوناگون است يادگيري حرفه

 �(، فلزكـاري و مهندسـي شـيمي دارد    رايانـه هاي مهندسي برق و علوم  هحوزتناسب آموزشگري بااليي در 

طـور   به آموزي، از سويي ديگر، و حرفه ياددهيهاي  و مشتقات گوناگون آن در روش 6روش ايفاي تقش). 4.1

بنـابراين  . فردي در آموزش معلمان مهد كودك مهـم هسـتند   فردي و ميان خاصي براي انتقال شايستگي بين

 -شـبه  هـاي  پـژوهش هـاي   مسـائل طراحـي   بـه  طور دقيـق  به آموزي و حرفه ياددهيشناسي  در روش  پژوهش

                                                 
1. teaching and learning processes 
2. target group 
3. intellectual profile 
4. vocational didactics 
5. experimental learning 
6. role-playing 
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 شناسـي عمـومي   و يـادگيري از معيارهـاي ذاتـي روش    يـاددهي كند؛ زيرا توجيه فرآيند  اشاره مي 1آزمايشي

  .و محتواهاي آموزشي مشتق شده است ها هدف كند، بلكه از ح پيروي نمي ف ت آ

طور خاص در نيمـة اول قـرن بيسـتم در     به اي بيت حرفهتر ودر زمينه آموزش آموزش  كار روي سنت علم

 Taylor. (بزرگ توليدي شكل گرفت كه هدف آن در وهلـة اول تعـديل اثـرات مـديريت علمـي بـود       ايعصن

1911.(  

ونگـر  و الو در حالي كـه  . اي، يادگيري براي صالحيت در فرآيندهاي كار است ويژگي ديگر يادگيري حرفه

در جامعه  انطبيعي كارآموز -تلفيق شبه به )Lave 1991 /Wenger(در مطالعات خود در يادگيري موقعيتي 

م و اوايل قرن بيستم آغاز شده بود تا آموزش كار قبالً در اواخر قرن نوزدهاند، علم  اشاره كرده 2عملتجربه و 

كـه   –) Sjold(سـژولد   آمـوزش خـاص، علـم   طـور   به .را توسعه دهد 3عملي آموزي حرفهمند  نظامهاي  روش

علـم  ايـن مفهـوم   . ايـن توسـعه كـرد    به كمكي مهم -است19سوئد در قرن  آموزشاصالح علم  ي برايطرح

فضـاي مـدارس در    به ها و محتواهاي كار اما تالش براي انتقال شكل. كار در سراسر جهان رواج يافتآموزش 

 ،آوري سـازي كـار و فـن    جـانبي را داشـت كـه در شـبيه    ، ايـن عارضـة   آموزشلواي مالحظات اصالحي علم 

شـبيه همـين   ). Larsson 1899; Reincke 1995(اجتماعي كار شد  هاي گزين ويژگي عملي جاي هاي تمرين

آمـوزي بـراي    حرفـه   تعـداد زيـادي كارگـاه   . روي دادصنعتي در آغاز قـرن بيسـتم    اي آموزش حرفهعمل در 

تنها با كـاهش سـاختارهاي كـار مبتنـي بـر      ). Ploghaus 2001( تأسيس شد 4محور -يادگيري عملي درس

بيـت  تر و آمـوزش و  هاي اقتصادي بنگاهدر پايان قرن بيستم بود كه ارتباط بين توسعة سازماني تيلور نظرات 

ايـن امـر بـا توسـعه و     ). Dybowski/Putz/Rauner 1995b(ح نشان داده شد  ف ت آ هاي پژوهشاي در  حرفه

گيـري فرآينـدي در آمـوزش     و جهت) Reglin/Schope 2005( 5آموزي فرآيند مدار حرفه هاي آزمايش روش

  ).Loebe/Severing 2005(اي همراه گرديد  بيت حرفهتر و

هـاي   تأكيـد بـر جنبـه    بـه  هاي آموزشي درگيـر اسـت،   تعريف هدف بااي كه  در آموزشگري حرفه  پژوهش

اي از  آمـوزش حرفـه   6وظيفة مهم، توجيه تغييـر الگـويي  يك . داردگرايش اي  هنجاري و كالن آموزش حرفه

در  مشـاركت آمـوزان بـراي    توانمنـد كـردن حرفـه   " آمـوزش علـم   انديشه. است 8سازيتوانمند  به 7همسازي

، كه از دهه )KMK 1991a; Rauner 1998b( "شناختي كار در مسؤوليت اجتماعي و بوم دنياي به دهي شكل

اسـتوار اسـت    ITB هـاي پژوهشـي  ي آلمان را تشكيل داده، بر مبنـاي كار آموز بخشي از قوانين حرفه 1990

                                                 
1. quasi-experimental 
2. community of practice 
3. practical training 
4. course-based 
5. process orientation 
6. paradigm shift 
7. adaptation  
8. empowerment 
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)Rauner 1998b; Heidegger/Jacobs/Martin et al. 1991; Heidegger 1997b .( اين رهنمود در تعدادي

هاي درسـي   هاي يادگيري و برنامه عمل آموزشگري، طراحي محيط به وسيلة معلمان به 1از مطالعات آزمايشي

 Howe/ Heermeyer/ Heuermann(يابي شايستگي تخصصي تبديل شد  هاي مناسب ارزش روشاي و  حرفه

et al. 2000; Heidegger /Jacobs /Martin et al. 1991; Grollmann/ Spottl/ Rauner 2006.(  

   پژوهشاندازهاي  چشم

هاي  و در حوزه اي هاي تحصيلي حرفه دهند پژوهش در رشته هاي اين بخش نيست كه نشان مي تنها مقاله

هـاي شـغلي و    حـوزه سـاختار توسـعه يافتـه در     هم كه ازدر كشورهايي . شغليبشكلي نابرابر رشد يافته است

و يـك   2اي حرفـه  آموزشكه بايد علم برخوردارند ح  ف ت آموزش تثبيت شدة سطح دانشگاهي براي معلمان آ

 هـا  پـژوهش ايـن  . اي وجـود دارد  هاي حرفه در رشته اي پيشرفته هاي پژوهشاي را مطالعه كنند،  رشتة حرفه

 .شـود  ح كشوري همراه آن حمايت مـي  ف ت آ  پژوهشيح و تأسيس مؤسسات  ف ت ريزي آ وسيلة نظام برنامه به

هاي  حوزهاي و عالي در  هرگاه آموزش حرفه. يابند و ارتقا مي تقويت شده  پژوهشهاي ملي  تيب، سنتتر اين به

. آيـد  وجـود مـي   بـه  اي هاي حرفه در رشته  پژوهش 3المللي كردن بين به گرايشيشوند،  كيب ميتر خاص شغلي

المللي  هاي بين ح در رشته ف ت المللي براي آموزش معلمان آ توان انتظار داشت كه ايجاد استانداردهاي بين مي

يت آگاه هسـتند و  نويسندگان بخش حاضر از اين موقع. كند كمك مي گرايشاين  به اي نيز تعريف شدة حرفه

در حـال حاضـر   . بيننـد  المللي مي عنوان ابتكاري در جهت ايجاد جوامع علمي بين به هاي خود را مقالهانتشار 

طور عمده تحت تأثير سـاختارهاي ملّـي بسـيار     به ح ف ت محور آ -هحوز هاي پژوهشهاي  اغلب زمينه  فعاليت

با اين حال، فرآيندهاي جاري توسعة . مربوط قرار دارندهاي آموزش معلمان و مربيان  ح و سنت ف ت متفاوت آ

 هـاي كارشناسـي و كارشناسـي ارشـد     اي و ايجـاد برنامـه   بيت حرفـه تر المللي براي آموزش و ساختارهاي بين

ح  ف ت آمـوزش متخصصـان آ  در شـكل گيـري   اي  طور فزاينده به عنوان استانداردهاي رايج در آموزش عالي به

  .كند مي طلباي  هاي حرفه در رشتهرا ح  ف ت آ هاي پژوهشاين مسأله، تقويت . ده استمؤثر بو

٣.٢.١٣.٢.١٣.٢.١٣.٢.١                     �    ��� و �tر و ا
	ر ادار� ��� و �tر و ا
	ر ادار� ��� و �tر و ا
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	ر ادار

                                                 
1. pilot studies 
2. vocational pedagogy 
3. internationalization 
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  هاي مقدماتي چارچوب نظري و نكته 3.2.1.1

آموزش اقتصـادي   به كه در معنايي وسيعكند  ارائه ميرا ح  ت آ هاي پژوهشالمللي بر  مروري بين مقالهاين 

هـاي شـغلي    در گسترة وسيعي از زمينه يهاي پژوهششامل  2كسب و كار و امور اداري حوزة. شود مربوط مي

هـا،   هـاي اداري، بيمـه   ها، سازمان بانكمشتري،  به و دولت به 3محور -مانند توليد و توزيع كاال، خدمات انسان

 هـاي شـغلي بـاال در كشـورهاي مختلـف      كـارگران بـالقوه زمينـه   . حمل و نقل، پشتيباني و گردشگري است

هـا   معموالً آمـوزش كسـب و كـار در دانشـگاه    . كنند آموزي دريافت مي هايي گوناگون آموزش و حرفه شيوه به

بـر خـالف ايـن    آلمان . كنند هاي شغلي را ارائه مي صالحيت جا مدارك كارشناسي گيرد كه در آن صورت مي

توانند در كارآموزي كسب شوند در نظام دوگانه  هاي شغلي را كه مي روند عمومي، هنوز بسياري از صالحيت

آموزي براي مشاغل كسب و كـار و امـور اداري، در سـطوح آموزشـي      همچنين آموزش و حرفه. كند ارائه مي

  .شود ارائه مينيز هاي سني گوناگون  مختلف و براي گروه

هـاي بازرگـاني بـر اسـاس پـنج       فعاليت در  پژوهش) Huisinga/ Kell 2005( كل و هويزينا نظر بر اساس

، تاريخي، اقتصـادي  كاركرديانداز نظرية سازماني، نظرية  آنها بين چشم. اند انداز مختلف بازشناسي شده چشم

بـا  توانـد   مي بندي، كار امور اداري بازرگاني بر اساس اين طبقه. يل شدندآوري تمايز قا و اشاعة اطالعات و فن

انداز نظريـة سـازماني شـامل     عنوان مثال، جشم به .بندي شود طبقه تري هاي فرعي بشكل تفصيلي بندي مقوله

و  نظـارت هاي راهبردي،  فعاليتآنها را در  توان هاي تجاري است كه مي سازمان ساختاري و فرآيندي فعاليت

 توانـد  هـاي بازرگـاني مـي    ، فعاليـت كـاركردي انـداز نظريـه    در چشـم . تميز داداز يكديگر  عملياتي و 4تصرف

و همچنين خريـد و فـروش    ور مالي، مستندسازي، امور اداري كاركنانزيروظايفي مانند خريد، بازاريابي، ام به

 هـاي منتهـي   هاي تجـاري در طـول قـرن    فعاليت تحوالت به انداز تاريخي چشم. كاال و دفترداري تقسيم شود

گيري خدماتي قـوي و دانـش    با جهت اي آموزش حرفههاي جديد  شكلدوره اي مي پردازد كه در آن  دوره به

هـاي جديـد    و شـكل  نـاوري انـداز كـه بـر تغييـرات ف     همين رويه براي آخـرين چشـم  . جديد مورد نياز است

 .پذيري متمركز است، مصداق دارد جامعه

                                                 
گذر از : زمينه اصلي پژوهش) Magdeburg(اي و كسب وكار، دانشگاه ماگدبورگ  تربيت حرفه دكترا، ديپلم جغرافيا، گروه آموزش و - آنتژه باراباش .1

 .محيط كار، مطالعات تطبيقي آموزش، كارراهه تحصيلي، توسعه پايدار مدرسه به
2. business and administration 
3. human-centered 
4. dispositive 
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كسـب و كـار و امـور اداري شـامل      حـوزة اي در  و يادگيري در آموزش حرفـه  ياددهيدربارة  هاي وهشپژ

، )1فـاوا (آوري اطالعـات و ارتباطـات    فـن  كاربردخصوص  به و يادگيري، ياددهيمطالعاتي در مورد تنظيمات 

هاي شـغلي، ايجـاد    يفمهارت، بازسازي توص شرايط و الزاماتها، دانش فرآيند كار، تقاضاها و  مهارت پرورش

عالوه بر اين، . آموزي است مختلف آموزش و حرفه ارايه كنندگاندر ميان  سازمانيمشاغل جديد يا تنظيمات 

يـادگيري و تنظيمـات    آمـدهاي  پـي آمـوزان و معلمـان از    هاي دانش برداشت ي مرتبط باها پژوهش مجموعه

آمـوزش  اقتصاد نژاد، طبقه و جنسيت در زمينة خاص  مقوالت بارةدر   پژوهشو همچنين  ياددهي/ يادگيري

هاي كتاب نيز مورد  ، در ساير بخشمقالهدر اين   از آنجا كه انواع موضوعات مطرح شده. در حال افزايش است

در كسب و كـار و امـور   ح  ت آ وجوه متعدد به طور خاص به اند، ديدي كلي دربارة مطالعاتي كه بحث قرارگرفته

هـاي   هاي گوناگون كار، وظايف مورد نياز و نيـاز  دليل تعداد زياد زمينه به .شود ستند، ارائه مياداري مربوط ه

جسـتجو بـراي   . پـذير نيسـت   ها امكان موجود در آن زمينه هاي پژوهشاي جامع از  آموزي، ارائه خالصه حرفه

شـغل در   بـه  مربـوط  يهـا  پـژوهش هاي خود را دارد، زيرا در بسياري از كشورها،  مطالعات مناسب محدوديت

هايي  تأمين اعتبار شدة خارجي براي مؤسسات عمومي انجام گرفته و در گزارش  پژوهشيهاي  طرحچارچوب 

  پژوهش در قلمرودر اين زمينه   پژوهشدر اغلب كشورها . اند اند تنظيم شده كه تنها در زبان ملي در دسترس

. شـود  هـا آمـوزش داده مـي    هـا و دانشـگاه   كـالج  ،هـا  كـه در دبيرسـتان   گيرنـد  قـرار مـي  آمـوزش  اقتصاد در 

ايـن  هاي عملـي   در جنبه  پژوهش. گيرد قرار مي  پژوهشيك ندرت موضوع  اي در كسب و كار به حرفه آموزش

موجـود،    پژوهشيبندي مطالعات  براي مقوله. شود در حوزه منابع انساني و توسعه سازماني دنبال مي تخصص

اي دنبال،  بيت حرفهتر در آموزش و) Rauner/ Bannwitz 1993( بنويتز ورونر   پژوهشهاي  بندي زمينه طبقه

اين واقعيت اشاره  به نيز )Huisinga/ Kell 2005(و كل  هويزينا. تكميل شده است سرفصل جديداما با چند 

را با نقاط مرجع زيـر بـراي تحليـل و     كوينيهاي ت الگو ،نظرية برنامة درسي 1970كه در اوايل دهة اند  كرده

هاي درسي تدوين كرد برنامه ساخت:  

  آموزي؛ حرفههنجارهاي آموزشي، مانند ) 1(

  ؛نيازها و شرايط يادگيري پيش) 2(

   ؛صالحيت كار تخصصي شرايط و الزامات) 3(

  ي تحصيلي؛ها ساختارهاي رشته) 4(

  ؛ و)نهادها(هاي قانوني و سازماني  شرط پيش) 5(

  .اي مدار و يادگيري حرفه ياددهيهاي طراحي  گزينه) 6(

آموزش و كسب و كـار هـدايت   اقتصاد  به دربارة موضوعات مربوط  پژوهشرا براي   پژوهشگراناين معيارها 

شـرايط و  هاي عاليق گوناگون بر اساس تمركـز آنهـا بـر     و رمينه  پژوهشدر اين فصل، رويكردهاي . كنند مي
                                                 

1. information and communication technology 
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ها و ابزارهـا،   آموزي، روش يابي حرفه صالحيت و تقاضاهاي مهارت، تحليل، ساختار، و معيارهاي ارزش الزامات

بـا ايـن حـال، برخـي     . انـد  بازار كـار مشـخص شـده    آمدهاي پياي و  مشي انداز فراگيران، مطالعات خط چشم

بنـدي را   يـن مقولـه  هـاي مختلـف ا   بخـش  به فراتر رفته و موضوعات مربوط تنظيم شدهمطالعات از چارچوب 

و توسـعه بـا     پـژوهش   طـرح آمـوزي، تعـداد زيـادي     هاي جديد حرفه نامه منظور تعيين آيين به .گيرند دربرمي

در پايـان ايـن   ). 4.8 ����(انـد   در آلمان انجام شـده ) BIBB(اي  بيت حرفهتر حمايت مؤسسه فدرال آموزش و

  .است تر ارائه شده بيش  پژوهشياز نيازهاي نيز ، نمايي مقاله

  كلي يمرور - پژوهشيها و رويكردهاي  تحليل جهت  3.2.1.2

  هاي مختلف صالحيت و تقاضاهاي مهارت در زمينه شرايط و الزامات

آموزي و مهارتي در خدمات  هايي را درباره نيازهاي حرفه ، گزارشCEDEFOPبيت، تر مركز اروپايي توسعة

ارائه كـرده  ) Strietska-Ilina/Tessaring 2005(گردشگري و همين طور در ) Castelli 2004(بانكي و مالي 

 فـاوا  به هاي شغلي خدمات بانكي و مالي صنايع، با توجه ويژه نيازها و نيمرخ به طور عمده به گزارش اول. است

ها، و مؤسسات  ها، انجمن اين شامل اطالعات و پيشنهادهايي از سوي شركت. در ايتاليا و فرانسه، مربوط است

 همسـاز هاي مناسـب را بررسـي و    مؤسسات فني ارائه دهند تا دوره به اند منبعي را آموزي است كه مايل حرفه

 گزارش مربـوط . كند ن بخش اشاره ميدر اي فاوا آموزي كمبودهاي جاري در عرضة حرفه به كنند؛ و همچنين

اندازي  ها و بخش گردشگري از چشم ها، غذاخوري نيازهاي مهارتي در گردشگري، آخرين روندها را در هتل به

: ها در سطوح مختلفي دنبال شده است و تحليل در هريك از گزارش  پژوهش. المللي مشخص كرده است بين

هـايي   همكاريبرگيرندة  گزارش در. لي و در سطح بنگاه اقتصادياي، محلي، بخشي، شغ اقتصاد كالن، منطقه

، مـرز كشور است كه بر روندها و نيازهاي مهارتي در گردشگري، مشاغل جديـد در گردشـگري بـدون     13از 

هاي عملي  ها و توصيه سومين قسمت گزارش مثال. درآمد متمركز است مديريتخدمات رفاهي گردشگري و 

  .كند ارائه ميعملي مشي  خط به و تبديل آنها  پژوهشج خوبي براي انتقال نتاي

داري در جهـان انجـام    آموزي در صنعت گردشـگري و مهمـان   مطالعات زيادي در ارتباط با نيازهاي حرفه

داري را تحليل، بحث مهارت فنـي را در مقابـل    ماهيت كار در صنعت مهمان) Baum 2002(مطالعة . اند شده

. دهـد  داري توضيح مـي  آموزي را در صنعت مهمان بررسي و فرآيند آموزش و حرفهمهارت نوعي در اسكاتلند 

، توسـعة مهـارت   THETAداري و ورزش آفريقـاي جنـوبي،    آموزي گردشگري، مهمـان  ادارة آموزش و حرفه

هـاي   ايـن سـازمان برنامـة مهـارت    . داري و ورزش زير نظر دارد شغلي را در بخش اقتصاد گردشگري، مهمان

هاي  ها و گروه ها، مصاحبه آموزي بر مبناي بررسي هاي حرفه كه شامل هدف 2005-2000اي دورة بخش را بر

هـاي   طـور دقيـق تعـداد بنگـاه     بـه  گـزارش . اندركاران صنعت بود، تهيه كـرد  هدف انجام شده در ميان دست
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هـايي   شداد كه در چـه بخـ   گزارش نشان مي. اقتصادي و كاركنان گردشگري را در كشور مشخص كرده بود

مشـي   هايي را در ارتباط بـا خـط   هايي الزم است و همچنين داللت كاركنان مورد نياز هستند و چه صالحيت

هـاي ملّـي    اي تطبيقـي در مـورد نظـام    مطالعه). THETA 2004(ها ارائه كرده بود  ها و تأمين مهارت مهارت

لمان، ايـاالت متحـده و بريتانيـا    مهارت و مسيرهاي شغلي براي كارگران خدماتي در صنعت هتل در آ -خلق

  .انجام شده است) Finegold/ Wagner/ Mason 2000(فاينگلد و همكاران توسط 

 /Rauner( برمـر  ورونـر  آوري و آمـوزش در بـرمن، و زيـر نظـر      اي توسط مؤسسه فـن  مطالعة انجام شده

Bremer 2001( ،فرآينـدهاي كـار در بخـش    سـازي   هاي نوآورانة شغلي و همچنين بهينـه  هاي توصيف روش

 رجازمان مـدا هايي بـراي تجديـد سـ    در مطالعه تالش شده كه انگيزه. خدمات صنعتي را مشخص كرده است

رهنمودها براي  تنظيم به طور خاص به هاي زيادي در گزارش مقاله. آموزي ارائه شود هاي حرفه شغلي و برنامه

 /Keek(بـا مشخصـات زيـر     همطالعـ دو در  1صـنعتي  هاي شـغل كارمنـد   برنامه. اند امتحانات اختصاص يافته

Weymar/ Diepold 1997  و همچنينPaulini/ Krischok/ Schwarz 1999 (پژوهشـگران . اند بررسي شده  

انـد در حـالي كـه مقالـة دوم      هاي كار كسب و كار صنعتي پرداخته فرآيندهاي يادگيري در محل به مقالة اول

  .المللي مهارت و خدمات بررسي كرده است تقاضاهاي جهاني و بين به چندين توصيف شغلي را با توجه

ها براي  شوراي بخش مهارت(هاي مركز خرده فروشي  هاي خدمات مالي و مهارت در بريتانيا شوراي مهارت

هاي كسب و كار و امـور اداري ارائـه    هايي را در مورد نيازهاي مهارتي در بخش ، گزارش)بخش خرده فروشي

مشي عمـومي   هاي خط براي بررسي نيازهاي مهارتي، تعداد زيادي گزارش). 2005b; 2005a; 2006( اند كرده

عالوه بر اين، پنج مصاحبه با فراگيران و فراگيران بالقوه و همچنين پنج مصاحبه بـا  . اند و آمارها تحليل شده

كارفرمـا   250اي با  دارد شدههاي تلفني استان بخش كمي مطالعه شامل مصاحبه. كارفرمايان انجام شده است

ها و نيازهاي مهارتي در صـنايع   شكاف ةهاي معتبري كه تعيين كنند اين طريق، داده به .كارمند است 250و 

، )فـاوا (آوري اطالعات  با اين بررسي نيازهايي مهارتي مانند فن. تجاري و امور اداري است مشخص شده است

هاي مهارتي شناسايي شده عبارت بودند از  شكاف. تشخيص داده شد ريزي ارتباط كالمي، سازماندهي و برنامه

، ارتباط كالمي، دانش قانوني و مقرراتـي و  مديريت مردمريزي،  دهي و برنامه ، سازمانفاوابودجه، / درك مالي

 واگنـر  وفاينگلـد  مطالعـة  . سيم كـرد تر هاي شغلي را در بخش گزارش همچنين برداشت. امور اداري اطالعات

)Finegold 2002 /Wagner (پژوهشـگران . آموزي در بخش بانكداري را در آلمان بررسـي كـرده اسـت    حرفه  

  بررسـي كـارآموزي يـك كارمنـد بانـك      در ارتبـاط بـا  آموزي كارفرمايان،  دربارة انتظارات و تصميمات حرفه

  .اند كرده

اي جديد كار و اشـتغال متمركـز   ه در ارتباط با تحقق تقاضاهاي مهارت جديد، مطالعات متعددي بر زمينه

بررسي ) Rosenheck 2001(هرك  روزنجديد صالحيت در مشاغل بازرگاني توسط  شرايط و الزامات. اند شده
                                                 

1. Industriekaufmann 
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معتبرند؟ نتايج نشـان   نيز آيا مشاغل عصر حاضر در آينده: ستپرداخته ا پرسشاين  به او  پژوهش. شده است

تـر   شناختي كم اهميـت  مانند شايستگي اجتماعي و روش يشايستگي كليدي ها حوزهداد كه دانش بافتي از 

هـاي مختلـف، از كـار     انـواع وسـيعي از فعاليـت    ،1در سوئيس اصطالح شغلي كارمنـد بازرگـاني  . خواهند شد

منشيگري و پردازش از طريق توسعة منابع انساني، بازاريابي و توزيع گرفتـه تـا حسـابداري و امـور مـالي را      

 ي از نتايج جالب توجه مطالعه نشان داد كه شايستگي اجتمـاعي، كـه بـا تحـوالت جامعـه     يك. شود شامل مي

پيـدا  اي اهميـت   طـور فزاينـده   بـه  گرايـي در تقابـل اسـت،    ناپذيري و فرديـت  سوي عدم يكپارچگي، جامعه به

بـر   طـور مسـتقيم   بـه  كنـد كـه   تغيير سازمان كـار اشـاره مـي    به هرك روزنتر،  بيش  پژوهشبراي . است كرده

هاي تـازه تجربـه شـدة امـور اداري      الگوتواند  از موارد خاص جالب توجه مي. گذارد هاي شغلي اثر مي توصيف

، مهـم اسـت كـه    هـا  عنوانجدا از آن . تأثيري مستقيم بر وظايف كاري مشاغل داشته است فاواتوسعة . باشد

ها  ن بيندازيم، زيرا تأمين آيندة صالحيتها در ميان جوانا ها و مهارت تغييرات اجتماعي مانند ارزش به نگاهي

كه آموزش بـراي كسـب و   ورزد  تأكيد مي واقعيتبر اين  هرك روزندر پايان گزارش، . كنند سيم ميتر را آنها

  .كند طلب ميتري را  نرم مطالعات موردي بيش هاي هاي بازرگاني و همچنين آموزش براي توسعة مهارت كار

آموزش شايسـتگي خـدمات در ميـان بانكـداران آلمـان بررسـي شـد و        ) Bredow 2003(بردو در مطالعه 

تري از وضعيت ايـن موضـوع در مشـاغل     مورد استفاده قرار گرفت تا اطالعات بيش كارشناسان هاي مصاحبه

 هـا  سـاير مطالعـات آلمـاني توسـعة صـالحيت     . دست آيد به هاي درسي گوناگون جديد و اجراي آن در برنامه

)Brotz/Dorsch-Schweizer/Haipeter 2006( هـاي   گيـري، مسـؤوليت، و شايسـتگي را در زمينـه     ، تصـميم

مـورد بررسـي   ) Bohner/Straka2005; Straka 2000a; Straka 2000b; Straka/Lenz 2005(شغلي بانـك  

هاي جديد مشاغل  شكلنيز ) Meierhofer /Rosenheck 2000( هك روزن و مايرهوفر همچنين. اند قرار داده

قاضـاهاي  اند كـه بـر توسـعة مهـارت و ت     بسياري از كشورها اداراتي مركزي تأسيس كرده. اند لعه كردهرا مطا

شود و  طور مرتب روزآمد مي به هاي آنان گزارش. نظارت دارند كسب و كاريا  مهارت در چندين بخش صنعت

وسيلة  به سفارشي،  وهشپژصورت  به ها اغلب داده. كند يي عمل مي مشي مبنايي براي تصميمات خط منظور به

كنند اما در عـين   آوري مي اندركار صنعت جمع ها را از تعداد زيادي دست مستقل كه داده  پژوهشيمؤسسات 

  .شود دهند، اجرا مي يز انجام مينحال برخي مطالعات كيفي را 

  پذيري آموزي، فرآيندهاي صالحيت و جامعه حرفه اقداماتيابي  و ارزش ار بخشيتحليل، ساخت

آمـوزي در   هاي حرفـه  برنامه مرتبط بامطالعة تطبيقي  چندتايي به توان گذشته از انواع مطالعات آلمان، مي

ي طرحاز ) Fulst-Blei/ Ebner 2005( بالي و ابنر-لستوفجديدترين مطالعه . كشورهاي مختلف دست يافت

آموختگان در  سطوح عملكرد دانشيابي  مقصود مطالعة ارزش. دست آمد به در دانشگاه مانهايم آلمان  پژوهشي

                                                 
1. Kaufmannischer Angestellter 
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هـاي بررسـي،    هـدف . بـود ) انگلسـتان (اي مشابه در ويلـز   برنامة نمايندگان فروش صنعتي در آلمان و برنامه

. ريزي و اجراي مستقل وظايف گوناگون بود آموختگان در برنامه مقايسة وضعيت دانش نظري و توانايي دانش

  پژوهشـگران با ايـن حـال،   . اند هاي خود بهتر آماده شده براي شغلآموختگان آلمان  نتايج نشان داد كه دانش

 اسـتدالل آنهـا  . بردنـد  سـئوال ها را زير  بندي ها و مقوله گذاري در خصوص ارزشقابل قبول انتظارات معمول 

يابي شود تا مبنـايي عينـي    كامالً تفكيك شده ارزش  اي هشيو به هاي آموزشي بايد كردند كه عملكرد نظام مي

هاي مختلف در آلمان و بريتانيـا نيـز    اي در زمينه حرفه جمدار. داشته باشد گذاري مشي براي تصميمات خط

ح  ت آ در 1فرمـان  -يـادگيري خـود   بـه  ي ديگـر پژوهشگران. مقايسه شده است) Richter 1996(ريختر  توسط

 Spevacek/ Plassmeier/ Stockl/ Straka 2000; Straka(انــد  نماينــدگان فــروش صــنعتي پرداختــه

/Nenninger/ Spevacek et al. 1999.(  

يك نكتة جالب اين است . اند اي نيز مورد بررسي قرار گرفته براي معلمان و مربيان حرفه يآموزش اقدامات

حمايت  ازه از توسعة يادگيري مبتني بر انگيزهاند هبازرگاني تا چ صنوفهاي آموزش معلم در بخش  كه برنامه

، بريتانيـا و  2در ايـاالت متحـده  اقتصـاد   آمـوزش ). Straka /Nenninger /Plassmeier et al. 2001(كنند  مي

 Myatt / Waddell(وادل و  مايـات  ،)Whitehead 1994(هـد   وايت، )Walstad 1994(والستاد كانادا توسط 

گيـري، پيشـرفت    بسيار وسيع است و ثبت نام، آزمـون والستاد ارزيابي . مورد مطالعه قرار گرفته است) 1994

درسي و اقتصادي، محتواي اقتصـادي، آمـوزش معلـم، تغييـرات در مـواد آموزشـي و نقـش اقتصـاددانان و         

هـاي   جنبـه  بـه  زمان طور هم به اگرچه مطالعه. كند بررسي مي اقتصاد آموزشها را در توسعه و تقويت  سازمان

ايـن حـال، مـروري كلـي دربـارة      بـا  طور سطحي عمل كرده است، اما  به حليلپرداخته و در ت ه از حديزياد

 1960ايـاالت متحـده در سـال     اقتصاد آموزشكار ملي در  گروهاز زمان تأسيس  اقتصاد آموزشتغييرات در 

همراه با مطالعات انجام شده در بريتانيـا و كانـادا، ايـن مطالعـه ديـد ارزشـمندي از عنـاوين        . ارائه داده است

  .كند ارائه مي اقتصاد آموزشدر   ژوهشيپ

 كرد، ساله را در اتريش، آلمان و اياالت متحده مقايسه مي 17آموزان دبيرستاني حدود  اي كه دانش مطالعه

 3آنهـا از آزمـون سـواد اقتصـادي    . اجرا گذاشته شده اسـت  به )Beck / Krumm 1994(كروم و بك وسيلة  به

)TEL ( ازه بر اساس استانداردهاي از اند هآموزان كشورهاي شركت كننده تا چ دانشاستفاده كردند تا بدانند

هاي  هدف به آموزان آلماني زبان در رسيدن نتايج مطالعه نشان داد كه دانش. كنند پيش تعيين شده عمل مي

اين همـه،  با . اند هاي درسي مانند همتايان آمريكايي خود در اياالت متحده ناموفق بوده شده در برنامه تدوين

همچنين نشـان دادنـد كـه نظـام مدرسـة        پژوهشگران. ها را كسب كردند آموزان اتريشي باالترين نمره دانش

                                                 
1. self-directed 
2. U.S. 
3. Test of Economic Literacy= TEL 
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اي  مطالعـه . هاي واگرا در اتريش و آلمان توليد كرده اسـت  تر از شاخه همگن در اياالت متحده نتايجي 1جامع

مقايسـة كـره و ايـاالت متحـده      بـه  اجرا شده كه، )Kim 1994(كيم وسيلة  به مشابه با استفاده از همان ابزار

سـر و كلـه   بـا مفـاهيم بنيـادي اقتصـادي      ئـي  آموزان كره يكي از نتايج او آن است كه دانش. ا استداخته رپ

المللـي ديگـري در    مطالعـات بـين  . دهنـد  مـي سـطح نسـبتاً پـاييني را از فهـم اقتصـادي نشـان        اما زنند مي

 Beck/Krumm 1994; Kim(انـد   يادگيري مانند سواد اقتصادي كار كـرده اندازهاي تطبيقي در نتايج  چشم

1994.(  

اي را در كسب و كار و امـور   اي بودن نهادي و سياسي آموزش حرفه يكي از مطالعات تطبيقي آلمان، ريشه

 Frommberger(هاي درسي را در آلمان، انگلسـتان و هلنـد مطالعـه كـرد      اداري، و همچنين طراحي برنامه

سـوي عرضـه و    بـه  هاي آنها گيري اي و جهت هاي ساختاري آموزش حرفه الگوسطحي بر  -تحليل دو). 2004

 اي از گـزارش  بخـش عمـده  . هـاي درسـي را تحليـل كـرد     در سـطح دوم، محقـق برنامـه   . تقاضا متمركز بود

داختـه  هاي نظري تحليل برنامـه درسـي پر   الگوتطبيقي و همچنين   پژوهششناختي  هاي روش محدوديت به

  .است

آمـوزش   نهادي تسهيالت .شود مؤسسات آموزش عالي ارائه ميگردشگري در ح  ت آ در بسياري از كشورها

بررسـي شـده و آنـان    ) Okumus / Yagci 2005( يـاخچي  واوكومـوس  وسـيلة   بـه  كيهتر عالي گردشگري در

اي و  آموزي حرفه گردشگري از حرفهآموزش . اند دهي اين بخش در آينده ارائه كرده هايي را براي شكل توصيه

تغييـرات، مسـائل گونـاگوني     نايـ  ههمـرا  اما به، ه استها منتقل شد ساله كالج -هاي چهار برنامه به دبيرستاني

مانند انتخاب غلط محل، فقدان نيروي تدريس واجد صالحيت، كمبود تسهيالت و تجهيزات، برنامـة درسـي   

بـروز  موزان در صنعت و نيز نگهداري آنان پـس از كسـب صـالحيت،    آ كهنه و مسائلي در مورد جايابي دانش

كـارداني، كارشناسـي،   (تجديد نظـر در برنامـة درسـي در هـر سـه سـطح آموزشـي          پژوهشگران. كرده است

گردشـگري و نيـز حمايـت از همكـاري      كاركرديتخصصي و  جهايي را براي مدار ، برنامه)تكميليتحصيالت 

  .آموزي و صنعت پيشنهاد كردند ها، مؤسسات حرفه موزش عالي و دانشگاهتر بين مؤسسات مختلف آ بيش

ــز    ــادگيري غيرمتمرك ــوص ي ــه در خص ــدين مطالع ــان، چن ــت     2در آلم ــده اس ــرا ش ــار اج ــل ك در مح

)Dehnbostel/Holz/Novak 1992 .(اند هاي جديد يادگيري و دانش فرآيند كار را بررسي كرده آنها شكل.  

. را در كشورهاي اروپاي شرقي بررسـي كـرده باشـند    آموزش اقتصادند كه مطالعات خيلي كمي وجود دار

 Kovzik(واتس و كوزيك وسيلة  به در دانشگاه دولتي مسكوآموزش اقتصاد فرآيند بازسازي دورة كارشناسي 

/ Watts 2001 (آمـوزي مجـدد اعضـا و     آمـوزي و حرفـه   موضوعات مـورد بررسـي، حرفـه   . مطالعه شده است

                                                 
1. comprehensive school system 
2. decentralized learning 
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محلـي و   تدوين شـده  هاي هاي درسي غربي در مقابل كتاب كارگيري كتاباتي است كه از بهمچنين اختالف

  .هاي غربي در مقابل شيوة شوروي پيش آمده است متنو  ياددهيهاي  روش

هـاي آموزشـي در ايـن     توسعة برنامه به در كشورهاي مختلف، بسته  پژوهشرويكردها، عاليق، و موضوعات 

 تر از رقابتي بودن مدارك و نتايج خود منظور آگاهي بيش به از كشورهاي صنعتيبسياري . زمينه متنوع است

هـا   كشورهايي كـه هنـوز در تـالش بـراي ايجـاد برنامـه      . مندند اي عالقمه هاي برنامه ها و مقايسه يابي ارزش به

  .كنند ميبهبود تنظيمات و پيشنهادهاي آموزشي كمك  به ي درگيرند كههاي پژوهشطور عمده با  به هستند،

  و يادگيري ياددهيها، ابزارها، سازمان، و انتظارات، بافت  روش ار بخشيتحليل و ساخت

هايي را در  طور مرتب مقاله به ايجاد شده، 2002داري، تفريح، ورزش و گردشگري، كه از سال  مجلة مهمان

كنـد   منتشـر مـي  داري  آمـوزي گردشـگري و مهمـان    هـاي حرفـه   هاي تدريس استفاده شـده در برنامـه   روش

)Armstrong 2003; Capstick/Fleming 2002; Cho 2002; Dale/Lane 2004; Feinstein/Parks 2002; 

Hall 2003; Lomine 2002; McGugan/Margaret 2002; McGugan /Peacock 2005; Sigala 2003 .(

آمـوزش  و يادگيري در  يياددهزيادي دربارة مباني آموزشگري براي توسعة تنظيمات  هاي پژوهشدر آلمان 

 Achtenhagen 1998, 2004a, 2004b; Beck 2000a, 2005; Beck/Krumm(انجـام شـده اسـت     اقتصـاد 

2001; Bendorf 2002; Dubs 1996a; Wuttke 1999 .(و ديگـران   استيلر  پژوهشگران)Stiller / Schopf / 

Brandenburg et. Al 2000( هاي درسـي   برنامه برقرارير عين حال، و د 1و تضمين كيفيتپذيري  انعطاف به

 دمپرتاي توسط  مطالعه. مند بودند آموزي عالقه هاي حرفه اي و شركت براي مدارس حرفه 2تنيده فراگير درهم

بر شايسـتگي اجتمـاعي   انجام شد كه ) Dumpert / Hanka / Euler / Reemstma-Theis 2003( همكاران و

 ،اهميـت درجـه  همـين  بـا  . عنوان يـك چـالش آموزشـگري متمركـز بـود      به مصرف كنندهرضايت در جهت 

). Neuss 1995; Kaiser/Siggemeier/Brettschneider 1995(اسـت   توجـه شـده  آموزش محيط زيسـت   به

 /Beck/ Dransfeld(اسـت    ديگري توسعه اخالق در آمـوزش كسـب و كـار را مطـرح كـرده       پژوهشيسنت 

Minnameier/ Wuttke 2002; Beck/ Bienengraber/ Heinrichs 1997; Parche-Kawik 1998 .( ساختار

بررسي و در آن توضـيح داده شـده اسـت كـه     ) Tuomi 2004(تومي  وسيلة به آموزش كسب و كار در فنالند

يـك عنـوان   . انـد  اجرا گذاشته شده به آموزش بزرگساالن ي برايبيت در مركزتر چگونه راهبردهاي جديد علم

از يـك شـركت آزمايشـگاهي در آمـوزش كسـب و كـار اسـت         مكرر دنبال شده اسفاده كه بشكلي  پژوهشي

)Achtenhagen/ Furstenau/ Getsch et al. 1999; Frick 2000; Straka/ Gramlinger/ Delicat/ 

Plassmeier 2001 .( اسـت  آمـوزش اقتصـاد   هـاي كسـب و كـار در     با اهميتي مشابه، مطالعاتي دربارة بـازي

)Egger 1994( .عنـوان ابـزاري بـراي     بـه  اي كـردن را  ماننـد رويكـرد شـبكه    هايي عنوانهاي ديگري  بررسي
                                                 

1. quality assurance 
2. integrated comprehensive curricula 
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المللـي شـدن    بـا بـين  ). Weber 1995(اند  يابي دانش اقتصادي بافتمند مد نظر قرار داده گيري و ارزش اندازه

متمركـز   1فرهنگي اي بر توسعة شايستگي عمل ميان طور فزاينده به ها پژوهشآموزش و جهاني شدن بازارها، 

هـاي زيـادي دربـارة     مقالـه ) www.bwpat.de( @bwp 2مجلـه بـرخط   10شـماره  ). Weber 2000(اند  شده

مدار در آموزش كسب و كار منتشر  -عنوان ابزاري براي يادگيري عمل به 3يآزمايشگاههاي  شركتاستفاده از 

كـار بانكـداري و    -به -مدرسه -ازهاي  هاي درسي را در برنامه فرهنگي ديگري برنامه مطالعة ميان. كرده است

 يحاطرمورد با استفاده از يك كالرك ). Clark 2002(امور مالي در آلمان و اياالت متحده بررسي كرده است 

المللـي   هاي درسي در اين بخـش بـين   دهد كه چگونه برنامه تفصيل توضيح مي به ها، كيفي مبتني بر مشاهده

طـور   بـه  هـاي مشـاهده شـده    المللي كسب و كار و بانكداري آموزش داده شده در برنامه مفاهيم بين. اند شده

هاي تدريس در اين زمينه، ماننـد   ي را دربارة روشهاي مقالهمجلة آموزش اقتصادي . اند خاص مورد توجه بوده

عنوان يك ابزار تدريس  به 4، آزمايش)Brewer/Josefowicz 2006(تفكر حاصل  هاي مقالهآموز و  مجله دانش

)Dickie 2006 (كيفي در مقابل كمي شيوه  آموز به گيري دانشِ دانش اندازههاي  يا راه)Buckles/ Siegfried 

2006; Walstad 2006 ( هاي مـورد اسـتفاده در آمـوزش     كند و مجلة آموزش بازاريابي بر روش ميرا منتشر

 Amato/Amato 2005; Forman 2006; Hagenbuch(بازاريابي در سطوح گوناگون آموزشـي تمركـز دارد   

2006.(  

هـاي   هـاي تـدريس و اثربخشـي، برنامـه     آموز يا فراگيـر در مـورد روش   انداز دانش تحليل چشم

  آمدها يپآموزي، مدارك و حرفه

 ;Brookes 2003(يـا برنامـة خـاص     دورهآمـوزان در يـك    يابي تجارب دانش بسياري از مطالعات بر ارزش

Huang 2005; Kang/Wu/ Gould 2005; Leung 2003 (  هـاي   روش بـه  هـاي معلمـان نسـبت    يـا برداشـت

در ميان بانكداران موضوعي  5اي هويت حرفه). Tribe 2003(آموزان متمركزند  تدريس خود و ارتباط با دانش

مطالعـة   او نتـايج يـك  . مورد بحث قرارگرفته است) Smistrup 2001,2003(تروپ  سيمسوسيله  به است كه

. شده است  پژوهشها  هاي ساختاري زندگي اجتماعي در بانك كند كه در آن جنبه موردي تكي را توصيف مي

طح ذهنـي، در تعامـل بـا ايـن سـاختارها معنـا توليـد        چگونه يكايك بانكداران در س: راهنما اين بود پرسش

كردند انجام و با  بانكدار دانماركي كه همه در عمليات مرتبط با مشتري كار مي 120روي   پژوهشيكنند؟  مي

از كاركنـان جـوان    دريافـت كـه تعـدادي    تروپ پژوهشگر سيمس .مصاحبة موضوعي مشروح تكميل شد 15

گيـرد كـه    نتيجـه مـي   پژوهشگراين . اند بانك خود نشان داده به نسبتي قوهويت احساس ، حاضر در مطالعة

                                                 
1. intercultural action 
2. online 
3. laboratory firms 
4. experimentation 
5. vocational identity 



171   VW VW VW VW٣٣٣٣::::*z{|*z{|*z{|*z{|    2�  �و�2�  �و�2�  �و���� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    � �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و 2�  �و� ����    �    ا�ا�ا�ا
 

  
 

در بايـد  زندگي كـاري   به آميز از مدرسه هاي مثبت جوانان از انتقال موفقيت و همچنين برداشت آموزي حرفه

طـور   بـه  اي بـراي يـك مسـتخدم مهـم اسـت تـا بتوانـد        هويـت حرفـه  . نقشي اساسي ايفا كنـد اين احساس 

 Schwadorf( پژوهشگر شـوادورف . هاي پرتنش و متعارض در محل كار كنار بيايد با موقعيتآميزي  موفقيت

 بـا تمركـز بـر   را اصالح كرد و بـا توسـعة آن و    1گيري و مسؤوليت فرآيند تصميم به هاي مربوط نظريه) 2003

طراحـي   اي را مطالعهها و غيره  ها، شناخت هاي آنان، تعاريف، نگرش كنندگان، برداشت ديدگاه يكايك شركت

شركت كننده از مشاغل گوناگون مانند كارمندان بانك،  575براي اين تحليل، او از نمونه بزرگي شامل . كرد

نتـايج نشـان داد كـه اجـزاي مختلـف      . فروش، نمايندگان فروش صنعتي يا حسـابدار اسـتفاده كـرد    اعضاي

رسد كه شايستگي  نظر مي به ،حال با اين. شوند آموزان ادراك مي هاي متفاوتي توسط دانش شيوه به شايستگي

انداز  هاي يادگيري را بر نتايج يادگيري از چشم مطالعات ديگري اثرات فرهنگ. تخصصي اهميتي مركزي دارد

  ).Ebner 1996(اند  آموز بررسي كرده دانش

  تاريخي هاي پژوهشبازار كار و  آمدهاي پيمشي، مطالعات خط

آموزش  ةاثرات يك قانون دربار. اي است كه در هلند انجام شده است ي مطالعهي مشي يكي از مطالعات خط

آمـوز در   متوسـط از نظـر تعـداد دانـش     بازرگـاني داراي انـدازه  اي در يك مدرسه  بزرگساالن و آموزش حرفه

بررسـي اثـرات    بـه  مطالعه تنهـا ). Jellema/Kerstens/Wal 2001(مورد بررسي قرار گرفت ) هلند(وينشوتن 

مشي جديد اختصاص نداشت، بلكه درك ذهني معلمان و هماهنگ كنندگان را از كاركرد مدرسة  اجراي خط

عنـوان   بـه  تاًاي در مدرسـه عمـد   هاي اصلي اين بود كه آموزش حرفـه  يكي از يافته. خودشان نيز بررسي كرد

بـراي  اي بايـد   هشد، در حالي كه معلمان بـر ايـن بـاور بودنـد كـه آمـوزش حرفـ        صالحيت عمومي ديده مي

  .تقاضاهاي صنعت و بازار كار تغيير جهت داده شود به گويي پاسخ

ايـن موضـوع   . انـد  بررسي كـرده  2پذيري آموزي را بر اشتغال حرفه اقداماتوجود دارند كه اثرات  يمطالعات

رآموزان و كامقدماتي آموزان  چگونه اميدهاي اشتغال در حرفه: شد كه  بررسي )Stadler 2006( توسط ستدلر

وسيلة بررسي مّلي  به اي مقدماتي دربارة آموزش حرفه 3اي طولي هايي كه طي مطالعه متفاوت است؟ او از داده

تعمـيم داده شـده بـود     )TREE )Transition from Education to Work, 2002-2004جوانـان سـوئيس   

دورة  و هتـل بـود كـه در پايـان    رده فروشـي  آموز در بخش خ حرفه/ كارآموز 200نمونه شامل . استفاده كرد

) Reinisch 2001(ديگري كه توسط راينـيش  مطالعة تاريخي . مقدماتي يا كارآموزي خود بودند آموزي حرفه

اي بازرگاني را از زمان پيدايش آن تا نيمـة دوم قـرن بيسـتم بررسـي كـرده       توسعة آموزش حرفه  انجام شده

. بررسـي شـده اسـت   ) Adams 1992(توسط  دولتي ر اداريانش و توسعة نظريه در اموبافت تاريخي د. است

                                                 
1. berufliche Handlungskompetenz 
2. employability 
3. longitudinal study 
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هورلبـاين   وسـيلة  بـه  در آلمـان  1984تـا   1818هـاي بازرگـاني از    اي در زمينـه  بيت حرفهتر تاريخ آموزش و

)Horlebein 1989 (هـاي   در روسيه طي سـال  بازرگاني اي درباره تاريخچه مدارس مطالعه .مطالعه شده است

اي و بخش  تاريخ آموزش حرفه. منتشر شده است) Bruchhauser 2006(هاوزر  خبرواز سوي  1806تا  1787

  .مورد مطالعه قرار گرفته است) Zabeck 1979b(زابك وسيلة  به بازرگاني نيز

  تر بيش  پژوهش به نياز   3.2.1.3

تـر بـر    رسـد كـه بـيش    نظـر مـي   بـه  اي در بخش كسب و كار و امور اداري در مورد آموزش حرفه  پژوهش

آمـوز،   دانـش  آمـدهاي مـرتبط بـا    پيفراگير و معلم دربارة / آموز حرفه ديدگاهو يادگيري و  ياددهيهاي  روش

سـازمان و   به تر اي، بيش مؤسسه -سطح خرد هاي پژوهش. هاي آموزشي متمركز است اثرات يادگيري و برنامه

مقايسة تقاضاهاي مهارت،  به اي مؤسسه -شي و در سطح كالنآموز مدارج به منتهيهاي مختلف  تسهيل برنامه

اي در سطح كشور  بيت حرفهتر آموزشي و همچنين ساختارهاي آموزش و شرايط و الزاماتو  تحصيلي مدارك

و محل كـار  مرتبط با  1ي است كه بر كسب و تدريس دانش عمليهاي پژوهششده  فراموشآنچه . اند پرداخته

 Heritage 1984; Dedering 1996; Fischer/ Boreham/ Nyhan(متمركـز باشـد   متمايز از دانـش علمـي   

2004; Schon 1982 .(آمـوزان بـراي مشـاغل     سازي مناسب دانش منظور آماده به دانش واقعي عملي كه بايد

عالوه بر . است آموزي حرفههاي  خود تدريس شود، منبع ارزشمندي براي اصالح و طراحي جديد برنامهآينده 

اند بايد در كشورهاي مختلف اجرا شـوند   يادگيري را تحليل كرده آمدهاي پين، مطالعات مقياس بزرگ كه اي

زيادي در زمينة گردشـگري،   هاي پژوهشدر حالي كه . تا مبنايي را براي تحليل اثربخشي برنامه تأمين كنند

هـاي خـاص    سـاير زمينـه   ط بـا ي مرتبها پژوهشرسد  نظر مي به بانكداري و آموزش اقتصاد انجام شده است،

زمينـه،  ايـن  در  پژوهشـي هـاي   در ارتباط بـا روش . بيت كسب و كار و بازرگاني بسيار كمتر استتر آموزش و

دربـاره   عموميـت پـذير  هـاي   فرض تنظيممنظور  به .رسد كه مطالعات كيفي ارجحيت دارند نظر مي به آشكارا

ي بـيش   يادگيري الزم است داده آمدهاي پيها و  ساختار، سازمان، برنامه آوري و تحليـل   تـري جمـع   هاي كمـ

ها  المللي زيادتري مورد نياز است تا آگاهي بيشتري از تفاوت تطبيقي مّلي و بين هاي پژوهشدر پايان، . شوند

  .و يادگيري در اين زمينه حاصل شود ياددهيو تشابهات كار، 

        ���" و ��ز���" و ��ز���" و ��ز���" و ��ز    ٣.٢.٣٣.٢.٣٣.٢.٣٣.٢.٣

                                                 
1. practical knowledge 
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0�ÄÐ	í'ر ژو�2_ :"�ن�\Zار��"          و         ١   y�	٢     Johannes Meyser & Ernst Uhe  

2Y>ºZ :�ghiJ *GfÞ    و���jk  

  مقدمه    3.2.3.1

اي بـراي   عنوان يك بخش اقتصـادي، يـك منبـع اشـتغال، زمينـه      به صنعت ساختمان و پيمانكاري آلمان

از اهميـت زيـادي   توليد فضـاهاي كـار و زنـدگي     باكارگزاري درگير  ،اي بيت اوليه و مداوم حرفهتر آموزش و

كـار گرفتـه    بـه  ر نيروي كار راميليون نف 6/1ساختمان  كسب و كاردر حال حاضر در آلمان،  .برخوردار است

هـاي مـرتبط بـا نـازك كـاري و تكميـل        و حرفـه  سازين مادو گروه توليدي اصلي، يعني ساخت از كه است،

صـنعت  . درصد از توليد ناخالص داخلي اسـت  11اين بخش پاسخگوي بيش از  .تشكيل شده است ساختمان

 مطلـق  قـدر رغم كاهش تعداد  به. اولية است آموزي حرفهساختمان و پيمانكاري همچنين تأمين كنندة مهم 

نـرخ  . هاي ديگر كنند تا در بخش اولية را در اين صنعت دريافت مي آموزي حرفه تري ، جوانان بيشنيروي كار

 cf. BMBF 2005; BMWA(ها باالتر است  درصد در اين بخش نيز از ميانگين ساير بخش 4/9 آموزي رفهح

سـنتي طـوالني   از اولية قابل توضيح است كه  آموزي حرفه مالياتمبتني بر اين مسأله با تأمين مالي ). 2005

ة كليـ  1976جتماعي، از سال بر مبناي توافق بين شركاي ا. برخوردار استدر صنعت ساختمان و پيمانكاري 

بنـابراين،  . كننـد  اولية ماليـات پرداخـت مـي    آموزي حرفههاي  اين صنعت براي هزينه ي مشغول درها شركت

صـنعت سـاختمان   ) SOKA-BAU3( "تعديل مرخصـي و دسـتمزد   صندوق"بخش اعظم بودجه از سوي 

  .شود اولية پرداخت مي آموزي حرفههاي تأمين كنندة واقعي  شركت به آلمان

هم زمـان، ايـن عـاملي    . اي اولويت اصلي صنعت ساختمان و پيمانكاري است بر اين اساس يادگيري حرفه

هـاي بـازار و هـر امكـان      ها، تحرك، فرصـت  جويي است، زيرا يادگيري كارآمد دربارة نوآوري دائمي در رقابت

  .ها و هم براي يكايك كاركنان مهم است دهي توسعة هم براي شركت اي براي آغاز و شكل بالقوه

خـوبي آن را از سـاير    بـه  بنـدي كـرد يـا    توان بخش ساختمان آلمان را طبقه راحتي نمي به به هيچ طريقي

صنعت اسـت كـه چنـد مـورد      هاي اين د عنوانتعد دشوار، اين موضوع سادهيك نشانه  .ها جدا ساخت بخش

ــي  ــدك آن را م ــرد  ان ــام ب ــوان ن ــاختمان ( Baugewerbe: ت ــارت س ــاختمان ( Bausektor، )تج ــش س ، )بخ
                                                 

اي  اي و آموزش حرفه برداري و محوطه سازي، مؤسسه مطالعات آموزش حرفه دكتراي فلسفه، استاد آموزش فناوري ساختمان، نقشه -ژوهانس ميزر .1
ي ها، كسب مهارت در فرايندها اي كارخانه اي و تدريس در مدارس و مراكز حرفه علم آموزش حرفه: مقدماتي، دانشگاه فني برلين، زمينه اصلي پژوهش

 .يادگيري رسمي و غير رسمي
اي مقدماتي، دانشگاه فني  اي و آموزش حرفه دكتراي فلسفه، استاد آموزش فناوري ساختمان و طراحي، مؤسسه مطالعات آموزش حرفه -ارنست يوهه .2

ي ساختمان و طراحي، پيوند اي، تدريس موضوعات درسي مرتبط با فناور اي، خط مشي آموزش حرفه علم آموزش حرفه: برلين، زمينه اصلي پژوهش
  .اي كسب مهارت در فرايندهاي يادگيري رسمي و غير رسمي آموزش عمومي با آموزش حرفه

3. Sozialkasse der Bauwirtschaft 
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Baubranche )صــنعت ســاختمان( ،Bauwirtschaft )صــنعت ســاختمان و پيمانكــاري( ،Bauhaupt und 

Baunebengewerbe )و ) هاي سـاختن سـاختمان و تكميـل سـاختمان     تجارتHoch- Tief- und Ausbau 

هاي صـنعت   همچنين، شناسايي همة جنبه). ها زهمهندسي ساختمان، مهندسي راه و ساختمان و تكميل سا(

، شـود  انجـام مـي   مستقيم در محـل سـاختمان  كه بطور  هاييعالوه بر كار. چالش بزرگ است ساختمان يك

هـاي توليـدي،    صنفدرگيرند و بسياري از با اين صنعت هاي ديگر  راه به هاي زيادي از صنعت كارگران بخش

  :اند از ها عبارت برخي از مثال. كار ساختمان دارندنزديكي با   پردازشي و خدماتي ارتباط

  و توليد صنعتي سنگ طبيعي سيمانمواد ساختماني،  -

  آالت ساختمان  صنعت ماشين -

  و فلزات سبك يفوالد و ساز ساخت -

  عمليات معماري و مهندسي -

  مستغالتصنعت مسكن و مديريت  -

  و نظافت ساختمانفني مديريت تسهيالت، مراقبت  -

رسـاند   در آلمـان مـي   نيـروي كـار  كل جمعيت % 10حدود  به اين جمع تعداد كاركنان بخش ساختمان را

)Syben 1999, 15 ff..(  

ها فعاليـت   دهد و ساختن ساختمان ها نشان مي جامعة هويت فرهنگي و اقتصادي خود را در ساختمان هر

ي فردي و اجتمـاعي  اشود و براي غن طبيعت نوسازي مي. ها و همة اعصار است در همه فرهنگ اساسي انسان

يك سنت ديرينـة ديگـر ايـن    . گذارد ساختمان بر توسعة شهرها و مناطق تأثير مي. گيرد در دسترس قرار مي

توجه است كه  با اين حال، در خور. دهي شده است هاي شغلي سازمان سو با مقوله است كه كار ساختماني هم

اي در اين زمينه هنوز در مرحله جنينـي قـرار دارد، و همـين پديـده بـراي تقريبـاً همـة         حرفه هاي پژوهش

مانند كشاورزي، مراقبت شخصي، تغذيـه،  (شوند  مي شناختهي ابتدايعنوان سنتي و  به اي كه هاي حرفه زمينه

آوري  ماننـد فـن  (اي جديـد   هاي حرفه زمينه در هاي مشاهده شده گرايشاين با . صادق است) و اقتصاد خانه

همراه با  ، كارِاوريهاي عمده فن در پي پيشرفت. در تعارضي آشكار است) آوري شيمي آوري برق يا فن فلز، فن

را  آمـوزي  حرفههاي جديدي از سازمان و  شكلمحتوايي كامالً جديد و  ،ها مشاغل شناخته شده در اين زمينه

خود جلب كرده  به اي را حرفه بيتتر آموزش و هاي پژوهشگير  نوبة خود، توجه چشم به اين. كرده است جربهت

  .است

  در صنعت ساختمان هاو ساختار شركت آموزي حرفهمشاغل شناخته شده،    3.2.3.2
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منظـور   بـه  .سـطحي شـكل گرفتـه اسـت     -صنعت ساختمان، تقسيم كاري چند حوالتدر تاريخ طوالني ت

در معنـاي وسـيع آن   ) 1زمينـة شـغلي  ( Berufsfeldساختمان الزم است اصـطالح   به توصيف مشاغل مربوط

و  هـا  زه، مبلمان و نگهداري، تكميـل سـا  ريزي، ساخت ريزي، طراحي، پي نامهبرزمينه شناخته شود؛ زيرا اين 

هـاي حمـل و نقـل و     هـا، جـاده   مسكوني و تجاري و همچنين سـاخت و نگهـداري خيابـان    مستغالتتجهيز 

  .گيرد را در بر مي تأسيساتيهاي  سامانه

 :IVاي  حرفـه  رشـتة شـد، مقولـة    معرفـي  1978معرفـي و در   2اي سالة پـيش حرفـه   زماني كه دورة يك

تنها ) بودتعيين شده  "آوري ساخت و ساز و چوب فن" 1978-1972كه در دورة ( "آوري ساخت و ساز فن"

شـغل   28شـامل   اي، حرفـه  رشـته در ايـن  . گرفت كل مشاغل ساختماني را در بر مي بود كهاي  زير مجموعه

تبعيـت   "3از طريـق مراحـل   آمـوزي  حرفه "مشي  خط ازشغل  19 ،رسمي آموزي حرفهشناخته شده نيازمند 

ة كليـ از % 90 بـه  نزديـك ). BIBB 1999( انـد  هروزآمد شد 1999معرفي و در  1974كه در سال  كنند مي

اوليه  آموزي ، دورة حرفهشغل 19اين يك شغل از در  ،"آوري ساخت و ساز فن "در زمينة شغلي  آموزان حرفه

بـا  و سـازنده سـاختمان    كـار  ا، بتون ريز، جاده ساز، كانال ساز، نجار، گچهاي بّن شغلدر ويژه  به ،اند را گذرانده

در نظـر گرفتـه شـده كـه بـا      اي  مشترك پايه براي كل زمينـه حرفـه   آموزي حرفهيك برنامة . 4خشكشيوة 

 مرحلـة اول بعـد از دو سـال تكميـل و    . تخصصـي در رأس آن تكميـل مـي شـود     آمـوزي  حرفهاي از  مرحله

صالحيت كارگر ساخت ساختمان، كارگر مهندسي راه و سـاختمان يـا كـارگر تكميـل سـاختمان منتهـي        به

  .گردد منفرد منجر ميصالحيت شغلي  16 به اي براي مرحلة دوم است كه اين پايه. شود مي

معمـاري در   كـش  نقشـه ، نماكار، پشت بـام سـاز و   كاري عايقشغل ساختماني ديگر، مانند كارگر  9تعداد 

هـيچ زمينـه    به ها مشاغلي هستند كه عالوه بر اين. شوند از طريق مراحل پوشش داده نمي آموزي حرفهبرنامه 

سـاختمان،   كارگـاه بـر، كـارگر    براي مثـال، شيشـه  ( شغلي تعلق ندارند، اگرچه حوزة كار آنها ساختمان است

  ).بردار اسفالت كار، داربست كار، دودكش كار، يا كارگر فني نقشه

از قبيل مكانيـك  ( "آوري چوب فن " :Vاي  حرفه رشتةويژه از  به اي نيز، هاي حرفه هرشتكارگراني از ساير 

از ( "آوري رنـگ و طراحـي داخلـي    فن " :IXاي  حرفه رشتةو ) ساز و تداركات ساختصنعت  -نجاري و چوب

آنها . شوند كار گرفته مي به هاي ساختماني كارگاهدر ) ها سازهقبيل نقاش و جالكار، كارگر پوشش ساختمان و 

هاي فوالدي يا سفت كاري و مرمت  تكميل ساختمان، نماكاري، پوشش و روكار بتون، بخشكارهاي غالباً در 

  .مشغولند ههاي ساخته شد زهو نوسازي سا

                                                 
1. occupational field 
2. Berufsgrundbildungsjahr 
3. training by stages 
4. dry construction builder 
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 رشـتة هاي گرمايش و تهويـه در   همچنين پيوندهاي نزديكي با شغل مكانيك تأسيسات بهداشتي، سيستم

نقـاط ارتبـاطي بـا     "كشـاورزي "اي  حرفـه  رشـتة تيـب،  تر همـين  به .وجود دارد "آوري فلز فن " :IIاي  حرفه

، ه چينـي خيابـان كشـي و ديـوار   سازي با طيف وسيعي از كارهاي  باغباني و محوطه. دارد "آوري ساخت فن"

  .شوند مربوط مي "آوري ساخت و ساز فن "مشاغل  به درگير است كه از جهاتي

شـركتي   -روند آمـوزي  حرفـه دهد،  اي را پوشش مي ة حرفهرشتكل ح  ت آ كه اطمينان از اينحصول براي 

بـا  ) اسـت  يسـاختمان  كارگـاه  2جايي كه محل يادگيري( "آوري ساخت و ساز فن "اي  ة حرفهدر رشت 1اولية

هفته در سال  20-16: شود تكميل مي در مقياسي بسيار وسيع 3شركتي -ميان آموزي حرفهدر مراكز آموزش 

آوري  فن "و  "آوري چوب فن "اي  هاي حرفه در زمينه. اول، ده هفته در سال دوم و چهار هفته در سال سوم

گيـرد، هرچنـد ده در يـك چنـين      شركت اوليه صورت مي -اي ميان حرفه بيتتر نيز "رنگ و طراحي داخلي

  .مقياسي وسيع

شغل داراي ارتباط  60بيش از (در شناخت گسترة وسيع كار ساخت و ساز همراه با مشاغل شناخته شده 

آوري  اي فـن  هـاي حرفـه   در زمينـه در آلمان را بندي شده  ، مقالة حاضر مشاغل طبقه)مستقيم با كار ساخت

همراه مشاغل وابسـته گفتـه شـده در بـاال      به آوري رنگ و طراحي داخلي آوري چوب و فن ساخت و ساز، فن

 شـغل مهـارت  برسميت شناختن اصل ( Beruflichkeitاين تقاضا براي تفسيري باز و پويا از . دهد پوشش مي

بنـدي مـورد    بندي همچنين بـا طبقـه   چنين طبقه). Pahl 2001a, 17(كند  را تأمين مي) دولت توسط طلب

). Kuhlmeier 2003(محـور هماهنـگ اسـت     -درسـي  آلمان درباره آموزشگري موضوع 4گفتماناستفاده در 

 پرسـش گـذارد و   نمايش مـي  به هاي سازماني در همة اين مشاغل مشابهتي اساسي را فرآيندهاي كار و شكل

اوليه قابل توجيـه   آموزي حرفههاي  مشاغل اصلي را براي هدف به غلفرو كاستن مشاارزشمند بودن  به مربوط

  ).Uhe 2001(سازد  مي

بـر يـادگيري تـأثير    نيـز  گذشته از تنوع مشاغل، سـاختارهاي خـاص صـنعت سـاختمان و پيمـان كـاري       

انـد و   شاغل داشـته  500سازي بيش از  ساختمان صنفشركت  27در آلمان، تنها  2004در سال . گذارند مي

 20كمتـر از  % 90شـركت، قريـب    76612از كـل  . اند شاغل مشغول بوده 200بيش از ها  شركت% 3تنها در 

 .cf(هاي كوچك هستند  صنفها در صنعت ساختمان،  بنابراين روشن است كه اغلب شركت. اند شاغل داشته

StBA 2005.(  

 بزرگي شركت
 2004ها در سال  شركت

 درصد تعداد

                                                 
1. in-company initial training 
2. learning venue 
3.inter-company vocational training centres 
4. discourse 
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1-9 56761 73.98 

10-19 12051 15.71 

20-49 5578 7.27 

50-99 1539 2.01 

100-199 584 76/0 

200-499 180 23/0 

 04/0 27 يا بيشتر 500

 100 76720 جمع كل

سازي در آلمان، بر اساس بزرگي  هاي تجاري ساختمان شركت.: 1جدول 
  )StBA (2005(دفتر آمار فدرال : منبع(شركت 

حـدود  . شـود  تر هم مي ها در نظر گرفته شود، روشن اين حقيقت حتي زماني كه توزيع كارگران در شركت

با حـداكثر  ) SME1(كوچك و متوسط  اقتصاديهاي  سازي در بنگاه دو سوم همة شاغالن در صنف ساختمان

صـنعت   هـا يـك جنبـة كليـدي     بنابراين كوچـك بـودن شـركت   ). cf. StBA 2005(كنند  شاغل كار مي 49

هاي سازمان كـار در   اين بر فرايندها و شكل. هاي وابسته با ساخت و ساز است ساختمان و پيمانكاري و صنف

بزرگـي  . كنـد  هاي ساختماني تعيين مـي  گذارد و طبيعت يادگيري را در محل مشاغل شناخته شده تأثير مي

اين امر بر مهارت . ها در بر دارد رشها و انواع سفا شركت مضاميني را براي تجهيزات فني شركت در دورريزي

  .گذارد شوند، تأثير مي وسيلة شاخة خاص كار ساختماني تعيين مي به خواسته شده از كاركنان كه در هر حال

در آلمان، بر اساس بزرگي  زسا و ساخت صنفكاركنان .: 2جدول 
  )StBA (2005(دفتر آمار فدرال : منبع(شركت 

                                                 
1. small and medium sized enterprises= SME 

 بزرگي شركت
 2004كاركنان در سال 

 درصد تعداد

1-9 199177 25.3 

10-19 162340 20.7 

20-49 166334 21.2 

50-99 104707 13.3 

 19.6 154385 يا بيشتر 100

 100 785943 جمع كل
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هـاي بزرگـي اسـت كـه      اي رايج و تقريباً در انحصار شـركت  شاخه مهندسي سازهبه عنوان مثال، شاخة 

و راه (خدمات ساختماني پر تقاضاي فني را در ساخت ساختمان، مهندسي راه و سـاختمان و سـاخت جـاده    

همين نسبت، نيروي كـار   به آوري، و طور اختصاصي سطوح خاصي از فن به ها اين شركت. كنند ارائه مي) آهن

  .گيرند كار مي به با صالحيت را

كـار   بـه  تـري  هاي ساده  آوري ديگر، فن ، از سوي)طور عمده خانه سازي به( ساخت عمومي ساختماندر 

هـاي پـر حجمـي نيسـتند؛      طـرح هاي ساختماني عموماً  كارگاهترند،  ها قدري كوچك شركت. شوند گرفته مي

  .نيست سازهبااليي مهندسي  به تعداد كارگران كمتر است و سطوح كاركنان خبره

بنـدي،   عـايق كارهـاي سـاختماني    ساختمان و مهندسي راه و ساختماندر تخصصي هاي كار  شركت

هـاي كـار از نظـر     تنهـا بعضـي از جنبـه   . كننـد  كشي را ارائـه مـي   تخريب و نماسازي يا سيستم كانال و لوله

كـار گرفتـه    بـه  اي پايـه هـ  هاي بزرگ كاركنان با مهارت براي بخش اعظم كار، تيم. شناختي پيچيده است فن

  .شوند مي

سـاز،   انـد از بـام   سـاخت سـاختمان عبـارت    صنفدر  ها ساير شاخهعنوان  به بندي شده هاي طبقه شركت

هاي فعال در اين زمينه  شركت. بند، مهندسي آب و بسياري چيزهاي ديگر عايقداربست ساز، نجار ساختمان، 

 فناوريشوند وظايف دشوار  هاي كوچكي هستند كه تنها گاهي اوقات ناچار مي طور انحصاري شركت به تقريباً

  .هستندكاركنان با صالحيت باال  مديونكنند، اما با اين حال موفقيت خود را  اجرارا 

طور قابل توجهي با ساير صـنايع   به شرايط ساختاري در صنعت ساختمان و پيمان كاري بسيار گوناگون و

آالت، ابزارها و  هاي مورد نياز نيروي كار، از نظر دانش فني، دانش ماشين بر مهارت اين شرايط. تفاوت استم

ايـن  . دگزار هاي همكاري اثر مي گوني در فرآيندهاي كار و شكل گيري مستقل و گونه مواد، پيچيدگي تصميم

كـه آمـوزش و   شـود   مـي اين نتيجـه   كنند و از تعيين ميساختارهاي اختصاصي محتواي يادگيري كار را نيز 

  .مداوم بايد الزاماً در نيروي كار متفاوت باشد آموزي حرفه

/ يـاددهي توسعة مفـاهيم يـادگيري و مـواد     -اي در آموزشگري حرفه  پژوهش   3.2.3.3

  يادگيري

شـركتي و   -ميـان  آمـوزي  حرفـه ، ها شركتدر  1اي اي عموماً با تحليل آموزشگري حرفه حرفه هاي پژوهش

يـادگيري  / يـاددهي  اوليه و مواد  آموزي حرفه، و با توسعة مفاهيم متناسب 2محور -اولية مدرسه آموزي حرفه

  .همراه است

                                                 
1. vocational didactics 
2. school-based initial vocational training 
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اي يكـي از   هاي مناسـب از آموزشـگري حرفـه    رابطة متقابل بين كار كارگر ساختماني ماهر و انتقال يافته

هـم  ). Bloy 1973(بوده اسـت   1970ر دهة در جمهوري سابق دموكراتيك آلمان دبلوي ي مطالعة ها حيطه

اوليـه در   آمـوزي  حرفـه مفهوم  1در دانشگاه تكنولوژي درسدن )Stahr/ Wehmer(وهمر  وستهر زمان با آن، 

اي اوليه و  حرفه بيتتر اي در مؤسسه آموزش حرفه گروهبا همكاري ). Stahr 1970(اند  را توسعه داده 2ايستگاه

اي از مواد درسي براي اجزاي عملي كارآموزي پايه براي  در اليپزيك، مجموعه سابق 3مداوم در ساخت و ساز

  .مشاغل ساخت و ساز توليد شد

در جمهـوري فـدرال آلمـان از زمـان تأسـيس خـود در       ) BIBB(اي فدرال  حرفه بيتتر مؤسسه آموزش و

شركتي اوليه در ساخت و  -ميان آموزي حرفهو يادگيري براي ياددهي طور گسترده در توسعة مواد  به 1970

خـود  وسـيلة بخـش سـاخت و سـاز      بـه  ها را كـه  تمريناي از  مجموعه BIBBمؤسسه . ساز درگير بوده است

الگو پايه در صنعت فلز  آموزي حرفهاز دورة كه  آموزي حرفه -شده بود، بر اساس رويكرد دوره مؤسسه تدوين

ايـن ابزارهـا،   . شناخته شد "4هاي سفيد مجموعه" وعه با ناماين مجم. مورد تجديد نظر قرار دادبرداري شده 

هـاي   يادداشـت همـراه آن   بـه با اين حـال،  . كرد هاي ساخت و ساز را توصيف مي ها و مواد يكايك شيوه كمك

يافـت كـه   نـام  تغيير  "5مجموعة خاكستري" به اين مجموعه، 1970ر اواسط دهة د. توضيحي ارائه نشده بود

هـا، توضـيحات و    دسـتور عمـل  هـا بـود و بنـابراين،     يادگيري مستقل مهـارت در  كارآموزيهدف آن تقويت 

  .تري را در بر داشت بيش رهنمودهاي مرتبط

از  آمـوزي  حرفـه  -بلـوك  مبتنـي بـر   همكاري در نظـامِ "با نام  6آزمايشي طرحهمچنين از  BIBBمؤسسه 

بـا مشـاركت   . اجرا گذاشته شد حمايت كـرد  به 1982-1977كه در  "7حل در بخش ساخت و سازامرطريق 

ها مورد بررسي قرار گرفتند تا پذيرش و  ، شركتايفل/ايالت سيمراتشركتي در  -ميان آموزي حرفه تسهيالت

 -تلفيقـي ميـان   آموزي حرفه مراحل مختلفو  8بلوكمبتني بر  آموزي حرفهاي،  مرحله آموزي حرفهاثربخشي 

اوليه در فرايندهاي كار شـركت بررسـي شـود     آموزي حرفهي انعكاس ، و چگونگشده شركتي تجزيه و تحليل

)Schwiedrzik 1986.(  

اوليه و وضـعيت اشـتغال در    آموزي حرفهاز مطالعات  BIBB 1990و  1980هاي  تيب، در دههتر به همين

شرايط و شغلي،  متعارفهاي  هايي دربارة فعاليت داده). Clauss 1993(ساخت و ساز حمايت كرد  هاي كارگاه

تا آن هنگام، شرايط خاص كار در . آوري شد شناختي محل كار جمع شغل و فشارهاي جسمي و روان الزامات

                                                 
1. TU Dresden 
2. Stationsausbildung 
3. Institut fur Aus- und Weiterbildung im Bauwesen 
4. Weisse Reihe 
5. Graue Reihe 
6. pilot project 
7. Kooperation im Block-system – Stufenausbildung in der Bauwirtschaft 
8. block training 




	زش و � � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � ��� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    دا����� �و� ����    � 0ST                                        180 اول0ST اول0ST اول0ST اول    - - - - ا�ا�ا�ا

 

    

طور كـافي در   به -اي در اين حوزه حرفه هاي پژوهشهاي كليدي  و بنابراين جنبه –هاي ساخت و ساز  كارگاه

، هم در جمهوري دموكراتيك آلمان و هم در در عوض. طراحي فرآيندهاي يادگيري در نظر گرفته نشده بود

صنعتي  هاي نمونهداشتند كه بر اساس  گرايشاوليه  آموزي حرفههاي  جمهوري فدرال آلمان، مفاهيم و روش

اي در زمينـه   دانشگاهي جمهوري فدرال آلمان در خصوص آموزشگري حرفه  پژوهشاولين . سازي شوند الگو

. مبورگ تأسيس گرديـد ها ز شد زماني كه كرسي استادي آن در دانشگاهآغا 1980آوري ساخت و ساز در  فن

معرفـي شـده بـود،     1984شغل جديد تكنيسين ضايعات كـه در   آموزي حرفهة كارها، براي توسعة بقيضمن 

آوري سـاخت و سـاز و    هاي كليـدي در فـن   و موضوع انتقال مهارت) Uhe 1992(آغاز شد يابي فرآيند  ارزش

  ).Sagcob/Uhe 1991(گرفت چوب مد نظر قرار 

آوري طراحي و ساخت  محور فن -درس با عنوان آموزشگري موضوع 1درسي ة موضوعحيطيك  1993در 

همـراه بـا    اي حرفـه  هـاي  در اين جـا بررسـي  . تأسيس شد )TU Berlin(در دانشگاه تكنولوژي برلين  2و ساز

سـازگار بـا محـيط زيسـت بـراي       آمـوزي  حرفهدر مورد ، عنوان مثال به ،گرفت توسعة مواد آموزشي انجام مي

 Hasper/ Hoffmann/ Schultz(خشك و نقاش و جالكـار  شيوه  ساختمان به نصابمشاغل نجار ساختمان، 

et al. 1996 .( لية ميانآموزي  حرفهعالوه بر اين، مفهوم يادگيري از طريق عمل برايشـركتي در بخـش    -او

). Meyser/Uhe 2006(گرفـت،   در بـر مـي  نيـز  ي و يـادگيري را  كه تكـاليف عملـ  توسعه يافت ساخت و ساز 

شركتي در همـة مشـاغل درگيـر در     -اولية ميان آموزي حرفهبراي   پژوهش بر مبتنيزمان، مواد آموزشي  هم

كردند؛ رويكردي  هاي عملي محل كار مرتبط مي اينها يادگيري را با جنبه. توليد گرديداي  آموزي مرحله حرفه

عنـوان مثـال، اسـتفاده از نظـام يـادگيري از       به .گرفتالمللي مورد توجه قرار  تر در عرصه بين شكه هرچه بي

همكـاري بـا    عنوان هسته اصلي ، بهشركتي -اولية ميانآموزي  حرفهبرنامة درسي  براي تدريس 3طريق عمل

، بـراي  FAINLABهـاي   طرح. استپذيرفته شده اي هلند در بخش ساخت و ساز  آموزش حرفه كارشناسان

بخش ساخت و ساز، بر همين  آموزي حرفهاي در  محور و چندرسانه -پذيرش و تلفيق يادگيري شبكه تقويت

  .اصل استوارند

. تـري اسـت   ها نيازمنـد توسـعة بـيش    اي در دانشگاه اي و آموزشگري حرفه حرفه هاي پژوهشبا اين حال، 

اي براي مشاغل بخـش سـاخت و سـاز وجـود      حرفه تنها سه كرسي استادي دانشگاهي در آموزشگري هامروز

اي در همة اين مؤسسات بر  حرفه هاي پژوهش). مبورگها در دانشگاه برلين، دانشگاه درسدن و دانشگاه(دارد 

  ).Uhe 1996(شركتي متمركزند  -محور، محل كار و ميان -هاي مدرسه اي در بافت كاربرد آموزشگري حرفه

                                                 
1. subject area 
2. Fachdidaktik Bau-und Gestaltungstechnik 
3. learning-by-doing 
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اين معنـا بـود    به "1ة موضوعييطح"مشاغل بخش ساخت و ساز و معرفي مفهوم  تجديد ساختار 1999تا 

و  يـاددهي تـر از گذشـته در مفهـوم فرآينـدهاي      مند و كامـل  طور نظام به اي حرفه هاي پژوهشهاي  كه يافته

مشي نظـارتي   در خط 2عملمبتني بر تصريح رويكرد يادگيري . يادگيري و توسعة مواد آموزشي تلفيق شوند

ـ  آمـوزي  حرفـه كامـل   سـاختن مـرتبط   بـه ب بازنگري همه جانبه در آموزشگري شد كه بخشـي از آن  موج  اب

از آن هنگـام،  . اختصـاص داشـت  سـاخت و سـاز    هـاي  كارگـاه هـاي سـازمان كـار در     فرآيندهاي كار و شكل

  .اي بهره گرفته است حرفه هاي پژوهشاي بدون شك از  آموزشگري حرفه

 بنـابراين، . كنـد  يرا بررسي مـ  چنين مسايلياي  طور فزاينده به ديگري است كهة يطح ياددهيدر   پژوهش

شايسـتگي  "بـراي بهبـود   را شـناختي و آموزشـي    راهبردهاي برنامـة درسـي، روش   عنوان مثال، اشپرينگر به

جا،  در اين). Springer 2004(كرده است   بررسياي  وقت حرفه -پارهنقاشان و جالكاران در مدرسة  "طراحي

اثربخشي مفاهيم . طور خاصي از طريق ادغام يادگيري با كار ارائه شده است به اهميت عملي شايستگي شغلي

در بافـت  . مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت     ) Wulker 2004( ولكـر  ةتوسطاي  تدريس عملي نيز در مطالعه

هاي  تار يافته برپايه موضوعساخهاي يادگيري  اوليه براي نجاران ساختمان، او ارتباط بين محيطآموزي  حرفه

را تحليل و كسب دانش و انگيزه را هم در فراگيـران موفـق و هـم در     4و ساختار يافته برپايه فعاليت 3درسي

و  5اي گـزاره آوري دانـش   قدرتمنـدي در مـورد جمـع     پـژوهش مطالعة تجربي او . آموز بررسي كرده است كم

هـا و   هـاي همسـاني در طـرح    تـالش از آن پـس  . اي است حرفهعملي فرآيندي الزم براي خبرگي در وظايف 

تـا وظـايف   ) DOMAZI, IntegrA, NeWeBa, LoKمثال  براي(هاي آزمايشي اجرا شده صورت گرفته  طرح

سـاخت و سـاز را در نظـر     هـاي  گاههاي خاص فرآيندهاي كار در كار كه جنبهرا اي  عملي و تكاليف يادگيري

  ):Meyser 2003(د كرشرح زير مشخص  به توان ميرا ظايف و تكاليف اين و. شوند طراحيگيرند،  مي

  )نه توليد انبوه(تكي  ساز و ساخت -

  )توليد كارگاهي كوچك(متنوع  كارگاهيها و شرايط  محل -

  )فرعي صراحت اندك در توالي عمليات(توليد  يت يكدر كل فشردهعمليات كاري  -

  دمتعدهاي  صنفدرگير كردن  -

  كارگر ماهر توسطكار  آمدهاي پيل كيفيت مستقل بر فرآيندها و اعمال كنتر -

  )عنوان يك هنجار به كار گروهي( 6ها در دارودستهكار  -

  )هاي موجود هنگام كار روي ساختمان به به خصوص(تماس قابل توجه با مشتريان  -

                                                 
1. Lernfeld 
2. practice-based learning 
3. subject-matter- structured learning 
4. activity-structured learning 
5. declarative knowledge 
6.gangs 
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  شرايط خطرناك و مستلزم تدابير گوناگون بهداشتي و امنيتي كار -

با يكـديگر  آموزي  حرفه كارشناسانو   پژوهشگرانالزم است كار،  متعارفبنابراين جهت تحليل فرآيندهاي 

 تسـهيالت هـا، مـدارس،    يك عامل مهم ديگر آن است كه رهبران برنامـة درسـي از دانشـگاه   . كنند يكارهم

/ هـاي سـاخت و سـاز    صنف همايش"اي در  ريزي آموزش حرفه شركتي و برنامه -تجاري و ميان آموزي حرفه

برگـزار   "اي آمـوزش حرفـه   بـارة آمـوزش عـالي در   همايش"از  عنوان بخشي به طور مرتب به كه "رنگ/ چوب

 ,Bloy/ Hahne/ Uhe 1995, 2000; Bloy/ Hahne/ Struve 2000( همايشنشريات . شود شركت كنند مي

2002; Baabe-Meijer/ Meyser/ Struve 2004, 2006 ( اي را  حرفـه  هـاي  پژوهش هاي لهمقامنبعي غني از

  .كنند ارائه مي

كـارگروه ملّـي آلمـان در    "انجمن و ثبت  تأسيس با اين كار ي درتر تمركز و فشردگي بيش 1999از سال 

 BAGBau/Holz/Farbeاختصـار   به كه، "آوري رنگ و طراحي داخلي آوري چوب، فن آوري ساختمان، فن فن

فنـي و آموزشـگري    -علـوم صـنعتي  " رك با كارگروهتمش يتالش 2003از . تأمين شده است ،شود ناميده مي

در فرآيندهاي كـار    پژوهشمنظور ارتقاي  به تأسيس شه است،، 1كارپژوهي هاي پژوهشنهاد  توسطكه  "آنها

، و تخصصي آموزي حرفهنگر، طراحي فرآيندهاي  آيندهآموزي  حرفهتوسعه مفاهيم  به فني و با نگاهي -صنعتي

 Mitteilungsblatt BAG(ازي شـده اسـت   انـد  هرا تبطاي مر هاي حرفه مدرسان در زمينه آموزي حرفهكردن 

براي فناوري سـاخت و سـاز، فنـاوري    (مدرك  به توسعة مشاركتي مقررات دوره منتهي). 2003,13 02/2003

شناختي  كارپژوهي، اقتصادي و بوم، با تأكيد ويژه بر تلفيق موضوعات )چوب، و فناوري رنگ و طراحي داخلي

بنابراين تحليل و طراحي كار در مشاغل شناخته شده، فرآينـدهاي  . در سراسر برنامة درسي انجام شده است

انـد   اي گنجانـده شـده   علمـي مدرسـان حرفـه    آمـوزي  حرفـه هـاي يـادگيري در محتـواي     فني كار و محـيط 

)Rahmenstudienordnungen Gewerblich-Technische Wisenschaften 2004a.(  

  و مطالعات فني در كار ساخت و ساز هاي پژوهش   3.2.3.4

مند و تجربي  گسترة مطالعات نظامهاي ساختاري صنعت ساختمان و پيمان كاري،  دليل ويژگي به تا كنون

كـه    يپژوهشـ هـاي   عالوه بـر ايـن، روش  . در مورد عمليات كار و فرآيندهاي سازمان نسبتاً محدود بوده است

 Roben(انـد   شـده  بكـار گرفتـه  هاي بزرگ آزمـايش و   هاي صنعتي در شركت اصالتاً در شرايط كاري كارگاه

2000b (هاي اختصاصي  جنبه. طور كامل براي تحليل كار در بخش ساخت و ساز پذيرفته شوند به توانند نمي

  :زير بايد در نظر گرفته شود

  ،صنعت ساختماندر هاي كوچك  ساختار شركت -

                                                 
1. Gesellschaft fur Arbeitswissenschaft e. V. (GfA) 
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  ،هاي ساختماني كارگاهخطرات بالقوة باال در  -

  ،ساخت و ساز هاي طرحهاي درگير در  تعدد شركت -

  ،شود شغل مربوط نمي به طور دقيق به پيچيدگي زياد كار كه -

  فرعي تشكيل شده است،عمليات چندين  از ي كهوظايف -

  ،شركتيك ي مختلف كار در درون ها حيطهفراواني تحرك بين  -

  ،شوند كه در خالل فرآيند كار مطرح مي يوظايفدربارة ريزي بلند مدت  براي برنامه كوتاهفرصت  -

  ي ديگر،شركت به يفراواني تحرك كارگران ماهر از شركت -

  .مهاجر در برخي مواردموقت تعداد باالي كارگران  -

عنـوان مثـال در    بـه  و،هاي پيشر اي از روش حرفه هاي پژوهشو  آموزي حرفهبا وجود اين، مطالعات در علم 

) محـور و غيـره   -هاي مسأله ، نظرخواهي از خبرگان، مصاحبهجريان كارمانند مشاهدات (آوري فلز  بخش فن

  .اند تا فرآيندها و شرايط كار را در بخش ساخت و ساز مورد مطالعه قرار دهند استفاده كرده

راهبرد مناسبي  "1شناسي تجربي ايستايي"كه در آن تحليل كرد اي را  گستره) Yan(يان به عنوان نمونه، 

تجربـة  طريـق  اهميت دانش كسب شده از   پژوهشاين ). Mingzhong 2003(است  براي كسب دانش عملي

شناسي  شناسي ساختمان، تغيير تخصص در ايستايي هنگام استفاده و كاربرد نرم افزار ايستايي به دست اول را

از كـارگران   "زدايي مهارت"و نتايج اين نوع سازه مهندسان سطح باالتر  به را از كارگران ماهر ساختماني سازه

كاري را روي ) Zhang(ژانگ آلماني،  -در يك مطالعة تجربي تطبيقي چيني. ساختماني را بررسي كرده است

. )Zhang 2003(انجام داد تا از كيفيت توليد كار ساختماني اطمينان حاصل كنـد  آموزي  حرفه تدابيراهميت 

 آمـوزي  حرفـه محور را بـراي   -نتايج تغيير يك كار شغل) Bunning(بنينگ در يك مطالعة تطبيقي اروپايي، 

اجرا گذاشـت   به دربارة شرايط در بريتانيا و آلمان را اي موردي كارگران ساختماني ماهر تحليل كرد و مطالعه

)Bunning 2000 .( ليه در آموزي  حرفهشرايط و مقتضياتاغلـب  آمـوزي  حرفـه ساختمان كـه   كاركسب و او 

الينـدر  شـود، توسـط    هاي اصلي آنان ارائه مي عنوان شغل فرعي از شغل به وسيلة كارگران ماهر و كمابيش به

  ).Leidner 2001(تحليل شده است 

 هـاي  انجام شده در رشته هاي پژوهشتوانند در  اي همچنين مي حرفه هاي پژوهشهاي  رويكردها و تحليل

ــا بخــش  گ تحصــيلي ــرتبط ب ــاگون م ــاز ون ــاخت و س ــوندس ــايي ش ــه .شناس ــگاه   ب ــال، در دانش ــوان مث عن

آوري كاربردي سـاختمان روي   در مؤسسه فن يهاي پژوهش، )TU Hamburg-Hanburg(مبورگ ها تكنولوژي

، و )Holle 2004(اوليه و مداوم  آموزي حرفهسازي انرژي در مورد آموزش و  نتايج يك شيوة ساختماني بهينه

كوچـك و   اقتصـادي هاي  در مورد كار در بنگاه) طراحي بكمك رايانه( CAD/CAMروي اثرات استفاده از 

                                                 
1. experimental statics 
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در مؤسسـه   يهـاي  پژوهشنور، ها در دانشگاه. انجام شده بود) Herchenhahn 2004(نجاري  صنفمتوسط در 

ساختماني و طراحـي  هاي كار  كارگاهروي فرآيندهاي كار در ) IBW( اي در ساخت و ساز حرفه هاي پژوهش

  ).Fiebig/Lange 2000(هاي نجاري انجام شده بود  هاي كار براي كار دستي در شركت نگرانة ايستگاه آينده

اي انجـام شـده اسـت،     حرفـه  هـاي  پژوهشانداز  شناسي كار از چشم مطالعات مهم ديگري در زمينة جامعه

بشـمار  شـناختي   جامعه هاي پژوهشدر  "نقطة كوري"هاي مديد  صنعت ساخت و ساز براي مدت هرچند كه

انـد   بررسـي كـرده  فقط مطالعـات كمـي   شرايط كار كارگران ساختماني را ). Syben 1992, 9(است  رفته مي

)Janssen/Richter 1983 (اين رونـد  . اند آوري ساخت و ساز را مد نظر قرار داده هاي حاضر در فن يا پيشرفت

عنـوان   بـه  آوري فدرال و فن  پژوهشوسيلة وزارت  به )Bauwirtschaft(ساخت و ساز ، زماني كه 1989در 

 /Marwedel(دنبال آن، مطالعاتي دربارة موقعيت كار سركارگر  به .يك اولويت پژوهشي تعيين شد، تغيير كرد

Kolsch 2000 (  و فراينـــدهاي موجـــود از همكـــاري بـــين ســـركارگر و كـــارگران مـــاهر انجـــام شـــد

)Marwedel/Richter 1996 .(     ــرايط ــار و ش ــازار ك ــري ب ــات ديگ ــتغالمطالع ــاختمان   اش ــش س در بخ

)Bosch/Zuhlker-Robinet 2000 (     هـا را مـورد بررسـي قـرار دادنـد       و اثـرات تغييـر سـاختاري بـر مهـارت

)Hochstadt 2002.(  

ات و آوري اطالعـ  هايي را در مورد شرايط واقعي كار و اثرات اسـتفادة فزاينـده از فـن    داده سايبندر ادامه، 

موقـع و كـار    به و همچنين پيامدهاي تمركززدايي، توليد) Syben 1992(ارتباطات بر عمليات كاري كارگران 

اي  مطالعـه ). Syben 1999(آوري كـرد   كـارگران جمـع   آموزي حرفههاي مهارتي الزم در  تر بر نيمرخ منعطف

هاي الزم  رخ مهارت نيم به و بحث مربوطهاي نيروي كار را بررسي  ديگر نيازهاي آيندة كارگران ماهر و مهارت

  ).Syben 2002(سيم كرد تر در صنعت طلب را براي كار مهارت

سـفارش وزارت آمـوزش و    بـه  اي را مـداوم، مطالعـه   آموزي حرفهبا مطرح كردن آموزش و  BIBBبه تازگي

منـد در   مـداوم نظـام   آمـوزي  حرفـه فدرال انجام داد كه بايد راه را براي ساختارهاي جديد آموزش و   پژوهش

 -هاي تجربي از طريـق يـك تحليـل چنـد     بخشي از داده). IGBAU 2003(بخش ساخت و ساز هموار سازد 

مـداوم در بخـش سـاخت و سـاز،      آموزي حرفهآوري شد، و با در نظر گرفتن نيازهاي آموزش و  سطحي جمع

آينده مورد  شرايط و الزاماتبيني  هاي ساختماني و پيش كارگاهبراي مستندسازي فرآيندهاي كاري اخير در 

  ).Syben/Gross/Kuhlmeier et al. 2005(استفاده قرار گرفت 

  اندازها چشم 3.2.3.5

  پـژوهش اند، اين موضـوع كـه    اي را بررسي كرده حرفه هاي پژوهش مسايلاگرچه طيفي از مطالعات اخير 

. اسـت باقي  قوت خود بهاي اساسي است همچنان  هاي ساخت و ساز هنوز نيازمند توسعه كارگاهدربارة كار در 

يقـين از   بـه  .انـد  مطرح شـده در ارتباط با توسعة مفاهيم جديد يادگيري و مواد آموزشي بسياري  يها تحليل
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رخاسته از طور آشكار با موضوعات ب به ، اين نوع مطالعات)Lernfeld( "حوزة موضوعي"زمان معرفي مفاهيم 

سازي شـده بـر    الگوهمگام با اين بازنگري آموزشگري، مفاهيم يادگيري . اند اي مرتبط شده حرفه هاي پژوهش

تـر   ساخت و ساز بـيش  هاي كارگاههاي خاصي از كار در  آوري فلز تغيير يافتند و جنبه فن آموزي حرفهاساس 

اي  حرفـه  هاي پژوهشهايي را با  بايد چنين ارتباطاي  كار آينده در آموزشگري حرفه. مورد تأكيد قرار گرفتند

  .تر كند نزديك

ها،  ها، روش ساختماني، هدف هاي كارگاههاي كار در مشاغل شناخته شده در  به اين منظور، محتوا و شكل

امكانـات  حـداقل،  تر از گذشته، تجزيه و تحليل شـوند تـا    مندي بيش هاي سازماني بايد با نظام ابزارها و شكل

طور خاص بـر   به بايد ها پژوهشدر محتوا، . شناسايي شوند شود ختم مي يادگيري به كهوه فرآيندهاي كار بالق

هاي نوين و مواد ساختماني، اهميت استفاده از اجزاي پيش ساخته و  آوري ساختمان، فن هاي كارگاهتداركات 

ساختماني متمركـز   كارگاهساختماني و مديريت  هايهاي ارتباطات بر كار آوري ساخته و تأثير فن پيش -شبه

خصـوص در رابطـه بـا كـاري كـه       بـه  ة مهم مطالعه مسائل ارتباطي توليد سـاختمان اسـت،  يطيك ح. شوند

هـاي   كاري  كه چگونه پيمان عالوه بر اين، الزم است در مورد اين. كند هاي گوناگون زيادي را درگير مي صنف

هـاي سـازماني كـار     و استفاده از كارگران موقت مهاجر بـر فرآينـدها و شـكل   پرانگيزه با پيمان كارهاي خرد 

تيب، آمـوزش  تر اين به .ي صورت گيردهاي پژوهشكنند،  كنند و شرايطي غيرمعمول ايجاد مي ساختمان اثر مي

  .گيرد قرار مياي  حرفه هاي پژوهشاي موضوع  طور فزاينده به مداوم در بخش ساخت و ساز اي بيت حرفهتر و

براي اطمينان . هاي خاص كار ساختماني جور باشد اي بايد با جنبه حرفه هاي پژوهشهاي  جا، روش در اين

مناسـب هسـتند،   هاي بكـار گرفتـه شـده     روشبراي مطالعة فرآيندهاي كار در بخش ساخت و ساز  كه از اين

  .ندطور مداوم گسترش ياب به بايد مورد بررسي مجدد قرار گيرند ومتداول  هاي روش

٣.٢.�٣.٢.�٣.٢.�٣.٢.�                 �    �~�ورز� �~�ورز� �~�ورز� �~�ورز
X0�ÄÐ	í:     ¼âد��       ©�ر�	
١   Martin Mulder          
2Y>ºZ :�ghiJ *GfÞ  و���jk 

                                                 
زمينه اصلي ). Wageningen(دكترا، استاد آموزش و مطالعه شايستگي، گروه آموزش و مطالعات شايستگي، دانشگاه واگنينگن  -مارتين مودلر .1

هاي  رخ شغلي، يادگيري كارآفريني، خط مشي اي مبتني بر شايستگي، پژوهش در نيم تربيت حرفه ها، آموزش و توسعه شايستگي در سازمان: پژوهش
 .اي بخشي تربيت حرفه و آموزش
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  مقدمه 3.2.4.1

 ايـن جمعيـت   2020شود كه در سال  ميليارد نفر است و تخمين زده مي 6جمعيت جهان در حال حاضر 

توليد غذاي مطمئن، امنيت غـذايي و محـيط زيسـت     جريان بر عظيميفشار  افزايش اين. دبرسميليارد  8 به

كند، بلكه مبارزه عليه فقـر و   نه تنها رشد جمعيت اين فشار را بر انسان و منابع طبيعي وارد مي. كند وارد مي

نسل آينـدة رهبـران،    ، پديد آورنده1آموزش كشاورزي. آورد تغذيه هم همين فشار را وارد مي ؤگرسنگي و س

 تواننـد  كه مـي نه كمتر از همه، كشاورزان نوآوري است  ها و آخر همه، اما ان، تكنيسين، متخصص پژوهشگران

  .هاي جهاني غذاي كافي و غذاي مطمئن را تأمين كنند طور جمعي چالش به

گذاري  سياست. اتحادية اروپاستگذاري در  مشي ترين حوزة خط و بزرگ. المللي است ماهيت كشاورزي بين

  .شود انجام مي) CAP2( "مشي مشترك كشاورزي خط" نيهبياكشاورزي اروپا در 

مشـي   ي خـط هـا  حيطـه ترين بودجـه در ميـان همـة     ترين، و داراي بيش ترين، جنجالي مشي مشترك كشاورزي بزرگ خط"
تري دارد و در كشاورزي از  مشي ديگر، قدرت بيش هر حوزة خط به مشي كشاورزي نسبت اتحادية اروپا در خط. اتحاديه است

توانـايي آن   به رونق آيندة بخش كشاورزي اتحادية اروپا. گذاري بيشتري انجام داده است قانون ها مشي خطديگرهر تك حوزة 
تقريبـاً   CAPمشـي   طخـ . انـد  هاي اخير ايجاد شده المللي وابسته است كه در سال هاي داخلي و بين گيري از فرصت در بهره

و يكـم   واقعـي اروپـايي بـراي قـرن بيسـت      يالگـو  بـه  راهي طوالني سپري كرده و اكنون از توانايي بااليي براي تبديل شدن
  )cadplus/leg/en/lvb/104000.htmhttp://europa.eu.int/s.:از 2006مارس  30بازخواني در ( "برخوردار است

واردات كشاورزي و محصوالت غذايي اتحادية اروپا : ندا بخش كشاورزي در اروپا بسيار بزرگ به ارقام مربوط

ميليـارد دالر   51ميليارد دالر آمريكاست؛ صادرات اتحاديـة اروپـا از همـين محصـوالت بـالغ بـر        69بالغ بر 

كنند و  تمام وقت يا نيمه وقت در مزارع كشاورزي اتحادية اروپا كار مي طور به ميليون نفر 5/14آمريكااست؛ 

: منبـع (انـد   كـار مشـغول   بـه  انـد، در اروپـا   كار گرفتـه  به نفر ديگر را 700.000تعاوني كشاورزي كه  30.000

  ) cogeca.be/en/copa_objectifs.asp-tp://www.copaht.از 2006مارس  30بازخواني در 

  :پيوندي قوي داردآموزش كشاورزي با بخش غذا 

هاي صنعتي، يك كارفرماي اصلي و يك صادر كنندة بزرگ در اتحادية اروپـا   ترين بخش صنعت غذا و نوشيدني يكي از مهم"
محصوالت تحـت پوشـش   . شود والت نهايي شناخته ميها و در توليد صنعتي محص اين بخش با تنوعي در انواع فعاليت. است
. نـد كتفاوت  هاغذا انواعهاي  سازي هاي اصالح شده يا آماده توانند از نان، شيريني، شكالت و محصوالت قنادي تا نشاسته مي

اتحادية اروپا در سـازمان جهـاني    تعهداتو ) CAP(مشي مشترك كشاورزي  كميسيون اروپا در صدد است كه در بافت خط
ــارت  ــت) WTO(تجـ ــد     رقابـ ــمين كنـ ــا را تضـ ــذايي اروپـ ــنايع غـ ــويي صـ ــازخواني در ( ".جـ ــارس  30بـ  2006مـ

http://europa.eu.int/comm/enterprise/food/(  

                                                 
1. agricultural education 
2. Common Agricultural Policy 
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. كـار هسـتند   به مشغول ميليون نفر در آن 7/2ست كه شركت ا 26.000بخش غذا در اروپا شامل بيش از 

ميليــارد يــورو ســومين كارفرمــاي بــزرگ در اروپــا اســت  600صــنعت غــذا بــا جابجــايي ســاالنه بــيش از 

)http://europa.eu.int/comm/enterprise/food/intro.htm ، 2006مارس  30بازخواني در .(  

شـوند   تبديل مـي محصوالت غذايي صنعتي  به كاالهاي كشاورزي توليد شده در اتحادية اروپا% 70بيش از 

محصـوالت   NA Iمحصـوالت   -بخش اصلي گروه. هستند) I1 )NA Iكه بسياري از آنها كاالهاي غير الحاقي 

انـواع غـذاها و   و محصـوالت قنـادي صـنعتي     بـه  كـه  هستندزده  ها و سبزيجات يخ لبني پردازش شده، ميوه

هـاي غيرالكلـي،    هـا و غيـره، نوشـيدني    ها، سوپ پاستا، بستني از جمله: شوند تبديل ميهاي آماده شده  سس

  .اي پروردة نشاسته هاي الكلي و مشروبات، محصوالت توتون و محصوالت نوشيدني

هـاي اجتمـاعي تبـادل نظـر در بخـش مربـوط        وسيلة كميتـه  به هاي كشاورزي و غذا در سطح اروپا بخش

معاهدة تأسيس اتحادية اروپا معين شده  139و  138چارچوب تبادل نظر اروپايي در مواد . شوند حمايت مي

 ETUCانــد از  بخشــي در تبــادل نظــر اجتمــاعي در ســطح اروپــا عبــارت  -كننــدگان ميــان شــركت. اســت

)http://www.etuc.org/EN/ ، نمايندگي  به ؛ كنفدراسيون اتحاديه تجاري اروپا)2006مارس  30بازخواني در

ــان،  ــازخواني در ، UNICE )http://www.unice.org/Content/Default.aspاز كاركن ــارس  30ب ، )2006م

كشور عضو؛  22در  ييسازمان كارفرما 36نمايندگي از  به هاي صنعتي و كارفرمايان اروپا كنفدراسيوناتحادية 

UEAPME )http://www.ueapme.com/EN/index.shtml ، ؛ ســـازمان )2006مـــارس  30بـــازخواني در

ــافع   ــافظ من ــا ح ــطح اروپ ــان در س ــنايع كارفرماي ــتي،  ص ــنوفدس ــا و  SMEsو  ص ــر اروپ  CEEPدر سراس

)http://www.ceep.org/ ، بـا مشـاركت    اقتصـادي هـاي   ؛ مركز اروپايي بنگـاه )2006مارس  30بازخواني دز

هـاي   هالمللـي متشـكل از بنگـا    منافع اقتصادي عمومي؛ كـه يـك انجمـن بـين     اقتصاديهاي  عمومي و بنگاه

هايي براي منافع عمومي، طبـق آن چيـزي    ها است با مشاركت عمومي يا با انجام فعاليت و سازمان اقتصادي

  . استاجازه داده كه موقعيت قانوني يا مالكيتي آنان 

، ACVTوسـيلة   بـه  عنوان نمونـه  به كه(مشاوره : تبادل نظر اجتماعي اروپا در بر گيرندة سه وضعيت است

كه در كميتـة اجتمـاعي تبـادل نظـر و     (، تبادل نظر دو جانبه )شود اي انجام مي حرفه بيتتر كميتة مشورتي

به عنوان نمونه در نشست سـه جانبـه اجتمـاعي بـراي     (و توافق سه جانبة ) شود هاي بخشي انجام مي كميته

روپا كه بخشـي  شريكان اجتماعي ا ،در زمينة كشاورزي). شود ناميده مي "2سه نفره گروه"كه  اشتغالرشد و 

از ) 2006مـارس   30بـازخواني در  ، EFFAT )www.effat.orgانـد از   از تبادل نظر اجتماعي هستند عبارت

، بازخواني در ogeca.be) 2جدول (كاران  براي برق Copa-Geopa )www.copaprocessesجانب كاركنان، و 

هـاي   نظـرات و موافقـت   بـه  اين شريكان اجتماعي در زمينة كشاورزي. از جانب كارفرمايان) 2006مارس  30

                                                 
1. Non-Anex goods 
2. troika 
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در كشـاورزي  آمـوزي   حرفهنامة اروپايي  در كشاورزي، از قبيل توافق اشتغالو آموزي  حرفهمتعددي در مورد 

در كشاورزي  اشتغالدر مورد  EFA/CES-GEOPA/COPAوسيلة  به ؛ بيانية مشترك)2003دسامبر  5در (

؛ نظـر  )1993نـوامبر   18در (كشـاورزي   آمـوزي  حرفـه  بـه  ؛ نظـر كارشناسـي مربـوط   )1995مارس  30در (

 ، و نظـر كارشناسـي مربـوط   )1982نـوامبر   26در (كـارگران كشـاورزي    آمـوزي  حرفـه  به كارشناسي مربوط

 اي كارگران كشاورزي و زراعت در بافت معيارهاي ساختار اجتمـاعي پيشـنهادي   و توقف حرفه آموزي حرفه به

ي برگـزار كـرد كـه در آن    همايش GEOPA 2004در . اند دست يافته) 1979مه  23در (وسيله كميسيون  به

كشـاورزي  آنچـه در آمـوزش   . اي در كشاورزي مورد بررسي قرار گرفـت  حرفه بيتتر نامة اروپايي اجراي توافق

هاي بخشي  و صالحيت) Warmerdam 1999(اي بخشي  مشي آموزش حرفه جالب است، توجه جديد در خط

  ).2006مارس  30بازخواني در ، /http://communities.trainingvillage.gr(است 

تأكيد شـده   .ويج كشاورزي توضيح داده شده استتر ، آموزش و پژوهشهاي قوي بين  در اين مقاله، ارتباط

سـپس گفتـه شـده كـه     . كشـاورزي اسـتوارند   هاي پژوهشطور قوي بر پاية  به ويج كشاورزيتر آموزش و كه

اند، در نظـر گرفتـه    هاي اقتصادي جمع شده بخش ي هعنوان يك زمينة وسيع كه در آن هم به كشاورزي بايد

 گسـترش آمـوزش كشـاورزي    به هاي زيادي وجود داشته است كه همچنين نشان داده شده كه نوآوري. شود

هايي مانند مطالعات محيط زيست، توسعة پايدار، مسؤوليت اجتماعي جمعي، غذا و تغذيه و بهداشت  زمينه به

اين حقيقت كه غذا نياز پاية همة بشريت است، توضـيح داده   به ن، با توجهدنبال آ به .عمومي منتج شده است

در ). 2.7 �(المللي نيز مرتبط اسـت   ر كاهش فقر و توسعة بينيشده كه آموزش كشاورزي با موضوعاتي نظ

اي اوليه و مداوم بيان شده و نشان داده شده كـه يـادگيري رسـمي و     حرفه بيتتر ادامه تفاوت بين آموزش و

هاي كشاورزان فعلي مهم هستند و آمـوزش رسـمي كشـاورزي بـراي ارتقـاي       يررسمي براي توسعة مهارتغ

سر انجام، دنيـاي  . غذا يك اصل است -كيب كشاورزيتر بنيادين سطح دانش كارآفرينان و كاركنان آينده در

  .آموزش كشاورزي توضيح داده شده است هاي پژوهش

  كشاورزيويج تر و  پژوهشآموزش،  3.2.4.2

، ويجتـر  همـراه بـا   ن دوآ. كشاورزي در ارتباط بوده است هاي پژوهشبا  ها پيش از مدتآموزش كشاورزي 

كشاورزي دانشي جديـد   هاي پژوهش. دادند را تشكيل ميمحتواي كليدي نظام دانش براي توسعة كشاورزي 

آموزش كشاورزي هم بايـد  . يابد كشاورزي بين كشاورزان اشاعه ويجتر كه بايد از طريق خدمات كند ميتوليد 

و كـارگران كشـاورزي آينـده     داران مزرعـه آنها را در برنامة درسي  و كرده هضمرا  مرتبط هاي پژوهشنتايج 

و سـاير   يكشـاورزي تمهيـداتي بـراي حمايـت از توسـعة روسـتايي، عمليـات زراعـ         ويجتـر  خدمات. بگنجاند

  .دآين بشمار ميفرآيندهاي توسعة منابع انساني 
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المللـي كشـاورزي    هاي بـين  گروه مشورتي پژوهشوسيلة مؤسسات زيادي مانند  به كشاورزي هاي پژوهش

)GIAR( )http://www.cgiar.org/( ، ايــن مؤسســه از . شــوند در بانــك جهــاني در واشــنگتن حمايــت مــي

ها،  ، ريشه)اي، ارزن برنج، گندم، ذرت، جو، ذرت خوشه(نظير غالت  يهاي توليد در گروهي پژوهشهاي  برنامه

رين، سيب زمينـي هنـدي، مـوز و مـوز     مانيوك، سيب زميني، سيب زميني شي( 1خوردنيها، موز و موز  غده

، محصـوالت  )نخود، لوبياي گاوي، لوبيا، عدس، لوبياي چشم بلبلي، لوبيـاي سـويا  (هاي غذايي  بنشن) پختني

، حيوانـات اهلـي، جنگلـداري، جنگلـداري زراعـي، مـاهيگيري و مـديريت آب        )زمينينارگيل، بادام (روغني 

 هـاي  پـژوهش المللي  ، مؤسسه بين)ifpri@cgiar.org(اند از  هاي مربوط عبارت ساير سازمان .كند حمايت مي

ــذايي خــط ــينو ) IFPRI( مشــي غ ــدمات ب ــژوهش  خ ــراي پ ــي ب ــاي  الملل ــي كشــاورزي ه  )ISNAR(مّل

)http://www.ifpri.org/divs/isnar.htm ، برنامه ). 2006ژانويه  30بازخواني درISNAR    شامل سـه حـوزة

  .مشي علم و مديريت و خط دهي ، سازمانات نهاديتغيير: اصلي است

طـور خـاص در غـرب، و همچنـين در      به در بسياري از كشورها،) Ban/Hawkins 1996(ترويج كشاورزي 

معنـاي آن اسـت كـه     بـه  ايـن ). Rivera/Alex 2004(كشورهاي غيرغربي، در حـال خصوصـي شـدن اسـت     

دليـل   بـه  كنند، در حالي كه اين خدمات در بسـياري از كشـورها  هزينه خدمات دريافت كشاورزان بايد براي 

اي مؤثر و كارآمد اولويـت اجتمـاعي بـااليي داشـته، رايگـان       شيوه به د غذاكه آموزش كشاورزان براي تولي آن

تعـداد  . توليـد كـافي، مطمـئن و ارزان غـذا بـراي جمعيـت اسـت        بـه  اين اولويت باال نتيجـة نيـاز  . است بوده

ويج تـر  كـارگر  100.000عنوان نمونه، در هند قريـب   به .دهندة اهميت اين خدمات است ويج نشانتر كاركنان

ها، مانند امراض حيوانات، امراض گياهان، مديريت تلفيقي آفات، توليد پايـدار،   آنها در همة زمينه. د داردوجو

  .دهند كشاورزان آموزش مي به آورانه بازاريابي، مديريت مالي و نوآوري فن

  تنوع آموزش كشاورزي 3.2.4.3 

 Mudler; Moore 2004; Tajima(است  عواي متن ظهطور قابل مالح به آموزش كشاورزيدر سراسر جهان 

 2فراگيـر هـاي   دبيرستاندر متوسطه، آموزش اي، در سطح  هاي آموزش حرفه نظام منظراز ). زير چاپ 2004

خاص براي ارائه آموزش  يد؛ مدارسشو هاي اختياري تدريس مي مسيريا  دروسعنوان  موضوعات كشاورزي به

كار كـردن و   �اي و يك جز مدرسه �با يك جز دوگانهآموزش هستند، و مسيرهاي  فعالاي  حرفه -كشاورزي

وضـعيت  : شـود  مـي  متمايز اجرادو وضعيت  دركار كردن و ياد گرفتن  �اين جز. ندرفعاليت دا نيزياد گرفتن 

                                                 
1. plantain 
2. comperhensive high schools 
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 ييعمومـاً بـا كارفرمـا    كـارآموزان امـا  كارورزان عموماً قرارداد كاري ندارند، . 2كارآموزيو وضعيت  1كارورزي

  .كنند مبادله ميياد گرفتن  -قرارداد كار كردن

هـاي سـنتي مطالعـه هسـتند و اغلـب       هرشـت انداز محتواي برنامة درسي، علوم گياهي و جـانوري   از چشم

خصـوص در   بـه  با وجود اين، آموزش كشاورزي،. اند ها ثبت نام شده هرشتهايي در اين  آموزان در برنامه دانش

است، تا آنجـا كـه در بعضـي مـوارد مؤسسـات        طور چشمگيري متنوع شده به صنعتي، -جوامع صنعتي و فرا

. انـد  كشاورزي در نام خود با مشـكل مواجـه شـده    به حفظ عبارت كشاورزي يا مربوط برايآموزش كشاورزي 

 اند كـه هـدف آنهـا    هايي ثبت نام شده آموزان آموزش كشاورزي در برنامه تازگي تنها سهم كوچكي از دانش به

هـاي   آمـوزان در برنامـه   تر اين دانش بيش. است كالن كشاورزيبخش  يها تخصصمستقيم مشاغل و  طور به

كننـده، مـديريت    زمـين، مصـرف  اطالعات مرتبط با ، فناوري زيستي، )3.2.7 �(محيط زيست، غذا و تغذيه 

ها، ثبت نام  عنوان برخي از برنامه به شناسي، بهداشت و ارتباطات، ، اقتصاد، جامعهكسب و كارمزرعه، مديريت 

. در سطح متوسطه، مطالعات باغداري، مراقبت از حيوانات خانگي و نگهداري اسب بسيار رايـج اسـت  . اند شده

همچنان  گرايشاي گسترش يافته و اين  طور قابل مالحظه به كه آموزش كشاورزي شود ميبنابراين مشاهده 

  .ادامه دارد

ها  اي از سازمان مربوط است؛ مجموعه 3غذا -كشاورزيمجتمع اصطالح  به ساخت به تنوع آموزش كشاورزي

 مجتمـع . كننـد  طور جمعي براي توليد و توزيع غذاي كافي، مطمـئن و باكيفيـت كـار مـي     به و مؤسسات كه

تجارت، -به-فروشي، تجارت عمده( بازرگاني، نخست اقتصادها و مؤسسات بخش  غذا شامل سازمان -كشاورزي

تداركات، مزايـده، امـور   (و خدمات ) فناوري زيستيآالت،  ، ماشينمواد اوليه و سوخت(، صنعت )روشيف خرده

  .است) ، كنترل زنجيره، مشاورهها مخاطرهمالي، بيمه، مقررات و كنترل كيفيت، ارزيابي 

رانـي  اسـت، نگ  ذاتي نوع بشـر نياز  گويي به پاسخكه هدف مستقيم كشاورزي  واقعيتبا در نظر گرفتن اين 

و بيمـاري  ) Sachs 2005(، گرسـنگي، كـاهش فقـر    )از جمله چـاقي (تغذيه  �اي نيز در خصوص سو گسترده

ــالم ــر ع ــدز گي ــود دارد  HIV/Aids اي ــه). Brinkman/Westendorp/Wals/Mulder 2007(وج ــاي  برنام ه

در آموزش كشاورزي نيز . اند شده اجرا گذاشته بهي اصلي مسأله ها حيطهالمللي زيادي براي مبارزه با اين  بين

  .است بيني گرديده در اين زمينه پيش سازي متخصصان هايي براي آماده برنامه

از آنجـا كـه   . اوليه و يادگيري رسمي و غيررسمي تفاوت وجود دارد فراگذشته از آن، بين آموزش اوليه و 

گيـرد، امـا در    جا مورد بحث قرار نمي ناي است، اين عنوان در اي هاي حرفه اين يك ويژگي كلي همة آموزش

  .كشاورزي مطرح خواهد شد هاي پژوهشبخش 

                                                 
1. internship  
2.apprenticeship 
3.agro-food complex 
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  آموزش كشاورزي هاي پژوهش 3.2.4.4

اين بخش . آموزشي است هاي پژوهشآموزش كشاورزي بخش تخصصي كوچك، اما جالبي از  هاي پژوهش

بودن  همتا بيدي دربارة هاي زيا بحث. مشروعيت خود را از همان ماهيت آموزش كشاورزي كسب كرده است

توانـد در ايـن    ي كـه مـي  هاي پژوهشتر  در حالي كه بيش. آموزش كشاورزي صورت گرفته است هاي پژوهش

 ي كـه هـاي  پژوهشمرتبط با محتوا، يعني  هاي پژوهشآموزشي كاربردي است،  هاي پژوهشزمينه انجام شود 

در زمينة آمـوزش    پژوهش. تر هستند تر و مشخص شوند، دقيق غذا مربوط مي -كيب كشاورزيتر نوآوري در به

ــاورزي در  ــةكشـ ــده اســـت  مجلـ ــزارش شـ ــي گـ ــاي مختلفـ ــه: هـ ــوزش و مجلـ ــر آمـ ــاورزي تـ ويج كشـ

)89224X,asphttp://www.tandf.co.uk/journals/titles/13 ،JAEE  2007آگوســـت  28بـــازخواني در( ،

 30بازخواني در  http://www.aiaee.org/journal.html ،JIAEE(ويج كشاورزي تر المللي آموزش و بين مجله

 30بـازخواني در   http://pubs.aged.tamu.edu/jae/ ،JAE(آموزش كشـاورزي بـرخط    مجلة، )2006مارس 

مـارس   30بـازخواني در  ، http://www.jesonline.org/index.htm(ويج تـر  هـاي  نظام مجلةو ) 2006مارس 

هـاي زمينـة آمـوزش،     مجلـه آموزش كشاورزي در حال و آينـده در يكـي از    هاي پژوهشالبته همة ). 2006

  .شوند و توسعة منابع انساني ظاهر مي آموزي حرفه

) NAEE(اي زيادي از مدرسان كشاورزي، مانند انجمن مّلي مدرسان كشـاورزي   هاي مّلي و منطقه انجمن

و بخـش  ) APEAEN(و اقيانوسـيه  در اياالت متحده، انجمن مدرسان كشاورزي و محـيط زيسـت در آسـيا    

مّلي  هاي پژوهشساالنة  همايشدر . وجود دارند) ACTE( 1و فني كارراههآموزش كشاورزي انجمن آموزش 

) AIAEE(ويج تـر  المللي كشاورزي و انجمن آموزش بين. شود ارائه مي هاي پژوهشآموزش كشاورزي آخرين 

ويج كشـاورزي  تـر  اروپـايي آمـوزش و   گردهمـايي . كند هاي منظمي برگزار مي همايشانجمن فعالي است كه 

)ESEE (ويج آشـكارا غلبـه دارد،  تـر  اين زمينه است؛ اگرچه در آن بخـش   پژوهشگراني دو ساالنه از همايش 

ويج كشـاورزي يـا فقـط    تـر  و، يعنـي آمـوزش   گردهمـايي گـوني عنـوان    طوري كه برخـي اوقـات در گونـه    به

  .شود شاورزي منعكس ميويج كتر آموزش

گـروه اصـلي، مطالعـات    . آموزش كشـاورزي سـنتي قـوي دارد    هاي پژوهشهلند كشوري است كه در آن 

برنامة پـنج   2003در . اجرا گذاشته است به در زمينة آموزش كشاورزي  پژوهشيآموزش و شايستگي، برنامة 

  پژوهشـگران . بخشي از آن يادگيري و كار جمعي با كمك رايانه در آموزش كشاورزي بود. پايان رسيد به ساله

)Lutgens et. Al 2002( ،)Verburgh et. Al 2002( ،)Oene et. Al 2003 ( و)Veldhuis-Diermanse et. 

Al 2006 (انـد  گـزارش كـرده   مشكالت اجراي يادگيري جمعي با كمك رايانه و همكاري در ميان معلمان را .

هـاي ارتبـاط    تنهـا وقتـي كـه پايگـاه    . اي بسـتگي دارد  عوامل زمينـه  به رسد اين اجرا تا حد زيادي نظر مي به

                                                 
1. Career and Technical Education 
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آمـوزان و   شـد، دانـش   اجرا گذاشـته  بهزمان مبتني بر رايانه  اي كه در آن ارتباط ناهم الكترونيكي در مجموعه

يري جمعي با كمـك رايانـه تنهـا در ايـن شـرايط توانمنـدي       يادگ. مند شدند اي بهره معلمان از ارزش افزوده

بـين  را عنوان نمونه در شرايطي از كارورزي بـود؛ پايگـاه ارتبـاط الكترونيكـي، ارتبـاطي مـؤثر        به اين. داشت

وقتـي ايـن روش يـادگيري و كـار در     . كـرد  آمـوزان و معلمـان برقـرار مـي     آموزان با يكـديگر و دانـش   دانش

پذير بود آزمايش شد، ارزش افزوده بسيار محـدود   چهره نيز امكان-به–ن ارتباط چهره هايي كه در آ موقعيت

در طـول دورة  . مشـاهده شـد  ) Stephenson et. Al 2005(و ديگران استفنسون وسيلة  به نتايجي مشابه. بود

ر نشـرياتي  ظهـو  به ، كه)3.4.2 ����(سوي توسعة شايستگي مرتبط با محتوا تغيير كرد  به برنامه، كانون تمركز

 .Mulder/ Wesselink/ Biemans et al(محـور در آمـوزش سـبز     -دربارة توسعة منابع انسـاني شايسـتگي  

هـاي   هـا و انگيـزه   ، فرصـت هـا  پرسـش ، و )Wesselink/Lans 2003(محور سـبز   -، آموزش شايستگي)2003

بر خالف معنـاي  . منتهي شد )Lans /Wesselink/ Biemans 2003(غذا  -يادگيري براي كارگران كشاورزي

) Edwards/Nicoll 2006(ادواردز و نيكـول  آن طور كه توسـط  شايستگي،مفهوم  به محدود نسبت داده شده

ي عموماصولي ) Mulder 2004(ملدر توسط . آن درك شود تر جا بايد در معناي گسترده توصيف شده، در اين

. مبتنـي اسـت  نگرانـه آمـوزش    فلسـفة كـل   بـر محور تدوين شده است كه  -اي شايستگي براي آموزش حرفه

دلفـي، زيـر   با روش اين اصول را بر اساس مطالعة ) Wesselink et. Al 2007(و ديگران لينك  وسههمچنين 

بـا  . دست يافته اسـت  ماتريسي از اصول به در سطوحي از اجراآموزشي توضيح داده و  نظر گروهي از خبرگان

توانند موقعيت برنامه را در اين ماتريس پيدا كرده و در مورد بهبود  هاي معلمان مي اين برنامة ماتريسي، گروه

  .گيري كنند تر برنامه تصميم بيش

بـراي   ترتوسـعة مسـيرهاي آموزشـي پايـدار     هـاي  فرصـت  براي شناساييهاي زيادي  گذشته از آن، تالش

 Lans /Wesselink /Mulder/Biemans(دوم متوسطه آموزش كشاورزي صورت گرفته  آموختگان دورة دانش

2003; Lans /Wesselink /Biemans /Mulder 2004 ( ابتكارهايي براي ايجـاد شـبكه يـادگيري     به كهاست

 سـابقه اي با  اين پديدهدر برخي از كشورها . محصالن در سطح آموزش متوسطه كشاورزي منتهي شده است

  .طور قطع در هلند رايج نيست به ، امااست طوالني

غـذا   -كشـاورزي  مجموعـه در حال حاضر تأكيد بر توسعة شايستگي و آموزش سبز، در ارتباط با تغيير در 

)Mulder 2002; Mulder/ Wesselink/ Biemans et al. 2003 ( و توسعة پايدار است)Biemans/ Mulder/ 

Wesselink et al. 2003 .( هاي  دربارة جنبه طرحسه)آمـوزش   ارزيـابي در ) 3(بخشي و  الهام) 2(تجربي، ) 1

محـور، آشـكار سـازي     -تجربي آموزش سـبز شايسـتگي   طرحهدف . محور در حال اجراست -سبز شايستگي

بخشي  الهام طرحهدف . آموزان است محور و دانش -ها بين مقاصد توسعه دهندگان آموزش شايستگي مغايرت

محور اجراي تنظيمات يادگيري جالب در مؤسسات آموزشي بـراي آمـوزش سـبز     -تگيو آموزش سبز شايس

تمايل اصـلي  . يادگيري كارآفرينان استوار است به مربوط هاي پژوهشهاي توسعه يافته در  است كه بر تمثيل
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 -ارزيـابي آمـوزش شايسـتگي    طـرح . تر در آموزش اوليه است جا تالش براي تلفيق رويكردهاي واقعي در اين

محدود بافـت و محتـواي هـدف     1مسائل اصلي مانند كيفيت ارزيابان، اعتبار به يابي محور سبز در صدد دست

. و نيـز زمـان مـورد نيـاز بـراي ارزيـابي خـوب اسـت        ) سازي شـده  مانند ايفاي نقش و وظايف شبيه(ارزيابي 

) Biemans et. al 2004(يگران و دمانس  بييههاي غلبه بر آنها را  محور و راه -هاي آموزش شايستگي دشواري

روشـي را كـه در آن مفهـوم شايسـتگي در توسـعة      ) Weigel et. al 2006(و ديگـران  وايگـل  . اند نشان داده

  .اند شود، تجزيه و تحليل كرده كار گرفته مي به اي در انگلستان، فرانسه، آلمان و هلند حرفه بيتتر آموزش و

يـا  (زيـر نظـر وزارت كشـاورزي و گـاه زيـر نظـر وزارت آمـوزش        در اروپا، آموزش كشاورزي برخي اوقات 

اي در كشـورهاي عضـو    حرفـه  بيـت تر ها دربارة آموزش و نگاشت تك. بوده است) هاي مشابه هايي با نام وزارت

در مورد محـل آمـوزش   ) Christopher 1999; Circe 2000; Twining 2000به عنوان مثال، (اتحادية اروپا 

در  وزارتخانـه كـه كـدام    ايـن  بـه  راجع پرسش. ط صراحت ندارندتبآموزش كشورهاي مر كشاورزي در ساختار

هـا در كشـورهاي عضـو     نيست، زيـرا سـاختار دولـت     سادهچندان دولت مسؤول آموزش كشاورزي است نيز 

  .طور قابل توجهي متفاوت است به اتحادية اروپا

هـاي   كشاورزي را در برنامـه  هاي پژوهشتايج هاي كشاورزي است كه ن وزارت برعهدهدر بسياري از موارد، 

عنوان نمونه، شيوة زنـدگي   به .درآورنداجرا  به هاي ديگر نظام آموزشي آموزش كشاورزي و همچنين در بخش

اين وزارت از طريق مطالب . كند تقويت مييكي از اين موارد است و وزارت كشاورزي هلند رفتار بهداشتي را 

اسـتفاده از غـذاي بهداشـتي،     شـويق ي بـراي ت آموزش ابتدايهاي  ، از برنامه"2هاي مزه درس"اي با نام  برنامه

اين هدف آگاهانة وزارت كشاورزي هلند است كـه  . دوجود دار ابتكارات مشابه ديگربسياري . كند حمايت مي

بـافتي كـه   . گونه موضوعات مرتبط با محتوا تأكيد كند آموزش كشاورزي، بر اين هاي پژوهشدر بحث بودجة 

دليل تنظيم مجدد اعتبـارات در تسـريع نـوآوري     به شوند ممكن است در آن تأمين بودجه مي ها پژوهشاين 

توسعة پايـدار،  بهبود شوند، مانند  هايي كه در اين لحظه اجرا مي طرحبنابراين، . آموزش كشاورزي تغيير كند

اي محكمـي   انـداز زمينـه   چشـم از همـه   ي، شايستگي كارآفريني و ميـان فرهنگـي،  معمسؤوليت اجتماعي ج

  .برخوردارند

 بـوده  مسؤول آموزش كشاورزي ، وزارت كشاورزي1848كشاورزي در آموزش شروع در فرانسه، از ابتداي 

هايي صورت گرفته تا آموزش كشاورزي با بخـش آمـوزش كـه تحـت مسـؤوليت       تالش). Circe 2000(است 

شـامل  (مدرسه متوسطه در سراسـر سـرزمين    858اورزي، در زمينة كش. وزارت آموزش است هماهنگ شود

دانشـكده   25در آمـوزش عـالي،   . كننـد  وجود دارد كه كشاورزي را تـدريس مـي  ) هاي ماوراي بحار سرزمين

پزشكي، يك مؤسسه آموزش معلم و يك دانشـكدة تخصصـي در     هاي مهندسي، چهار دانشكدة دام دانشكده(

                                                 
1. validity 
2. taste lessons 
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عالي، وزارت آموزش همچنين مسؤوليت سـه دانشـكدة مهندسـان در    در آموزش . وجود دارد) زمينة تدريس

  . تولوز، ديژون و نانسي را بر عهده دارد

آن  بـه  ايـن . تر از فرانسه اسـت  پيچيده) Lander(ها  ايالت تشكيل شدن كشور ازدليل  به در آلمان موقعيت

. ها و ايالت) Bund(كشور : اي در سطوح مختلفي قراردارند حرفه بيتتر هاي آموزش و معنا است كه مسؤوليت

هـاي وزارت حمايـت از مصـرف     طور كلي بخشي از مسـؤوليت  به امنيت غذايي، بهداشت عمومي و كشاورزي

اوليـه و   آمـوزي  ت حرفـه اين وزارت همچنين مسؤوليت برخي از مقـررا . كننده، غذا و كشاورزي فدرال است

وزارت اقتصاد و كار فدرال مسؤوليت . براي كشاورزان يا استادكاران لبنيات بر عهده دارداي را  پيشرفته حرفه

هـا مسـؤول آمـوزش     در ايالـت  1هـاي فرهنـگ   و وزارت. مقررات شغلي در زمينة توليد غذا را بـر عهـده دارد  

  .محور هستند -محور و شركت -كشاورزي مدرسه

در آموزش و مديريت آموزشي در انگلستان، اسكاتلند، ويلز ساختارها . يت پيچيده استوضعدر بريتانيا نيز 

بـر عهـده    هـا  حيطـه مشي خود در ايـن   هركدام مسؤوليتي را براي تنظيم خط. و ايرلند شمالي متفاوت است

عنوان نمونه درنظر  به انگلستان. آموزش در سراسر بريتانيا يكسان است به با اين حال، موضوعات مربوط. دارند

هـا   آمـوزش و مهـارت   وزارتسـالگي مسـؤوليت    16ها تا  در انگلستان، آموزش در همة زمينه. دشو گرفته مي

)DfES (سالگي، مسؤوليت بودجه و ارزيابي كيفيت ارائه در مورد تأمين كننـدگان آمـوزش    16بعد از . است

ادي از مراجـع  است؛ اما تعد DfESاند، دوباره بر عهدة  شده ماليعمومي تأمين بودجه كشاورزي كه از محل 

تعيين جزييات برنامة . هاي درسي تفصيلي مشاركت دارند ديگر در تعريف نيازهاي كارفرمايان و تعيين برنامه

درسي بر عهدة تأمين كنندگان يادگيري است و مراجع عمومي گونـاگوني مسـؤوليت تعيـين اسـتانداردهاي     

. اسـت ) QCA(هـا و برنامـة درسـي     يفيـت كيفيت ارائه را بر عهده دارند كه يـك مرجـع كليـدي آن ادارة ك   

 وزارت. NAPAEO -دارنـد  پوشـش دهنـده  طور جمعي يك سـازمان   به زمين مبتني برهاي كشاورزي  كالج

كه چـه اطالعـات و    هايي را از نظر تأثيرگذاري بر اين خواستهنيز ) Defra(محيط زيست، غذا و امور روستايي 

كنـد؛ در حقيقـت همـان كـاري كـه       مـي  مطـرح مديران زمين و كشاورزان آموخته شود،  به هايي بايد مهارت

در ) SSCs(هاي بخشي  دو شوراي مهارت. دهد كارگزاري استانداردهاي غذا در بريتانيا در حوزة غذا انجام مي

مسـئول   يكي ن دواياز . خاص بر عهده دارند يهاي ها را براي بخش بريتانيا نيز نقش تعيين دستور كار مهارت

بـراي   "بهبود"ديگري ، و است طتبي مرها حيطهزمين، از آن جمله كشاورزي، باغداري و  متكي بههاي  صنف

  .استغذا و صنعت نوشيدني 

تفكـر  . دهـد  را نيـز انجـام مـي    "2گـردش دانـش  "اصطالح  به تر، وزارت كشاورزي در هلند در عبارتي كلي

اشاعه متوقـف شـده و راهبـرد جديـدي از تسـريع       -توسعه - پژوهشكالسيك انتقال دانش از طريق راهبرد 

                                                 
1. Kultusministerium 
2. knowledge circulation 
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در يك تعاوني دانش سبز، شـبكة  كار اين . اجرا گذاشته شده است به اندركار دست -فرآيندهاي همكاري چند

تأكيد در تعاوني بايد بر سـاخت  . دهي شده است كنند، سازمان سازمان مؤسساتي كه آموزش سبز را ارائه مي

  .آموزان و كارگران كمك كند توسعة شايستگي دانش به در پايان روز،دانش جمعي باشد كه 

يـادگيري بـراي    در  پـژوهش شـود،   علوم كشاورزي مربوط مـي  به طوركلي به خاص كه يپژوهشيك مسير 

چگونگي اجراي  به مربوط پرسشطور اختصاصي  به هاي زيادي هستند كه طرحها و  برنامه. توسعة پايدار است

 كوركوران و والس  پژوهشگران. اند هاي مختلف آموزش را بررسي كرده موضوع پايداري در برنامة درسي بخش

)Corcoran/Wals 2004 (و ديگران  والس و)Wals et. al 2004 (اين موضوع را  به اي از مطالب راجع گنجينه

  .اند آوري و ارائه كرده جمع

). 2.1 ����(ها يا شايستگي اشاره كرد  در توسعة مهارت 1ي با رويكرد بخشيهاي پژوهش به توان در خاتمه، مي

جانبـة   طور گسترده در بريتانيا پذيرفته شده و با حاكميـت دوجانبـه و سـه    به ها راهبرد توسعه بخشي مهارت

نشـان   هـا  پژوهش. اجرا در آمده است به ها در كشورهاي مختلف اي، سال حرفه بيتتر قدرتمندي در آموزش و

مشـي آمـوزش    خط). Winterton 2006b(داده كه رويكرد بخشي اميدوار كننده است، اما مشكالتي نيز دارد 

اندركاران بخشـي   دليل ارتباط داشتن با دست به و) Warmerdam 1999(اي بخشي مزاياي خوبي دارد  حرفه

اي مورد تقدير قرار  حرفه -زش كشاورزيتوانند تأثيري زياد بر نوآوري در آموزش داشته باشند، در آمو كه مي

غـذا و محـيط    -هاي اروپايي در مورد توسعة شايستگي در بخش كشاورزي طرحبا اين حال، در . گرفته است

هـاي اجتمـاعي شـريك در     هـا و حضـور سـازمان    طـرح زيست، هيچ ارتباط همساني بين سطح اهـداف ايـن   

  ).Mulder 2006(ديده نشده است   طرح مبتني بر هاي همكاري

 مجموعـه گيري اين مقاله، بايد گفت كه آموزش كشـاورزي شايسـتگي بـراي نـوآوري در      به عنوان نتيجه

 -شدت بـراي تضـمين غـذا، ايمنـي غـذا و توسـعة پايـدار        به اي كه كند، نوآوري غذا را تأمين مي -كشاورزي

زش كشـاورزي بايـد از   آمـو  هاي پژوهش. مورد نياز است -هايي كه براي جمعيت جهان اساسي هستند هدف

  .اجرا گذاشته شود به بايداين موضوع حمايت كند؛ موضوعي كه براي بازيگران نظام و همراه با آنان 

  

        

                                                 
1. sectoral approach 
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 تاريخي و فرهنگي وجودهايعنوان  به ح ت آهاي  نظام 3.3.0.1

هاي  دليل انگيزه به تر از يك واقعيت خاص كه بيش "هايي ختهسا"عنوان  به توان نميرا ح  ت هاي آ نظام

كاركردشان  منظور شناخت چگونگي به در عوض،. دكراند، توصيف  اندازي شده سياسي يا عاليق اقتصادي راه

نگاه  "تاريخي 3وجودهاي"عنوان  به ها آن به تقاضاهاي بيروني پاسخ دهند، بايد به "قادرند"كه چگونه  و اين

 هاي اصلي تاريخ جديد يكي از ويژگي كهرغم صنعتي شدن  بهجالب است بدانيم در مقابل اين سابقه، . كرد

 Deissinger(ترتيب از نظر فرهنگ كارآموزي  به زبان و اغلب كشورهاي ديگر اروپا، -بين جهان آلماني ،است

 باها  تناسب آن. غير قابل اغماض استها  تفاوت) Harris/Deissinger 2003(خاص يا فرهنگ يادگيري ) 2004

ح و مدرن شدن آن ممكن است حتي با موضوع جهاني شدن و تحوالت گوناگون در  ت بحث حاضر در مورد آ

). ����2.5(رح كرده است، همراه شود اي اختصاصي مط گونه به ح را ت هاي ملي آ مشي اروپا كه نظام سطح خط

                                                 
عنوان . ترجمه شده است مقاله 8مقاله در متن اصلي درج شده است كه از ميان آنها  22ح مجموعاً  ف هاي آت پژوهش در نظام 3.3در بخش  .1

  :ترجمه نشده بشرح زير است هاي مقاله
  هاي روز مالحظات روش شناختي، نتايج و پرسش-اي تربيت فني و حرفه در آموزش و مطالعه تطبيقي – 3.3.2

  در چين ح ت آهاي تاريخي  پژوهش 3.3.3.1
  در ژاپن ح ف آت پژوهش تاريخي درباره مدارس الگوي غربي 3.3.3.3
 مورد پژوهي در آمريكا: ح ت آهاي تاريخي  پژوهش 3.3.3.4

  اي در چين گزارش درباره آموزش حرفه 3.3.4.2
  گزارش آلمان 3.3.4.3
  مورد پژوهشي آمريكا: ح گزارش آت 3.3.4.4
  و بانك جهاني -OECD- ILOمورد پژوهي  -ح المللي درباره آت گزارش ملي و بين 3.3.4.5
  اي در هلند آموزش پيش حرفه 3.3.6.3
  اي در ژاپن توسعه و مطالعه آموزش پيش حرفه 3.3.6.4

  اي پيشرفته بيت حرفهتر پژوهش در آموزش و 3.3.7
  اي عالي در چين مطالعه پژوهش درباره آموزش حرفه 3.3.8.1
  مورد پژوهي آمريكا: ح پژوهش كالج آت3.3.8.3

مقايسه : زمينه اصلي پژوهش. Konstanzدكتراي فلسفه، استاد كسب و كار و اقتصاد آموز، گروه علوم اقتصادي دانشگاه كنستانز  - توماس دايسينگر .2
  ح ح، تاريخ آت ح، خط مشي آت ت هاي آ نظامتطبيقي 

3. entities 
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ها تنها در برابر زمينة آنچه كه  رسد راه حل نظر مي به شوند، تا آنجا كه يك بعد ملي ختم مي به ها اين چالش

اين شامل . پذير خواهند بود ح ناميد امكان ت براي يك نظام خاص آ "1مرجع نظام"توان آن را  مي

يا  "آموزشي"عنوان  به ح خود ت هاي آ نظام به كه با توجه شود ميهاي متفاوت كشورها از آن چيزي  برداشت

 انديشة پيوندكه براي شود  ميهاي اجرايي  شامل شيوه و همچنين) 2.2 ����(كنند  دريافت مي "بيتيتر علم"

). Winch 2006(گيرند  كار مي به شخصيت افراد پرورشبرداشت  اآموزي در يك شغل يا يك پيشه ب فهحر

شود و همراه  هاي ملي مشاهده مي آموزي در همين جاست، و اين در اغلب بافت ريشه جدايي آموزش از حرفه

و ارزشي است كه در  "گيويژ"ترين نيروي تعيين كنندة  ح، نشانگر مرتبط ت با صنعتي شدن و تأثير آن بر آ

  .شود ح داده مي ت آ به يك بافت ملي خاص

هاي  شامل بازار كار، اقتصاد، نظام ارتباط "در ارتباط با ساير نهادهاي اجتماعي"ح بايد  ت هاي آ نظام

اي است كه  اين همچنين شامل طريقه). Raffe 1998, 391(صنعتي و البته نظام دولت شناخته شود 

يك مثال خيلي خوب ). Reichwein 1925/1963(اند  ح را برگزيده ت هاي آموزشي مرتبط با آ انديشهها  دولت

در آلمان آن را ح است كه ما  ت آموزشي در مركز نظام ملي آ نهادي يك همتا بيالمللي و  بين  موقعيت

تدريج  قرن نوزدهم بهوسيلة مصوبة قانوني اواخر  به ايجاد شده 2صنفيجا، چهارچوب  در اين. مكني مي مشاهده

قانون منسجمي براي  1969؛ اگرچه كشور تا سال انجاميد مداخلة دولتي به 1930و  1920هاي  در طول دهه

 Greinert(شود  ناميده مي "3نظام دوگانه"با اين حال، خيلي زودتر، در توسعة آنچه كه . آموزي نداشت حرفه

 - ت يافتهرسمي آموزي حرفهعنوان اصل دوم زيربناي  به 4اي پاره وقت ، حضور اجباري در مدرسة حرفه)1994

بيني شده  پيش - هاي بازرگاني بود طور عمده در دست اتاق به در كنار چهارچوب نهادينه شدة كارآموزي كه

اجباري شده بود؛ زماني كه قانون تجارت آلمان آن را  1869در " ٥دنبالهمدارس "). Deissinger 1994(بود 

قانون تجارت . عهدة جوامع محلي گذاشته بود تا قوانيني را براي اين هدف در نظر بگيرند به الزامي كرده اما

هاي بازرگاني  هاي صنفي و اتاق عنوان بخشي از وظايف تازه تعريف شدة اتحاديه به ، در مقابل، آن را1897

تصريح كرد كه كارآموزان  ايجاد و اداره كنند و صنعتگرانرا براي كارآموزان  دنبالهدانست كه بايد مدارس 

  ).Schofer 1981, 176-178(الزم است براي شركت در اين مدارس از كار آزاد شوند 

نظرية "عنوان  به دليل نفوذ آن چيزي بود كه به ح منتهي گرديد، ت نظام مدرن آ به ترين تغييري كه مهم

 Georg(كرشنتاينر  توسط گئورگخصوص  ؛ بهه است، شناخته شد"اي كالسيك آلمان آموزش حرفه

Kerschensteiner (شود  مي از او نام برده "اي آلمان پدر مدرسه حرفه"عنوان  به كه از نظر تاريخي)Winch 

2006; Simons 1966 .(هاي طرح"و  "وضعيت عملسمت به "را  كرشنتاينرتدريجي  سيمنون پيشرفت 

                                                 
1. system reference 
2. corporatist 
3. Dual System 
4. part-time vocational school 
5. continuation school= Fort-bildungsschulen 
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اي  نظام مدرسة حرفه تحولمركزي  گشتاورعنوان  به ).Simons 1966, 124 f(را  "اجرا گذاشته شدة او به

 .گسترش داده است "نظام دوگانه" به را 1محور - آموزي شركت بيند كه كمابيش حرفه اجباري آلمان مي

اي  وسيلة تأسيس مدارس حرفه به ة پل زدن بر شكاف بين پايان آموزش ابتدايي و آغاز خدمت سربازيانديش

آموزش براي زنان و مردان معمولي بايد با زندگي "اعتقاد استوار بود كه  ك كنندگان مدرسه بر اينتر براي

 نسبت ستايش آموزشيدر  دنبالهكاركرد مدرسة ). Higginson 1990, 248( "كار عملي در هم تنيده شود

 كه، 2يا حرفه Beruf انديشه به بود كه آن را كرشنتاينرشد، و در رأس همه،  آموزي كارگاهي ديده مي حرفه به

 آرمانيبازگشتي  –كرد  بود، متصل مي) Menschenbildung( "آموزش و پرورش فرد"نظر او راه اصلي  به

 كرشنتاينردر نگاه ). .Blankertz 1982a,89 ff(جنبش آموزشي قرن نوزدهم همراه با مفهوم آموزش علمي  به

معناي نقض  به اين. تماعي بوداساساً يك عنصر اجهم از نظر شغلش و هم از نظر شهرونديش در جامعه  فرد

عنوان  توان به ميرا  1897در حالي كه قانون ). .Simons 1966, 28 f(كامل تفكر سنتي آموزش است 

در نظر گرفت، مقالة برندة  3آموزي درون شركت اي كليدي در تاريخ نظام دوگانه در ارتباط با حرفه واقعه

و  –) Kerschensteiner 1901b(داده شد ) Erfurt(ارفورت آكادمي علوم  به 1901كه در  كرشنتاينرجايزة 

هايي  عنوان در بر گيرندة انديشه به بايدرا  -ح ارائه كرده بود ت بيتي خود را براي اصالح آتر در آن برنامة

 كرشنتاينر. دارداهميتي انقالبي مدرسة آلمان و ارتباط بين آموزش و كار آموزش كه براي نظام  دانست

د تا شو برداشته مي 4اجباري مرتبط با مشاغل خاص دنبالههاي الزم براي تأسيس مدارس  گام ديد كه مي

را مزاحم و  شعمومي شوند كه خوشايند استادكاران و معلمان نبودند و كارآموزان دنبالهجايگزين مدارس 

مزاياي ارزشمندي ) Berufsschule(اي  مدارس حرفهمتقاعد شده بود كه  كرشنتاينر. دانستند آزار دهنده مي

مهم است . تر و كارآمدتر است ك مدرسه دارد، زيرا از نظر اجتماعي و آموزشي ارزانتر سن باال بردنبراي 

هرچند آن ، كه يك طرح آموزشي بود سرعت گرفت كه بدين دليل كرشنتاينراي  مدرسهبدانيم كه اصالحات 

ديدند  مي 5آموزي عملي گر در حرفه رقيب و مداخله اي استادكاران و كارفرمايان كه آن را مؤسسه را از چنگ

 خواهانش بودند وكه نخبگان سياسي كشور ) Staatsburger(" شهروندي"ة انديشبا اما ، در آورده بود

اي جديد در  در نتيجه، مدرسة حرفه). Blankertz 1969, 135-138(سازگار بود خوبي  به داشتند شالزم

با اين حال، . كند دنبال مي ه از قرن نوزدهم تا قرن بيستم رااصالحات مدرسآلمان هنوز اصول زيربنايي 

با  متناسبطريقي  به يكي آن است كه اين نظام، آموزش و كار را: شكي نيست كه نظام دوگانه دو وجه دارد

 "يريپايگاه يادگ"دو اين و قانوني،  نهاديدليل مرزهاي  به كند؛ ديگري آن است كه هم متصل مي به ح ت آ

 Euler(اند  يكديگر متصل به طور ضعيفي به تنهارسند و از ديدگاه آموزشگري  نظر مي به هنوز جداي از هم

                                                 
1. company-based training 
2. vocation 
3. in-company 
4. obligatorische fachliche Fortbildungsschulen 
5. practical training 
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2004b .(1اي حرفه -آموزش پيش، ح ت هاي بين آ ارتباط به اين همچنين )و ) آموزش عمومي در مدارس

  ).Baethge 2007(گردد  آموزش عالي نيز باز مي

، شكنند، بنيادهاي فرهنگي و چهارچوب اقتصادي و اجتماعي آن را تعيين ميح  ت مشخصات تاريخي كه آ

 ���� ؛3.3.1 ����(ح هستند  ت آ تطبيقي هاي پژوهشهاي آموزشي، عناوين مهم  نظام با ساير خرده  ش و ارتباط

است كه  "هاي يادگيري فرهنگ"موضوعات باز در اين زمينه، مفهوم  به پرداختن هايرويكرد ي ازيك). 3.3.2

هاي  فرهنگ"شكل خاص بهاي يادگيري محل كار،  اي در محيط هاي حرفه در ارتباط با كسب مهارت

در يك  آموزي حرفه به با داشتن اين فرض در ذهن، نگاه). Harris/Deissinger 2003( آيد در مي "كارآموزي

 tertium(سومين همĤورد  عنوان به دولتاي از طريق كاربرد، مثالً، كاركرد  حالت صرفاً مؤسسه

comparationis( )Greinert 1988( اين. دهد هاي برنامة درسي را كاهش مي اين جنبه اشراف بر، توانايي 

دليل  به هاي اخير طور خاص براي كشورهاي انگليسي زبان مانند بريتانيا يا استراليا مصداق دارد كه در سال به

احيا كارآموزي ، ضمن كارآموزي سنتي  محور و نيز حرفه -مهارت مدرسهپرورش  از هر دو شيوهنارضايتي 

اين در آلمان كامالً بر عكس ). Ryan 2001; Deissinger 2003(شده و چهارچوب آن تغيير كرده است 

و ارزشمند  "فرد به رمنحص"عنوان  به اي مجزا شناخت يك مسير حرفه رسد مي بنظراست؛ جايي كه 

جدا ) به استثناي اتريش و سوئيس(روپايي ديگر اخصوصيتي است كه آشكارا كشور را از اغلب جوامع 

 آموزي حرفهطور سنتي انتقادهايي را در ارتباط با سازمان  به همتا بياين موقعيت كسب با اين حال، . كند مي

امكانات محدود براي "، از آن جمله "جداگانه هاي ارزيابي بر حسب معيارها و نظام"و آموزش عمومي 

توان چنين  ميديگر،  از سوي). Young 2003, 228; Baethge 2007(برانگيخته است  "ها جايي بين آن جابه

هاي  نظام خوبي در اين خرده به ،)و غير علمي(اي علمي  مسيرهاي حرفهدر مورد آلمان كه  استدالل كرد

اي  گونه به "اي شاخه حرفه"تثبيت  به ااند و روابط متقابل آنها آشكار گرفته هم وابسته ريشه به منفصل اما

  .كند تر از ساير كشورها كمك مي قوي

صحبت كند، تصور تعدادي  "هاي كارآموزي فرهنگ"يا  "هاي يادگيري فرهنگ" به اگر كسي راجع

، هدايت دهيهاي آشكار در سازمان تفاوتكنند  فرد كمك مي به شود كه ذهن متبادر مي به معيارهاي تطبيقي

 نسبتتر  اندازهاي شغل و زندگي جوانان را براي آگاهي بيش ح با چشم ت اي و تناسب آ آموزشگري و برنامه

 هاي پژوهشاولين سطح  به ها آن. توانند در واقعيت مشاهده شوند، درك كند تضادهاي مشهودي كه مي به

اين رويكرد . كنند توصيف مي "ها زمينه"را بدون پرسش دربارة  "بعاد نظاما"كنند كه  ح اشاره مي ت تطبيقي آ

معيارهاي  "نظام"در سطح ). Schriewer 1987a(ناميده شود  "سطحي -چند"تواند رويكرد  تحليلي مي

هاي يادگيري  مفهوم فرهنگ. كار گرفته شوند به مند توانند براي انجام يك مقايسة نظام مختلف مي

كند  شناسي مشتمل بر پنج بعد را پيشنهاد مي روش رويكردچنين رويكردي است؛ زيرا دهندة  نشان

                                                 
1. pre-vocational 
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)Harris/Deissinger 2003 .(هاي متفاوت و  عنوان دو كشور با برداشت به آلمان و استراليا به در زير، با نگاهي

  :اين معيارها عينيت خواهند يافت، ح ت شركاي اجرايي متفاوت در آ

ح در يك بافت ملي خاص، از  ت آ به ارزش داده شده به اين بعد :اي آموزش حرفه قدرت و منزلت .الف

بديهي است كه راهكارهاي . كند از طريق كارآموزي يا بدون آن، اشاره مي 1جمله يادگيري در محل كار

هاي  هاي جوانان براي پيشرفت در آموزش عالي، در كنار جنبه انتخاب آموزش عمومي و دامنه فرصت

طور  به اي هاي حرفه شاخه  در بريتانيا و استراليا. ح دارد ت ي فوق، تأثير قدرتمندي بر اين جنبه نظام آفرهنگ

دليل جدايي ذهني آشكار  به محور و همچنين -هاي ساختاري يادگيري كار دليل ضعف به سنتي، بخشي

  :اين بدان معناست كه. رندمحور دا -هاي مدرسه گزين تر از جاي آموزي، ارزشي خيلي پايين آموزش و حرفه

طور سنتي خارج از  به ،است هاي يدي مهارتهايشان عمدتاً  كساني كه مهارتشغل براي مرتبط با هاي  آموزش در مهارت"
  ).Hermann /Richardson /Woodburne 1976, 33( "شود جريان اصلي آموزش ديده مي

ي شغلي را در گير  جهت نيزو  صنفي چهارچوب، آموزي صنعتي در بافت آلمان، از سويي ديگر، حرفه

عنوان خصوصيت اصلي كارآموزي باقي مانده و مسيرهاي  به امروز به آموزي اتخاذ كرده كه تا فرآيند حرفه

وقت و  -اي تمام هم گسترش مدارس حرفه. كنندگان مدرسه باز كرده است كتر روي اغلب به اي را آبرومندانه

ن واقعي نظام دوگانه ناكام ماندند راندصحنه  ازدر  1970و  1960هاي  دهه هم جنبش انتقادي آموزشي در

)Zabeck 1975; Deissinger 1998, 25 ff. .( در مقابل اين زمينه، كارآموزي از نظر فرهنگي قدرتمند است

گردد  قرون وسطي باز مي به سنتي طوالني دارد كه تاريخ آن هاي صنعتي صنفآموزي  و در حرفه

)Deissinger 1994 ( براي احياي  دولتهاي مهم  مدرن نتيجة فعاليتآموزي  حرفهدر حالي كه پيدايش نظام

  .بوده است هاي صنعتي صنفنظام كهن 

خوبي تثبيت شده و شناخته شده  اي به در آلمان مسير حرفه :اي مسيرهاي حرفه فهمدانش و . ب

تا  16هنوز بيش از نيمي از ) 2.3 ����(آن  "اخته شدةشن رسميت به اي مشاغل حرفه"نظام دوگانه با . است

استثناي اتريش و سوئيس، كارآموزي در  به تر كشورهاي اروپايي، بر خالف بيش. كند سالگان را جذب مي 19

. و بخشي از خدمات كشوري وجود دارد ي تخصصيها هاي اقتصاد، از جمله حرفه آلمان تقريباً در همة شاخه

). Deissinger 2001b(آموزي هستند  هاي حرفه ط ارائه كنندگان اصلي فرصتهاي كوچك و متوس شركت

آيند، اگرچه اغلب آنان گواهي مدرسة مياني يا متوسطة دورة  هاي آموزشي متفاوتي مي از زمينه انكارآموز

شيوة  به آموزي كه حرفه يكنندگان دبيرستانتحصيل ك تر هاي اخير تعداد در سال. اول را دارا هستند

اي كه آلمان را از نظر گرايش  ؛ پديدهاست مانده  باقي% 15اند كمابيش ثابت و حدود  كارآموزي را اتخاذ كرده

هايي  اي، جز در خانواده در استراليا مسيرهاي حرفه. المللي پايين نگاه داشته است علمي جوانان در سطح بين

                                                 
1. learning in the workplace 
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كه براي  1گري آموزي معرفي حرفه. شده استنته شناخ بدرستياند، عموماً  تجربه كارآموزي داشته نوعي بهكه 

آموزي مهارتي صورت گرفت و  نيروي كار و كسب حرفه به ورود به 2ك كنندگان زود هنگام مدرسهتر تشويق

 پذيري انعطاف منظور به هرچند ،)Harris 2001( 1990كارآموزي جديد در اواخر دهة برنامه سپس معرفي 

فضاي "در حقيقت، در استراليا . منجر شدكارآموزي  دربارةها  ردن استنباطتر ك غيرشفاف به اما، انجام شد

در كه طوري كه براي هركسي  ؛ بهاست "تر پيچيده شدن تر و بيش آموزي دائماً در حال تغيير و بيش حرفه

  ).Ray 2001, 35(منتهي شده است عدم درك شديد  به استآموزي  خارج از جامعة حرفه

آموزي در  كارفرما، بازار حرفه 4تعهداترغم نارضايتي از  روشن است كه به :ح ت آ 3منابع ماليتأمين  .پ

وقتي قرارداد يك ). Greinert 1994, 80( "ويژگي يك بازار تأمين كننده را دارد"آلمان هنوز هم 

 آموزي بر مالي اصلي براي فرآيند حرفهتأمين شود معنايش اين است كه مسؤوليت  آموزي منعقد مي حرفه

 "شود مي ماليوسيلة كارفرمايان تأمين  به نظام اساساً"اين حقيقت كه . ها گذاشته شده است عهدة شركت

)NCVER 2001c, 38(م نوزدهوسيله قانوني در اواخر قرن  به ، منعكس كننده اصل خودگرداني است كه

با اين . كنند ختياري تأمين ميآموزي را بر مبنايي كامالً ا هاي حرفه ها فرصت بنابراين شركت. تأييد شده است

طور  به آموزي دليل موقعيت حساس بازارهاي كار و حرفه به ح ت طور كلي تأمين منابع مالي عمومي آ به وجود،

هاي  گزين خزندة جاي "5تكثرگري"دليل  به اين). Deissinger/Hellwig 2004(است  اهميت يافتهاي  فزاينده

اقتصادي  ركردييك چهارچوب كا به ر وابستگي دوميايجاد شده و قطعاً نشانگح در خارج از نظام دوگانه  ت آ

ويژگي خاص و اندازة كشور ايجاد و تقويت  در نتيجةدر استراليا، سنت رفاهي نيرومندي وجود دارد كه . است

ة اي از افراد ماهر جهت عرض تأمين ذخيره دربدون شك نقشي اجتماعي كارآموزي كه  صورتيدر . شده است

، اكنون اين واقعيت نيز صحت دارد كه كارفرمايان از )Ray 2001, 16( برعهده داردكاالها و خدمات كيفي 

 با جا، يك كار موازي آشكار در اين. آموزي در مقياسي بزرگ انتظار دارند دولت براي تأمين مالي حرفه

كاركرد  به كارآموزيشيوة  بهموزي آ حرفه "جديد"هاي  ؛ زيرا توسعة شكل)Ray 2001(شود  بريتانيا ديده مي

طور  به موضوعي است كه "سنتي"، كارآموزي ي كهمتصل شده و در حال دولتيهدايت مالي قدرتمند 

  .انحصاري در اختيار كارفرمايان قرار دارد

 - كنيم تاريخچة آن نگاه مي به ويژه هنگامي كه به –نظام كارآموزي آلمان  :كارآموزيتمركز اصلي  .ت

؛ جايي كه دستمزدهاي كارآموزان "آموزي توصيف شود نه يك نظام اشتغال نظام حرفه"تواند يك  مي

كه "شود  دستمزدهايي پرداخت مي معمولطور  به كارآموزان به آموزي است و دهندة تأكيد بر حرفه نشان

حقوق ). NCVER 2001c, 39(است  "بزرگساالن و نرخ كارآموزان در استراليادستمزد تر از نرخ  بسيار پايين

                                                 
1. traineeship 
2. early school-leavers 
3. financing 
4. commitment 
5. pluralisation 
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 ،كار دنياي به جوانان براي ورود به ي اساسيآغاز معرفي منظور به زني جمعي است، اما آموزي نتيجة چانه حرفه

از آنجا كه نظام كارآموزي نه بخشي از مدرسه و . شود دنبال ميفشار زياد بر كارفرمايان وارد كردن بدون 

 آموزي و اشتغال براي كار مهارت طبعاً حرفه "مرجع نظام"، نظام آموزشي است و نه يك محيط كار معمولي

كند كه بسياري از انتظارات  ها ايجاب مي نظام نتايج اين چنين جداسازي آشكار مسيرها يا خرده. است طلب

اضافي از  كوششتواند بدون  ندرت مي آموزي به بازار حرفه هاي اصطكاكبر عهدة نظام دوگانه بيفتد؛ همچنين 

در استراليا هدف تاريخي كارآموزي، آموزش كارگران فني بود، و . هاي ايالتي و فدرال مرتفع شود سوي دولت

سنتي و هم در ديگر مشاغل تجاري معاصر بوده  هاي صنعتي صنفآموزي هم در  اين رويكرد اصلي حرفه

آموزي  واجه شده و نقش حرفههاي اخير است كه نقش كليدي كارآموزي با چالش م سالتنها در . است

دولت اداره  اي بيت حرفهتر آموزش و فهرست وظايفت كه نظام اكنون در واقعياين  به با توجه - 1عمومي

  .تر رو آمده است هاي صنعتي، بيش شود نه در ارتباط مي

آموزي  در آلمان كارآموزان وارد يك قرارداد حرفه :شركت -آموزي داخل تضمين كيفيت حرفه -ث

شركت مجبور است ). Deissinger 1996(است  1969 2اي حرفه آموزش شوند كه تابع قانون مي خاص

 1969(اي  حرفه آموزشقانون . را ارائه كند 3آموزي نامة حرفه هاي تعيين شده در مقررات يا آيين شايستگي

 درنظام دوگانه  يپيرو عمومي، بعد از جنگ دربارة ميزان عنوان مرحلة نهايي بحث به توان را مي) 2005/

 كهآموزي جديدي  عنوان يك مصالحه، اين قانون، نظام حرفه به .در نظر گرفتدولت  از احكام يت خودكل

را تحت قانون تازه استحكام  پيشينهمان تجربه "ايجاد نكرده، بلكه را نيز شامل شود، اي  مدرسة حرفه

، "آموزي حرفهسازمان " به گسترش دامنة قانوناين تأكيد عمومي و ). Raggatt 1988, 175( "بخشيده است

مشاركت قانون . اهميت اجتماعي تبديل كرده است برخوردار ازموضوع مورد عالقة عموم و  به آن را

كارآموزي توان در قرارداد  ميرا آموزي  حرفه جريانمند كردن و استاندارد كردن  در نظام آموزي حرفه

كه يك كارآموز نظام  اين مسأله به و يافتهمربيان رسميت  تخصصي ؛ كه در آن شرايط مهارتمشاهده كرد

براي  كارآمد يجوان به او ارائه شود تا به هايي بايد دوگانه چگونه بايد آموزش داده شود و چه دانش و مهارت

آموزي همواره  حرفهاين نوع در استراليا كيفيت . ، توجه كافي شده استآماده شود طلب يك شغل مهارت

معتقدند كه با ) Mitchell/Robertson/Shorten 1999, 119(ناظران منتقد . ح بوده است ت هاي آ بحثقلب 

هر تضمين كيفيتي در مورد نحوة ارائه و نتايج برنامه كه "، 1990آموزي در دهة  هاي حرفه ورود بسته

شكي . "حذف شده است ح ت ، از نظام آشده مياحتماالً با استفاده اجباري از برنامة درسي رسمي تأمين 

CBT( آموزي مبتني بر شايستگي حرفهنيست كه 
را دنبال  "مفهوم شغلي"متفاوت از  "اي فلسفه"، كه )4

                                                 
1. general training 
2. Vocational Training Act 
3. training regulation or ordonance 
4. competency-based training= CBT 
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 "مدار -كارفرما"يا  "مدار -صنعت"تر  بيش آموزشعلم  از نظر آموزي است كه مسؤول سازمان حرفه كند، مي

  ).Harris 2001; Deissinger/Hellwig 2005( "مدار -كيفيت"است نه 

   پژوهشهاي  موضوع باح و روابط متقابل آنها  ت هاي آ نظام  خرده 3.3.0.2

 در گذشت زمانكه تاريخ و فرهنگ  اين به مند؛ بسته يافته و نظام است، كمابيش ساخت وجوديح  ت حوزة آ

 "نظام"يك مثابه  ح به ت آ به علوم آموزشي، نگاه كردن از نظربا اين حال، . شكل داده استرا آن چگونه 

يك دوره يا  برايهاي يادگيري خاص  تعريف هدف به اندازي محدود است؛ زيرا مسأله آموزشگري را كه چشم

ح در خصوص سطح يادگيري و پيشبرد  ت شده براي آ قصدكند، ويژگي كاركردي يا  اشاره مي معينبرنامة 

هاي  سوي كسب دانش و مهارت به شده و هدايت هاي يادگيري هدفمند يادگيري و آموزش در بافت محيط

هاي  ح را از راه ت اين بدان معناست كه ما بايد معناي آ. گيرد مورد نياز در يك شغل يا پيشه را ناديده مي

  :مختلفي تشخيص دهيم

عنوان يك مفهوم يا فلسفة خاص، يك برنامه يا دورة مشخص در مقابل كسب يك صالحيت  به ح ت آ .الف

  ها اي از صالحيت مجموعهيا 

  هاي كسب شده ها و صالحيت سطوح، شرايط ورود، طول دوره برحسبيافته  ح ساخت ت آ .ب

هاي نظام آموزش و پرورش، مانند آموزش عمومي، آموزش عالي و  نظام ساير خرده به ح متصل ت آ. پ

  2العمر يا يادگيري مادام 1آموزش مداوم

، كه شامل موقعيت معينح با موقعيت خاص خود در نظام اجتماعي و اقتصادي يك كشور  ت آ به توجه. ت

كه در ) پذيرش در بازار كار(اش آن  كلي آن، جاذبه خاصش، پذيرش اجتماعي و باالتر از همه، اقتصادي

  .شود ارتباط با مسيرهاي بديل يادگيري نصيب آن مي

ها،  ها، شركت ها در مؤسساتي خاص، مانند مدارس، كالج مهارت عنوان ارائه دانش و به ح ت آ به توجه .ث

  آموزي يا مؤسسات آموزش عالي تأمين كنندگان حرفه

و يا مبتني بر ) محور -كالج(محور  -محور، فقط مدرسه -عنوان فعاليتي فقط كار به ح ت آ به توجه .د

  يا دوگانه/ متناوب / يادگيري مشاركتي 

عنوان  به يا بيش ترتيب مرتبط با شغل يا حرفه و يا كم به وان برنامه يا هدفعن به ح تعريف شده ت آ .ذ

  آمادگي عمومي براي دنياي كار

  اجتماعي و اقتصادي گذاري مشي خط عنوان ابزاري در به ح ت آ .ر

                                                 
1. continuing education 
2. lifelong learning 
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مسيرها و راهكارها است كه تعيين كنندة نحوة انتقال از  به اندازهاي مرتبط، نگاه كردن يكي ديگر از چشم

هاي گوناگون  كه بار ديگر بايد همراه با بافت اساسي يتوصيف. ح است ت بخش اشتغال از طريق آ به مدرسه

 يالگوهاي درگير در مسيرهاي متفاوت مشخص شود،  نظام بين خرده "مرزهاي"فرهنگي در خصوص 

در آن ايجاد ) ها دانش و مهارت(ها  اي كه شايستگي درك روابط پيچيدة بين حوزه به است كه "1ها آستانه"

شوند  كار گرفته مي به ها در آن اي كه اين شايستگي  و حوزه) كارآموزيكارگاه مانند مدرسه يا يك (شوند  مي

ترتيب  به كه هركدام "آستانة دو"و  "آستانة يك"بين  الگواين . كند كمك مي) مانند محل كار يا يك شغل(

 ;Mertens/ Parmentier 1988(شود  مايز قايل مينشانگر مسائلي خاص از انتقال و تلفيق هستند ت

Jungmann 2004; Zabeck 1979a .( اي پيش فرآيند انتقال از آموزش مدرسه "آستانة يك"در حالي كه - 

مانند يك كارآموزي در نظام (ح  ت آ به )در بريتانيا فراگير در آلمان يا مدرسة Realschuleمانند (اي را  حرفه

ح و  ت مرز بين آ "آستانة دو"سازد،  مشخص مي) در استراليا TAFE اي در يك كالج هدوگانة آلمان يا دور

ديدهايي را ايجاد تر تنهايي ح به ت فعلي مسيرهاي سنتي و نوآورانة آ "انداز چشم". كند اشتغال را تعيين مي

هاي گوناگون ملي و فرهنگي  كاربرد چنين چهارچوب تحليلي عمومي در بافت به توانيم كند كه ديگر نمي مي

شود كه كسي سعي كند راهكارهاي پيچيدة اتصال نظام  خصوص وقتي آشكار مي اين مشكل به. اعتماد كنيم

 كاركرد متفاوت بازارهاي كار بر به ،از آن غافل شدبايد ناي كه  نكته نخستين. آموزشي را با اشتغال بشناسد

 �(شود  شناخته مي "يافته ساخت -شغل"عنوان مثال، هنوز با بازارهاي كار  به در حالي كه آلمان،: گردد مي

آموزي مشاغل  با حرفه) ، خدمات بازرگانيصنعتكارانآالت،  ماشين(يي اصلي ها حيطهكه در ) 3.1.1 �؛ 2.3

 2تري دارند كه در مورد اياالت متحده"باز"ي كار اند، بريتانيا و استراليا بازارها هم وابسته به در نظام كارآموزي

 ;Doeringer/Piore 1971(مصداق دارد  "نيافته ساخت"و  "داخلي"با سنت قوي آن در هردو بازارهاي  ،نيز

Sengenberger 1987 .(مسيرهاي اشتغال يا شغل كمابيش مستقل از  به اين بدان معناست كه انتقال

تر از عضويت در يك شركت يا تقاضاي مشخص يك محل كار  ن، بيشهاي رسمي است و بنابراي صالحيت

  .گيرد خاص ريشه مي

هاي گوناگون آن با ساير خرده  از جمله اتصال -ح  ت ارتباط مسيرهاي انتخابي آ تبينانداز سوم،  چشم

اوليه مثالً از طريق  آموزي حرفهجا  در اين. است) عمومي(اي  حرفه خصوص آموزش پيش به -ها نظام 

به باال (بافت ملي مورد نظر بستگي دارد  به ح است؛ هرچند كه اين ت كارآموزي، تنها يك اجراي خاص از آ

متمايز كردن سه عنوان مثال  به ،) 3.3.1 �(شناسي تطبيقي نگاه كند  روش به اگر كسي). مراجعه شود

جا كانون  شود كه اين روشن مي ،)Greinert(وسط گرينرت ت) محور، دوگانه -بازار، مدرسه(ح  ت الگوي پاية آ

ح است  ت نظام آ به در شكل دادن دولتاي، ساختارهاي شركتي و نقش  هاي مؤسسه تمركز مسؤوليت

                                                 
1. model of thresholds 
2. US 
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)Greinert 1988 .( ليه مي حرفه به در نخستين گامح،  ت هاي آ نظام "ويژگي"سازي از  الگوايننگرد  آموزي او

اگرچه . گيرد ح را در يك بافت خاص ملي ناديده مي ت هاي گوناگون آ نظام بين خرده  هاي پيچيده و ارتباط

هيچ  به وليداشته باشد،  "بازار يالگو"ترتيب در بريتانيا يا انگلستان ممكن است ارتباط نزديكي با  به ح ت آ

مالحظات صرفاً  ازبا قطعيت شود و كمابيش  ها اجرا مي ح تنها در شركت ت معناي آن نيست كه آ به وجه

، رويكرد )1: (دو نكته بايد در نظر گرفته شود. كند پيروي مي آموزي اقتصادي دربارة منافع اقدامات حرفه

نظام ارزيابي و اعتبارگذاري كامالً منظم، كه آنچه را "گيري از يك  ح با بهره ت محور بريتانيا در آ - شايستگي

درگير  به كشور اينح در  ت ، بيش از هر زمان ديگر در تاريخ آ"(....)د كن رود منتقل مي ح انتظار مي ت از نظام آ

هاي  مشاركت در شكلهاي اخير  در سال، )Heyward 2005, 78) .(2(منجر شده است  دولتتر  بيش شدن

شركت و نقش  -آموزي داخل دليل نارضايتي از كيفيت حرفه به گاه، ح ت محور در آ -يادگيري مدرسه

هاي صنعت، افزايش يافته  در بسياري از شاخه ها ثبات و عدم تناسب شغلي كارآموزي كيفيت بياي،  حاشيه

  ).Ryan 2001; Ryan/Gospel/Lewis 2006(است 

موضوع "عنوان يك  به ،آموزي در نظام دوگانه محور و حرفه -ح مدرسه ت در آلمان، بحث ارتباط بين آ

 - آموزي شركت اين شناخت هميشه وجود داشته كه حرفهطور سنتي،  به .ادامه پيدا كرده است "حساس

در حالي . كنند بيتي متفاوتي را بر مبناي الگوهاي يادگيري واگرا ارائه ميتر هاي محور منطق - محور و مدرسه

و بنابراين نه فقط با اصول  -بيتي كمابيش صريحتر با يك ويژگي) 3.3.8.2 �(ح در مدارس  ت كه آ

آموزي در يك بنگاه اقتصادي عموماً در محيطي  همراه است، حرفه - ي صرفپذيري و سودگراي جامعه

آموزشي در آن رايج  -هاي غير يي از هدف طور معمول سمت و سوي قوي به گيرد كه اقتصادي صورت مي

است كه در نظام دوگانه، مدارس  واقعيت نهفتهاين تفاوت در ويژگي، در اين ). Greinert 1994(است 

كنند كه با هستة برنامة درسي شغلي و همچنين با آموزش  هايي استفاده مي وقت از سرفصل - پارهاي  حرفه

اجباري  فراتر از آموزشح برداشت آموزش  ت در حالي كه از نظر تاريخي، آ. تري دارند سازگاري بيش عمومي

هاي  انتخاب به تر تر و بيش كند، اكنون اين آموزش بيش متبادر مي ذهن به ك كنندة مدرسة معموليتر را براي

ح آلمان  ت وقت آ -با اين حال، نظام تمام. آموزش عالي متصل شده است به براي ورود هاي مناسب صالحيت

اين بدان معناست كه مدارس . تواند بر عهده گيرد ح مي ت اي است كه آ مثال خوبي براي ويژگي چند وظيفه

يكديگر  به مؤسسه ارائه دهنده يا و نوع دوره به را كه ممكن است بسته وظيفهسه طور اصولي  به اي حرفه

  ):Kell 1996; Deissinger/Ruf 2006(دهند  متصل باشند، انجام مي

 كه معناي آن قادر ساختن جوانان براي رفتن) به طور عمده يك تا دو سال( 1اي سازي حرفه آماده -

  .آموزي است يق بهبود مشاركت خود در بازار حرفهكارآموزي از طر به

                                                 
1. vocational preparation 




	زش و � � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � ��� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    دا����� �و� ����    � 0ST                                        206 اول0ST اول0ST اول0ST اول    - - - - ا�ا�ا�ا

 

    

كسب يك صالحيت  به كه معناي آن هدايت جوانان) به طور عمده دو تا سه سال( 1آموزش پيشرفته -

  .است) دانشگاه به مثالً صالحيت ورود( باالتراي سطح  مدرسه

كسب يك صالحيت شغلي  به كه معناي آن هدايت جوانان) به طور عمده دو تا سه سال( آموزي حرفه -

  .مرتبط با بازار كار در بيرون از نظام دوگانه است پذير انتقال

وقت مرز روشني وجود  -اي تمام ها است كه بين نظام كارآموزي و مدارس حرفه به دليل اين پيچيدگي

لب شاخه كه اغخاص يك فيزيكي  وجودطور معمول در يك  به اي اگرچه انواع گوناگون مدارس حرفه–دارد 

وسيلة مؤسسه  به انجام شده هاي پژوهش. آيند شوند، گرد هم مي ناميده مي "2اي مراكز مدرسة حرفه"

هاي خاص دولت  دليل برنامه به ح در مدارس اغلب ت كه آ روشن ساخته است) BIBB(فدرال  آموزي حرفه

ها پذيرش ندارد  بسيار ناهمگون است و از سوي شركت ي كسب شدهها فدرال، شرايط ورود و صالحيت

)Feller 2000 .( را مشكلاند اين  گرا نتوانسته هاي آموزشي واقع عنوان محيط به "3تمرينيهاي  شركت"حتي 

جايي  شود، ، كه در آنجا حرف آنها شنيده ميكارفرمايان بر اين باورند كه كارآموزي. طور اساسي حل كنند به

در حالي كه . شود هاي مورد نياز براي وظايف كاري واقعي توليد مي ها و نگرش گياست كه شايست

را رد ) Berufskolleg(اي  قابل اكتساب در كالج حرفه "صالحيت دستيار"هاي صنعتي بزرگ غالباً  شركت

هاي  رسد براي پذيرش صالحيت نظر مي به صنعتكاران  صنفخصوص  تر و به هاي كوچك كنند، شركت مي

از سويي ديگر، . ترند محور، از همه باالتر هنگام استخدام يك جوان براي يك وظيفة بازرگاني، آماده - سهمدر

هاي معقولي  گزين توانند جاي عمل ميتجربه و هاي  ها، حتي اگر اعتراف كنند كه شركت اكثريت قاطع شركت

گيري مهارت و  براي شكل) 3.6.6 �(كارآموزي را  "پذيري كاركرد جامعه"كالسي باشند،  آموزشبراي 

يك مطالعه  "نااميد كننده"همچنين، از ديدگاه سياسي، يكي از نتايج . دانند تر مي آمادگي شغلي مناسب

آموزان كمابيش اين حقيقت را كه  طور قطع اين است كه خود دانش به )Deissinger/Ruf 2006(اخير 

ناديده "اي شركت كنند  هاي يك كالج حرفه هاي قابل انتقال در دوره توانند براي كسب صالحيت مي

آموزي  هاي بازار حرفه فرصتبهتر كردن ) 1(روشني عبارت است از  به قويترين انگيزه براي آنها: گيرند مي

 صالحيت ورود به يابي دست) 2(يك دوره و گذراندن كارآموزي پس از محل براي ارايه درخواست هنگام 

اين نتايج بر تأثير مهم روابط ). .Fachhochschulreife) (Deissinger/Ruf 2006, 122 ff(تكنيك  يك پلي به

هاي آموزشي ملي، حتي براي بازنمايي ذهني ساختارها، مسيرها و  هاي درون نظام نظام متقابل بين خرده

 ;Deissinger 2006a(كنند  ك كنندگان مدرسه تأكيد ميتر آموزي در ميان هاي شغلي و حرفه فرصت

Deissinger/ Smith/ Pickersgill 2006.(  

                                                 
1. further education 
2. vocational school centres 
3. practice firms 
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هاي  نظام در  پژوهشهاي اصلي  انگيزهعنوان  به هاي اروپا جهاني شدن و پيشرفت  3.3.0.3

  ح ت فعلي آ

واقعيت، كه اين توان گفت  مي با اطمينان موجهي. ح بوده است ت يكي از موضوعات ما ويژگي تاريخي آ

 "ها ذهنيت"هايي مشابه و نيز تغيير در  هاي ملي را كه با چالش فرآيندهاي مدرن سازي و انطباق مجدد نظام

 اصلي درعنوان موضوع  به ح ت ، آعملبا اين حال، در . كند مواجه هستند محدود مي "مراجع نظام"يا 

دستور كار  درمنعكس گرديده، نيز  "اي قاره بين"  پژوهشيالمللي كه در رشد عاليق  مشي آموزشي بين خط

رغم اين  به). Misko 2006; Keating/Medrich/Volkoff/Perry 2002براي مثال (است  قرار گرفته عمومي

هاي ساختاري و آموزشگري متفاوت است،  كشور از نظر ويژگي به آموزي كشور حقيقت كه آموزش و حرفه

لي تبديل شده است؛ حقيقتي كه با اقدام اتحادية اروپا در المل يك چالش بين به داليل گوناگون به ح ت اصالح آ

عنوان  به 1996عنوان راهبردي جهاني براي همة كشورهاي اروپايي و اعالميه  به العمر مورد يادگيري مادام

منتشر شدة  هكميسيون اروپا در اليح). Hake 1999(برجسته شده است  "العمر اروپا سال يادگيري مادام"

هدفي كلي "العمر بايد  اشاره كرد كه يادگيري مادام) EC 1993( "رشد، رقابت و اشتغال" 1993خود در 

و  ياددهي"دو سال بعد، در اليحة معروف . "آن ادا كنند به شود كه جوامع آموزشي ملي سهم خود را نسبت

كارت "ة انديشالعمر با  مادام مفهوم يادگيري) EC 1995a( "سوي جامعة يادگيرنده به آموزي حرفه

  دو محيط هاي جديد كسب شده در هر براي همة شهروندان اروپايي كه دانش و مهارت "هاي فردي مهارت

هاي  هم زمان، مرزهاي تعيين شده بين بخش. كند، همراه شد يادگيري رسمي و غيررسمي را مستند مي

تر نفوذپذير ديده شدند؛ در  تر و بيش پيشرفته، بيشح، شامل آموزش عالي و  ت يا آ/ مختلف نظام آموزشي و

ها و  كار مستلزم تجديد نظر بنيادي در دوره شرايط و الزاماتحالي كه تصور ناهماهنگي نتايج يادگيري با 

شنيده ح  ت از جانب اتحادية اروپا در آ رسايي "صداي"بنابراين . شدمرسوم همچنين الگوهاي برنامه درسي 

ح براي انسجام اقتصادي و اجتماعي اروپا، جهت پيشرفت اقتصادي و اجتماعي، و  ت ميت آكه بر اه شود مي

در اين راستا، شوراي اروپا در سال . كند رقابتي كشورهاي اتحادية اروپا در جامعة جهاني تأكيد ميتوان دوام ت

حور در جهان بشود م -ترين و پوياترين اقتصاد دانايي ، اين پيام را داد كه اروپا بايد رقابتي2000

)Europaischer Rat 2000 .( هاي مشابه  و بيانيه "1بيانيه ليسبون"از)Copenhagen Declaration 2002; 

Maastricht Communique 2004; Helsinki Communique 2006 (طور عمده به ح ت آشكار شد كه آ 

در سطح  نهاديهاي  اگرچه مسؤوليت شود؛ اقتصادي و اجتماعي ديده مي گذاري مشي عنوان يك ابزار خط به

هاي  اروپا در ويژگي هاي پژوهشها،  با وجود اين نكته. كنند را پيشنهاد مي متمايزياروپا تمركز آموزشي 

طور عمده در دو  به هاي متوالي ح طي سال ت هاي آ هاي آماري نظام توصيفي، اطالعات ساختاري يا شاخص

                                                 
1. Lisbon Declaration 
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مانند ) 2.5 ����؛ 1.7 ����(هاي اجرايي اروپايي يا جهاني  ارگزارياول از طريق ك: اليه انجام شده است

CEDEFOP ،EUROSTAT ،OECD يا UNESCO ) به عنوان مثالCEDEFOP 1981; Kommission 

der Europaischen Gemeinschaften/ EUROSTAT/ CEDEFOP 1997; OECD 2003b( و دوم از ،

قطعاً بايد  1لئوناردو داوينچي برنامة. ها بيروني، مانند دانشگاه  پژوهشگران به  پژوهشيهاي  طرحطريق واگذاري 

ح در ابعادي مختلف، مانند كارآموزي يا ارتباط بين  ت هاي آن بر آ طرحدر اين بافت مطرح شود، زيرا 

 لئوناردوها در چهارچوب برنامة  طرحانواع متعددي از . اند ح متمركز بوده ت يادگيري رسمي و غيررسمي در آ

ح را افزايش  ت فرض بر آن است كه اين برنامه تحرك بين مرزها و نوآوري در زمينة آ. انجام شده است

در حوزة آموزش  PISAو  OECDدر حالي كه مطالعات ). Europaische Kommission 2005(خواهد داد 

هرچند در ( "شايستگي"ح  ت كمابيش بر گفتمان آموزشي اثر گذاشته، در آ) OECD 2000a(اي  مدرسه

مشي و هم  عنوان موضوعي فراگير و جهاني هم در خط به "استانداردها"آن  و موضوع همراه) معاني مختلف

 /Billett 1999; Hellwig 2006a; 2006b; Pilz 2006; Weigel/ Mulder(مطرح شده است  ها پژوهشدر 

Collins 2007 .( اين باور وجود دارد كه كارآيي و : اند يكديگر متصل شده به "فلسفه"هردو موضوع با يك

 PISAدر مورد مطالعات . گيري شود آن اندازه "نتايج"كيفيت يك نظام، مؤسسه يا برنامة آموزشي بايد با 

در مواد درسي عمومي، مانند  2يذهنهاي خاص عملكرد  آموزان از طريق مشاهدة شاخص ارزيابي دانش

اندازي متفاوت ديده  هاي آموزشي از چشم رسد كه نظام نظر مي به با اين زمينه،. رياضيات و علوم انجام شد

شده و نتايج يادگيري ارائه  ابرازهاي  اي با عملكرد كلي خود از نظر شايستگي طور فزاينده به اند كه در آن شده

درسة نظام م"بحثي درباره كيفيت  به در آلمان، اين). Ertl 2006b(اند  بيروني همراه شده هاي شده در ارزيابي

ها معرفي  هاي اين بحث يكي از خروجي. و كيفيت تدريس و يادگيري منجر شد "3سطحي - سه

سال (وزراي آموزشي آلمان  همايشبود كه دستور آن در ) Bildungsstandards(استانداردهاي آموزشي 

اين ). KMK 2005; Klieme/ Avenarius/ Blum/ Dobrich/ Gruber 2003(صادر شده است ) 2004

هايي براي افراد  هاي يادگيري مورد نظر يا شايستگي پيشرفت به طور تلويحي به تانداردهاي آموزشياس

پس از مفهوم شايستگي  "دارد كه  اظهار مي) Ertl(ارتل . آموزي بايد كسب كند اند كه هر دانش هپرداخت

با اين حال ). Ertl 2006b, 628( "موضوع غالبي در مذاكرات آموزشي شده استمعرفي استانداردهاي ملي، 

هاي يادگيري بر  جاي هدف به طور سنتي به گيري در تفكر آموزشي و آموزشگري كه براي اين تغيير جهت

توان روشي  يقين مي به راها  يكي از ريشه. تري وجود دارند عوامل بيش اند محتواي يادگيري تمركز كرده

 هرچند با مجادالت–) Misko 1999مثالً ) (اي حرفه(يادگيري  به ساكسون نسبت - رويكرد آنگلواز كه  دانست

ح خود را اصالح  ت هاي آ در كشورهاي ديگري كه سعي داشتند نظام - )Canning 1998براي مثال ( فراوان

                                                 
1. LEONARDO DA VINCI 
2. intellectual performance 
3. three-tier school system 
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يادگيري سنتي همراه با منزله كنار گذاشتن اساسي  پذيرش شايستگي بهدر اين بافت، . شدكنند، استقبال 

تفاوت دارد  "شايستگي شغلي"شود و بنابراين با استنباط آلمان از  نظر گرفته مي در "دادها درون"

)Hellwig 2006a .(هاي  چهارچوب صالحيت"ترتيب در بحث پيرامون  به توان جديدترين تناسب آن را مي

 ;Deissigner 2006b(مربوط مشاهده كرد ) NQF2( "هاي صالحيت ملي چهارچوب"و ) 1EQF( "اروپا

Young 2003 .( بحثEQF  ديده شود كه، عالوه بر موارد ديگر، بر ضرورت "بيانيه ليسبون"بايد در ادامة

اين يك سنگ . تأكيد كرده است در سراسر جامعه) اي حرفه(هاي  تر صالحيت پذيري بيش شفافيت و انطباق

ديد كه  پژوهشياسي و هاي سي اي جاري از فعاليت عنوان زنجيره به آن را توان آن چيزي است كه مي براي بنا

زمان،  هم. ح در سراسر اروپاست ت هدفش گشودن دسترسي گسترده و بهبود عملكرد، كيفيت و جذابيت آ

اي مشابه آموزش عالي ديده  شيوه به اي طور فزاينده به ح، بر خالف اهميت خاص اقتصادي و اجتماعي آن، ت آ

بايد مانند دو روي يك سكه  "4كپنهاگ -فرآيند ليسبون"و  "3فرآيند بولونا"بدان معناست كه  كهشود،  مي

دنبال ) در چهارچوب قانوني معاهدة اتحادية اروپا(سازي را  ديده شوند؛ زيرا اصول مشابهي از هماهنگ

و پيشرفت در نظام آموزشي يكپارچه و نفوذپذير است  گذر تسهيلها شفافيت و  كنند و هدف روشن آن مي

)Winterton2005; Raffe/Howieson/Tinklin 2005 .( ح  ت در آ "5اعتبارنظام اروپايي انتقال "اين برداشت

  .گيرد را در بر مي

شناسي  و تحت فشار و الهام از تأثير فزاينده پويايي "PISAشوك " عنوان پيامد منطقيِ به 2006در سال 

) PISA-VET(آلمان  رد ح براي آت PISA آزمون سنجي ح، اولين مطالعة امكان ت مشي اروپايي آ خط

موضوع شايستگي و كمبودهاي  به مربوط هاي پژوهشكرد نه تنها شكاف  تالشنتيجه رسيد كه  به

و  PISAالمللي و اروپايي در زمينة  هاي بين ها را پر كند، بلكه كوشيد از بحث تجربي در بحث هاي پژوهش

EQF  نيز قدرداني كند)Baethge/Achtenhagen/Arends et al. 2006 .( اين مطالعه مثال خوبي از ارتباط

 ����؛ 3.4.1 ����( ح ت ح، متمركز بر بعد آموزشگري و برنامه درسي آ ت در آ "سطح خرد" هاي پژوهشفزايندة 

در اين مطالعه، ). 5.2.6 ����؛ 3.6.1 ����؛ 3.4.2 ����(هاست  شايستگي پذيري ازهاند هو مسأل) 3.7.7 ����؛ 3.7.6

مسايل هنوز اند و روشن شده است كه  هاي شايستگي مطرح شده هاي همراه با بحث مسائل خاص و استلزام

با اين . شوند ح و ارتباط آن با بازار كار ناشي مي ت حل نشده زيادي پيش رو قرار دارند كه از ويژگي خاص آ

اين است كه چگونه  -گرديم و آنچه گفته شد باز مي صفحات قبل به اكنون–جا  حال، مهمترين جنبه در اين

ها،  مسؤوالن اصالح و توسعة هدف به ،ح در سراسر جهان ت هاي آ در نظاممندرج مشخصات فرهنگي مختلف 

دهند راهبردي فرامليتي را دنبال كنند كه مضاميني را براي  ح اجازه مي ت آ آموزشيابزارها، مسيرها و مباني 
                                                 

1. European Qualifications Framework 
2. National Qualification Framework 
3. Bologna Process 
4. Copenhagen Process 
5. European Credit Transfer System 
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شود  ميناميده  "فرهنگ آموزشگري"كه ، از جمله آنچه دربردارد ح ت نظام آ در "مرجع نظام"

)Frommberger 2006b .(هاي پژوهشاما اند،  اجرا گذاشته شده به سياسي تقريباً تدابيرتعدادي از  با آن كه 

و  CBT هاي اصالحي كه بايد در ادامه آيا گام) 1: (تري با تمركز بر دو موضوع اصلي مورد نياز است بيش

EQF راهبردهاي  "عوارض جانبي") 2(ح مفيدند؟  ت برداشته شوند، واقعاً براي بهبود كيفيت و موقعيت آ

ها با  پرسشگيرند چه هستند؟ اين  ح كه كمابيش مباني فرهنگي آن را در يك كشور خاص ناديده مي ت آ

بازتابي از ابعاد ساختاري و فرهنگي  "وتاندازها و نقاط شروع متفا چشم"اند كه  اروپا تدوين شده به توجه ويژه

  ).Gendron 2005, 7(ح است  ت هاي آ مربوط در هريك از نظام

 و تطبيقيهاي  اول از همه، جنبه :كنند ح تمركز مي ت هاي آ هاي گوناگون بر نظام شيوه به هاي بعد فصل

شود و با  فصل اول مطرح مي - در دو زير -طور ضمني بحث شد به هرچند - گفته شده در باال 1پذيري مقايسه

المللي  دهي ملي و بين هاي گزارش ح در كشورهاي مختلف و نظام ت آ هاي پژوهشهاي تاريخي در  بازتاب

  پژوهشاي كه  و همچنين شيوه ح ت ها با نظام آ نظام  روشن است كه همة اين خرده. يابد گوناگون ادامه مي

هم  به شوند، انجام مي- ح  ت با سنت خاص خود در آ - شوري مانند آلمانيابي در ك ارزش مقوالتدربارة 

اي و  حرفه -ي آموزش پيشها حيطهدر   پژوهشموضوعات و نتايج  به هاي مربوط فصل -زير. اند وابسته

پايان  به المللي را در كتاب راهنماي حاضر محور اين فصل بين -ح كالج ت آموزش پيشرفته و همچنين آ

   .برند مي

٣.٣.١٣.٣.١٣.٣.١٣.٣.١    ��� و ������ ��� و ������ ��� و ������ ��� و �������    � �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و    §¦¥¤£�§¦¥¤£�§¦¥¤£�§¦¥¤£�        �و��و��و��و� ���     � �ª«��y�ª«��y�ª«��y�ª«��y    ©�¨¡�ت روش©�¨¡�ت روش©�¨¡�ت روش©�¨¡�ت روش    ----ا� ا� ا� ا

X0�ÄÐ	í: w�Å`  ��٢و¶��ن Philipp Grollmann 

2Y>ºZ :�ghiJ *GfÞ  و���jk 

  ح ف ت تطبيقي آ  پژوهششرايط  3.3.1.1

المللي تطبيقي در  بين هاي پژوهشالمللي وگرفتاري اقتصادي عوامل اصلي توسعة  افزايش همكاري بين

در آلمان يا بانك جهاني در  GTZ براي مثال(كار  حوالتالمللي اقتصادي در ت همكاري بين. ح هستند ف ت آ

                                                 
1. comparability 

اي  بيت حرفهتر در مؤسسه فدرال آموزش و "ح خط مشي اروپايي آت/ المللي نظارت و انگپايه بين"ون واحد دكتراي فلسفه، معا - فيليپ گرولمان. 2
)BiBB  (ح ح، تخصص گرايي در مربيان و معلمان آت ف المللي در آت ح، انگپايه بين مطالعات تطبيقي آت: زمينه اصلي پژوهش -واقع در شهر بن.  
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هاي اصلي همكاري  هانگيز) اتحادية اروپا، يونسكو و غيره(ملي  - هاي فرا و ايجاد سازمان) سطح جهان

اطالعات در  به رمايه و همكاري اقتصادي و همچنين نيازتحرك جهاني س. اند المللي در اين موضوع بوده بين

عالوه . تقويت كرده است نيز اين نياز را گذاري در كشورهاي مستعد سرمايه "سرماية انساني" مورد كيفيت

) Leney 2004(هاي جديد حاكميت چند مليتي، مانند روش باز هماهنگي در اتحادية اروپا  بر اين، روش

 و تصميمات سياسي و عملي "1يادگيري - مسند قضاوت"هاي الزم براي فرآيندهاي  ادهجهت توليد دانش و د

تر اجتماعي  هاي آن در محيط گسترده ح، بلكه مشاركت ف ت نه تنها آ. ياز دارندنعلمي  هاي پژوهشحمايت  به

اي  چنين نتيجه به مطالعات اصلي دربارة اين موضوع. اند همين گونه مورد توجه قرار گرفته به و اقتصادي نيز

هاي مختلف تأمين و  روش به هاي ملي بازار كار هاي گوناگون توليد، رقابت اقتصادي و نظام اند كه شيوه رسيده

 Hall/ Soskice 2001; Maurice/ Sorge(اند  و مهارت براي توليد متصل شده 2دانش هاي پايگاهتوليد 

1990; Soskice/ Hancke 1996.(  

از (عنوان يك تعريف  به ح ف ت تطبيقي آ هاي پژوهشملي نيز وجود دارند كه از توسعة از سويي ديگر، عوا

  .اند هاي خود ممانعت كرده ها و زيرساخت شناسي ها، روش پرسشاي، با  پذيرفته شدة رشته) المللي نظر بين

 شناختي يك مسأله روش –ح  ف ت تعريف آ

 - شيوة علمي فكورانه به احتماالً –است "اي مقايسه"بايد تأكيد شود كه اين نه عمل ذهني خاص نخست  

 است، "ح ف ت آ " هاي پژوهشاي بنيادي در مورد هدف  بلكه فرضيهسازد،  هاي را مي كه اين اليه از پژوهش

اند  هاي واگراي فرهنگي و ملي جاي گرفته اجتماعي آن در سنت شدناين معنا كه يادگيري و نهادينه  به

)Horner 1991; 1997( هاي خاص در اين زمينه را  گوني تواند گونه ها در فرهنگ و سنت مي و اين تفاوت

  .توضيح دهد

ة آموزش حيطعنوان  به رااجتماعي خاصي  وجودكه  استوار استفرض  پيشبرداشتي بر اين ين چناما 

خوبي تعريف  ها اين اصطالح يك معناي به در بعضي از فرهنگ. دكرشناسايي توان  مياي  بيت فني و حرفهتر و

را تعريف كرد  اين حيطهتوان بها مشكل  كه در ساير فرهنگ دارد، حال آن  شده و معناهاي ضمني تجربي

ها در  ح در برخي از فرهنگ ف ت هاي آ در نظام مندرجكه كاركردهاي متفاوت است دليل آن  به و اين؛ )1 ����(

، سازمان داخل 3ها، بازارهاي كار، كار اجتماعي هاي اجتماعي گوناگون، مانند مدرسه، دانشگاه سراسر محيط

بنابراين، شايد مناسب باشد كه يادگيري . اند هاي يادگيري غيررسمي پراكنده شده شركت و ساير مكان

  .مفهوم سازي كنيم ها پژوهشعنوان موضوع اصلي  به هاي گوناگون اي را در فرهنگ حرفه

                                                 
1. bench learning 
2. knowledge bases 
3. social work 
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شناختي و شناختي،  دليل موانع خاص روش به اند كه حتي اين بحث را مطرح كرده  پژوهشگرانبرخي از 

مصنوعاتي علمي توليد تنها خورد و سرانجام  اي شكست مي هاي آموزش حرفه هر تالشي براي مقايسة نظام

اجتماعي  وقايعساير  بحث آن است كه بازارهاي كار، آموزش و يادگيري و). Georg 1996b, 1997b(كند  مي

اي و نهادينه كردن آن از جامعه يا  يادگيري حرفه  اند كه جدا كردن جنبة هم وابسته به ط چنان تنگاتنگتبمر

به زير (فرهنگي است  1يك فراتاب "اي آموزش فني و حرفه"استفاده از . فرهنگ كلي غير ممكن است

اين با عمل نسبتاً . آيد شمار نمي به حساس فرهنگي مقولة معتبري هاي پژوهشح براي  ف ت و آ) مراجعه شود

يكايك مسيرها، متشكل از عنوان مجموعة  به اي طور ضمني تعريف كردن آموزش حرفه به بينانة واقع

شوند، در تضاد  منتهي مي ،نياز از مدرك علمي بي ،هاي شغلي موقعيت به كه يهاي آموزشي و مؤسسات برنامه

  ).Ryan 1991; Stern/Wagner 1999(آشكار است 

پاية  هاي فرض ي ازح يك ف ت هاي اجتماعي آ هاي سنت مقايسه جنبه پذير بودن امكان مقالهدر اين 

ح وجود دارند كه بايد  ف ت ها در آ شناختي خاصي در ارتباط با مقايسه هرچند مسائل معرفت. زيربنايي است

  .تطبيقي منعكس شوند  پژوهشهاي  طرحدر 

  ح ف ت ها و انواع مطالعات تطبيقي در آ تسن

 آشكار كرده است، كه را پژوهشياصلي  حيطةط دو تبمر هاي پژوهشموجود و  آثار علميمروري بر 

  :اند از عبارت ها حيطهاين . است بخشي بر اساس رشتة تفكيك شده و بخشي در هم تنيده

ارتباط با بافت فرهنگي، ملي يا اجتماعي ح در  ف ت موضوعات آ به صراحت به ي كههاي پژوهش) 1(

  .پردازند مي

 -اقتصادي هاي پژوهشتر  وسيع محيطكه از  آموزي حرفه اط بتبي با موضوعات مرهاي پژوهش) 2(

  .گيرند المللي تطبيقي ريشه مي اجتماعي بين

 Lauterbach/ Spottl/ Fasshauer et(ح  ف ت هاي آ هاي توصيفي نظام نوع اول شامل گزارش هاي پژوهش

al. 1995-2005 (هاي آموزشي متفاوت  ح در سنت ف ت كاركرد آ تحوالت در 2نموداري -و مطالعات تاريخي

)Green 1990; Schriewer 1986; 1987b; 1993 (تر بر  مندي است كه بيش يا مطالعات تجربي و نظام

 ;Deissigner 2002; Fischer/ Roben 2001(ح متمركزند  ف ت هاي آ هاي خاصي از نظام جنبه

Frommberger 1999; 2004; Grollmann 2005b; Harris/Deissinger 2003.(  

ح يا ارتباط بين آموزش و بازار كار اغلب نقش يك عامل توضيحي را براي  ف ت در مطالعات نوع دوم، آ

هاي  كار، هويت - به–مطالعاتي در مورد انتقال از مدرسه  يها نمونه. كند ايفا مي  پژوهشموضوع مورد 

                                                 
1. cultural projection 
2. historio-graphic study 
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 /Keep/ Meyhew 1998; Kirpal 2004a; Stern(جويي هستند  ح و رقابت ف ت اي يا ارتباط بين آ حرفه

Wagner 1999.( 

توانند  مطالعات مي. هاي شناختي متفاوت قائل شد گيري توان بين جهت عالوه بر اين، تمايز ديگري هم مي

هاي  دنبال شناسايي ويژگي به -ريزي درسي در سطح جهاني هبراي مثال، روندهاي برنام -از طريق مقايسه 

هاي خاص  معناي ويژگي �� -هاي فرهنگي يا ملي  تواند شناسايي ويژگي هدف آنها نيز مي. ح باشند ف ت آعام 

  .باشد -ح در كشور يا منطقه يا فرهنگي خاص ف ت آ

 برداشت از يك الگوي برگرفته از تحليل، ايا ب طراحي كرد كردهدف بهبود عمل اتوان ب ميرا  ها پژوهش

ح،  ف ت هاي آ هاي اتفاقي قابل تعميم بين عوامل و متغيرهاي گوناگون در نظام شناسايي ارتباط نظورم به

در زير . مراجعه كنيدزير تصوير  به اي از تمايزهاي متفاوت براي خالصه). Horner 1991; 1997(د كرمبتني 

 بحثمورد  - ها  گيري تطبيقي براي هريك از اين جهت هاي پژوهشر در انجام برخي از مسائل بنيادي درگي

و اهميت  "1به رسميت شناختن مدارك تحصيلي" اصطالح به ها، مسأله شناسي مسأله گونه. گيرد قرار مي

اه گ به گاه. ارتباط بين زبان و شناخت در مطالعات تطبيقي با روشي فكورانه توجه ويژه خواهد شد به پرداختن

  .شود ارائه مي 2هايي از حوزة تخصصي شدن معلمان نيز مثال

  
  

  ح ف ت تطبيقي آ هاي پژوهشهاي  ها و گونه سنت :1تصوير 

  در مطالعات تطبيقي محتمل هاي مغالطه 3.3.1.2

  سطوح تحليل -ها ساخت گونه

                                                 
1. nostrification 
2. teachers’ professionalization 
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ح و امكان  ف ت هاي آ ح آلمان بحثي در ارتباط با موضوع مقايسة نظام ف ت علمي آ آثاراز ميانة دهة نود در 

 ;Deissinger 2001a; Frommberger/ Reinisch 1999(مطرح شده است ها  آن 1شناختي ساخت گونه

Georg 1997b; Lauterbach 1994; 2003b; Schutte/Deissinger 2000 (المللي دربارة  كه بحث علمي بين

  .دهد بازتاب ميكاربرد روش تطبيقي را نيز 

بود، ) Greinert(بر اساس نظر گرينرت اي  هاي آموزش حرفه شناسي نظام مثال كالسيك اين بحث گونه

هم از را  اي بيت حرفهتر آموزش وقبل از هرچيز سه نظام  گرينرت. درازا كشيد بهها  تكوين آن سال كهكاري 

توان  مشابه را مي يالگويك ( 2 نظام دوگانه يالگوكيبي يا تر يالگوعلمي و  يالگوبازار،  يالگو: تشخيص داد

 1990خود را در دهة  يالگوگرينرت  .است "نقش دولت"جا  معيار اصلي در اين). پيدا كرد Leney 2005در 

در الگوهاي حاكميت "انواع گوناگون  به اكنون، و ساخته او بازسازي كرد نظامهاي نظرية  در راستاي فرضيه

. 2ديوان ساالري . 1: شود او بين سه الگوي حاكميت تمايز قايل مي. كند اشاره مي "ارتباطات خاص نظام

 Frommberger /Reinisch(اند  اشاره كرده الگوهاي اين  محدوديت به  ي چندپژوهشگران. سنت. 3بازار 

صرف نظر از . ها نشانگر ديدگاهي يك بعدي است كه ساخت گونهاست اين يكي از انتقادهاي مهم ). 1999

در نظر بگيرد  3بر گرفته از وبر يهاي آرماني را در مفهوم هاي واقعي يا گونه كوشد گونه مي گرينرتكه  اين

)Weber 1980( پذير  امكانهاي كامالً متفاوتي را  عينيت "الگوهاي حاكميت در ارتباطات خاص نظام "، بعد

عنوان يك الگوي حاكميت ديده شود؛ شمول يا مشاركت  به تواند براي مثال، رفاه اجتماعي مي. كند مي

ذهن  به اروپاي شمالي بالفاصله اين دو الگوي حاكميت را به نگاهي. اجتماعي نيز مفاهيمي مشابه خواهند بود

هاي  كيبتر شناسي ريخت به قدر چه گرينرتاسي شن دهند كه گونه روشني نشان مي به ها مثال. كند متبادر مي

قدر كم  طور اختصاصي چه به چه ميزان بر علوم سياسي استوارند و به ها دولت نزديك است؛ يعني آن باط تبمر

  .اي متناسب هستند و يادگيري حرفه ياددهيبراي 

با . كند ي ارائه ميچند بعد تري را در جهت روايت پيشرفت بيش) Deissinger 1998(دايسينگر كارهاي 

برنامة درسي و محل  -كانون آموزشگري دايسينگرساخته شده است،  ها بر اساس آنها كه گونه ،دو بعد اضافي

اضافه كرده نيز سه گونة آرماني متفاوت را  به پذيري براي رسيدن ها در خالل فرآيند جامعه كسب صالحيت

. ها بوده است اي در بحث حرفه علم آموزشانداز  ماين اولين تالش براي معرفي ابعاد مركزي چش. است

مدار  مدار و حرفه عنوان تجاري محور، دانش به ها را نامد و آن هاي صالحيت مي اين گونه را شيوه دايسينگر

- فرانسه(در ذهن دارد  رااروپايي ح غالب  ف ت آكامالً روشن است كه او دوباره سه نظام . كند شناسايي مي

  ).نآلما -بريتانيا

                                                 
1. typology 
2. dual system 
3. Weberian 
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در . ح تطبيقي قرار گرفته است ف ت هاي علمي در آ كه در صف مقدم بحث ستها مقايسة نظاماين 

 /Frommberger(شود  عنوان يك معيار مبنا در نظر گرفته مي به نظام دوگانه معموالً به آلمان بحث معروف

Reinisch 1999 .(شناختن ساختارها و به رسميت "اين  به ترين فرد نسبت منتقدترين و هشداردهنده

كه ) Walter Georg(است واتر گئورگ ، "ح ف ت كاركرد بازار كار، آموزش و صالحيت در مطالعات تطبيقي آ

 "١آورد سومين هم"عنوان  به "اي نظام آموزش حرفه"كارگيري مفهوم  به غير مجاز بودن به اشارات زيادي

  ها را ارتقا دهد اگر تواند ديدگاه طبيقي تنها ميدر اين منظر، تحليل ت). Georg 1997bمثالً (كرده است 

  ).Georg 1997b( "ساختاري اختصاصي كشور مربوط را در نظر بگيرد -فرد بازسازي بافت فرهنگي و سازماني(.......) " 

تطبيقي  هاي پژوهشعلمي  آثاردر   پژوهشگرانتر  تواند در مورد بيش در تشخيص اين مسأله كه قطعاً مي

پژوهش  اي، جريان اصلي حال تمركز بر سطح كالن آموزش حرفه به رسد كه تا نظر مي به ،صادق باشدح  ف ت آ

  .است را بوجود آورده

طور  به عنوان نمونه، از رويكردهاي مطالعة موردي به آموزي صنعتي، حرفهشناختي  جامعه هاي پژوهشدر 

–نظام، ساختار، سنت ). Heidenreich/ Schmidt 1991; Schmidt 1991(ست  فشرده استفاده شده ا

هاي  پرسشوسيلة  به سازند كه نتايج توليد شده هايي را مي شفافيت - ها ها يا منطقه اختصاصي شده براي ملت

در   پژوهشبراي . بايد بر اساس آن تفسير شوند ها پژوهشو رويكردهاي متمركز بر سطح كالن   پژوهش

آموزشي سرچشمه  "صرف"تواند از ديدگاه كمابيش  نمي 2ح بايد در نظر گرفته شود كه بافتمند سازي ف ت آ

اي، سازمان بازار كار و شركت و نوآوري را در  گانة آموزش حرفه بگيرد، بلكه بايد كنش متقابل پيچيدة سه

پذير  انعطاف در مقولهعنوان سرمشق  به لببرنامة درسي بريتانيا كه اغ 3سازي براي مثال، پودمان. نظر بگيرد

ترتيب در ارتباط با يك فرهنگ خاص تقسيم كار يا توسعة منابع  به شود، بايد كردن برنامة درسي ديده مي

  .داخل شركت تفسير شود 4انساني

خرد هنگام بررسي ارتباط بين آموزش و كار در مطالعات  -سطح در نظر داشتنبراي   پژوهشگراندعوت 

، يادگيري و ياددهيمطالعات تطبيقي در مورد . گيري شده است تر پي حال كم به المللي تطبيقي تا بين

در  ها پژوهش). Schutte/ Deissinger 2000(اند  همچنان مغفول مانده 5بيتيتر گرايي آموزش و نيز تخصص

آوري نشان  توسعة فن به عنوان يك بعد كمك كننده به راآموزي  حرفهصنعتي نقش مهم  هاي مورد فرهنگ

 ).Ruth 1995(را تشكيل داده است آموزي  حرفهنيز يك بعد  آوري هرچند در همين راستا، توسعة فن. اند داده

اي  ، شغلي يا حرفهصنفيهاي  عنوان نمونه، در الگوهاي متفاوتي روشن شده است كه چگونه زمينه به

                                                 
1. tertium comparationis 
2. contextualization 
3. modularization 
4. Human Resources Development 
5. pedagogical professionalism 
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عنوان يك مثال ساده، در حالي كه آلمان  به .اند هاي مشخص جدا شده وسيلة مرزبندي به همپوشي دارند يا

معادل آن در اياالت متحده، ) -نيمه(مشاغلي را در حوزة بهداشت، گرمايش و تهويه ايجاد كرده است، 

  .است) HVAC( گرمايش، هواسازي و تهويه

  ابعاد، سطوح و ها گونه

كند و ارزش  في را دنبال ميهاي مختل تطبيقي هدف هاي پژوهشها در  برانگيز گونه ساخت بحث

ها استفاده از  يكي از اين هدف. شناختي بررسي شود براساس عاليقتواند  ها تنها مي هدف شناسي شناخت

ها كه  خصوص آن ها، به گونهبسياري از اين ). Deissinger 1995(هاست  در تدوين فرضيه هاي آرماني گونه

واقعيتها در مورد  را براي تدوين فرضيه فراخياند، تقريباً گستره  عد مقايسه ساخته شدهتنها بر اساس يك ب 

 گاهي درست بودن خودراها ممكن است  هرچند اين گونه. كنند ميها ارائه  اي در ساير بافت آموزش حرفه

همين  به .غلط يا حتي منحرف كننده باشندهم همين نسبت  به ،اردد احتمال راسياما ب اثبات برسانند، به

كند  تطبيقي اشاره مي هاي پژوهشاي  خطر ايجاد نگرش كليشه به )Lauterbach(لوترباخ دليل است كه 

)Lauterbach/ Spottl/ Fasshauer et al. 1995-2005 .(هاي آرماني خود  گونه بر كاركرد تجربي دايسينگر

  :ورزد كنند، تأكيد مي هدف زير را دنبال مي ظر وبرن كه بر اساس

ها ارائه  اين فرضيه نيست، اما رهنمودي براي ساخت فرضيه: كند توسعة مهارت كمك مي به هاي آرماني مفهوم گونه"
، برداشت  پژوهشبراي . دهد؛ اين توصيف واقعيت نيست، اما هدف آن ارائه روشي روشن براي بيان چنين توصيفي است مي

ها را  كوشد كه تدوين فرضيه نيست، اما مي "فرضيه"اين يك : مهارت مورد نظر است پرورشگونة آرماني تالشي براي 
 "كند فراهم مقصود وسيله گوياييبراي بيان براي كوشد  دهد كه حقيقت چيست، بلكه مي هدايت كند، اين نشان نمي

  ).Weber 1988a, 190ترجمه شده از (

ها ابزار مهمي  شناسي اين هدف، گونه به در رسيدن. علمي صرفاً كاهش پيچيدگي نيست هاي پژوهشهدف 

اين . هاي آرماني است الگواين  به كافي 1دادن بعدح ُ ف ت دشواري كار در آ. كنند را براي توضيح ارائه مي

چين گرفته شده  اي در معلمان حرفه تخصصي شدن به تواند از طريق مثال زير كه از يك رساله مربوط مي

  :است، نشان داده شود

گيري مركزي  -ريزي و تصميم يك جامعة سوسياليستي با فرآيندهاي برنامه) كه چين(باور گسترده در غرب  بر خالف"
در شبكة پيچيدة مشتمل بر : تر از اين از حقيقت دور باشد اي بيش تواند در حوزة آموزش حرفه است، اين باور نمي

 در برنامه درسي و بااليياي از استقالل  ها، مدارس حرفه ت، وزارت آموزش، وزارت خارجه و ساير ادارههاي دول كارگزاري
موضوعات قانوني، هماهنگي با  حتي در، )آموزي حرفههاي جديد  ويژه طراحي دوره به(هاي مورد نظر خود  ايجاد حرفه

كه براي آن هيچ برنامة درسي رسمي وجود ندارد، آموزي  حرفههاي جديد  در مورد دوره. برخوردارند[.......] هاي محلي  دولت
بنابراين، كامالً منطقي و معمول [.......]. رسد  تصويب مي به وسيلة ادارات آموزش به سازند كه بعد مدارس برنامة خود را مي

                                                 
1. dimensioning 
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 تيبتر بديناشد و وجود داشته ب - حتي داخل يك مدرسه–هاي درسي متفاوتي در يك شهر يا يك منطقه  است كه برنامه
  ).Zhao 2003( "كار برده شوند به ها و مطالب درسي مختلفي سرفصل

كند، اين  ترين نقش را در چين ايفا مي مهم دولتظاهر  به اي، آموزش حرفه اگرچه در بحث از بعد اداريِ

و  ياددهيخصوص وقتي تمركز بر كار روزانة  به –كنترل اداري را  به مثال اهميت در نظر گرفتن سطح مربوط

اي كه در  هاي كاري درون آموزش حرفه رخ هاي نيم وسيلة تحليل به اين مسأله. دهد نشان مي -يادگيري است

آن پرداخته شده و همچنين تأكيدهاي نسبتاً ضعيف در اتصال ساختارهاي خرد و كالن آموزش  به رساله اين

مثال ديگر اين مسأله، كنش متقابل بين بازيگران . نشان داده شده است ها اي و بافت فرهنگي آن حرفه

در كشورهاي ديگر فرض عمومي بر آن است كه همكاري بين . اي در آلمان است مختلف در آموزش حرفه

بر خالف اين . خوبي مثال زدني است به "نظام دوگانه"اصطالح  به كارفرمايان و نمايندگان نظام آموزشي در

همكاري مراكز "اي در آلمان مفهوم  آور باشد كه بدانيم در نظام آموزش حرفه تعجب چه بساه زمينپس 

آموزش  به هاي مربوط بحث و اصالح آن دررسد  ميانداز  غلط نظر به )Lernortkooperation( "يادگيري 

 ;Grollmann/ Gottlier/ Kurz 2003 به به عنوان مثال(شده است  ي تبديلموضوع فراگير به اي حرفه

Grollmann/ Lewis 2003 مراجعه كنيد.(  

ح  ف ت تطبيقي در زمينة آ  پژوهش طرحبه طور خالصه، اين يك پيش شرط الزم براي هر محققي در يك 

مناسب و بر فرضية   پژوهشهاي  طور دائم بر رابطة بين سطوح مختلف تحليل در ارتباط با روش به است كه

  .سطوح عمل اجتماعي تشكيل دهندة هر مقايسه تمركز كندعمومي تنوع فرهنگي در ميان 

  ح ف ت گفتمان جهاني در آ 2شناختي مسائل معرفت-1سازي معادل بيروني كردن و دروني كردن

تطبيقي غالباً از گفتمان  3 پژوهشهاي  يحابه دليل مسائل مفهومي مطرح شده در مطالعات تطبيقي، طر

اغلب در  ها پژوهشو نتايج  ها پژوهش به هاي منتهي راهديگر طوري كه  به شوند؛ هاي مربوط جدا مي رشته

با اين حال، يك . شوند طراحي نمي  پژوهشهاي  ها و زمينه در ساير زير رشته  پژوهشمشابهت با عناوين 

در   پژوهشهاي  است كه يافتهقضيه نهفته تطبيقي دقيقاً در بررسي مداوم اين  هاي پژوهشكاركرد مهم 

 كنند و مي برآوردهرا  4)شمولي جهان( مكرر همگاني بودنو ازه ادعاي ضمني اند هتا چ هاي مجاور زمينه

ازه از نظر فرهنگي اند هاند تا چ ي تدوين شدههاي پژوهشكه بر اساس چنين  5)معيارهاي مبنا( هايي انگپايه

  ).Fischer 2003b(خنثي يا اختصاصي هستند 

                                                 
1. nostrification 
2. epistemological problems 
3. research designs 
4. universality 
5. benchmarks 
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اهميت  ، نمايانگريابي نتايج در پايان و هم ارزش آغاز در  پژوهشها در مورد موضوع  داده گردآوريهم 

نسبتاً  توان را مي ها پژوهشبرخي از مواد دستور كار . كند همراهي مييك راهبرد را  كه اي است شناسانه قوم

د؛ اگرچه، از سويي ديگر، دستور كار كرعنوان يكي از رويكردهاي ملي فرهنگي شناسايي  به راحتي به

اند،  دهنشفرهنگي تدوين رنگ با طور ذاتي  به كه را در بر دارد  پژوهشيرويكردهاي  نيزهميشه  ها پژوهش

عنوان يك  به "كشورهاي خارجي"بنابراين . اند  و عمل تنظيم شده  پژوهشهاي  بلكه در بحث با ساير سنت

گيري رويكردهاي علمي در  و سياست، بلكه همچنين در شكل نه تنها در عمل) Zymek 1975( 1حجت

طور آشكار در شيوة  به تواند مي كار اين. گيرند مي برعهدهعلمي كاركرد مهمي را  -هاي اجتماعي گفتمان

عنوان مثال در بحث پيرامون تغيير بنيادي  به –صورت پذيرد آموزش  به المللي مربوط هاي بين سنت به ارجاع

طور  به ؛ هرچند گاهي اين امر در)Kurz 2002مثالً (اي شايستگي  مراكز منطقه به اي در آلمان مدارس حرفه

سرمنشا بافت اصلي  به بدون توجه ،هاي نظري خاصي ديدگاهها و  كه سنت گيرد، آن هنگام تلويحي صورت مي

 و نيزهايي در مورد سازمان يادگيري هستند؛  رساله متعارفهاي  مثال. شوند وارد گفتمان ملي ميئشان، 

  .اي تخصصي شدن و يادگيري حرفه به در بحث اروپايي مربوط) Schon 1983(شون  پذيرش مقالة

 "قهرمانان"عنوان  به وار و غيره با احترامي تقريباً پرستش )Senge( شون وسنگه ها اكنون با اين گفتمان

، كارشناس اي"2دورگه"هاي  تحليل انتقادي از چنين گفتمان در. كنند ر ميكار اصالحات مترقي رفتا برنامه

 بيگانه"اين پديده را با استفاده از استعاره  )Thomas Popkewitz(ويتز  توماس پوپكهآموزش تطبيقي 

  :دهد نشان مي "3بومي

محلي و جهاني يكديگر را در توليد قدرت ام كه چگونه  كار گرفته به من مفهوم خارجي بومي را براي شناخت اين نكته[....] "
اهميت خارجي بومي، بنابراين، . كند گرايي را رد مي گرايي و هم ويژه اي هم همگاني مفهوم دورگه. دهند الشعاع قرار مي تحت

 كه هاست اي بودن گفتمان اند، بلكه در دورگه نفسه مرد قهرمان يا زن قهرمان شده در انحصاري بودن افرادي نيست كه في
  ).Popkewitz 2000( "كنند خاطر سپردن را از فراموش كردن جدا مي به دهند و حافظه دربارة پيشرفت فرمان مي به

تنها  ياتفاق چنينرسيم كه  نتيجه مي اين به كه قبالً گفته شد، "سازي معادل مسأله"با در نظر گرفتن 

هاي  ي خود را با شرايط موجود در بافتالگوهاي تعيين شدة فرهنگ  پژوهشگرانآيد كه  پيش نمي هنگامي

دوگانه در اياالت متحده با اصرار بر  آموزي حرفه به آلمان  پژوهشگرانبراي مثال، وقتي . كنند كيب ميتر ديگر

زماني هم كه مفاهيم مشاهده شده در  بلكه). Kreysing 2002(ند كن مياشاره  "شكست يك مؤسسه"

توان بين داخلي بودن و  پس مي. افتد شوند اتفاق مي كار گرفته مي به هاي ديگر در فرهنگ خودي بافت

بيتي تخصصي تر بومي را در گفتمان بيگانهاستعارة  ويتز پوپكه. تفاوت قائل شد سازي معادلخارجي بودن 

  :برد كار مي به شدن

                                                 
1. argument 
2. hybrid 
3. indigenous foriegner 
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هاي  شند، گزارشبخ هاي تخصصي شدن آموزش الگوهاي مختلف تاريخي حاكميت را عينيت مي در حالي كه گفتمان"
تصوير امروز از معلم تخصصي كسي است كه . شوند بودن، عمل و مشاركت در سطح جهاني منتشر مي فرديخاصي دربارة 

فردي  "جديد") و كودك(معلم . رود مي "ساخت دانش"از او در يك نظام آموزش غيرمتمركز انتظار همكاري، تفكر و 
هاي مشخص ندارند  هاي واضح يا جواب مسائلي كه محدوده به تواند با انعطاف حل مسأله است كه مي به و قادر "توانمند"

موقعيتي كه مسائل در آن  مقتضيات به جريان بيندازد كه به را 1اي هگرايان فرض بر آن است كه معلم فرديت عمل. پاسخ دهد
  ).Popkewitz 2000, 282( "شوند، گره خورده است ايجاد مي

از  يساكسون -تر برداشت آنگلو را زمينة توسعة بيش 2بيتيتر گرايي سازي تخصص او اين مفهوم

 "Bildung" "تخصصي "داند و آن را از رويكرد سنتي آلمان كه در آن شاخص معلم  گرايي مي تخصص

 اين فرض خالصه به بنابراين، مسأله زيربنايي. بيند يك كار تخصصي است، متمايز مي عنوان يك ويژگي و به

 و تفسير نتايج  پژوهشتدوين رويكردهاي چنين  همو شوند بررسي نظر كه بايد مورد هاي  شود كه هدف مي

هاي  و هدف  پژوهشالمللي بين موضوع مورد  تطبيقي بين هاي پژوهشدر . ظاهر مستقل از يكديگرند به ،آنها

طور، بين  همين . شود ده نميمشاهاستقاللي  - شود اجتماعي در كل اعمال مي هاي پژوهشكه بر  –  پژوهش

 هاي پژوهشآزمايشي در -اصطالح شبه به مكتب همان گونه كه، شود استقاللي ديده نمي ها يكايك هدف

مسأله "عنوان  به اين معضل در آمارهاي تطبيقي. ما بقبوالند به اش سعي داشت تطبيقي با شكل عاميانة

  .گردد بر مي )Francis Galton(فرانسيس گالتون  انگليسيآماردان  به شود و سابقة آن مي شناخته "گالتون

ها  آن تحوالت، الزم است كه فرد از بافت  پژوهشي هاي مورد عالقه تنظيم زمينهدر سطح بنابراين از پيش 

ها خود را  آيد كه جريان عمل مي به تعريف از موضوع- تقريباً يك پيش  پژوهشدر اين مرحله از . آگاه باشد

، "سازي معادلمسأله "دليل  به .شمول بودن و جهان تر يا همگاني محوري بيش-فرهنگ: ددهن نشان مي

و انجام تنظيمات  برخوردار باشدبا واقعيت و انتزاع كافي در ارتباط اسب تن ازكه  ييها پرسشتدوين 

ترين  يكي از بزرگ الزم برقرار كند،دستي تناسب  كه بين گستردگي و خشك  پژوهششناختي  روش

صدق  نيز  پژوهشتفسير نتايج  مسايلي هنگامچنين . شود تطبيقي محسوب مي هاي پژوهشهاي  چالش

شود،  مي ناپذيري در حين انجام مطالعات تطبيقي مطرح طور اجتناب به امور با مسأله زبان كه اين. كند مي

  .ندياب مي تري شدت بيش

  مقايسة زبان و فرهنگ

) Martin Spiewak 2001( مارتين اسپايواك نگار روزنامه، "Die Zeit"خبرنامة هفتگي  اي در طي مقاله

 دليل بهاين مؤسسه كه . كند را توصيف مي) UOP(، آريزونا )Phoenix(فونيكس  مفهوم دانشگاه خصوصي

خاطر ميزان  به عنوان يك دانشگاه خيلي موفق ارزيابي شده، به هاي كليدي تعداد باالي دانشجو و ساير داده

هاي جديد، حضور باال در بازار آمريكا براي آموزش  آوري پذيري خود از نظر انطباق با فن باالي انعطاف

                                                 
1. pragmatic indivituality 
2. pedagogical professionalism 
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كند كه  در اين مقاله اشاره مي اسپايواك. توجه است موردجديد  "هاي شعبه"مداوم و ايجاد  1پيشرفته

مؤسسه اهميت  4مفهوم آموزشگريكنند و در توصيف  اطالق مي "3مربي"خود عنوان  به UOP 2مدرسان

در واقع در انگليسي آمريكايي اصطالح مربي معادل . اين حقيقت نسبت داده است به تأكيدي تمام عياري را

ها اين اصطالح  و در دبيرستان محلي هاي اي در كالج ش حرفهدر آموز. رود كار مي به تقريبي اصطالح مدرس

با  اما نگاري گرفته شده است، از يك بافت روزنامه ن ديدگاهاي ه؛ اگرچ)Miller/Miller 1998(كامالً رواج دارد 

، اين مثال اخطاري است در مورد آيد پيش ميتطبيقي  هاي پژوهشدر  معمولطور  به مسأله زبان كه به توجه

  .رسد نظر مي به زبانبا يك پديدة مرتبط  نگاه نخستغلو كردن پيرامون چيزي كه در 

اجتناب  5هاي فرهنگي فراتاب انتقالنشان داده، در سطح زبان ) Clement 1999( كلمنتهمان طور كه 

 كه "شناختي جبرگرايي زبان"گذارد؛ اما نه تا حد  زبان در واقع تا حدودي بر دريافت اثر مي. ناپذير است 

  وهشيپژهاي  كه، تالش جالب توجه آن. اثبات رسيده است به شناختي عنوان نتيجة تعدادي تجارب روان به

ترين تأثير را از زبان  بيش انتزاعي هاي طور خاص شناخت و پردازش مفاهيم و حيطه به اند كه نشان داده

بنابراين، ). Boroditsky 2001(بيش از درك رنگ تحت تأثير زبان است  زمانبراي مثال، درك . گيرند مي

. كند تجربي ايجاب مي هاي پژوهشيي را در  گيري قوي جهت) 1999( "مسائل ارتباطي در دهكدة جهاني"

تجربي  هاي پژوهش، در ارتباط با شناخت دربارة سطح زبان، كامالً الزامي است؛ البته، اگر در كنار يشناخت

خواهد پيشرفت شناخت  به و كمك ناچيزي كند ميل مينهايت  بيسمت  كامل آن به هاي شاخهقرار نگيرد، 

. سازي انتزاعي و واقعيت نوسازي شود يد در كنش متقابل بين مفهوماي با بنابراين، معناي آموزش حرفه. كرد

گراي طرفدار  ها بر اساس نظر منتقد فرهنگ و چپ ساخت گونه بارةاش در  در مقالهماكس وبر  همان طور كه

 6واقعيت"بيان كرده، الزم است بين  )Friedrich Theodor Vischer(فردريك تئودور ويشر هگل، 

  ).Weber 1988a, 214ترجمه شده از (تعادل مناسبي برقرار شود  "داري مزرعه 7معناي"و  "داري مزرعه

  ح يك سفر دست و پا گير ف ت تطبيقي آ هاي پژوهش   3.3.1.3

ح تطبيقي بايد با مسائل  ف ت آ  پژوهشگرانبنابراين، بر اساس آنچه در باال گفته شد ما معتقديم كه 

تطبيقي  هاي پژوهشبند  رضية عمومي تنوع ميان فرهنگي يا ملي پيف. شناختي زيادي كنار بيايند معرفت

  :زير است مانندموضوعاتي  به ح مستلزم پرداختن ف ت آ

                                                 
1. further education 
2. lecturer 
3. instructor 
4. didactical concept 
5. cultural projections 
6. substance 
7.meaning 
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سستي با يكديگر  به كه گاهياست اجتماعي  تجربه و عملسطحي  -عنوان يك پديدة چند به ح ف ت آ) 1(

  اند؛ همراه شده

مانند (يي  مشي هاي خط ح و گفتمان ف ت آ هاي پژوهشح و  ف ت اعتبار جهاني آ به ادعاي ضمني مربوط) 2(

  ؛)هاي فرامليتي مشي آموزشي تجربي يا خط هاي پژوهش

و همچنين   پژوهشهاي  پرسشگيري  در ارتباط با شكل) ها سازي معادل(هاي فرهنگي  مسأله فراتاب) 3(

  ها و نتايج؛ تفسير داده

  .تجربي هاي پژوهش باشناختي و مفهومي  سيت زباننسبت متعادل بين حسا) 4(

ها را بررسي كنند يا  خواهند شباهت تطبيقي بايد روشن سازند كه آيا مي  پژوهشگرانعالوه بر اين، 

بنابراين عمل . كنند يا رويكرد عملي را تر رويكرد تحليلي را دنبال مي ها بيش ها را، و آيا آن تفاوت

  پژوهشهمكاري قياسي دائمي بين شريكان گوناگون درگير در فرآيند  به ح ف ت تطبيقي در آ هاي پژوهش

 ;Attwell 1998(شده است  گذاري نام 1مبتني بر همكاري هاي پژوهشعنوان رويكرد  به اين. نياز دارد

Schmidt 1991; Thurley 1991 .(تطبيقي باشد، اما  هاي پژوهشگزيني براي  تواند جاي با اين حال، نمي

ح اغلب  ف ت در زمينه آ 2 پژوهشيعمل اجتماعي همكاري تجربه و . نياز اجتماعي آن است قطعاً پيش

اگر مقايسه فرهنگي، در پيروي از شناخت ارائه شده در زير، صرفاً يك تمرين . دارد دنبال بهعملي  آمدهاي پي

  :علمي باقي بماند

 اي تعميم يافته از شرايط يا اثر، گيري شبه آزمايشي در مورد روابط فرضيه آزمون از يك فرآيند] روش تطبيقي، محقق["
گزين براي ثمربخشي اثرات تبديل  شده يك حوزة كاركردي و سازمان يافته معادل با امكانات جاي  توسعة تجربي تقويت به

  ).Schiewer 2000, 93ترجمه شده از ( "شود مي

 ورزي انديشهدنبال الهام گرفتن و  به ح كه ف ت آو صاحبان تجربه در  اين ممكن است براي كارورزان

ها يا از طريق مقايسة  عمل تخصصي خود را از طريق دانش توليد شده در ساير فرهنگتجربه و هستند تا 

  .معنا باشد ها شكل بدهند، بي آن
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1. collaborative research 
2. research co-operation 
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  تبيين مفهومي 3.3.3.2.1

ارزش حافظة تاريخي و تفكر انتقادي  به ح ت آاي  بيت حرفهتر در آموزش و 3تاريخي هاي پژوهشمفهوم 

بيتي در حال و آينده بايد بر تاريخ تر - اي سياسي و حرفه -گيري آموزشي كاوش براي جهت. كند مياشاره 

فرهنگ كار  تحوالتهاي مختلف اجتماعي در طول فرآيند  عنوان مجموع تجارب مرتبط با گروه به ح  ت آ

  .استوار باشد

گر وقايع تاريخي براي درك و تفسير عبارتي بهتر، ا به كند يا عنوان يك معلم اصلي خدمت مي به اگر تاريخ

هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و  پديده: روند، فرض زير درست و مناسب است كار مي به بهتر مسائل حاضر

كيب آن، ساختارها تر جامعة امروز،. اند هايي تاريخي بوده نيز همواره پديده آموزي حرفهطور   فرهنگي و همين

وسيلة تاريخ هدايت شده  به هاي آن هاي آن و همچنين مسائل و چالش و نهادهاي آن، امكانات و فرصت

هاي در حال تغيير تاريخ  ها طي دوره آن. اند يقين از خود ريشه نگرفته به ساختارهاي اجتماعي موجود. است

ن وسيلة اي به توانند ن مياهمچنو اند،  هاي اقتصادي ويژه بوده معاصر، تحت تأثير عاليق خاص تاريخي گروه

اي  بيت حرفهتر آموزش و يها پژوهشاين ارتباط بين گذشته و حال براي . ها تغيير يابند عاليق يا از طريق آن

كاركرد و شرايط جاري . درست مانند ساير كارهاي اجتماعي، اين امر تحت تأثير تاريخ است. نيز صادق است

 بستگي دارد و از سويي ديگر،اقتصادي  -شرايط اجتماعي به آن و همچنين دورنماي آن، از يك سو

كه از طريق فرآيند تاريخي  4آموزي مشي حرفه هاي مرتبط با اقتصاد، عاليق، قدرت و خط بندي پيكر به

 .اند يافته تحولتغييرات دائمي 

ه كردطور عميق در آن ريشه  تواند جدا از تاريخ ديده شود، بلكه بر عكس به اي نمي آموزش حرفه نظرية

معناي اين كه از  به ،اي يك ويژگي عميق تاريخي دارد بيت حرفهتر در آموزش و  پژوهشهمين دليل،  به .است

اي دروندادهاي  بيت حرفهتر نظريه و عمل امروز آموزش و. شود صرف نظر ميبايد تاريخي در آن  -دريافت غير

 ها عبارت ديگر، آن به .دهد كنند، تغيير مي هاي فردي اشاره مي صالحيت به طور خاص به تاريخي را كه

                                                 
پژوهش در : زمينه اصلي پژوهش). Dortmund(اي، گروه آموزش و جامعه شناسي، دانشگاه فني دورتموند  دكترا، استاد آموزش حرفه -گونتر پاتزولد .1

  .ح تاريخ آت –ح  هاي يادگيري در آت هاي محل همكاري –ح  هاي ياددهي و يادگيري در آت روش –ح در تاريخ و در زمان حال  آموزشگري آت -ح آت
زمينه اصلي . پرديس اسن)  Duisburg-Essen(اسن - استاد مدعو، گروه علوم آموزش و پرورش، دانشگاه دويزبرگ -دكتراي فلسفه -مانفرد واهل  .2

  .كيفيت مدارس و تدريس - اي مربيان كودكستان آموزش حرفه - ح در اروپا آت -ح در دوره صنعتي شدن آت - ح در آلمان تاريخ آت: پژوهش
3. historical research 
4. training policy 
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عنوان عناصر تشكيل دهندة هستي انسان  به آموزي حرفهمفهوم شغل و كار و همچنين سازمان مناسب  به

 ;Stratmann/ Kummel/ Patzold 1982; Patzold/ Wahle 2000; Stratmann 1999به (كنند  اشاره مي

Wahle 1999 مراجعه شود.(  

اواخـر قـرن    به آن سابقهاي كه  بيت حرفهتر تاريخي در آموزش و يها پژوهشوسيلة  به اين موضوع پيچيده

تـاريخي در   يهـا  پژوهشاز آن هنگام ). DFG 1990, 89(گردد، مورد بررسي قرار گرفته است  نوزدهم بر مي

علم  يها پژوهشعنوان يك زمينة تخصصي در  به بيتي توسعه يافته وتر هاي علوم عنوان يكي از جنبه به ح  ت آ

طـور خـاص اوايـل     بـه  ح  ت تاريخي در آ يها پژوهش. شده است اقتصادي متمايزآموزي شغل  حرفهآموزش و 

قالب يك رشتة علمي و با يك افق روش شناختي، نظري  اي و در تر در نظرية آموزش حرفه بيش 1970دهة 

ه تنوع و رويكردهـاي متفـاوت   ح با هم  ت تاريخي جديد در آ يها پژوهش. اند گرفتهو موضوعي گسترده انجام 

  :آن بر موارد زير متمركز است

عنوان حرفه كه در فرآيند تاريخي و همچنين در  به هاي بين سازمان اجتماعي و مشروعيت كار ارتباط -

  اند؛ سازي شده ها زمينه دگرگوني اين ارتباط

 آموزي حرفههمچنين آموزي حين شغل و  ي و مدرن سازي حرفهبخش سازي، رسميت تاريخچة نهادينه -

  محور؛ - مدرسه

  ها؛ هاي عقيدتي آن هاي مختلف ويژگي ، شامل جنبهآموزي حرفهمدار و علم  آموزي حرفههاي  توسعة نظريه -

  .بيتيتر منزلة بخشي از علوم به طور اختصاصي به عنوان يك رشتة علمي، و به اي ساخت نظرية آموزش حرفه -

شناسي  عتيقه به هيچ وجه به با آنط تبمر پژوهشهاي  پرسشاين موضوعات و  به پرداختنعالقة پيشرو در 

: كـامالً بـرعكس  . شـود  مملو از حقايق خاك گرفته مربوط نمـي  اي بيت حرفهتر و ساخت نوعي موزة آموزش و

اي است  گيري براي موضوعات حال و آينده اي ارائه جهت بيت حرفهتر تاريخي در آموزش و يها پژوهشهدف 

اي، در كـاركرد مضـاعف    بيت حرفهتر بر اين اساس، تاريخ آموزش و. پردازند مياي  بيت حرفهتر آموزش و هب كه

 هـاي  گـرايش و  شكل دهندهشرايط سنتي  به كه هموارهنظر اين ، از ها پژوهشعنوان بازنمايي و هدف  به خود

اي اهميت زيادي  اين رويكرد برنامه. در موقعيتي كليدي قرار دارد پردازد مي آموزي حرفهديرپاي استعاري در 

 Erich(اريخ كاستنر تواند با جمله شاعر معروف آلماني  اي دارد و مي حرفه -بيت تاريخيتر گذاري برتأثير در

Kastner 1899-1974 (خبرهـاي  " مستمراًاي  بيت حرفهتر تاريخي در آموزش و يها پژوهش: بندي شود جمع

  .كند مي ءهاي مرتبط امروز گنجانده، شوند، بر مال نوبة خود در بحث به كه بايد را "وزدير

  ها  و سنتپژوهش  يها تمايز بين زمينه 3.3.3.2.2
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بـر همـين   . بيتـي اسـت  تر كه تأكيد شده است، بخشي از رشـتة علـوم   ح، چنان  ت تاريخي در آ يها پژوهش

هـاي   در دورهاسـت كـه چگونـه     پرسـش بر اين  ،تر طور دقيق به يا ،طتببيتي مرتر اساس، تمركز آن بر شرايط

اي اصـلي،   مسأله به اين. اند ي كار، حرفه و شغل شكل گرفتهها حيطهبيتي در تر فرآيندهاي آموزشي ومختلف 

اين معنا كه بايد روشن شود  به .شود اي منتهي مي بيت حرفهتر تاريخي در آموزش و يها پژوهشنه تنها براي 

 "حرفـه "عبـارت ديگـر، اگـر اصـطالح      بـه  بيـت مطـرح شـود يـا    تر عنوان هدف اصلي علم به آموزي هحرفاگر 

براي اين تحليل تاريخي مهم اسـت  . دآمخواهد پيش آموزي متصل شود، چه  هاي آموزش و حرفه اصطالح به

بيـت  تر تـاريخي در آمـوزش و   يهـا  پـژوهش  بـه  هيچ وجه به ها پژوهشتري گرفته شود، اما  كه اطالعات بيش

از آنجا كه ارتباط پيچيده بين فرد و دنياي كار هميشه اثرگذار است، راهـي بـراي   . شود اي محدود نمي حرفه

: خـاص اسـت  تحصـيلي  هـاي   مطالب مـرتبط بـا رشـته   سمت  به گيري هدفآن  ومسائل تحليلي وجود دارد 

. شناسـي صـنعتي و سـازماني    شناسي كار و شغل يا جامعـه  خصوص جامعه شناسي، به هاي تاريخ، جامعه رشته

و كـار عملـي    پژوهشي علمي ديگري از ها حيطهها و  رشته .)دولتي(شغلي و بازار شغل  ها پژوهشهمچنين 

براي مثال، قوانين شغلي و كاري، . بسيار مهم است "انسان، كار و شغل"ها، موضوع پيچيدة  هستند كه در آن

هـاي   پرسـش  بـه  با توجـه . هاي بازار شغل وجود دارند تشناسي شغلي، مشاورة شغلي يا سياس پزشكي و روان

  .هاي فلسفه و تاريخ ادبيات نيز درگيرند تاريخي در اين موضوع، رشته -يا مفهومي/ و 1معناشناختي

 هاي مختلف ي خاص در رشتهپژوهششماري وجود دارند كه از نظر عاليق  بي يپژوهشهاي  بنابراين، زمينه

ي كاربرد ها حيطهمختلف و  يها پژوهشهايي بين  هرچند، از نظر محتوا فصل مشترك. اند بررسي شده علمي

اي از  حتي بيش از آن، هر رشته. دقيقي وجود ندارد مرزها  دهد در تعريف بين آن شود كه نشان مي ديده مي

آن را تر  بيشدهند، بلكه  دست نمي هيچ وجه استقالل خود را از به ها بنابراين آن .برد مزاياي سايرين بهره مي

  .كنند حفظ هم مي

اي از ارزش كـاربردي بـااليي بـراي سـاير      بيـت حرفـه  تر تـاريخي در آمـوزش و   يهـا  پژوهشدر اين معنا، 

دشـواري صـورت    بـه  ي مشابه از يكـديگر ها حيطههاي علمي و عملي برخوردار است و جداسازي دقيق  زمينه

در بحـث  : يـك مثـال نشـان داد    بـا تـوان   مـي را ايـن مسـأله   . زم نباشـد الچنـين كـاري   گيرد، حتي اگر  مي

تغييرات عميـق در   آمد پيعنوان  به تنهايي ها، موضوع پايان شغل به شناختي كنوني، از ميان همة بحث جامعه

اين مسأله با تمايلي مشابه، در انقالب صنعتي نيز مطـرح شـده و در   . دنياي كار موضوعي بحث برانگيز است

روح اشـتغال سـودآور در    حرفه با شكل بي 2گراي صنفگزيني مفهوم سنتي،  ، بحثي را پيرامون جايمانآن ز

شـغل و   مسـلكي زوال مفهـوم تشـديد شـدة و تقويـت شـده       بـه  امروز، با توجه به اين تا. كرد مطرحكارخانه 

فرآينـد تغييـرات در سـاختارهاي كـار و شـغل       به ،با آن طتبسياسي مر -همچنين نتايج اجتماعي و آموزشي

                                                 
1. semantic 
2. corporatist 
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 -شـناخت شـغلي   بـه  روشـني  بـه  ن موضـوع اي هشناختي حاضر دربار هاي جامعه در واقع، بحث. دوش مربوط مي

 يهـا  پـژوهش وسـيلة   بـه  طور كامـل  به توان ميرا هاي جالب  كنند، بلكه سرنخ تاريخي اشاره نمي -درمانگري

 /Baethge 2000; Eckert 2003a; Patzold/ Wahle 2000; Patzold به( دنبال كرد آموزي حرفهتاريخي در 

Wahle 2003; Schluter/ Stratmann 1985 آشكاردهد كه دست كم تشخيص  اين نشان مي). مراجعه كنيد 

بـا  . ها مشكل آفرين است و رشته پژوهشهاي  ساير زمينه ازاي  بيت حرفهتر تاريخي در آموزش و يها پژوهش

بـراي مثـال،   : توان تشـخيص داد  ميرا علمي برخي عناوين  تشكيالتكار در تقسيم گاه جديد اين حال، در ن

هـاي فـوق برنامـه     بر فعاليـت  ،اي جوانان جاي وظايف حرفه به ،تاريخي در مورد جوانان يها پژوهشمطالعات 

ي هـا  حيطـه عنـوان   بـه  وسيلة مدارس آموزش عمومي، پذيري، ارائه شده به اند؛ فرآيندهاي جامعه تمركز كرده

عنـوان   بـه  شغل، به هاي مربوط پرسششوند؛ و  ديده مي آموزش عموميتاريخي  بيتيتر علوممورد عالقه براي 

هاي مختلف در  بنابراين، رشته. شوند و اقتصادي مطرح مي آموزي حرفهم ويك حوزة مركزي و آغازين براي عل

خود خاص نظري  مبانيكنند و در نتيجه، رويكردهاي  مي استناديكديگر  به طور مشروط به علوم آموزشي تنها

اي و  هـاي اصـلي حرفـه    پرسـش هم زمان، ايـن نكتـة مهمـي اسـت كـه      . برند كار مي به دهند و را توسعه مي

در عـين  . اسـت د، بسـيار نادر قرار گيـر اگر هم گيرد و  قرار نميها،  ن رشتهاي هتوج كانونبيتي در تر -اقتصادي

هاي موجود بايـد   گيري نشده است؛ در حقيقت محدوديت جلو اجبار به اي ميان رشتهحال، از امكان همكاري 

ي چندان پيچيده پژوهشهاي  ي جاري و وجدان سنتپژوهشهاي  در مقابل، تفكيك بين برنامه. برطرف شوند

  .نيست

 يهـا  وهشپژ در اي گيري برنامه شناختي پايه و جهت رويكردهاي روشبين در ارتباط با محتوا و تأكيدها، 

 توان را مي 1920دهة . شود مي مشاهدهاي تفاوت زيادي  بيت حرفهتر تر و معاصر در آموزش و تاريخي قديمي

عنوان يك  به اي ن زمان نظرية آموزش حرفههما؛ زيرا در در نظر گرفتعنوان يك نقطه عطف  به در اين بافت

 پنداري زير قرار -همه از طريق اين نظريه، تحت تأثير خود پژوهشهاي  هدف. موضوع علمي بنيان نهاده شد

محور بـراي   -آموزي علم وقت، داراي ارتباط نزديك با ساخت حرفه -پاره اي تمركز بر مدرسه حرفه: اند گرفته

 ;Lisop/ Greinert/ Stratmann 1990بـه  ( رواج داشتوقت كه در آن زمان  -هپاراي  معلمان مدارس حرفه

Stratmann 1989,177 حاكم بوده استح نيز   ت تاريخي آ ها پژوهشاين ديدگاه تحميلي در ). مراجعه كنيد .

جوانـان   بـه  هاي آموزشي مربوط پرسش بارةتنها در بحث شده بود كه  تر هممحدود واقعيتاين مسأله با اين 

 ، صنعت و تجارتيآموزي براي دختران در صنايع دست حرفههاي  تدريج فرصت به شد؛ اگرچه ميمنحصر پسر 

اي  عنـوان مرحلـه   به عنوان يك دورنماي زندگي معتبر، بلكه به از آنجا كه حرفه براي دختران نه. وجود آمد به

بشـمار  شد، دختران يـك عامـل فرامـوش شـده      مادري ديده ميوظايف ك مدرسه و ازدواج يا تر انتقالي بين

). مراجعه كنيد Buchter 2001; Lange 1996; Mayer 1992; Mayer 1998; Schluter 1987به ( آمدند مي
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هـاي   همين ميزان، نه تنهـا از تحليـل تغييـرات در كـار و محـيط      به ح،  ت تر در آ تاريخي قديمي يها پژوهش

 آمـوزي  حرفـه پيامـدهاي سياسـي بـراي     به هايي كه اجتماعي موجود در فرآيند صنعتي، بلكه همچنين از آن

هـاي اجتمـاعي    سـازمان سياسـت   توسـط ن مسأله حتي اي هند كچهر. دندكر مي پوشي نيز چشممتصل بودند 

)Verein fur Sozialpolitik( بيـت  تر تـاريخي در آمـوزش و   يهـا  پـژوهش امـا   بـود، شـده   برسميت شناخته

  .ندپرداخت ميآن ن به طور كامل به اي حرفه

ايـن رشـته   . گيري روشي آن بود و همچنين جهتعلمي رشته اين انداز محدود  چشم وضعيت ناشي ازاين 

 -تحليلـي و نيـز تـاريخي    -هـاي تجربـي   مفهوم سـازي  كه اتكا داشتعلمي  -خاص اجتماعي گذرگاهبر يك 

طـور خـاص بـر تنظـيم      بـه  ديدگاهدر عوض، اين . نده بودمند متوقف شد طور نظام به علمي در آن -اجتماعي

 تـر  بيت بـيش تر كه مفهوم حرفه در علم واقعيتين ااين مسأله با . ودبتمركز م اي حرفه انديشةاي از  تاريخچه

بنـابراين  . تـر شـد   ژرف ،2اكتشـافي عنوان يـك اصـطالح    به نه رفت وكار مي به 1عنوان يك اصطالح هنجاري به

هـاي   ترين نمايندگان نظريه ، يكي از معروف)Georg Kerschensteiner 1854-1932(استاينر  گئورگ كرشن

بيتي خاص براي مفهـوم  تر انديشة، در آغاز قرن بيستم يك اي بيت حرفهتر حيطة آموزش وح در   ت كالسيك آ

همـراه بـا اخـالق كـاري نمونـه، پيونـدي را بـا        ، "Vocatio" صنفياصل  به توسلبا حرفه ساخت كه در آن 

مراجعـه   .Kerschensteiner 1966/68; Stratmann 1999, 631 ffبـه  (د ن از شهروند ايجاد كـر نويتصويري 

اصـطالح   بـه  هرچنـد  –اين برداشت ارزشمند از حرفه نه تنها دورة ديكتاتوري ملـي سوسياليسـتي را   ). كنيد

دهـة   نخسـتين پشت سر گذاشت، بلكه با تغييري جزيي از  -جانشين آن شده بود ")Volk(جامعه مردمي "

 Baumgardt 1979, 161; Kipp/Miller-Kippبـه  ( دوام آورد هـم  پايان جنـگ دوم جهـاني  قرن بيستم تا 

1995, 539 ff.; Seubert 1977 هـيچ صـداي منتقـدي در برابـر ايـن       1970تا اواسط دهـة  ). مراجعه كنيد

 Stratmann 1975aبـه  (بلند نشـد   از آن زدايي از اصطالح حرفه و درخواست براي اسطوره هنجارياستفادة 

  ).مراجعه كنيد

تـاريخي در   يهـا  پژوهشاي پيامدهاي وسيعي را براي  محدود نظرية آموزش حرفهخيلي گيري  اين جهت

سمت موضوع نسـبتاً تأييـد شـده و     به گرايش با يپژوهشيك زمينة  تيبتر بدين. دنبال داشت به آموزي حرفه

هـا،   هانديشـ  چـة عالوه بـر ايـن تاريخ  . شدبا فرسودگي مواجه تر انتقاد شده بازسازي درك سنتي از حرفه  كم

بـه  ( بـود  3هـا  نظريـه  -فـرا  مشخصه برجسته آن برخوردار نبودن از يكد كه شمؤسسات هم مطرح  چةتاريخ

Heid/ Lempert/ Zabeck 1980 ح   ت تاريخي در آ يها پژوهشزمينه  1970همچنين تا دهة ). مراجعه كنيد

 -هاي فني اساساً بر حرفه، ح  ت آموزي در نظام دوگانة آ انحصاري بر حرفهطور  به اين تقريباً. خيلي محدود بود

                                                 
1. normative term 
2. heuristic term 
3. meta-theories 
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تر بر شركت  تمركز كم نيز جا تمركز داشت و در آن -آموزان مرد طور ضمني بر حرفه به و بنابراين –بازرگاني 

  .عنوان محل يادگيري بود به اي تر بر مدرسة حرفه و بيش

تاريخي در آموزش  يها پژوهشاز آن هنگام . تغيير كرده است 1970يعني در اوايل دهة تازگي  به اين امر

همين  به .شوند هاي مستمر اجرا مي و فعاليت نسبتاً متجانس يپژوهشراهبردهاي براساس اي  بيت حرفهتر و

 ستتوان بيتي ميتر - اي تاريخي حرفه يها پژوهش، محدوديت پيشين ن تنها دليل نيستاي ه، و البتدليل آخر

 :دو جنبه حائز اهميت است در اين زمينه، .نيز آغاز شود هاانداز مرتفع شود و عالوه بر آن، تغييري در چشم

در همين و  ،گرايش يافتندسمت علوم اجتماعي  به تري طور قوي به بيتيتر هاي كه از آن هنگام رشته اول اين

برخوردار تاريخي  - اجتماعيني از تمركز روش به انداز تاريخي چشم بلحاظ، اي نظرية آموزش حرفهارتباط، 

شماري برآمد و  هاي بي انگيزه "جنبش جديد زنان"اصطالح  به از 1970دوم اين كه از اواخر دهة . است

پس از اين . اي مورد خطاب قرار گرفتند بيت حرفهتر وسيلة آموزش و به تر تر و بيش بيش ان جوانبنابراين زن

بيتي و نيز تر اي هاي حرفه تاريخي نظريه -موجود، پذيرش غير يها پژوهشهاي  روگرداني از سنت

  .تغيير كردند مؤسسه هم به محدوده شدهاندازهاي  چشم

طور  به ح و نوسازي آن بودند، حداقل  ت وجوي بازسازي تاريخ اجتماعي آ تر كه در جست هاي قديمي يافته

اي،  بيت حرفهتر تاريخي جديد در آموزش و ياه پژوهشازه اند هدهد تا چ اين نشان مي. ناقص، اصالح شدند

تاريخي  يها پژوهش. آيند بچشم مياند و امروز چگونه  ، محدود بودههي مربوطپژوهشهاي  در مقايسه با سنت

 )خود(اي خود را در ارتباطي جديد و  بيت حرفهتر اي و هم در آموزش و هم در زمينة نظريه آموزش حرفه

 يها پژوهشباالخره اما نه حداقل، شرايط و استانداردهاي حاضر در مورد . اند انتقادگري با تاريخ قرار داده

  .اند شده ح گسترده  ت تاريخي در آ

تاريخي  يها پژوهششناختي  هاي روش گيري ها و جهت دغدغهدرباره موضوعات،  3.3.3.2.3

  ح  ت جديد در آ

ح   ت تاريخي در آ يها پژوهشانداز  در چشم. تمركز فكر انسان بوده است ها، كار و شغل كانون در طول قرن

اي و  هاي حرفه رابطة در حال تغيير بين نظام: تر نيز داشته باشند بيشتوضيح  به هاي زير ممكن است جنبه

آموزي حين شغل و مدرسه محور، و همچنين  ها و تغييرات در حرفه هاي مختلف، سنت آموزي در دوره حرفه

و تغيير  ويژه فرآيندهاي انتقال به ،ها آموزي حرفه به مشروعيت بخشيالگوهاي اين كه هايي دربارة  نظريه

همين دليل يك  به .گذارند اثر مي آموزي حرفه باها و مؤسسات درگير  ري گروهپندا -بر خودچگونه ، شكل

موفقيت آن . كند ي وسيعي را ارائه ميپژوهشكامالً گسترده باز شده است كه وظايف  پژوهشزمينة 

ا هاي تفصيلي و مطالعات خاص، بلكه ب شمار، بررسي هاي علمي بي وسيلة مجله به تواند نه تنها مي  پژوهشگران

-اي در بافت همايش تاريخي حرفه پژوهشگران منفرد به متعلقمقالة  77اين حقيقت نشان داده شود كه 
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 ها مقالهدر همان زمان اين . شد، انتشار يافت هر دو سال يك بار تشكيل مي 1995تا  1987بيتي كه از تر 

نعكس كردند كه شناختي متناسب با اين فرآيند را م هاي روش گيري تأكيدهاي موضوعي، و جهت

طور  به بنابراين،. اي مصرانه در حال بررسي آن هستند بيت حرفهتر تاريخي حاضر در آموزش و يها پژوهش

هاي  بازسازي نظريه: هاي موضوعي زير مورد نظرند بيتي جنبهتر - اي تاريخي حرفه يها پژوهشخالصه، در 

 Wahleبه (ح و نيازهاي صنعتي   ت ها، ارتباط بين آ آن 1ابزارشدن سياسياي و مسأله  بيت حرفهتر آموزش و

2007a اي بيت حرفهتر سازي آموزش و ننوي ح و تغيير اجتماعي، و همچنين  ت ، رابطة بين آ)مراجعه كنيد .

 و كمتر از آن، )Kaiserreich( كيزريخ خصوص دورة به ،تاريخي قرن نوزدهم است  هاي پرتأكيدترين دوره

دورة "اصطالح  به و) مراجعه كنيد Herkner 2003 به براي نمونه(لي سوسياليستي ديكتاتوري م دوره

 از  هاي پيش وسطي يا جنبهقرون هاي نسبتاً كمي بر دوران  رساله. در پايان جنگ دوم جهاني "بازگشت

  .اند صنعتي شدن تمركز كرده

. خوريم بر ميتجربي، تاريخي و نظري  فرآيندهاي به عمدتاًنقاط تمركز،  به براي دسترسي ،شناختي در روش

 Poelke 1987; Stratmann به مثالً( ها استفاده كند شناختي از تحليل و تفسير داده روشرويكرد اگر 

1992,399 ff. طور  به فيلم شدهمنابع يا ) ها ها، عكس نقاشي(يا اگر منابع نوشتاري، تصويري ) مراجعه شود

 براي مثال(مورد بررسي و تفسير قرار گيرد  )تأويلي(ك يوتنهرماي ه مند با كمك شيوه تاريخي و نظام

هايي  و يا اگر موضوع تجربي با كمك نظريه) مراجعه كنيد Kipp 2003; Wahle 2007b; Weise 2001 به

هاي مدرن  مراجعه كنيد، يا نظريه Baethge 1970 به شناختي، براي مثال جامعه(خاص توضيح داده شود 

شناختي گوناگون و  هاي روش طور خالصه، در همة زمينه به ).Stratmann/Patzold/Wahle 2003سازي در 

 توانند نمي ها پژوهشصرف نظر از شرايط توصيف شده، ، ح  ت ها در آ تاريخي آن يها پژوهشهاي  زمينه

گر نقاط اين بدان معناست كه مهم نيست ا. روشن كننده يا اعتباريابي شناسايي شوند يها پژوهشعنوان  به

چنين . باشد نظري براي كار مورد نظر مثالً يك زمينة اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي يا مدرن سازي مرجع

هاي خاصي را براي بررسي  تجربي در نظر گرفته شوند كه جهت مرجععنوان نقاط  به توانند هايي مي نظريه

  .شود تلقيعنوان يك مزيت بزرگ  به تواند ميبع امنمواد اين بنابراين، ناهمگوني كمي و كيفي . كنند ارائه مي

حقيقت شايستة شهرت  به ح،  ت آ يها پژوهشكند كه مطالعات تاريخي موردي در  اين ناهمگوني ايجاب مي

در ايـن  . روابط متقابل تاريخي باشند ةو نشان دادن حقايقي پيچيد شانخوب خود براي واقعاً چندبعدي بودن

اي مشـتمل اسـت بـر     بيت حرفـه تر تاريخي مدرن در آموزش و يها پژوهشاي ي زير برپژوهشبرنامة  ديدگاه

 بر آنها استوارتواند  هاي آن مي اي و نظريه بيت حرفهتر مفاهيم مورد نيازي كه تحليل و تفسير تاريخ آموزش و

هاي  مؤلفه بخشي از تاريخ اجتماعي كار، الگوهايي از سازمان، تغيير دربعنوان ، و در آنها بكار گرفته شودشود

                                                 
1. political instrumentalization 
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ها  هاي گوناگون تحليل، روش بر اين اساس، زمينه. عقيدتي تمامي موارد فوق بخشيپايه و همچنين مشروع 

اجتماعي كار، حرفه، شـغل و   -هاي تاريخي توضيح واقعيت: يك هدف هستند پي هاي تفسير همه در و جهت

  .همچنين صالحيت و فرآيندهاي جامعه پذيري كه بر آن استوارند

  اندازهاي توسعه مسايل و چشم  3.3.3.2.4

وري و موفقيت مسلم  اي، بر خالف بهره بيت حرفهتر مدرن در تاريخ آموزش و يها پژوهشموقعيت فعلي 

، نتايج است ديد قرار گرفتهتر تر مورد تر و بيش تازگي سودمندي آن بيش به .آن، كامالً غير قابل قبول است

تدافعي حالت ح   ت تاريخي در آ يها پژوهش  نمايندگانگيرد و  طور گسترده مورد بحث قرار نمي به كار آن

اين حضور ). از ميان سايرين، مراجعه كنيد Kipp 2000; Seubert 2000; Klusmeyer 2000به ( اند گرفته

مورد توجه  1995 "زيآمو حرفهراهنماي "محتواهاي  به با استنادح   ت تاريخي آ يها پژوهشاي فعلي  حاشيه

اي آلمان است  بيت حرفهتر مقاله تنها يك مقاله دربارة تاريخ آموزش و 40در ميان . قرار گرفته است

)Greinert 1995a (اي در كنار  بيت حرفهتر ارتباط بازسازي شرايط تاريخي آموزش و به ندرت به و ساير متون

نظر  به اي بيت حرفهتر در نتيجه، تاريخ آموزش و. اند هح اشاره كرد  ت هاي معاصر و آيندة آ آمدن با چالش

ها و نتايج مرتبط  طرح. اي فعلي مطابقت داشته باشد هاي نظريه آموزش حرفه رسد خيلي خوب با زمينه نمي

در حقيقت، در . شود خوبي پذيرفته مي به مند، عالقه -ندرت در خارج از دايرة كوچك افراد از نظر تاريخي به

اهميت  اغلب بيعلمي آن براي رشته  هاي مقالهاند،  تاريخي هنوز متروك قلمداد نشده ها پژوهشحالي كه 

  .آيند بنظر مي

درگيـر  ديگـر نيـز    پرسـش دو بـا  اي  بيت حرفهتر تاريخي در آموزش و يها پژوهش، مشكالتعالوه بر اين 

در   موفقيـت  آن را بـا  تـوان  ه مـي ، چگونشو استانداردهاي جايگاه به اول اين است كه با توجه پرسش. هستند

بحـث يـك مفهـوم     بـه  دوم پرسـش ). را مقايسـه كنيـد   .Reinisch 2000, 35 ff(د دامؤسسات علمي جـاي  

بـه  (پـردازد   اي مـي  بيـت حرفـه  تر آموزش و يها پژوهششناختي جديد و يك مبناي فكورانة تاريخي از  روش

Hasfeld 1996, 1 ff.; Gonon 2001; Zabeck 2000   از اي و زمينـه  ين بافـت چنـ در ). مراجعـه كنيـد ،

بيتي خشك و بي روح هستند و با تر -اي هاي تاريخي حرفه شود توصيف كه گفته مي پژوهشرويكردهايي در 

ايـن انتقـاد خطـر    . شـود  وبر اهميت آنها افزوده مـي  گيرد شدت مي ، انتقادهاي قويگرايي فاصله دارند تجربه

 طبقمسايل و منابع  به گزينشييابي  بيتي، خطر دستتر -اي حرفه لوحانة هساد 1ييگرا تاريخ نوعيدنبال كردن 

عنـوان   بـه  را پژوهشتاريخي و سرانجام خطر استفادة غيرفكورانه از نتايج  درگير با مباحثعاليق يك نوشتة 

                                                 
1. historisism 
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 /Stratmann/ Patzold(كنـد   سياسي گوشزد مـي  -آموزي  تقاضاهاي حرفه شدنحمايت جنجالي از ابزاري 

Wahle 2003, 344 ff. را مقايسه كنيد.(  

هاي انتقادي كامالً تحريك كننده است و ارزش بحث را دارد، غناي يك چنـين مفهـوم    ن اعتراضاي هاگرچ

اي در معنـايي   بيـت حرفـه  تر بيتي كه قدرت تجربـي خـود را در آمـوزش و   تر -اي تاريخي، حرفه 1آزمايشگري

تـري را بـراي    كند، بلكه برعكس نتايج و گفتمان اجتماعي، سياسـي يـا فرهنگـي وسـيع     تر محدود نمي تنگ

  .دهد، انكارناپزير است تاريخي افزايش مي يها پژوهش

و  هـا  پـژوهش تعميق دانش دربـارة تـداوم و تغييـر در     به اي بيت حرفهتر تاريخي در آموزش و يها پژوهش

ايـن  . پـذير اسـت   امكان پژوهشكند، اما اين فقط با منابع اطالعات كافي براي  ح كمك مي  ت عمل آه و تجرب

تـر حـل    آخر روشن پرسشهرقدر اين . بخش حل نشده است طور رضايت به يك موضوع جدي است كه هنوز

هـايي كـه بـا     ح بتواننـد بـر اتصـال     ت تـاريخي در آ  يهـا  پژوهشبهتري وجود خواهد داشت كه  فرصتشود، 

اند و همچنين بر پيشرفت در ارتباط  برجسته شده 1970بيتي داشته و در دهة تر هاي قبلي در تاريخ پيشرفت

وجود دارنـد كـه حـل نشـده      نيبنيادي يپژوهشهاي  پرسشبا اين حال، هنوز . با تحوالت آينده متكي باشند

منزلـت   از همـه،  اول: زمينـة عمـل وجـود دارد   آن، حداقل چهـار حـوزة مسـأله و     به با اشاره. مانند باقي مي

هـا در فرآينـدهاي تـاريخي     اي زنان و دختران و همچنـين تغييراتـي كـه آن    بيت حرفهتر آموزش و اجتماعي

اي؛ سـوم   بيـت حرفـه  تر هـاي مهـم آمـوزش و    هاي تاريخ تحليل تصاوير و فيلم -اند؛ دوم گوناگون تجربه كرده

 ضـمن  ةدر آمـوزش پيشـرفت    پژوهش -و چهارم) ركاي اجتماعي، مديرانمانند ش(ط تبهاي اجتماعي مر گروه

يد اين بدان معناست كه مطالعاتي با). Faulstich/ Zeuner 2001(شغل كه فراتر از رويكردهاي موجود است 

تـر   سـازي بـيش   غنـي  به انتقادي باشند و عالوه بر آن، ها مسلكها و  راهبري در نظر گرفته شوند كه نسبت به

 هـا  پـژوهش مهم است توجه كنيم كه . تاريخي ادامه دهند -يك روش اجتماعي با تأكيد برهاي علمي  داشته

ح در كـل اسـت،     ت اي اساسـي بـراي آ   دليل اين كه شالوده به آن تقويت به ح الزم است و بايد  ت تاريخي در آ

تصـميماتي   بـه  اي بيـت حرفـه  تر دهند در ارتباط بـا آمـوزش و   اجازه مي ها پژوهشنتايج اين . ادامه داده شود

  .آگاهانه در حال و آينده دست يابيم

بررسي وسيله كميسيون  به ح  ت تاريخي در آ يها پژوهشعالوه بر اين، ارزش مستقيم عملي 

بيت تر پارلمان آلمان در مورد نظام دوگانه آموزش و -  "2000آموزش  -هاي آموزشي آينده مشي خط"

  .شار يافته، تذكر داده شده استكه در چاپ سوم انت -اي  حرفه
  

  

  
                                                 

1. experimentation 
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X0�ÄÐ	í:  w�Åc�1ر د 
و 
 Philip Loveder      

2Y>ºZ: ���[ ò�-ا ��� >ºد�  
ها  نيروهاي ماهر و مورد نياز آن به هايابي ملت سازوكار كليدي براي دست ح ت آاي بيت حرفهتر آموزش و

با  اي بخشي پيچيدهبيت حرفهتر در استراليا، آموزش و ).2.1 ����(جهت اقتصاد و رشد اجتماعي است 

   .شودصورت بسيار منعطف عرضه مي هاي متنوع است كه به برنامه

هائي را براي مؤسسات آموزشي اي طي دو دهة گذشته فرصتبيت حرفهتر بازار آموزش و مقررات زدايي

مؤسسات  وجود آورده است تا بتوانند مدارك تحصيلي رسمي در سطح ملي صادر كرده با خصوصي به

ويژه در بازارهاي  به، آموزيهاي حرفهبراي محل آموزشي عمومي بر سر مناقصة بودجة آموزشي دولت

  . هاي فني آنها تناسب دارد، رقابت كنندكه با تخصص مناسبي

  هااطالع رساني دقيق و ارزيابي تحليلي سياست نيازهاي صنعت، به گويي سياست ملي براي پاسخ

هاي كسب شده و اصالح نظام برنامه ريزي در ميان بسياري از موسسات ؛ اندازه گيري مهارت)����2.6(

مينان از رويكرد منسجم براي جمع آوري اطالعات و گزارش آموزشي در بخش دولتي و خصوصي و اط

  . اولويت زيادي قائل است هاي آموزشيفعاليت

دهيچهارچوب برنامه ريزي و گزارش 3.3.4.1.1
  اي بيت حرفهتر براي آموزش و     ١١١١

                                                 
– ح اي در مركز ملي پژوهش در آت مدير خدمات بين المللي و مشاوره-كارشناسي و كارشناسي ارشد مديريت آموزش و پرورش -فيليپ الودر. 1

نامه  هاي صدور گواهي شفافيت بين المللي و نظام –ح  تأمين مالي و ماليه آت - كمبود مهارت -ح پيوند صنعت با آت: هاي اصلي پژوهش زمينه. استراليا
  .صالحيت
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 نسبت جديدي است كه به اي اي در سطح كامال ملي در استراليا پديدهبيت حرفهتر دهي آموزش وگزارش

پيش . اي در سطح ملي آغاز شده استبيت حرفهتر زمان با توسعة نظام آموزش و هم 1992احتماال در سال 

 سطحدهي نيز در همان اي بود و گزارشهاي ايالتي و منطقهح بعهدة دولت ت تر مسؤوليت آ از آن، بيش

داشتن مسؤوليت عمومي  به يازخاطر ن دهي بهبخشي از داليل ضرورت گزارش. شدانجام مي 2قانونياختيارات 

شمار  نيز به نظامحال، راهي براي اطمينان يافتن از اصالح در برابرمنابع مالي عمومي است؛ در عيندر 

  . رود مي

تشكيل كميتة  به اقدام) ANTA)آموزي ملي استراليا ، شوراي وزيران نهاد حرفه1996در سپتامبر 

گيري عملكرد، گردآوري اطالعات و مديريت، ملي جديد براي اندازهعنوان بخشي از نظام  به 3بازنگري عملكرد

در  4اي از عملكردهاي كليدياين كميته اصولي را براي اندازه گيري مجموعه. كرد يابي  پژوهش و ارزش

. اي از معيارهاي عملكردهاي كليدي بلند مدت نمودتدوين مجموعه به اي وضع و اقدامبيت حرفهتر آموزش و

اد و د اي مبتني بر برونبيت حرفهتر سوي نظام آموزش و به ر كميته نيز مشتمل بر تهية مقررات انتقالكار اخي

  . (ANTA, 1997)مد است آ پي

عهدة وزارت  به ي آنها و مسؤوليت ها منحل و نقش 2005ژوئن  30نهاد حرفه آموزي ملي استراليا از 

  .آموزش، علوم و حرفه آموزي استراليا واگذار شد

اي از راهبردهاي ملي را اي در استراليا همچنين در اين مدت موفق شده كه مجموعهبيت حرفهتر موزش وآ

بيت تر راهبرد ملي استراليا براي آموزش و: سوي آينده پلي به: ترين آنها راهبردي با عنوان از مهم. تدوين كند

ايالتي (هاي استراليايي  تمامي دولت اين راهبرد بيان كنندة مجموع تعهدات .است 2003-1998اي در حرفه

  .اي استبيت حرفهتر در مشاركت با صنايع استراليايي، براي يك نظام واقعي آموزش و) و ملي

بيت تر الزم براي تغيير و اجراي آموزش و) ����2.2(اين راهبرد، نيروهاي اقتصادي، صنعتي و اجتماعي 

اين . كندسيم ميتر ح ت چشم اندازي را با پنج هدف براي آراهبرد، . ساله را تحليل كرد 5اي طي برنامه حرفه

 يابي دست) 3ايجاد تحرك در بازار كار ) 2ها براي دنياي كار تجهيز استراليايي) 1: اند از ها عبارت هدف

هاي عمومي حداكثر رساندن ارزش خرج به )5ح  ت افزايش سرمايه گذاري در آ) 4ح  ت هاي برابر در آآمد پي به

  .ايبيت حرفهتر و آموزش

راهبرد ملي استراليا براي : شكل دهي آيندة ما: شامل مطالب زير است) و موجود( ديگر راهبرد ملي

  : كنداين راهبرد چهار هدف زير را دنبال مي .2010- 2004اي بيت حرفهتر آموزش و

  . اهد بودصنعت داراي نيروهاي كار بسيار ماهر با عملكرد قوي در اقتصاد جهاني خو – 1هدف 

                                                                                                                                                        
1 Reporting 
2 Jurisdiction - level 
3 Performance Review Committee (PRC) 
4 key performance  
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  .اي قرار خواهند داشتبيت حرفهتر كارفرمايان و افراد در قلب آموزش و – 2هدف 

  .جامعة محلي و مناطق از نظر اقتصادي و اجتماعي با يادگيري و اشتغال تقويت خواهند شد – 3هدف 

بوميان استراليايي داراي مهارت براي كسب مشاغل مستقل خواهند بود و فرهنگ يادگيري  – 4هدف 

  .مشاركت گذارده خواهد شد به آنان

: آيددست مي گونه به اين مهم اين. هر راهبردي بايد راهي براي اندازه گيري اثر بخشي خود داشته باشد

گردآوري اطالعات آماري آموزش برنده براي يك برنامه پيش: آيندهكشيدن نقشة : شكل دهي آينده ما

هاي از جهاني دادهتر جلو براي نگهداري و توسعة ساله رو به 5كه يك برنامه  2010تا  2004. ايبيت حرفهتر و

  :اين راهبرد نيز سه هدف دارد. (ANTA 2004a) اي استبيت حرفهتر آماري آينده در آموزش و

ها و پژوهش و با كيفيت عالي براي حمايت از تدوين سياستفراهم كردن پايگاه اطالعات جامع و  -

  اي،بيت حرفهتر يابي از آموزش و ارزش

بيت تر كارگيري اين پايگاه اطالعاتي براي برجسته كردن پاسخگويي عمومي و ارزيابي نظام آموزش و به -

  اي شامل اندازه گيري عملكردهاي كليدي؛حرفه

ها و در العات پايگاه از طريق بهره برداري از ارتباط بين دادهها براي تحليل اطبيشينه كردن فرصت -

 . ها در سطحي وسيع با تنوع زياددسترس قراردادن داده

دهد كه تشكيل مي (KMPs) 1هاي آن را مجموعه معيارهاي عملكرد كليديشالوده راهبرد ملي و هدف

 .رودكار مي آن بههاي مختلف گيري اثر بخشي نظام در ارتباط با هدفبراي اندازه

ويژگي، اندازه پذيري، دست يافتني، تناسب و ظرف ( 2اصل 5اين معيارهاي عملكرد كليدي بر اساس 

اين . شودو در ارتباط با كسب وكارهاي بنيادي و موضوعات راهبردي كليدي بخش ساخته مي) زماني

. آماري و پژوهشي بسيار مهم هستند هايدهي ملي و استفاده از دادهويژه در ارتباط با گزارش معيارها به

 : اند از معيارهاي فعلي عبارت

  ايبيت حرفهتر آموزان در آموزش و مشاركت و موفقيت دانش: 1معيار عملكردي 

  ايبيت حرفهتر آموزان از آموزش و مندي دانش پيامدهاي اشتغال و رضايت: 2معيار عملكردي 

  ايبيت حرفهتر از آموزش و پذيرش و رضايت كارفرمايان: 3معيار عملكردي 

  اي براي بوميان استرالياييبيت حرفهتر پيامدهاي آموزش و  :4معيار عملكردي 

  )2.6 ����( ايبيت حرفهتر پذيرش و رضايت جامعة محلي از آموزش و  :5معيار عملكردي 

   كارآيي عملكرد: 6معيار عملكردي 

                                                 
1 Key Performance Measures (KPMs) 
2 Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Timebound= SMART 
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  دهيهاي آماري شالودة گزارشگردآوري داده 3.3.4.1.2

هاي جامع و عميق تهية برنامه نهادهاي خود را مسؤول ها وسازمان ،ستراليايياوزراي  1990در نوامبر 

براي اصالح نظام آماري كردند كه نتيجة آن تشكيل مديريت اطالعات و استانداردهاي آماري آموزش فني 

استراليا، استاندارد تأييد  هايتوسط تمامي دولت 1993در نيمة سال . بود (AVETMISS) اي استرالياوحرفه

براي آموزش NCVER استاندارد اولين تصريح تخصصي استانداردهاي اطالعات است كه با نظارت. دش

 هاي پژوهشهاي جمع آوري شده و داده. (NCVER 2004a; 2004b)اي در استراليا انجام شد بيت حرفهتر و

هاي قابل اندازه گيري را براي هريك از معيارهاي كليدي مقادير زيادي داده انجام شده زير عنوان استاندارد،

  . دهي فراهم كردمنظور گزارش به عملكرد

   1هاي دادهمجموعه

و مجموعة جديد  ح ت مجموعة ارائه كنندگان آ: گيرددو عنصر كليدي را در برمي AVETMISاستاندارد 

تر كارآموزي يك بخش فرعي  مجموعة كوچكآموزان در  طور كلي، صحبت كردن در بارة دانش به. كارآموزي

   .ح خواهد بود ت تر ارائه كنندگان آ از مجموعة بزرگ

   3آموزيو حرفه 2مجموعة كارآموزي

ها وسيلة هريك از مقامات ايالت اطالعات حاصل از قراردادهاي رسمي آموزش كارآموزان و حرفه آموزان به

 هاي محلي استخراج وبار اطالعات از نظام هر سه ماه يك ،1996از اول جوالي . شودو مناطق جمع آوري مي

 -1دهي با معيار كليدي عملكرد، از گزارشدست آمده از اين مجموعه هاي بهداده. شودتسليم مي NCVER به

  .كنداي حمايت ميآموزان در آموزش فني وحرفه شامل مشاركت و موفقيت دانش

  :شامل موارد زير استدر هر سه ماه اطالعات كليدي ارائه شده 

  يادگيرندگان و شاگردان؛ -

  اي؛ارائه كنندگان آموزش حرفه -

هاي شغلي كه آمد پيهاي موثر و  ، تاريخاصالحو  فسخ قرارداد آموزشي شامل زمان شروع، نحوة -

 پردازد؛آن مي به صالحيت

كارگيري طبقه بندي  ها، نام قانوني و صنعتي كه درگير آن هستند، با به كارفرمايان شامل اندازة آن -

 ؛(ANZSIC)صنعتي استراليايي و نيوزلند 

 . هايا دوره) مدارك تحصيلي( ها صالحيت -

                                                 
1 Data Collections 
2 Apprenticeship  
3 Traineeship 
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 اي بيت حرفهتر مجموعه ارائه كنندگان آموزش و

شي از ارائه كنندگان آموزش خصوصي كه از دولت ها و بخ، بعضي دانشگاهTAFE1اطالعات از مؤسسات 

 – 1دهي با معيار عملكرديي اين مجموعه، از گزارشها داده. شودكنند جمع آوري ميبودجه دريافت مي

 . كندحمايت مي -ح ت مشاركت و موفقيت فراگيران در آ

  .اين امر يك گردآوري ساالنة اطالعات در تقويم سال است

  :آيددست مي كليدي در بارة موارد زير بهدر هر سال اطالعات 

  آموزان فراگيران و دانش -

  ها ها يا دورهگواهي نامه -

 ها  واحدهاي شايستگي يا پودمان -

 آموزيارائه كنندگان حرفه -

 آموزيهاي اراية حرفههاي استقرار يا مكانپرديزه -

  كننداستفاده مياي كه از بودجة عمومي هاي فني و حرفهمجموعه مالي براي آموزش

NCVER اين اطالعات شامل . كنداي در استراليا را جمع آوري ميهاي فني و حرفهاطالعات مالي آموزش

 – 6دهي با معيار عملكرديها از گزارشاين داده. ها و نقدينگي استها، بدهيها، داراييدرآمدها، خرج

شود كه موجب بهبود دقت و قابل مقايسه بودن ياي تنظيم مگونه داده به. كندحمايت مي -كارآيي عملكرد

 . معيارهاي كارآيي شود

  فرآيند جمع آوري اطالعات و ارائه آن

تهيه شده در  NCVERتوسطكه ها، نرم افزار معتبري  منظور تعيين اعتبار آن ها و بهقبل از ارائه داده

آموزي نندگان حرفهكخود و اراية  نظاماياالت و مناطق اطالعات را از . گيرداختيار اياالت و مناطق قرار مي

  . كننداستخراج مي AVETMISاستاندارد  ساسبرا

NCVER هاي مختلف صورت كند و هنگام ارائه آنها، كنترل كيفيت دادهها را اعتبار بخشي ميهدوباره داد

  . شوداياالت منعكس مي به هاداندن دادهگيرد و بازخورد آن همراه داليل و امكان بازگرمي

  برنامة مطالعات ملي

. اي استبيت حرفهتر دومين بخش مهم مجموعه حمايت راهبرد ملي، برنامة مطالعات ملي براي آموزش و

پيامدهاي اشتغال و رضايت  – 2دهي با معيار عملكرددست آمده از برنامة مطالعات ملي از گزارش هاي بهداده

و معيار  –اي پذيرش و رضايت كارفرمايان از آموزش فني وحرفه -  3معيار عملكرد، -ح  ت ان از آآموز دانش
                                                 

1 Technical And Further Education (TAFE)  
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مسؤول  NCVER. كند حمايت مي –اي براي بوميان استراليائيبيت حرفهتر پيامدهاي آموزش و - 4عملكرد

اين . است (DEST1)مديريت اين مجموعه مطالعات از طرف وزارت آموزش، علم وحرفه آموزي استراليا 

  :اند از مطالعات عبارت

  آموزي  هاي دانشآمد پيبررسي 

هاي باارزشي در بارة شود و دادهانجام مي NCVERوسيلة  هاي فراگيران هرسال بهآمد پيبررسي 

هاي پودماني توليد اي و همچنين تكميل كنندگان دورهبيت حرفهتر هاي دانش آموختگان آموزش وآمد پي

و غير آن، شامل طراحي پرسشنامه،  TAFEآموز  دانش 300000اين بررسي با جامعة آماري حدود . شودمي

دهي پيچيدة و گزارش) شبكه(هاي وب هاي كمكي، بررسيهاي بدون پاسخ، بررسيبار نامه نگاري، تلفن 4تا 

  :اند از ها عبارتررسيدست آمده از اين ب اطالعات به. موسسه است 80ها و حدود همة ايالت به خودكار

  هاي فراگيران ويژگي -

  ها اطالعات دوره -

 پيامدهاي اشتغال -

 دورنماي اشتغال و پيامدهاي قبل و بعد از دورة تحصيلي -

 اشتغال به درآمدها و ساير پيامدهاي مربوط -

 هاي تحصيلي باالتردوره -

 هاي مختلف دورهها جنبه به رضايت نسبت -

 ح و چگونگي استفاده از آن ت نظام آ به بررسي نظر كارفرمايان نسبت

از كارفرمايان در بارة . آيدعمل مي به بار بررسي منظمي از كارفرمايان ، هر دوسال يك1997از سال 

 2007اين پژوهش در سال . شودح در استراليا پرسش مي ت نظام آ به ها نسبت ها، درك، و رضايت آن ديدگاه

  .تكرار شده است

  آموزان بومي بررسي در بارة دانش

در . ح را در استراليا انجام داد ت آموزان بومي آ اولين مطالعه در بارة دانش NCVER ،2004در سال 

داليل انجام مطالعه . عمل آمد منطقة مختلف در سراسر كشور مصاحبه به 70فرد بومي در  785مجموع، از 

ها سودي  ها است و از مشاركت در اين آموزش آنگوي نيازهاي  ها پاسخآيا آموزش: اين سوال بود كه به پاسخ

  .شودنصيب آنها مي

  براي جوانان طي دو سال TAFEمدهاي آ پي :بررسي مسير آينده
                                                 

1 Australian Department of Education, Science and Training (DEST) 
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اجراي پژوهش  به اقدام NCVER، 2002آموزان سال  مدهاي دانشآ در استفاده از نتايج بررسي پي

هاي دورة زماني براي جوانان سنين آمد پيو  كرد 2004آموزان همان دوره در سال  گيرانة طولي از دانش پي

اين مطالعه، . ثبت نام كرده بودند مورد بررسي قرار داد TAFEدر  2001سال را كه در سال  24تا  15

هاي تحصيالت باالتر و ساير منافع آمد پيطور ويژه تغييراتي را كه در اشتغال، دستمزدها و سطح مهارت،  به

  .شده بود، بررسي كردحاصل از نتايح آموزش ايجاد 

  ها ساير مجموعه  3.3.4.1.3

هايي مانند ادارة آمار هاي ديگري هم از سازمانداده، NCVERهاي جمع آوري شده توسط در كنار داده

 هايي پردازد، زمينهي مختلف ميها و گردآوري اطالعات در زمينه  پژوهش به وجود دارد كه (ABS)1استراليا 

 دركه  )6278:0: كاتالوگ(، بررسي آموزش و حرفه آموزي )6227:0: كاتالوگ(كار مانند بررسي آموزش و 

) 1136:0: كاتالوك(هاي حرفه آموزي و كارورزي همچنين بررسي هزينه. شودبار انجام مي هر چهار سال يك

  .پردازدجمع آوري برخي اطالعات در زمينة موفقيت و مشاركت آموزشي مي به و سرشماري كه

 هاي زندگي،بررسي در بارة سوادآموزي بزرگساالن و مهارت به اقدام 2006در سال  ABSها، يندر رأس ا

عنوان بخشي از يك بررسي بين المللي در بارة سوادآموزي بزرگساالن خواهد كرد كه با همكاري سازمان  به

يعني ده سال  ،2006در نيمة دوم  3سرشماري. انجام خواهد شد 2(OECD)هاي اقتصادي و توسعه  همكاري

  . گيرد هاي يادگيري انجام ميدر بارة جنبه 1996  پژوهشبعد از 

 نظام: كندگردآوري اطالعات را مديريت مي 4(DEST)آموزي حرفه همچنين، وزارت آموزش، علوم و

هاي مهارت آموختگان در جمع آوري داده به كه 5(TYIMS)مديريت حرفه آموزي و اينترنت جوانان 

  .پردازد مي (NACS)6هاي كارآموزي جديد از طريق مراكز كارآموزي جديد دولت استراليا  دوره

  گزارش دهي و انتشار هايفرآيند  3.3.4.1.4

 در برابرتعهد NCVER. شودهاي مختلفي گزارش داده ميروش به ايبيت حرفهتر هاي آموزش وفعاليت

 ي كهگذاران و مؤسسات اي از كارهاي انتشاراتي قابل استفاده براي سياستمجموعهدولت استراليا،  به

ساخته شده است كه ) وب(اي تر شبكه براي استفادة بيش. كندرا توليد ميدهند  مشاوره ميگيران  تصميم به

دارد و دسترسي هاي ويژه وجود  ها و جدولعالوه براين، انبوهي از داده .دهدهاي جزييات را ارائه مي جدول

                                                 
1 Australian Bureau of Statistics 
2 Organization for Economic Cooperation and Development 
3 Enumeration  
4 Department of Education, Science and Training (DEST) 
5 Training and Youth Internet Management System (TYIMS) 
6 New Apprenticeships Centers (NACS) 
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توليد خدمات مورد نياز  به اقدام NCVERهمچنين . امكان پذير است NCVERاطالعات در سايت به كامل

هايي مانند هاي مورد درخواست مشتريان براي سازمانهاي آماري اتفاقي و مجموع دادهبراي درخواست

صنايع  آموزي حرفهوهشي، و شوراهاي ها، مراكز پژوزارت علوم و آموزش و حرفه آموزي استراليا، دانشگاه

  . نمايدمي

ترين گزارشي است كه  مهم) 3 - 1جلد (اي بيت حرفهتر در سطح ملي، گزارش ملي ساالنة بخش آموزش و

 اين مجموعة سه جلدي براساس درخواست قانوني ادارة آموزش ملي استراليا. شودها تهيه ميدر بارة فعاليت

 .(DEST 2005)ح طي يك سال است  ت ده و شامل سنجش عملكرد بخش آتهيه ش 1992مبتني بر قانون 

ح در طي سال  ت جلد اول بيان كنندة بازنگري كلي عملكرد آ گزارش هردو جنبة كمي و كيفي را در بر دارد،

ها دربارة عملكردشان در برابر وسيلة هريك از ايالت هاي تهيه شده بهجلد دوم مشتمل است بر گزارش. است

جلد سوم گزارش ميزان پيشرفت را بر اساس معيارهاي كليدي عملكرد . هاي توافق شدة مليويتاول

(KMPs)دهد و شامل آمارهاي جزيي و ساير اطالعات در بارة عملكرد ، تدوين شده توسط بخش ارائه مي

  . است KMPsملي مبتني بر معيار  نظام

هاي آن  آمد پيهاي آن، و نيز ها و چالشملي، موفقيتعملكرد نظام  به گزارش تلفيق شده، اطالعات مربوط

اين گزارش هرسال در نشست بهار مجلس استراليا در دستور كار قرار  .كندبراي مشتريان نظام را فراهم مي

طور مشترك برعهدة دولت مركزي و ايالتي است،  اي بهبيت حرفهتر از آنجا كه مسؤوليت آموزش و. گيردمي

ها اي است كه اين ايالتهاي ويژهح خاص خود را دارند كه شامل هدف ت هاي آهم برنامه هاي ايالتيدولت

  .ها برسند آن به مندند عالقه

 هر سال NCVERهاي آموزشي،خاطر پشتيباني از تعهدات بين المللي استراليا براي گردآوري داده به

كند و طي آن تهيه مي (OECD) ه هاي اقتصادي و توسعاي براي سازمان همكاريگزارش آماري ويژه

اي استراليا را در مقايسه با استاندارهاي طبقه بندي شدة بين المللي در بيت حرفهتر هاي آموزش وفعاليت

  .دهدگزارش مي، (ISCED) 1بارة آموزش

  مسايل و تحوالت جاري گزارش دهي در استراليا 3.3.4.1.5

دسته از ارائه  گردآوري اطالعات حرفه آموزي تنها آندهي اين است كه براي مسألة كليدي گزارشيك 

گيرد و اقدامات رسمي صورت مي ،كنندهاي مالي دريافت ميكمك دولت ح كه از بودجة جاري ت دهندگان آ

خصوص  اي بههاي فني وحرفهكلية آموزش و اي در سطح مليبيت حرفهتر مجموعة توليد كنندگان آموزش و

ي موجود ها در چنين شرايطي، ارائه تصوير واقعي از مهارت. گيردي را در بر نميارائه كنندگان بخش خصوص

  . يا مورد درخواست بسيار مشكل است

                                                 
1 International Standard Classification of Education (ISCED) 
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 - هايي ميان دولت و مؤسسات عرضه كنندة آموزش خصوصي در بازار آموزش در حال حاضر، كوشش

زرگاني و صنعت استراليا و اتاق با (ACPET)1اي خصوصي استراليا بيت حرفهتر مانند شوراي آموزش و
2(ACCI) - تيب، تر اين به مجموعة ملي آموزش بپيوندند و به گيرد تا ارائه كنندگان خصوصي نيزصورت مي

در حال حاضر پيشنهاد شده است كه . طور كامل گزارش شود اي بهبيت حرفهتر هاي آموزش وتمامي تالش

هاي آموزشي ثبت نام سازمان هايي كه بهخصوصي و شركتهاي توليد كنندگان براي ارائه داوطلبانة داده

هايي كه خارج از  هاي فراگيران و دورهويژگي به هاي مربوطدر درجة اول، گزارش. اند، فراخوان داده شودشده

  . (ANTA 2004b)شود ح دولتي قرار دارند منتشر مي ت هاي آفعاليت

 اجازه خواهد داد كه از اطالعات نظام به ده با عموم افرادهاي جمع آوري شسراسري داده برقراري سازگاري

براي مثال، تغييرات اخير در . عنوان يك برنامه اولويت دار معرفي گردد به نحو بهتري استفاده شود و به

آموزاني را كه توسط ارائه كنندة دولتي اجازه داده است كه كارآموزان و حرفه نظام به AVETMISاستاندارد

  .شناسايي كند اند هقرار داشت 3ش خارج از محيط كارتحت آموز

در حال . آموزان مربوط مي شود گيري حركت طولي جريان دانش توانايي پي به دهيمسأله ديگر گزارش

اي و آموزش عالي وجود دارد كه بيت حرفهتر مدارس، آموزش وگانه براي  هاي آماري جدامجموعهحاضر 

اين امر . ها انجام شودآساني ميان اين مجموعه به جايي افرادگيري جابهو پي هرگز اجازه نمي دهند شناسايي

سوي انتخاب يك شناسانندة  حركت به. سازدآموزان را بسيار مشكل مي درك ماهيت واقعي مقصدهاي دانش

جازه اين امر ا. شودپيشرفتي است كه در چند ايالت و منطقه تعقيب مي ،آموز فرد براي هر دانش منحصر به

آموزان در  گيري درست مسير حركت دانشها باهم، پيخواهد داد از طريق هماهنگ كردن دائمي مجموعه

  .هاي مختلف ميسر شودطول زمان در بين بخش

آموزي، معرفي معيار كليدي جديد  دهي آمارهاي حرفهگردآوري و گزارشدر  ظهور ديگر نوچالش 

اصالح اطالعات در بارة  -ايبيت حرفهتر آموزش و به نسبت رضايت و عالقة جامعه -  (KPM5)5عملكرد 

اي در استراليا هاي فني و حرفهعنوان اولويت بخش هاي حرفه آموزي براي مناطق و جوامع محلي بهفعاليت

آوري روست، زيرا جمع دست آوردن اطالعات براي همة مناطق و جوامع محلي با مشكالتي روبه به. است

  . اي نيازمند رويكرد ديگري استمنظري منطقه به تر بر افراد تمركز دارد و گسترش آن سنتي اطالعات بيش

گيري اين فصل، يادآوري اين نكته مهم است كه با در نظر گرفتن بعضي مالحظات، بخش  در نتيجه

ح  ت وسيلة آ الگويي كه به. بود 1990اي دولت استراليا پيشرو گزارش دهي در دهة بيت حرفهتر آموزش و

. هاي اجتماعي از آن اقتباس كردندويژه بخش به ها،مورد استفاده قرارگرفت همان است كه ساير بخش

                                                 
1 Australian Council for Private Education and Training 
2 Australian Chamber of Commerce and Industry 
3 Off-the-job training 
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ويژه توانايي  هاي بخش و بههاي گردآوري و گزارش دادههنوز اصالحات مهمي براي راه توان ادعا كرد كه مي

  .شودا انجام ميهاي خاص جمعيتي در جامعه استراليآن براي درك مشاركت و موفقيت گروه

�    2222    رXرXرXرX    وووو    دددد    ی��Àی��Àی��Àی��À        ارزشارزشارزشارزش    وووو    ¿¾	½¼¿¾	½¼¿¾	½¼¿¾	½¼            ٣.٣.٥٣.٣.٥٣.٣.٥٣.٣.٥��� حححح        تتتت    ����    
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موضوع اصـلي   �� ٤"آينده ساز"در طول يك راهبرد  ح ت آاي بيت حرفهتر نظام آموزش و 3سازي نوين به نياز

كـه ميـزان حساسـيت، سـرعت و      بـا وجـود آن  . ه استتبديل شد) آلمان(سياست آموزشي در داخل و خارج 

صورت يك پديده يـا مسـأله    به داليل مختلف به سازي نوينكند، كشور ديگر تغيير مي به اثرگذاري از كشوري

 تعهدات اتحادية اروپـا جهـت يـادگيري مـادام العمـر     ؛ واقعيتي كه در چهارچوب ه استبين المللي ظاهر شد

در نتيجه، مرزهاي  ).1996كميسيون اروپائي (عنوان استراتژي جهاني براي همة كشورهاي اروپايي درآمد  به

، شامل آموزش عالي و دانشگاهي، بيش از آموزي حرفههاي مختلف نظام آموزشي يا كشيده شده ميان بخش

هاي يادگيري بـا نيازهـاي محـيط كـار انطبـاقي وجـود نـدارد؛         آمد پيد كه ميان اين ديدگاه دامن ز بيش به

در برابـر ايـن   . هـاي برنامـه درسـي شـد    الگوهاي سنتي و باز انديشي بنيادين در بارة دوره به همچنين منجر

حركت جديد، مشكل درهم تنيدگي جوانان با ساختار زنـدگي اجتمـاعي و اقتصـادي وجـود داشـت كـه در       

 Smith( "تقسـيم كـار   "هنگامي كه . ها بودزمان با تغيير نسل عنوان جزيي از فرآيند طبيعي، هم به گذشته

 ، مشـاغل و فرآينـد كـار شـد،    5گزين يا مكمل اشكال منسـوخ حـداقل معيشـت    تدريج جاي به) 1776/1993

ز چيـزي در  جزيـي ا  ،گيري مهـارت هاي مستقل براي توليد كاال وخدمات و فرآيند شكلضرورت ايجاد طرح

بـرخالف  . ناميـد  "سـوي عقالنيـت   گرايش اساسي تاريخ اروپا بـه " آن را (Brunner 1956, 17)آمد كه برونر 

شوراهاي  در قرار داشت كه "6تقليد "بيتي تر آموزي، مفهومتقدير، در پشت بازتوليد حرفه هر به آموزش عالي،

، قانون كارگران مـاهر نظـام   1563در سال  انگلستانبراي مثال، در . حكومتي قرون وسطي نهادينه شده بود

                                                 
 مراجعه شود 3.3.0مقاله  به -توماس دايسينگر 1.
اي،  ح، آموزشگري حرفه خط مشي آت: زمينه اصلي پژوهش - ازنشسته دانشكده مديريت كسب و كار دانشگاه مانهايمدكترا، استاد ب -ژورگن زابك. ٢

  ..ح، ارزشيابي موسسات آموزشي، فلسفه آموزش تاريخ آت
3. modernisation 
4 Future-Proof  
5 Subsistence 
6 Imitation  
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 مند كـرد  عنوان سياست نيروي انساني و استخدام توصيف شده است نظام به كارآموزي را با تأسيس آنچه كه

)Perry 1976, 6;Deissinger 1994 .(  ،خدمت كردن يك كارآموز تحت نظارت استاد كار ماهر واجد شـرايط

. آوردن مجوز آزادي كسب وكار در داخل يك شهر بـزرگ يـا كوچـك گرديـد     دست پيش نياز اصلي براي به

موضـوع  . شـد كرد شامل استاندارد كردن محتواي آموزشي نميها را تعيين ميكه اين نوع انتخابهايي قانون

شـد و خـارج از    هايي بود كه درون جوامع كسب وكـار يـا شـغلي انجـام مـي     روشني محصول فعاليت اخير به

بسيار جالب توجه است كـه   .(Doich 1959/1982)قرار داشت  "1غرببراي برنامة درسي "لتي و مقررات دو

تـر كشـورهاي ديگـر     ها بـا بـيش   هاي دنياي آلماني زبانرغم توسعة عمومي در همة جوامع اروپايي، تفاوت به

بخـود جلـب   نگـاه نـاظران تـاريخ را     (Deissinger 2004) اروپايي در زمينة خاص فرهنـگ اسـتاد شـاگردي   

آموزش چه ديدگاهي دارند و چگونه با  به اين تفاوت مشمول اين نكته است كه جوامع مختلف نسبت. كند مي

كننـد   پرورش شخصيت افراد، ارتباط برقرار مي به انديشة مهارت آموزي براي يك حرفه يا يك شغل، با توجه

(Winch 2006) .رود، در ايـن  كـار مـي   هاي ملي بـه بافتتر  آموزي كه در بيش ريشة جدايي آموزش از حرفه

  .گيردمسير قرار مي

يدر و شـنا توسـط گئـورگ كرشنا  آمـوزي   حرفـه براي بافت آلماني كامال مشخص است كه با وجود نهضت 

در  Georg Kerschensteiner and Eduard Spranger ((Blattner 1965; Winch 2006)(ادوارد اشـپرنگر  

 اي، بازيـابي واقعـي از آن نـوع خـاص كـه در واژة     بيت تحصيل كرده حرفـه تر بازيابي انديشه و آرمان مطلوب

Bildung  وجود نيامد  مستقر است به "آموزش انفرادي"يا(Paulsen 1895). مند هـر دو نظـام   با توسعة نظام

-و مدرسة پاره وقت حرفه )Grundschule( ندشولهومدرسة ابتدايي يا گر(اي آموزش عمومي و آموزش حرفه

بـيش از پـيش    Bildung، واژة )محصوالت روشن اين فرآينـد هسـتند   )Berufsfachschule( يا بروفشوله اي

شايد بتوان ادعا كرد . ها قرار گرفت هاي آموزشي و وظايف سازماني آنتحت تأثير ادراك فني يا سياسي دوره

بـدون انعطـاف پـذيري و    عنـوان نهادهـاي اجتمـاعي     بـه  هاي آموزشي با ايجاد يك شناسنامة ويـژه كه دوره

ناميـده شـود،    "توسـعه "نتيجة اين رفتار ممكن است . كنندهاي بيروني عمل ميگزيني در برابر چالش جاي

 "توسعه"هاي هنگامي كه دراين مقاله واژه. وجود آمده است به) زنده(كه در يك رفتار ارگانيك  بدون بيان اين

هـا و   ي ارائه شده توسـط آن ها ف مفيد نهادهاي آموزشي و دورهوظاي به را كنار هم قراردهيم، "يابي ارزش"و 

گونه كه در  البته، همان. توجه داريمها در يك رفتار مناسب  شان در باز تعريف و بازنگري آن همچنين ظرفيت

در آغاز قـرن نـوزدهم مطـرح     )Humboldt(ت مبولدها يا با اصالحات آموزشي 1970و  1960هاي دهة بحث

   ).Blankertz 1969: Deissinger 1998, 25 ff( شودبيتي ميتر هاي خالصشامل هدفشد، اين امر 

                                                 
1 Occident  
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بـا  آمـوزي   حرفـه كار برديم تا نشان دهيم كـه نظـام    را به ")كارآموزي( 1شاگردي -فرهنگ استاد"ما واژة 

يابد و بايد در ارتباط با ساير نهادهاي اجتماعي نظير بازار كـار،  فلسفة خاص يا منطق ذاتي خودش تعين مي

اين فرضية نگاه  به با توجه .(Raffe 1998, 391)اقتصاد، نظام روابط صنعتي و البته نظام حكومتي درك شود 

 2مهـم  آورد هـم عنـوان سـومين    به كارگيري وظايف دولت از منظر صرفاً سازماني و با به آموزي حرفه به كردن

سوي آن هـدايت   اي بهبيت حرفهتر كه واقعاً آموزش ورا آنچه  به ظرفيت بصيرت يافتن Greiner 1988)مثل (

و " فـرد  منحصر بـه "عنوان يك راه  به آموزي حرفهدر آلمان، درك يك مسير جداگانة . يابدكند كاهش ميمي

ـ (اغلب كشورهاي جامعة اروپـايي   به باارزش در نوع خود، كشور را نسبت در ) اسـتثناي اتـريش و سـوئيس    هب

و  آمـوزي  حرفـه سـازمان   بـه  طور سنتي با توجه هرحال، به اين موقعيت يگانه، به. اي قرار دادوضعيت جداگانه

 از يكـي بـراي پيشـرفت   امكـان   يتيابي جداگانـه شـامل محـدود    آموزش عمومي و نيز معيارها و نظام ارزش

از سوي ديگر، ممكن است چنـين بحـث شـود كـه     . (Young, 2003)آورد وجود مي انتقاداتي را به ديگري به

خوبي در روابط دروني ريشه دوانـده اسـت؛ امـا     ، در مورد آلمان، بهآموزي حرفه مسيرهاي علمي و غير علمي

پايـداري مسـير    تـر بـه   صورتي قوي به روشني و به ها هاي فرعي وابستة دروني و تعامل دو طرفة ميان آننظام

بيـت  تر دوگانـة  نظـام كـه   با وجود اين . (Deissinger, 1998)كند كشورهاي ديگر كمك مي به اي نسبتحرفه

دهد، از نظر فرهنگـي باعـث    اي را شكل ميبيت حرفهتر مسير اصلي آموزش و) دوگانه نظام(شاگردي  -استاد

هـاي  د دورهتوانـ چنـين مـي   هـم . ايجاد ثبات شده؛ اما از نظر عملكردي چهارچوب منعطفي پيدا كرده اسـت 

هاي شغلي جديد آموزي مشاغل منسوخ شده را بدون تاثير پذيري از اثرات منفي آن حذف كند؛ مهارتحرفه

ساختار ). 3.1.1 ����(و فني وفق دهد مشاغل موجود را با تغييرات اجتماعي، اقتصادي و را درهم ادغام كرده 

ـ برابر و با حقوق گيري، مركب از چهار حزب  هاي تصميمكميته كـه بـراي    اصـول توافـق عمـومي   ا رعايـت  ب

كند و مانع تفسـير  اي معتبر است، نفوذ منافع بخشي را محدود ميبيت حرفهتر ساختارهاي نهادي و محتواي

خارج  ح آتهاي شاگردي و دوره -استاد نظامهردو . (Deissinger 2001c)شود مي يابي طرفه نتايج ارزش يك

ي تمام امدارس حرفه). 1.4 ����(وجود آمدند  به ح آتمستقل در بارة   پژوهشاز نظام دوگانه قبل از انجام يك 

آموزان را براي يك شغل  دانش كه) شدند ناميده مي )Berufsfachschule( شولهبروف فا 1973در سال (وقت 

.  )3.3.8.2 ����(اند منطبق كرده -مند نظاميابي  بدون ارزش -كردند، تا امروز خود را با تغييرات جاريآماده مي

 دستيار"براي ) 1971سال (وزراي آموزش و امور فرهنگي بروف فاشوله را در جمهوري آلمان  همايشوقتي 

 همراهـي  پيش از كار يا ضمن انجام كاريابي  هيچ نوع ارزشبا تاسيس كرد، ) Assistentenberufe(" مشاغل

نيز وجود داشت كه با گسترش ) Fachschule() 1975(در فاشوله  ح آتي ها همين وضعيت براي دوره. نشد

سـوق داد و  ) ماننـد تكنسـين  (اي هاي سطح بـاالي حرفـه  سوي گواهي نامه را به اي، آندانش و مهارت حرفه

                                                 
1. apprenticeship 
2 as the crucial tretium comparationis 
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هـاي ديگـر   مثال. سمت بخش مدارس عالي هدايت كرد به همچنين مدارك تحصيلي عمومي مدرسه مدار را

هـاي علـوم كـاربردي     ؛ جايي كه پـذيرش بـراي دانشـگاه   )1969تا (هستند ) Fachoberschule(فاشوبرشوله 

)Fachhochschulen (اي تواند مورد تقاضا قرار گيرد و مدارس گرامر حرفـه مي)ازهـا   آن منشـأ كـه  ) 1967 

  .است گرفته شده) Wirtschaftsoberschule( )1926( ويرشافت شوبرشوله

  ايبيت حرفهتر نقش عملي پژوهش تجربي در آموزش و

هاي تجربي در يـك بافـت كـم و    هاي مجزاي پژوهشهم پيوستن انواع فعاليت ، با به1960آلمان دهه  در

در آن زمان، . (DFG 1990)وجود آمد  اي بهبيت حرفهتر پژوهشي در آموزش ومناسب بيش يكدست، صحنه 

كـرد،  محور را ميسر مـي  نظريةجنبة تلفيقي كه زمينة كاربرد رويكرد پژوهش  به جامعة پژوهشي بدون توجه

-كه بحـث  با وجود اين. (Lempert 1974)داد شاگردي از خود نشان مي -استاد نظامانتقاد از  به عالقة زيادي

كاهش آن  به خاطر ماهيت نظام شركت محور و همچنين اهميت رو به مشكالتي را 1960هاي آموزشي دهه 

 نظامنقش  ها وبيت آلمان با بيان موفقيتتر يتة ملي تعليم ووجود آورد، كم در مواجهه با دوگانگي بازار كار به

 Deutscher Ausschuss fur das Erziehungsund Bildunhgs-wesen)استاد شـاگردي از آن دفـاع كـرد    

1964a. 131 ff).      اين امر همچنين بدون ارائه يك پاية تجربي در بحث براي دفاع يا مقابلـه بـا نظـام سـنتي

هـاي   يـابي مقايسـة هـدف    كارگيري پـژوهش ارزش  كه قصد اصلي به با وجود اين. فاق افتادشاگردي ات -استاد

. سرعت نمايان شد به يابي ارزش هاي ي واقعي بود، ابزارگرايي سياسي پژوهشها با موفقيت) قصد شده(ادعايي 

ـ   به ويژه با توجه پژوهش، به) نقش(در نتيجه، وظيفة  تغذيـه   بـه  ة آن،ويژگي جديد نهادينگي يا نصـيحت گران

يكـي از  . هاي آموزشي تغيير كـرد ها در تصميمات سياسي از پيش تعيين شده در زمينة سياستكردن بحث

در برابـر    پـژوهش يـابي تـا كنـون محافظـت روش شناسـانه از نتـايج        هاي پـژوهش ارزش ترين چالش جدي

يكي از . (Sanders 2000)طريق تأسيس استانداردهاي قابل قبول پژوهش تجربي است  ازابزارگرايي سياسي 

  ).  Parsons 1976; Luhamann 1996( است سيستم نظرية بر مبنايرويكردها، پژوهش 

يابي قصد دارد از طريق بررسي و  اين معني است كه ارزش به يابي ، پژوهش ارزشمسيستبا رويكرد تئوري 

هـا يـا مؤسسـات    هايي مانند دورهتوصيف واقعيت به ها مرتبط، براساس مقاصد يا وظايف آن هايارزيابي هدف

هاي تجربي را برگزيند كه پژوهشـگر  چنين طرح پژوهشي قادر خواهد بود آن دسته از داده. آموزشي بپردازد

 اند ها توانسته آنسازد كه آيا  كند و روشن مي هاي آموزشي هدايت ميدورهجديد يا  پيشينسوي مشكل  را به

 خـاطر  يـابي بتوانـد بـه    اين امكان وجـود دارد كـه پـژوهش ارزش   . حل مشكل يا چالش مربوط كمك كنند به

سـمت بـازنگري يـك طـرح      انتظاراتي كه براساس وظايفش از آن مي رفته است، به به شكست در پاسخگويي

گيـرد،  ها را در بر مـي همة زمينه مناسبيابي  پژوهش ارزش. مؤسسه جهت گيري كنديك يا  گذشتهاجرايي 

هاي غلطي كه هاي قانوني يا فرضبررسي انتظارات توصيف شده، نقايص هدف به تواندنحوي كه پژوهش مي به
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بايد هدف همة نتايج ايـن نـوع پـژوهش معرفـي موضـوعات      . گذارد كمك كندهاي آموزش اثر مي بر نوآوري

معرفي يـك   به شود، بلكهنتايج معتبر منجر مي به يابي نه تنها كه ارزش حاصل شودپژوهشي باشد تا اطمينان 

  . (.Sanders 2000, 67 ff., 167 ff)كند  هاي پژوهش كمك مي پرسشجديد و  مسايل

تـوان  هـا، مـي  هاي آموزشي و گواهي نامه ، هدفهابكمك متمايز كردن دوره سيستمي،نظرية دورنماي در 

عنوان يك وجود ساختار يافتـه   به اجتماعي تعريف و نظامفرعي در درون  نظامعنوان يك  به نظام آموزشي را

از جامعه جـذب  ) در درجه اول براي تغذيه(را دادها  فرعي درون نظام. (Parsons 1976) كاركردي تصور كرد

هـاي  دوره. رسـاند  انجام مي به ها نظامبراي ساير ) داد برون(را  يزمان وظايف همفرض بر آن است كه كند و مي

عنوان نهادي ديده شوند كه بايـد هماهنـگ بـا كـاركرد خـود در نظـام        به تواننداي ميبيت حرفهتر آموزش و

بايـد بـراي يـك    ) 1: (اين بدان معني اسـت كـه  ). يا خودشان را سازمان بدهند( اجتماعي سازمان داده شوند

-دست آوردن گواهي ها در به يت آنك تحصيل كنندگان و رضاتر مانند(تقاضاي آموزشي  طرفبخش ويژه در 

باز توليد  هاي قابل توجه بهنامه دادي را توليد كند كه بتواند با ارائه گواهي جذاب باشد و برون) هاي خاصنامه

بـراي   ايـن وظـايف را بـا تـدارك يـادگيري مناسـب      ) 2(؛ )كاركرد بيرونـي (نيروي انساني در جامعه بپردازد 

در مقابل ايـن  . انجام دهد) كاركردهاي دروني(بيتي تر نهادهاييك عنوان  به ،ها هاي ناشي از وظايف آن هدف

هـاي  منـافع گـروه   سازگار كـردن اي نيازمند بيت حرفهتر آموزش و حيطهدورة در نوآوري در ، هر پس زمينه

 چهـارچوبي كـه معمـوالً در   –يكـديگر اسـت    اهاي صنفي بـ ها يا اتحاديه اتاق ها، مختلف مانند دولت، شركت

اي آموزشـگاهي مشـاركت دارنـد    بيت حرفـه تر ايالت فدرال در آموزش و 16كه  واقعيتموقعيت آلمان با اين 

ترين چالش در درون اين سياست عبارت است از متقاعد كردن مردم و نهادهـاي مربـوط    جدي. رو است روبه

تـر   بـيش اجتمـاعي   دمنديسوبيتي بهتر يا تر شود داراي نتايجيا طرح جديد كه تصور مي طرحيك  به نسبت

در  1مدرسه محـور ) Berufsgrundbildungsjahr(اي براي مثال، سال پاية حرفه. استموجود  نظام به نسبت

، شـوراي آموزشـي   شدر اين برنامة ساختاري. هاي آموزشي توسعه يافت تأسيس شد و با سياست 1970دهة 

هـاي اجبـاري تمـام وقـت در يـك زمينـة       دورهصـورت   آلمان مقرر كرد كه اولين سال شروع آموزش بايد به

شـاگردي  -روشي متفاوت با آمـوزش سـنتي اسـتاد     به اجرا در آيد و به يك بخش توليدي مجزاي ازاي  حرفه

» كشـي  بهـره «خاطر اجتناب از  به ديدگاهاين  پيروي از. (Deutscher Bildungsrat 1970)شود  دهي سازمان

بيتي حتي در شرايط محـدود دنيـاي   تر هاي جديد براي آرزوهاي رصتزود هنگام از كارآموز و گشوده شدن ف

يـا   "2همكـاري "اي تحقـق يـك مفهـوم    كه اجراي سال پاية حرفـه  با وجود اين. كار براي مهارت آموزي بود

و هدف اصلي دوره كه در برنامة درسـي  . تر بوددوگانه بسيار نزديك نظام به آن بود، اما قصد اصلي "3تناوبي"

                                                 
1. School-based vocational foundation year 

  2. Cooperative 
 3. Alternative 
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» يپرورش و آموزش«تر  ظاهر شد، مطابق با تفكر آموزشي رايج زمان بيش "١رهايي بخش"هاي يادگيري  هدف

شود كه آيا مشروعيت آموزشي  ها مطرح مي پرسشيابي اين  از منظر ارزش. »صالحيتگواهينامه «بود تا ارائه 

هـا و  آيـا شايسـتگي  . ن معتبـر اسـت  آ» 2كـاركرد بيرونـي  » بـه  اي در درجه اول با توجهاوليه يك دورة حرفه

تر براي  كارآموزي بعدي است؟ آيا از همه مهم باآموزي  حرفهاولين سال بين زدن  پلابزاري براي  ها صالحيت

هـاي  رزوهاي خروجـي آعاليق و  اشتغال مهارت طلب مناسب است؟ به توانا ساختن جوانان جهت ورود موفق

 شوند چيسـت؟ آيـا ايـن دوره مطـابق انتظـارات آنهـا نسـبت       ي ميامدرسه هنگامي كه وارد سال پاية حرفه

اي كه وارد يك شغل خاص بشوند در يـك دورة عمـومي حرفـه    اي است، حتي اگر قبل از آنآموزش حرفه به

دهند بعد از فراغت جيح ميتر كه يا اين رو شوند به روخواهند كه با دنياي كار ها مي ديدند ؟ آيا آنآموزش مي

  در يك كالس آموزش داده شوند؟ عمومي آموزشاز 

بيـت  تر گذاري هدفمند در زمينة نـوآوري در نظـام آمـوزش و    جديدترين مثال ديگري كه در بارة سياست

اسـت كـه توجـه و حمايـت     ) Übungsfirmen( 3هـاي تمرينـي  توان گفت اجراي شـركت اي آلمان مي حرفه

جهـت گيـري ايـن نـوآوري برنامـة درسـي و       . تساختاري دولت را در ايالت بادن ورتمبرگ جلب كرده اسـ 

 زمينـة بحـران بـازار آمـوزش    پـس  در برابـر  . مدرسة تمام وقت اسـت  يالگو به سمت اصالت دادن آموزشي به

)Deissinger 2006a; Deissinger/Hellwig 2004(در حال  -در دو سطح ايالتي و ملي -هاي آلماني ، دولت

اي مدرسه محـور و همچنـين   هاي آمادگي حرفهت كنندگان در دورهحاضر بايد خود را با افزايش تعداد شرك

اخذ مدارك قابل قبول در بـازار كـار    به ها موفق درصد آن 50اي كه تنها آموزان تمام وقت فني و حرفه دانش

 در ها ضرورت دارد كه ويژگي ارتباط با كاربراي بهبود موقعيت اين دوره. شوند، وفق دهنددر سطح ملي مي

بار ديگر انعكـاس دهنـدة فرهنـگ     اين مشكل يك. تقويت شود گانهدو نظاماي خارج از بيت حرفهتر آموزش و

ذهني دارد كه مـثالً بـراي نظـام آموزشـي      الگوهايشاگردي است كه ريشه در بنيادهاي اجتماعي و  -استاد

 Harris/ Deissinger 2003; Deissinger /Smith /Pickersghi)انگلسـتان و اسـتراليا غيـر معمـول اسـت      

2006) .  

در  و گـرا كـرده   عمـل اي را شود مدارس حرفهبيتي هستند كه تصور ميتر مثابه ابزار به هاي تمريني شركت

مـدرك   4بازارپـذيري  ،ايهـاي حرفـه  كـالج اي دو سـالة تمـام وقـت در    بيت حرفهتر هاي آموزش ودورهمورد 

شـاگردي   -هـاي بعـدي اسـتاد   دورهدر پذيرش در هر دو زمينة استخدام افراد ماهر و  را،تحصيلي دستياري 

اعتبـار   به براي وسعت بخشيدن 2005اي بازنگري قانون آموزش حرفه كه با آن. (Feller 2002)افزايش دهند 

 Federal Ministry of Education and research( هاي فدرال را فراهم كرد بخشي، مسؤوليت پذيري دولت

                                                 
1. emanicipatory 
2. Extennal Functionality 
3. practice firms 
4. marketability 
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هاي تمريني با توسـعة   بيتي و اجتماعي، شركتتر باقي ماند كه آيا از نظر دورنماي پرسشاين اما باز ، )2005

ها را مشابه سـازي   هاي معمولي كار در شركت ها در يك فضاي واقعي يادگيري كه مشكالت و فعاليت مهارت

منـافع   بـه  هـاي تمرينـي   بيتي از مفهوم شركتتر انتظارات. دهند ميجوانان را افزايش  پذيري كند، اشتغالمي

آمـوزان را در درون   گردد كه يك حركت يادگيري خـالق كـه هـردو گـروه معلمـين و دانـش      مفروضي برمي

عنـوان شـيوه    بـه  دهد كه مستلزم درك جديدي از روابط بين ياددهي و يادگيريهاي متفاوتي قرار مي نقش

اسـت  اين معنا كه نوعي يـادگيري   به يا اقتصاد، بازرگانيريت هاي عادي دروس در مديمتضاد با شيوه كالس

تيـب،  تر و بـدين  (Tramm 1994)كنـد   كمـك مـي   "فكر كردن و عمل كـردن "فائق آمدن بر دوگانگي  به كه

بيتـي كـامالً غالـب و    تر عنوان يك مفهـوم  به حاضر كند كه در حالرا تعقيب مي» 1آشنايي بافعاليت«مفهوم 

 .  (Czycholl 2001)  شوداي ديده ميبيت حرفهتر هاي جاري آموزش وبحثنوآورانه در درون 

 Deissinger / Ruf( نيز مورد ارزيابي قرار گيرد سيستمي تواند از ديدگاه نظريةتمريني ميمفهوم شركت 

از ) كـاركرد درونـي  (رسد در اجراي شركت تمريني هنگام يادگيري و يـاددهي  نظر مي كه به در حالي .)2006

بيتي روشني وجود داشته باشد، تأثير آن بر سهامداران بيروني در حد تر يك ارزشآموزان و معلمان  نگاه دانش

ها هنوز بـراين باورنـد كـه اجتمـاعي شـدن در      ها و شركتاتحاديه). كاركرد بيروني( شودمتوسط پديدار مي

 اي تمام وقت برابربيت حرفهتر آموزش و يگوالتوان با  نميرا جريان كارآموزي براي توليد تجربة كاري واقعي 

دوگانـه سـازي    - "سـاندويچي  يالگـو  "در مقابل اين پيش زمينه، بسيار محتمـل اسـت كـه تنهـا     . دانست

اي در يك هاي تمام وقت حرفهدوره كوتاه شده بادورة كارآموزي  يا 2كاورزيكيب كردن تر يادگيري از طريق

گزين تمام يا بخشي از يك دورة  عنوان جاي به در كاركرد آينده -مشابه آنيا مؤسسه ) Berufskolleg( كالج

 واردبيتـي آن  تر سياسـي و  مشروعيتمفهوم شركت تمريني و  بر اين امر، البته فشار زيادي. شودبكارآموزي 

دان مي تواند اين باشد كه مفهوم شركت تمريني در زماني نـه چنـ   هاي آن، در واقع، آمد پييكي از . آوردمي

 /Deissinger) بشمار نيايدبراي فعال سازي مدارس  عنوان بهترين راه حل اجتماعي و اقتصادي به ديگردور 

Smith / Pickrsgill 2006).   

  ح ت هاي نوآورانة آطرحگر مثابه اصالح به يابي ارزش 3.3.5.3

در معرض ديد قـرار دادن  ) 1: (عنوان ارائه دو كاركرد تالش علمي تعريف كرد به يابي را ممكن است ارزش

در  اثـرات مـورد نظـر    سـنجش  بـه  اجـازه دادن ) 2(هاي آموزشي؛مؤسسات آموزشي و فعاليت تجربيواقعيت 

گيـري نتـايج   يابي علمي بايد معطوف كشف و انـدازه  بنابراين، توجه ارزش ).����5.4( پس زمينه واقعي شرايط

عنوان ابزار انتقـادي كـه مـانع     به يابي افزون برآن، كاركرد ارزش. هاي تعريف شده باشد براساس هدف تجربي

                                                 
1- activity orientation 
2. internship 
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هاي خطرناك و فعاليت به از تجارب عملي خسارت آور است، موجب باالبردن آگاهي نسبت پيروي متخصصان

اجراي اين وظيفـه در شـرايطي   . آثار قابل پيش بيني مي شود به ها يا رفتار با توجه توصيه براي اصالح هدف

يـابي از   در اغلب مـوارد ارزش . شود چندان آسان نيستآماده و شروع ميدر آن شرايط يابي معموالً  كه ارزش

تـأمين  تر از حمايـت   بلكه بيششود؛ كنند حمايت نميسوي پژوهشگراني كه از اعتبارات بيروني استفاده مي

غالباً براي تأثير   پژوهشبنابراين، . شود برخوردار مي كنندتعقيب مي منافع معيني راكه  طرحي كنندگان مال

اگر نقصان مهمـي وجـود داشـته     رود ويابي شده بكار مي هاي آموزشي ارزش گذاشتن بر فهرستي از سياست

از افـرادي كـه    0صـادق اسـت   نمونـه هـاي  طرحخصوص در حوزه  اين امر به. باشد، فهرست بايد اصالح شود

ها ادامه دهند  توانند اين مقاومت را سالمي برخوردارند  پژوهشهاي در برابر يافته مقاومقوي ديدگاه مسلكي 

بـر  اگـر تنهـا   باشد و  طرحهاي  هدف به تأمل نسبتيابي واقعاً بدون انتقاد و  هرحال، اگر ارزش به ).5.1.3 ����(

با حواشي خـاص آن بـا    بيتيتر نيازهاي پژوهش به ر پاسخگوييكاركردهاي بيروني ودروني فني تأكيد كند، د

، بايـد اطالعـات   سـت گرا عمل ة شناختيرشتيك بيتي تر آن كه پژوهش به با توجه. شكست مواجه خواهد شد

 بنـابراين، . بسـيار مهـم اسـت   نيـز  بيتـي  تر راهنمـاي  ارايـه پشـتيباني و  معتبري توليـد كنـد؛ افـزون بـرآن،     

يابي، معيارهاي خاص خود را دارد كه جايگزين معيارهـاي تعريـف    ابزاري براي ارزش عنوان به بيتيتر پژوهش

  . عنوان يك تصحيح كننده است به شود، اما داراي كاركردي اضافيتوسط حمايت كنندگان مالي نمي شده

رطبـق  ب. انـد روشني در درون يك زمينة تاريخي و نظام يافته قرار گرفته به )5.4.1 ����(بيتي تر رويكردهاي

با كه در آن در نظر گرفت  2 بايد در برابر پيشينة يك زمينة نهادي پيچيدهرا ها  ، آن1نظرية نهادهاي آموزشي

الزم  هاي مـردم شـناختي   انديشهبيتي و همچنين تر هاي انديشهها و هاي سياسي، تقاضا براي صالحيتهدف

يـابي در پـژوهش آموزشـي     ارزش .(Reichwein 1925/1963, 89) شودبرخوردعنوان نيروهاي واقعي  به است

 .پيـدا شـده اسـت    پـيش از ايـن  كه  كند كه آيا راه حلي براي مسائل جاري پيدا خواهد شد يا اينارزيابي مي

شود، اما بهتـر  خوانده مي " 3دانشگاه آموزش مشاركتي"صورت رسمي  كه به –" Berufsakademie" مفهوم

�  ٤"ايعلمي حرفه" است��بـراي سياسـت    يعنـوان مثـال   بـه  ممكن است – (Deissinger 1005a)جمه شود 

بادن آكادمي  بروفس "در . تأكيد دارد اي بيت حرفهتر آموزش عالي ديده شود كه بر جنبة كاركردي آموزش و

 اي حاالعلمي حرفه هاي آكادمي. شودتوليد مي 5عاليعادي آموزش  نظاماي خارج از بيت حرفهتر "ورتمبرگ 

در نـوع   ساختارهاي نهادي گسترش يافتـه و رشـد ظرفيـت و مشـاركت     گذشته سال 26 به توانند نگاهيمي

سـيدند كـه   تر ها از ايـن مـي  بسياري از شركت 1970در اوايل دهة . بيندازند "كارآموزي علمي نظام"جديد 

ـ تر هاي آموزشي گسترده، جوانان داراي استعدادهاي عملي خاطر سياست به آمـوزش   بـه  راي ورودجيح دهند ب

                                                 
1 Theory of educational institutions 
2 Complex institutional context 
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دانـش   بخشـيدن بـه  از نظر سياسي يـك توافـق عمـومي روي موضـوع كيفيـت      . مدارس نظري بروند به عالي

هـاي  هم از جنبه نظري و هم از جنبه عملي براي كسب موقعيت باالتر در شركت گرامريآموختگان مدارس 

از طريق اعتبـار  شكل يك نهاد عادي در آيد الزم بود  به براي آن كه الگوكه اين  از انجا . تجاري وجود داشت

اين كار صـورت   1(BLK)و توسعة پژوهشي هاي ملي و محلي براي برنامه ريزي آموزشيوسيلة كميته يابي به

از  2بحرانـي فاصـلة  بـا حفـظ   اي هاي حرفـه يابي آكادمي ارزش. نياز داشتحمايت پژوهشي  به بنابراين، گيرد

يـابي   بنابراين، هدف ارزش. اجرا شد ارتباط با كاركردهاي مورد نياز بيروني و درونيي برقرار و محيط اجرايي

و پايداركردن مقررات مناسب نهادي و  هاي مقرراتو معرفي كاستي 3دوگانة علمي نظامروشن كردن مفهوم 

وسـيلة مؤسسـان    كه بـه  ، راتحليل انتقادي موقعيت اين موسسات در درون بخش آموزشي .برنامة درسي بود

د بو مياي بايد برابر درجاتي ديپلم صادر شده در آكادمي حرفه. بيني شده بود، نقشي مهم ايفا كرد ها پيش آن

اين امر، انتظارات غلطي را در بـارة مسـير    .شدهاي علوم كاربردي صادر مي ها يا دانشگاه كه از طرف دانشگاه

 پژوهش". دكرايجاد  4و نوعي مشكل تصور ذهني آوردوجود  اي بههاي دورة علمي حرفه آيندة شغلي خروجي

اي حرفـه  آكـادمي  مداخله كند و در مواقع ضروري هشدار دهد كـه  گر عنوان اصالح به بايد  "5همراهي كننده

 Zabeck( ورزد هـا اصـرار   بخش آموزش عالي واقعاً بر تفـاوت  ، اگرو حفظ كند فقط بايد هويت خود را اثبات

1975, 114: Zabeck/Zimmermann 1995 .(نـه بـا چشـم بسـته و بطـور      اي كه آكادمي حرفـه  باوجود اين

 نرخ موفقيت آن باالتر ازواقعاً آيد، اما  حساب مي به نظام آموزش عالي آلمان داشتني يك بچة دوست خودكار،

انـد  كست مواجه شدهبراي مثال، حداكثر افت دانشجويان سال اول كه در كسب صالحيت با ش .دانشگاه است

مطالعـة زابـك و    .خوبي براي پيـدا كـردن شـغل دارنـد     فرصتطور كلي  دانش اموختگان به. ده درصد است

تلفيق در شـغل و تلفيـق   : كندها را تأييد مياين تلفيق تأثير )Zabeck and Zimmermann 1995(زيمرمان 

رخ بيكاري از دانش آموختگان دانشـگاه و  كه ن با اينهاي كارآموزي هردو خوب گزارش شده است، در شركت

 هـا  بـراي برابـري بـا دانشـگاه     "نظام"اين غيرقابل شك،  هاي مزيترغم  به. تر نيست پلي تكنيك خيلي پائين

 يموسساتشدن با مقايسة پذيراي خطر ، گمراه كننده نام رسمي تكيه بر يك، و با اين كار و با تالش مي كند

فنـي و   گيـري  نهادي بـا جهـت  عنوان  به منزلت اجتماعي خودو از دست دادن تر،  صاحب شهرت علمي بيش

   .(Deissinger 2005a)كند دنبال مياي حرفه

  ح ت ي آها توسعة دوره به ي آزمايشيها طرحكمك   3.3.5.4

                                                 
1 Educational Planning and Research Promotion (BLK) 
2 Critical distance 
3 Academic dual system 
4 Image problem 
5. accompanying research 
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 هـاي ايـالتي   و دولـت ي مختلف دولت فـدرال  ها تصميمات و موافقت نامه 1970در شرايط آلمان، تا دهة 

 گـذاري  سياسـت اجرايـي و  مقامـات   .ح تحكـيم بخشـيد   ت آ عنوان ابزار سياست به را 1نمونهي ها طرح اجراي

مشـروعيت  بـراي   آن راعملـي توجـه داشـتند و    سرمشـق  عنـوان يـك الگـوي     به نمونهي ها طرح به آموزشي

-طرحموسساتي كه اجراي . دانستند ميهاي مورد نظر بسيار مفيد  نوآوريتحكيم و برجسته كردن ، بخشيدن

. هاي پژوهش بودنـد  ن هدفبودعملي اثبات براي  اساسي شواهدبرعهده داشتند، مسؤول تهية  را نمونههاي 

داخل مؤسسات آموزشـي   به هاي تأييد شده انتقال نوآوري نمونه طرحدرست از لحظة شروع، هدف مورد نظر 

گرفت را  مي تجربه و عملي كه بايد الگو قرار به پرداختنچگونگي اين انتقال توصيف چهارچوب عمومي و . بود

وسـيلة   طور كلـي بـه   به نمونه هايطرحبنابراين،  .(Kleinschmitt/ Rath/ Zabeck 1981) ساختضروري مي

. هاي كاربردي وجود نداشـت  ها يا روش شد، درحالي كه استانداردي براي پذيرش آنپژوهشگران همراهي مي

در نتيجـه، اصـطالح   . دنارزيابي شـو  نهانيشانهاي سياسي  بايد بر اساس هدف نمونههاي طرحشكي نبود كه 

بايد در راسـتاي اصـول    نمونه طرحوجود آمد كه پژوهش  پذيرفته شد و اشتراك نظر به "يابي ارزش" نوظهور

هـاي  حطـر از آنجا كه اين امر هميشه صـادق نيسـت،   . (Rhyn 2001, 186) علوم اجتماعي قرار گيرد تجربي

و بافـت  در زمينـة  . (Trann/Reinisch 2003)فاقد فهم مشتركي از استانداردهاي روش شناسانه است  نمونه

پژوهشگراني وجود دارند كه مدعي نتـايج موفقيـت    (Terhart 2003b) و علوم جربه و عمل،گذاري، ت سياست

تحليل كنند  2بحراني با حفظ فاصلهرا  طور واقعي اين نتايج ها بايد به آميز براي خود هستند؛ در حالي كه آن

(Beck 2003:Scholz 1977) .  

منافع زيادي از مشـاركت متخصصـان آموزشـي     نمونههاي طرحشكي نيست كه سياست گذاري و اجراي 

. (Patzold 1995b) از ايـن مشـاركت حاصـل آمـده اسـت     مهمي  3و پيشنهادهاي هدف محور هدست آورد به

 منـد  نظـام هاي جاري پيرامون موضوعات مرتبط با مباحث آموزشي، دانش تاريخي و بحث ها در مشاركت آن

هاي مناسب مانع ها و يافتن راه حلها در بيان و شفاف ساختن مسأله ها در بارة روابط دروني و توانايي آن آن

 ,Euler 2003a( كنندرا دنبال مي نمونههاي طرحپژوهشگراني كه . ها شدطرحشكست زود هنگام بسياري از 

نحـوي كـه    بـه  دهنـد؛ طور برگشت ناپذيري تغيير مي دادها را به ها شرايط اولية برون بايد بدانند كه آن) 201

هـايي  دوره توسـعه رسد نظر مي براي اجتناب از اين امر به. كندرا تضعيف مي طرحهاي جديد در درون يافته

 4نـوردرين وسـتفالن   مـدارس جـامع  . مسؤول مفيد باشـد مقامات و  مجريانبراي كشيدن مرزي روشن ميان 

(Kultusministerium Nordrhein – Westfalen 1972)   توانـد  تأسـيس شـد مـي    1970كه در اوايل دهـة

ه جانبـ دو  توطئـه سياست و علـم در يـك    ،نظريه سيستمرويكرد  برخالف. مثالي در مقابل اين فرضيه باشد

                                                 
1 Pilot Project (Modellversuche) 
2 Critical distance 
3 Target – oriented  
4 Kollegschle Nordrhein Westfalen  
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وسـيلة علـم    است يـا سياسـت بـه    تبعيت كردهسياست  ازكه آيا علم د نشكه هرگز روشن  عمل كردند؛ با آن

و ) 1967(در آغاز، تصميمات سياسي موجب تأسيس مدارس جـامع گرديـد   . سياست زده هدايت شده است

وزارت امـور  . ح تصميم گيـري شـد   ت در ارتباط با آن، جهت باز سازي ساختار دورة دوم متوسطه در بخش آ

اين كميته چهارچوبي تهيه كرد كـه  . زي براي آماده سازي كاركنان كالج تشكيل دادري فرهنگي كميتة برنامه

در نتيجه، موضوع اصلي مدرك مضـاعفي   .(ibid., 13) داشته باشد "آزادي عمل"بايد  الگو فقط در قالب آن،

مهارت يك حرفه اي در درون حرفهصالحيت زمان، مدرك  آموزش عالي و هم به بود كه مجوز كلي براي ورود

از ابتـدا  . (Blankertz 1982a)صـدور آن رعايـت شـده بـود     اي در بيت حرفـه تر قانون آموزش وبود كه  طلب

. (Zabeck 1973, 31)و فقدان فعاليـت عملـي مـرتبط قابـل تشـخيص بـود       ) ايدئولوژيك(گرا  مسلكماهيت 

و  1انـه بين يـابي پـيش   ارزشاتكـاي   بـه  نتوانسـتند داشـتند، واقعـاً    پژوهشگراني كه در برنامه ريـزي مشـاركت  

محقـق  تـوان   مـي  هـاي سياسـي را   هـدف  امكانات فراهم آمدهبا  اطمينان بدهند كهكارگيري دانش عميق  به

 بـا مفهـوم مدرسـه محـوري     بـا اي روشن نبود كـه آيـا تلفيـق مـدارك حرفـه     بدرستي افزون بر آن، . ساخت

بر طـرف  آن  به نسبت واهييرا از ابتدا تصور شكست بود، ز به محتوم طرح. استمنطبق اي بيت حرفهتر قانون

  .بود نشده

-ح منجر مي ت هاي آدوره دربارةيك مفهوم جديد  به صورت بنيادي در موارد نادري رويكردهاي نوآورانه به

دو  جا در اين. شودمي نمونه طرحاجراي  به تر اوقات، بازنگري بخشي از يك طرح تدوين شده منجر بيش. شود

دست آمـده   يابد؛ دوم اين كه چگونه نتايح بهپايان مي نمونه طرحاول اين كه چه موقع : آيد ميپيش  پرسش

شـود  اگر بين نتايج پژوهش و هدفي كه دنبال مي. اجرا درآيد به مي تواند با موفقيت در يك مؤسسه معمولي

از انجـام   پرهيـز و  طـرح بايـد فسـخ اجـراي     همراهـي كننـده   پژوهشگران وجود داشته باشد، انحراف زيادي

 نمونـه  طـرح  براسـاس ويژه تعيين كنندة پژوهش فروض تر موارد، هرحال، در ببش به. تغييرات را توصيه كنند

 (Lernortverbund)" 2هاي آموزشيمحلهمكاري "رويكرد بهبود همكاري ميان نظام دوگانه از طريق . است

ح وجود دارد كه دورة  ت در پيشينة اين امر چنين دركي از آ. (Euler et al. 1999)مي تواند يك نمونه باشد 

 محـل  ها براي هـر  آن 3هاي آموزشي براساس تناسب اموزشيمحلآموزش ضمن كار و خارج از كار بايد بين 

ناخوشايندي وجود دارد و جانبي تاثيرات ؛ است پرسشزير  نمونه طرحبنياد نظري اين . آموزشي توزيع شود

ـ . (Patzold/Walden 1995; 1999)تـا كنـون قـانع كننـده نبـوده اسـت        تجربة اجـراي آن   تردتاشـ ا دتبران

)Brandtstadter(  بـارنگري تصـميمات در    بـه  نـدرت منجـر   بـه  يـابي  كه نتايج حاصل از ارزش گيرد مينتيجه

كـه از نتـايج    انتقـادي همچنـين پيشـنهادهاي   . (Brandtstadter 1990, 225)شود هاي آموزشي مي سياست

ت بعدي مورد توجه قرار اقدامادر نيز دست آمد  اي ذكر شده در باال بهحرفه بارة آكادمييابي در مطالعة ارزش

                                                 
1. anticipating evaluation 
2. cooperation of learning sites 
3. didactical appropriateness) 
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روشني گرايش دارند آنچه را كه قـبالً   و سياست گذاري آموزشي به اجراييمقامات . (Zabeck 1996)نگرفت 

عنوان يك  به نمونههاي  طرحينه، رانر تعريف جديدي از در مقابل اين پيش. اند انجام دهندتصميم گيري كرده

صورت قانوني، امنيت ملي، آزمـون يـا    مدت طوالني به هاي آزمايشي نبايد بهطرح: دهدابزار پژوهشي ارائه مي

و اجرايـي كـردن    تحقـق بخشـيدن  فرآينـد   بـه  عنوان يك ابـزار  به حتي جزء اصالحات اصلي باشد؛ بلكه بايد

. (Rauner 2003b, 403)سياسي اتخاذ شده كمك كند و آن را مورد حمايـت قـرار دهـد     تصميمات اداري و

 سـازگار با ساختار بخش آموزشي  تلفيق شود كه ها تواند با موفقيت در نوآوريمي نمونههاي طرحتنها وقتي 

خاطر نداشتن ارتباط با مقامـات سياسـي يـا اداري     و احتماالً ممكن است به شود و تصميمات قبلي را بپذيرد

وزيـران آمـوزش و    همايشتوسط كه  1هاي يادگيريدر حال حاضر پياده كردن مفهوم زمينه. بخوردشكست 

 Rauner(كند و راه سـنتي را برگزيـده اسـت     را طي ميمغاير  راهيرسد نظر مي به ،شد مطرحامور فرهنگي 

2003b, 406.(  اجـرا خواهـد    نمونهي ها طرحكنند اين نوآوري كه از طريق اداري و مقامات آموزشي ادعا مي

 ,Bruchhauser 2003( هـاي علمـي باشـد   گيرد كه تحت پوشش نوآوريشد، تنها وقتي مورد توجه قرار مي

يـك ابـزار    به تبديلپژوهش كمك كرده است كه  به اين پيشنهاد عمل كند، به نمونه طرحاگر پژوهش  ).501

يابي در زمينة توسعة  ارزش به نقش انتقادي خودش نسبت نمونه طرحدر اين شرايط، . سياست شود به وابسته

در برابـر ايـن پيشـينه، هـردو     . ح يا فراهم كردن شرايط يادگيري را از دست خواهـد داد  ت هاي جديد آ دوره

وجـوي شـرايطي بـراي موفقيـت      هنوز در جسـت  هنمون طرحو پژوهش  2فاصلهمبتني بر يابي  پژوهش ارزش

 ي نظري و روش شناسـي آن هسـتند  ها زمان توصيف و روشن كردن جنبه ها در بخش آموزشي و همنوآوري

(Nixkolaus/Grasel 2006) .  
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1. learning field 
2. distance-based evaluation research 
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X0�ÄÐ	í:  2���        ١١١١ر��� د د                        Heinz Dedering        
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  عمليكاربست تعريف و     3.3.6.1.1

شود و يكي تلقي مي )مقدماتي( 4ايعموماً نوعي آموزش پيش حرفه 3آشنايي با كارو  2ايحرفه يراهنماي

سازد كه آموزان را آماده مي اين زمينة يادگيري، دانش. آيدشمار مي از وظايف نظام آموزش عمومي به

آشنايي اي و حرفه يراهنماي"اصطالح . شوند اي و كاري آشناهاي حرفهراحتي با موضوعات اصلي و زمينه به

  : گردددو وظيفة مختلف بر مي به "با كار

و موقعيت بازار  آموزي حرفه به اين ارتباط از يك طرف. سرو كار دارد شغلبا انتخاب  ايحرفه يراهنماي

و انتظارات ملموس  شرايط و الزامات او از طرف ديگر ب) حرفهفرآيند انتخاب  عينية روي(شود كار مربوط مي

 فرآيند ذهنية روي( شود افزوده ميزندگي  آموز از كه بر انتظارات ابراز شده دانش اي مرتبط استحرفه

 ژه ويهدف اين آشنايي . يمسرو كاردار شغلبا آماده سازي براي انتخاب  ما عبارت ديگر، به يا .)حرفهانتخاب 

با اين تفسير، منظورما توانايي فرد . ايجاد شايستگي انتخاب حرفه است -تردر يك تفسير عميق –با حرفه 

خاص در آشنايي با كار . در فرآيند انتخاب است شيوة موجهبا  اش حرفه نخستينبراي تصميم گيري در مورد 

هاي استخدامي يا مراكز شغلي كارگزارياي عرضه شده توسط آلمان با مشاوره حرفه آموزش عمومي نظام

و امكانات استخدامي جاري، مسيرهاي آموزي  حرفهاي، حرفه اي دربارة شرايط و الزامات آموزش حرفهمانند (

  .شودتكميل مي )آنها شغلي و دورنماي استخدامي

اي  حرفهمسيرهاي آوري، اقتصاد، خانه داري و  هاي فنبا دنياي پيچيدة كار شامل بخش آشنايي با كار

هاي عمومي كاركردن را بياموزند تا هدف اين رويكرد آن است كه فراگيران مهارت. ارتباط دارد )كارراهه(

اين فرآيند شامل انگيزش و توانايي براي گسترش و . دهندآن شكل  به بتوانند دنياي كارشان را درك كنند و

 اشتغالعالوه بر ، آشنايي با كارموضوعات مشمول . هاي كسب شده در طول زندگي استتقويت مهارت

هاي اجتماعي  فعاليت(و كار اجتماعي ) كارخانگي و غيره(هاي كار مانند كار فعال اصوالً همة شكل 5درآمدزا

تر موارد، كار در يك شغل درآمدزا و آماده شدن براي ايفاي نقش شغلي  در بيش. گيردر ميب را در) داوطلبانه
                                                 

تدريس كار محور در : ، زمينه اصلي پژوهشKasselاي، دانشگاه كاسل  استاد آموزش شناسي كار، مؤسسه آموزش حرفه - دكتذا -هاينز ددرينگ .1
  .آموزي، آموزش مداوم و عالي اي، حرفه مدارس عمومي و حرفه

2. vocational guidance 
3. work orientation 
4. pre-vocational education 
5. gainful employment 
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با عمومي آشنايي عنوان  به تر در يك معناي وسيعآشنايي با كار صورت،  در اين. شودقبل از همه ديده مي

 و در مدارس( مدارس ابتداييدر آلمان از  حرفه و آشنايي با كار درسمحتواي . شودتوصيف ميكار 

در مدارس  عمدتاًحرفه آشنايي با كار و . شود آغاز ميس مطالعات اجتماعي ودر در) با نيازهاي خاصضميمه 

مدارس است، عالوه بر آن، در مدارس  توسعه يافتهو مدارس جامع  )hauptschule(متوسطة جديد آلمان 

اي هاي آموزش حرفه درسي در قالب تر صورت ضعيف به )realschule(آلمان جديد دورة اول متوسطه 

ندرت در  حرفه بهآشنايي با كار و هاي مستقل  درس. يا موضوعات تلفيقي نيز اين اتقاق افتاده است مقدماتي

صورت جزيي از يك يا  در اغلب موارد اين امر تنها به. وجود دارد) 10تا  5ي ها پايه(مدارس گرامري آلمان 

در مدارس گرامري . شود تدريس مي) سياسي، جغرافيا، تاريخ و غيره/ ماعيمانند علوم اجت(چند درس فرعي 

هماهنگي با حرفه و كار در  )اي و آموزشيحرفهآشنايي (اي هاي ميان رشتهدرس ، عالوه بر1آلمان نوع ششم

، رهدايت بسوي حرفه و كا افزون برآن،. شودآوري كاربردي تدريس مي موضوعاتي نظير اقتصاد كاربردي و فن

كنند انجام كه همة انواع مدارس آلمان درون نظام آموزش عمومي آن را اجرا مي 2صنعتي يابي شكل كار به

  .شودمي

در مقايسه با آموزش  :نيز يافت شود آموزي حرفهبخش ، ممكن است در آشنايي با كار درس محتواي

موقعيت كارگران در نظام اجتماعي و فني، با اين يك نقش مكمل است؛ زيرا  فرامتوسطهتخصصي و آموزش 

و  نظري كيبتر اين امر معموال با .داردكارگري سروكار فرآيند كار  و 3كارگريهاي كار  در محلدر درجة اول 

اي در حرفه كالج آن كه مانند( هاي مستقل درسگيرد، اما گاهي در اي صورت ميعمل در آموزش حرفه

براين . دهدنيز اين اتفاق رخ مي) كنداقتصاد صنعتي ارائه مي نظريههايي در راين شمالي وستفاليا دوره

اي و حرفهآموزش هاي  با پژوهش در زمينهآموزي  آشنايي با كار در حرفههاي علمي در بارة اساس، پرسش

آشنايي با  از آنجا كه. شودنمي پرداختهموضوع  به در اين مقاله بيش از اين .سروكار دارد 4فرامتوسطهآموزش 

آموزش (اي در نظام آموزش عمومي است تر از مرزهاي حرفه بسيار وسيعو آشنايي با كار  آموزي كار در حرفه

، بسيار مفيد است كه هردو موضوع در يك شكل واحد برنامة درسي و مبتني بر منطق در )عمومي كار محور

  .(cf. Dedering 1998)كيب شوند تر محور تلفيقي با هم يك نظام آموزش كار

  هاي مهم پژوهشعنوان  3.3.6.1.2

بيت كودك و مفاهيم آموزشي تر هاي تاريخ عقايد درزمينه به توانرا مي آشنايي با كاراي و راهنماي حرفه

هاي مربي مشهور نظريه به ات اغلبدر ادبي. نسبت داد) 18و  17ي ها قرن(مربيان در عصر روشنگري 

                                                 
1. grammer school sixth form 
2. industrial placement 
3. operative work 
4 Further education 




	زش و � � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � ��� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    دا����� �و� ����    � 0ST                                        254 اول0ST اول0ST اول0ST اول    - - - - ا�ا�ا�ا

 

    

 شود كه از يك طرف باارجاع داده مي) Johann Heinrich Pestalozzi(نريش پستالوزي يها ژوهان

ارتباط دارد و از طرف ديگر متكي ) مانند كمنيوس(و واقع گرايان آموزشي ) نظير روسو(آرمانگرايان آموزشي 

 .cf( هاي دست اولي است كه در فرآيند كار آموزشي با كودكان كودكستاني گردآورده استبر تجربه

Pestalozzi 1899-1902, esp. Vol. 18.( اين نكته توجه كرد كه  به در چشم انداز توسعة صنعتي، پستالوزي

تركيب يادگيري و  به توجه اصلي او. ضرورت دارد جوانان براي دنياي كسب وكار و شغل درآمدزا آماده شوند

اين معني بود كه  به نظريه كاربرد پستالوزي از اين. بود) شامل مغز، قلب و دست( آموزش كاملكار با هدف 

مشخص  1اقتصاد از كردن تبعيتهاي جاري مدارس صنعتي كه در درجة نخست با ويژگي شيوهاو خود را از 

بيتي تر وسيلة علوم بار ديگر به بيتي پستالوزي يكتر تفكر. (cf. Dedering 2004)داشته بود  دور نگاه  شد،مي

مدرسة . صورت مدرسه كار محور مطرح گرديد و سپس توسعه يافت به در اوايل قرن بيستم 2گرايانهاصالح 

در آلمان، اين . شاگردان تأكيد داشت راهبريسوي استقالل از طريق خود كار محور بر هدايت آموزش به

 (cf. Kerchensteiner 1954; 1961).گرفت شكل) 1932- 1854(اينر شت نكرش گئورگوسيلة  ها بهنظريه

، )Paul Oestreich( )1876-1959(خ تريو پل اوش) Hugo Gaudig) (1860-1923( يگافزون بر هوگو گود

اي عمومي باشد بيت حرفهتر نيز درك كرد كه آموزش براي كار بايد آماده سازي براي شتاينر كرشن

 زمان كه قصد دارد هم) كارب پرورش عالقهكار، دقت نظر، كل نگري، بصيرت، عالوه بر  به هاي عادت روش(

، و اين امر با شتوسيلة مردم در مركز توجه قرار دا كار توليد شده به. بپردازد 3مدنيتوليد يك آموزش  به

و  "كار دستي"مستقل  درسي موضوعات شامل شتاينر كرشنمدرسه كار محور . شدفرآيند تفكر همراهي مي

كار محور از زمان جمهوري  ة مدرسهانديش. بود) در ساير موضوعات(عنوان يك اصل  به هاي اشتغال كالس

در جمهوري  اي و اشتغالپيرامون موضوعات حرفه در جريان مباحثات اصالح طلبانهو  پذيرفته شدينمار او

-حرفه محروميت "، اما واقعة ديگري تحت عنوان (cf. Dedering 2002, 18).شكل قطعي يافتفدرال آلمان 

اين امر در ). Federation of German Trade Unions, DGB, 1952(موجب تحولي مهم گرديد  "4اي جوانان

وجود آمد؛ اما بعد با  به هاي كارو محل آموزي حرفهفقدان خاطر  ويژه به در درجة اول و به 1950نيمة دهة 

در افتصاد آلمان غربي و تبديل  خودكارن و نويها در آغاز فرآيند توليد كاهش كار موجود و فقدان صالحيت

 آموزي حرفهاوليه مبتني بر  هاي پژوهشهمين سبب،  به. تري يافت توسعة بيش ،بحران صالحيتتداوم  به آن

  :شرح زير تمركز يافت و اشتغال بر نكات اصلي توسعه به

  مفاهيم بنيادين

                                                 
1 Economic heteronomy 
2 Reformation-oriented educational sciences 
3 Civic education 
4. youthful vocational privation 
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 كه معادل Hauptschule(گزارشي در بارة دبيرستان آلماني  1964كميتة آلماني مسائل آموزشي در سال 

عنوان  به اي بايدتهيه و در آن توصيه كرد كه آموزش پيش حرفه) مدرن انگليس استمدرسة متوسطه 

 cf. Deutscher Ausschuss fur( پ شوله معرفي شودها دبيرستاني نظامشكلي مستقل از تدريس در درون 

das Erziehungs – und Bildungswesen 1996. 7ff .(وسيع علمي  هاي اين امر واكنش تندي را در بحث

 .cf( پيشنهادهاي زيادي براي اين موضوع ارائه شد. در بارة اصول مفهومي اين موضوع جديد برانگيخت

Ziefuss 1996, 7( هاي زير باهم متفاوت باشندطور اساسي از جنبه كه مي تواند به:  

هاي آموزشي، گيري موضعنشان دهندة  يااي، مفاهيم آموزش پيش حرفه 1ِز لمرو تحت نفوق از نظر −

 آن كه ياو هستند ) ايآموزش پيش حرفه به نسبت 2رهايي بخشيمانند رويكرد (نظري و سياسي 

مثالً (ماند  ناديده گرفته باقي ميدنياي كار  واي آموزشي، نظري و سياسي آموزش پيش حرفه استلزامات

  ).و فني كاركرديرويكردهاي  در

حيطة محتوايي منظور مفاهيم براي يك يا چند ، ايآموزش پيش حرفه موضوعات درسياز نظر  −

مطالعات فني، اشتغال، (ط تبدانش تخصصي مراز غالباً ) رويكردها نخستينحداقل در ( اند، كه شده

اي آموزش پيش حرفه جريان تحوالت بعديدر . اندگرفته شده) ، نساجي و غيرهخانوادهاقتصادي، اقتصاد 

طور مستقيم از دنياي كار و زندگي روزانه گرفته  به بايدوم، بلكه نه از عل شكه مطالب شدكامال روشن 

  .قابل قبول باشنداز نظر علمي  و هبايد آزموده شد) عملگرا(محتواهاي كار محور البته . شوند

آموزش ) 1( :كندچهار راه حل را عرضه ميها  اي، نظريهآموزش پيش حرفه 3كاركردي سازماناز نظر  −

 اند، پخش شدهقابل توجهي  طور هاي تلفيقي بههنديشادر آن كه  4عنوان موضوع تلفيقي به ايپيش حرفه

فني، اقتصادي،  مسايل انتقالتا  )آوري يا اقتصادي تر فن بيش(از ادامة محتواي يك موضوع اصلي 

) 2( .شودشرايطي كه در دنياي كار در ارتباط با تغييرات آن يافت مي اجتماعي و زيست محيطي و

از جمله (هاي چند درس بخش از كيبيتر –مشاركتي يك موضوع عنوان  به تر اي بيش آموزش پيش حرفه

عنوان جزيي از ساير  به ايآموزش پيش حرفه ي ازعناصر) 3( ،)آوري، اقتصاد و اقتصاد خانه فننظرية 

هاي و جنبه) رهسياسي و غي(طور عمده از علوم اجتماعي  به هاي اقتصادينحوي كه جنبه موضوعات؛ به

هاي اي و كارمحور در فعاليتهاي حرفهگزينه) 4( ،شودبرگرفته  طور عمده از موضوعات علمي به فني

هاي مفهومي در درجة  اي، تالشهاي اولية آموزش پيش حرفه در شرايطي كه در سال. ايبين رشته

ارائه پيشنهادهايي از طريق نخست معطوف دو شكل اول سازماني بود، راه حل سوم و چهارم بعد از 

                                                 
1. mandate 
2. emanicipatory 
3. functional organisation 
4. Ingrational subject  
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 همايش توسط) آوري، اقتصاد، اقتصاد خانه و مشاغل با موضوعاتي چون فن(مفهوم برنامة درسي 

 . ها گنجانيده شد برنامهاي در طور فزاينده ، به(.cf. KMK 1988. 3ff) 1987آموزشي وزيران در 

براي  در درجه نخست ياهايي را اي، مفاهيم اولويتدر آموزش پيش حرفه اصول روش شناسياز نظر  −

براي يادگيري عملي در درجه نخست  يا و) ويژه جهت تدريس اقتصاد به( 1فكري -يادگيري نظري 

تا كنون، پيشنهادهاي نتيجه بخشي براي تعيين ارتباط . كندتعيين مي) آوري ويژه جهت تدريس فن به(

 .است ارايه نشدهعمل محور  و حل مسألهالزم ميان نظريه و عمل از طريق كاربرد روش مبتني بر 

اي، مفاهيمي خلق شده است كه هم نوع مدرسه و هم سطح آموزش پيش حرفه 2ثبات تحصيلياز نظر  −

جديد  هاي نظام اغلب يافتتوسعه  1970تا آغاز دهة  ي كهاهيمفم. استآموزشي را مورد توجه قرار داده 

كه هدف آن  ي مطرح شدبعد از اين زمان، مفاهيم. آلمان را هدف قرار داده بودند و جامع متوسطه

پيشنهادهاي جديدي براي برنامة درسي . بود 3)آلمان 1مدرسة متوسطه ( Aتا سطح  مدارس متوسطه

 .cf. Dedering 2001() 2مدرسة متوسطة (شد  نيز مي Aشامل سطح  كه ارائه شد 2003پايه در سال 

در همة  13تا  1ي ها براي آموزش كار محور در پايه در حال حاضر بر سر برنامة درسي پايه )201

 .(cf. Dedering 2000)آمده است عمل اي توافق بهمدارس عمومي و حرفه

 درسي برنامةتحليل 

اتفاق افتاد كه در آن تقريبا تمامي اياالت  1980و  1970هاي اولين موج تحليل برنامة درسي در دهه

اي انتشار هاي خود را براي آموزش پيش حرفهدرسي، راهنماها يا كمكي ها برنامه) غربي(قديمي فدرال 

ويژه در ارتباط  بازنگري شده شروع شد؛ به هاي درسيبا انتشار برنامه 1990دومين موج در آغاز دهة  .دادند

آن  به براي نخستين بار) شرقي( در اياالت جديد كه هاي درسيو برنامه دنياي كار با تغييرات ساختاري

 .افزوده شده بود

ها، ها و مسأله هاي سازماني، هدفارزيابي مهمي شامل تحليل شكل )Horst Ziefuss(زايفوس هورست 

اي هاي درسي آموزش پيش حرفههاي يادگيري، منابع نظام يافته و مفاهيم منطقي در برنامهمحتوا و هدف

  .(.cf. Ziefuss 1992; 1995. 485 ff) هاي فدرال انجام داده استدر همة ايالت

آوري  پيشرفت فن آوري، تغيير كار و فن(نگرش و عاليق  اتش را دربارةخالصه مشاهد زايفوسافزون برآن، 

در ارتباط با تغيير در رويكردهاي آموزشي ) اطالعات، افزايش اهميت اطالعات براي انتخاب شغل و غيره

) با موقعيت و غيره كردن در محل كار، ارتباطكار  كانوني ، اهميت4مبتني بر طرحهاي  كاهش اهميت روش(

                                                 
1 Primarily theoretical-reflective learning 
2 Scholastic anchoring 
3 German Sekundarstufe 1 
4.project method 
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نظامناكافي بودن تلفيق موضوعات درسي در يك (اي آموزش پيش حرفه براي تشخيص و حل مشكالت 

 .cf( ارائه كرده است) ي نامطلوب در حمايت از موضوعات نظري در هنگام تدريسها پيچيدة پايدار، موقعيت

Ziefuss 1996, 40ff.(   

  1گرايي تخصصالگوهاي 

در  اياي تنها يك موضوع حاشيهبيت معلم براي آموزش پيش حرفهتر ميالدي 70و  60در دهة 

اي طور گسترده اي براي مدارس بهمفاهيم خاص آموزش پيش حرفه. و كارمحور بود آموزي حرفههاي  پژوهش

مطالعات راه خودشان را دهي  ها اغلب در سازمانكالجافزون برآن، . دولت فدرال مي شناساند به خودش را

هاي بازنگري برنامه(شروع شد  1980از  ايحرفه تر آموزش پيش هايي براي توسعة بيشكوشش. فتندرمي

اي در آلمان غربي بعد از وحدت ي مطالعة آموزش پيش حرفهها ويژه ايجاد دوره و به) درسي، مواد آموزشي

هاي علمي مورد توجه قرار اي درجريان بحثپيش حرفهبيت معلمان براي آموزش تر ، و نيز1989مجدد در 

شامل يك  :شد (GATEU 1992) 2وسيلة مؤسسه آلماني به الگوپيشنهاد دو  به ها منجر اقدام اين. كرفت

با (بيتي سه گانه تر و يك مفهوم )آوري يا اقتصاد خانه و مطالعات رژيم غذايي با فن( بيتي دوگانهتر مفهوم

 c.f. Kahsnitz( ها الگوتر  انتقادات و براي توسعة بيش به هردو مفهوم قصد دارند با توجه. )اضافه كردن اقتصاد

 ،):cf. GATWU 199(در مدرسه  كاريابيهاي  شيوهاي و عالوه برتدريس آموزش پيش حرفه ،)1993

آموزش كار مفهوم دورة مطالعاتي در  .از اقتصاد صنعتي و علوم اجتماعي را باهم تلفيق كنند قويمحتواي 

گرايي در معلمان  تخصصبا هدف تداوم  محور توسط آرنولد بوجانوسكي، هينز ددرينگ و جرالد هيدگر

اي ي فرا مدرسهها و بيش از آن قصد ايجاد آمادگي براي زمينه وجود آمد اي بهاي آموزش پيش حرفهحرفه

 cf. Bojanowski/ Dedering/ Heidegger(را داشت ) نمايش حرفه آموزي، استقالل و غيره(ها  فعاليت

1984, 2ff..( اي بيت معلم براي بخش آموزشي آموزش پيش حرفهتر نشان داد كه سيفواهورست ز  پژوهش 

-هاي اقتصاد خانه شناخته ميآوري و نظريه فن، ها با جداسازي موضوعات اقتصاديكالجتر  فراواني در بيش به

اي حضور داشتند، با وجود تجاربي كه در ابتدا در آموزش پيش حرفهها كه از بسياري از مدرسان كالج. شود

هنوز براي استقالل ) كندتجاربي كه فرضية قديمي را تاييد مي(اند دست آورده دنياي پيچيدة كار به

  جنگند، و مدرسه مي كالجموضوعات درسي خود در 

صورت موضوعات انفرادي جدا  تواند بهگيرد نميكار شكل مي وسيلة دنياي ها بهساختار و زمينه "كليت"كه  اين به با توجه "
  (Ziefuss 1998, 9) "از يكديكر نشان داده شود

  آموزش پلي تكنيك  بررسي

                                                 
1 Professionalisation Models 
2 Gesellschaft fur Arbeit, Technik und Wirtschaft im Unterricht 
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شد، از همان كار برده مي به در آلمان غربي، رويكردهاي آموزش پلي تكنيك كه در آلمان شرقي قديمي

  .داشت "ايالعادهجذابيت فوق"آغاز 

آموزان در هر سني  همة دانش به آوري سطوح كارشناسان امور آموزشي، معرفي مفاهيم آموزشي پديدة كار و فنبراي همة "
درحال  "اين جذابيت مبتني بر اين واقعيت است كه . ها در جريان كاربرد اين مفهوم متقاعد كننده است و نيز تداوم تمرين

 . (Wiemann 1991, 10)" گزين معادل آن را ندارد  حاضر غرب مفهوم جاي

 cf. e.g. Kien( نيست آثار علميمعناكه آموزش پلي تكنيك تنها يك موضوع براي ارائه در پيشينة  به اين

1962; Markert 1972, 136 ff; Dedering 1979, 243 ff(   هاي بين المللي مانند همايش بلكه در همايش

هاي  تالش از زمان وحدت دو آلمان. (cf, Wiemann 1991, 10)شود وس سوننبرگ عرضه ميها بين المللي

 cf. e.g. Lackmann/ Wascher( پلي تكنيك آلمان شرقي صورت گرفته استآموزش زيادي در ارتباط با 

هاي علمي در  دست آمده توسط هيأت دانش دروني و تجارب به مبتني بر طور عمده به ها اين تالش. )1991

كار محور اين مسأله بايد در جايگاه درست خودش آموزي  حرفهتر  توسعة بيش براي. آلمان شرقي سابق است

  .قرار گيرد

  پذيرش رويكردهاي بين المللي

آلمان  به تر اجراي آنها بيش 1990اي و كار محوري كه تا آغاز دهة بيت حرفهتر هايبرخالف پژوهش

وحدت آلمان، اتحادية اروپا، باز (ق افتاد هم در اروپا اتفا شد، تغييرات سياسي كه هم در آلمان ومحدود مي

بسيار فراتر از  ها پژوهشاين معني بود كه تا اين تاريخ اين نوع  به )شدن درهاي كشورهاي اروپاي شرقي

– cf.; Brauer( حرفه و كار محور در اروپاي غربي حساب. رويكردهاي ساير كشورها انجام شده است

(Schroder/ Ssllin 1996; Horner 1996a, 693 ff.; Zieffuss 1996, 130ff  و در اروپاي شرقي)cf. 

Bojanowski /Dedering 1991, 1991, 47; Horner 1996b, 663 ff( پژوهش در . ون توجه قرار داردندر كا

 ,cf. Rauner 1996b( و كار محور نيز در كشورهاي خارج از اروپا مانند آمريكا هاي آموزشي حرفه زمينة نظام

721 ff. ( گرفته استو كشورهاي جهان سوم انجام (cf. Droge/Neumann 1996, 747 ff.) . اين كار نشان

هاي زيادي ميان كشورهاي اروپاي غربي و اروپاي شرقي  تفاوت. دهندة درجة زياد تفاوت رويكردها باهم است

ردهاي اروپاي شرقي اين نكته بايد توجه شود كه پس از واژگوني سياسي در شرق، رويك به .وجود دارد

  . دادند در يك راستا قرارخودشان را با رويكردهاي اروپاي غربي 

   هاي تجربيبررسي    3.3.6.1.3
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در . كار وجود داردآشنايي با اي و بيت حرفهتر يهاي تجربي در زمينة راهنمايتعداد قابل توجهي بررسي

و همكارانش  سيفواهورست ز. شودمي نمونههاي طرحو  1وضعيتيهاي تحليل شامل هااصل، اين بررسي

معلم آلمان  1045با . اندانجام داده 1980اي را در قالب پرسشنامه در آغاز دهة گسترده وضعيتيهاي تحليل

 .cf) است اي مصاحبه شدهشان از بخش آموزش پيش حرفه در بارة ارزيابي) شامل برلن غربي(غربي 

Ziefuss/ Hendericks/Reuel 1984). ده سال بعد اين تحليل را با يك مطالعة كيفي كاربردي كه  يفوساز

بود كه در دولت فدرال، معلمان  پرسشاين مطالعه مبتني بر اين . در سراسر آلمان انجام شد، تكميل كرد

-كار مي به در تدريس خود را چگونه كنند و نتايح آنچگونه ارزيابي مي اي رابرنامة درسي آموزش پيش حرفه

  :هاي زير تاكيد داشتندتدبيرمصاحبه شوندگان بر ضرورت . (cf. Ziefuss 1995) برند

متوسطة اول (اي در همة انواع مدارس در هردو مرحلة آموزش متوسطة آلمان تداوم آموزش پيش حرفه -

  ؛)و متوسطة دوم

  ؛عنوان درس اجباري به ايآموزش پيش حرفه -

  ؛تربيت معلم بهتر -

 ؛تخصصي، براي مثال از طريق محدود كردن و يكپارچه كردن محتواتر تدريس  توسعة بيش -

 ؛ ودنياي كار تحوالت به توجه بيشتر  -

 .ايبيت حرفهتر بازديدها از محل كار و مشاغل صنعتي همراه با جهت گيري گسترش -

اي در بخش اصالحات مدرسه هاي و محدوديت اتامكان به انجام شد كه 2002پژوهش جديدي درسال 

مدرسة  172اي را در ها مطالعه همايشادارة  .(.cf. Dedering 2004, 249 ff)كار محور توجه داشت آموزش 

در درون مدرسه  اتاصالح در حالي كه فرصت موفقيت. اي در سراسر آلمان انجام دادعمومي و فني و حرفه

 ؛برآورد شد "احتماال زياد "بيش از نيمي از كساني كه مورد بررسي قرار گرفتند، در سطح  خودشان در نظر

 "احتماال كم "آموزش عمومي آلمان در سطح  نظامدر  موارد فرصت موفقيت اصالحاتتقريباً در دو سوم 

صري از نظام ها يا عنا اي در بخشآموزش پيش حرفه به محدود مي شدوضعيتي  هاي تحليلساير . برآورد شد

هاي تجربي  بررسي. .Dedering/Feig/Weitz 1982, 79 ff) به براي مثال نگاه كنيد( فدرالهاي  آموزش ايالت

 .ه استانجام شدآشنايي با كار و  آموزي حرفه يراهنماي ي ازيا عناصر ينيز در بخشديگري 

. شده استداده  اشاره 2صنعتي كاريابيدست آمده در  در بارة تجارب به) تر قديمي(ها  بررسي به ،نخست

آموزش و  هاي خانه هاي سراسري براي وزارتارسال پرسشنامه به )Hans Platte( نس پالتهها 1977در 

آموزان  هاي مختلف و همچنين معلمان، دانشهاي كارفرمايان و شركت، انجمنكارگريهاي  پرورش، اتحاديه

 بر كه در آن(دست آمده  براساس نتايج به .اقدام كرد ابي صنعتيكاري به هاي مربوط و اولياي آنان در بارة هدف

                                                 
1. circumstantial analysis 
2. industrial placement 
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هاي گسترش كاريابي نمونه برنامه "تدوين  به )شده بودويژه تأكيد  به اي كاريابي صنعتيهاي حرفه جنبه

 .پرداخت (cf. Platte 1981) "صنعتي

اي و انتخاب هاي حرفهگزينهآماده شدن براي " هاي در بارة پيچيدگي هاي انجام شده بررسياز  دوم،

وسيلة كلفنر و همكارانش انجام شده اطالعاتي را  براي مثال، مطالعة جديدي كه به .ياد شودبايد  "ايحرفه

 /cf. Kleffner/ Lappe/ Raab( اي نشان داده استانتخاب حرفه به افراد جوان نسبتدر بارة نگرش 

Schober 1996..( دست آمده بسيار جالب توجه است اي بهنتيجة زير كه در بارة آمادگي براي انتخاب حرفه :

تحت مطالعه والدين و  اناي شما تحت نفوذ چه كسي بوده است، جوانشد انتخاب حرفه پرسشوقتي 

ان و اي، دوستحرفه يوابستگانشان را در رديف اول قرار دادند و بعد از آن، كاريابي صنعتي، راهنماي

 يك از. (cf. Kleffner/ Lappe/ Raab/ Schober 1996, 21)مدارسشان در مراحل بعدي قرار گرفت 

 اي الزم استبايد اين باشد كه دروس انتخاب حرفه ورددست آ به توان گيري مي آمدهايي كه از اين نتجه پي

 درگيرساير مؤسسات  به ايهمحور محدود شود و اطالعات دربارة انتخاب درست حرف- ايهاي حرفهزمينه به

 .واگذار گردد

مورد  شدههاي مدارس انجام  تحليل محتواي كتاب هاي پژوهش، بايد برخي كارهايي كه در زمينة سوم

اين مطالعه . )Breman( هاي درسي مدارس در برمن ويژه مطالعة انجام شده روي كتاب توجه قرار گيرد، به

ارتباط (آوري  تخصص، اقتصاد و فن/ كار به موضوعات درسي مربوط به محتواهاي مربوط به ميزان پرداختن

را در ) ها آن پردازش آموزشيها، مناسب بودن وضعيت علمي و  ها با ساير محتواها، توصيف كيفي آن ي آنكم

  . (cf. Bonkost/Oberliesen 1997)كتابهاي مدارس متوسطه بررسي كرده است 

هاي مختلف جنبه بر روي )1آزمايشيهاي طرحرويكردهاي پژوهشي مشابه مانند و ( نمونههاي طرح

 آزمايشبرنامه ريزي و . ا اعتبار دارده طرحاين ابعاد فقط براي اين : انجام شده است آشنايي با كار و حرفه

جش سنهاي  ، آزمونرسانه ، شكل تدريس،درسيواحدهاي ( درسي برنامة ي ازهاي درسي يا عناصربرنامه

تر  در بيش. توجه قرار دارند كانوندر ) بيت معلم و غيرهتر ،موارد مرتبط با مكان آموزشهدف يادگيري، 

  . اند اجرا درآمده به ها در يك يا چند مدرسه نمونه طرحموارد، 

اضافة  به ادارة استخدام فدرال آلمان. بود 2ايآمادگي انتخاب حرفه نمونههاي طرحيكي از تأكيدات اصلي 

رويكردي  1970ويژه از دهة  به و مدارس مختلف، ، وزارت آموزش و پرورشها ايالت ادارات مختلف استخدامي

اي براي آزمايش بسيار مهم است، زيرا تالش ويژه آيد كه در زير ميهاي كوشش. در اين زمينه آغاز كردند را

  :اي بسيار مهم بودو ياددگيري انجام دادند كه براي آمادگي انتخاب حرفه ياددهيو بكارگيري 

                                                 
1. trial projects 
2 Vocational selection preparation  
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با وظيفة اجراي عمومي ) هاي تدريس محلاي در به عنوان يك فعاليت بين رشته(كاريابي صنعتي  طرح -

  .(cf. Feldhoff/ Orro/ Simoleit/ Sobott 1985)اي و انتقادي حرفه

اي، بازديد از انتخاب حرفه 1خصوصي تدريس تركيب(اي حرفهيق آمادگي انتخاب براي تلف نمونه طرح -

 .cf( )و كاريابي صنعتي اي رسانه، بازديد از مركز اطالعات حرفه استفاده از، اي كار، راهنمايي حرفه

Sachs/Beinke 1997(.   
  . (cf. Lemmermohle-Thosing et al. 1991-1993)دختران و انتخاب حرفه  طرح -

هاي  مختلف در دبيرستان اي در انواع مدارسحرفه برقرار كردن انتخاب مشاركتيكوشش براي ايجاد  -

 . (cf. Dammer 1997)سراسر آلمان 

وسيلة وزارت آموزش و پرورش  به كه "زندگي كاري / اقتصاد - مدرسه " برنامه ، در زمينة1999از 

هاي مهارت بهبودهاي جديد حرفه محور و براي توسعة روش اي نمونههاي  طرح شد، پشتيباني ميوپژوهش 

و شوراهاي محلي در  كارگريها، اتحاديه  مدارس، مؤسسات آموزش متوسطه، شركت. انجام شد كاري جوانان

شبكة  كمك به هاطرحبعضي از اين  در .)رسدمي 46 به ها درحال حاضرشمارة آن( رندهمكاري دا طرحاين 

هاي جنبهبا تأكيد بر هاي هدف و و انواع گروه نفعان ذي مشتمل بر همه اي گسترهدر "وسيعي همكاري  ها ايالت يسراسر

وسيلة مشاوران علمي حمايت و   به نمونههاي طرح. (cf. Famulla 2001, 4) […] گيرد موضوعي مختلف صورت مي

 . (cf. famulla 2001, 5) "شونديابي مي ارزش

  ها و مشكالت پژوهشكاستي   3.3.6.1.4

دهد كه طيف اي و كار محور نشان ميهاي نظري و تجربي در آموزش حرفهپژوهش هاي كلي سرفصلاين 

. كار گرفته شده است به برنامة درسينوع تر اين  براي تأمين مالي و توسعة بيش هاي مختلفشيوه وسيعي از

جنبة منفي پژوهش راهنمايي . كردعنوان يك نكتة مثبت ارزيابي  به منحصراًتوان نميرا حال، اين امر  با اين

در عمل ثابت شده دركنار هم است كه علمي و نظري  نقطه نظرات هاي تفاوتاي و اشنايي با كار در  حرفه

تقريباً ناممكن است، و همين امر موجب ارايه نيم رخ  "يك عامل برنامه درسي مشترك"قرار دادن آنها در 

هاي اين موضوع حداقل در پژوهش ).(Gmelch 1991, 21 گردد مياي و كار محور آموزش حرفهضعيفي از 

 :براي مثال. (Ropohl 1997, 282)خورد چشم مي به تر نگري بيش ويج يك سويهتر تر باقديمي

، هايآوري هاي فن شيوه تدريس خصوصي براي درس به رائه شده براي آموزش جداگانهپيشنهادهاي ا -

   ؛اقتصاد و اقتصاد خانه

  ؛استمحدود شده انتخاب حرفه براي آمادگي كسب  به تنهااي كه پيش حرفه آموزش برداشتي از -

    ؛تقليل يافته است اور سوداشتغال  به حرفه كه ي ازمفهوم -

                                                 
1. tuition 
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  ؛ ومهندسي تقليل يافته است اتاصطالح به آوري كه فن ي ازمفهوم -

 .شده استمحدود  صورت كار فني ساده در كارگاه مدرسه به واقعي كهكار  برداشتي از -

يا نمي  ، وهاي نظري و عملي كار را ندارندتوانايي درك زمينه اي هسوي يكچنين رويكردهاي پژوهشي 

 مبنايعنوان تنها  به ها همچنين آن. توانند مفاهيم تلفيقي حرفه و آموزش كار محور را توليد كنند

 ارايه يتمسؤول ، كه»اي پيچيده و بسط يافته«هر نوع مفهوم . تدريس نامناسب هستند گيري در جهت

با اين رويكردها  شته باشد،يافته بر عهده داجنبة نظري توسعة  در نظر داشتنبا  را حرفه و كارآشنايي با 

 ,Himmelmann( اي مدرسه محورپيش حرفه مفهوم آموزشبايد عنوان مثال،  به .خواهد بودبسيار متفاوت 

. كار و وقت آزاد مورد توجه قرار گيردوقت بين  ايپيش حرفه و رويكردهاي تدريس آموزش )227 ,1985

(cf. Ziefuss 1985, 242 ff.) .اي هستند، مانند پيش حرفه هايي كه معطوف مفاهيم كلي براي آموزشتالش

 )Ropohl 1992,6( 1كلي فرهنگ مادي يك مفهومعنوان  تحت اقتصاد و كارآوري،  فن ،اطالعات دنگردآور

كه در عين حال عموما براي آموزش (هاي كاري واقعي و پيچيده  موقعيت به چنين بايد هم .قابل ذكر است

  (cf. Dedering 1998).اشاره كرد) اند آشنايي با كار گسترش داده شد

. مورد توجه قرار نگيرنداندازة كافي از جنبة عملي  به سرانجام اين رويكردهاي پژوهشي چنين بود كه

نا آگاهي نسبت بعد  به 1970تدريس عملي در نيمة دهه  به توان گفت از زمان گرايشطور كلي، مي به

حتي از دشمني با علم در  سيفواز. اي و كارمحور افزايش پيدا كردمسائل علمي در زمينة راهنماي حرفه به

 يهنماينفوذ علمي روي را هر جهت، به .(Ziefuss 1996, 36)گويد اي سخن ميآموزش پيش حرفه هاي بحث

هاي ذينفع وسيلة گروه به اي در اصلجهت گيري آموزش پيش حرفه. محدود است آشنايي با كاراي و حرفه

  :شوداجتماعي تعيين مي

تر  اي را پشت سر گذاشته است كه از گسترش بيشتعيين شدهاز پيش اي از نظر سياسي يك مناقشة آموزش پيش حرفه" 
 . (Jenzen 2002.181) "دست نمي آورد آن سودي به

تجربه و در  آشنايي با كاراي و حرفه يبراي راهنمايعلمي  تنها در دوران اخير نظرات و پيشنهادها

هايي كه  مفاهيم تلفيقي مانند آن به باز گشت. خود جلب كرده است به اي راههاي آموزشي توجه فزايند عمل

اي طور فزاينده به شدكار برده مي به )Brandenburg & Bremen(برگ و برمن دندر برنامه ريزي درسي بران

  .گيرد صورت مي

  وظايف پژوهش  3.3.6.1.5

                                                 
1. material culture 
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عنوان يك  به آن تحكيم موقعيتكار و آشنايي با اي و حرفه يراهنماي آموزش ةرشت وجهةبهتر شدن 

هاي پژوهشي است براي همة مدارس، نيازمند كوششي عظيم در كلية زمينه موضوع درسي اجباري

(Gmeich 1991, 29). ،يراهنماي پذيرشبايد با هدف روشن كردن  نظري و علمي پژوهش مباني نخست 

برنامة درسي نيازمند در  1عمل پژوهش برايدوم، . انجام شود لحاظ علم آموزش به آشنايي با كاراي و حرفه

 سوم،. است آشنايي با كاراي و حرفه يراهنماي بارةدر ذهني فعلي اتپايدار براي حذف تصور همراهي

مناسبي برخوردار موقعيت منطقي  از در اين حوزه يادگيري بايد در درجة اول عملي پژوهش اتتأثير

 .بين كشورهاي مختلف مي تواند ميزان اين روشنگري را وسعت بخشد پژوهش تاريخي و تطبيقي. شود

اي و حرفه يراهنماي ةرستسنت پروهشي تازه  كهد، شو چنان رفتاربايد  با كليت اين درسطور كلي،  به

بيتي تر اين امر تنها از طريق همكاري با علوم. ديابنگر ادامه  آينده با ديدگاهيو  استحكام يافته اشنايي با كار

هرحال، هنوز اين  به .يابي است قابل دست يو اقتصاد آموزشي تجربه و عملاضافة  به مرجعساير علوم و 

وجود دارد و بنابراين، آيندة  تازة كار در اين ميدانشود كه تنها تعداد اندكي افراد علمي  مشكل ديده مي

خاطر محافظت از آن، استخدام  به .روست جدي روبه يبا خطر آشنايي با كاراي و حرفه يپژوهش راهنماي

  . تر اهميت بسيار زيادي دارد نيروهاي علمي جديد و جوان
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بهبود  آموزي و بازاركار حرفهاي آينده جوانان را در آموزش، آموزش پيش حرفه ااي هاين پرسش ك

در نيمة  "3حرفه گرايي"سوي  به در حركت. بوده است بريتانياهاي طوالني مدت در بخشد، كانون بحث مي

ها كه در آن اعالم كرد نخستين وظيفة آموزش آماده كردن بچه با سخنراني نخست وزير 1970دوم دهة 

 Callaghan( وارد فهرست آموزشي در انگلستان شد براي شغل در محل كار است، اين نوع برنامة درسي

                                                 
1. action research 

مطالعات تطبيقي يادگيري و كار، كار و : زمينه اصلي پژوهش. دكترا، استاد آموزش و پرورش در مؤسسه آموزش و پرورش، دانشگاه لندن -كارن ايوانز .2
 .يادگيري در جريان زندگي، يادگيري در محل كار

3. vocationalisation 
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 ����(گردد نيمة قرن نوزدهم باز مي به ايدر حقيقت، بحث در باره جايگاه آماده سازي حرفه .)1976

هاي عملي در برنامة درسي مدارس نه تنها با مقاومت كساني  ؛ يعني هنگامي كه طرفداري از درس)2.3.3.3

از طبقة كارگر بودند و دربارة رو شد، بلكه از طرف والديني كه  كردند روبههاي ليبرالي پافشاري ميكه برهدف

 .)(Ball 1979 شد ديدگاه متفاوتي داشتند نيز حمايت نگرديدها داده مي فرزندان آن به نوع آموزشي كه بايد

صورت اصلي در امد كه  به ها در اين بحث پيروز شدند و اين پيروزي تا قرن بيستم ادامه يافت و ليبرال

تمامي جوانان استحقاق  امع نظام آموزش و پرورش دولتيبراساس آن توافق شد كه در اصالحات ج

  . (Pring 2004)آموزش عمومي را داشته باشند  به يابي دست

وجود  به ها را در مهارت آموزياي از اولويتمجموعه ،1970تغييرات بازاركار و افزايش بيكاري در دهة 

طور كه در گذشته نيز اتفاق  شد، اما همانتري در آموزش طراحي  هاي عملي بيشجنبه آورد كه براساس ان

شد كم مثل جواناني كه پنداشته مي –شد افتاده بود، اين موارد براي بخش خاصي از جمعيت اعمال مي

. ي جوانان بيرون آمدابتدا از طرحي براي مبارزه با بيكار (YTS1)طرح مهارت آموزي جوانان . توان باشند

انان، چنين بحث شد كه منشأ شكست اصلي جوانان براي پيدا كردن شغل، بازار كار جو آشكار رغم سقوط به

عنوان مؤسسات ليبرال  به ،شدوسيلة دولت تأمين مالي مي به نقش مدارسي كه .در كالس درس قرار دارد

 Willms( چالش كشيده شد به نيازهاي بازار كار به آنها گويي مستقيم شاگرد محور با ناچيز بودن پاسخ

معرفي كرد و سپس آموزش » آموزان كمتر موفق دانش«خود را با عنوان  طرحطوري كه دولت  هب ).1988

ها، در عمل، تدبيرتمامي اين . اي در اولويت قرار گرفتنامة آموزش پيش حرفه و گواهي ايفني و حرفه

 برنامة درسيبخش اصلي . بودند موفقيت تحصيليتر  ردة سطح پايين اي جوانانِاشكال مختلف آمادگي حرفه

در  A2هاي سطح گواهي نامه. دست نخورده باقي ماند ،اي حرفهتناسب  تقويت در تدبير عمدهطور  به

دو  به دوباره ،هاي عمومي يكسان براي آموزش متوسطه نامه انگلستان بدون تغييرباقي ماند؛ درحالي كه گواهي

تميز داده  تر توان آموزان كم از دانش تر پرتوان آموزان بندي شد تا دانش دسته باالترو  تر پايينبخش متوسطة 

  . تر هستند هاي آمادگي براي حرفه مناسب ها جهت فعاليت شوند و معلوم شود آن

). Holt/Reid 1988; Cles 1988( بر آن بودوارد ي هااي يكي از انتقادماهيت انتخابي آماده سازي حرفه

گرايي در برنامة  كه حرفه ه بودمقايسة آمريكا و ژاپن نشان داداين بود كه ديگري برگرفته از پژوهش انتقاد 

). Ashton/ Maguire 1986; Raffe 1988(ه است بيت نكردتر براي كارفرماياندرسي كارگران مورد نياز را 

فردي و رضايتمندي،  رشد –اي ندارد حرفه دليل و توجيه به بيت نيازيتر انتقاد ديگر اين بود كه تعليم و

 درآموزان  هاي هنر، علوم و دروس فني بايد براي تمامي دانشدرسي غني و متنوع در همة طيف برنامة

  . (Pring 1987)دسترس باشد 

                                                 
1. Youth Training Scheme 
2. 'A' levels 
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هاي  هايش در زمينة بهبود قابليت اشتغال خروجي  هدف به ايبرنامة درسي پيش حرفه اوليههاي آيا شكل

 CPVE وUVP, TVET  هاي ويژه مانندتدبير يابي براي ارزش زيادي هاي پژوهش مدرسه دست يافته است؟

 ;Barenes/ Johnson/ Droney 1987; Bridge Wood/ Hinckley/ Sims/ Stoney 1988( انجام شده است

Raffe 1988(  اي را ديدناپذيري ارزش داشتن يا ارزش نداشتن آماده سازي حرفهتر طور به توانندها نمي اما اين

سوي كار  به هايي كه نگرش جوانان راچه تفاوتي بين برنامه .نشان دهند اندكرده را تجربه براي جواناني كه آن

شوراي  19-16  پژوهشهاي مختلف وجود دارد؟ برنامة ها در حوزه و آيندة بازار كار آن ح آتكشانده است با 

اجتماعي كردن جوانان است كه  - ي اقتصادي سياسيهاي پژوهشاجتماعي و اقتصادي برنامة  هاي پژوهش

سال طي دو سال در بازار كار انگلستان و در  18-17و  16- 15دو نسل از جوانان  طولي در  پژوهششامل 

باينر و . شود مي )Kirkcaldy( ، شفيلد، ليور پول و كيرككالدي)Swindon( چهار حوزة مختلف سونيندان

اي برنامة درسي پيش حرفه به واكنش جوانان به ي مربوطها دادهبا تحليل ) Bynner and Evans 1990( ايوانز

تا شغل تمام وقت  به يابي سالگي از دست 16پسرها در سن  ،اي محورتر مدارس حرفه نشان دادند كه در بيش

زود  جايي كه ورودآيد،  يك آرزو بشمار ميهنوز براي بسياري در انگلستان چيزي كه  اند،سود برده حدي

فرصت مدرسه  ترك كنندگان به ايتجربة برنامة درسي پيش حرفه. دارد فرهنگي ريشهبازار كار  به هنگام

 ياما غيراز داشتن تعهد. دهد مي راهاي اداري، حسابداري و حساب كردن در زمينه هايي آشنايي با درس

- اند مقايسه مياي شركت نكردهحرفهها را با جواناني كه در آموزش پيش  كار، وقتي آن به نسبت تر كمي قوي

را  معناداريارتباط  ينگرشمعيار تنها يك ). 3.3.6.1 ����(شود ديده نمي شانهاي كنيم، تفاوت زيادي در ارزش

مقايسه با ديگران  اند درتر جواناني كه در مدارس حرفه محور بوده بيش. برنامة درسي نشان داد هايبا تأكيد

  .اند نشان دادهكار  به تري نسبت تعهد بيش

و دهة  1990اي در دهة ، رشد انواع مختلف آموزش پيش حرفهبخش چندان اميد نهرغم اين نتايح  به

 و فاصله گرفتنتر گستردههاي توانايي داراي اي در ميان جوانانبا هدف اشاعة يادگيري پيش حرفه 2000

برنامة  يك الزامصورت  به تجربة كاريدر انگلستان،  .ادامه يافت شانضعيفاجتماعي كارها از موقعيت  راه

. ساله فراهم شد 16تا  14اي براي جوانان هاي حرفهها درآمد و طيفي از فرصتساله 16تا  14درسي براي 

 كهاي عمومي ملي هاي حرفهو صالحيت هاي عمومي آموزش متوسطهدر گواهي نامه »ايحرفه«دروس 

 فراهمي را هاي گزينهها براي جوانان  آن گيهم انجاميد، ميكارآموزي جديد ع اونااي و ُ حرفه A ُسطوح  به

 .كندمي را تسهيلكار  به مدرسه از گذريا انجامد و  مي ايحرفه بيتتر وآموزش  تر سطوح عالي به آورد كه مي

اند در برنامة توانستهاند، عرضه شده در مدارس آزاد شدهتر  گستردهتازگي جواناني كه از برنامة درسي  به

از اين . دهد شركت كنندسالگي مي 14كيب كار و آموزش را از سن تر كه اجازة (IFP)اي  شده تر پذير انعطاف

تا . شوندمي بكار گرفتههم  به بسيار نزديك و قابل تبديل "ايپيش حرفه" و "ايحرفه" منظر، اصطالحات

 حرفه به كنندة اين حقيقت است كه در انگلستان براي ورودها منعكس  حدي، روشن نبودن تفاوت ميان آن
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ترين پلة نردبان  پائين به وارد شدن هاي اوليه برايداشتن صالحيت. آموزي پيش نيازهاي اندكي وجود دارد

هاي عالي در باالترين  تا مهارت 1ين سطح تر كه در طيفي از ساده ،(NVQ)اي ملي هاي حرفهصالحيت

پذير  سطوح باالتر مستلزم پيش نياز است، اما درعمل كامالً انعطاف به ورود. ضرورتي ندارد ،درجه قرار گرفته

. همه تعميم داد به اي راهاي حرفهاستخدام جوانان بدون داشتن صالحيت به توان نگرش كارفرمايان بوده نمي

رفته  هاي پيش لب آنها دورهو غا اي هستندهاي حرفهكارفرمايان بزرگ خواهان سطوح باال و باالتر صالحيت

ترين  مهم هم از هاي كوچك هنوزبراي شركتاما نگرش و انگيزة  .كنند مي آموزي خاص خودرا اجرا حرفه

هاي مورد قبول كارفرمايان دارد و ارزش به توان گفت كه پيش نيازها بستگي مي. رود بشمار ميپيش نيازهاي 

ها براي انجام  كه تشخيص دهند آن شرط آن به پذيرند،ولي ميها جوانان را با سطوح پايين قب بعضي از آن

اي از نظام آموزش نظري متفاوت نظام آموزش حرفه. پذير هستند بيتتر هاي خاص برخي وظايف و نقش

تربيت پذيري  به ها وجود دارد؛ در عوض، بر تجربه، توجهصالحيت/ هاي تحصيليتاكيد كمي بر پايه: است

 همان اندازه به ها اغلب نگرش فردي و شايستگي. شود تأكيد زيادي ميوپرورش فنون كار براي شغل خاص، 

  . ها ارزش دارد نامه گواهيو  واحدهاي درسي

 اياست كه آموزش پيش حرفه بهتر (Evans/Kersh 2006) استدالل ما اين بوده كه، اين زمينهدر 

: انتظار دارند كه هدف روشني ندارند و تلقي شوداني براي آن گروه از يادگيرندگ "1مرحلة آشنايي"عنوان  به

هاي مختلف  مهارت) 2(چيزي بياموزند، اي اشتغال يا آموزش فني و حرفه تر گستردهدر بارة دنياي ) 1(

از ) 3(خودرا پرورش دهند، و ي اجتماعي و فردي ها و همچنين شايستگي) هاي فني شامل مهارت(

ي پيش ها افزون برآن، برنامه. اي منتفع شوندهاي حرفهاي از گزينهاز گستره شتنيا نمونه بردا »چشيدن«

خواهند وارد آن شوند؛ بايد آرزوهاي اي باشد كه مياي بايد مبتني بر نيازهاي خود جوانان و جامعهحرفه

  .تر بحساب آورده شود تر و وسيع جامعة محلي بزرگ به آنان و كمكشان

 موجب بروز نوعي از در اواخر قرن بيستم،اشتغال  هاي موقعيتتغييرات يافتيم كه در آمدهباال آنچه در از 

 بريتانياكه  باوجود اين. شده است كار به تأثير بيكاري بر انگيزة جوانان نسبت دربارة "2س اخالقيتر احساس"

رو بيكاري  كهتمامي اروپا سرايت كرد  به ايطور گسترده به ستر ايناما در آن زمان مركز بيكاري اروپا بود، 

هاي  درحقيقت كاهش فرصت. گردد مي "3اخالق كار"نسلي فاقد وجود آمدن  به موجب ،فزوني جوانان به

گسترش . است استحكام بخشيدههاي زيادي  روش به رابين اشتغال و آموزش پيوند شغلي براي جوانان، 

اولين تجارب جديد را بين مرحلة پايان آموزش اجباري و اي از ساختارها و  آموزش پس از اجباري مجموعه

ها و درحالي كه گزينه. وجود آورده است به دهه سوم زندگيدر سنين تا نيمه  ،بازاركار به نقطة ورود

اند،  تري يافته بيشنسبت اهميت  به در مقايسه با شكسته شدن الگوهاي سنتي انتقال،مسيرهاي جديد 

                                                 
1. orientation stage 
2. moral panic 
3. work-ethic 
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طبقه،  كه با يهايدر گروهكز خود رتم به )3.7.8 ���� به نگاه كنيد( نامطلوب ضعيتو شود كه مالحظه مي

 .Banks/ Breakell/ Bynner et(دهد  مي ادامه اند شده تعريفي خاصي ها در محله بومي بودنجنسيت و 

al.1992; Ball/ Maguire/ Macrae 2000 .(  

و تشخيص داده  (OECD 1997).است در بسياري از كشورها پيشنهاد شده "اموزش مداوم"هاي راه حل

كارهاي  توسعة اجتماعي كمك كند و هدفش توليد راه به تواندشده است كه نظام آموزش رسمي خودش مي

هاي نهادينه شدة آموزشي كارها شكل بعضي از اين راه. دوم براي جوانان باشد فرصتگزين يا  آموزشي جاي

. شودديده مي مسائل بسيار عميق ساختاري به )سطحي(ظتي حفااي  وصلههاي پاسخ مثابه به است كه گاهي

ها مداخالت مبتني بر اين. عنوان راه حل سياست گذارانه نگاه نمي كنند به ساير مداخالت آموزش مداوم را

 1شروع تا پايانداراي آموزي  حرفهي استاندارد آموزش و ها كه شكل سرماية انساني استاندارد است رويكرد

  "2ها ردي" بازگردانندهيا ) در جدول زير 1نوع ( بهترين بازدة سرمايه گذاريرويكردي با عنوان  به رامشخص 

از  متكي است) به صورت روشن يا تلويحي(هاي آموزش مداوم  يشهاند همداخالتي ك .كندتقويت مي) 2ع نو(

  ). 1جدول (نوع سوم و چهارم است 

 Evans(ير  يمياكه توسط ايوانز و ن  پژوهشيشود و براساس يافت مي بريتانياهمة انواع اين مداخالت در 

and Niemeyer 2004 (،هدف . شودي مختلف در اتحادية اروپا نيز پيدا ميها كيبتر با انجام شده است

هاي در مسير »3نرخ نگهداري«تر كردن دورة آموزش اجباري اوليه و افزايش  گسترده 1رويكردهاي نوع 

رسد  نظر مي به كنند؛ با اين حالاستفاده مي 1همة كشورهاي شمالي از رويكردهاي نوع  .استاندارد است

. استبوده از انگلستان  تر اجباري بسيار موفقآموزش عمومي بلژيك در تأمين گسترش مؤثر دورة 

 يوانعبا م گذر هاي گيرد كه از يك ساختار قوي نظامدر كشورهايي مورد استفاده قرار مي 2رويكردهاي نوع 

مانند ( كند ميتعيين را يا خروج از آن  بازار كار به ورود صراحت به برخوردار است كه هاصالحيتاز جنس 

هاي  موجود در بسياري از كشورها با روش 4همگانيهاي تر مردم با نظام جور كردن بيشجفت و ). آلمان

هاي  كيب راهتر مسير اصلي براي اين رويكرد توسعة هدف. تكميل شده است 3گزين رويكردهاي نوع  جاي

  . هاست رسميت شناختن آنو تضمين به »طبقة دوم بودن«جديد در مقابله با آثار منفي برچسب 

عنوان بخشي از  به ها آن تنظيماي و مختلف پيش حرفه 5تمهيداتدوباره  گذاري نام در ستانرويكرد انگل

براي  ي است كهخود قسمتي از برنامة وسيع ،"نوين كارآموزي پيشرفتة"سطوح باالتر  به هاي پيشرفت مسير

هاي  اصوالً در سازمان 4رويكرد نوع . ستتدارك ديده شده ا هاساله 19تا  14گسترش مشاركت گروه سني 

 محرومكه نقشي مهم در حمايت از جوانان  خدماتهاي غير انتقاعي بخش  داوطلب و جامعة محلي، سازمان

                                                 
1. front – ended education and training 
2. drop-outs 
3. retention 
4. front loaded systems 
5 initiatives 
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هاي ها ممكن است تهيه كنندگان پيشرو برنامه اين سازمان. شوديافت ميكشورها در بسياري از  كنند مي ايفا

مشاركت  تداركات نوع سوم باشند يا ممكن است با همكاري ساير تهيه كنندگان در بخشي يا همة انواع

  . كنند

 گسترش مسيرهاي استاندارد: 1نوع 

  كه جوانان را در مسير اصلي نظام نگاه عمومي است، براي اينها و جبران كمبودها در مدارس آموزش هدف آن بهبود بنيان
 "نگهداري“تأكيد بر . اي مقدماتي توانمند سازدمسيرهاي استاندارد سازمان يافته براي آموزش حرفه به دارد و آنان را براي ورود

  است
 ورود مجدد براي كساني كه درخطر مردودي قرار دارند: 2نوع 

  .اندكه از نظام متعارف نابه هنگام خارج شده اند هطور خاص براي باز گرداندن كساني طراحي شد به تند كههايي هساينها برنامه
 گزين  هاي رسمي جاي گذرگاه: 3نوع 

منظور  به گزين اصلي، هاي جاي مسيرها و راه به مداخله با تأكيد بر سازمان يافتگي كه براي گسترش دادن و آوردن آن
تر تالش  براي كسب مهارت و شايستگي در آموزش و كار بيش ها و درهاي چندگانه ها و فراهم كردن راهتصالحي به يابي دست

  .كندمي
 نگر دنياي زندگي مداخالت كل: 4نوع 

رويكردهايي كه با تأكيد بر فرآيند زندگي قصد دارد با دنياي زندگي جوانان كار كند؛ يادگيري غير رسمي را باال ببرد و 
هاي چند جانبه افزايش  كارگزاريزندگي بزرگسالي از طريق  به تر انتقال ها را براي حمايت از فرايندهاي وسيع هارتهمچنين م

  .دهد

  هاانواع مداخله: هاي ملي نظاماي در تلفيق آموزش پيش حرفه: 1جدول 

است، همچنان  سرعت در حال افزايش و توسعه به درحالي كه نفوذ همة انواع اين رويكردها در انگلستان

بلند دورة  در يكخود را  فرصتي نياز دارند كه به ها آن. همان شكل باقي مانده است به نيازهاي جوانان

گوي  تا پاسخ مجهز سازند ح آتهاي ها برنامه ها و در رأس آنعاليق و مهارت تري از طيف گستردة به ،تر مدت

مختلف هاي  شكلمواد و  به بسياري از آنان). 3.6.6 ���� به نگاه كنيد(نياز كارفرمايان براي مشاغل خاص باشند 

 هاي پيشپژوهش در انگلستان معموالً بر چهارچوب سياست گذاري براي برنامه. حمايت اجتماعي نياز دارند

براي ) Nuffield( در برنامة نوفيلدپژوهش گيري اي تمركز دارد؛ جديدترين نمونة آن شكلاي و حرفهحرفه

طور قوي مبتني بر تحليل  به هاي پژوهشي در اسكاتلند و ويلز نيزعنوان فهرست. است 19- 14 گروه سني

بررسي  به ها كهاي از پژوهشاست و تعداد فزايندهتأكيد گذاشته گذاري و آثار آن  هاي سياست چهارچوب

- ردازند، بر مقايسهپ اي در مناطق مختلف انگلستان مياي و حرفههاي پيش حرفههاي آموزش سياست تفاوت

   )Raffe/ Courtenay 1988; Raffe/ Byrne 2005( بين المللي تمركز دارند –هاي داخلي 

گذاري نقاط قوتي دارد، اما پژوهش در  هاي انگلستان در حوزة تحليل سياستكه پژوهش با وجود آن

يك تحليل . عيف استاي در مقايسه با ساير كشورهاي اروپايي نسبتاً ضحرفه هاي آموزش پيش برنامه

 2004ير نيمي/ اي در كشورهاي اروپايي، در پژوهش ايوانزهاي آموزشي در زمينة آموزش پيش حرفه پژوهش
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اي مسلط و با قاعده در اروپا هاي اجتماعي و آموزش حرفهدهد چگونه سنتانجام شده است كه نشان مي

اين پژوهش، همچنين اين بحث را مطرح . كننداي با يكديگر رقابت حرفه گرايش دارند كه در زمينة پيش

 - هاي اجتماعي از ديدگاه 1موقعيتمبتني بر هاي يادگيري هاي تعميم يافته نظريهكرده است كه تفسير مثال

. دهند را نشان ميتوسعة آموزشي  به نسبت 3نگر رويكرد كل به تر اند و تعهد بيش ملهم شده 2انسان شناسانه

هاي يادگيري كار محور داراي اين ظرفيت در زمينة آموزش فرهنگي بريتانيا –هاي اجتماعي برآيند پژوهش

بنابراين، تالش . اي ايفاي نقش كندحرفه قواعد كل نگر مرتبط با زمينة پيش تر است كه براي توسعة بيش

هاي  مبناي واقعيتو دنياي كار و توسعة آن بر  ح آتبراي ايجاد تعادل ميان انتظارات اجتماعي از آموزش 

تر  هاي وسيعتمرين و پژوهش محلي در انگلستان و ساير حوزه گذاري، هاي سياستمحيط كار، چالش

  .اتحادية اروپا ادامه دارد
  

�    �dر�dXر�dXر�dXرXرررر    �و� د�و� د�و� د�و� د                            ٣.٣.٨.٢٣.٣.٨.٢٣.٣.٨.٢٣.٣.٨.٢���� ���ÇÈ�tÇÈ�tÇÈ�tÇÈ�t    2222    وووو        0Iارس0Iارس0Iارس0Iارس            ��� ���� ���� �� ا�ا�ا�ا

X0�ÄÐ	í:     �	>º|         0و���>٤    Gunter Patzold       
2Y>ºZ:   >ºد�  ��� ò�-ا     ���[ 

  تعريف اصطالح   3.3.8.2

 آمـوزي  حرفـه بخشي از كل نظام آموزشي آلمان و ادامـة   2عنوان مدرسة متوسطة سطح  به ايحرفه كالج

رسـميت   بـه هـاي  اي و آموزش تخصصي براي حرفـه متوسطه و نيز تقويت كنندة پاية ضروري حرفه 1سطح 

دو گانـه هـم ارتبـاط    آموزي  حرفهدرعين حال، با آموزش عمومي پيوسته در حوزه نظام . شناخته شده است

همراه بـا   اي در آموزش شايستگي براي فعاليتمدارس حرفه. (Kell/ Lipsmier 1976; Lepper 1983)دارد 

مكاني مستقل براي ياد " نوانع به اي هاي حرفهكالج به وزراي فرهنگ، همايش. مشاركت زيادي دارند توانايي

  كندنگاه مي "گيري

                                                 
1. situated learning 
2. socio-anthropological 
3. holistic approach 

  شودمراجعه  3.3.3.2مقاله  براي شرح وي به -گونتر پاتزولد. 4
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و در شـكل دهـي دنيـاي     انجام دهنـد اي خود را افراد واجد شرط را قادر ساخت تا وظايف حرفه توانكه از طريق آن مي« 
  . (KMK 1999)جامعه با مسؤوليت اجتماعي و زيست محيطي مشاركت داشته باشند  و كسب و كار

بيتي با تر هايي را كه بر وظايف خاص شود درساي خواسته ميهاي حرفهكالجاين هدف، از  به براي رسيدن

افـزون بـراين،   . (KMK 1999, 9)سوي عمل تاكيد دارند، درجايگاه درست خود قـرار دهنـد    به جهت گيري

  . بپردازند نيزاي دروس خاص حرفه مسائل اصلي زمان ما در زمينة دروس عمومي و اي بايد بههاي حرفهكالج

 تحقق بخشيدناما با . آموزي تخصصي استترين شكل مدارس حرفه اي از نگاه آماري، مهمهاي حرفهكالج

 نسـبت ي تـر  و از نظـر قـانوني، موقعيـت پـايين     كننـد  عمل مي برنامهطبق اغلب  اما خود، آموزشيوظايف  به

انواع فرعـي مـدارس مختلـف؛     به آموزشي هايدوره. (.Euler 1998, 31ff) دارند يشركت هاي درونآموزش به

كشـاورزي  و اقتصـاد  امـور اجتمـاعي،    و داري، بهداشـت عمـومي  خانه و يعني فني، اقتصادي و اداري، تغذيه

  . دنشومي تقسيم

هسـتند كـه   نيـز  پايـه   آمـوزي  سال تحصيلي حرفهوستفالياي شمالي شامل  –اي در راين هاي حرفهكالج

در اين آمـوزش  . (Patzold 2001)شود ها برگزار ميوزان بدون قرارداد با شركتآم هاي مورد نياز دانشدرس

 آمـوزان و همچنـين آمـادگي عمـومي بـراي كـار       اي دانـش هاي پايه مرتبط با زمينة حرفـه پاية آموزشسال 

 چيـزي اي اصـالح شـده،   مهارت آموزي پايه ساالنه، براي نيازهاي نظام حرفـه . شودآموزان عرضه مي دانش به

توصيه كـرده اسـت انجـام     1970در سال (Deutscher Bildungsrat) بيش از آن كه شوراي آموزشي آلمان

شـكل  . شـود ور انتظـار تبـديل مـي   يـك د  به هاي آموزش پايهاغلب اوقات، دوره. (Greinert 1984)دهد نمي

هاي تخصصـي و  دبيرستانآموزي و اي نيست، بلكه مدارس حرفههاي حرفه كالجاي فقط شامل مدارس حرفه

 1998ژانويـه   8اي حرفـه  كالجقانون . اي استثابت از نظام مدرسة حرفه جزئي ،ساير انواع مدارس تخصصي

ها بايد كالجاين . ادغام كرد ايحرفه كالج ي را دركالجو مدارس  در راين وستفالياي شمالي مدارس تخصصي

ديـپلم مـدارس عمـومي سـازماني،      بـه  يـابي  امكان دسـت  تخصصي، سازمان و برنامه درسي را باآموزي  حرفه

ــاهم . (Landesinstitut fur Schuleund Weiterbildung 1997; Verordnung 1999)كيــب كننــد تر ب

هاي مختلف آلمـان  هاي تخصصي در ايالتاي، دبيرستان فني، دبيرستان تخصصي و آكادميدبيرستان حرفه

نظام ، يعي با نظام مدارس عمومي، نظام كار اجتماعي براي جوانانطور طب به مدارس تخصصي. شونديافت مي

. فرد خودشان هسـتند  ها هنوز داراي شكل منحصر به آن اما. آموزش عالي و نظام آموزش داخلي ارتباط دارند

-اي خودشان را انجام ميها آموزش حرفهشرايطي وابسته هستند كه در آن شركت به ويژه به ايمدارس حرفه

منـابع مـالي    ها و قراردادي آزادي مدنقانون طبق  ها، تخصص گرا بودن مقررات مرتبط با صنفخاطر  به .دهند

 .در چه رشتة تخصصي آموزش صـورت گيـرد   گيرند چه كسي آموزش ببيند وها تصميم مي شركت شركتي،

مـدارس  . شناخته شدة داخلـي هـر منطقـه ارتبـاط دارد    برسميت آموزش مشاغل  به آموزش سطح تخصصي

اند سال رسيده 18سن  به آموزاني كه هاي خودشان را براي همه دانشند تا كالسآموزش اجباري تحت فشار
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كه قرارداد آموزشي داخلي با شـركتي   براي كساني صورت ويژه به اين معني كه عرضة دروس به باز نگهدارند؛

  . ددهي شو ندارند سازمان

. سازدهاي جديدي مواجه مياي را با چالشتغييرات مستمر در كيفيت نيازهاي نظام شغلي، مدارس حرفه

هستند كه تجربه نشان داده اسـت  آموزي  حرفه دهي مدارس و ها نيازمند انعطاف پذيري در زمينة سازمان آن

اي اي را براي مدارس حرفـه حرفههاي آموزش هرشتبرنامة درسي كه . نيستند 1بدون تنشهنوز داراي روابط 

متناظر هاي آموزشي با برنامه كشوردر سطح  رسد و تصويب مي به (KMK)وسيلة  به كند،ها تعيين ميكالجو 

 ايـن امـر منجـر   . دشوهاي درسي خودشان تبديل ميبرنامه به تحالاين در  شود وتعديل ميمحلي اصالح و 

هاي درسـي  برنامه تنظيم و انتشارهاي محلي مسؤول دولت. شوديم هر ايالتهاي مختلف ويژة پيش شرط به

، ارتباطـات، ورزش، بهداشـت،   يمطالعات مذاهب كاتوليـك و پروتسـتان، اخـالق، آلمـان    (هاي ديگر در حوزه

تـوان در  در صورتي مـي . (Kutscha 1982)هاي غير تجاري هستند براي آموزش) سياست، مديريت بازرگاني

، شـرايط  شتـاريخ  بـه  عنـوان يـك نهـاد، بـا توجـه      بـه  كه مدارس اي صحبت كرداحرفه بارة پژوهش مدارس

 صورت تجربي به توان فقطنمي. قرار گيرند بررسيمورد  شنفوذ، مسائل و نتايج ، وظايف، انتظارات،شمتفاوت

آمـوز و   دانـش هاي تدريس، تعامل ميان رفتارهاي قابل مشاهده و قابل درك معلمان، خلق موقعيت بررسي به

اي آنها اكتفا كرد؛ بلكه بايد انتظـارات  مسائل سازماني، ساختاري و برنامه مدلل ساختن تجربيخاطر  به معلم

 هاي حال و آينده براي نظام آموزش دوگانـه را خرد و نيز چالش هاي مختلف را در سطح كالن، مياني وگروه

هاي سوي ويژگي به ملي براي مدارس تخصصي، آنها را بايد توجه شود كه راهنماها در گستره. حساب آورد به

  . (Harney/Rahn 2000)نظام مدارس آموزش عمومي هدايت كرده است  مهم متمايز از

-بسيار مهم است كه بداند هريك از انواع مختلف مدارس تخصصي ارائه كنندة زمينه ح ف ت آبراي پژوهش 

راي مثال، تلفيق آموزش عمـومي و تخصصـي، مـدارس    هايي خاص و معين براي پژوهش و تدوين هستند؛ ب

برقـراري  ، تخصصـي  ايحرفـه از آموزش  زدايي تخصص ،دوگانه آموزي حرفهنظام  "يتوانايي جانشين"دارا! 

 فـرا  اي بـا آمـوزش  مـدارس حرفـه   هاي حامي آن و همچنين پيونـد زدن شبكة بين مدرسه و شركتارتباط 

  . شوندبيت ميتر براي همة انواع اين مدارساي معلمان در مدارس حرفه. اجباري

آن بايـد   2محـور  -فعاليـت رشـته  . نمي تواند جدا از نظـام آمـوزش عمـومي ديـده شـود      ح ف ت آپژوهش 

محـدود  . آموزي درون شركتي را مورد توجه قرار دهد وضعيت حرفهاي و كار سازمان يافتة حرفه هاي واقعيت

در  تجربـي تنهـا يـك پـژوهش نظـري و      1960تا نيمة دهة . است ناكافيهاي سادة تدريس پژوهش به شدن

هـا،  ، اتحاديهمليهاي اي از گروهپراكندههاي ابتكارفقط . ه بودسطح نازل در جمهوري فدرال آلمان انجام شد

 .Berke/ Blatt/ Focks et al( اي وجـود داشـت  و ساير فعاالن در درون مـدارس حرفـه   انهاي معلم سازمان

                                                 
1 Tension-free relationship 
2. subject-producing activity 
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تر نظـام يافتـه،    رو كم ند و از اينه بودآمد اجرا در به خاص ينقطه نظرات بدون توجه بهري از آنها بسيا ).1985

هرحـال،   بـه  .(.DFG 1990, 10f)هـاي اموزشـي تجربـي بودنـد     دهندة اسـتاندارد پـژوهش   مشاركتي و نشان

وجود آمده  به پذيرفته شدهصورت مستقل و در يك زمينة پژوهشي  به ح ف ت آتوان تصور كرد كه پژوهش  نمي

پـژوهش  ). ibid 12( ديـد دارد تر بيتـي تر هـاي واقعيـت  به پرداختن و آموزش از بيتي كسب و كارتر علوم. باشد

مرتبط اسـت كـه    كسب و كاراي و آموزش حرفهعلم صورت جدا ناپذيري با توسعة  به ايمدارس حرفه بارةدر

 Georg) ظهـور يافـت  اي در قـرن بيسـتم   براي مدارس حرفـه بيت معلمان تر وظيفهصورت  بهبراي اولين بار 

1982; Stratmann 1944; Patzold 2002) . امـا بايـد توجـه    . اين امر عاليق پژوهشي را تحت تاثير قـرار داد

بيت معلمان تأسـيس شـده بودنـد جهـت     تر اي كه برايبيت حرفهتر ، موسسات1950داشت كه تا پايان دهه 

هـا   دانشـگاه  به ايبيت معلمان براي مدارس حرفهتر وقتي. امل تجهيز نشده بودندك هاي پژوهشانجام وظايف 

ابـر سـازي آمـوزش عمـومي و     بر اي پايه،، اجراي آموزش حرفه1970در دهة . واگذار شد اين امر تغيير كرد

ي از اهميـت زيـاد   مدارسي كه كارگران جوان ناميده شدند و ايجاد نظام آموزش تمـام وقـت  همان  اي،حرفه

انـد از چگـونگي    عبـارت  امـروز موضـوعات مـورد عالقـه    . (Gruner 1984; Greinert 1984)برخوردار شـدند  

يادگيري و ياددهي، نشان دادن شرايط عملي و سازماني و فرآينـد   تأكيد برآموزش، شيوة همكاري در مكان 

 ح ف ت آها در ساية تمركز بر عاليق پـژوهش   همة اين. ي مراكز محليها اي در شايستگيتوسعة مدارس حرفه

الزم اسـت صـورت   ها، ساير بازيگران داخلي و بازار كار  ميان مدارس، شركتفصل مشترك پايدار  رعايت و با

  .پذيرد

  اي مدارس حرفه 1سازماني –پيش  تحوالتپژوهش در   3.3.8.2.2

اند، اما تا مرتبط كار كرده هاي واقيتبيت روي تعداد زيادي از تر تعليم وهاي تاريخي كه پژوهش باوجود اين

بحـث كامـل در   . اي را ارائه كرده باشد انجام نشده اسـت طور كامل تاريخ مدارس حرفه به كنون پژوهشي كه

مـدارس  . اسـت نمـي گنجـد    تحـوالت اين زمينه در اين مقاله كه در جستجوي يافتن نقاط شروع و جريـان  

 Meermann 1909; Blattner(پديد آمـد   هاي تجاري قرن نوزدهاي از آموزش ملي و پيشرفت سازمانحرفه

1947 and 1965; Kohne 1992; Horeebein 1976; Blattener 1966; and 1978; Lisop/ Greinert/ 

Stratmann 1990( . ن بنـدي ميـا  ترين پيش شـرط شـبكه   اي و مدارس تخصصي مهمي حرفهها كالجتوسعة

در  هتمام وقت بـوده اسـت كـه امـروز     آموزي حرفههاي هاي مختلف برنامهاي پاره وقت و شكلمدارس حرفه

مرزبندي ميان مدارس تخصصي عالي و . (Schotte 2003) اي بسيار معمول و عادي استحرفه مدرسة مراكز

مـدارس   بـه  براي سـاختار دادن وجود آمد،  به قبل از جنگ جهاني اول مبتني بر مقررات ورودي كه مقدماتي

هـاي  كـالج سـمت   به عنوان يك پيش نياز، انتقال مدارس تخصصي عالي را به اين امر. اي بسيار مهم بودحرفه

                                                 
1. pre-Institutional 
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تأسيس نظام مدارس  به كه شد؛ ضمن اين هاكالجتغييرات ساختاري در نظام  به تخصصي هدايت كرد كه منجر

 -سـن اخس "1صـنف قـانون  "اين وضعيت بايد همـان  . ميداي جداشده انجامدارس حرفه متشكل ازتخصصي 

كه براساس آن  مكتوب كردرا  آزاد گذاشتن باشد كه براي اولين بار قانون Sachsen-Weimar( 1821( ويمار

 "نظـام دوگانـه  "عنـوان تولـد    بـه  توانـد  اين مي. مدرسه بفرستند به از استادكارها خواسته شد شاگردانشان را

اسـتحكام   1869 – 71صـنايع   قاعـده در قـانون   ايـن . (Stratmann/ Schlosser 1990, 25)شـمار آيـد    بـه 

  .تري يافت بيش

اي بر طور فزاينده به هاي مرتبط، آوري در فن اش  با رشد رويكردهاي نظري محتواي تخصصي صنعتي شدن

رسم فني اين امر . كردميتوسعه يافته براي يادگيري، يعني مدارس فشار وارد جديد هاي ارائه دانش در محل

و مدرسـة فرامتوسـطة    شـنبه  يكروزهاي  رسةمد. (Lipsmeier 1971 and 1978) دهدنشان مي روشني را به

اي امروز بودند كه مسؤوليت اصلي آنها انتقال، پايـدار كـردن،   قرن نوزدهم، پيشگامان مدارس حرفه 2عمومي

خاطر آن  به. بودكه قبالً در مدارس آموزش عمومي اجباري تدريس شده  بودكارگيري و تكميل موضوعاتي  به

 ;Kuhen 1922; Gruner 1975( مهمـي شـدند   درسـي  يا محاسبات موضوعات يآلمانزبان  موضوعاتي مانند

Muliges 1970 and 1979; Peiszker 1949; Zielinski 1963( .   مدرسة آموزش فرا متوسـطه قبـل از همـه 

 اًرفت يا حداقل مستقيم شمار نمي طور دقيق اقتصادي به به هدف آن. ايف تلفيق سياسي بودمعني انجام وظ به

  . (Greinert 1995b, 58)اي بر نمي گشت هاي حرفهصالحيت به

تنها مقـدار كمـي دانـش فنـي      –ماهيت عمومي داشت  تدريس در مدارس فرا متوسطه در درجة نخست

مـدارس   درحتي . براين، مدرسة عمومي فرامتوسطه نسبتاً مستقل بودبنا .شدارائه مي) تر در رسم فني بيش(

كه موضـوعات خـاص نظـري    ها بسيار نادر بود؛ در حالي داشتن با شركتهمكاري  مشاغل صنفيفرامتوسطه 

از . شـهروندان داشـت   ياما اين امر اغلب ارتباطي نزديك با آموزش كل .يافتندتري مي روز اهميت بيش روز به

بيـت صـنعتكاران انطبـاق دهنـد، برقـراري      تر نيازاي سعي كردند خودشان را با مدارس فرامتوسطهزماني كه 

طرفـه انجـام    صورت يـك  و مدارس آموزشي در بهترين حالت تنها به آموزي درون شركتي حرفهارتباط ميان 

  .(Lipsmeier 1971)شد  مي

آورانـة مـدارس    سـمت رشـد فـن    به بود وهاي صنعت كه مبتني بر ويژگيآموزي  حرفهتنها با توسعة طرح 

 Abel/ Groothoff( دست آوردنـد  به متفاوتي اي وظايف قطعيبود، مدارس حرفهگيري كرده  اي جهتحرفه

يـا   "كسـب وكـار  "، "هـا  صـنف "مدارسي بـراي   به "شنبه مدارس صنعتي يك"در نيمة قرن نوزدهم . )1959

 Greinert( و برنامـة درسـي خـود را ارائـه كردنـد     و طرح خاص سازماني  تفكيك شدند "آموزش روستايي"

مردم عـادي در  ) پسر(بورژواهاي كوچك با نوجوانان  دادنكنارهم قرار  منظور بهمدرسة فرا متوسطه . )1975

                                                 
1. guild law 
2. general further education school 
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نهادينـه كـردن اجتمـاعي شـدن     يـك شـكل از   شد و در نتيجه، با كمك  شهاي و ارزشاجتماع طبقة مياني 

مـدارس   .)Stratmann 1988( و جامعة بورژوازي را پـر كنـد   پايين اجتماعة ميان جوانان طبقة توانست فاصل

و تغييـرات آن در صـنايع    1صـالحيت  جنـبش  به ي نسبتعنوان نتيجه و واكنش به فرامتوسطه خود توانستند

از دهة  )Stratmann 1988( اي كالسيكنظرية آموزش حرفه. شوند ظاهر و بعد در صنعت ها صنفدستي، در 

مبنـايي   سـوي حرفـه،   بـه  جهت گيري آموزشي آن. كرد مشروعيت آموزشي هديهاي مدارس حرفه به 1920

در ابتدا اين امر بدون . (Patzold 1989 and 1994) را پايه گذاري كرداي  گسترش يابندهآموزشي  نهادبراي 

در نيمـة دهـة    .(Breinert 1982, 122)كارگران اتفـاق افتـاد   رهايي بخشي منافع  به توجهبي و  آينده نگري

وظيفـة اصـلي مـدارس     اي حرفـه  ي صنعت بـود، صـالحيت  ها كه از ويژگي آموزي حرفهبعد از توسعة  1920

سـاله در   8 براي يـك دوره منظور فراهم كردن امكان مشاركت  به قانون اساسي جمهوري ويمار. اي شد حرفه

تصـويب   آموزش عمـومي اجبـاري را  سالگي،  18مدارس عمومي و بعد از آن شركت در مدارس عالي تا سن 

-مدارس حرفه به درخواست توجه بار براي اولين. كرد؛ اما در عمل اين قانون اساسي خيلي موثر و كارساز نبود

درون در مقايسـه بـا آمـوزش    . وجـود آمـد   بـه  1938در ) Reich( رايـش وسيلة قانون آموزش اجباري  اي به

هاي ملي مورد غفلـت قـرار   در دوران سوسياليست طور عمده به اي درجه بندي نشد و، مدارس حرفهشركتي

كه در دهـة   تخصصيشاناي رنج بردند كه شرايط حرفه واقعيتاي از اين ويژه معلمان مدارس حرفه به .گرفت

  . (Seubert 1977; Patzold 1995a)توسعه يافته بود، متوقف شد  1920

در  -و يكپـارچگي   اي حرفـه  شاهد و نمونة صـالحيت  اي تقريباًمدارس حرفه 1930و  1920هاي در دهه

در قالـب   1933ودر درجة دوم بعد از  (Geisseler 1996)عنوان كارگر شايسته، ماهر و شهروند  به درجة اول

عاليق  اي بيش از بيش منافع ومدارس حرفه. شدندظاهر  ("Volksgnosse"( ياور مردم كارگر ماهر آلماني و

هاي تجـارت نظـامي توجـه     هدف به دولتي هاي فرمانكيب با تر ظر گرفتند و بعدها، درها را در نخاص شركت

از  )Greinert 1995b. 85( اي تاكيـد داشـت  سـوي دروس حرفـه   بـه  جمهوري ويمار بر جهت گيـري . كردند

بحث مشتركي در بارة موضوع ساختار برنامة درسي  1920در دهة . عقب رانده شد به رو دروس عمومي همين

“  و "3زدايـي   سياسـت “  جـة و و "2 اي اجبـاري مدرسة حرفه" توسعة سازماني براثر به اين بحث. آغاز گرديد

دست آمد، تقاضا بـراي   اي كه بهبهترين نتيجه. (.Greinert 1995b. 80 ff)وجود آمد  به آن" 4تخصص زدايي

  . زمان و موضوع بود به نسبت) كارخانه(مدرسه و شركت  منطبق كردن

پيـدا   كسـب و كـار   به اي تقريبا وابستگي كامليحرفهمدارس  (Suedhof 1934)ورة سوسياليسم ملي در د

اشـاره كـرده اسـت،    طـور كـه اتـو مونشـايمر      همان. (Wolsing 1977; Kipp 1980; Patzold 1989)كردند 

                                                 
1 Qualification Movement 
2 Compulsory vocational school 
3 De-politicization 
4 De-professionalization 
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 Monsheimer( تقليـل يافتـه بـود   » برنامة درسـي رايـش  استاندارد شدة آموزش علم » به بيتي آنهاتر وظايف

1956, 73 ff.( .،پيشـرو در تجـارت   اي مدرسـة هاي فنـي و حرفـه   اهميت كالس بر اساس اين برنامة درسي 

ايـن  . (.Gruner 1984, 14 ff)كاهش يافـت   اي مدرسه هاي درون آموزي اي از مهارتحاشيه پردازي ساده به

 1930در اوايل دهةشد ناميده مي» روش فرانكفورتي«قبالً توسط روشي كه در اصطالح روش سنتي تدريس 

استقالل كامل آموزشي براي  كرد تالش ميكه ، (Wissing 1954; Pukas 1988 and 1989) بي اثر شده بود

-وسيلة سوسياليسـت  به اين روش. (.Patzold 1994, 270 ff) را دوباره زنده كنداي تدريس در مدارس حرفه

بار ديگر تمديد و  يك ايهنگامي كه حكم تحصيل در مدارس حرفه 1945هاي ملي متوقف شد و تنها بعد از 

  . خودرا باز يافتاي آشكار گشت، نفوذ و اهميت ضرورت مشروعيت آموزشي مدرسة حرفه

رايـش در   و پـرورش  آمـوزش  وزارتاي در ار طريق متمركز كردن مديريت و ادارة تمامي مـدارس حرفـه  

صورتي درآمد كه  به اين مدارس ،"اي و تخصصيمدارس حرفه"و يكسان سازي سراسري آن در قالب  1937

 در حال حاضر اين مدارس نه تنها. (Lipsmeier 1966)امري عادي شد  "ايمدارس آموزش حرفه" سخن از

دوم نظام مدارس عمـومي در آمـوزش    ركنعنوان  به ابزار ارتقاي كسب و كار شناخته مي شود، بلكه عنوان به

 از ايـن مـدارس  گواهي نامة رسمي يا ديپلم  كسبدر آن زمان هنوز رود؛ در حالي كه يشمار م عمومي نيز به

را  ديرهنگـامي صورت سراسري ديـپلم   به اي اجازه يافتمدرسة حرفه 1970دهة  در انتهايتنها . ممكن نبود

بـا امتحـان   (اي ها مانند راين وستفالياي شمالي و ادن ورتمبرگ، گواهي مدرسة حرفهبعضي ايالت. كند اعطا

 عنوان دانش آموختة مدرسة ميـاني  به را تحت شرايط معيني) هاي گذرانده شده آموزي حرفهنهايي در زمينة 

اي هاي وزارتي پـس از جنـگ دوم جهـاني، مـدارس حرفـه     بعد از يك سري تغييرات در مسؤوليت. پذيرفتند

  . قرار گرفتها از ايالت تحت مسؤولت وزارت فرهنگ، آموزش و پرورش و امور كليسا در هريك

1ويژهآفرينان نقش "دربارة  پژوهش
  اي درسي مدرسه حرفه برنامهموضوعات  و "

تعيـين  و  هنجـاري بيتـي و مفـاهيم   تر مثابـه پيونـدي ميـان پـژوهش تجربـي      به اي،پژوهش مدرسه حرفه

نقش بيتي و آموزشي تر رفتارهايانواع اصلي  به اين پژوهش. وجود نيامد به 1970بيتي، تقريبا تا دهه تر كننده

   .گردد ها برمي براي آن مشخصيرهبري كننده و همچنين جستجو براي تعريف شرايط كلي سازماني  آفرينان

تـر متوجـه رفتارهـاي درون     و بـيش  فرضـي  برخوردار از اهميتياغلب اوقات تنها  هاي پژوهشنتيجة اين 

هاي آموزشي براي مشكالت تـدريس تمركـز    حل بود همچنين بر راه  درسهاي  كالساي يا در جريان مدرسه

اجـراي   بـه  منجـر  1970دوگانه از نظر روش و محتوا تا سـال   آموزي حرفهتمركز نظام نقاط انتقاد از . داشت

 /Patzold( ايمدارس حرفه آموزشي -هاي سازماني و درسيمنفرد با تأكيد بر جنبه نمونههاي طرحتعدادي 

Busian/ Wingels 2002(، هـاي كليـدي،   صـالحيت : اي زيـر گرديـد  علوم حرفهدرسي ويژه در موضوعات  به

                                                 
1. actor-specific 
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اي شايسـته، محـيط   هـاي حرفـه  منظور حمايـت از فعاليـت   به تدابيريرويكرد وظيفه محور، توسعه و آزمون 

يـادگيري چنـد   آوري جديد اطالعاتي در تجارت و امـور اداري،   اي، فنتدريس ميان رشته تخصصي،آموزش 

عملي  تدابير تر بررسي بيش،  پژوهشنوع تا كنون، نتيجة اين  .يده اي، مديريت كيفيت و خود سازمانرسانه

توانسـتند   نمـي امـا  داشـتند   "وظيفة مستقل آموزشـي "يك  كه آن باحتي زيرا اي بود؛ بعضي مدارس حرفه

هـاي اصـالح    تـالش  بـه  ح ف ت آ هـاي  شپژوهكه  1970در دهة . برنامة درسي و آموزشي خود را شكل دهند

سـوي اجتمـاعي    بـه  جهـت گيـري  . اجتماعي آغاز شد –اي پيوند خورد، يك نگاه علمي طلبانة آموزش حرفه

  . ارمغان آورد به آموزي را در موسسات آموزشي تخصصي هاي دانشتجربه به مدارس، عالقه از طريقشدن 

حتي . اند ههاي مختلف تجربه كرد شكل به اي راحرفهآموزان اهميت مدارس  كه دانش بدست آمدشواهدي 

زمينة آموزشي پس هايي كه  شركت كردند و آن آموزي درون شركتي حرفهآموزاني كه در  در آن زمان، دانش

اهميـت   بـه  نـد ه بودآموزش ديدمتفاوتي هاي استخدامي  تر از كساني كه با الگوها و ويژگي بهتري داشتند كم

هـاي اخيـر،    بررسي در .(Crusius 1973, 211; Krumm 1978; Muller 1980)دند بوواقف اي مدارس حرفه

 "آمـوزي  نخستين حرفه" در يادگيري وكه بر فرآيند ياددهي  )DGF1( گروه آلماني پژوهشهاي  بررسيمثل 

 ;Beck 2000a( بودمتمركز شده براي شناسايي ساختارها و مشروعيت فرآيند ياددهي و يادگيري در تجارت 

Beck/ Krumm 2001( ،كـه  اسـت  آن قسـمت از آزمـون نهـايي    بـه  ايمدرسـة حرفـه  ارزش كه  آشكار شد 

، تدريس شـده مفاهيم  به شاگردان عالقهاما در زمينة انگيزة يادگيري و  .ستها مسؤوليت اجراي آن با شركت

در حمايـت   .)Wild/ Krapp 1996( كسب كرده استاي بهتري از مدرسة حرفهخيلي آموزش شركتي نتايح 

 / Prenzel / Drechsel(است  نشان دادهتجربة بهتري  درون شركتيآموزش نيز و شايستگي  راهبري از خود

Kramer 1998.(  نـه  روز طـوالني   "تحـت عنـوان    هـا،  وستفاليايي –راين شمالي  نمونه طرحتحليل تجربي

هـا بـاهم متفـاوت     مدرسه و شـركت  هب آموزان نسبت دانش استقبالثابت كرد كه  "اي در مدرسة حرفهساعته 

. شـود  اسـتقبال مـي  اي درجات متفاوتي از موضوعات متفاوت مـدارس حرفـه  با تأييد شد كه همچنين  .است

از  ،ها بـراي آزمـون نهـايي    خاطر اهميت آن به طور عمده به ،شودمربوط مي خود حرفه به ها كه برخي از درس

اي، كـه از تناسـب دو برابـري    موضوعات ديگـر ميـان رشـته    به نسبت. شود برخوردار ميپذيرش بسيار بااليي 

وابستگي يـا  " الگويهمچنين  ).Twardy/ Beutner/ Buschfeld et al. 2001( وجود داردديد تر برخوردارند،

 تحـوالت اي تعيين كنندة مدرسه آموزي حرفهو  درون شركتي آموزي حرفهارتباط متقابل ميان  "خودراهبري

   ).Lipsmeier 2000( اي شهرت داردمدرسه حرفه به هامروزحتي ي است كه يادگير مكان

كيـب بـا   تر در) lernortkooperation( )Patzold/ Walden 1999( "همكاري نهادهـاي يـاددهي  "موضوع 

هـا در سـطح برنامـة     همـة انـواع آن   بررسـي و رويكرد وظيفه محور هنگام آشنايي با زمينة تحصيلي موضوع 
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هماهنگ شده، برنامة درسي / ، برنامة درسي تعديل شده1همزمان شدهمانند برنامة درسي  :آشكار شد درسي

دهد با اي نشان ميدست آمده از پژوهش در بارة مدارس حرفه به نتايج. (Nickolaus 1998, 296( 2راهبرخود

. بسيار اتفاقي بوده اسـت  در سطح آموزشي خوبي جواب داده، اما به كه همكاري در سطح سياسي و اداري آن

 ;Zedler 1995( طور كلـي رضـايت بخـش نيسـت     به ايسطح تعامل ميان فراگيران و معلمان مدارس حرفه

Patzold/ Drees/ Thiele 1998.( محقـق هميشـه بـراي   امـا  هايي هم وجود داشته باشد،  حتي اگر همكاري 

ها مفيد نيست؛ ايـن   در همة موقعيتهمكاري افزون برآن، . كنداي كفايت نميحرفه –بيتي تر شدن انتظارات

رد طـ  بـه  بـا توجـه  . كـردن  نه همكاريو موفقيت آميز تقسيم كار باشد  شدنتواند نشانة روزمره امر حتي مي

نوعي ها و همچنين  در مدارس و شركتدرگير افراد  در بينآموزي  حرفهدر  گرايي گسترده همكاري و دروني

اري تخصصـي در  آور نيست كـه همكـ   دهند، تعجبخودشان درس مي به مؤسساتي كه پوياي 3فريفتگيخود 

 هـاي كوچـك و متوسـط كـه    شـركت . نـادر باشـد   آموزي حرفه حوزة در شناختي هاي آموزشي و روش زمينه

-زمان سوخته نگاه مي يعنوان نوع به زماني كه بايد صرف فعاليت همكاري شود به پردازند؛مي آموزي حرفه به

ها اغلب بـيش   آن: ساختارمند موقعيت متفاوتي وجود داردآموزي  حرفهبا نظام  هاي بزرگ براي شركت. كنند

 –آموزشـي و آموزشـي    –ي درسـي  هـا  اي در ابعـاد برنامـه  همكاري با مدارس حرفه به هاي كوچك از شركت

گوي استانداردهاي آنهـا   سخاي پاكه انتظار دارند كيفيت دروس مرتبط حرفه روشي گرايش دارند؛ حداقل اين

  .شدبا

  هــاي تحصــيلي ارتبــاطي نزديــك دارد    گيــري زمينــه  همـكـــاري مؤسســات يــاددهي بــا جهــت    

( Lipsmeier/ Patzold/ Busion 2000) .اي موضوعات درسي كه تاكنون درون نظام مدرسه حرفه آشنايي با

هـاي يـاددهي و يـادگيري    وع فعاليتنقطة شر. استصورت نسبي درآمده  به را داشته است اكنونغالب وجه 

در . هـاي مختلـف اسـت    هاي اجتماعي حوزهموقعيت اي درهاي حرفهفرآيندهاي فعاليت آشنايي بااي، حرفه

هاي تحصيلي شكل زمينه آشنايي باموافقت كرد كه مفهوم ) 1999(وزاري امور فرهنگي  همايش 1996سال 

 تنها بعد از آموزش اين مفهوم بود كه اين امـر . اي باشدحرفهدهندة اصلي آموزش مرتبط با شغل در مدارس 

صـورت   بـه  ايهاي تحصيلي براي آمـوزش حرفـه  زمينه. در آمد ح ف ت آهاي صورت سرفصلي براي پژوهش به

هـا   كـه همـة آن   طوري به ؛گرايش داردهاي زماني  ها، محتوا و چهارچوبكردن هدف تنظيمسوي  به موضوعي

 بـراي تحقـق مأموريـت   در حقيقـت،  . آورنـد  مـي وجود  به را براي وظيفه و تعيين روش باهم ساختار واحدي

ايـن   پرسشنظرات نظري آزاد است، اما نقطه  براساسساختن وظيفه  دراي آموزش و پرورش، مدرسة حرفه

اي مدرسة حرفـه آموزش جامع در  هاي هدفمي تواند با  كار و كسب و كاردرون  هايست كه چگونه فرآيندا

در  ،اندازه كافي معتبـر باشـد   به اگر اصول تجربي مفهوم كار داخلي و فرآيند يادگيري... «: رتباط برقرار كندا

                                                 
1. synchoranised curriculum  
2. autonomous curriculum  
3. self –obsessed 
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 ,Dorig 2003( تواند موجب برقراري و توجيه تعادل فرآيند ياددهي و يـادگيري در مدرسـه شـود    مينتيجه 

منعكس كنندة شرايط بتواند فرآيند محور  هايهتغييرات در زمينه وظيف ديد هست كهتر افزون برآن، ).(292

اي امروز در حقيقـت يـك   بنابراين، بايد پذيرفت كه مدارس حرفه. (ibid., 345)هر يك از علوم مرتبط باشد 

هـاي   فاقـد اجـراي تمـام و كامـل هـدف      ها دهند؛ اما اين برنامهآموزش برنامه ريزي شدة معاصر را انجام مي

اي كـار در مـدارس حرفـه    سازي نوين. (Euler 1998, 137( تدريس است انيها و اشكال سازم آموزشي، روش

  .باشدبرنامة ريزي شده آموزش اين  يابي بايد تابع اجرا و ارزش

اي در بخشـي از  افـزايش بـراي پـذيرش مـدارس حرفـه      بـه  با انتظـارات رو  هاي تحصيليزمينه آشنايي با

اي مـدارس حرفـه   به يآشنايزمان، اين  هم. مبستگي داردمي پردازند هآموزي  حرفهاجراي  به هايي كه شركت

ديد وجود دارد كـه آيـا اصـول    تر هنوز. برنامة درسي درآيند تدوينجزيي از واحد  صورت به دهد كهاجازه مي

تواند با اين ي و موقعيتي است، ميشخصيتهاي علوم، جنبه آشنايي باكه آموزي  حرفههاي درسي اصلي برنامه

-شود، در رقابت ميان مفهوم زمينهها آغاز ميهنگامي كه فرآيند محقق ساختن برنامه. هماهنگ شودفرآيند 

اي هاي تاييد شـدة مـدارس و نيـز اهميـت دانـش حرفـه      نامه هاي سنتي و گواهي هاي تحصيلي، نظام درس

افزون بر . آيدد ميوجو به شود مشكالتيهاي مسؤول انجام مي وسيلة سازمان به ضروري براي آزمون نهايي كه

اي در مدارس حرفهآموزي  حرفههاي مرتبط با  مفهوم رويكرد وظيفه محور در درس گويي حمايت يا پاسخ آن،

تـدريس  . پـايين حاكميـت دارد   بـه  باالتدريس از  سبك هنوز. نبوده است تا كنون از اهميت زيادي برخوردار

شبيه يا  (IT)آوري اطالعات  فن هاي طرحمثل  عين،حرفة مدر  هاي دانشحور اغلب خارج از ويژگيوظيفه م

 /Nickolaus 2000; Moller 1998; Patzold/ Klusmeyer(افتـد  ، اتفـاق مـي  هـاي فرآينـد تجـارت    سـازي 

wingels 2003.( منـد  كيـب نظـام  تر بالً يك مفهوم ياددهي برايتواند تصور كند كه قعالوه برآن، كسي نمي 

 Lipsmeier( اجرا درآمـده اسـت   به يا ختارهاي وظيفه محور وجود داشتهساختارهاي موضوعات درسي با سا

 حـوالت در وضـعيت برنامـة درسـي از ديـدگاه ت     هـا  تحليل كسري به دهدپژوهش اجازه مي به اين امر ).2000

 ;Reinisch 1995( هاي داخلي و خارجي بپـردازد  سيم نتايج براي سازمانتر با هدف ايتاريخي مدرسة حرفه

Pukas1990; 19991; 1996; Eichler/ Kuhnlein 1997; Fixcher/ Uhlig-Schoenian 1995; 
Heidegger/ Adolph/ Laskf 1997; Roden 2000; Pahi 2001b; Zoller/ Gerds 2003; Patzold 

1003b.( كميسـيون   طـرح از پياده كـردن آزمايشـي    هاي ايالتي كنون دولت فدرال و دولت تا 1998 از سال

هـاي  هـاي اصـلي و زمينـه   مسـاله  به كه) 1BLK( ال و ايالت براي برنامه ريزي آموزشي و ارتقاي پژوهشفدر

افـزايش و   بـه  ها بتوانندشود اين برنامهتصور مي. اندگردد، حمايت كردهاي بر ميتوسعه و نظام مدارس حرفه

م رويكردهـاي مـورد توجـه و    آنها موضوعات مه. يابي آموزشي كمك كنند تضمين كيفيت در توسعه و ارزش

                                                 
1 Bund-Lander Konnission 
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اين وسيلة بنيان محكمي از عمليـات انتقـال و    به و كنندكيب ميتر را باهم ها ايالت –نوآورانه مشاركت فدرال 

  .دهندانتشار نتايج ارائه مي

ــان،   ــن مي ــرحدراي ــاي ط ــهه ــغلي   " "BLK " نمون ــوزش ش ــادگيري در آم ــد ي ــاهيم جدي ــهمف  "دوگان

)Deltmer/Fischer/Gerds et al. 2004(، "   آمـوزي  حرفـه همكاري مؤسسـات آموزشـي در درون " )Euler 

2003d and 2004a (KOLIBRI)(  ايآمـوزش عـالي نوآورانـة معلمـان در مـدارس حرفـه      "و" )Schulz/ 

Kreuter/ Kroning/ Staudte 2003; Ebner/Patzold 2003(INNOVELLE-BS)( مـدارس   سـازي  نوين به

مفهـوم جديـد يـادگيري در آمـوزش     " BLK سـازي  نوينهاي پژوهشي برنامه هزمين. انداي كمك كردهحرفه

بـاال  تر مفهوم يادگيري، محتوا و مـواد و   در ميان مفاهيم ديگري قرار دارد؛ مانند توسعة بيش "دوگانهشغلي 

 عـالوه بـر آن، ايـن مفهـوم    . براي بهينه سازي اثر بخشي آمـوزش شـغلي  اين ساختار انعطاف سازماني  بردن

آموزشـي يـادگيري و    محور، بهبـود و اصـالح همـاهنگي ميـان مفـاهيم      كار هاي درسي فرآيندتوسعة برنامه

هـاي تـدريس را هـم در     يابي اثربخشي و كيفيت مفاهيم يادگيري و روش هاي آزمون و همچنين ارزش روش

همـراه بـا توسـعة     KOLIBRIهاي هدفمند در برنامة حمايتي هاي پژوهش و انجام پرسشزمينه. گيردبرمي

 اتفـاق افتـاد كـه بـراي     هـايي  در مكـان تـر،   هاي درسي دقيقبرنامه به ساير مفاهيم همكاري براي دست يابي

هـاي اجتمـاعي كـه    ها و صـالحيت  ؛ همچنين ساخت ابزارهايي براي داوري در بارة روشبا ارزش بود مدارس

هـاي  هاي ويـژة يـادگيري، زمينـه   آموزشي گروهبراي اطمنيان از موفقيت . كنندبيتي را همراهي ميتر فرآيند

اي سطح در پيوند با آموزش حرفهكه ها  هاي پودمان همساز با مؤلفه كننده پژوهشي كه در آن مفاهيم تنظيم

موسسات آموزشي مختلفي مربوط مي  به و توسعة رويكردهاي حمايت جامع و گسترده كه پيشرفته قرار دارد

اي هاي معلمان مـدارس حرفـه   اصالح صالحيت INNOVELLE-BSدر  BLKهدف برنامة . شود وجود دارد

 اين مدارس نمونههاي طرحهايي كه در  آن دسته از نوآوري. هاست در مرحلة دوم و سوم آموزش تخصصي آن

فرآيند آموزش عالي معلمان و همچنين كارآموزي قبـل از آزمـون دوم معلمـان     به اثبات رسيده است، بايد به

  . تر و با كاربردي بهتر تسري پيدا كند تواند در سطحي وسيع ها مينوآوري كاراين  به .انتقال پيدا كند

در واقع، . )Gruner 1984, 97(قرار دارند  1970دهة  به موقعيت متقاوتي نسبت اي درامروز مدارس حرفه

 نسـبت رد؛ اما انتقادهاي مختلفي اي با فرض درستي آن ادامه دامدارس حرفه "مستقلآموزي  حرفهقرارداد "

ها خواسته براساسرسد نظر مي به موجود است كههاي تحصيلي  رشته به شرايط و الزامات تفكيك شده ورود به

 گنيمسأله رشد ناهم اي براي مثال با مدارس حرفه. است دست آمده به ها تجربيات متفاوت و در بعضي بخش

افـزون بـر آن، ميـانگين سـني     . انـد  رو شـده  بـه  آموزيشـان رو  حرفـه  لحاظ خاسـتگاه و عالقـه   آموزان به دانش

. سـال اسـت   19بـيش از   آموزان آموزان افزايش پيدا كرده؛ يعني در شرايط كنوني ميانگين سني دانش دانش

  دهد كهاين امر نشان مي
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آنهـا   آموزشـي ي ها و برنامه الزام آورهاي  كه ويژگي وجود دارد، بزرگساالنآموزي  حرفه هاينسبتاً ناهمگن از نهاد يتصوير" 
  . )Greinert 1998, 130( "استباز نگري  مندنيازبشدت 

ها غلبه كردن بر كمبـود منـابع تخصيصـي و غفلـت از      هاي آنخواست به دار نسبتهدف انتقادهاي معني

دوم در  ها مـواردي اسـت از قبيـل حـذف روز    ساير خواسته. (Euler 1998, 134)سياسي است  آفرينان نقش

، ايجاد ثبـات يـا انعطـاف پـذيري در فرآينـد      1تخصصي -مياناي، غيرضروري بودن موضوعات مدارس حرفه

 كه  هدفاين  با اند، دهوباي مدارس حرفه تحوالت كنندهتعيين كه تا حد زيادي اي، مدارس حرفه تدريس در

در برابـر پـس    ،ايمـدارس حرفـه   آمـوزش . را تغيير دهند اي، سازمان و محتواي آموزش مدارس حرفهقلمرو

 ايمدرسة حرفه برچسبكه خيلي كم با  اينعبارت است از آموزي،  هاي حرفه زمينه موقعيت پرمخاطره مكان

توان يك رابطة علت و معلولي در واقع، در عمل نمي. كندارتباط پيدا مي " آموزي حرفهمانعي براي "عنوان  به

آمـوزي   حرفههاي مكاناي و افزايش در عرضه براي در مدارس حرفهخطي ميان تغييرات در سازمان تدريس 

  ).ibid 136(اثبات رساند  به را

 ها قرار گرفتـه و  مورد توجه شركت ه در بلند مدتاند ك را كردهوظايفي ادعاي  اي تنهااصوالً مدارس حرفه

عينيت بخشي، تبيين، تحكـيم،   :؛ مانندديدي ابراز شده استتر دربارة آنهاندرت  ضروري شمرده مي شود و به

. اسـت  هاي هدف محور درون شركت در فرآيند توليد كـاال و خـدمات  فعاليت مند كردن گسترش و نيز نظام

طـور   بـه  حرفه از طريقآموزش  از اي كار،در نتيجة تغيير در سازمان آموزش حرفهاز آن جا كه افزون برآن، 

هـا و در مـدارس بـيش از بـيش     در شـركت آمـوزي   حرفهواي ؛ بنابراين محتحرفه برايآموزش  به ايفزاينده

-تدريجي مأموريت آموزش سنتي در مدارس حرفـه  2فرسايش " تيب صحبت ازتر اين به .پوشاني پيدا كرد هم

ها ميان آموزش درون شركت از سوي ديگر، توازن عمومي هدف. (Greinert 1998, 130)آيد ميان مي به "اي

  غفلت قرار گرفت؛ بنابراين و آموزش مدرسه محور مورد

 مشـكل منـابع   بسـتري از الزامات اجتمـاعي در   د وافرا يكار، انتظارات آموزش هاي كسب وضرورت دارد كه ميان خواسته" 
   (Nickolaus 1998, 304).وجود آيد به توازن آفرين،

آيد، دورنماي جديدي را دست مي به ايمراكز مدرسة حرفه تحوالتهايي كه از فرآيند يافته گار كردنساز

مشكالت فردي كساني كه درگيـر   به براي مثال، چگونه. گشايداي ميداخلي مدارس حرفه دهي براي سازمان

دسـت   بـه  توسعة فـردي و سـازماني   هاي خود هدايت شوندهاين وسيله فرآيند به .موضوع هستند توجه كنيم

ي مدرسـه،  ها بر ضرورت برنامه جديدتريي تأكيد اين امر همچنين برا ).Lisop 1998; Pahl 2001b( آيدمي

دربارة اين كـه  يك مربي تصميم گيري . رودكار مي به "مديريت عمومي جديد"يابي  تضمين كيفيت و ارزش

مورد هاي كيفي  ارزش به استفاده كند تا بتواند كردن عمل آموزشي از كدام استاندارد و كدام راه اجراييبراي 

                                                 
1. cross-professional  
2 Erosion  
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كه ثابت شده است، بلحاظ خطوط راهنماي صـادر شـده از    اوست خود هاي مسؤوليت ازتنها  برسد،خود نظر 

مالحظـاتي  بيرونـي   دهيدر بـارة سـازمان  ). Heid 2000, 44( ناپـذير اسـت   بيني پيش دست نيافتني و مركز،

اي  منطقـه مراكز «يا  )Kutscha 1999( »تخدمنوين مراكز » به اي مدارس حرفه مطرح است مبني بر تحول

كه بتواننـد  ) Rauner 1999b; Avenarius 2001; Dobischat/ Erlewein 2003; Kurz 2002( »شايستگي

 ;Gerds 1992a; Allmannsberger-Klaule 1996(دانـش را تحقـق بخشـند    پيشـرفت نـوآوري و انتقـال    

Eckert/rost/ Bottcher et al. 2000.(   

آنهـا بصـورت انتزاعـي     ،دارند ييهاچنين دورنماكه جذابيت و درستي  و ايناي وضعيت جاري در مدارس حرفه به توجهبا  "
موجـب  هـاي زيـادي را    پرسـش ميان مدتي در اختيـار بگذارنـد،   هاي واقع گرايانه راه حلبلكه بيش از آن كه د نمانباقي مي

توانـد حتـي    مل كند، ميوظايفش ع به نمي تواند و كاركنانخاطر كاهش منابع مواد  به امروزچگونه يك مدرسه كه . شوند مي
كه قابل تحقق اسـت  نوآوري است انجام دهد؟ چيزي  شايستگي و اي منطقهمركز  ذاتيتري را كه  تر و سنگين وظايف بزرگ
 1 نظـام كامـل آموزشـي در سـطح     چهـارچوب تجديـد سـاختار   مدارس حرفه اي در  تعريف كاركردي جديد ازآن است كه 

  . (Baethge et al. 2003) "عمل آيد بهآموزش متوسطة 

اي روشـمند و  فنـي و حرفـه  بيـت  تر ووجود پـژوهش آمـوزش   است درحال حاضر مطلوب و ضروري آنچه 

هـاي مدرسـة   سـازگاري ميـان برنامـه   مرتبط با برقراري هاي تجربي است كه هدف آن يافتن و تبيين مسأله

  . (Dobischat/ Dosseldorff/ Euler et al. 2003( باشد آموزي حرفهروزانة  تجربه و عملاي و حرفه

٣٣٣٣. . . . ����. . . . ٠٠٠٠                �ij�ij�ij�ij     �� و �	�qر �� و �	�qر �� و �	�qر �� و �	�qر****    ����
	زش و�
	زش و�
	زش و�
	زش و        �    ������� ������ ������ ������ ���    �    ١١١١ا�ا�ا�ا
X0�ÄÐ	í :٢ا�[���    ونژر          Jeroen Onstenk  
2Y>ºZ: �[:\& ¼â]^È0اfL 

  ح ت ريزي و توسعة آ هاي نو در برابر برنامه چالش  3.4.0.1

تـوان   در نگـاهي كلـي مـي   . رود شمار مـي  به ح ت در آ هاي مهم پژوهش ح از زمينه ت ريزي و توسعة آ برنامه

 تغييراتي كه در خـود نظـام   به گويي براي پاسخ 1990گفت كه مفاهيم، رويكردها و مباحث پژوهشي از دهة 
                                                 

  .ترجمه نشده است» ها سازماني در شركتاي و توسعه  آموزش و تربيت حرفه  3.4.5« مقاله در متن اصلي وجود دارد كه تنها مقاله  6در اين بخش .  1
هاي  زمينه. CINOPهارلم و پژوهشگر ارشد در  ،)Inholland(دكترا، استاد علوم آموزشي درهم تنيده، دانشگاه تخصصي اينهلند  -ژرون انستنك .2

آموزي مقدماتي، تحوالت  سطه و فراتر از حرفهآموزي مبتني بر يادگيري از كار در آموزش متو محتواها و مفاهيم جديد آموزشي در حرفه: اصلي پژوهش
  .تربيت معلم علوم آموزشي در
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پـيش  ) 3.6 ����؛ 3.1.5 ����؛ 2.4 ����(هاي بازار كـار و جامعـه از آن    و نيز درخواست) 3.3 ����؛ 2.5 ����(ح  ت آ

، 1فرايند چندسطحي دگرگوني: شرح زير خالصه كرد به توان آن را شده است، كه ميآمده، با تغييراتي همراه 

سـمت رويكردهـاي بـاز، پويـا،      بـه  ريزي و طراحي برنامة درسـي، مبتنـي بـر تقاضـاي نيـروي انسـاني       برنامه

 /Nijhof. (ح ت تـر آ  هاي منعطف محورِ توسعة سازماني و نيز توسعة تخصصي در نظام 2دهنده و كارراهه شكل

Heikkinen/ Nievwenhuis 2002; Onstenk 2005(.  

اين دگرگوني، كه با تغييرات فناوري و سازمان كار تقويـت گرديـد، موجـب رشـد تقاضـا، هـم در زمينـة        

، 4هاي كليدي ، صالحيت3هاي عمومي شايستگي(محتواي كار، و هم دانش فرايند كار  به هاي مربوط شايستگي

اهاي جديد ناشي از تغييرات ساختار اقتصادي، يعني افزايش اشتغال در بخش و نيز تقاض) 5هاي اصلي مهارت

امـا   .)Boreham/ Samurcay/ Fischer, 2002) (���� 3.6(آن افزوده شـد   به خدمات، در مقايسه با صنايع نيز

اي مدرسه محور  هاي آموزشي نيز تغييرات مهمي رخ داده كه افزايش مسيرهاي آموزش حرفه در توسعة نظام

انتظار  ح ت آاز . ازجملة آن است) Bruijn 2006(آموزش عالي  به اي هايي از آموزش حرفه راه  ا باز شدن كورهي

تقاضاهاي فوري بازار كار، در موعد معين، آماده كنـد،   به گويي آموزان را براي پاسخ جاي آنكه دانش به رود مي

 ريـزي و توسـعه   در اين موقعيت، هدف از برنامه. سازدترين معناي خود آماده  آنان را براي زندگي در گسترده

 اي از دانش تغييـر يافتـه اسـت كـه آنـان را      پايه به بيني چگونگي تحوالت اشتغال و مجهز كردن افراد پيش به

گيرد كه  اين شكل صورت مي به اين كار، براي مثال،). Kirsch 2005(گيري از تحرك شغلي توانا سازد  بهره به

هـا   وسـيله شـركت   به تقاضاهايي كه نوعاً به جاي واكنش به ح طراحي شود كه ت براي آ 6رجعيهاي م چارچوب

  ). 3.8 ����؛ 3.1.4 ����. (استوار شده باشد 7هاي نوآورانه و پيشگام شود بر مبناي شيوه مطرح مي

 ، كـه ح ت هـاي آ  يافته در جريان است، امـا در برابـر نظـام    در اغلب كشورهاي توسعه ،اين فرايند دگرگوني

در كشـورهايي كـه فاقـد نظـام     . گيـرد  خـود مـي   به اي طور خاص پر طول و تفصيل است، خصوصيات ويژه به

معناي دقيـق   به ح ت ريزي آ اي هستند، مانند كشورهاي انگلوساكسون، اصوالً برنامه اي جا افتاده آموزش حرفه

آموزش و پـرورش در توليـد يـا بازتوليـد     هايي در بارة نقش  با اين حال، پرسش). 3.3 ����(كلمه وجود ندارد 

سبب كشف سرماية انساني  به نيروي كار باصالحيت يا در بارة ارتباط آن با توسعة سازماني و توسعة تخصصي،

  .يابد ها، كه موهبتي اقتصادي در اقتصاد رقابتي جهاني است بيش از پيش اهميت مي و شايستگي

هـاي مسـائل مـرتبط بـا فراينـد       في شده است، با حيطـه قلمروهاي عمدة پژوهشي، كه در اين بخش معر

  :شرح زير در ارتباط است به ح ت ريزي و توسعة آ برنامه

                                                 
1 - transformation 
2 - careers 
3 - general competencyy 
4 - key qualification 
5 - core skills 
6- frame of reference 
7- cutting edge 
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  .بازار كار و محتواي برنامة درسي تحوالتتحليل  −

  .1هاي خبرگي هاي جديد دربارة توسعة شايستگي دريافت −

  .هاي يادگيري در يكديگر مكان ادغام −

  .ح ت آاي معلمان و مربيان  پرورش حرفه −

  .ها و توسعة سازماني در شركت ح ت آ −

  بازار كار و محتواي برنامه درسي تحوالت   3.4.0.2

هـا   بررسي محتواي ايـن آمـوزش   ،پردازد مي ح ت آريزي  ترين پرسش در برنامه مهم به كه نخستين موضوع،

اكنـون سـنت    هـم . شـود  بازار كار و نيز نيازهاي برنامة درسـي انجـام مـي    تحوالتاست كه با در نظر گرفتن 

عنـوان منبعـي بـراي برنامـة درسـي       بـه  و رونـدهاي آن  2رخ مشـاغل  پرسابقه و مفصلي دربـارة تحليـل نـيم   

بيـت  تر مناسـب بـراي آمـوزش و    4هـاي تفصـيلي درسـي    ، و برنامـه 3هاي درسي برنامه  آموزي، چارچوب حرفه

هـا همـواره بـر مبنـاي شـكلي از بررسـي نيازهـاي         رخ نـيم . ها و نيز در مدارس رايج است اي در شركت حرفه

يـا بـدون آن   ) ماننـد آلمـان  ( ح ف ت آهاي پيشرفتة  اكثر كشورهاي داراي نظام. تنظيم شده است 5صالحيتي

. انـد  ظيم كردهها تن منظور ارتقاء صالحيت به هايي براي توسعة پژوهش طرح) مانند اياالت متحد يا انگلستان(

ايـن اصـطالح بـا خـود     . شـود  مربوط مي "بازار كار"وجه  به آموزي و اشتغال، صالحيت در ارتباط ميان حرفه

در چنـين  . قرار گرفته نيز داللت ضمني دارد 7همراه دارد و بر چيزي كه مورد مذاكره به را "6مهارت"مفهوم 

آيد، يعني آيا فـرد بـراي زمـان     كار مي به زندگي صالحيت در كدام دورانبحث بر سر اين است كه مذاكراتي 

كه براي تحوالت آينده، از جمله دگرگوني محتمل كار  شود يا وقتي كاري خاص آماده مي به نزديك و اشتغال

اگر شغلي كه قرار است فرد در آن كسب  .)2.1 ����( يابد ميشغلي جديد انتقال  به و يا از راهي انحرافي 8راهه

آموزي تكيه داشته باشد، كـارگري   شدت بر حرفه به محدود تعريف شده يا برنامة درسي صالحيت كند بسيار

بر عكس، طراحي براي بدسـت آوردن صـالحيت   . تواند در نظام آموزشي پيشرفت كند شود نمي بيت ميتر كه

از اين  شود و اي مي آموزش عالي، باعث از دست رفتن بخشي از محتواي حرفه به يابي منظور دست به اي حرفه

  .دهد از دست مي) Mehaut 1997(رو ارزش خود را در بازار كار 

                                                 
1- expertise 
2- occupational profile 
3- curricullar framework 
4- syllabuses 
5- qualification requirement 
6- skill 
7- negotition 
8- casees 
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تحليل كوتاهي از تحوالت تاريخي پژوهش در صـالحيت عرضـه كـرده اسـت      )Rauner) (���� 3.4.1(رونر 

هـايي كـه    ها و نگرش داللت دارد بر برخورداري از دانش، مهارت "2ها صالحيت"يا  1اي هاي حرفه نامه  گواهي

كند  تحوالت فناوري، سازماني و اقتصادي اقتضا مي. اي از كارهاي تخصصي ضروري است براي انجام مجموعه

عمل آيد و در آن بـر توانـايي فـرد در تعامـل و مشـاركت در       به ها تري از مفهوم صالحيت كه تعريف گسترده

هـاي   ايـن كـار مسـتلزم گنجانيـدن صـالحيت     . اي تأكيـد شـود   راهه حرفه شرايط كار و نيز كار هب شكل دادن

 ����(بازتعريف مفهوم خود شغل نيـز باشـد    به و دانش فرايند كار در برنامه است، اما ممكن است نياز 3كليدي

گيرد  ن پرسش قرار ميبرنامة درسي تا حدودي تحت تأثير اي به جمة آنهاتر ها و نيز تحليل .)3.1.1 ���� ؛3.1.5

هايي كم و بيش داراي موقعيت مناسب اقتصـادي اسـت و نيـز در     كه چه نوع كارهاي تخصصي در چه شغل

حاكم اسـت،   4در برخي كشورها نوعي هويت شغلي). 2.3 ����(اي دارد  نظام روابط كار موقعيت شناخته شده

در اروپا دو نوع نظام بازار ) Wolbers 2005(ولبرز . اما در كشورهاي ديگر اين هويت چندان رشد نيافته است

هـر نظـامي   . 6محـور  هاي بازار كار شـغل  نظام) 2؛ و 5هاي بازار كار داخلي نظام )1: كار را شناسايي كرده است

بـازار  «در كشورهاي داراي . كند تفاوت ميديگر  يها ارتباط خاصي با نظام آموزش و پرورش دارد كه با نظام

كننـد، ضـمن كـار     هايي با مهارت پايين آغاز مي بازار كار، كارراهة خود را در شغل به واردان  ، تازه»كار داخلي

هـاي   كنند كه آنـان را بـراي كسـب شايسـتگي     هاي آموزش ضمن خدمت شركت مي گيرند و در دوره ياد مي

شـي نسـبتاً سسـت    در اين شكل، ارتباط با نظام آموز. سازد اي خاص آماده مي كارراهه به مورد نياز براي ورود

در حاليكـه در كشـورهاي داراي   . هستند» بازاركار داخلي«بريتانيا، فرانسه، ايرلند و بلژيك داراي نظام . است

اي است كـه جوانـان را بـراي     مثل آلمان، هلند و دانمارك بر عهدة آموزش حرفه» بازاركار شغل محور«نظام 

  .بازار كار آماده كند

عنوان بنيان هدف و  به هاي شغلي رخ ها و نيم ها از شايستگي ند برخي تحليلاي همواره نيازم آموزش حرفه

هاي عمل در مشاغل خاص  شاخص و زمينه 7)كارهاي پاره( اجزاي كارهاي به محتواي آموزشي است كه در آن

����؛ ����3.6( شود ارجاع داده مي
توسعة  هاي پژوهش در هاي جديد تحليل صالحيت، بايد از يافته شكل). 3.1 

و درآميختن آن  8دانش عملي به مبين ضرورت تغيير شكل دانش علمي برداري كند كه نحوي بهره به برگيخ

����؛ 3.6 ����. (دو در يكديگر باشد
 ايـن كـار مسـتلزم در نظـر داشـتن تغييـرات كيفـي و توجـه ويـژه         ). 3.2 

. يادگيري ضرورت داردهاي  هاي سازماندهي و پشتيباني است كه براي ارتباط و در هم آميختن تجربه شيوه به

                                                 
1- vocational certificate 
2- qualification  
3- key qualification 
4- occupational identity 
5 - interal labour market 
6 - occupation-based labour market 
7- work task 
8- practical knowledge 
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 هـاي انجـام شـغل    عنوان انعكاس صرف و مستقيم شـيوه  به توان پژوهش در برنامة درسي را بيش از اين نمي

بـراي   1ويـژه  حـوزة پژوهش در خبرگي با نشان دادن اهميت بنيادي دانش با . محتواي آموزشي تلقي كرد به

اي ويژه و پژوهش در برنامة درسي مرتبط  يطههاي كارهاي تخصصي، بايد با صالحيت در ح انتقال شايستگي

����(باشد 
سبب واگرايـي شـديد    به المللي، هاي پژوهش در صالحيت، در سطح بين ها و روش يافته نشر). 3.2 

افـزون آمـوزش    اي بسيار دشوار شده اسـت، امـا اكنـون از درگيـر شـدن روز      بيت حرفهتر هاي آموزش و نظام

هـا و   اكنون امكان بيشتري براي اجراي نشـر يافتـه  . برد اني شدن سود مياي در فرايندهاي جه بيت حرفهتر و

هـا   در بررسي. هاي آن گسترش يافته است هاي پژوهش در صالحيت فراهم آمده و در عين حال چالش روش

) در سلسله مراتب شـغلي (و هم عمودي ) مشاغل "خانواده"(طور افقي  به بايد در نظر داشت كه اشتغال، هم

اين  يتر در مسائل اقتصادي بر هر دو و تحوالت گسترده) ����3.8(هاي جديد توليد  و سامانه. شود تقسيم مي

هـاي   ها و حتي بخش تيب از سدهاي سنتي بين شغلتر اين به و. گذارد هاي افقي و عمودي تأثير مي مرزبندي

، روش و موقعيـت  لحـاظ هـدف   بـه  يـا ناپديـد شـده، يـا      2از بسياري جهات حرفه. گذرد مختلف اقتصادي مي

  )2.3 ����( اجتماعي دچار دگرگوني اساسي شده است

  4و شايستگي 3پژوهش در خبرگي  3.4.0.3

هـاي جديـد از پـژوهش در خبرگـي و      المللي نكتة مهم و اساسي درك مشترك دريافـت  هاي بين در بحث

در آثار علمي و نيز العاده شديد تعريف شايستگي را كه  تنوع فوق) ;Roben 3.4.2 ����(روبن . شايستگي است

هـا   بحث دربارة شايستگي). Onstenk/ Brown 2002(توان يافت بررسي كرده است  مي ح ت آ به متون مربوط

در   ويژگـي يـك خبـره    5در مقايسه با يك تازه كار. توسعة خبرگي غني شده است به با بررسي مطالب مربوط

  .);Benner 1984 ����4.2(كيفيت خاص دانش اوست 

هايي مانند مهـارت،   عنوان مبنا براي تعريف واژه به تحصيلي و ساختارهاي نظري بسيار متفاوتيهاي  رشته

بايد تأكيد شود كه شايستگي معـرف مجموعـة   . كار گرفته شده است به اي، شايستگي يا خبرگي دانش حرفه

اي كارائي ثمـربخش در  عنوان ظرفيت فرد بر به آن به ها نيست، بلكه بايد ها، دانش و نگرش اي از مهارت ساده

مانسفيلد . آيد دست مي شايستگي پيچيده است و تنها با كوشش نسبتاً فراوان به. نگاه كرد 6يك زمينة شغلي

كـار، مـديريت    ره، مديريت پـا 7كار پاره: اند چهار بعد را مشخص كرده) Mansfield /Mitchell 1996(و ميچل 

                                                 
1- domain- specific 
2- vocation 
3- expertise 
4- competence 
5- novice 
6- occupational field 
7- task  
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انجام بخردانـه كـار و    به اراده و توانايي فرد به توان تگي را ميشايس. و چگونگي برخورد با محيط كار 1اقتضايي

اي، اجتماعي و خصوصي تعبيـر   هاي حرفه اي از موقعيت سلوك مسئوالنة فردي و اجتماعي در طيف گسترده

اي ويژه و نيز دانش فرايند كـار   هاي حرفه شايستگي مفهومي چند بعدي است، از جمله دانش و مهارت. كرد

)Boreham/ Samurcay/ Fischer 2002 .(   در تعريـف   2هـاي اصـلي   براي مثال، در هلنـد مفهـوم شايسـتگي

 رو شـدن بـا مسـائل اصـلي     بـه  هاي فـردي بـراي رو   قابليت"معناي آن  به ها گنجانيده شده است و صالحيت

  :هر صالحيت بايد چهار دسته شايستگي فرعي را در برگيرد. است "طريقي بسنده به

 ؛)گري صنعت( 3استادكاري/ شناختي و تخصصي هاي روش شايستگي -

  سازماندهي و راهبردي؛/ هاي مديريتي شايستگي -

 هنجاري؛ –ارتباطي و فرهنگي  –هاي اجتماعي  شايستگي -

 ). Onstenk/ Brown, 2002( 4هاي يادگيري و شكل دادن شايستگي -

شايسـتگي، نـه تنهـا    ماهيـت   بـه  گـويي  براي پاسـخ . چندبعدي بودن از خصوصيات مفهوم شايستگي است

 گـويي  شوند نيز براي پاسخ آموزان آماده مي ها بايد تغيير كند، بلكه برنامة درسي كه طبق آن دانش صالحيت

 ح ت آدر پذيرش آموزش و پرورش مبتني بر مفهـوم شايسـتگي،   ). ����3.7(ها نيازمند تغيير است  صالحيت به

هاي  شوند؛ متخصصي كه نه تنها بر جنبه 5"متخصص" نحوي آماده كند كه كامالً به آموزان خود را بايد دانش

هاي پويايي اجتمـاعي و فرهنگـي شـغل نيـز آشـنايي       هاي مهارتي يك شغل مسلط است، بلكه با جنبه جنبه

). 3.6.8 ����(آمـوزان بـراي پـرورش هويـت شـغلي اسـت        ح هـدايت دانـش   ت از اين ديدگاه مسئوليت آ. دارد

 6سـازي  ايـن امـر مسـتلزم تمركـز بـر درونـي      . شايسـتگي باشـد  ح مبتني بر  ت يادگيري هويتي بايد عصاره آ

ارتبـاط بـا    بـه  هايي كه افراد آن را، همواره در حال تغيير برداشت 8شغل است، يعني پيكربندي 7"هاي عادت"

 ).Geijsel/ Meijers 2005( دهند هايي كه در آن مشاركت دارند، نسبت مي فعاليت

  هاي يادگيري مكان  3.4.0.4

بعـدهاي  اي، در هـم تنيـدن ُ   پيچيدگي پرورش شايستگي همانند ارتباط نزديك آن با پرورش عادت حرفه

در . كنـد  را ايجاب مـي ) هاي عملي و سربسته جهات نظري و تدوين شده و نيز جنبه(اي  مختلف دانش حرفه

 يبـاً در همـه  اي، تقر سمت اجرا، يكي از خصوصـيات مهـم تعيـين كننـده آمـوزش حرفـه       به حركت از محتوا

                                                 
1- contingency management  
2- core competencies’  
3 - craftsmanship 
4- shaping 
5- professional 
6- internalization 
7- habits 
8- configuration 
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گاهي اين ). 3.7 ����(رساند  اي كمك مي پرورش حرفه به هاي مختلف يادگيري است كه كشورها، وجود مكان

هماننـد   ،رونـد  شـمار مـي   بـه  دنبـال هـم   به، گاهي مراحلي )مانند نظام دوگانه(اند  نظاميك ها جزيي از  مكان

كـه پـس از گذرانـدن دورة    ) حين انجام كـار عملي؛ يادگيري (دربرگيرنده  ةفرايندي كم و بيش سازمان يافت

شـود كـه درهـم تنيـدن تجربـه       اين امـر موجـب مـي   . افتد اي اتفاق مي نظري در يك مسير تحصيل مدرسه

 /Guile( تبـديل شـود   ح ت آريزي و توسـعة   جنبه مهمي از برنامه به هاي مختلف آموزشي يادگيري در مكان

Griffiths 2001;2003; Onstenk 2003 .(هاي مختلـف يـادگيري، فراينـدها و     ش در اتصال ميان محلپژوه

در همكاري و اتصـال ميـان   . آيد شمار مي ح به ت ريزي و توسعة آ مهم برنامه هاي نتايج آن، يكي ديگر از جنبه

، بـي  ن و توسـعة آن هاي نظري و عملي، ساخت هاي متقابل بين كسب دانش مرجع به هاي يادگيري بايد محل

تحقق اين مهم مستلزم همكاري . يادگيري لطمه زند و يا يكي تابع ديگري شود توجه داشت فرايند به آن كه

اي در  بيت حرفهتر هاي فني، سازماني يا آموزشي با آموزش و آموزي است كه از جنبه كاركنان آموزش و حرفه

هـاي   دائمـي و مسـتمر ميـان جايگـاه     2بررسي درباره همكـاري . مختلف يادگيري درگير هستند 1هاي جايگاه

اي و مراكـز   ها يا مـدارس حرفـه   هاي بسيار خاص يادگيري، مانند شركت يادگيري، در مورد روابط بين مكان

ها  منظور گسترش همكاري به هاي همكاري تجربه شده، و موازات تحليل قالب به ها بايد اي درون شركت حرفه

هـاي   ايـن روابـط در آلمـان در طـرح    . عة رويكردها متمركـز باشـد  و نيز گسترش الگوهاي مناسب آن بر توس

ترتيبـي   به گيرد، شود مورد بررسي قرار مي ، هدايت مي)دانشگاهي(هاي علمي  ي كه توسط محيطهاي پژوهش

بينـي   تغيير در شيوه عمل در آنهـا پـيش   هاي راهكه در آن هم از ابزارهاي علمي پژوهش استفاده شود و هم 

اي  كشورها نيز درباره بهبود كيفيت محتوا و هـدايت يـادگيري در محـيط كـار بطـور فزاينـده      در ساير . شود

اي ضـمن كسـب اهميـت بيشـتر      هـاي آمـوزش حرفـه    در اغلب كشـورها نظـام  . شود يي دنبال ميها پژوهش

  ).Brown/ Green/ Lauder( گيرند تري نيز بخود مي كيبيتر حالت

مانند (اي كردن آموزش عمومي  اي، گاهي با بيشتر حرفه و حرفهموانع سنتي بين آموزش عمومي يا نظري 

از ) مانند هلنـد (اي  تر كردن آموزش حرفه ، و گاهي با عمومي)هاي بسيار متفاوت در انگلستان و فرانسه شيوه

هاي مستقل مبتنـي   تقويت نظام به در كشورهاي برخوردار از سنت قوي نظام دوگانه،. شود ميان برداشته مي

اما . انجامد طريق نظام كارآموزي مي به آموزي ايجاد رقابت در حرفه به ورزند كه ارس تخصصي اهتمام ميبر مد

هاي جديد كارآموزي مورد توجه قرار  اي برخوردار هستند، شكل در كشورهائي كه از سنت قوي نظام مدرسه

 لحاظ نظري صـحيح و  به را كهاي  اين كار نيازمند همكاري بيشتري است كه ارائه آموزش حرفه. گرفته است

هـاي   ي جديـد جايگـاه  هـا  كيـب تر و باالخره بايد گفـت كـه  . سازد پذير مي لحاظ عملي متناسب است امكان به

                                                 
1- venues 
2- cooperation 
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ي بيشـتري قـرار   هـا  بايد در كانون توجه پـژوهش ) ها اي تخصصي و شركت مثالً بين مدارس حرفه(يادگيري 

  .گيرد

  ح ت معلمان و مربيان آ   3.4.0.5

بيـت معلمـان و مربيـان    تر اي، تقاضا براي توسعه خبرگي و نيز دانش فرايند كـار،  درسي حرفه  برنامهتنوع 

در اغلب كشورها تقاضـاي فزاينـدة بـراي    . است ن تبديل كرده آ ةريزي و توسع مسأله اساسي برنامه به ح را ت آ

 ح ت بيت معلمـان آ تر نتظار وهاي مورد ا ح سبب شده است پژوهش درباره شايستگي ت توسعه كيفي و كمي آ

  .مسأله داغي تبديل شود به

ر و بـوئ ). Brown/ Attwell 1999(رود  ح بـا كنـدي پـيش مـي     ت معلمـان آ  1ايِ حرفـه  -توسعه تخصصـي 

اي  با تمركز بر روي وضعيت آلمان، كه در آن پرورش معلمان حرفه) 4.4.3Bauer/ Grollman ����( گرولمان

بررسـي مباحـث مهمـي كـه ارتبـاط       بـه  هـا از يكـديگر متمايزنـد،    در شـركت اي و مربيـان   در مدارس حرفه

آمـوزان   حرفه اي با افـزايش تنـوع در دانـش    -توسعه تخصصي به نياز. اند تري با موضوع دارد پرداخته گسترده

نويسي در آمـوزش   منظور افزايش نام به ي اعالم شده كهها هاي سياست و نيز هدف) مانند مهاجران(اي  حرفه

و ) علمي(هاي نظري  در زمينه ح ت آشود تقاضا براي اعتالي عملكرد  لي وضع شده است، همگي موجب ميعا

 -اي و پـرورش تخصصـي   بيـت معلمـان حرفـه   تر مؤلفان در ارتباط بـا ). Lisbon 2000(تخصصي افزايش يابد 

وضعيت آلمان  به طور عمده هب هر چند كه آنان. اند هها و مسايل زيادي را شناسايي كرد اي آنان، نارسايي حرفه

اي با خبرگـي دربـاره همـه     بيتي و حرفهتر اشاره دارند، اما موضوع بررسي آنان درباره ارتباط بين دانش علوم

  ).3.7 ����(كشورها صادق است 

تـر و   هاي جديد در زمينه يادگيري و توسعه خبرگي مستلزم وجود مجموعة پيشـرفته  ديدگاه به يابي دست

اي يـا در زمينـه    معلمـان آمـوزش حرفـه   . بيتي اسـت تر هاي آموزشي و ها، ابزارها و تمرين روشتري از  متنوع

اند يا در موضوعات عمومي مانند رياضي، زبان يا تاريخ  بيت شده و كسب تجربه كردهتر اي خود تخصص حرفه

روز  به شدن با مسئلة رو به رو متضمنمعلم شدن،  ،اي ويژه در مدارس حرفه به در حالت اول،. اند آموزش ديده

در حالـت دوم،   .نبودن در زمينة تغييرات فناوري، مباحث روش شناختي و سازماني در حرفه مورد نظر است

اي دچـار   مسائل حرفـه  به معلمان معموالً آشنايي با حرفه مورد نظر ندارند و بنابراين در پيوند دروس عمومي

  .شوند مشكل مي

اي در زمينـه   بيـت حرفـه  تر اي كه داراي سابقه تخصصي هسـتند، فاقـد   هبسياري از معلمان و مربيان حرف

بيتي هستند، اما حتي اگر در اين زمينه آموزشـي ديـده باشـند، اثربخشـي و كيفيـت ايـن       تر آموزش و علوم

  اي هستند، و اگـر هـم داشـته    بيتي آموزش حرفهتر اغلب كشورها فاقد سنت علوم. ها جاي تأمل دارد ش آموز

                                                 
1- professional 
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يعنـي رويكردهـاي شـناختي،    (هاي جديد در نظريـه يـادگيري    افتد با ديدگاه چه در عمل اتفاق ميباشند، آن

بيتي جديـد بـا   تر هاي آموزشي و كيب پژوهش در طرحتر ضرورت .فاصله دارد 1گرا ساخت و سازگرا و موقعيت

 Onstenk/ Brown(اي معلمان و مربيان بايـد مـورد تأكيـد قـرار گيـرد       حرفه-پژوهش در پرورش تخصصي

2002.(  

  ح و توسعه سازماني  ت آ   3.4.0.6

از يـك سـو بايـد    . اي با اقتصـاد و بـازار كـار دارد    ح ارتباط دوگانه ت آ ةريزي و توسع برنامه ةپژوهش دربار

و از سـوي ديگـر از طريـق    ). 3.1 ����(هاي نيـروي كـار باشـد     ها و صالحيت گوي تقاضا براي شايستگي پاسخ

توسـعه اقتصـادي و    به ،دادن هاي يادگيري و شكل هاي ويژه خبرگي و با پرورش شايستگي شناسايي مجموعه

و بـا  (در نتيجه وجود نظامي جا افتاده و با كيفيت عالي ). 2.4 ����؛ 3.6.3 ����؛ 3.8 ����(سازماني ياري رساند 

هـاي سـطح    اقتصادي مبتني بر نـوآوري و مهـارت   به يابي ستاي براي د آموزش حرفه) تر تحصيل سطح عالي

دايبوفسكي . )Maurice/ Sorge/ Warner 1980; Brown/ Green/ Lauder 2000. (عالي بسيار حياتي است

عنـوان منبـع    بـه  ح ت هـاي مبتكرانـه و پويـاي آ    با بررسي جنبـه ) ;3.4.5Dybowski/ Dietzn ����(و دايتزن 

وامـروزه  . انـد  اين روابـط پرداختـه   به ها، هم در سطح كالن اقتصادي و هم در سطح شركت ،آوري راهبردي نو

هايي از  دراين فصل درس. يا بدون آن، جريان دارد ح ت آچنين بحثي در همة كشورها خواه با نظام جا افتاده 

ح بـوده   ت سـاننده آ طور سـنتي شنا  به مطرح شده كه) Beruffichkeit(اي  اصل حرفه به تجربه آلمان با توجه

تخصـص گرايـي   «كند كـه   هاي پژوهشي بدست آمده اين فرضيه را تأييد مي هاي گزارش آنچه از يافته. است

از آن جا كه يادگيري مبتني ). Onstenk/ Brown 2002(در حال ظهور است ) neue fachlichkeit( 2»نوين

آيـد، سـامانه    شمار مي به ت ح هاي آ نظام در حال رشد بخش -بر كار، بخش مهم، ضروري و در اغلب كشورها

. يابي است كه با تغييراتي در ساختارهاي سازماني همراه باشـد  پايدار توسعه شايستگي تنها زماني قابل دست

سو كـردن راهبـردي مـديريت كاركنـان؛      ها، هم توسعه ساختارهاي مناسب براي همكاري و ارتباط با شركت

هاي كاري كه يادگيري را تقويت كند  و پاداش، و توسعه و ارتقاي محيطايجاد ساختار شفاف رسميت بخشي 

)Hyhan 2002 .(نياز اصلي هر نوع نوآوري فناورانه،  عنوان پيش به توان از سوي ديگر، توسعة شايستگي را مي

زم هـاي ال  قابليـت  به كند كه نيروي كار شمار آورد، زيرا تضمين مي به ها سازماني يا روش شناختي در شركت

  .هائي مجهز شده است براي تحمل و پشتيباني از چنين دگرگوني

هاي ژرف انديشي مانند  بايست از سهم بيشتري از دانش فرايند كار و توانايي لحاظ شخصي، مي به كارگران

ايـن   بـه  .برخـوردار باشـند  » تعريف نقش خـود «و توانايي بر » مشاركت در فرايند تغيير«، »آگاهي سازماني«

                                                 
1- situated approach 
2- professionalism 
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هاي  راهة خود با تجربه ها براي آن نياز دارند كه بتوانند در مورد سازگاري عاليق شخصي و توسعه كار توانايي

هاي اجتماعي، فرايندها و عناصـر   گيري كه شايستگي اين نتيجه. مذاكره پردازند به شان و منافع شركت شغلي

تحليل . رد براي همة كشورها ضرورت داردصورت يك كل در هم تنيده مورد توجه قرار گي به ويژه شغل بايد

هـاي شـغلي موجـود و در حـال      رخ محتوا و اهميت نسبي اجزاء مختلف شايستگي شـغلي در چـارچوب نـيم   

ارتبـاط متقابـل بـين    . آيد شمار مي به ح چالش مهمي ت ريزي و توسعه آ پيدايش، در حيطه پژوهش در برنامه

خود اختصاص دهـد،   به ها بايد جايگاه اصلي را ر اين گونه پژوهشها و توسعة سازماني د ح، بررسي مهارت ت آ

. مجـزا از هـم پژوهشـي اسـت    ، هاي متفاوت و از بسياري جهات كه اين امر مستلزم همكاري و ارتباط زمينه

ها، و خبرگي و  در صالحيت  پژوهشهاي پژوهشي مانند مديريت، سازمان يادگيرنده و توسعه سازماني،  زمينه

  .شايستگي و پژوهش در كار راهه نيز توسعه

٣٣٣٣. . . . ����. . . . ١١١١                        �Ê� �ij�Ê� �ij�Ê� �ij�Ê� �ij        وووو        � ����"� ����"� ����"� ����"    �و��و��و��و�
X0�ÄÐ	í :_uc�`   a١رو    Felix Rauner  
2Y>ºZ :¼â]^È0اfL  �[:\& 
  

    روشن كردن مفاهيم 3. 4. 1 .1
 5هـاي تفصـيلي   و برنامـه  4هاي برنامة درسي ارچوبه، چ3اي درسي حرفه ة، برنام2هاي شغلي رخ توسعة نيم

اي و درون شـركتي همگـي بـر اسـاس بررسـي نيازهـاي        اي درون مدرسه بيت حرفهتر مرتبط براي آموزش و

هـايي كـه بايـد بـراي      هـا و نگـرش   ، مهارت مشتمل است بر دانش» صالحيت«واژه . اند صالحيت استوار شده

عمليات تخصصي هستند كـه  ها نشان دهنده  صالحيت. افراد انتقال داده شود به 6كارهاي تخصصي پارهاجراي 

هـاي تخصصـي    و مهارت  هاي دانش تيب آنها معرف هدفتر بدين. اند بيني شده در طراحي و سازمان كار پيش

                                                 
  ."اي بيت فني و حرفهتر پژوهش در آموزش و: مقدمه"مقاله  به براي شرح حال نگاه كنيد -فليكس رونر .1

2 - occupational profile 
3 - training curricula 
4 - curricular framework 
5 - syllabuses 
6 - professional tasks 
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و  1شايسـتگي پوشـاني بـا مفـاهيم     چنين تعميمي از مفهوم صالحيت، موجب بـروز هـم  . آيند شمار مي به نيز

بر توانايي تفكر و مشاركت در شكل دهي شـرايط  ها  مفهوم تعميم يافته صالحيت. شود آموزش و پرورش مي

دهد آن دسته از مطالعات نيروي كار اسـت   آنچه زيربناي مفهوم صالحيت را تشكيل مي. گذارد كار تأكيد مي

 ريزي، اجرا و ارزشيابي پاره كارهاي تخصصي پيوند برنامه: كه بر چرخه كامل عمليات تخصصي متمركز است

 ;Hellpach 1922; Emery 1959; Tomaszewgki 1981; Hacker 1986a; Volpert 1987c(يكـديگر   بـه 

Bremer 2005a(.  

يك شـغل   2موقعيت كاريمعناي آن است كه بايد خصوصيات  به تيب بررسي نيازهاي صالحيتتر به اين

دهي شده كشيده  سمت تحليل كارهاي تخصصي كه در مشاغل سازمان به پژوهش در صالحيت. بررسي شود

هاي محتـواي آمـوزش و پـرورش،     هاي شغلي و بنيان رخ ها، توسعه نيم شايستگي: مشتمل است برشود و  مي

هـايي كـه آن شـغل     و زمينه 3پاره كارهاي شاخص به اي با ارجاع بيت حرفهتر ها و ساختارهاي آموزش و هدف

 ).Benner 1997; Becker/ Meifort 2004; Rauner 2002c(كند  خاص آن را نمايندگي مي
  درباره تاريخچه و خاستگاه پژوهش صالحيت  3. 4. 1. 2

هـايي را بـراي    طور معمول در نيمه دوم قرن گذشته طرح به ح ف ت هاي آ كليه كشورهاي برخوردار از نظام

در   پـژوهش موقعيـت برجسـته آلمـان در ايـن نـوع پـژوهش در       . انـد  پژوهش در صـالحيت تنظـيم كـرده   

در ايـن زمينـة   . گـذاري شـده اسـت    گام از آغاز قرن بيستم پايـه  به ريشه دارد كه گام ح ف ت ريزي آ برنامه

اي  بيت حرفـه تر همراه با مسئوالن دولتي آموزش و ،ح ف ت هاي نو پديد آ هاي صنايع، پژوهش پژوهش، انجمن

ايـن سـنت   برقوت ) Berufsbildungsgesetz( 1969اي سال  بيت حرفهتر قانون آموزش و. اند همكاري داشته

ه اين كار با واگـذاري رسـالت توسـعة    پژوهش در صالحيت نيازمند حد معيني از اعتبار قانوني است ك. افزود

 انجـام گرفـت كـه مـدتي بعـد     ) BBF(» ح ف ت پـژوهش در آ «تـازه تأسـيس    مؤسسة به درسي و شغل برنامه

  .دادتغيير نام ) BiBB4» اي بيت حرفهتر مؤسسه فدرال پژوهش در آموزش و» به

آموزي مبتنـي بـر    حرفهعنوان مبنـاي   به ويژه در اياالت متحده به كه 5تحليل پاره كارهاي متنوع  روش

. جـاي گذاشـت   بـه  برنامـه درسـي   اي بـر توسـعة   ست تأثير تعيين كنندهشناخته شده ا) CBT( شايستگي

 نگـاه كنيـد  (گرفـت  در نيروي هوايي اين كشـور صـورت    1950نخستين مطالعه بر روي اين عنوان در دهة 

افزون بر كاربست رويكرد تحليل پاره كار براي كارگران مـاهر در آمـوزش   ). Miller 1953; Davies 1973( به

                                                 
1 - competence 
2 - work setting 
3 - characteristic tasks 
4 - Bundesinstitut fur Berufsbildung =BiBB 
5 - task analysis 




	زش و � � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � ��� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    دا����� �و� ����    � 0ST                                        292 اول0ST اول0ST اول0ST اول    - - - - ا�ا�ا�ا

 

    

 ����(ماشين نيز كاربرد داشته اسـت   هاي كار و اندركنش انسان اي، اين رويكرد در طراحي نظام بيت حرفهتر و

3.8.5 ()Frieling/ Grote/ Kauffeld 2003 .( عنـوان مبنـاي توسـعه برنامـه      بـه  كار پيشرفته تحليل پارهنوع

كار و شغل، كه بـر   روشي است براي تحليل پاره 2طراحي برنامه درسيبنيان . است DACUM1درسي، روش 

گيـرد   انجـام مـي   3»كارشناسان و كارگران مـاهر «با عنوان گروهي كاركارهاي تخصصي در  پايه شناسايي پاره

)Spöttl 2005 .(ح كانـادا طراحـي شـده بـود      ف ت توسـط كارشناسـان آ   1960كه در اوايـل دهـه    اين روش

)Glendenning 1995 (بعداً در مركز آموزش و آموزي  حرفه)CETE (     دانشگاه ايـالتي اوهـايو توسـط رابـرت

روش كارگـاه آموزشـي   . توسـعه يافـت و در بسـياري از كشـورها بكـار گرفتـه شـد       ) Norton 1997(نورتون 

در طراحي دورة ) ITB( 4و كارگران ماهر پس از آن در مؤسسه فناوري و آموزش و پرورش برمنكارشناسان 

اين كار ). 5.2.4 ����؛ 3.5.1 ����؛ 2.4 ����(آموزي، گسترش بيشتري يافت  گيري حرفه آموزشي با رويكرد جهت

جاي خـود   5هاي علمي مبتني بر رشتهآموزي  هاي حرفه انداز موجب شد كه نقشه با تغييري بنيادي در چشم

منطـق  اي كـه براسـاس    نمونه اين كار را در برنامه درسـي حرفـه  . بدهد 6نظريه رشدهاي مبتني بر  طرح به را

پژوهش در دانش از طريق مفهوم ). Rauner/ Kleiner 2004(توان مشاهده كرد  ساختار يافته است مي 7رشد

دانش فرايند كار مشتمل است بر دانش عملـي، علـوم   . مفهوم دانش فرايند كار در بررسي صالحيت وارد شد

در ) Rauner 2002a; Boreham/ Samurcay/ Fischer 2002( 8اجـرا  -و مـديريت  تبيين گرنظري و دانش 

  .اي محول شده است وظيفة ويژه هاي تخصصي  لحاظ توانايي به دانش عملي به همين زمينه،

 BIBBترتيبي كـه در مؤسسـه    به مندي يا پژوهش در صالحيت گيري قانون پژوهش در صالحيت با جهت

ها بر مطالعات  اين پژوهش. آموزي را هدف قرار داده است حرفه مقرراتدر آلمان پا گرفته بطور مستقيم تهيه 

 REFA و نيـز مؤسسـه  ). Frank B. Gilbert) (1868 -1924(تحليل كار انجام شده توسط فرانـك ژيلبـرت   

)REFS 1972 (رتنها با مطالعه علمي زمـان كـه توسـط تيلـو    . گذاري شده است پايه )Taylor 1911 (  انجـام

بيتي آموزش تر همچنين از تحليل كار براي شناسايي مفهوم. هاي تحليل كار آغاز شد گرفت نشر سريع روش

  ).Riedel 1956(كار نيز استفاده شده است 

كـار گرفتـه شـد و در مراحـل      به دستمزدها  منظور ارزشيابي كاركنان و تعيين تفاوت به كار در ابتدا تحليل

سمت تحليل  به ها و تمايالت در مشاوره درباره كارراهه و سرانجام سمت آموزش كار، تشخيص نگرش به بعدي

  ).Molle 1965(شغل تغيير مسير داد 

                                                 
1 - Designing A Curriculum= DACUM 
2 - curriculum design 
3 - experts and skilled workers 
4 - Instute Technology and Education, Bremen=ITB 
5 - discipline-based 
6 - developmental theory 
7 - developmental logic 
8 - action – governing and explaining knowledge 
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نگاه كنيـد  (هاي صالحيت توسعه يافت  اي جامعه شناختي و تحليل كار در پژوهشرويكره 1970در دهه 

بـا ايـن حـال،    ) Pornschlegel 1968; Grunewald/ Krick 1979; Mickler/ Mohr/ Kadritzke 1977: به

علوم اجتماعي در صالحيت ارتبـاط انـدكي مشـاهده     هاي پژوهشبين پژوهش در برنامه درسي از يك سو و 

  ) 4.4 ����؛ 3.1.5 ����(شود  مي

  عنوان تغيير شكل دانش علمي به پژوهش در صالحيت  3. 4. 1. 3

 1اي عبـارت از تغييـر شـكل    بيـت حرفـه  تر هاي بسيار متـداول تعيـين محتواهـاي آمـوزش و     يكي از روش

 دونالدشـون  .اي اسـت  محتـواي يـاددهي و يـادگيري در آمـوزش حرفـه      به هاي علمي هاي ويژه رشته دانسته

)Donald Schon( اين مفهوم كه دانش عملي را بايد از دل علوم استخراج كرد مورد انتقاد قرار داده است: 
اصـول  "گيرد كه در آن  شود كه دانش تخصصي را سلسله مراتبي در نظر مي اين نظر ختم مي به "كاربردي كردن"مفهوم « 

  ).Spöttl 1983,24( ين سطح راتر پايين "حل مسأله ملموس"كند و  باالترين سطح را اشغال مي "عمومي

 مفهـوم واقعـي كلمـه،    بـه  پـردازيم، هـر چنـد كـه،     شرح آن مي به از آنجا كه اين روش بسيار متداول است

پيش فرض پايه چنين رويكرد پژوهشـي ايـن   ). schein 1973(هاي پژوهش در صالحيت تعلق ندارد  روش به

هـا و   هاي درسي و انـواع آمـوزش   شود، و از طريق كتاب مينظريه است كه دانش اجتماعي بوسيله علم ايجاد 

شود،  شكلي كه عموماً در كارهاي تخصصي ديده مي به دانش عملي. آن دست يافت به توان ها مي آموزي حرفه

دهي نگـرش و   همواره در شكل 2اين نظريه گسترده مبتني بر عقل سليم. شود بعنوان علم كاربردي تعبير مي

هـاي گونـاگوني را    ها و قاعـده  ح روش ف ت ريزان آ ح تأثير داشته است و براساس آن برنامه ف ت رفتار معلمان آ

كنندگان آن در محيط كار باشد، و آن  زبان مصرف به اند كه در جستجوي تغيير شكل دانش نظري پديد آورده

هـاي اسـتقرايي    بوسـيلة روش  نمونه مثال زدني تبديل كنند، و از آن باالتر، به هاي خاصي زمينه به را با ارجاع

، در "رياضـيات محـض  "تيـب  تر بـدين . مانند يادگيري مبتني بر عمل، اين دانش را انتقـال دهنـد   3يادگيري

خاص يك حرفه تبديل  "تخصصي"يا  "كاربردي"موضوع درسي رياضيات  به اي، بيت حرفهتر دنياي آموزش و

 بـرق  يو مهندسـ  رايانـه مكانيـك، علـوم    يهندساي ساختمان، م هاي حرفه موضوعات فني در حوزه. شود مي

 اين واقعيت كه فناوري از درون رابطه غيرقابـل تفكيـك ميـان آنچـه    . شوند علوم كاربردي تعبير و ارائه مي به

شـود كـه واقعيـت     گيرد موجب مي لحاظ اجتماعي مطلوب و آنچه از نظر فني قابل اجراست سرچشمه مي به

تيب در رويكـرد علـوم   تر بدين. ماندباجتماعي است، از نظر پوشيده  4اصدديگري كه فناوري اساساً تجسم مق

                                                 
1 - transformation 
2 - commonsense 
3 - inductive learning 
4 - reification 
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شود و اين مقصد اجتمـاعي ناديـده گرفتـه     محدود مي) Techniklehre( 1راهنمايي فني به كاربردي، فناوري

  .شود مي

و براساس ) Dreyfus/ Dreyfus 1986(شود  اهميت اساسي داده مي 2خبره -الگوي مبتدي به از اين لحاظ

اي  نامـه  اي پرستاران، شيوه براساس آن، پاتريشيا بنر بمنظور شناسايي شرايط الگوي مطلوب در آموزش حرفه

سـاختار   3منطق رشـد هاي كاري شاخص، كه بر حسب  از نظر شكل كار، توصيف موقعيت. تدوين كرده است

بنـر در پـژوهش خـود در بـاره      پاتريشـيا ). Benner 1997(دهند  اند مبناي برنامه درسي را تشكيل مي يافته

  )1جدول (هاي تخصصي پرستاران، شش بعد دانش عملي را مشخص كرده است  مهارت

مفـاهيم  . شـود  ها و قلمرو معاني و مفاهيم عملي بر مبناي تجربه آشـكار مـي   برخالف مفاهيم علمي، جنبه

صلي را بر عهده دارند زيرا آنهـا  عملي كه افراد بطور ذهني آن را در اختيار دارند در كارهاي تخصصي نقش ا

  ).Holzkamp 1985, 226(دهند  اجرا را شكل مي -هستند كه پيشاپيش، دانش مديريت

                                                 
1 - technical guidance 
2 - novice-expert paradigm 
3 - developmental logic 
4 - sensitivity 
5 - Contextually 
6 - Situatedness 
7 - Paradigmatic quality 
8 - Communication 

  4حساسيت
هاي  تر تفاوت موازات پرورش توانايي درك و ارزيابي هر چه دقيق به افزايش تجربه تخصصي

 هاي تخصصي كار ميان انواع موقعيت
  5اي زمينه
  

شود كه الگوهاي  اي معين سبب مي اعضاء يك جامعه تخصصي در حرفهافزايش تجربه كار 
ها و نيز همان شم قوي برقراري ارتباط كه بسـيار فراتـر از    ها و ارزشيابي مشابه همان عمل

 .هاي زباني است پرورش يابد ارتباط

  6موقعيتي
  

تاريخچـه آنهـا   شوند، كه خاسـتگاه و   درستي و كمال درك مي به هاي كار هنگامي موقعيت
درك و عمـل در   بـه  هـا و انتظـارات   هاي مبتني بر تجربه، نگرش پيش فرض. نيز درك شود

عمـل متفـاوتي را تشـكيل     العـاده ظريفـي نقشـة    شـكل فـوق   بـه  دهد و يموقعيت شكل م
 .دهند مي

  7كيفيت الگوي برجسته
  

اي  از كيفيـت برجسـته   "پاره كارهـاي رشـد دهنـده   "لحاظ  به پاره كارهاي شغل تخصصي
برخوردارند مشروط بر آن كه بطور مستمر مسائل جدي جديدي را در فرايند رشد مطـرح  

ها و الگوهاي رفتاري خود را بازكاويـده و   كنند كه عامالن را وادار سازد مفاهيم سنتي عمل
 .دوباره سازمان دهند

  8ارتباطات
  

 شـود  اي انتقـال داده مـي   هايي كه در يك جامعـه تخصصـي حرفـه    تمحتواي ذهني واقعي
اي بسـيار بـاالتر از سـطح     حرفـه  -ميزان فهم تخصصي. ميزان بااليي با يكديگر سازگارند به

ارتباط بيرون از حوزه تخصصي است، و معناي كامل ارتباطات زبان مرتبط با موقعيت، تنها 
 اهد بوداي قابل فهم خو براي اعضاي آن جامعه حرفه



295   VW VW VW VW٣٣٣٣::::*z{|*z{|*z{|*z{|    2�  �و�2�  �و�2�  �و���� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    � �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و 2�  �و� ����    �    ا�ا�ا�ا
 

  
 

  )Rauner 2004a; Benner 1997(شش بعد دانش عملي : 1جدول 

  شغل توسعةو درسي ريزي  عنوان مبنايي براي برنامه به پژوهش در صالحيت 3.4.1.4

ف در  ح ت كارشناسـان آ  انحصـاري  اي حـق  حرفه درسي هاي شغلي و برنامه هاي رخ نيم سازي و نوين ريزي برنامه

 مقامات دولتي مسئول آموزش و پرورش و امور اقتصـادي معمـوالً  . شود اقتصادي در نظر گرفته مي هاي بخش

در . شايستگي كارشناسان اين حوزه بيش از ديگـران اعتمـاد دارنـد    به اي هاي درسي حرفه براي تدوين برنامه

درسي، نوعي تقسيم كار شكل هاي تخصصي و پژوهشگران صالحيت و برنامه  اين جا بين كارشناسان انجمن

اي توسـط   حرفـه  موجب آن سنگ بناي طراحي مشاغل و سـاختارهاي پايـه برنامـه درسـي     به گرفته است كه

. شـود  شود، و تفصيل طراحي بر عهده پژوهشگران گذاشته مـي  كار تعيين مي و هاي كسب كارشناسان سازمان

ناسان كسب و كار، بـدون مشـاركت پژوهشـگران    افتد كه هر دو وظيفه منحصراً توسط كارش بسيار اتفاق مي

هاي مشـترك كـارآموزي در ايالـت متحـده، محتـواي       براي مثال، در زمان اجراي برنامه. ح، انجام شود ف ت آ

  .شد هاي درگير تدوين مي هاي كارآموزي توسط نمايندگان شركت برنامه

سـوي تحـوالت مسـتمر     بـه  همگـان را توجـه  ) Becker/ Meifort 2004(فـورت   ميباربارا بكر و ولفگنگ 

، و 4، پـژوهش در كـاربرد صـالحيت   3پژوهش در وضع موجود صـالحيت : اند پژوهش در صالحيت جلب كرده

پژوهش در وضع موجود صالحيت مشتمل است بر تحليل محتوا و ساختارهاي . 5پژوهش در توسعه صالحيت

هاي آماري، نشريات مربـوط   براساس داده. دارندقرار  BBiGحيطه قدرت قانوني  كه در آموزي هاي حرفه برنامه

  :اين شرح است به اي مشخص اين پژوهش هاي درسي حرفه و برنامه

هـايي قـرار دارد كـه     ها، ميزان ارتباط با شغل و كفايت صـالحيت  هايي در بارة ويژگي در كانون تحليل برنامه درسي پرسش«
  )ibid, 47(» بايد در هر رشته انتقال داده شود

رود اطالعاتي در  شود كه انتظار مي هايي مي هش در كاربرد صالحيت بيش از همه شامل مورد پژوهشپژو

نقطـه  . آموزي اوليه و در حال اجرا در اختيار بگذارد هاي حرفه سازي و تجديد نظر در مقررات برنامه باره نوين

 /Borch(مقـررات اسـت   سـازي و تجديـد نظـر در     هـاي نـوين   هـا ارزشـيابي طـرح    تمركز ديگر اين پژوهش

Weissmann 2002; Petersen/ Wehmeyer 2002 .(ها، براي بهبود و تطبيق با مشاغلي كـه  نتايج ارزشيابي 

                                                 
1 - Perspective 
2 - metacompetent 
3 - qualification state research 
4 - qualification application research 
5 - qualification development research 

  1انداز چشم
  

بيني بر مبناي دانشي كه در اسـاس   كارهاي غيرقابل پيش آميز پاره به ثمر نشاندن موفقيت
در ايـن  . يكي از خصوصيات دانش فرايند كارهاي عملي است) شكاف دانشي(ناكامل است 

هـاي كـاري    موقعيـت  بـه  آيـد كـه مـردم را بـر پـرداختن      پديد مي 2جا نوعي فراشايستگي
 .سازد غيرجبري توانا مي
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مشاغل و نيز براي تدوين مقررات مشاغل و  1هاي بندي مشاغل و رسته اند، گروه تازگي مشمول مقررات شده به

هاي نوين سازي و تجديد نظر در  نامه ري شيوهدر موارد ناد. شود كار گرفته مي به هاي جديد مشاغل و تخصص

شود، زيـرا از نقطـه نظـر شـركاي اجتمـاعي       هاي جامع پژوهش در صالحيت تدوين مي مقررات، توسط طرح

  :قرار زير است به ها درگير، مشخصه اين پژوهش

ها كه از توازن ظريفـي برخـوردار    درون نظام همكاري دولت و شركاي اجتماعي آن در زمينه وضع مقررات براي فعاليت در«
عنوان دخالت ناموجه علـم در حـق قـانوني نماينـدگان مسـئول ايـن مهـم         به اند زيرا ها كنار گذاشته شده است، اين پژوهش

  ).Becker/ Meifort, 2004, 45( »شوند شناخته مي

هاي  نوآوري به نسبت 1990ژوهش در توسعه صالحيت واكنش پژوهش در صالحيت بود كه درميانه دهه پ

آن  ، و در پـي )Alex/ Bau 1999(فناوري فزاينده و تغييرات ناشـي از آن در نيازهـاي صـالحيت پديـد آمـد      

اينـك  ). Bijllinger 2002(ها تأسـيس شـد    كنسرسيوم پژوهشي براي تشخيص زودهنگام نيازهاي صالحيت

. هاي شغل محوركار، مجادله عميقي جريان دارد انداز آينده مهارت هاي پژوهش براي برآورد چشم درباره روش

 2خـردورزي هـاي شـغل محـور در جريـان      اجتماعي، نابودي كارهاي مبتني بر مهـارت  -از نقطه نظر تاريخي

شناسي شغلي و  هاي پژوهش در جامعه افتهي. شود تاريخي در نظر گرفته مي -آمدي قانوني عنوان پي به مداوم،

از سـوي ديگـر در   . كنـد  هاي تجربي تأييد مـي  اتكاي داده به رسد اين فرضيه را مطالعات نيروي كار بنظر مي

نفـع كارهـاي مبتنـي بـر      بـه  ، رجحـان آشـكاري  1990ح در دهه  ف ت هاي سياسي درباره اصالحات آ مناظره

تر آموزش  اي مرتبط با آن در مقايسه با انواع منعطف بيت حرفهتر و هاي شغل محور و الگوهاي آموزش مهارت

و پويـا   3كانوني باز هاي اصالحات از پشتيباني مفهوم مشاغل و بايد گفت كه مناظره. و كار مشاهده شده است

  ).BMBF 1997; Heidegger/ Rauner 1997; KMK 1997. (پويا برخوردار بودند

  بيان مسأله
  الت فني، اقتصادي و اجتماعيهاي تحو آوري داده جمع - 
  آموزي هاي حرفه بصيرت دربارة كار و موقعيت - 
 :ها تنظيم فرضيه - 

 محتواهاي كار و نيازهاي آن - 

 هاي الزم، دانش و الگوهاي رفتاري مهارت - 

  ها مورد پژوهي
  ها فرضيه آزمون

  هاي كار انتخاب شده وارسي محل - 
  ثبت محتواي كار و عمق و گستره نيازها - 

                                                 
1 - fields  
2 - rationalization 
3 - open dynamic core occupations 
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 ها، دانش و الگوهاي رفتاري ساختار بندي مهارتشناسايي و  - 

 كارها تحليل پاره

  :هاي معرف بررسي
  شناسايي محدوده نيازها براي هر زمينه فعاليت و زمينه شغلي - 
  آموزي هاي حرفه هاي داده براي محتوا و ساختار برنامه توليد پايگاه - 

 ريزي درسي ارزشيابي و برنامه

  آموزي انتخاب محتواي حرفه - 
  هاي زماني محتوا و توالي به آموزي با توجه بندي اجزاي حرفهساختار - 

آمـوزي بـا توضـيحاتي دربـاره      براي مقـررات حرفـه   1اي تنظيم پيشنهاده - 
 :هاي شغلي، شامل رخ نيم

 ساختار

 محتواها

 طول دوره

 .جديد) هاي( مرتبط با برنامه) هاي( عنوان صالحيت

 )Benner 1996,59(اي  براي تدوين پيشنهاده براي برنامه درسي حرفه BIBBالگوي  - 1شكل 

  :كار گرفته شده است تنظيم و بهآمريكا هاي پژوهش و سنجش صالحيت، در اياالت متحده  ساير شكل

 شـبكه : رفـت گ شركت را در اقتصاد امريكـا دربـر مـي    1000كار امريكا نظام جامعي تدوين كرد كه اطالعات تقريباً  وزارت«
توسط مامفورد ) الگوي محتوا(ها  مبناي اين فرايند الگويي است كه براي توصيف فعاليت). O*NETTM(اطالعات مشاغل 

متصـديان مشـاغل بايـد سـاختار     . طراحـي شـده اسـت   ) Mumford/ Peterson/ Borman et al. 1999(و پترسون 
در . بنـدي شـود   هرتبـ كنند هر پاره كار بايد بر حسب تناسب، اهميت، و دفعات تكـرارش   2بندي هرتبكارهاي آن شغل را  پاره

كـار   به اي تنظيم كرد و آن را نامه كار شيوه هاي پاره براي تحليل داده  )HRRO(همين زمينه سازمان پژوهش در منابع انساني 
  :است  بندي داراي سه مؤلفه روش شناختي درجه. گرفت

  كار با شغل تناسب دارد؟ ويژه از متصديان شغل خواسته شده بود مشخص كنند كه آيا پاره به تناسب با شغل، -
، و بسـيار  )4(، خيلي مهم )3(، مهم )2(، تا حدي مهم )1(اهميت  اي با مراتب بي براساس مقياس پنج درجه. اهميت شغل -

  ).5(مهم 
بار يا بيشتر  و د.. .تا) 1(تر در سال  هاي يك بار يا كم با رتبه اي دفعات تكرار انجام يك پاره كار براساس مقياس هفت درجه -

 »).7(در ساعت 

اي تنظيم شده اسـت كـه كارشناسـان هـر زمينـه كـه بتوانـد شـواهدي مؤيـد           اين فرايند براساس شبكه

يـل  تحل به شود كه بطور مستمر آنها فرصت داده مي به كنند و موقعيتشان ارايه كنند در اين فرايند شركت مي

كارهاي تخصصـي كـه    پاره. هاي شغلي بپردازند، آنها را ارزشيابي كرده و در توسعه آنها مشاركت كنند رخ نيم

كارهـاي تخصصـي    جديـد، مـثالً پـاره    كارهاي زمان پاره شوند، هم اند از اين فرايند كنار گذاشته مي كهنه شده

بنـدي مشـابهي در روش    هرتبـ فنـون   .شـود  مـي  هاي فناورانه، در اين فرايند پذيرفتـه  از نوآوري  نشأت گرفته
                                                 

1 - Proposal 
2 - rating 
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DACUM خبـره   -كارهاي شاخص يك شغل توسط كارگران ماهر پس از آن كه پاره. كار گرفته شده است به

آمـوزي عرضـه شـده و براسـاس معيارهـاي       تعداد بيشتري از كارشناسان حرفه به كارها شناسايي شد، آن پاره

شود  بندي استفاده مي هرتباز شيوة  ITBريزي شغلي تدوين شده در  در فرايند برنامه. شود دهي مي مشابه وزن

 )2شكل (سازد  پذير مي اي را امكان و حاشيه) كانوني(كارهاي اصلي  كه تمايز ميان پاره

پاره كار 

 صيتخص

 دشواري تناسب تكرار
تناسب با 

 پروررش فردي

  بندي درجه

)10- 1( 

  گرايش

)7↓( 

  بندي درجه

)10- 1( 

گرايش 

)7↓( 

  بندي درجه

)4 -1( 

  بندي درجه

)4 -1( 

1-..................        

2-..................       

3-..................       

4-..................       

  كارهاي تخصصي بندي پاره هرتبفرايند : 2شكل 

  

  هاي جامعه شناختي و كارشناختي صالحيت پژوهش  3. 4. 1. 5

نيازهـاي   2گرايانه سمت بعد ذهن به اي طور فزاينده به شناختي صالحيت و جامعه 1هاي كارشناختي پژوهش

  :شكل گرفته استاين عرصه چند اليه فعاليت  به از زمان ورود. صالحيت روي آورده است

گرايانـه   هاي ذهن ، تحليلكار گرايانه هاي ذهن شغل، تحليل بررسي تشخيصي: كار كارهاي پاره براي تحليل )1(

  .كار و غيره هاي كار و فهرست تحليل پاره بررسي نيازها و موانع مقررات و نيز تحليل تنش. پاره كار

نظـام   ؛پـذيري، موجـه بـودن؛ رضـايت     پـذيري، تحمـل   معيارهاي امكـان : كار كارهاي براي سنجش پاره )2(

بندي اصلي شرايط فني و سازماني، ميزان مسئوليت، نيازهاي عملكرد و نيز  با گروه) TBS(كار  پاره سنجش

هاي الزم جهت طراحي در زمينه  كار براي توصيه اي پاره هاي مقايسه نيازهاي يادگيري و صالحيت؛ تحليل

  يبانكاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات پشت

قابـل گسـترش بـراي     3معيارهاي طراحي شخصي كار با آزادي عمل: كار كارهاي براي طراحي پاره )3(

افزاري  هاي نرم گيري مستقل؛ ارتقاي طراحي كارهاي محتمل؟ مانند طراحي نظام اجراي منعطف و تصميم

اي بديل طراحي كار و كار؛ رويكرده هاي ساخت و توليد غيرمتمركز؛ مفاهيم تعميم پاره پذير يا نظام برنامه

                                                 
1 - ergology 
2 - subjective 
3 - leeway 
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 )Frieling 1995b(در اين زمينه فريلينـگ  ) Dybowsky/ Hasse/ Rauner 1993( 1محور -انسانفناوري 

 .Ernest J( دامنه محدود فنون تحليل استاندارد شـده كـه توسـط پژوهشـگران مطالعـات نيـروي كـار        به

McCormick (1979), Felix Frei and Eberhard Ulich (1981), Walter Volpert 1974(   انجام شـده

هـاي مهـم فراينـد     اي براي ساختاربندي جنبه عنوان وسيله به خوبي به توان از اين ابزارها مي. كند اشاره مي

كار استفاده كرد، اما تنظيم مجرد هر فقره براي تحليـل و ارزشـيابي محتواهـاي ملمـوس و معـين كـار و       

از اين ديدگاه تشكيل كارگروهي براي ). Lamnek, 1988, 1989(كند  معناي آن براي كارگران كفايت نمي

ــا آنهــا درتر هــاي علــوم دروس فنــي و جنبــه بــه پــرداختن -Gesllschaft fur Arbeits بيتــي مــرتبط ب

wissenschaft (GfA) محتوا با همكاري بين مطالعـات نيـروي    "حل مسأله"سمت  به گام بعدي است كه

 .شود كار و دروس فني برداشته مي

 سـمت دنيـاي كـار و تغييـرات آن هـدايت شـد و       به هاي جامعه شناختي صالحيت با جديت تمام پژوهش

 2مطالعة تغيير شكل 1980و  1970هاي  ه در دههويژ به .اي اجتماعي مورد مطالعه قرار گرفت عنوان پديده به

، كـه بـا انتشـار    3زدايـي  صـالحيت كارهاي مهارت طلب سبب شد با ژرفاي قابل توجهي مباحـث مـرتبط بـا    

جرقـه آن زده شـده بـود، دنبـال     » نيروي كار و انحصار سرمايه«) Braverman, 1997(نري بريورمن ها كتاب

اي بـر   مقدمـه «تـك و همكـاران در اثـر خـود      ولفانگ لـي ). Mickler 1981; Kern/ Schuman 1984(شود 

امعـه شـناختي صـالحيت آن    گويند كه هـدف از پـژوهش ج   مي» شناسي صنعت و جامعه شناسي كار جامعه

  :است كه

براساس موقعيت كار در بنگاه اقتصادي، سطوح و ابعادي كه از نظر تحليلي مناسب باشند براي شناخت سـاختار اجتمـاعي   «
  ).Littek/ Rammert/ Wachtler 1982, 103(» كار در جامعه، شناسايي شود

 كاري كه در فرايندهاي كار نهفته اسـت  پژوهش جامعه شناختي صالحيت، با رمز گشايي از دانش فرايند

كوشـيد  ) Garfinkle 1986(» مطالعات كـار « 4گارفينكل با اثر روش شناختي قومي. رسد مرزهاي خود مي به

 هاي جامعه شناختي با مطالعات شغلي سنتي خود بـراي رسـيدن   كه از اين سد عبور كند، سدي كه پژوهش

  .آن شكست خورده بود اي در گذشتن از نتايجي در صالحيت حرفه به

هايي ناشي شده است كـه   شود از فقدان توصيف فعاليت شكافي كه در آثار علمي علوم اجتماعي درباره مشاغل مشاهده مي«
كارهايي است كه براي شاغالن آن شغل از اهميـت و ضـرورت جـدي     يك شغل از آنها پديد آمده و فقدان تحليل درباره پاره

  ).Heritage 1984, 299(» برخوردار است

                                                 
1 - human-centred 
2 - transformation 
3 - disqualification 
4 - ethno-methodological 
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هـايي بـراي    تيب نارسايي عمـده پـژوهش در صـالحيت در علـوم اجتمـاعي، يعنـي فقـدان روش       تر به اين

روش كارفينكـل در  . شـود  آموزي تخصصي را تعريـف كنـد، آشـكار مـي     شناسايي محتواهايي كه كار و حرفه

موضوع مـورد توجـه   در اين رويكرد . چنين هدف ديگرش حل مسأله روش شناختي است هم» مطالعات كار«

  :پژوهش عبارت است از

  توصيف جزئيات چگونگي انجام كار، -

  و، هاي خاص مورد نياز براي اين كار شناسايي دانش و مهارت -

 .و اجراي واقعي آن) نظري(يك پاره كار  1شناسايي شكاف بنيادي ميان روايت الگويي -

 هاي عملـي آن  توان با فعاليت تنها مياين رويكرد پژوهشي بر اين پيش فرض استوار است كه هر كاري را 

 :هاي زير را كسب كند تواند توانايي تصور درآورد و شاغل آن كار مي به

محلـي، كفايـت و    هـاي  منظومهبيني و  هاي غيرقابل پيش با درگير شدن با موقعيت» اي به گونه«آگاه شود و  آمدها پيشاز «
   ).Bergmann 1995, 270(» ند هاي خود را مديريت ك اثربخشي قابل مشاهده فعاليت

اين طريق پرسش  به .قرار گرفته است» مطالعات كار«است كه در كانون توجه » اي به گونه«درست همين 

قلمـرو   .هـاي اجتمـاعي پاسـخ گفـت     هاي تجربي پـژوهش  توان با روش اصلي در پژوهش در صالحيت را نمي

پژوهش در صالحيت از اين واقعيت نشأت گرفتـه  شناختي  عنوان يك رويكرد روش به »مطالعات كار«محدود 

يـابي   دسـت  هاي اجتماعي قابل آموزي در ماهيت خود براي پژوهش است كه محتواي فرايندهاي كار و حرفه

  .نيستند

  پژوهش در صالحيت در مطالعات شغل  3. 4. 1. 6

اجتمـاعي، از نـوعي   شباهت با پژوهش در صـالحيت در علـوم    بررسي در صالحيت در مطالعات شغلي، بي

طراحـي سـنگين و روش    بـه  ايـن گيرايـي  . برخوردار اسـت  2گيرايي شناخت شناسي ناشي از طراحي مداري

نقطـه آغـاز پـژوهش در    . شـود  شناختي فرايندهاي آموزش و پرورش و يادگيري در فرايند كار معطـوف مـي  

ركنش گفتگوهـاي  اند هكه يا از رااي است  گرانه واقعيت روشن به يابي صالحيت مبتني بر شغل تالش در دست

 3عمل به در گفتگوهاي ناظر. آيد دست مي كارشناسي، يا اگر ضرورت باشد، از طريق مشاركت در فرايند كار به

ها و نيز انجام كارهاي ممكن، با موقعيتي كـه   ها، پيشنهادها و دخالت كارشناسي، پژوهشگر، از طريق پرسش

دهد كه  تيب او خود يك واقعيت شبه آزمايشي تشكيل ميتر بدين. شود ميبايد مورد تحليل قرار گيرد درگير 

تواند در واقعيت كار شركت  با اين شيوه او مي. گيرد موقعيت كار را در بر مي به هاي ورود محدوده آن كليه راه

                                                 
1 - model version 
2 - design- oriented  
3 - action oriented 
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شـباهت بـا    بـي . گـري از آن حاصـل شـود    تيبي شكل دهد كه باالترين سطح درك و روشـن تر كند و آن رابه

آورد، پژوهشگر شـغل بـا    فراهم مي) Garfimkel 1986( 1»توصيف غليظ«مكاناتي كه روش جامعه شناختي ا

گفتگوي بـين دو   به در اين حالت مصاحبه با كارگران ماهر. شود موقعيت كار آشناست و در موقعيت وارد مي

ده، از گفتگوي صراحت تخصصي و عاطفي دو طرف مصاحبه كننده و مصاحبه شون. شود متخصص تبديل مي

گفتگو نشسـته اسـت كـه در نظـر او از خبرگـي       به مصاحبه شونده با كسي. گيرد نشأت مي» ميان همكاران«

. شغل مورد مطالعه بيگانه است به اي بسيار متفاوت با پژوهشگري كه نسبت شيوه به تخصصي برخوردار است،

و يـا كـاري   ) كند آنچه از آن صحبت نمي يا(كند  پژوهشگر نه تنها از آنچه طرف گفتگويش از آن صحبت مي

هـاي چندگانـه    اليـه  بـه  تواند بيانات و اعمال مصاحبه شونده را با توجـه  دهد آگاه است، بلكه مي كه انجام مي

محتـوا و   بـه  پژوهشگر اظهار نظر را نه تنها در معناي رسمي آن، بلكه با توجه. ها تفسير كند ها و هدف مرجع

كمـك روش مصـاحبه در بررسـي در     به .كند درك مي.. .ت كم و بيش با معني، كارآ وصور به معناي آن، مثالً

 ����( پـذير نخواهـد بـود    طريق ديگري امكـان  به عمقي دست يافت كه به توان زمينه پژوهش در صالحيت مي

ر ند كه تسلط بر آنها در پژوهش با تمـرين ميسـ  نك دو مسأله جلب مي به توجه را اندر اين زمينه مؤلف). 5.2

  .خواهد شد

اگـر  . رو است روبه 2با اين حال، پژوهش در صالحيت در مطالعات شغل در اين نقطه با مسأله بديهي بودن

اي واحد بپندارند، آن  كليه عامالن فرايند پژوهش، از جمله خود پژوهشگر، خود را از اعضاي يك جامعه حرفه

، ممكن است مورد غفلت قرار گيرد و تكرار يا شود بديهي تلقي مي» ميان متخصصان«ها كه  دسته از واقعيت

اگـر پژوهشـگر پـس از    . شود ها تبديل مي واقعيت خودي به بنابراين واقعيت مورد بررسي. آن كه آشكار نشود

 توانـد  انداز دروني، قادر نباشد از موقعيت مورد مطالعه فاصله بگيرد و بر روي آن تأمل كند، مي دريافت چشم

متخصص «، با در نظر داشتن اين مسائل استعاره )Agar 1980(ايگر . بسته محدود شودپژوهشي با منظري  به

عمل، بايد در يـك زمـان دو    به هاي تخصصي ناظر در برگزاري گفتگوها و مباحثه. كار برده است به را» غريبه

ابعاد ديگري از  به اين امر توجه را. واقعيت را برگزيد و بر آنها تسلط يافت، واقعيت غيرخودي و واقعيت خودي

  )3شكل (كند  و موضوعي كه بايد در اين جا بررسي شود جلب مي ارتباط بين كار

كند، در حالي كه يك جامعه شناس  در تمهيدات نظارتي، پژوهشگر شغل، واقعيت خودي را نمايندگي مي

بـا ايـن   . كنـد  يبيت يا يك كار پژوه نقش واقعيت متخصص غريبه را بازي متر صنعتي، يك متخصص تعليم و

شـود كـه در فراينـد پـژوهش تعـادل و اضـطراب نزديكـي و فاصـله و نيـز رعايـت            كار اطمينان حاصل مـي 

  .درستي مورد توجه قرار گرفته است ها و انجام مطالعات كار، به هاي متناسب با صالحيت شايستگي

                                                 
1 - thick descreption 
2 - self- evident 
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  )Rauner 2005, 245(اي  عمل ميان رشته به تمهيدات نظارتي، مانند مصاحبه تخصصي ناظر: 3شكل

  انداز مسائل و توسعه چشم  3. 4. 1. 7

عنـوان   بـه  1980و  1970هـاي   شكلي كـه در دهـه   به هاي جامعه شناختي صالحيت اصلي پژوهش  مسأله

ظهور پيـدا كـرده آن اسـت كـه     » فناوري و كار«هاي  پژوهش در زمينه جامعه شناسي صنعت و در پژوهش

كيفيت . ريزي درسي كمك كند ريزي شغل و برنامه برنامه به تواند محدودي ميهاي پژوهش تنها در حد  يافته

صنعتي و سـطح نيازهـاي تخصصـي تحميـل      1خردورزيهاي جامعه شناختي در رابطه بين  تحليلي پژوهش

 /Kern. (هـاي سياسـي انجاميـد    مطرح شدن مباحث گسترده و همـراه بـا گـرايش    به شده بر كارگران ماهر،

Schumann 1984( .كوشـيد از دانـش منـدرج در    » مطالعـات كـار  « شناسانه گارفينكل با روش شناختي قوم

اين طريق، پرسشي بنيادي در برابر پـژوهش   به ).Bergmann 2005(كارهاي تخصصي عملي رمزگشايي كند 

مشـابه  . آن ناتواننـد  بـه  گويي هاي اجتماعي از پاسخ هاي تجربي پژوهش شود كه روش در صالحيت مطرح مي

توان در مورد پژوهش در خبرگي نيز مشاهده كرد، كه نشان دهنده اهميت اساسي دانـش   ين وضعيت را ميا

 هاي تخصصي عملي است، امـا هـيچ نـوع روشـي در اختيـار نيسـت كـه        حيطه خاص براي انتقال شايستگي

لمـان  تخصصي كـردن مع  -اي در فرايند حرفه. ريزي شود كمك آن پژوهش در صالحيت حيطه خاص پايه به

تـوان شـاهد ظهـور پـژوهش در      ها مـي  اي در دانشگاه هاي حرفه برنامه تحصيلي براي رشته تنظيمح و  ف ت آ

هاي  اندازي از نظام از نظر انتشار، پژوهش در صالحيت با چشم). Rauner 2004d(خاص بود  ةصالحيت حيط

از  .كند هاي آن جلوگيري مي نتايج و روشالمللي  رو است كه از انتشار بين ح روبه ف ت بسيار متنوع و واگراي آ

المللي  وسيلة جوامع علمي بين به شكلي گسترده به اي با آموزش عالي يا دانشگاهي، كه اين نظر، آموزش حرفه

اكنون بـا فراينـد    اي هم بيت حرفهتر با اين حال، از آنجا كه آموزش و. شود، تفاوت بنيادين دارد نمايندگي مي

 -UNESCO(يونـوك   -ها، در فرايند تمهيدات يونسـكو  همراه ساير راه به ير شده است،المللي شدن درگ بين

UNEVOC (ريـزي   اي برنامـه  ح كه در دوازده رشته حرفه ف ت براي برقراري دوره كارشناسي ارشد معلمان آ

  .دست آمده است به هاي پژوهش در صالحيت هاي قابل توجهي براي نشر نتايج و روش شده، فرصت

                                                 
1 - rationalization 

 هدهاشم دننام
 هلصاف اب
رگشهوژپ

مود رگشهوژپ
)هبيرغ صصختم(

لوا رگشهوژپ
)لغش رگشهوژپ(  يوگتفگ

يصصخت

لماع
)نومزآ دروم درف(



303   VW VW VW VW٣٣٣٣::::*z{|*z{|*z{|*z{|    2�  �و�2�  �و�2�  �و���� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    � �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و 2�  �و� ����    �    ا�ا�ا�ا
 

  
 

٣.٤.٢٣.٤.٢٣.٤.٢٣.٤.٢            �ÎÏÄÐ�Ñ �     و �Ë>ÌÍ و �Ë>ÌÍ و �Ë>ÌÍ و �Ë>ÌÍ     �و� � ��ÎÏÄÐ�Ñو� � ��ÎÏÄÐ�Ñو� � ��ÎÏÄÐ�Ñو�
X0�ÄÐ	í:   >ºU;    ¼١رو�  Petter Roben     
2Y>ºZ:  ¼â]^È0اfL �[:\&  

  شرح اصطالحات 3.4.2.1

 Eilstrom بـه  نگـاه كنيـد  (انـد   العـاده متنـوع   توان يافت فوق كه در آثار علمي مي را هاي شايستگي تعريف

شود كه واژه شايسـتگي بـر    هاي علمي ناشي مي نظري رشتهاين امر از تفاوت ساختارهاي . سو از يك). 1997

ها داللت ندارد، بلكه منش  يتعاز موق اي ساده ةدوم آن كه شايستگي تنها بر مجموع. شود پايه آنها تعريف مي

طور كه بعـد از ايـن نشـان     همان  ،توان آن را آشكار كرد كه تنها با تالش نسبتاً زيادي مي رساند فردي را مي

  .واهد شدداده خ

معناي واژه شايستگي نزديك  به انتخاب خواهد شد تا يمعين خواهد آمد نظام پي بنابراين در شرحي كه در

 ;Arnold1997a: تـوان درمنـابع زيريافـت    برداشـت جـامعي از رويكردهـا و مسـيرهاي بحـث را مـي      (شويم 

Jenewen/ Knauth/ Roben/ Zuleh 2004; Roben 2004a(.  جا بكارگرفته شـده از چهـار    ايننظامي كه در

  : كند اين واژه نگاه مي به منظر

  تقاضا براي شايستگي، -

 طرف عرضه، -

 تشخيص و  -

 . شايستگي تحقق يافتن -

شايسـتگي  م، يعني تعريف يكن اي بسيار متداول است آغاز مي ويژه در زمينه آموزش حرفه به با تعريفي كه

 : ارايه شده است) KMK(كه توسط كنفرانس وزيران فرهنگ و هنرآلمان  2عمل كردن

روشي سنجيده و نيـز تـوأم بـا     به يعني آمادگي و توانايي فرد در عمل كردن، "شايستگي عمل كردن"جا منظور از  در اين " 
ابعـاد   بـه  كـردن شايسـتگي عمـل   . هاي شغلي، اجتمـاعي و خصوصـي اسـت    پذيري فردي و اجتماعي، در موقعيت مسئوليت

  ) KMK 2000d, 9( "شود تفكيك مي 2و شايستگي اجتماعي، 1شايستگي ستادي، 3شايستگي تخصصي

                                                 
زمينه اصلي . هايدلبرگ تربيت استاد آموزش فناوري، دانشكده علوم طبيعي و اجتماعي، دانشگاه تعليم و. دكتراي علوم طبيعي، فيزيك -پيتر روبن .1

  .يادگيري كار محور، يادگيري سازماني، آموزش مهندسي برق و اطالعات: پژوهش
2 competence to act  
3 sp.ecialized competence 
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) Heinreh Roth 1971(يش روث ينرهـا  بندي شايستگي عمل كـردن پـيش از ايـن توسـط     اين نوع شكل

قرار گرفته كـه در آنهـا   در اين رابطه سه زمينه مورد توجه . بيتي قرار گرفته استتر هاي علوم موضوع مباحثه

اشـياء   به هايي مربوط مهارت به نخست، از طرف فاعل، كه در هر صورت، بايد: دهد شايستگي خود را نشان مي

هـاي   گيرد كه در آنها مهـارت  هايي را در بر مي زمينه دوم موقعيت. و شرايط، خودش و افراد ديگر دست يابد

گـردد چـرا    برمي» آمادگي«كلمه  به زمينه سوم،. امعه و شركتفاعل بايد پرورش داده شود، يعني خانواده، ج

جاي فـرار   به ها اراده او براي دست و پنجه نرم كردن با چالش: كند در فرد اشاره مي) اي هانگيز(نگرشي  به كه

  : شان از آنها و يا كنار گذاشتن
يك زمينه خـاص و بصـورت مسـتقل     در 3 فني دانش ها و تر مهارت انگيزه و توانايي يك فرد در پرورش عميق به شايستگي"

 .Bergmann/ Fritch/ Gopfert et. al(شـود   عنـوان جرگـي شـناخته مـي     به كه سطحي برسد به اشاره دارد تا آن كه

2000, 21.(  

يـك كارشـناس   . شود كه نتيجـه پـرورش شايسـتگي بـا موفقيـت همـراه باشـد        خبرگي اشاره مي به زماني

اي  هاسـت بـراي پـژوهش در آمـوزش حرفـه      آميز شايستگي پرورش موفقيتسبب آن كه حاصل  به متخصص،

  .آيد موضوع جالبي بشمار مي

  تقاضا براي شايستگي    3.4.2.2

جـا در ابتـداي    رود؟ در ايـن  چه كسي متقاضي شايستگي است و از صاحبان شايستگي چـه انتظـاري مـي   

هـاي اخيـر در آنهـا تغييـرات بـا       گيرند كـه در دهـه   هاي نوين سازماندهي قرار مي ها با شكل شركت ،فهرست

هاي جديـد مـديريت    توان در مفهوم گونه تغييرات را مي اين. هاي تندتر و با ژرفاي بيشتر پديد آمده است امگ

آنها  كمك به باز شناخت كه ))TQM(، مديريت جامع كيفيت )CIP(باز مهندسي فرايند ، 4سبكمانند توليد (

» تر گذاري با هزينه كم تر و قيمت مشتري، نوآوري سريع به نزديكي بيشتر ،كيفيت باالتر» به توان هم زمان مي

تـوان چنـين    مـي  ن مفاهيم،اي هرغم تنوع كاربست ويژ به ).Baethge/Sehiersmann1998,16,21(دست يافت 

هـا،   به معناي كـارگران مـاهر، تكنسـين   (ركارگران داراي تخصص بتر  بيشنتيجه گرفت كه درهمه آنها توجه 

هـاي   هـا مهـارت   معنـاي آن اسـت كـه در شـركت     اين امر به. متمركز شده است) استادكاران و نيز مهندسان

تقاضـاهاي  (نشـده   هـاي پـيش   جا و سريع در موقعيـت  به كارگران متخصص كه سازمان شركت را در واكنش

  .شوند اي ميدان يافته و طلب مي طور فزاينده به سازد، توانا مي) يت بازارخاص مشتريان، تغييرات وضع

مسئوليت جدا از هم، بيشـتر بـر اسـاس     5قلمروهايصورت  به در گذشته وظايف فردي كارگران متخصص،

 ،آمـد  تري پديد مي بيني نشده با تكرار بسيار كم هاي پيش شد؛ و موقعيت شيوه تيلور، تعريف مي به تقسيم كار

                                                                                                                                                        
1. Staff competence 
2.social competence 
3. know_how  
4 Lean production 
5 area 
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اما امروزه قلمروهاي . شد خبر نگاه داشته مي درون شركت از طرز عمل تصادفي بازار بيمند  شكلي نظام بهزيرا 

شده است، و آنها از يكديگر و نيز از مشـتري و در نتيجـه از بـازار     1تقطيع تر مسئوليت كارگران متخصص كم

ازكارگران متخصص كند و  هاي شركت نفوذ مي ندر نتيجه، عاملي تصادفي تاژرفاي سازما. اند تر جدا افتاده كم

براي نشـان دادن   ،با وجود اين. كند بيني نشده طلب مي پيش ةهاي تاز يتعقمو به سخ مستقل و منعطفي راپا

تـوان بـا اقـدامي بـراي توسـعه       نمـي را تنها توانايي سازماني  ،بيني نشده يت پيشعيك موق به واكنش منعطف

توان آن را يادگيري سازماني ناميد، مورد نياز  مي ر توسعه، كهپايداآن، فرايند  جاي به .سازماني محقق ساخت

 بـراي محتـواي تجربـي نگـاه كنيـد      ؛Argynis/ Sehon1978مفهـوم نگـاه كنيـد بـه     ايـن براي ( .خواهد بود

  ). Fiseher/Roben2000a به

در توسـعه سـازماني نيـز     افزون بر دانش فني و توانايي تخصصي براي عمل كردن، از فردكـارگر مشـاركت  

گذشـته، اكنـون    بـه  استفاده از مهارت افراد كارگر نسبت به ها نياز بسيار زيادتر شركت به نظر. شود خواسته مي

هاي  كند، چون بر گواهينامه شود كفايت نمي مشخص شده است كه مفهوم صالحيتي كه امروزه بكار برده مي

معناي شايسـتگي تنهـا دارا بـودن گواهينامـه رسـمي نهـايي        با اين حال،. مراكز يادگيري متمركز شده است

كـه   ،كنند صالحيت نيست، بلكه داللت دارد بر آن كه كارگران متخصص با روشي فعال و مهار شده عمل مي

منش فاعل نظـر دارد، نـه بـر     به بنابراين، شايستگي. است 2ي سبكها سازمانشاخص آن تفكر كارآفرينانه در 

  ). Erpenbeck/ Rosentiel 2003a. (رسمي حاصل شده است بر پايه كسب شرايط موقعيتي اجتماعي كه

هـاي متفـاوت پديـدار     شكل به هاي مختلف تأثيرات بر هم فزاينده تحوالت مشروح باال، كه مسلماً در بخش

بـا  هاي شـغلي   شود كه موقعيت مثال، ديده ميبراي  .لحاظ علم آمار معنادار هستند به ،شوند، در هر حال مي

  از رشد معنادار ي آمار اشتغالهاي كم داده. اند ارتقاء يافته 3صالحيتگروهاي با  كار

  ، "كارهاي تخصصي با صالحيت") الف(

  و  "كارهاي تخصصي با وظايف مديريتي ") ب(

  . كند مي حكايت "كارهاي باصالحيت عالي) پ(

 )پ(و براي  110) ب(براي  117 به )الف( به در نظر بگيريم رقم مربوط 100را برابر  1985اگر ارزش سال 

هـا   داده(دهد  تداوم اين روند را نشان مي 2010ها براي  بيني پيش. افزايش يافته است 2000در سال  122 به

 جـا ارائـه شـد    كـه در ايـن  شـرحي   بهمعناي شايستگي  رةبحث ديگري دربا). Bolder 2002,655برگرفته از 

مفهومي كه در بين كارگران متخصص بسيار متداول اسـت، بـا   . شود مربوط مي 4العمر يادگيري ماداممقوله  به

رسد، اكنون با حرارت از طرف  پايان مي به كه با كسب گواهينامه) اي مدرسه(اين مضمون كه فرايند يادگيري 

                                                 
1 Segmented 
2. lean organizations 

3.qualified 
4. qualified lifelong learning 
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 دهد كه آمادگي پايـدار يـادگيري از جانـب كـارگران     مطالعات علوم اجتماعي نشان مي. شود ها رد مي شركت

اي از طـرف بسـياري از    بطـور فزاينـده  ) كه از يادگيري در مدرسـه و از روي قصـد حاصـل شـده    (متخصص 

اي كـه در   پديده. پذيرفته شده است عنوان امري استاندارد به تقريباً براي تمامي كاركنان ،هاي اقتصادي بنگاه

اي، انتظـار تحقـق آن    حرفـه  -صصياز كار راهه تخ ةعنوان يك استثناء نه قاعده، و در مرحل به بيشتر گذشته

  . رفت مي

   عرضه كنندگان شايستگي 3.4.2.3

كارگران متخصص با صالحيت، ناگزيرند شايستگي خود را امروز آمدهاي اين تحوالت،  پي به عنوان يكي از

طور  به گيرد كه شايستگي كاركنان ها ضرورت اثبات شايستگي از اين حقيقت نشأت مي در شركت. اثبات كند

براي مثال، سرپرستان، كاركنان متخصص صاحب صالحيت تحـت نظـر خـود را در    . شود رتب ارزشيابي ميم

اي كه در شركت بر سر آن توافق  دهند و مشاهدات خود را بر اساس سامانه مدت يك سال مورد دقت قرار مي

ا استفاده از ابزارهايي كه با گيرد، بلكه ب طور پنهاني صورت نمي به وجه هيچ به اين كار. كنند شده ارزشيابي مي

 :بررسي كلـي در ايـن زمينـه در مأخـذ زيـر ارائـه شـده اسـت        . (شود شوراهاي كار هم آهنگ شده انجام مي

Erpenbeck/ Rosenstiel 2003b .(  اين ابزارها، بصورت آزاد در دسترس همگان قرار دارد و، افزون بـرآن، در

چنين در مورد مـديران كـه توسـط كاركنـان خودشـان ارزشـيابي        هم(. شود مورد همه كس نيز بكار برده مي

از ايـن قـرار كـارگران مـاهر     ) Scherm2003 به نگاه كنيد ،درجه 360نام، بازخورد  به شوند، مثالً با ابزاري مي

يج شود، نتـا  كه معموالً هر سال يك بار برگزار مي ،در صحبت با كاركنان. رود دانند از آنان چه انتظاري مي مي

نتايج ارزشـيابي تـوافقي بدسـت آيـد و      ةشود دربار آن بحث شده و كوشش مي ةدربار و ها ارايه شده مشاهده

  .كمك يكديگر، براي توسعه بيشتر شايستگي نتايجي گرفته شود به سپس، بازهم

خود ، از زمان تجديد سازمان )هم حرفه آموزي آغازين و هم نوع پيشرفته آن(اي  تيب آموزش حرفهتر بدين

هـايي   ها متمركز بوده است، بلكه در توسعه مفهـوم  تاكنون نه تنها بر انتقال دانش فني و روش 1980در دهه 

اي  مانند مفهوم آمـوزش حرفـه  (هاي كليدي  ويژه در ارتباط با بحث صالحيت به براي پرورش شايستگي افراد،

هاسـت، بلكـه از    از نيازهـاي شـركت   اين امـر نـه تنهـا برگرفتـه    . كوشيده است )Lipsmeier 1989 ،1كل نگر

از جملـه  (و مـرتبط بـا خـانواده    ) هاي مرتبط با تأثيرات جهاني شدن بحث به نگاه كنيد(هاي اجتماعي  چالش

طور كه در تعريفـي كـه در    نيز برخاسته است، همان) ها كيب چهل تكه زندگي نامهتر ناشي از تسلط يافتن بر

  .شود روشني ديده مي به نقل شد KMKاز  ابتداي فصل درباره شايستگي عمل كردن

اي اسـت كـه    هـاي حيطـه   هـدف  بـه  منـدي نسـبت   پيش نياز تعيين كننده براي پرورش شايستگي، عالقـه 

هـا، مسـايل و    ه هدفشود و از اين راه، آماده شدن فرد براي ارزيابي نقادان شايستگي براي آن پرورش داده مي
                                                 

1 holistic 
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هـاي   منـدي  عالقـه  به اگر قرار باشد پرورش شايستگي. محكم است مبنايي اساسبر فرايندهاي حيطة مربوطة

ساختار برتر اخالقي نيـاز   به ها، اتفاقي افراد واگذار نشود، ناگزير براي تقويت انگيزه فرد براي توسعه شايستگي

1احساس يگانگيتواند ابتدا توسط شركت آغاز شده و مثالً از طريق  اين كار مي. خواهد افتاد
) نداريذات پ هم( 

ماننـد  (ه اسـت  هاي سنتي آلماني مشاهده شـد  اين سازوكار تقريباً در كليه شركت. ثمر برسد به فرد با شركت

هـاي جمعـي و    علـت اخـراج   بـه  ،هاي اقتصـادي  ، اما در دوران بحران)واگن وغيره هوخست، زيمنس، فولكس

يكي ديگـر از سـازوكارهايي كـه بـراي     . آيد پديد مي تزلزليها، در اين اصل  هاي تجديد ساختار شركت برنامه

2اي هويت حرفهپرورش شايستگي هنوز هم در آلمان حائز اهميت است 
است، كه البته آن هم با فراينـدهاي   

كمك مفـاهيمي از   به اثرسازي اين سازوكار براي بي).  Lipsmeier 1998بهنگاه كنيد (رو است  فرسايشي روبه

يافتن در فنـاوري، كـار مهـارت طلـب و قواعـد سـازمان اجتمـاعي         تبحر: توسعه شايستگي كه بر سه مفهوم

  ). Bremer 2004 a(اي را انتقال دهد  كارهاي مهارت طلب استوار شده است، هويت حرفه

   3تشخيص شايستگي   3.4.2.4

هـا در   هاي رسمي، كـه صـدور گواهينامـه آنهـا مسـتلزم نشـان دادن دانـش و مهـارت         بر خالف صالحيت

بهتـرين راه  . اند، نشان دادن تجربي شايستگي بسيار دشوارتر اسـت  است كه از قبل تعريف شدههايي  موقعيت

اي را حل كند يا با موقعيتي ناآشنا خود را سازگار كند، مشـاهده آن   تواند مسأله ا كسي مياي هتشخيص اين ك

تـوان آن   كرد بلكه تنها مي توان گواهي شود كه در واقع شايستگي را نمي جا نتيجه گرفته مي از اين. است فرد

طور كـه در بـاال اشـاره     ها، همان بنابراين در تجربه شركت). Bernien 1997,19 به نگاه كنيد(را ارزشيابي كرد 

بحـث  (هاي چندي براي ارزشيابي پرورش شايستگي كاركنان آزمون شده و بكار گرفته شده اسـت   شد، روش

از آنجا كه تشخيص شايستگي بايد با همان  .)آمده است Erpenbeck/ Rosenstiel 2003bكلي در اين باره در

 5.2.6 ����(بك  سلر وارپنها مقالة به لذا براي توضيحات بيشتر مسايلي خودرا وفق دهد كه سنجش شايستگي،

Haasler/ Erpenbeek (شود ارجاع داده مي .  

    پرورش شايستگي   3.4.2.5

  :شود، بايد شرطي بنيادي رعايت شودبراي آن كه پرورش شايستگي در فردي ميسر 

نسـخه  : روسـت  با اين حال برخالف تقاضا براي سازگاري، تقاضاي كارگران براي استقالل بـا محـدوديتي بنيـادين روبـه    ... ."
اي هـ  صورت داوطلبانه و بـا عمـل   به توان آن را با زور تحميل كرد، اما با اراده و افتد، نمي استقالل با تجويز ديگران مؤثر نمي

   .)Arnold 1997a, 266به نقل از ( "شود خود كارگران بدست آوردنش ميسر مي

                                                 
1 identification 
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 گيـرد منـوط   معنايش آن است كه كسب موفقيت در همه اقداماتي كه براي پرورش شايستگي صورت مـي 

آمـدهاي بسـيار    پـي  اين امـر . متمركز شود ،هاي عاملي كه قرار است پرورش يابد عمل دبرخو ،آن است كه به

يادگيرندگان بايد هر اقدام تعـالي بخـش شايسـتگي را چنـان     : اي براي فرهنگ يادگيري بدنبال دارد گسترده

روشني آشكار  به برايشان شهاي دهند و فايده تجربه كنند كه گويي آن را از روي عالقه شخصي خود انجام مي

  . است

در مـورد چگـونگي طراحـي اقـداماتي     گيري  تواند مبناي تصميم با اين حال آگاهي از اين پيش شرط نمي

براي اين كه توانايي انجام چنين اقـداماتي فـراهم   . قرارگيرد كه بايد در زمينه پرورش شايستگي صورت گيرد

با اين حال، اگـر  . داشتخواهد  پي چيزي را درآيد، ضروري است مفهومي پرداخته شود كه شايستگي چه 

  : شود روبرو مي اي هي تشخيص شايستگي اقدام كند با مسألكسي قصد داشته باشد با كمك آثار علمي برا

كسـي  ": هاي كليدي مشتركند ها در يك چيز با مجادالت پايان ناپذير صالحيت مباحث مطرح شده درباره انواع شايستگي "
  ).  Bolder2002,651به نقل از ( "چه هستند "واقعا"داند آنها  نمي

دليل  به كند، كه پيدا مي هاي كليدي واژه سرنوشتي مشابه صالحيتبدون تعريف دقيقي از شايستگي، اين 

كيبـي  تر مدرك اين ادعا، سـاختن كلمـات  . يك كلمه خالي از معنا تنزل پيدا كرده است به ،شكاربرد تصادفي

هـاي كليـدي را بشـكلي كـه مرتنـز       است، كه حتي از روي اتفاق هم صـالحيت  هاي كليدي مانند، شايستگي

)Mertens1974(  كنـد  خاطر متبـادر نمـي   به "اي درباره حرفه آموزي براي جامعه مدرن نظريه"پنداشته بود .

گيـرد كـه منظـور از كـاربرد آن      خطر رقيق شدن جوهره واژه شايستگي نيز از ايـن واقعيـت سرچشـمه مـي    

مرتنز اين هدف را درسـت  . هاي كليدي تصور شده است گيري هدفي است شبيه هدفي كه براي صالحيت پي

  : كند در آغاز اثر مشهور خود بازگو مي

حرفه آموزي براي آشكارسازي شخصيت فرد و سازگاري : اي مدرن داراي سه بعد است حرفه آموزي براي زندگي در جامعه"
  ). Mertens/1974,36( "اي، و حرفه آموزي براي رفتار اجتماعي با آن، حرفه آموزي براي ايجاد حيات حرفه

حل شود، ناتواني واكنش نشان دادن شايسـته نظـام    "حرفه آموزي"كه بايد ازطريق بگفته مرتنز، مشكلي 

سيم تر اي كه بدرستي وي از مسأله. اي است هاي متنوع حرفه رشد دانش در حيطه به آموزش و پرورش نسبت

شـرايط  جستجو براي جنبه سومي از كار و ديگر [...] راه حل در ": كند استنتاج مي 1شده راه حلي مسأله دار

گـردد كـه از آنهـا     عالي آموزشي و عناصري از حرفه آموزي بر مـي  هاي هدف به اين امر. "محيطي نهفته است

بيـت  تر بجاي. با رواني و سرعت توانا سازد "درحال تغيير ةدانش فني ويژ"رود كه فرد را بر پرورش  انتظار مي

بـراي  هـاي كليـدي مشـهور     يك فرد براي يك موقعيت معين، ناگزير بايـد شخصـيت را از طريـق صـالحيت    

  .آماده كردهاي متعددي  موقعيت

                                                 
1 problematic 
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هـاي كليـدي، ايـن خطـر وجـود دارد كـه        ريزي برنامه درسي براي پرورش صالحيت با اين حال در برنامه

مانند  2هاي انتزاعي مهارتبايد دست و پنجه نرم كند،  هاي واقعي كه فرد با آنها كردن چالش 1انتزاعيبواسطه 

هـاي   تـرين نمونـه   در يكي از برجسـته  .هاي رياضي يا توانايي كسب اطالعات، ارتقا يابند تفكر منطقي، مهارت

در زيمــنس، حرفــه آمــوزي در شــركت بــر روي  PETRAكاربســت ايــن نظريــه در يــك شــركت، مفهــوم  

كار توسط حرفه آموز بكـار   درانجام هر پاره 3مالكيعنوان  به ه بود كههاي كليدي رسمي متمركز شد صالحيت

كاربسـت  "، "ارتبـاط و همكـاري  "، "سازماندهي واجـراي تمـرين  "هاي كليدي مانند  صالحيت: شد گرفته مي

 Klein( "ظرفيت برخـورد بـا تـنش   "و نيز  "پذيري استقالل و مسئوليت"، "يادگيري و فنون كارهاي ذهني

1990.(  

. سبب آن كه يادگيريشـان بطـور مسـتقيم ميسـر نيسـت      به توان آنها را هايي كه مي تمركز بر روي مهارت 

سبب  به: اي بود كه حركت از آنجا آغاز شده بود ناميد، موجب تحولي شد كه حاصل آن انكار مسأله 4فرامهارت

سه احصا شده است رتوسط صالحيت كليدي  600تعداد  1955در  -هاي كليدي  تعداد بسيار زياد صالحيت

)Resse 1995 (-  در نظـر  عمـومي   هـاي  جنبـه  "هاي كليـدي  صالحيت"كامالً آشكار است كه در بسياري از

  . نشده است گرفته

هاي كليدي شكست خورده است، اما با ايـن حـال،    توان گفت كه مفهوم صالحيت اين سابقه، مي به با توجه

بيت نسل جديد حرفه آموزان بايد، از يك سو تضـمين  تر :ا بر جاستن پاچن اي كه مرتنز مطرح كرد هم مسأله

از سوي . سازد هاي خاص كار توانا مي نياز به گويي منتقل شده و كارگران را بر پاسخ 5هاي عيني مهارتكند كه 

در تـوان   صـورت نمـي   نيز ضروري است زيرا در غير اين "ها فرامهارت"اصطالح  به هر حال، پرورش آن به ديگر

  .همگام با تغييرات سريع حركت كردشرايط ويژه 

توان ميان دو اصل مهم كه برنامه  اي مي هاي حرفه اي و پژوهش آموزش حرفه هاي مطرح در امروزه در بحث

 گيـري  جهـت : سازد، تميـز قائـل شـد    اين هدف را ميسر مي به درسي نوين بر پايه آن شكل گرفته، و رسيدن

  . سمت منطق توسعه به گيري و جهت درسي وضوعيك م به سمت منطق منتسب به

توانـد همـان كـاركرد     مـي  6اصول فني عموميمحور فرض بر آن است كه  درسي در مفهوم منطق موضوع

مهندسي برق، مثالً، فرد بايد بتواند خواص و شيوه عمل در زمينه شغلي . را داشته باشدهاي كليدي  صالحيت

از آنجـا كـه اصـول فيزيـك الكتريسـته تغيـر        .كتريسته اسـتخراج كنـد  قطعات و مدارها را از اصول فيزيك ال

آورد كه براي  بدست مي "مبنايي"فرد  ،با آموختن فيزيك الكتريسته ،كند مي كند، اما قطعات عيني تغير نمي
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با اين حال، اين اصل آموزشي با واقعيت يادگيري از اين لحاظ . تغيرات مناسب باشدتقاضاي واكنش در برابر 

گونه اصل همگاني قابل كاربستي را  كند كه در محيط يادگيري معيني، حرفه آموز آشكارا هيچ تعارض پيدا مي

1اثر دانش بي"نوعي  به بلكه. كند كسب نمي
شود كه براي سازگاري با تغيرات تقاضا كاربردي ندارد  مجهز مي "

)Gruber/ Renkl 2000.(  

اند فرايند پرورش مبتـدي تـا خبـره را در     برنامه درسي تالش كرده ريزان ديگر برنامه، عنوان راهي بديل به 

در اين راه بايـد  ).  Benner 1995, Rauner 1999a(برنامه درسي از طريق پژوهش در خبرگي بازسازي كنند 

شود، بايـد   تخصصي عمل كردن مي ايجاد شايستگيِ به منجرنخست، براي يادگيري كه : دو شرط رعايت شود

سـطح   به مند شرايط دوم، شايستگي عمل كردن بايد از طريق گسترش نظام. حرفه آموزي در نظر گرفت ةدور

  . برسد 2خبرگي

 4يـادگيري مغلطـه آميـز   در برابـر   3مند يادگيري نظامدر آثار علمي، بحث بر سر اين دو اصل تحت عنوان 

منـد اصـل دوم را    صل اول و چهـارچوب نظـام  اگر مغلطه ا ،اما پس از آن) Bruchhauser 2001مثال در(يافت 

 گيـري  حتي اگر برنامه درسـي موضـوع محـور، از جهـت    . رفت،خواهدنتيجه راه خطا  به در رسيدنانكار كند، 

 گيـري  باشـد، بـازهم ضـرورت جهـت     گذاري شده برخـوردار  مند علومي كه برآنها پايه سمت چارچوب نظام به

و هـر برنامـه درسـي پايـه،      هر مجموعه قواعد حرفه آمـوزي . تواند كرد نمياي را انكار  سمت كارهاي حرفه به

  . مند و شرايط كار است همواره حاصل مصالحه ميان چارچوب نظام

مندي است كه تنها بخشي از آن بر اسـاس   دنبال چارچوب نظام به از سوي ديگر، رويكرد منطق توسعه نيز

ر خبرگي كه هنوز هم بايد منتظر معرفي آنهـا بـود تأييـد    نتايج پژوهش د. ارچوب علوم شكل گرفته استهچ

هاي جديدي از دانـش را در   باشد مخزن اي كه محصول دانش موضوع محور و دانش تجربي كند كه خبره مي

 Bromme(كنـد   هـاي موضـوع محـور پيـروي مـي      اختيار دارد كه ساختار آنها از منطق ديگـري بجـز نظـام   

1992,45 .(  

 دهد؟ در تحليل تجربي از يك خبره، مطالعـه بـر   شايستگي يك خبره را پرورش ميترتيب چه كسي  بدين

اراده و آمـادگي بكـارگيري و نيـز تـالش مـداوم در       و به. دوش ميهايش متمركز  وي ساختار ادراك و توانايير

  . شود پرداخته ميپيش نيازهاي پرورش خبرگي  عنوان بهيادگيري 

   5خبرگي 3.4.2.6

                                                 
1 inert knowledge  
2 skilled level 
3 systematic learning 
4 casuistic learning  
5  expertise 
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اين كيفيـت ويـژه، در آغـاز، بـر     . تازه كار، ويژگي خبره بودن، كيفيت ويژه دانش اوستدر مقايسه با يك 

هـايي   هاي پژوهش درخبرگي در بازي شطرنج تعريف خواهد شد، اما پس از آن بر مبناي نمونـه  مبناي يافته

 ,Gruber/ Ziegler 1996( شـود  اي در عمل كردن دارند دنبـال مـي   كه نزديكي بيشتري با شايستگي حرفه

Gruber 2001,Chi/ Glaser/ Farr1988( .  

درخشانشـان   تـوان بـر مبنـاي عملكـرد     اي است كه در آن خبرگان را مـي  جا شطرنج معرف حيطه در اين

ي بلكه در فضا ،دهد براي مثال، يك خبره شطرنج نه تنها يك تازه كار را در بازي شكست مي. شناسايي كرد

. افتـد  شـطرنج توسـعه داده شـده نيـز ايـن شكسـت اتفـاق مـي         ةخبـر  رواني كه براي تشخيص ادارك ويژة

آنها نشان  به توانند موقعيتي را بازسازي كنند كه پيشاپيش براي مدتي كوتاه تيب خبرگان شطرنج ميتر بدين

ن اي هتوضيح اين پديد. هاي بيشتري در مقايسه با شطرنج باز تازه كار چيده شده است داده شده و در آن مهره

تري دارد، چيزي كه تصور آن محتمـل اسـت، بلكـه آن اسـت كـه او از       نيست كه خبره حافظه عمومي قوي

هـاي   هرچند كه تعـداد وضـعيت  . هاي بازي شطرنج برخوردار است تري مانند صحنه قوي 1محور ءحافظه شي

واحـد نيسـت كـه    رود، اما ايـن يـك وضـعيت     هاي شطرنج معيار تفاوت بين خبره و تازه كار بشمار مي مهره

تنها  ،برتري خبره ،تر و از همه مهم. ها سازنده آن است آورد، بلكه كليت وضعيت محتواي حافظه را بوجود مي

در مورد . دهد اتفاق بيفتد نشان ميممكن است هاي شطرنج كه در واقعيت هم  كيب معنادار مهرهتر خود را در

  .آورد ار بياد نميمعني، يك خبره چيز بيشتري از تازه ك هاي بي وضعيت

هـاي درگيـر، بـراي     كه متفاوت با وضـعيت مهـره   ،كند خبره بر روي صفحه شطرنج ساختاري را درك مي

تواند ساختار  مشابه يك خبره داشته باشد، ميتنها هنگامي كه كسي دانشي . هركس اداراك آن ميسر نيست

، از دانش مقـررات و، از سـوي ديگـر از    از يك سو: آيد از منابع مختلف بدست ميچنين دانشي . كند را درك

را دارا  2كـاركرد شـرايط مـرزي   جـا   مقـررات در ايـن  . هاي مختلف كسب شده است كه از بازي دانش تجربي

با . دنكن اما هيچ تجويزي هم در مورد راهبردها و فنون بازي ارائه نمي. توان عبور كرد كه از آنها نمي. هستند

هـدف غـايي   . شـود  هاي بازيگر حاصل مي وضعيت، دقيقاً از ارتباط آن با هدفاين حال، معني و اهميت يك 

مانند در وضعيت دفاعي يا حمله . هاي فرعي شكل بگيرد آن، بايد هدف به ولي براي رسيدن. بردن بازي است

اهميت يـك وضـعيت تنهـا از    . تواند بوجود آيد هرحال مستقل از اعمال حريف نمي به قرار گرفتن، كه آن هم

شـود و هـم زمـان داللـت دارد بـر فراينـد        هاي فرعي حاصل مي هدف به تمرين تعقيب و رسيدن يا نرسيدن

، 3عمـل  راهبـرِ  دانشِ. و تجربه) بخشي از خبرگي شطرنج باز(كيب دانش مقررات تر گردآوري تجربه در زمينه

دانش در حين بازي واقعـي  گيرد، اين  با تجربه شكل مي) مانند مقررات(كيب كردن دانش مجرد تر در فرايند

عنـوان   بـه  توان و آن را مي) و نه، مثالً، هنگام توضيح دادن يا اظهار نظر كردن درباره آن(شود  بكار گرفته مي
                                                 

1 object-based memory 
2 boundary conditions 
3 action-guiding knowledge  
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آن در اجراي عمل است نه در  اين دانش در عمل كردن مؤثر است، اما اثر بخشي: توصيف كرد 1دانش ضمني

بطـور  . كنـد  اي را شناسـايي مـي   ت، مثالً هنگامي كـه قيافـه  هركسي صاحب دانش ضمني اس. بيان زباني آن

 دانـش  بـه  جا اشـاره مـا   در اين. سيم آن بشناسدتر اي را بسيار بهتر از توصيف يا تواند قيافه معمول هركس مي

 با اين حال دانش او بر اين مبنـا نيسـت كـه   . داند فرد ديگري چه شكلي است معني آن است كه فردي مي به

قرارگـرفتن آنهـا، يعنـي    ند وضعيت چشمان، بيني و دهان او چگونه است، بلكه وضـع كلـي   درستي بدا به

 يك كليت، يكي از دستاوردهاي ذهن است كه خود را نيز به اين توانايي تلفيق اجزاء. مورد نظر است قيافه،

اشـاره   4مفهـوم عنـوان   بـه  ايـن دانـش كلـي    بـه  .دهد نشان مي 3دانش كلي به 2دانش تفصيليصورت تلفيق  به

 5دانـش مفهـومي  دانشي كه بر پايه مفهوم و ارتباط ويژه اجزاء دانش با كليت آن شكل گرفته  به آن، پي و در

  . شود گفته مي

اداراك سـاختارها   مشخصه خبرگان اين واقعيت است كه آنها از دانش مفهومي برخوردارند كه نه تنها بـر 

  .نيز مؤثر است) Hacker 1982(بر توانايي آنها بر عمل گذارد بلكه  تأثير مي) مثالً در شطرنج(

دانـش اظهـار   عنوان تغير شكل  به )معناي مهارت يا خبرگي به جا در اين(شناسي، كسب شايستگي  در روان

 Anderson. (نشـان داده شـده اسـت    ACTاين فراينـد در الگـوي   . شود تعبير مي  7دانش روال كار به 6شده

تركيب و نظـم دادن واحـدهاي دانـش اظهـار     (ر شده در فرايندهاي گردآوري دانش ، مثالً دانش اظها)1982

   ). Gruben 2001 ,313(و تنظيم دقيق آن ) شده
پزشكان در دوره تحصيل از طريق . تصوير در آورد به توان بر اساس مطالعات رشته پزشكي اين فرايند را مي

هـاي كسـب شـده در     بـا اسـتفاده از تجربـه    .كننـد  مـي هاي مختلف معاينه، دانش اظهار شده را كسب  روش

دانش اظهار شده : كند ها، دانش آنها از نظر كيفيت تغير مي تشخيص بيماري در بالين بيماران يا در درمانگاه

اين نوع تـازه  ). "8شرح بيماري"به اصطالح (شود  اي از دانش روال كار تبديل مي شكل ويژه به زيست پزشكي

يـادآوري دانـش گسـترده     بـه  سازد، بدون آن كه بر تشخيص سريع و مؤثر بيماري قادر ميپزشكان را  ،دانش

 /Schmidt(زن بوشـوي  بـر اسـاس ايـن نتـايج پـژوهش در خبرگـي، اشـميت و       . زيست پزشـكي نيـاز باشـد   

Boshuizen1993( پـرورش شايسـتگي    بـه  براي تبيـين چگـونگي گـذر از يـادگيري تجربـه محـور      اي  نظريه

ـ  . شـود  طبق اين نظريه چندين مرحله طي مي. اند پرداخته نخسـت دانـش زيسـت پزشـكي      ،يدر مرحلـه عّل

اصـطالح   بـه  ن دانش شناسايي شده واي هبر اثر تجرب. شود آمدهاي آن گردآوري مي برحسب نوع بيماري و پي

                                                 
1 implicit knowledge  
2 detailed knowledge 
3 overall knowledge 
4 concept 
5 conceptual  knowledge 
6 declared knowledge 
7 procedural knowledge 
8  Illness scripts 
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تـدريج كـه    به .دارد 2روايياست و ساختاري  1بخش بخشماهيت اين دانش . گيرد شكل مي "شرح بيماري"

  . دهد دانش اظهار شده ناپديد نمي شود، بلكه تنها محوريت خودرا از دست مي ،آيد مي شايستگي بوجود

كنـد تـا تشـخيص     هاي مختلف دانش تغيير مـي  ميزان اهميت شكل ،در دوران پرورش شايستگي پزشكي

ي در شـود نقـش دانـش اظهـار شـده زيسـت پزشـك        هرچه بر تجربه پزشك افزوده مـي . بيماري انجام پذيرد

تعميم يافتـه مـرتبط بـا مـوارد مشـاهده شـده پـرورش         3شماهايدر برابر، ِ. يابد بيماري كاهش مي تشخيص

ترتيب دانش زيسـت   بدين. شوند و دانش زيست پزشكي با يكديگر تلفيق مي كه در آن دانش تجربي ،يابد مي

مسـتقل  ديگـر دانـش زيسـت پزشـكي      ،هاي دانـش  در اين كپسول. وجود دارد "كپسولي"صورت  به پزشكي

شـماها فعـال   در مورد تشخيص بيماري ايـن ِ . يك شماي موردي منتسب شده است به نيست، بلكه 4اززمينه

ترتيب تشخيص بيماري با دانش زيست پزشكي مستقل از زمينـه شـروع    گيرد بدين شده و معاينه صورت مي

مورد  به بلكه مورد. دهد ه ضرورت خود را از دست نميوج هيچ به با اين حال، دانش مستقل از زمينه. شود نمي

 هـاي  نتايجي بيانجامد كه در تنـاقض بـا ديگـر دانـش     به شماويژه هنگامي كه كاربست يك ِ به ،شود روز مي به

شـناختي داوري   دهد كه توصيف روان افزون بر آن اين مقوله نشان مي. بيماري مورد تشخيص باشد به مربوط

ترتيـب   وجه حمل بر آن شود كـه بـدين   هيچ به شما، نبايدهاي شرح بيماري و ِ شكل به انگيري خبرگ و نتيجه

تـاكنون كليـه   . )5هـاي خبـره   نظـام ( تـوان آن را بـا مـثالً، رايانـه جانشـين كـرد       تفكر كار زائدي است و مي

 خبرگـانِ اند كه عامل مؤثرش آن اسـت كـه    عمل آمده باشكست همراه بوده به هايي كه در اين زمينه كوشش

هاي خبرگـان اسـت كـه     يژه از مشخصهو به .كنند انساني نتايج شرح بيمار خود را بر مبناي محتوا ارزيابي مي

  . هاي خود نگرش نقادانه داشته باشند گيري ها و نتيجه داوري به نسبت

اسـت تـا حـدودي در     )دانشـگاهي (علمـي  عمل نتيجه تغير شـكل دانـش    به منتسب اين نظريه كه دانشِ

بجاي تغيـر شـكل دانـش موجـود      ،جا در اين). Rauner 2004b,76(شود  هاي حرفه آموزي نقض مي پژوهش

تنها اهميت انـدكي بـراي دانـش نظـري در نظـر      "شود و  كه نشان داده مي است 6دانش عملي اصليقابليت 

تنهـا  با اين حال، هم اكنـون  . شود كنار گذاشته مي "دانش كتابي"عنوان  به و اين نوع دانش "شود گرفته مي

اي باصراحت بر روي رابطه بين دانش علمي يا دانشگاهي و دانش عملي متمركـز   هاي حرفه اندكي از پژوهش

پـژوهش در آمـوزش    چنين هنوز بـر مبنـاي   هم).  Fischer/ Roben 2002bرشته شيميمثالً براي (اند  شده

دانـش  "مفهومي از دانش شكل نگرفته است كه بر اساس آن بتوان تفكيك قابل تـوجيهي را ميـان   اي  حرفه

 نگـاه كنيـد  (و مانند آن برقرار كـرد   ، دانش تخصصي، دانش عملي، دانش فرايند كار"دانش كتابي"، "علمي

                                                 
1 episodic 
2 narrative 
3 schemas 
4 context-free 
5 expert systems 
6 practical knowledge  
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زمينه داشـت، زيـرا   توان انتظار كمكي در اين  شناسي دانش نيز نمي حتي از روان). Roben 2001 ؛3.6 ���� به

دانـش محتـوا    به اي بنا شده باشد بايد در مرحله نخست مفهوم دانشي كه بر مبناي پژوهش در آموزش حرفه

 /Hacker(     .هاي سازماندهي اين دانش است شناسي تمركزش غالباً بر روي شكل در حالي كه روان ،بپردازد

Jilge 1993(.  

  وخبرگي  حوزه 3.4.2.7

كنـد كـه از يـك ديگـر بـر مبنـاي آسـاني يـا          دو دسته تقسيم مي به را 1ها حوزه) shanteau 1992(شانتو 

آسان است ش عملكردكه مشخص كردن  اي دسته. شوند تميز داده مي 2شانعملكرددشواري مشخص كردن 

تشـخيص  هـا،   حـوزه حتي براي افراد غيرخبره در اين . دهد هاي شطرنج، فيزيك و رياضي را پوشش مي حوزه

كه تشـخيص آن دشـوار اسـت تفـاوت      يوضعيت در مورد عملكرد خبرگان. خبرگان از تازه كاران آسان است

درمـورد  (شناسان باليني، روان كاوان، رفتارشناسان، مشـاوران، قضـات، مـديران منـابع انسـاني       روان: كند مي

و درجـه   حـوزه اسـت كـه ميـان    آشكار  .گيرند ، و متخصصان پزشكي در اين دسته قرار مي)انتخاب كاركنان

زحمـت موضـوع بحـث قـرار      بـه  شناسـي  ن مقولـه در رشـته روان  اي هاي برقرار است، هر چند ك خبرگي رابطه

همين منـوال،   به .در اين رشته علمي چندان در كانون توجه نيست حوزهتر يك  گيرد، زيرا ساختار دروني مي

رشته علمي و دانش خبرگان غالباً تفـاوت گذاشـته    شناسي بين دانش نظري مرتبط با يك در مطالعات روان

بروم براسـاس ارزيـابي مطالعـات    ). Bromme 1992(شود، موضوعي كه مورد انتقاد بروم قرارگرفته است  نمي

ادراك  خبرگـي معلمـان مفهـوم    ةهاي خبرگي و نيز طبق مطالعات شخصي خـود دربـار   متعددي در پژوهش

اي است كه قـبالً بـراي    همان شيوه به آن، ادراك از طريق كاربست دانش كه منظور از ،را بسط داد 3اي مقوله

تـري از مفـاهيم    يك خبره، توسط ذخيره گسـترده  اي مقولهادراك . هاي شطرنج شرح داده شد درك وضعيت

بندي جالبي  جمع به بروم در بررسي خود درباره قابليت خاص دانش خبره. شود گر ادراك مشخص مي هدايت

   :رسيده است

 يآميـز  بيني كنندگان عملكرد موفقيت از نتايج برجسته پژوهش در خبرگي يكي شكست نسبي جستجو براي يافتن پيش "
هاي پرداخته شده درباره بيمـاري   تعداد فرضيهيا هاي مورد انتظار در شطرنج و  تعداد حركت. است كه مستقل از دانش باشد

يـت و  عقاي تـامالت، درك مسـاله و مو  ن محتـو ايـ  هبلكـ . سـازد  متمـايز مـي  هاي مقايسـه   نيست كه خبرگان را از ديگر گروه
  ). ibid 44(كند  هاي آنهاست كه آنها را از ديگران متمايز مي فرضيه

اند تنها در رشته مرتبط با  عنوان عالئم خبرگي توصيف شده به هايي كه توسط پژوهشگران برخي از ويژگي

آنـان   بـه  هايي هستند كـه  ن حال، خبرگان هم چنين صاحب مهارتبا اي. شوند ظاهر مي) حوزه(خبرگي آنان 
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هـايي نيـز كـه زمينـه اصـلي       كاران رشته تازه به اي عمل كنند كه برتري آنان را نسبت شيوه به كند كمك مي

دهـد كـه هرچنـد خبرگـان درنگـاه       نشان مي) Dorner 1996(بررسي دورنر . تخصص آنها نيست نشان دهد

هاي برتري  راه حل به توانند شه در رشته تخصصي آنها ندارد، اما مييلي نيستند كه رحل مساي به نخست قادر

كنند و  ريزي مي هاي خود را با دقت بيشتري برنامه كنند، و گام زيرا آنها مسأله را بهتر تحليل مي ،دست يابند

 ,Becker 2003(ات بكـر  اين نتـايج نظـر  . دهند تر مورد پرسش قرار مي پيشين خود را نقادانه يها نتايج گام

ن طـور  ايـ  هتشخيص عيوب خبرگان وسـائط نقليـ   كارِ رةوي در يك بررسي كيفي دربا. كند يرا نقض م) 246

   ".تواند وجود داشته باشد نمي 1فراشناختيهيچ ساختار "گيرد كه  نتيجه مي

پژوهشـگران خبرگـي   . را حل كند حوزههاي خبرگي نتوانسته مسأله تعريف  تاكنون ثابت شده كه پژوهش

بـاز توليـد كـم و بـيش خـوب دانـش يـك        "هم عقيده با بروم نظرشان بر اين است كه دانش خبره معـرف  

 ).  Bromme 1992, 45( "متخصص برجسته مورد توافق در يك رشته علمي است

بـراي  . كنـد  يبا اين حال، بروم از معادل گرفتن دانش متخصص يك رشته علمي با دانش خبره انتقـاد مـ  

هاي مختلف علمي در يك مسأله خاص كـه در مطالعـات ديـده شـده اشـاره       تلفيق دانش رشته به مثال، وي

بـا ايـن   . باشـد  رشته علمي نمـي  به مطلقاً همانند دانش منتسب، عنوان ويژگي خاص يك خبره به كند كه مي

عنوان دانش اضافه شده تلقي  به شود نمييك رشته علمي خاص مربوط  به توان دانش تلفيقي را كه وجود، مي

زيرا دانش يك رشته علمـي   ،كند هاي مطالعات پزشكي، اين فرض اضافه شدن را نقض مي كرد، هرچند يافته

اي را يافت كه نوع  دهد، اما در حال حاضر مشكل بتوان مطالعه دانش خبره تغير شكل مي به در فرايند پرورش

از پـيش  ايـن كـه    بـه  افزون بر آن، اصطالح تغير شكل تلويحاً اشاره دارد. دشكرده بااين تغير شكل را تبيين 

دانشي  الگوي سادة. گيرند دهند بكار مي يهايي كه انجام م معلوم شده خبرگان چگونه دانش خود را در عمل

روشن كردن ارتباط . رد شده است) Neuweg 1999(عهده دارد بشدت توسط نووگ  به ها را كه راهبري عمل

اي  خبـره  مرتبط و دانـشِ  دانش يك زمينه شغلي وم مهندسي يا علوم طبيعي، و ذخيرةبين ذخيره دانش عل

است كـه در حـال    2اي علوم حرفهدر  هاي اصلي پژوهش يكي از زمينه ،كند كه در اين زمينه شغلي عمل مي

 ؛Becker 2003, Haasler 2004 :هـاي شـغلي فنـاوري فلزكـاري     براي مثال در زمينه(حاضر در جريان است 

    ).Fischer/ Roben 2002b; Roben/ Siebeck 2002( :مهندسي شيمي ؛Drescher 1996 : مهندسي برق
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   ها تعريف واژه 3040301

  :شود مي هاي يادگيري چنين تعريف ههمكاري بين جايگا) 1999b Patzold( بنظر پاتزولد

هـاي   زمينـه  اي در بيت حرفهتر هاي يادگيري درگير با آموزش و حرفه آموزي در جايگاه تشريك مساعي كاركنان آموزشي و"

  ). Patzold 1999b, 286( "آموزشيفناوري، سازماني و 

مؤسسات رسمي "هاي يادگيري آن است كه آنها  اساس نظر شوراي آموزش آلمان، تعريف اصلي جايگاه بر

آمـوزش   بـه  جا كه آن تا). Bildungsnat Deutsehn 1974. (هستند "در قلمرو نظام آموزش و پرورش دولتي

مراكز حرفه آموزي  ،اي حرفهها، مدارس  شركت، اين واژه از شود، منظور آلمان مربوط مي اي در بيت حرفهتر و

هاي جداگانه يادگيري  درون خود اين مؤسسات نيز جايگاه در. درون شركت، و ساير مراكز حرفه آموزي است

محـل  ها، بايد حداقل  مورد شركت در. برعهده دارند قابل تعريف است كه هركدام وظايف مختلف آموزشي را

واژه جايگاه يادگيري در زمينـه   استفاده از. يك ديگر تميز داد را از 3كالس درس آموزي و رفه، كارگاه ح2كار

ن ايـ  هتوان انكار كرد ك نمي .)Beck 1984(اي، تا حدودي، مورد انتقاد قرار گرفته است  بيت حرفهتر آموزش و

سـازماني مصـداق    وهـاي كـار بسـيار متفـاوت حقـوقي، نهـادي        حـوزه  و. روشني تعريف نشده اسـت  به واژه

مقولـه   بـه  هاي يادگيري توجـه را  با وجود اين، كاربرد واژه جايگاه. روند مي هاي بالقوه يادگيري بشمار جايگاه

توانـد   ي يادگيري، بهترين يـادگيري مـي  ها با چه هدف ،براي چه گروه هدفي ،تحت چه شرايطي" مهم كجا،

 ها پايه ريزي مفهوم جايگاه يادگيري اسـت  ن بحثاي هنتيج). Munch 95،1995( كند جلب مي "صورت بگيرد

 هـاي يـادگيري پـژوهش كننـد و     جايگـاه  رةشـكلي گسـترده دربـا    به هايي كه وهشعنوان مبنايي براي پژ به

  . آيد ها بشمار مي پژوهشگونه هاي خاص اين  هاي مرتبط با همكاري يكي از هدف مقوله

مانند  هاي يادگيري خاص، اره بر روي روابط ميان مكانپژوهش در همكاري ميان جايگاهاي يادگيري همو

. مراكز حرفـه آمـوزي درون شـركتي متمركـز بـوده اسـت       اي و اي يا مدارس حرفه و مدارس حرفه ها شركت

                                                 
فايده، هزيه و : زمينه اصلي پژوهش. ح، بن ت اي، در مؤسسه فدرال آ تربيت حرفه اقتصاد و جامعه شناسي آموزش و«دكترا، مدير گروه  -گونتر والدن .1

  .ح مداوم آموزي در شركت، آت شي حرفهح، همكاري در يادگيري، خط  م تأمين مالي آت
2 workplace  
3 instruction room 
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آمـوزي   حرفـه  در 1مشـاركت كنند پديد آورنـده واژه   اي ارائه مي هايي كه آموزش حرفه همكاري ميان شركت

  ).Meyer/ Schwiedrzik, 1987(است 

قـرار   ريـ گرهـاي د  آمـوزي اسـت كـه در آن شـركت     حرفه 2پيمان نوعي خاص از آموزي حرفه مشاركت در

 توانند برگزار كنند آموزي را كه خود نمي حرفه اما عناصري از رسانند، انجام مي به را آموزي خود دادهاي حرفه

 مشـاركت در  بـه  مـوالً مع .)Schlottou/ Raskopp/ Brandes, 2003, 2(كنند  هاي ديگر واگذار مي شركت به

اعضـاي يـك   "عنـوان   به را ها خود شود، جايي كه شركت اي اشاره مي عنوان كنسرسيوم حرفه به آموزي حرفه

يـك  ) BGB(قانون مدني آلمان  705شناسند كه طبق ماده  مفهوم حقوقي سنديكابي آن مي كنسرسيوم در

تداركاتي كه نياز است  ميزان طه نظرنق از ).Rouner 2003c،8( "كنند هدف مشترك را باهم ديگر دنبال مي

هـاي   پيمـان  انـواع ديگـر   آمـوزي بـاالتر از   اين همكاري فراهم آورند، مطالبات ايـن نـوع حرفـه    ها در شركت

 را درگير شهاي شريك شركت آموزي كه يك شركت پيشرو و آموزي است، مانند تمهيدات محلي حرفه حرفه

  .آموزي هاي حرفه يا انجمن و 3برون سپاريطريق  ي ازآموز يا حرفه. كند مي

 نه تمركز بر آموزي است و ها برمبناي پيمان حرفه هدف اصلي اين مقاله بررسي روابط تعاوني ميان شركت

چند كـه هـدف    با وجود اين، هر. آموزي هاي حرفه سازماندهي برنامه بررسي كلي مسايل مرتبط با حمايت و

 آمـوزي را  پيمـان حرفـه   درعمل احتمال دارد كـه نتـوان الگوهـاي نـوع خاصـي از      اماآن است كه گفته شد 

  .هاي باال منتسب كرد شكل يكي از به صورت قطعي به

 ايـن مقولـه در  . شـود  محدود نمي 4اي آغازين بيت حرفهتر آموزش و به هاي يادگيري همكاري بين جايگاه 

آلمـان   در اي بيـت حرفـه  تر آمـوزش و  اخير پژوهش در هاي سال در. صادق است آموزي مداوم نيز مورد حرفه

دليل  به .اي آغازين متمركز شده است بيت حرفهتر هاي مرتبط با همكاري درون آموزش و روي مقوله عمدتاً بر

زمينه  همكاري در به اين فصل منحصراً آموزي مداوم، كار تعريف شده براي حرفه حوزهماهيت كامالً متفاوت 

همكاري بـين  "اصطالحات  اين با استفاده از طوركه پيش از همان پردازد، اي آغازين مي حرفهبيت تر آموزش و

كارهاي پژوهشي انجـام   پيروي از در .آن را اعالم كرديم "آموزي حرفه مشاركت در"و  "هاي يادگيري جايگاه

مؤسسات مختلفي كـه   وارتباط با مراكز  هاي حرفه آموزي عمدتاً در اين زمينه، همكاري بين جايگاه شده در

اين مقاله بر روابط همكاري  هم چنين در. گيرد اي درگير هستند مورد توجه قرار مي بيت حرفهتر با آموزش و

هـا   روي روابـط بـين خـود شـركت     بر و مراكز درون شركتي و) 3.3.8.2 ����(اي  ها، مدارس حرفه بين شركت

  . شود آلمان محدود مي وضعيت در به مطالعه. متمركز خواهد شد
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  هاي كلي پژوهش  ها وهدف موضوع 3.4.3.2

 و  هاي يادگيري هاي مختلف همكاري ميان جايگاه اين زمينه معموال درباره جنبه هاي پژوهش در موضوع

هـاي دنبـال    بررسي هدف با. اي است بيت حرفهتر درون آموزش و هاي كلي عملياتي نقش همكاري در تعريف

  : توان مشخص كرد زير را مي 1موضوعيهاي  ها جنبه اين پژوهش شده در

  اصول نظري پايه همكاري  -

هر جزء، فرايند و دامنه عمـل، محتـوا و    به وظايف محول شده هاي يادگيري، ضرورت همكاري ميان جايگاه

با اين حال، نظريه جامع و . شود اي شناسايي مي بيت حرفهتر شكل همكاري در قلمرو پژوهش در آموزش و

 . هاي يادگيري وجود ندارد منسجمي درباره همكاري بين جايگاه

  همكاري در ميدان عمل  -

 هـاي يـادگيري   اي مطالعاتي را در گستره موجـود همكـاري بـين جايگـاه     بيت حرفهتر پژوهش درآموزش و

تـأثير   بـه  كنـد و مباحـث مربـوط    بر اين همكاري را تحليـل مـي   آورد، عوامل مرتبط تأثير گذار عمل مي به

همان ميزان بـر شناسـايي    به ها اين نوع پژوهش. دهد آموزي مورد توجه قرار مي ها را بر روي حرفه همكاري

اعتبار رويكردها و شرايط متغير آغازين را . شود مياي متمركز  هاي مختلف آموزش حرفه تفاوت ميان زمينه

 .كند صورت جداگانه تحليل مي به اي را هاي منتخب آموزش حرفه ند و رشتهك تعيين مي

  گسترش همكاري -

هـايي كـه در زمـان     آيد، يا نارسـايي  هاي همكاري بدست مي هاي عملي كه از طرح نظرات هنجاري و يافته

. دهـد  مبنايي براي بررسي امكان گسترش و بهبود همكـاري بدسـت مـي    ،شود ها شناسايي مي اجراي طرح

سطح باالتري از همكاري در ميـدان   به منظور رسيدن به چنين اين فرايند براي ايجاد برنامه كار مناسب هم

 . كند را تدوين مي يعمل پيشنهادهاي مشخص

 توسعه الگوهاي مرتبط با عمل  -

اي الگوهاي عمليـاتي مناسـب بـراي برقـراري سـطح خـوبي از        بيت حرفهتر در نهايت پژوهش در آموزش و

هـاي مختلـف آمـوزش     اين فرايند بررسي شرايط خاص حـاكم را در درون زمينـه  . كند همكاري تنظيم مي

 . شود اي نيز شامل مي حرفه

اي و  حرفـه بيـت  تر هاي يادگيري درگيـر بـا آمـوزش و    هر يك از جايگاه به ميزان آثار علمي در دسترس كه

 نگـاه كنيـد  (پردازند اكنون بسيار گسترده شده اسـت   بين جايگاهاي يادگيري مي هاي مختلف همكاري جنبه

  .)Euden 2003d به

                                                 
1 thematic 
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اجرا گذاشته شده است، كه برخي  به هاي يادگيري درباره همكاري بين جايگاه هاي نمونه تعداد زيادي طرح

تنگي ). Holz/ Rauner/ Walden, 1999; Euler et.al1998(اند  موضوعات بسيار خاص پرداخته به از آنها مثالً

هـاي توسـعه در درون    و جهـت گيـري   مهمترين زمينه پـژوهش  به سازد در اين فصل تنها جا ما را ناگزير مي

  .هاي يادگيري بپردازيم هاي همكاري بين جايگاه زمينه

           تاريخچه و وضعيت فعلي پژوهش 3.4.3.3

هاي يادگيري و مشاركت  پردازد كه همكاري بين جايگاه هايي مي بررسي پژوهش به آيد مي پي بخشي كه در

 يي از همكـاري كـه در درجـه اول   ها جنبه به نخست،. كند آموزي را در سه موضوع اصلي بررسي مي در حرفه

معطوف اسـت   اي بيت حرفهتر ها در چارچوب نظام دوگانه آموزش و اي و شركت همكاري بين مدارس حرفه به

آمـوزي   اي و مراكـز حرفـه   چنين مشتمل است بر همكاري بين مدارس حرفه هماين بخش . شود پرداخته مي

. شـود  آمـوزي توجـه مـي    هـاي حرفـه   ها در درون پيمان همكاري بين خود شركت به آن پي در. درون شركتي

صورت  به توان همكاري را نمي خاطر داشت آن است كه كارهاي پژوهشي انجام شده درباره به مطلبي كه بايد

رسـد كـه در سـطح قابـل تـوجهي       نظـر مـي   به .هاي پژوهشي ذكر شده منتسب كرد يكي از زمينه به خودكار

اين لحاظ برجسـته   به آموزي هاي حرفه اي گاهي در مطالعات پيمان نقش مدارس حرفه. پوشي وجود دارد هم

بـا ايـن حـال،    ). شود ديده مي Howe/ Heuermann/ Heermeyer 1998( طور كه در مورد همان(شده است 

هـاي   يكـي از زمينـه   بـه  لحاظ تمركز اصلي آنها، به توان، حداقل هاي پژوهشي اجرا شده را مي بسياري از طرح

  .گانه اختصاص داد سه

  اي  ها ومدارس حرفه همكاري بين شركت

اي از ايـن واقعيـت    بيـت حرفـه  رت آموزش و ضرورت همكاري مستقيم از طرف دو بازيگر عمده نظام دوگانه

فرجام موفقيت : كنند يك هدف تصريح شده را دنبال مي هاي يادگيري شود كه هر دوي اين جايگاه نتيجه مي

ايـن هـدف سـطح حـداقل مشخصـي از       بـه  توان نتيجه گرفت كه بـراي رسـيدن   از اين مي. آموزي آميز حرفه

نقـش مسـائل مـرتبط بـا     ، اين دليل به ).Walden 1996, 30(هاي يادگيري الزامي است  همكاري بين جايگاه

 ���� ;Schmidt 2003(گردد  دوره آغازين تاريخ نظام دوگانه باز مي به اي ها و مدارس حرفه همكاري بين شركت

مـورد   1970هاي يادگيري بعنوان موضوع پژوهشي در دهه  براي نخستين بار همكاري بين جايگاه). 3.3.3.2

فكـر  در آموزش بكار گرفته شد،  1يكپارچهبندي  برنامه زماناي  در مدارس حرفهكه هنگامي . توجه قرارگرفت

هاي يادگيري را در مباحث روز مطرح ساغت و سطح همكاري در آموزش  تر بين جايگاه همكاري بسيار نزديك

   ).Swiederzic 1980; Franke/ Kleinschmith 1979(اي را موضوع مطالعات تجربي قرار داد  بيت حرفهتر و

                                                 
1. block scheduling 
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هاي مختلف بـود كـه بـا خـود طيـف       هاي يادگيري در جنبه دوره بعد شاهد گسترش همكاري بين جايگاه

 اي قـرار گرفتنـد   موضوع مطالعات تجربي بسـيار گسـترده   1990همراه آورد كه در دهه  به گسترده مسائل را

)Patzold/ Walden 1995,1999; Patzold/ Drees/ Thiele1998( .  ايجـاد همبسـتگي در    بـه  ايـن فراينـد

اي و نـوين سـازي نظـام آمـوزش      هاي يادگيري و نيازهاي در حال تغيير آمـوزش حرفـه   همكاري بين جايگاه

خصـوص الزم   به در اين زمينه .)Patzold 1995d, 1999c; Walden1996, 1999c(اي منجرشد  بيت حرفهتر و

هنگام عمل موجـب شـد مرزهـاي تقسـيم      گيري هدف مشترك شايستگي اي اشاره شود كه پي شيوه به است

رو  بـا ابهـام روبـه   ) عملي= شركت  نظري؛= اي  مدارس حرفه(اي  ها و مدارس حرفه وظايف سنتي بين شركت

شكل همكاري در سطوح باالتر را بـين جايگاهـاي يـادگيري     به اي كه برقراري تنظيمات جديدي پديده. شود

عنوان عضـو   به گرا، توانايي كار آموزي مانند تفكر كل جديد حرفههاي  هدف به يابي چون دست. آور ساخت الزام

هاي يادگيري مجزا و منفرد امكان پذير نبـود، بنـابراين برقـراري     صورت مستقل، در جايگاه به يك گروه و نيز

هـاي كـار و    سرعت تغييـرات در شـيوه  . يك ضرورت تبديل شد به هاي يادگيري تر بين جايگاه عميق يرهمكا

خواسـتند   اي كـه مـي   هاي عملي را براي مـدارس حرفـه   تر با تمرين تماس نزديك به كايتاي آن نيز افراينده

  .آموزش روزآمدي را ارائه كنند باال برد

اي  ها براي توصيف وضعيت همكاري بدست آمده در درون آموزش حرفـه  اي از طبقه بندي طيف گسترده 

. آمـوزي توسـعه يافـت    در حرفـه  اي و پـژوهش  عملي و نيز شناسايي سطح همكاري در درون آموزش حرفـه 

ر تبـادل  را براي تشخيص تفـاوت د  1اي از سطوح شدت سلسله) Buschfeld/ Euler1992, 26(بوشفلد واولر 

آهنگي  برقراري هم، آموزي ها و مسائل روزمره حرفه اطالعات از طرف معلمان و مربيان درباره انتظارات، تجربه

 .هاي مشتركي كه بر روي آنها توافق شده اسـت بكارگرفتنـد   آموزي و تشريك مساعي در طرح در عمل حرفه

بر مبناي دركي كه از همكـاري بـين دو    ،تتوسعه يافته اس) Patzold 1991b(بندي كه توسط پاتزولد  طبقه

: انـد  تيـب طبقـه بنـدي شـده    تر ايـن  بـه  هـا  اين درك. طرف درگير در همكاري شكل گرفته استوار شده است

تنها دو مورد نامبرده . 5آموزي نظري محور و حرفه 4، آموزش محور3گرايانه سودمدار عمل ،2گرايانه رسمي عمل

 /Benger(والدن  و برگر. اي مؤثر دانست ي همكاري مبتني بر آموزش حرفهها توان در ايجاد طرح اخير را مي

Walden 1995( كمـك   بـه  بندي افزودند كه بندي همكاري كه ريشه نظري دارند نوعي طبقه اين دو طبقه به

آنان كـارخود  . آموزي عملي شناسايي كنند اي وحرفه آن الگوهاي قابل توصيف همكاري را بين آموزش حرفه

مبناي مطالعه تجربي استوار كردند كـه تمركـز آن برمعيارهـاي فراوانـي تمـاس، محـدوده همكـاري و         را بر

ترتيب صـعودي در پـنج نـوع زيـر از يكـديگر متمـايز        به شدت همكاري. محتواي همكاري گذاشته شده بود
                                                 

1 intensity level  
2 Pragmatical formal 
3 Pragmatical uilitarian 
4 didactically based 
5 Training Theory based  
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هـاي   فعاليـت  هاي مداوم مسـاله محـور،   هاي همكاري پراكنده، فعاليت بدون تماس همكاري، فعاليت: اند شده

  . هاي مداوم سازنده مداوم پيشرفته و فعاليت

اتفاق چنين نتيجـه گرفتـه    به هاي يادگيري انجام شده درباره همكاري بين جايگاه درعمل، ازمطالعاتي كه

در وارسي نقادانـه مطالعـات انجـام    . آموزي نيست گوي نيازهاي حرفه ها دراغلب موارد پاسخ شده كه همكاري

   :كند كه ذكر مي) Eclert 2003, 113(زمينه اكلرت شده در اين 

آموزي نظري تصـور   حرفه آموزش و ديدگاهكه از  ،آموزي هاي حرفه اي بين جايگاه آموزش حرفه درهمكاري با كيفيت باال  "
   "آيد چيزي بيش از يك استثنا بنظر نمي ،شد كامال سراسري است مي

 هـاي در حـال تكـوين    افتـد كـه مقولـه    عمدتاً هنگامي اتفاق مي اي ها و مدارس حرفه همكاري بين شركت

. اقـدامي جـدي نيـاز داشـته باشـد      بـه  آموزي سازي نيازمند باشند يا رفع مشكالت درون فرايند حرفه شفاف به

آنچه در اين فرايند غلبـه دارد  . تري برخورد دارند ها در غالب مواقع از اهميت كم هاي آموزشي و روش موضوع

هاي  هاي يادگيري بصورت فردي برقرار شده است، بر خالف انواع همكاري است كه با ديگر جايگاه هاي تماس

اي  هاي برجسته نمونه   هرچند كه. گيرد هاي مشترك صورت مي ها و كارگروه شكل كميته به سازمان يافته كه

شمار  زي باشند يك استثنا بهآمو گوي مناسبي براي نيازهاي حرفه هايي از همكاري كه پاسخ از همكاري ونمونه

شود تـا پيـروي از    ها مشخص مي اي از رويكردها و جهت گيري آيند، اما در عمل وضعيت با طيف گسترده مي

اي از رويكردهـا در   تنـوع گسـترده   بـه  عوامل مؤثر درگير، اين امـر  به بسته ).Walden 1999b(الگويي يكسان 

دهـد و مشـاغل    آمـوزي را ارائـه مـي    بزرگي شركتي كه حرفـه  .شود اي منجر مي بيت حرفهتر زمينه آموزش و

اي  در شدت همكاري اهميت قابل مالحظـه  د،بخش آموزي را موجوديت مي وع حرفهاي كه موض مند شده قانون

  ). Walden 1999b,150. (كنند كسب مي

. اي بر سر راه همكاري عميق شناسايي كرده اسـت  اي موانع قابل مالحظه بيت حرفهتر پژوهش درآموزش و

هاي سـاختاري دربـاره    مؤلفه. الزم است بين عوامل ساختاري، نهادي و شخصي در اين زمينه تفاوت گذاشت

اثرش در آن است كـه آمـوزش   . رود بكار مي "اي مدارس حرفه"و  "ها شركت" هاي بندي دو طرفه نظام بخش

گيـرد   و مـوازي شـكل مـي    غالبا ساختارش در امتداد دو نظام مستقل اي در درون نظام دوگانه بيت حرفهتر و

)Euler/ Twardy 1992.( لحاظ نهادي بيشتر اوقات شرايط كاري معلمان و مربيان بـراي همكـاري عميـق     به

مربيان و معلمان نقش خـود   اي كه عوامل شخصي اشاره شود، مانند شيوه به باالخره الزم است. مساعد نيست

هاي يادگيري در آن ارزش خاصي در نظـر گرفتـه    كنند، كه معموالً براي همكاري با ديگر جايگاه را تصور مي

  . نشده است

اند كه هدف آنهـا بهبـود شـرايط بـراي      مبنايي پديد آوردهمطالعات انجام گرفته براي طيفي از پيشنهادها  

 ,patzold 1999a بـه  خصوص به نگاه كنيد(بين جايگاهاي يادگيري است  تر همكاري سطح عميق به دستيابي

Walden 1999a .(برقراري شرايط كلي براي حمايت از مربيان و معلمـان مـدارس    به جا شايسته است در اين
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هـاي جديـد    هـاي ديگـر تأسـيس شـكل     يكي از برنامه. اي، مانند تدارك منابع و زمان كافي اشاره شود حرفه

هـاي   تاي، مناسـب  هـاي مشـترك بـراي مربيـان و معلمـان مـدارس حرفـه        گـروه  به ويژه كار(است سازماني 

چنـين از جملـه اقـدامات     هـم ). ها براي معلمان هاي كسب تجربه در درون شركت آموزي مداوم و برنامه حرفه

 Walden/ Brandes(منظور آغاز و ادامه تلفيق فراينـدهاي همكـاري    به آهنگي است ديگر برقراري مراكز هم

 ،گـو باشـد   اي پاسـخ  نيازهاي آموزشي حرفه به هاي يادگيري اگر قرار باشد همكاري ميان جايگاه). 142 ,1995

هاي يـادگيري در نهايـت مـورد     توسعه ابزارهاي آموزشي و روش شناختي نيز براي بهبود تعامل ميان جايگاه

 /Witzgall/ Holz. (ف يادگيري و انجام كار اشاره كـرد ابزارهاي مرتبط با وظاي به ويژه بايد به .نياز خواهد بود

Koch/ Schemme1998(.  

عمـل آمـده بيشـتر متوجـه      بـه  منظور گسترش همكـاري بـين جايگاهـاي يـادگيري     به پيشنهادهايي كه 

هـايي نيـز از ايـن     واكـنش . باشـند  اي مي بيت حرفهتر در آموزش و گذاري نفعاني است كه مسئول سياست ذي

اي  بيـت حرفـه  تر هاي ارائه شده توسط هيئت مؤسسه فدرال آموزش و مانند توصيه(شكل توصيه نامه  به ناحيه

مـثال در ناحيـه بـادن    . مطـرح شـده اسـت   نيـز  منظور بهبود سطح همكـاري   به هايي و برنامه) 1997در سال

نايع هـاي بازرگـاني و صـ    اي آمـوزش و پـرورش و اطـاق    مقامات منطقـه ) Baden Wurttemberg(ورتمبرگ 

آموزي مـداوم مربيـان و    هاي حرفه اند كه مسئوليت سازماندهي اطالعات و دوره مشتركي را برگزيده مشاوران

هـايي فـراهم    نيـز حمايـت   هاي نمونه براي تعداد زيادي از طرح. ها را بر عهده دارد معلمان و تشكيل كارگروه

رتبط با تمرين عملي منجر شده اسـت كـه در   توسعه و آزمون مفاهيم م به آمده است و در نهايت اين اقدامات

 كـه در ايالـت باواريـا   ) Kobas(طرح نمونه كوباس . هاي يادگيري مؤثر است بهبود سطح همكاري بين جايگاه

هـاي يـادگيري، كـه     اي است براي نهادينه كردن همكاري بين جايگاه اجرا در آمد، معرف تالش همه جانبه به

). Bau/ stahl 2002(هايي است كه در ايـن زمينـه برداشـته شـده اسـت       امبرقراري مراكز همكاري يكي از گ

هـاي فـدرال بـراي تقويـت      كميتـه دائمـي دولـت و ايالـت    "اي اشاره كرد كـه توسـط    برنامه به چنين بايد هم

 "اي در آمـوزش حرفـه   هـاي يـادگيري   همكـاري جايگـاه  "بـر   بـراي تاكيـد   "ريزي آموزشي و پـژوهش  برنامه

)KOLIBRI( هاي يادگيري را در زمينه طيفي  همكاري بين جايگاه هاي نمونه اين طرح. جريان افتاده است به

  ).Euler 2003, 21(كند  اي دنبال مي هاي مهم آموزش حرفه از رشته

هـا و مـدارس    روابط بين شـركت  به آنها اشاره شد عمدتاً به جا اي كه تا اين آموزش حرفه هاي نتايج پژوهش

آمـوزي   چنين درباره همكاري بين مراكز حرفه توان هم مي ها را با اين حال، اين يافته. شود مربوط مي اي حرفه

هـاي مختلـف    آنچه در زيـر خواهـد آمـد جنبـه    ). Autsch 1999. (بكار برد نيز ها و شركاي آنها درون شركت

  . كند ها را بررسي مي همكاري بين شركت

  ها همكاري بين شركت
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ها  هاي واقع در همسايگي آنها در برخي زمينه آموزي و شركت تأمين كننده حرفههاي  همكاري بين شركت

آمـوزان بـراي    قاعده اصلي اين اسـت كـه حرفـه   . وجود داشته است 1آموزي درون شركت در تمام تاريخ حرفه

شـركتي در همسـايگي    بـه  آنان در نظر گرفته شده آموزي اي كه در برنامه عمومي حرفه كسب محتواي حرفه

آموزي مورد نظـر   اما پيدا كردن فرايند كسب و كاري كه در درون آن شركت بتواند حرفه .د مراجعه كنندخو

هايي كه بـراي از ميـان برداشـتن     در متن تالش). Rauner 2003c, 7(را ارائه كند چندان آساني نخواهد بود 

 رد توجه عموم قرار گرفـت و ها مو صورت گرفته است، اين همكاري بين شركت آموزي هاي حرفه كمبود مكان

هـاي   اگـر سـاير جايگـاه    .)Meyer/ Schwiedrzik 1987, 15( داده شـد  "2آمـوزي  پيمـان حرفـه  "آن عنوان به

پيمـان  "بـا نـام   ، از آنها پيوندند آن به برون و درون شركت يا مدارس نيز بهآموزي  يادگيري مانند مراكز حرفه

  ).ibid 19(شود  نام برده مي "آموزي هاي حرفه جايگاه

هـا توسـط نهادهـاي دولتـي بـراي تلفيـق بيشـتر پيمـان          اي از برنامه بعد، طيف گسترده به 1980از دهه  

داوطلبـان   بـه  آموزي درون شـركت  هاي حرفه با اين هدف كه محلها  آموزي در روال روزمره كار شركت حرفه

هـاي   حمايت دولـت از پيمـان   ).BMBW,1984: براي مثال نگاه كنيد(دنبال شده است بيشتري عرضه شود 

يكـي از  . آمـوزي بـر عهـده دارد    هاي حرفـه  آموزي نقش قابل توجهي در بروز بحران فعلي در بازار محل حرفه

دولت فدرال است  "آموزي برنامه اقدام فوري حرفه"آموزي تقويت شده  هاي حرفه هايي كه در آن پيمان زمينه

)Raskopp 2002 .(هـايي   نخست، در مورد شـركت : اند آموزي دو اليه هاي حرفه انهاي متصور براي پيم فايده

انـد، مشـاركت در پيمـان     آمـوزي نبـوده   تـأمين حرفـه   بـه  علت فقدان سطح تخصص الزم تاكنون قـادر  كه به

ي آمـوزي بـر رو   حرفـه  هـاي  دوم، كاهش هزينـه . فراهم آوردبراي آنها تواند چنين قابليتي را  آموزي مي حرفه

اي عمدتاً بـر روي   بيت حرفهتر پژوهش در آموزش و. گذارد ي تأثير مثبت ميآموز ائه حرفهتمايل شركت در ار

 هـايي  آموزي، توسعه الگوهـاي عملـي مـرتبط و كمـك و توصـيه      هاي حرفه بندي پيمان شناسايي نوعي طبقه

مطالعـاتي  اي و  بيـت حرفـه  تر آموزي در نظام آمـوزش و  هاي حرفه ها، بررسي محدوده استقرار پيمان شركت به

  . درباره اثربخشي بكارگيري منابع مالي دولتي متمركز شده است

هـاي فعـال در يـك الگـوي معـين پيمـان        رسد كه در شدت سطح همكاري بين شركت اين طور بنظر مي

هـاي برقـراري    شركتي در زمينهارود درگير شدن نهادهاي فر احتمال مي. همكاري تفاوت آشكاري وجود دارد

ها، بر روي همكـاري واقعـي ميـان خـود      آموزي از جانب شركت عهده گرفتن بخشي از حرفه هم آهنگي يا بر

مشـاركت در حرفـه   "كه نام ديگر آنهـا   ،ها از سوي ديگر، در مورد كنسرسيوم شركت. ها سايه بيافكند شركت

ن در مقايسـه بـا همكـاري درو   هـا ناگزيرنـد    همگي از حقـوق مسـاوي برخوردارنـد، شـركت     است، و "آموزي

  .گو باشند پاسخبيشتري  شرايط و الزامات به ها، شركت

                                                 
1in-company training  
2tnaining alliance  
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ي ايجاد هاي كم آموزي بر روي جنبه هاي حرفه گسترش بيشتر پيمان به با وجود اين واقعيت كه توجه عموم

هاي كيفي نيز تاكيـد بـوده    آموزي متمركز شده است، اما، از همان آغاز همواره برجنبه هاي اضافي حرفه محل

آموزي ارائـه   هاي حرفه آموزي كه از طريق پيمان هاي حرفه عنوان يكي از هدف به كيفيت آموزشبهبود . است

 Chlottau/ Raskopp/ Brandes. (هاي حمايتي دولت مد نظـر قـرار گرفتـه اسـت     شود بتدريج در برنامه مي

الي كيفيـت  ي بـا تخصـص مـرتبط، بـر تعـ      ها در زمينـه  آموزي شركت آشكار است كه ارائه حرفه. )7 ,20003

دهد كه بـار ديگـر بـر صـالحيت      آموزي فرصت مغتنمي را بدست مي هاي حرفه پيمان .افزايد آموزي مي حرفه

 ويـژه در نظـر رونـر    بـه  ).Heidegger/ Rauner 1995(مرتبط با فراينـد كـار تاكيـد بيشـتري گذاشـته شـود       

)Rowner 2003c (هـاي   نهادهـاي فراشـركتي و كارگـاه   هـاي كـار توسـط     آموزي كه در خارج از مكـان  حرفه

نظـر او شـدت    به آيند و شمار مي به آموزي خطري شود، براي كيفيت حرفه آموزي درون شركت ارائه مي حرفه

 آمـوزي در درون فراينـدهاي كـار    آموزي مبتني بر همكاري ابزار مناسبي براي تقويت حرفه حرفه به بخشيدن

هـاي مـرتبط بـا     اي از جنبـه  در طيـف گسـترده   حـال حاضـر   اي در بيت حرفـه تر پژوهش در آموزش و. است

ـ . هايي را در دست انجام دارد آموزي بررسي هاي حرفه پيمان بيـت  تر ي همكـاري در آمـوزش و  تأثير مثبت كم

همراه اثري كه بر ارتقاء كيفيت دارد آن را مورد توجه محافل علمي قـرار داده اسـت و ايـن طـور      به اي حرفه

اي  بيـت حرفـه  تر الگوي استانداردي بـراي سـازمان دادن آمـوزش و   "نظر بر اين است كه شود كه  دريافت مي

بررسي درباره سطح پذيرش الگوهـاي پيمـان همكـاري در روال كـار     ). Rauner2003c(شمار آيد  به "دوگانه

 /Schlottau(كنند  هاي محسوسي را كسب مي هاي شركت كننده مزيت ها نشان داده است كه شركت شركت

Raskopp/ Brandes 2003 .(آمـوزان   هاي عمده در اين زمينه بهبود صالحيت تخصصـي حرفـه   يكي از فايده

يابي بـا شـركت اصـلي از     هويت تر مانند سطح پائين(ها با ضررهايي نيز همراه است  با اين حال، منفعت. است

  ). آموزي آموزان شركت كننده در پيمان حرفه طرف حرفه

آمـوزي از جملـه    هـاي حرفـه   هاي آن در استقرار پيمـان  باالي حمايت دولت و كمككه سطح  با وجود اين

آموزي در درون  حرفه به هايي تا آنجا كه اي است، اما چنين پيمان بيت حرفهتر هاي آموزش و هاي پژوهش يافته

 در احتمـال دارد كـه مشـاركت   ، بـا ايـن حـال   . آيـد  شود هنوز هم يك اسـتثنا بشـمار مـي    شركت مربوط مي

گيـرد   تر از حدي قرارمي درسطحي پايين آيد و مي ها بشمار آموزي، كه نوعي همكاري ناقص بين شركت حرفه

  . شودتري برخوردار  آموزي تعيين شده، از گسترش بيش كه رسماً براي پيمان حرفه

        اي اي آموزشي وتربيت حرفه شبكه منطقه

هاي يادگيري اخيراً شكل  هاي جايگاه و پيمان يادگيريهاي  بين جايگاه تري از همكاري هاي گسترده جنبه

ايـن مفهـوم طيـف    . انـد  نـام داده  "اي بيت حرفـه تر و اي آموزش شبكة منطقه"آن  به رفته است كه اصطالحاًگ
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شـبكه آمـوزش   . دهد اي در خود جاي مي ذي نفعان درگير در آموزش حرفه اي از روابط ممكن را بين گسترده

   :مل است براي مشت بيت حرفهتر و

ماننـد نفـوذ   ، اي از روابـط  آموزي سروكار دارنـد و بـين آنهـا گسـتره     گروهي از نهادهاي مستقر در يك منطقه كه با حرفه "

  .)Wilbers 2003, 417( "ا روابط فناوري اطالعاتي برقرار استيدوستي ، دانشسياسي، تبادل 

اي مختلـف يـا بـين     همكاري بين مـدارس حرفـه   ةمقول به اين شيوه معرف راه ديگري است براي پرداختن

هـا و مـدارس    ترتيبي كه بتوانند دوشادوش همكاري بـين شـركت   به محرومان است، ةنهادهاي حمايت كنند

). Wilbers2003(اي حركت كنند  بيت حرفهتر ها در درون نظام دوگانه آموزش و اي يا ميان خودشركت حرفه

هـاي مشـترك    هاست و تحليل زمينـه  گيري عناصر مناسبي از نظريهن رويكرد كوشش در بكاراي هويژگي عمد

تري از خود موضوع حاصل  موجود در درون يك نوع شبكه تا بدين وسيله درك عميق) يها هم چنين تفاوت(

ها در اقتصاد بازرگـاني وجـود    لحاظ در نظر گرفتن همكاري بين شركت به هاي نظري، بويژه نقطه تماس. شود

ا فلسـفه  ايـ  هداوري بنشـينيم كـ   بـه  بـاره   اكنون بسيار زود است كه در ايـن  .)Backhaus/ plinke 1997(دارد 

هاي يـادگيري   تر همكاري بين جايگاه سازي با چنين گستردگي در مقايسه با رويكردهاي سنتي وخاص شبكه

 اي و امكـان برقـراري   حرفـه بيـت  تر فناوري اطالعات در آموزش و فزايندهاعتبار . اي نيز ببار خواهد آورد ميوه

تيـب  تر براحتمال زياد بر پيچيدگي روابط همكاري خواهد افزود، هرچند كه بدين 1برخطاصطالح ارتباطات  به

هـاي   هـاي جديـد تشـكيل شـبكه     هرحال فناوري به .ابزارهاي تحليلي مناسب را نيز تشديد خواهد كرد به نياز

هاي مستقر در منطقـه را تسـهيل خواهـد     زمان برقراري سازماناي و هم  بيت حرفهتر و آموزش 2اي هفرامنطق

   .)Zinke/ Fogolin 2004(كرد 

  بيني آينده هاي روش شناختي و پيش ويژگي  3.4.3.4

اي اسـت تـا آن كـه     اي بيشتر بهبود عملكرد آموزش حرفه بيت حرفهتر هدف عمومي پژوهش در آموزش و

دق ااي نيز صـ  مورد كارهاي مرتبط با همكاري در آموزش حرفه اين ويژگي در. هدفي را براي خود دنبال كند

هـاي تجربـه شـده، توسـعه رويكردهـايي بـراي گسـترش         هاي مختلف همكـاري  موازات تحليل شكل به .است

هـاي   طـرح . برخوردارند هاي مبتني بر همكاري نيز از اهميت قابل توجهي همكاري و الگوهاي مناسب فعاليت

 .)4.1 ����(  شوند در اين فرايند بايد نقش اساسـي برعهـده گيرنـد    علمي هدايت ميكه توسط محافل  3نمونه

. انجامد هاي عمل مي ايجاد تغيير در شيوه به طرح نمونه، هم معرف ابزاري براي پژوهش دانشگاهي است و هم

خواهنـد  ريزي كه در خدمت واقعيت جديدي قـرار   هاي نمونه مشتمل است بر دو الگوي توضيح و برنامه طرح

                                                 
1. online 
2. supraregional  
3. pilot poject  
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ها در  و نتيجه 1اجرا شدن ارض در منافع بينتع به طرح نمونه). Zimmer1997, 28(گرفت كه بايد خلق شود 

بـراي  . آورد بار مي اي به شود، كه براي هدايت علمي طرح چالش ويژه ميان كساني كه درگير هستند منجر مي

معنـاي آن اسـت كـه     به اين امر. خارجي تبديل شوندناظر  به آيد كه معموالً اين امكان فراهم نمي دانشگاهيان

   ).5.2.2 ����( عملي از اهميت بسياري برخوردارند –نظري  رويكردهاي پژوهشي

اقداماتي كه توسـط  هاي كار، با  شيوه به بهبود بخشيدن در زمينه همكاري ميان جايگاهاي يادگيري، هدف

معنـاي آن   بـه  ايـن . شود نزديكي بسـيار دارد  مي اي دنبال بيت حرفهتر در آموزش و مسئوالن سياست گذاري

نسـبت   بـه  شـود،  اي مربـوط مـي   رويكردهـاي گسـترش همكـاري در آمـوزش حرفـه      به تا جايي كه، است كه

 /Bau(هاي مرتبط با كار بسـت وجـود دارد    هاي علمي در مقايسه با يافته لحاظ يافته به تري هاي كم نارسايي

Walden 2002, 148 .(خلق شـرايط مناسـب كـار     به بسياري موارد، حصول بهبودي در همكاري بنابراين، در

اي،  بيـت حرفـه  تر گـذاري در آمـوزش و   بدون اقدامات مناسب از طرف نهادهاي مسئول سياست. بستگي دارد

. اين اصـطالح، بوجـود آيـد    نه همكاري، حداقل در معناي گستردةدر زمي يرسد پيشرفت محسوس بنظر نمي

عنـوان موضـوع    بـه  آمـوزي  هاي يادگيري و مشاركت در حرفـه  انتخاب همكاري بين جايگاهتيب تداوم تر بدين

  .اي بستگي دارد هاي آموزش حرفه تحوالت آينده در سياست به اي بيت حرفهتر هاي آموزش و پژوهش

 اي گرايـي در آمـوزش حرفـه    سـمت كثـرت   بـه  گيـري  جاري با جهـت  به دليل اندك بودن منابع، روندهاي

)Kutscha 1998(اي  هاي مدارس حرفـه  هاي يادگيري، اقدام براي تقويت نظام جايي توازن ميان جايگاه ، جابه

هاي همكـاري   احتمال زياد بر اهميت مقوله به آموزي دوگانه، مستقل و ايجاد رقابت براي نظام حرفه يتخصص

گزير اسـت ايـن تحـوالت را    اي نا بيت حرفهتر پژوهش در آموزش و. آموزي مطلوب خواهد افزود در ارائه حرفه

هـاي   هـاي جديـد از جايگـاه    كيـب تر .آيد راه حلي تـدوين كنـد   اي كه پيش مي بررسي كرده و براي هر مساله

و  ياي تخصصـ  ماننـد همكـاري ميـان مـدارس حرفـه     (يادگيري درگير با همكاري كه در حال تكوين اسـت  

تـر   روري است اين فرايند با گفتگوي نزديكض. دقرار گير بايد بيش از پيش دركانون توجه پژوهش) ها شركت

 ةاي دربـار  هـاي ويـژه   موازات چنين پـژوهش  به .ن همراه شودااي و سياست گذار بيت حرفهتر با نظام آموزش و

هاي  تلفيق جنبه ،اي در زمينة آموزش حرفه مسائل پژوهشي به در پرداختن، وظيفه ديگر آن است كه همكاري

بـا  همكاري موضـوع فراگيـري اسـت و    ). Bau/ Walden 2002, 148(ر گيرد مختلف همكاري مورد توجه قرا

  . اي تناسب دارد حرفه اي از مسايل آموزش طيف گسترده
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1. relisation 
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   Philipp Grollmann  &  Waldemar Bauer                   �٢	�      وا�0©�ر      و   ��١و¶��ن   �í:     w�Åc	0�ÄÐ"�ن

2Y>ºZ:  �[:\&  ¼â]^È0اfL  
   اي  معلمان مدارس حرفه بارةهاي پژوهش در و نارسايي ها سنت 3 .4 .4 .1

 در اي حرفـه بيـت  تر ي اصلي پژوهش در آمـوزش و ها عنوان اي حرفهبيت و كار معلمان آموزش تر ،استخدام

جاي تعجب فـراوان اسـت   ، ن موضوعاي هحجم گسترده آثار علمي دربار به نظر .دهد مي كسب و كار را تشكيل

سـيم شـده كـه مبنـاي نظـري كـافي داشـته و بـا         تر ي معلمـان ها كه تا امروز نه نيم رخ نيازها يا شايستگي

تـدوين شـده    اي حرفه براي معلمان آموزش» شرح شغلي « يا آن كه ، ي تجربي حمايت شده باشدها بررسي

عيت فعلي كيفيت و اثرات فراينـدهاي يـادگيري ابتكـاري    وضاز ) تجربي( جامعي 3نه هيچ حسابرسي و، باشد

 "در چـارچوب طـرح پژوهشـي كـه اخيـراً در المـان دربـاره        . ده اسـت انجـام شـ  اي  معلمان آمـوزش حرفـه  

مـدخل   476كتاب شناسي مشتمل بـر   اجرا گذاشته شده، بررسي به "اي بيت معلمان مدارس حرفهتر مفاهيم

بررسـي   11و در آن براسـاس  ) Buchmann/ Kell 2001( صـورت گرفتـه   2000-1970ي ها سال به مربوط

، اي حرفهبيت معلمان مدارس فني و تر برنامة 4از هنگام دانشگاهي كردن: عمل آمده است به اي تجربي مقايسه

ارزيـابي   به كه در اسناد آمده است عمدتاً اي حرفهآموزش تري از مطالعات تجربي درباره معلمان  بخش بزرگ

   :معلمان فارغ التحصيل پرداخته استبخش  ةبيت معلم دربارتر مرحله اول برنامه 5نگر گذشته

هـاي   اثـرات كيفيـت بخـش آن در رشـته    ، اين دوره تحصيلي نسبتاً غير مؤثر اسـت  [.…]هاي تجربي فعلي  براساس يافته«

   ).Lempert 1998 ,150( »ي اجتماعي و آموزشي جزيي استها تأثيرات سودمند آن بر شايستگيخاص متوسط است و 

   :اند هدو نكته اساسي انتقادي را شناسايي كرد ها تقريباً كليه بررسي

در تقريبا كليه رسد  نظر مي به شود؛ مي كار عملي احساس خصصي نسبت بهتكه در تحصيالت  كمبودي -

عنوان كارگر ماهر يا مهندس براي حرفه معلمي كارآمدي بيشتري  تجربه شخصي پاسخ گويان به ،موارد

  و ، بيتي يا علوم داشته استتر دروس علوم به نسبت

                                                 
 .نگاه كنيد 3.1.4مقاله  براي شرح حال به - فيليپ گرولمان .1
اي، آموزش  تربيت حرفه آموزش و: زمينه اصلي پژوهش). Bremen(برمن ، دانشگاه )ITB(دكتراي فلسفه، مؤسسه فناوري و آموزش  -والدمار بوئر .2

  .ح، پژوهش در خبرگي معلمان ف موضوع درسي محور، آموزش معلمان آت
3. auditing 
4. academisation 
5. retrospective 
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، ي ملمـوس آموزشـي و تخصصـي   هـا  بـا موقعيـت  ) دانشگاهي(فقدان هر نوع پيوند ميان دروس علمي  -

 با شغلي مانند معلمي در دوران تحصيلي كسـب ت نوعي شايستگي تدريس متناسب رند به طوري كه به

  . شده است مي

همـين دليـل چنـد سـال      بـه  ،بيان اين كه تا چه حد اين انتقادها هنوز هم صادق است كار دشواري است

آلمان كه بوسيلة كنفـرانس  » بيت معلمتر «با اين حال كميته . مدرآاجرا د تري به هاي گسترده گذشته بررسي

وزراي آموزش و امور فرهنگي تشكيل شده است نيز نارسايي بزرگ پژوهشي براي كـل زمينـه معلمـي را در    

 : حال حاضر تأييد كرده است

ت بيـ تر اين واقعيت است كه درباره وضعيت موجود و اثرات واقعي [.…]بيت معلم تر ي بزرگ در مباحثها يكي از نارسايي« 

 .(Terhart 2000a)معلم دانش بسيار اندكي در دسترس است 

 بررسـي  ،اي حرفـه در زمينـه آمـوزش مـدارس     1گرن ههاي آيند براي پژوهش، در برابر چنين سابقه تاريخي

   :آيد مي از دو نقطه نظر چالش جدي بشمار اي حرفهگرايي معلمان آموزش  فرايند تخصص

يعني بررسي شـرايط كـاري   ، اي حرفهگرايي و شايستگي معلمان آموزش  توسعه عملي تخصص -

ي عملي تخصصي و نيز اثرات ها لحاظ اثرات آن بر روي دانش تخصصي و فعاليت به اي حرفهمعلمان 

  و ، و كيفيت كار معلمان

اين معنا  به ،ي استشخصاي  نامه تحولي زندگي ،اي حرفهفرايند تخصص گرايي معلمان آموزش  -

بيتي تر ي شايستگيها بيت معلم در كليه مراحل در ارتباط با كسب تجربه عملي در زمينهتر راتكه اث

   .بيت معلم الزم است مورد توجه قرار گيردتر با در نظر گرفتن الگوهاي مختلف) اي حرفه(و فني 

شرايط محـيط    بررسي( اي حرفهگرايي پيشرفته معلمان آموزش  تحليل تخصص  3.4 .4 .2

 ) كاري

بيـت  تر دروس 2ي كـردن لمـ ع بـه  در زماني دراز اي حرفهبيتي معلمان آموزش تر گرايي بحث درباره تخصص

. محدود شده بود اي حرفهبيت معلم مدارس آموزش تر دانشگاهي كردن تحصيالت به تر عبارت دقيق به معلم يا

 ,Hesseنگاه كنيد (يي سنتي استوار است گرا  هنوز هم بر مبناي الگوي تخصص تر در حالي كه مباحث قديمي

 در حال حاضر نگاه جديدي در زمينه نظريه عمومي تخصص گرايي در حال شكل گيري اسـت كـه  ، ) 1972

 گـذارد  مي تعامل ميان مشتريان و متخصصان تأكيد 3بر منطق ذاتي، افزون بر كاركرد اجتماعي حرفه معلمي

)Oevermann 1996 , Fassh auer 1997 , Kurtz 1997( .ي تخصصي پاسخي استها فعاليت، بر اين اساس 

بنـابراين در اصـطالح   . پـذيرد تواند انجام  مي كه تنها با عمل تخصصي، شرايط هستي شناسانه جامعه نوين به

                                                 
1. future-oriented 
2. scientisation 
3. innate logic 



329   VW VW VW VW٣٣٣٣::::*z{|*z{|*z{|*z{|    2�  �و�2�  �و�2�  �و���� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    � �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و 2�  �و� ����    �    ا�ا�ا�ا
 

  
 

و استانداردهاي محوري جامعه كـه بـراي بـازآفريني آن مطلقـاً      اه وظيفه انتقال و نگهداري ارزش، ساختاري

واگذاشته شده ) ي محوري اجتماعيها متناسب با ارزش( 1ي تخصصيها حرفه به از طرف جامعهضرورت دارند 

  . است

در آمـوزش و پـرورش و   در ، )اي حرفـه (در آمـوزش  ) اي حرفه(بيتي تر يها استقرار فعاليتساختاري مكان 

محدوده چنين توصيف توان در اين  را مي اي حرفهبيتي و تر گرايي تخصص. صالحيت نهادينه شده استكسب 

منظـور پشـتيباني از فراينـدهاي آمـوزش      بـه  اي است كه ي روزمره مبتني بر انديشهها و عمل ها تصميم :كرد

از ميـان ايـن   . گيرد مي اجتماعي شدن و پرورش هويت و تكوين شخصيت فردي صورت، صالحيت، اي حرفه

وظايف شـود كـه تعيـين     مي حاصل يي تخصصعمل، تدريس كارِ اجتماعيِ تخصصي و گزينش عملي وظايف

ي ها منافع و آرزوهاي متنوع و متناقض و نيز نقش، ها استانداردها و ارزش، شرايط :آن عوامل زير است ةكنند

 نگـاه كنيـد  ( انـد  ي كـاركردي كـه از يكـديگر جـدا افتـاده     هـا  دشواري با هم سازگارند و نظام به اجتماعي كه

  ) Lempert 2000, 257 به

شـود كـه بطـور     مي موجب ظهور دو مؤلفه محوري عمل تخصصي ،اين كاركردها اي حرفهتخصصي شدن 

  :)Oevermann 1996 , Koring 1989 , 69 به نگاه كنيد(آشتي ناپذيري متناقض يكديگرند 

فهم مطالب نظـري   ،)رشته تخصصي علوم و علوم آموزش و پرورش(ي در مفهوم محدود لمشايستگي ع -

  و ، و فرايندهاي طراحي و نيز منطق كاربست دقيق آنها

  . زبان خاص همان مورد به نييعمدرك مورد  ،) 2هرمنوتيك( شايستگي تفسيري -

يكپـارچگي تنـاقض آميـز    ، بيتـي تخصصـي سـازنده اسـت    تر تيب آنچه براي ساختار عمـومي عمـل  تر باين

بنـابراين عمـل    .)Oevermann 1996, 126( متخصص اسـت  تحليلي و تفسير تأويلي يك/ شايستگي علمي 

بلكه شناخت آن با ، شود مي تخصصي با كاربست دانش فني و تسلط تعصب آميز بر قواعد نيست كه مشخص

تيب دانش علمي در درجه اول دانش تر بدين .گردد مي بيتي مشخصي ميسرتر يتقعدرك موردي خاص در مو

كسي بود كـه   )Schon 1987( دونالد شون .رود مي بيتي بكارتر ارزيابي كاراي است كه براي  مبتني بر انديشه

با تفاوت قائـل شـدن بـين انديشـه حـين عمـل و        .اين فرايندهاي انديشه مدار پرداخته است به در آثار خود

شـكل روزمـره و بـر حسـب عـادت در       بـه  اهميت باالي اجراي فعاليت به او توجه خود را، عمل ةانديشه دربار

علـم طبقـه   در كنـار  نش تخصصي را بايد در كنار عمل و نـه  امفهوم داين در . كند مي پرورش تخصص جلب

  (Dewe/ Ferchhoff/ Radtke 1992 b , 83) .بندي كرد

بـا شـرايط و وظـايف     يكـه در قلمرويـ  ، اي حرفهزمينه تخصصي عمل معلمان آموزش  به اين مفهوم چون

ي آن اسـت كـه دو مؤلفـه    معنا به ،جمه شودتر كنند مي كار) صنعت و آموزش(متنوع و واگرا در دو زير نظام 

                                                 
1. professions 
2. hermeneutic 
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در ميدان عمل از يـك سـو بـين     ها قطب :شوند مي عمل تخصصي با دو مسأله معارض همراه تشكيل دهندة

متخصـص و از سـوي ديگـر مـوارد معـين در       اي حرفـه الگوها و محتواي علم متخصص و كـار  ، مباني نظري

 ي مختلف حركـت ها فلسفهيادگيري و  ةي علمي دربارها و نظريه ها و يافته اي حرفهي و كارهاي عملي آموزش

           .كند مي

بيتـي  تر ن علت هدف مباني نظري تخصص گرايي در يك پاره كار خاص بايـد بازسـازي منطـق عمـل    اي هب

) آموزشي مختلفي ها در رشته(و بررسي تجربي الگوهاي معرف عمل تخصصي در يك رشتة خاصي  اي حرفه

اي كـه از آنهـا خواسـته شـده بايـد انجـام دهنـد و ايـن          باشد كه متخصصان در برآوردن نيازهـاي پيچيـده  

خصوصيات را براي اين گروه شغلي تحت شرايط مرزي ساختاري و نهادي موجود و در زمينه شرايط تاريخي 

ن كار مستلزم تصوري عيني از پـاره  اي .)Dewe/ Ferchhoff/ Radtke 1992a( اند همعين در خود پرورش داد

عمـل   بـه  جمـه دانـش  تر كارهاي خاص و نيازهاي آن است و نيز تحليلي درباره بازنمايي ذهني پـاره كارهـا و  

  . آموزشي

كند  مي ايجاب، شرحي كه گذشت به اي حرفهي تجربي تدريس در مدارس ها تيب گسترش پژوهشتر بدين

كه تاكنون از آن غفلت شده ، اي حرفهي كار معلمان آموزش ها واقعيتگيري اين گسترش بر بررسي  كه جهت

شكل واقعي  به اي حرفهتوصيف حرفه معلمان آموزش  به توان نه تنها مي براساس چنين تحليلي .متمركز شود

يي هـا  ي و بصـيرت هـا  يافتـه  بـه  بلكه دسـت يـابي   ،ي مرتبط پرداختها و در قالب پاره كارهاي خاص و رشته

  . يت معلمان متخصص نيز ميسر خواهد شدبتر براي

  پاسخ داده شود اي حرفه ميدانيي ها تحليل درنيازهايي كه بايد 

عنوان تحليل تجربي از محيط كار طراحي شـود   به بايد اي حرفهي واقعيت كاري معلمان آموزش ها بررسي

يي بايد حـداقل  ها چنين تحليل .ي مرتبط با محتوا درگير هستندها طور غالب با پرسش به زيرا هم اكنون آنها

  ).Holling / Bamme 1982( پنج نياز را پاسخ گو باشد

بيتي تخصصي معلمان حرفه آمـوزي  تر ي تجربي و توصيف واقعيتها اجراي تحليل :تناسب با واقعيت )1(

و  عينـي يي با موضوعات متناقض ميان نيازهـا و پـاره كارهـاي    ها و توليد و محقق ساختن آن در زمينه

 . ذهنيبازنمايي و شايستگي 

ي هـا  زمينـه ، نهـادي ، سـازماني ، گردآوري داده از طريق شرايط مرزي سـاختاري  :خاص بودن حوزه )2(

   .اي حرفهي ها كيب آنها در انواع مدارس و رشتهتر مشترك و متفاوت و نيز ساختارهاي نيروي انساني و
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ي هـا  بررسي عميق ساختار واقعيت كـاري و دانـش و فعاليـت    :ها روش )1مثلث بندي(كيب كردن تر  )3(

ي هـا  كيب معنـادار روش تر كند و نيازمند مي از روش شناختي پژوهش انتظارات خاص را طلب، معلمان

 . ويژه بكارگيري فرايندهاي تفسيري و كيفي است به ،متنوع پژوهش

درجـه   بـه  زمينه گردهم آورد و نيزي مختلف را در روي يك ها بايد جنبه ها تحليل :پس زمينه روابط )4(

 . بيت معلم باشدتر ي آن براي طراحي وها اهميت رشته مورد بررسي توجه كند و در جستجوي استلزام

تخصصـي بايـد از لحـاظ نظـري بـا كليـت زمينـه         مفاهيم و نتايج تحليل رشتة :يك پارچگي نظري )5(

مبـاني نظـري آموزشـي و    ، قتصـادي ي اها سياست، از لحاظ جامعه شناختي(اجتماعي يك پارچه باشد 

معناي آن  به اين اي حرفهتخصصي معلمان آموزش  براي كليت رشتة. )و مانند آن ها ي سيستمها نظريه

، اي هرفـ حدر مـدارس   اي حرفـه بيـت  تر اهميـت ، در زمينـه اجتمـاعي   اي حرفهاست كه كاركرد مدرسه 

 . صالحيت و نيز نقش معلم در درون فرايند باز توليد اجتماعي بايد مورد بررسي قرار گيرد

ي هـا  زمان زياد و تالش بسيار نياز دارد و مسلماً نمـي توانـد در حـد كفايـت بـا مطالعـه       به ها اين خواسته

 . بلكه بر عكس مستلزم اجراي يك برنامه كامل پژوهشي است، انفرادي برآورده شود

  موضوعات پژوهشي 

 هم ي بهها گرايي و نيز پژوهش در خبرگي اين امكان فراهم آمده است كه عنوان براساس الگوهاي تخصص

   :استخراج شود، ي رشته تخصصي قرار دارندها كه در كانون تحليل، وابسته زير

فهم وظايف ، خودپنداره، اي حرفهكه مشتمل است بر اخالق ، اي حرفهاخالق تخصصي معلمان آموزش  -  

   0)خود پنداره(و فهم آموزش و پرورش و نيز تناسب ويژه با مشتري ، ست اقدامد در

، سازمان، ساختار، با در نظر گرفتن فرايندهاي حرفه آموزي اي حرفهمعلمان آموزش خاص  حوزةدانش   -

  و ، ي دانشها ي مرجع اين ذخيرهها محتواي آن و نيز تاريخچه و نظام

    ).Terhart 1996( اي حرفهو توانايي معلمان و ظهور آنها در فرهنگ  ها فعاليت  -

 فنون تخصصي 

دانـش  "پرسـش  در ابتـدا   آن، بيت دانشـگاهي تر و تكوين اي حرفهبيت معلم آموزش تر در تحوالت تاريخي

فنـون   .بازتـاب داشـت   "كارشناس فنـي در برابـر معلـم   "يي پيرامون اصل راهنماي ها بيشتر در بحث "2مبنا

كـار   بـه  يـا شـده  بيت معلم آموخته و تجربه تر ز دانشي ساخته شده است كه در گذران دورةمعلمي در اصل ا

آن اسـت كـه معمـوالً در زنـدگي تحصـيلي و       اي حرفـه ي خاص معلمان آمـوزش  ها جنبه. گرفته شده است

يـادي از  زبراي مثال تعداد . رو هستند علمي و عملي روبه، ي مرجع متفاوت اجتماعيها خود با نظام اي حرفه
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يـا  /و) رسانند مي اتمام به يا(كنند  مي معلمان فني و مهندسي از يك سو تحصيالت خود را در مهندسي دنبال

و از  .آيـد  مـي  گذرانند كه دانش فني تخصصي قسمتي از برنامه درسي آن بشـمار  مي يبيت معلمتر برنامةدر 

عنـوان كـارگر    بـه  سنگيني در يك دوره كارآموزي و يا سابقه كاريمعموالً از تجربه كاري عملي ، سوي ديگر

در مقايسـه بـا    اي حرفـه معلمـان آمـوزش   ، افزون بر آن). Jenewein 1994( ماهر يا مهندس نيز برخوردارند

و بنابراين دانش مبناي ، كنند زيرا موضوعات درسي آنان مي ي كارتر معلمان آموزش عمومي در رشتة پيچيده

كننـد كـه بـين مبنـاي      مـي  اي كار آنها در زمينه .شود مي عملي متمايز/ ويژگي مسأله دوگانه نظري با ، آنها

زبان  به .نظري تخصصي و كار توأم با مهارت و نيز بين كار در مدرسه و كار در يك محيط تخصصي قرار دارد

 بت كـرد تـوان از يـك حيطـه بـد تعريـف شـده مضـاعف صـح         مـي  علم روان شناسي و پژوهش حل مسـأله 

)Grollmann 2004.( گيرد كه در آنها نه  مي كمك اين واقعيت صورت به ي بد تعريف شدهها تشخيص حيطه

بلكـه   ،روشني تعريف نشـده اسـت   به پرداخت هاآن به شيوه تخصصي به كه بايد ،تنها قواعد و فنون حل مسأله

بيتـي  تر نـه تنهـا در مسـائل    ن وضعيتيا. تعريف خود مسأله نيز بر عهده شخص متخصص واگذار شده است

خبـره   رزيرا بر سر آنچه كه يك كـارگ ، كند مي نيز صدق اي حرفهصادق است بلكه در مورد محتواي آموزش 

  . بايد انجام دهد تفاهم عمومي وجود ندارد

دسـت دهـد كـه شايسـتگي      به تاكنون پژوهش در شناخت معلمان نتوانسته است نه تحليل و نه توصيفي

عبـارت ديگـر ايـن     بـه  .آورد مي وجود به ،يي از دانشها و ذخيره ها را چه مؤلفه اي حرفهزش تدريس معلم آمو

بيت تخصصي معلمـان گنجانـده   تر عنوان محتواي فني در دروس به بيتي و عملي كهتر ،ذخيره و تجربه علمي

 شـده و در نهايـت  دهـي   سـازمان  ،شود چگونه از جنبه شناختي مي جاداي هو نيز دانشي كه در اين زمين، شده

  . )Bromme1992( دهد مي ي تدريس تغيير شكلها فعاليت به

شايسته است ، خود را نشناسانده است اي حرفهاز آنجا كه هنوز پژوهش در شناخت معلم در رشته آموزش 

دانـش  ي ايالت متحده امريكا دربـاره  ها پژوهش به ،در زمينه مباني نظري پژوهش و روش شناختي پژوهش

محتواي دانش مبناي معلمي نوعي طبقـه بنـدي    حيطةبراي ، در اين باره. نظري بيندازيم 1بيتيرت محتواي

دانش برنامه ، بيتيتر دانش علوم، دانش محتوا :زير تشكيل شده اسـت  هاي مقولهارائه شده كه حداقل از 

 مقاصـد و ، هـا  دانش زمينه و دانـش آرمـان  ، دانش دانش آموزان، دانش محتواي آموزشي، درسي

بيتـي معـرف يـك دانـش     تر اين رويكرد بر اين فرض بنا شده است كه دانش محتـواي . ي آموزشيها ارزش

بيتي و مرتبط با تر اي از دانش همبيتي ملغتر دانش محتواي، براين اساس. تايي براي معلمان استهم بيمبناي 

   ).Schulman, 1986, 1987( ي علمي قرار گرفته استها است كه در تقاطع با رشته) خاص رشته(محتوا 
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پرداخته است كـه محتواهـاي مـرتبط بـا      پرسشاين  به ويژه به بيتيتر رويكرد دانش محتواي، افزون بر آن

. دهد مي فعاليت تدريس مطالب مرتبط تغيير شكل به موضوعات درسي و برنامه درسي چگونه توسط معلمان

در سـنت  ، شـود  مـي  ي معلمـان آغـاز  هـا  بـا فعاليـت  درست همين فرايند ذهني تغيير شكلي كـه  ، امروز به تا

زيرا آنـان بـر روي موضـوعات درسـي      .متخصصان آموزش موضوعات درسي در آلمان كنار گذاشته شده بود

تـر   يا دانش تخصصي و محتواي عيني آنها و نيز بر روي جنبه تدريسي تقليل يافتـه آنهـا بـيش   / تخصصي و 

  . متمركز شده بودند

 تنهـا  "اي حرفـه دانـش مـرتبط بـا فراينـد آمـوزش      " يا دربارة/ ش درباره دانش مبنا و پژوه، با اين منطق

 ; Gerds/ Bauer 2003(اجـرا گذاشـته شـود     بـه  اي حرفـه خاص مرتبط با معلمـان   حوزةتواند بر حسب  مي

Gerds 2001; Grollmann 2004( ي هـا  ي ايـن دانـش در مقايسـه بـا رشـته     ها اشكار سازي ويژگي به و بايد

ي زيـر  هـا  تيب بررسي دانش مبناي معلمان مستلزم تحليل دسته بنديتر بدين. صصي برنامه درسي برآيدتخ

   :است

  ، چگونگي تشكيل و تاريخچه و خاستگاه آنها، محتواي دانش مبنا -

علوم ، كار تخصصي، دانش تدريس موضوع تخصصي، دانش تخصصي(ي دانش ها ي مرجع ذخيرهها نظام -

  ، و تعريف روابط عناصر مختلف دانش در كار معلمي) و مانند آن اي حرفهبيتي آموزش تر علوم/ آموزشي 

عناصـر دانـش   ) سـاختاري و سـازماني  (زبـان ديگـر بهـم پيوسـتگي      بـه  ،تجانس و عقاليي بودن دانـش  -

  و ، )ارتباط نزديك با تجربه و سازمان دانش مبتني بر مورد خاص، مندي علمي نظام(

كه مسـتلزم  ، )"دانش تخصصي"در برابر  "دانش فني متخصص"(كفايت بر واقعيت  ابتناء دانش در حد -

  . از وظايف عيني تعيين شده است اي هنظام مرجع هنجاري در زمين

   1اخالق تخصصي

دهند كه تـا حـد زيـادي خودشـان      مي ي تخصصي را انجامها آن دسته از فعاليت اي حرفهمعلمان مدارس 

 انجام رساندن مسئوالنه و شايسته وظايفي كه از طرف جامعـه  به .در دست دارندآن را  تنظيم مقررات و مهار

ت بـراي درونـي كـردن    الزاماتي اسـ  به يگر عمل و پاي بند آنها محول شده است مستلزم معيارهاي هدايت به

 Lempert( خردورزي و صداقت، عدالت :سه اصل محوري زير باشد به كه بايد ناظر اي حرفه شعارهاي اخالق

2000 ; Oser 1998.(   

اصـطالحاتي بـا   . هيچ بررسي در دسـت نيسـت   اي حرفهمعلمان مدارس  اي حرفهبا اين حال درباره اخالق 

وضـعيت دشـوار اخـالق     بـه  –در معناي محـدودتر   –كه نه تنها ، اي حرفهدر درون اخالق  تر تعريف گسترده

ي رفتار معلمان نيز توجه ها ي ادراك و شكلها تحال، انوع نگرش به پردازد بلكه مي اي حرفهآموزش و تدريس 
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و يكپارچگي اجتماعي در فرهنگ  اي حرفهبعد دانش ذهني معلمان آموزش كه در فصل مشترك ميان ُ، دارد

باز خورد ميان دانش از يك سو و شرايط اجتماعي از  ).Terhart 2000 b( قرار دارداي  آموزش حرفه تخصصي

ايـن   به زيرا تنها، آيد مي بشمار اي حرفهي محوري پژوهش در تخصص گرايي آموزشي ها سوي ديگر از عنوان

 . توان فعاليت معلمان را شفافيت بخشيد مي شيوه

  دانش و فعاليت معلمان 

ي ذهني فعاليـت معلمـان معطـوف كـرده     ها پيش شرط به ذهني نظر خود را يها برنامه پژوهش در نظريه

 رخ هـا  كند درباره اصولي است كه فعاليت روزانه معلمـان براسـاس آن   مي حن برنامه مطراي هپرسشي ك. است

عنـوان   بـه  ي ذهنـي هـا  رويكردي با اين پيش فرض كه نظريـه . )Groeben / Wahl / Schlee 1998( دهد مي

در ارتباط بـا يـك پديـده نشـان     ، خود عامالن به جهان و ادراك نسبت به ي نگرشها انباشت پيچيده شناخت

عهده دار كـاركرد  ، ي عينيها همان شيوه نظريه به درست، ساختارهاي ذهني نسبي پايداري است كهدهنده 

ي ذهني را در مورد معلمـان اثبـات   ها وجود نظريه ها برخي از بررسي. باشد مي پيش بيني و فناوري، توصيف

ي ذهني كه ها ه از راه نظريهبيتي بلكتر ي علمي علومها اند كه كار آموزش نه از طريق نظريه كرده و نشان داده

      .)Dann 1994 ; Tenorth 1997( شود مي يابند مشخص مي ي روزانه تكوينها در فعاليت

گـر عمـل بـودن     پرسش هدايت، رويكردهاي ديگري نيزبيتي تر گرايي هاي تخصص در پژوهش، با اين حال

 مكتـب "ي جديـدتر  هـا  كـه در پـژوهش   تيـب تر بـدين . انـد  هيي از دانش را مطرح ساختها مقولهو  ها بازنمايي

 "فني"ويژه اثبات شده است كه بازنمايي فردي دانش  به ،)Bromme 1995ارزيابي انتقادي آن در( "شولمان

 شـود  تفكيـك  هـا  ي تـدريس و شايسـتگي  هـا  مرتبط نمي تواند از دانش فرايندي و اخباري مـرتبط بـا روش  

)Hillocks 1998.( كه در نظر معلمان با ماهيت و سازمان بازنمـايي دانـش   بينشي را ، يچنين تفكيك تحليل

با  ها اين مقاله. استوار است "بيتيتر نظرية"كند و بطور ضمني نيز بر  مي فني متخصصان سازگار است محدود

دهند كه تا چه حد درك موضوع تخصصي بر روش تدريس و راهبردهاي بكار گرفتـه شـده    مي گيرايي نشان

بيتـي  تر مجادلـه دربـاره مسـأله تقسـيم كـار      اي حرفهبيتي آموزش تر ي مبانيها ز نمونهيكي ا. گذارد تأثير مي

ي هـا  و متنـاظر بـا آن تقسـيم نـيم رخ     "آمـوزش عملـي  "و  "موضـوع درسـي نظـري   " بـه  اي حرفـه آموزش 

 / Rauner / Drechselنگـاه كنيـد   ( معلم نظري و معلم عملـي اسـت   به اي حرفهبيتي آموزش تر يها فعاليت

Gronwald / Kruger 1980 (.  آدولفگاتفرايد )Adolph 1980(  نشان داده است كه چنين الگويي با مفهوم

فراينـدهاي  . تـا چـه حـد ارتبـاط نزديـك دارد      "الگوهاي متداول عمل توليـد " ةهندسي دربارمسنتي علوم 

آن معلـم نظـري    كنندههدايت شوند با تدريس فني عملي كـه   مي ياددهي كه واقعاً بكار گرفتهو يادگيري 

ي ذهني ها نظريه، تيبتر اين به .شود ارتباط اندكي دارد مي اجرا مستقلطور  به كه "نظري"است و با آموزش 

گري عمـل را   وظيفة هدايت، اند و جامعه پذيري تخصصي همراه آنها كه در مسير پرورش فردي تكوين يافته
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براي . آيد مي بكار) گيرد مي آن صورت پي كه در(مال معلم بر عهده دارد و افزون بر ان در توضيح و توجيه اع

آمـوزش   يبيتـي تخصصـ  تر ي مختلـف هـا  تطبيقي نشان داده شده است كه در فرهنـگ  يها مثال در بررسي

 اي مختلف تعريف شده اسـت ه شكل به معلمان اي حرفهاخالق  سنتيِ "استاندارد زندگي خصوصي"، اي حرفه

)Grollmann 2004 , Lorth 1975(  اي در  نقش تعيـين كننـده  هاي اجتماعي  زمينهو اين كه شرايط نهادي

  .)Zhao 2003(پرورش دانش فني تخصصي بر عهده دارد 

   :شودتحليل بعدهاي زير حداقل بايد ُ، در بررسي فعاليت تدريس

  يز و ن، شرايط محيط به ي عمل ذهني در زندگي نامه تخصصي با توجهها ي نظريهها تحوالت و ويژگي -

كـام تـدريس و   حا بـه  با توجـه  اي حرفهبيتي آموزش تر يها الگوهاي تفسير و توجيه فعاليت، اييمبازن -

  . ي آموزشيها هدف

ي كيفـي و كمـي   هـا  كليه ذخيـره پـژوهش   به اصوالً امكان روي آوردن، ن روابطاي هبه هنگام پژوهش دربار

بـراي وارسـي و   ، هـا  نخسـت مجموعـه پرسـش   در ارتباط با دسـته  ، اي در چنين زمينه. اجتماعي وجود دارد

ي پژوهشـي شـرح زنـدگي و نيـز     هـا  تـوان كاربسـت روش   مـي  ويـژه  بـه  ،تخصصـي  اي حرفهتوصيف واقعيت 

 Konig / Zedler( ي پژوهشي قوم نگاري با محتواي غنـي روان شناسـي را مـورد توجـه قـرار داد     ها طراحي

ي پژوهشـي مسـأله   هـا  مبني بر اين كه در مورد بسياري از يافتـه  )Lempert 1998( مخالفت لمپرت ).2002

ي هـا  شده توسـط دانشـجويان رشـته    پاسخ داده شواهد و داليل [.…]" ترتيبي كه به ،گردآوري مطرح است

كه در  " [.…] جانبه باشد كامل و همه اي حرفهو اقتصادي و نيز معلمان شاغل در مدارس آموزش  اي حرفه

در  هـا  توجه كرد و مستلزم آن است كه هـر دو دسـتة مجموعـه پرسـش     هاآن به طور جدي هب اين شرايط بايد

  . طراحي منسجم پژوهشي مورد بررسي قرار گيرد

   اي حرفهگرايي معلمان آموزش  تحليل فرايند تخصص    3 .4 .4 .3

تغييـر   :همراه بوده اسـت  اي هدر حد كفايت همواره با ويژگي برجست اي حرفهبيت معلمان آموزش تر مسأله

اين مدارس  اي حرفهي اجتماعي و ها در چار چوب سياست اي حرفهمدارس آموزش  به شدهدر وظايف محول 

نه تنها الگوهاي ، در فرايند اين تحوالت. و در نتيجه تغيير در نيازهايي كه معلمان بايد پاسخ گوي آنها باشند

كه حداقل گاهي  اي همقول –بيت دانشگاهي معلمان با مفاهيم متفاوت فني تكوين بافت بلكه تر اي ويژة منطقه

 Lipsmeier 1992 ; Rauner 1993 ; Stratmann(بيـت شـدند   تر نوع متفاوتي از معلمان نيـز  –صادق است 

1994 ; Brechmacher / Gerds 1993.(  

دارد كـه اصـوالً    پي ناگزير اين پرسش را در) انشگاهاز طريق د(بيت معلم تر ي تجربي كنوني دربارهها يافته

در ارتباط . ي معلمان كرده استها تشكيل و توسعه شايستگي به كمكييا چه / و بيت چه تأثيري برتر اين نوع
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اي كه پس از گذراندن امتحان نخست ايالتي دانشجو معلم  عبارت ديگر دوره به يا –بيت معلم تر با مرحله دوم

بيـت  تر پـژوهش در  "فراموش شده"ن مرحله معرف مرحله اي هيادآوري است ك به الزم –شود  يم بكار مشغول

 . آيد مي شمار به معلم

بيت تر ش پژوهش دركنفرانس وزراي آموزش و پرورش آلمان گستر "تربيت معلم"كميسيون ، ن سبباي هب

در . توصـيه كـرد   "معلـم آلمـان  بيـت  تر ي گسترده كليـه فراينـدها و مؤسسـات   ها ارزشيابي" معلم را بر پاية

و نيز  ها و مرحله ها مؤسسه، موجودي كليه فرايندها نخستين گام بايد بر تحليل فراگير، اي حرفهبيت تر رشته

  . متمركز شود اي حرفهي تخصصي و هويت معلمان آموزش ها تأثير آنها بر پرورش شايستگي

هيچ گونه راستي آزمايي ، اي حرفهي تناقض آميز بر سر طراحي موضوعات درسي آموزش ها به دليل بحث

ي كنـوني  ها دليل يافته به ،با وجود اين. ديگر الگوها در اختيار نيست به برتري يك الگوي خاص نسبت دربارة

مرتبط جدا  كه بطور نهادي از موضوعات درسي اي حرفه يها در مخالفت با الگوهاي نيمه مهندسي و آموزش

گسـترده و نظـام منـد آثـار     ، ي تطبيقـي هـا  تنها بر شالوده ارزشـيابي . شود مي ي زيادي ابرازها نظر، اند افتاده

كه شديداً تحـت تـأثير منـافع    ، بيت معلم راتر "درست"مفهوم  به ي مربوطها توان بحث مي ،الگوهاي متفاوت

  . عينيت بخشيد، است ي مسلكيها جهت گيري به متعارض و در برخي موارد آميخته

   :ي زير نيازمند بررسي استها در اين زمينه مجموعه پرسش

ي ذكـر شـده در بـاال بـراي اخـالق      ها مقولهبيت معلم بر روي پرورش تر و آثار الگوهاي مختلف ها كمك -

اين جا از يك سو مسأله مفهوم پردازي موضـوعات درسـي   . دانش تخصصي و فعاليت تدريس، تخصصي

  مطرح است؛  اي حرفهي ها و از سوي ديگر طراحي آموزش اي حرفه

ي علمي درگير و شناسـايي معيارهـاي   ها ي رشتهها ي انديشه و ارتباطها سبك، ي علميها تحليل سنت -

سابقه توسعه دانش تخصصي كه در آن حداقل دو فرهنگ  به ي مسأله دار با توجهها يكپارچگي و زمينه

  ؛ )ي اجتماعيها علوم و پژوهش( علمي بايد با يكديگر درآميزند

  ي عملي در كسب و كار و در صنعت در پرورش شايستگي معلمان آينده؛ ها نقش تجربه -

ي متعـارض ميـان پـيش    هـا  بيت معلم در قلمرو مقولهتر آثار مرحله دوم يا مرحله آموزش ضمن خدمت -

  در خدمات دولتي؛ بيتي تخصصي و يكپارچگي اجتماعي تر ي وظايف و كاركردهاي علومها فرض

شـغل تخصصـي    بـه  اثرات اجتماعي شدن و تحوالت اخالق تخصصي و هويت تخصصي در مرحلـه ورود  -

 انـد  هنكـات اصـلي سـاختاري زيـر شناسـايي شـد       اي حرفهبيت معلم تر درباره طراحي .)"مرحله سوم"(

)Gerds / Bauer 2003 ; Terhart 2000 a:( در نهايت ، ي طوليها از طريق مطالعات آزمايشي و تحليل

بيت معلـم آمـوزش   تر شود كه چنين اصالحاتي در عمل نيز بر بهبود كيفيت  بايد از لحاظ تجربي تأييد

  ؛گذارد مي تأثير اي حرفه
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عنـوان   بيت معلـم در يـك ائـتالف بـه    تر يها و همكاري ميان كليه مراحل و مؤسسه تر انسجام مستحكم -

منظـور   به ي مشترك و محتوا و نيزها نوايي و موافقت بر سر هدف نيازي سازماني براي ضرورت هم پيش

  سازد؛  مي يت و فزاينده را ميسرعمتكي بر موق، شبكه سازي فرايندهاي يادگيري كه يادگيري نظام مند

ي هـا  لحاظ محتواي تك تك عناصر برنامه دوره تحصيلي و شبكه سازي پايگاه به بهبود چارچوب مرجع -

در ) بيتي و آموزشي و مانند آنتر علوم، واد آموزشي موضوعات درسي تخصصيم، علوم تخصصي(دانش 

  ؛ ها ي تحصيلي در دانشگاهها دوره

شايستگي كـه منحصـراً از   . ي شغليها سمت تجربه به اي حرفهموضوعات درسي  تر جهت گيري پر رنگ -

گوي تخصص فنون تخصصي تشكيل شده و مكمل آن مواد درسي تخصصي باشد ديگر نمي تواند پاسخ 

ب بـا  سـ متنا اي حرفـه توسـعه دانـش فراينـدهاي آمـوزش     . رشد باشـد  به گرايي و نيازهاي اجتماعي رو

گـر عمـل    ي هدايتها شيوه آموختنبيت معلم و نيز تر عنوان ستون اصلي به ي رزومره تدريسها فعاليت

و تمـرين   اي حرفـه با كار واقعي و فرايندهاي آمـوزش در مـدارس    ها كند اين يادگيري مي جاباي هروزان

هم زمـان در ايـن امـر بايـد اسـتانداردهاي      . داشته باشد يتر عملي در محيط كسب و كار تناسب قوي

  . بيت معلم نيز رعايت شودتر علمي و تخصصي

زش و ارزشـيابي  و نيـز بـر طراحـي شـيوه آمـو      1يادگيري موقعيتي بر طراحي محيط تر تأكيد گذاري قوي

ي پيشــرفته و هــا و مؤسســات آمــوزش اي حرفــهمــدارس ، هــا اي مشــترك از دانشــگاه بخردانــه در مجموعــه

بيـت  تر ،در همـين زمينـه  . ي سازمانيها در كليه مراحل شغلي و محدوده ،ي تكميلي خاص معلمانها آموزش

و  هـا  ارزشـيابي موقعيـت  طراحـي و  ، ي برنامـه ريـزي  هـا  مبتني است بر صالحيت اي حرفهتخصصي معلمان 

عنوان عنصر اصلي دانش فرايند  به منظور تقويت خود يادگيري سازمان يافته به ي يادگيري موقعيتيها محيط

ي معـين و بكـار بسـتن    هـا  اين امر بيش از همه مسـتلزم تمـرين و تجربـه آمـوزي در محـيط     . حرفه آموزي

 ي تفسـيري امكـان پـذير   هـا  سـاز را بـا شـيوه   ي كاري مسأله ها ي تأويلي است كه شناسايي موقعيتها روش

شود كه فرايندهاي يادگيري و توسعه فراگيران و  مي يي ميسرها و تصميم ها با اين شيوه بهبود اقدام. سازد مي

  . )Lempert 2000 , 257(كند  مي حرفه آموزان را تقويت
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1. Situated learning 
 .ترجمه شده است) مقاله 6(هاي اين فصل  كليه مقاله.  2
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  فايده  –مفاهيم پايه درتحليل هزينه  .3.5.0.1

عمالً . پذيرفته شده است 2عنصري از جامعه مدرن و انسانيعنوان  به درستي به آموزش كليه شهروندان

ديدي بخود راه تر ارزد اش مي هزينه به هاي ناشي از برقراري نظام آموزشي ا فايدهاي هن كاي هكس دربار هيچ

هايي  اي با پرسش بيت حرفهتر در نقطه مقابل آن، تأمين منابع مالي براي برنامه بزرگي در آموزش و. دهد نمي

خواهد بود  هاي از دست رفته كارآموزان ها و فرصت گوي هزينه هاي بدست آمده پاسخ ا فايدهاي هن كاي هدربار

شود كه خرج  اين سبب مطرح مي به 3اثربخشي هزينه به ها براي ارايه دليل نسبت درخواست. شود رو مي روبه

دليل آن كه  به شود و نيز لقي ميگيري اختياري و شخصي ت تصميم ،يك حرفه مناسبِ كردن براي آموزشِِ

نظر عمومي بر . اي غالباً با ابهام همراه است بيت حرفهتر و مسئوليت دولت در تأمين منابع مالي براي آموزش

اي پايه براي شغل است كه كارفرمايان و شايد  بيت حرفهتر اي نوعي بيت حرفهتر آن است كه آموزش و

  .كارگران بايد منابع آن را تأمين كنند

شود، از جهتي  اي چگونه بررسي مي بيت حرفهتر و ها و تأمين منابع مالي آموزش فايده ،ها اين كه هزينه

 4ميزان نرخ بازگشت سرمايه: آن كه مانند ،اي با مباحث خرد، سروكار دارد پاره. نفع اصلي است ذي به وابسته

ك سال اضافه تحصيل در يك دوره در مقايسه با ي ،اي بيت حرفهتر يك سال اضافه تحصيل در آموزش و

اي خاص كه كارآموزان آن را  هاي كارآموزي در حرفه ها و فايده دانشگاهي چه مقدار است؟ ميانگين هزينه

هايي كه در آموزش  رسانند چقدر است؟ ميانگين بازگشت سرمايه براي بنگاه پايان مي به انتخاب كرده و

بازگشت سرمايه در بين صنايع و مشاغل مختلف  چقدر است؟ نرخكنند  گذاري مي اي سرمايه بيت حرفهتر و

. شود اي يك كشور مربوط مي بيت حرفهتر وماهيت نظام آموزش  به كند؟ پرسشهاي كالن چگونه تغيير مي

اي در مقايسه با نظام آموزش عالي چقدر است؟ آيا شايسته  اندازه بهينه نظام آموزش فني و حرفه: مانند

هايي كه  انجامد يا بهتر است در برنامه مي گواهينامه اشتغال كه به هايي تاكيد گذارند رنامهب است كشورها بر

كنند؟ آيا يك برنامه  گذاري  شود سرمايه ختم مي 5يا استانداردهاي پودمان مهارت/مدارك دانشگاهي و به

                                                 
زي و اشتغال جوانان، ساختار خانواده و اقتصاد آمو حرفه: زمينه اصلي پژوهش. دكترا، استاد اقتصاد دانشگاه امريكايي شهر واشنگتن -روبرت اي لرمان .1

  .هاي اقتصادي رفاه، اقتصاد ازدواج، نابرابري
2. humane 
3. cost-effectiveness 
4. rate of return 
5. modular skill standard 
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تر دانشگاهي  گيري پر رنگ سازي براي اشتغال با جهت اي درمقايسه با نظام آماده بيت حرفهتر عمده آموزش و

هاي اجتماعي مؤثر باشد؟ در اين بخش نماي كلي  تواند در كاهش بيكاري جوانان و ديگر ناهنجاري مي

  . شود ها نيز پرداخته نمي بسياري از رويكرد به شود اما ها ارائه مي اي از اين پرسش متناسب با پاره

ها و تأمين منابع مالي  ها، فايده اي و هزينه حرفهبيت تر مباحث عمومي مطرح شده درباره ارزش آموزش و

فايده و مفهوم اثرات  –هاي نظري علم اقتصاد درباره تحليل هزينه  يا بطورضمني عمدتاً برجنبها آن آشكار

هاي  و فايده) يا منابع مصرف شده(هاي اجتماعي  هاي اقتصادي بر هزينه تحليل. مبتني است 1خارجي

ها،  همانند ديگر سرمايه گذاري. ورزند مي از يك فعاليت تاكيد) ي بدست آمدهيا منابع اضاف(اجتماعي 

ها بدست  ها در طول سال در حالي كه فايده ،پذيرد اي در آغاز كار صورت مي بيت حرفهتر هاي آموزش و هزينه

آينده با نرخ ) يها يا هزينه(هاي  مقايسه مناسبي صورت پذيرد، بايد فايده ،براي آن كه بين اين دو. آيد مي

اي را كه  ها يا بازگشت سرمايه توان نرخ هزينه همين شكل، مي به .2زمان حال تنزيل شود به بهره مناسبي

  . ها برابر شود محاسبه كرد ها و هزينه فايده 3تواند با ارزش حال مي

در مورد . نباشدهاي پولي متفاوت باشد يا  ها و فايده هاي اجتماعي ممكن است از هزينه ها و فايده هزينه

مانند مخارج مواد كه ارزش آنها از روي . اند اي اجتماعي شفافه اي، برخي از هزينه بيت حرفهتر آموزش و

شود  معلمان پرداخت مي به همين طور، دستمزدي كه در ازاي زمان صرف شده. آيد بهاي بازار آنها بدست مي

توانستند ايجاد  آنها در فعاليت اقتصادي ديگر مي زيرا معرف ارزشي است كه ،با هزينه اجتماعي برابر است

بيت تر وقت براي آموزش و آنچه كمتر آشكار است هزينه زماني است كه يك استاد كار يا مدرس پاره. كنند

اي باشد كه  لحاظ نظري، هزينه منابع بكارگرفته شده بايد برابر ارزش از دست رفته به كند؛ اي صرف مي حرفه

هاي اجتماعي از دست  گاهي هزينه. ايم آموزي بكار گرفته عاليتهاي اقتصادي ديگر درحرفهجاي ف به آنها را

هاي  فايده. شود كند ناديده گرفته مي شكل زماني كه كارآموز براي حرفه آموزي صرف مي به رفته در توليد،

كارآموزي و  در دورةچه اي است كه در توليد توسط كارآموزان،  ارزش افزوده ،اي بيت حرفهتر اصلي آموزش و

وري  ويژه افزايش بهره به گيري اين دو نوع فايده غالباً دشوار است، اندازه. شود چه در آينده، حاصل مي

و  4، مانند ارتقاء خودباوريتر هاي گسترده حتي برآورد فايده. كارگران در سالهاي طوالني پس از كارآموزي

 كه عمدتاً در دورة(ها  صحيح هزينهمقايسه . واحد پول بسيار دشوارتر است به ، و تبديل آنها5خودكارآمدي

اي بدست  بيت حرفهتر آموزش و ةكه بيشتر در زمان بسيار دورتري از دور (ها  و فايده) آيد آموزش پيش مي

در . هاي آينده براي بدست آوردن ارزش حال هركدام از آنهاست ها و فايده مستلزم تنزيل هزينه) آيند مي

                                                 
1  .externalities 
2. diseount 
3.. present value 
4.. self-concept 
5. self-efficacy 
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ها و تأمين  ها، فايده اي براي كل جامعه معنادار است، بررسي هزينه بيت حرفهتر حالي كه بررسي آموزش و

  . پذير است هاي توليدي و دولت نيز مناسب و توجيه مالي بطور جداگانه و برحسب كارگران، بنگاه

اي نفعي دريافت  بيت حرفهتر وعنوان يك كل از آموزش  به ا جامعهاي هكند ك فايده آشكارمي –تحليل هزينه 

در اين جا، . توزيع درآمدها ممكن است نابرابر باشد ،نوع تأمين منابع مالي تناسبِ به كند، هرچند كه مي

بيت فني و تر اگر كارآموزان و كارفرمايان نفع برندگان از آموزش و. يابد مفهوم آثار خارجي موضوعيت مي

  . ها را تحمل كنند اي باشند، آنان بايد خود هزينه حرفه

هاي  مانند ساير كارگران يا ساير بنگاه. رسد عضو سوم مي به وجود دارد كه اي هاي خارجي اما غالباً، فايده

. دارتقا دهها  در ساير شغلرا نيز وري كارگران  تواند بهره حضور نيروي كار ماهر در يك شغل مي. توليدي

رسد كه آنها را در آن شغل استخدام  هايي مي بنگاه به عشعرضه فراوان كارگران در يك حرفه نه تنها نف

دليل عرضه نيروي كار ماهر، از  به رسد كه تأمين كننده مواد اوليه آنها، هايي نيز مي بنگاه به بلكه ،كند مي

تر وكاهش نرخ جرايم نفع خواهند  هاي سالم شوند، سايرين از داشتن همشهري وري باالتري برخوردار مي بهره

ها را متقبل شوند، آموزش  با در نظر گرفتن اين آثار خارجي، اگر كارگران و كارفرمايان كليه هزينه .برد

 -نوعاً توسط دولت -دريافت منابع از ديگران. رو خواهد شد اي با كسري منابع مالي روبه بيت فني و حرفهتر و

شود بسياري  تر است و سبب مي يكسطح بهينه نزد به اي را تقويت كند كه بيت حرفهتر تواند آموزش و مي

  . ها مشاركت جويند برند در هزينه شكلي نفع مي به ازكساني كه

بيت تر تنوع ساختارها و نوع آموزش و به ها و منابع مالي، با توجه ها، فايده تعميم دادن درمورد هزينه

ورزند،  تاكيد مي ١مدرسهاي مبتني بر  بيت حرفهتر در كشورهايي كه بر آموزش و. آور است اي زيان حرفه

رغم آن كه  به برعهده دارد،نقش قابل توجهي اي  بيت حرفهتر معموالً دولت در تأمين منابع مالي آموزش و

هاي  در برنامه. رود شركت كنندگان در آموزش بيشترين سهم را از خالص منافع دريافت كنند احتمال مي

اي دارند،  و كارورزي و كارآموزي در آنها سهم عمدهاي كه كار محور بوده  بيت فني و حرفهتر آموزش و

  . شوند دار مي كارفرمايان نوعاً سهم قابل توجهي از هزينه را عهده

ها و تأمين منابع  ها، فايده نظري و شواهد تجربي در زمينه هزينه 2معرفي بصيرت به هاي اين بخش فصل

ي مبتني است كه در كشورهاي مختلف صورت هاي پردازد كه بر پژوهش اي مي بيت حرفهتر مالي آموزش و

هاي حرفه  شود، نظام كيب توليدات در ميان كشورها مشاهده ميتر هايي كه در رغم شباهت به .گرفته است

اي، ميزان درگير شدن كارفرمايان در آموزش  بيت فني و حرفهتر لحاظ اهميت نسبي آموزش و به آموزي

هاي فاحشي  اي، با يكديگر تفاوت بيت حرفهتر نابع مالي براي آموزش واي، و در سامانه تأمين م بيت حرفهتر و

  . دارند

                                                 
1. school-based VET 
2. insight 
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  نظريه سرمايه انساني   3.5.0.2

بودند بر تمايز ) Gary Beckr( و گاري بكر) J.Mincer( ب مينسروكارهاي نظري كه پيشگام آن ژاك

براي درون و هم بيرون بنگاه هاي داراي ارزش را هم  كه مهارت( ١شناخته شده بين حرفه آموزي عمومي

) انجامد افزايش مهارت مفيد منحصراً براي بنگاه مي به كه( ٢و حرفه آموزي ويژه) دهد توليدي افزايش مي

از آنجا كه حرفه آموزي عمومي ارزش كارگر را هم براي بيرون و هم براي درون بنگاه افزايش . ورزد تاكيد مي

دليل برخورداري از پرداخت دستمزد كمتر از  به ممكن است بنگاه هرگونه منفعتي را كه ،دهد، رقابت مي

وري  ميزان بهره به اگر بنگاه آموزش دهنده. وري كارگران كسب كرده باشد، خنثي خواهد كرد ميزان بهره

 وري باالتر خود مزدها را افزايش ندهد، كارگران براي كسب دستمزدي برابر با بهره ،حاصل از حرفه آموزي

ها  بنگاه ،گيرد كارگر تعلق مي به وري حاصل شده چون تمامي بهره. نقل مكان خواهند كرد ه ديگريبنگا به

اين دليل، مسئوليت تأمين منابع براي  به .گذاري در حرفه آموزي عمومي ندارند چندان تمايلي براي سرمايه

گذاري در  سرمايه به تر بيشها  بنگاه. شود آموزي عمومي معموالً بر عهده كارآموز و دولت محول مي حرفه

در مورد . وري در درون بنگاه و نه در بيرون آن بيانجامد ارتقاي بهره به هايي تمايل دارند كه مهارت

افزايش  به گذاري سرمايهاين شود  گردد و سبب مي بنگاه برمي به ها معموالً هاي ويژه بنگاه، فايده مهارت

با اين حال، برخالف روش نگهداري . دستمزدها همراه باشد وري منجر شود بدون آن كه با افزايش بهره

عنوان مخارج  به گذاري در حرفه آموزي گذاري براي تجهيزات و ماشين آالت، سرمايه ها در سرمايه حساب

  . وري درآينده ابه افزايش ظرفيت بنگاه و افزايش بالقوه بهرهثم به و نه ،شود حساب گرفته مي به جاري

بيت تر گذاري بنگاه در رو شد كه افزايش سرمايه هايي روبه با چالش نظريه سرمايه انسانيهاي مختلف  جنبه

كه برخي از  ناي هبا مشاهد) 1999a Acemoglu & Pischke(پيچكه  و موگلو آسه. اي را توجيه كرد حرفه

انگيزه دهند، چنين استدالل كردند كه  تيب ميتر كارفرمايان براي كارگران خود حرفه آموزي عمومي

هايي  است، هزينه ٣هاي تبادل در بازاركار سبب هزينه به كارفرمايان در تأمين منابع براي حرفه آموزي عمومي

ها اخراج و  ك شغل را دشوار و براي بنگاهتر مانند جستجوي شغل يا كارگر مناسب، كه براي كارگران

كه با . كند اي ايجاد مي ضافه درآمد بالقوههاي جستجو، ا اين هزينه. كند جايگزيني كارگران را پر هزينه مي

توانايي بنگاه در جذب بخشي از . تواند در اختيار بنگاه يا كارگر قرار گيرد ك شغل ميتر جايي و پرهيز از جابه

رشد  ها تر از دستمزد هاي اضافي سريع وري ناشي از مهارت كه افزايش بهره. شود اين افزايش درآمد سبب مي

گذاري خود در  دهد كه از سرمايه وري، فرصتي در اختيار كارفرمايان قرار مي بهره - ستمزداين شكاف د. كند

  . حرفه آموزي سود برند، حتي اگر حرفه آموزي عمومي باشد

                                                 
1. general training  
2. specific training  
3.  transaction 




	زش و � � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � ��� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    دا����� �و� ����    � 0ST                                        342 اول0ST اول0ST اول0ST اول    - - - - ا�ا�ا�ا

 

    

 - اي بيت فني و  حرفهتر هاي ناشي از آموزش و ترين نوع مهارت عمومي و ويژه، عام به ها بندي مهارت طبقه

وري  افزايش بهره به زيرا ،ها عمومي است گونه مهارت اين. دهد را تحت شعاع قرار مي –هاي ويژه شغل  مهارت

. شود، اما چون تنها بكار تعداد محدودي از كارفرمايان خواهد آمد ويژه است در بيرون از بنگاه منجر مي

تواند سبب  د كه تأمين منابع و محدوديت نقدينگي ميپذيرن پردازان سرمايه انساني مي برخي از نظريه

كارگران ممكن است با كمبود پول نقد الزم . گذاري كارگران در حرفه آموزي عمومي شود محدوديت سرمايه

در . و نتوانند درآمدهاي آينده خود را براي دريافت وام گرو بگذارند. رو باشند براي حرفه آموزي روبه

تر از  ينه را با دريافت دستمزدي كمتوانند بخشي از هز هاي حرفه آموزي كارمحور، كارگران مي دوره

براي انواع ديگر آموزش . توانستند دريافت كنند، تقبل كنند دستمزدي كه در موقعيت غيرآموزشي مي

ها مشكل نقدينگي را از طريق برقراري كمك هزينه تحصيلي و يا وام جبران  اي، نوعاً دولت بيت حرفهتر و

  . كند مي

ها و تأمين منابع مالي براي آموزش  ها، فايده مطالعه هزينهارتباط مباحث نظري با  3.5.0.3

  اي  بيت حرفهتر و

اي با تصويري كه از مباحث نظري ارائه شد روشن شده و  بيت حرفهتر هاي آموزش و برخي از پيچيدگي

ها نشان داده  ها و فايده ها، مباحث تأمين منابع مالي، و فرايند هزينه پيوند ميان راهبردهاي ارتقاء مهارت

 ماًاي عمو بيت حرفهتر هاي آموزش و ها و فايده كه چرا مطالعه هزينهدهد  ها نشان مي اين گونه بحث. شود مي

بيت تر گذاري در آموزش و مطالعات بنگاه محور، كه بر سودآوري سرمايه) 1: شود دو دسته تقسيم مي به

براي . براي كارگران سروكار دارد مطالعات كارگر محوركه با نرخ بازگشت سرمايه) 2اي متمركز است؛ و حرفه

، تاكيد بر مطالعات بنگاه محور طبيعي است زيرا كارفرمايان عمدتاً ١هاي كار محور مانند كارآموزي دوره

درحرفه آموزي  .گيرند ارائه خدمات كارآموزي تصميم مي بخش بزرگي از هزينه را تحمل كرده و دربارة

 - هزينه فرصت از دست رفته محصالن و هزينه ارائه خدمات حرفه آموزي –مدرسه محور، دو هزينه عمده 

بيت تر آموزش و ٢اين دليل، در مطالعات ميداني به .آموزان و دولت خواهد بود عهده دانش بطور عمده بر

شود؛ در عوض بر روي  ملحوظ داشتن نقش كارفرمايان نمي به اي مدرسه محور، نوعاً چندان توجهي حرفه

موزان و هاي پرداخت شده توسط حرفه آ حرفه آموزان تمركز شده و تنها گاهي هزينه به بازگشت سرمايه

 اي در اياالت متحده مانند آن كه در سنجش ملي آموزش حرفه. شود دولت در مطالعات دخالت داده مي

هاي  ي از افزايش دستمزد حرفه آموزان در مطالعه وارد شده اما هيچ اطالعاتي درباره افزايش هزينهدبرآور

). Silverberg/ Warner/ Fong/ Goodwin 2004(اي بدست داده نشده است  بيت فني و حرفهتر آموزش و

                                                 
1. apprenticeship 
2. empirical  
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گيري تأثير روي شريك سوم، شامل ساير كارفرمايان، كارگران و جامعه در  اندازهبراي در اندكي از مطالعات 

  . عمل آمده است به هاي كليت خود كوشش

ضات گيري تعار اي و استفاده از نتايج آنها در تصميم بيت حرفهتر هاي آموزش و ها و فايده در برآورد هزينه

يا آن كه در غياب آموزش فني  ١نخستين تعارض در تعريف اصطالح خالف واقع. آيد نظري و عملي پيش مي

. اين پرسش بسيار دشوار است به دادن پاسخ منسجمي. آيد اي چه اتفاقي خواهد افتاد پيش مي و حرفه

با كساني كه در چنين . گذارنند مياي را  بيت حرفهتر آموزش و آموزان يا كارگراني كه دورة حرفه مقايسه

اي را  بيت حرفهتر شود، زيرا كساني كه آموزش و رو مي اند با مشكل انتخاب نمونه روبه شركت نكرده اي برنامه

يك راه حل، كه در ارزشيابي . اند متفاوت هستند اند بالقوه با كساني كه چنين انتخابي نكرده انتخاب كرده

ي شغل مورد پشتيباني دولت فدرال در اياالت متحده قرار گرفته، آزمايشي برا يهاي حرفه آموز برنامه

) اي بيت حرفهتر آموزش و به با دسترسي(گروه آزمايشي  به طور تصادفي به اجتماعي است، كه در آن داوطلبان

از اين  ٢)تجربي(مطالعات آزمايشي . شوند تقسيم مي) اي حرفه  بيتتر آموزش و به بدون دسترسي(و گروه گواه 

 3و برنامه سپاه كار) Orr/ Bloom/ Bell et.al 1996( آموزي نوع طبق قانون مشاركت در حرفه

)McConnell/ Glazerman 2001( ها در  ها و فايده وي اين مطالعات هزينهد در هر. اجرا در آمده است به

ترين  مطالعه سپاه كار جامع. كليت خود از نقطه نظر حرفه آموزان، دولت و جامعه در نظر گرفته شده است

هاي اجتماعي در نظر گرفته شده  هاي ناشي از كاهش جرائم و ساير ناهنجاري اي بود كه در آن فايده مطالعه

هاي  ها و فايده بر است و تخمين هزينه متأسفانه مطالعات تجربي پر هزينه هستند، اجراي آنها زمان. بود

مشكل اساسي دوم ويژگي پس از . شود بسيار دشوار است رمايان ميواسطه آنها متوجه كارف به اي كه بالقوه

وري  بهره  هاي گذشته را روي درآمدها و افزايش آنها تأثيرات برنامه. هاست ها و فايده در مطالعات هزينه ٤وقوع

ا اين مرتبط ب مسالة. راي آينده قابل تعميم نيستلزوماً نتايج آنها ب كهكنند،  در زمان گذشته بررسي ميرا 

حرفه  ٦اي براي يك گروه ورودي بيت حرفهتر و آموزش ٥شناسايي اثربخشي. مقوله، زمان اجراي مطالعه است

و تا آن زمان شرايط محيطي ممكن است . است سال انتظار 10-5آموزان در زمان حال، مستلزم حداقل 

گذاري در برنامه  يناني سرمايهسوم، اگر نگوييم هيچ، مطالعات بسيار اندكي، مخاطرات و نااطم. تغيير كند

). Lith 1998(اند  توسط كارفرمايان و كارگران را بر روي دولت در نظر گرفته ةاي ويژ بيت حرفهتر آموزش و

طوركامل بدست آيند صورت  به ها ها خيلي پيش از آن كه فايده گذاري ديگر، هزينه همانند هر سرمايه

ايجاد  ها يي بيش از هزينهها طورعمومي نيز فايده به اي بيت حرفهتر افزون برآن، حتي اگر آموزش و. پذيرد مي
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، و يا شكلي از حرفه آموزي ١اي ويژه در زمينه شغلي كند، بازهم مردم تمايل دارند بيشتر در دوره

يا شغلي و در  ٢ي صنعتيها ها، در رشته ميزان تنوع قابل توجه در انواع حرفه آموزي. گذاري كنند سرمايه

  . كند ها را با خطاي بيشتري همراه مي افزايد و تعميم يافته اين نااطميناني مي به سطوح مختلف كيفيت

يك كارگر اضافي  آموزشِ. بسيار دشوار استمستند كردن  را ها ها و هزينه چهارم، با دقت سرجمع فايده

طرف  به وري كارگران بستگي ارتقاي بهره به تندهد، اما دست ياف ظرفيت جامعه را افزايش مي ،براي يك شغل

تعليم يافته ممكن است جاي گزين كارگران تعليم يافته ديگر  بدون تقاضاي كافي، كارگران تازة. تقاضادارد

 وري، براي كاهش نابرابري، براي ساختار دادن تر اجتماعي براي بهره هاي گسترده براي درك فايده. شوند

مطالعه الگوها در ميان كشورها بپردازند،  به راحي فرايندها و محصوالت، پژوهشگران بايد، و براي طربازاركا به

  . العاده براي تفسير و تلفيق روندها و ادبيات پژوهش است كاري كه نيازمند مهارت فوق

  هاي كارفرما محور برنامه ةمطالعات دربار    3.5.0.4

 ويژه مطالعة به .نبايد پژوهشگران را از تكاپو بازدارندهاي دشوار ارزشيابي هرچند مهم هستند اما  پرسش

 ،نخستين گام. پشتيباني مالي كارفرمايان برخوردارند نيازمند توجه بيشتري هستند هاي آموزشي كه از برنامه

اين مفاهيم و شواهد ميداني  دربارة) Walden) (← 3.5.1(والدن. هاست ها و فايده مفاهيم هزينهسازي  شفاف

در . اي، بحث كرده است بيت حرفهتر هاي فراهم كننده آموزش و آنها بيشتر از نقطه نظر شركتمرتبط با 

اي يا تمركز  بيت حرفهتر آموزش و به هاي ثابت شركت ها بايد از ميان اختصاص بخشي از هزينه مطالعه هزينه

 .يكي انتخاب شود كند، اي را همراهي مي بيت حرفهتر وكه آموزش ي اضافي  يعني هزينه ٣ي نهاييها برهزينه

هاي نهايي صورت  ها وفايده اي بايد براساس هزينه بيت حرفهتر گيري درباره انتخاب آموزش و هرچند تصميم

كه در شود  مي ٤اند كه در برگيرنده مخارج باالسري هايي را بكارگرفته پذيرد، ولي برخي از مطالعات هزينه

اي از  هاي نهايي پاره از سوي ديگر، گاهي در محاسبه هزينه. اي تحميل خواهدشد بيت حرفهتر غياب آموزش و

طور مسلم، بخشي از  به .شود ناديده گرفته مياي  بيت حرفهتر هاي مستقيم منابع مرتبط با آموزش و هزينه

وقت استفاده  بيان حرفه آموزي پارهدستمزد مديران ارشد شركت ارائه كننده خدمات حرفه آموزي و از آن مر

حساب هزينه  بهو بدين دليل بايد  دهد را نشان مياي  بيت حرفهتر هاي آموزش و از منابع واقعي توسط برنامه

جزء هزينه ) هاي موظف شامل فايده(كارآموزان  به هاي رويكرد استاندارد آن است كه پرداخت. گرفته شود

اي براي شركت است، ولي  شود هزينه كارآموزان پرداخت مي به كه بشمار آيد هرچند آشكارا دستمزدي

هاي فرصت كارآموزان، براي جامعه باشد يا  ممكن است جزيي از هزينه واقعي منابع يعني همان هزينه
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2 Industnid  gields  
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4 Overhead  
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اي جاي گزين آموزش و پرورش استاندارد شود، در اين حالت هزينه برابر با  بيت حرفهتر اگر آموزش و .نباشد

جاي حرفه آموزي در نظام عادي آموزش و پرورش شركت  به هنگامي كه ،هاي كارآموز است تهارزش آموخ

اي در يك شغلي جاي  بيت حرفهتر اگر آموزش و. اي بسيار دشوار است اما تعيين ميزان چنين پديده .كند

توانست در  مياي است كه كار آموز  گزين كارشود، در اين حالت هزينه منابع برابر با محصول از دست رفته

  . صورت اشتغال بكار توليد كند

شمار  به عنوان فايده به ها در نظر گرفته شود يا اين كه ارزش كار توليدي كارآموز در محاسبه كاهش هزينه

طور محسوس تأثير  به ها ها و فايده در هردو حالت، در توازن هزينه. هاست آيد تا حدودي تابع سليقه

ها  يكي از روش. كند ش براي برآورد ارزش حاصل از كار كارآموز اشاره ميدو رو به والدن. گذارد مي

وري آنها در  گيري بهره دهد، اندازه گيري زماني است كه كارآموز براي شركت كار توليدي انجام مي اندازه

روش دوم . تر براي كارآموز است جويي ضمني در پرداخت دستمزد كم مقايسه با يك كارگر عادي، و صرفه

  . براي توليد محصولي معادل توليد كارآموز خرج كند يابد مي اي است كه شركت حاسبه هزينهم

آيد مشتمل است بر  اي بدست مي بيت حرفهتر گذاري شركت در آموزش و هاي اضافي كه از سرمايه فايده

ك تر تر نرخ كم اند، كه در درون شركت آموزش ديده وري باالتر كارآموزاني هاي جاري، بهره كاهش در هزينه

هاي  هاي بدست آمده از مطالعه پيمايشي شركت از بكارگيري داده .شغل، افزايش استفاده از ظرفيت توليدي

گيري شده كه  نتيجه اين طور ،آنها اشاره شده است به آلماني درگير با حرفه آموزي، كه در مطالعات والدن

  . نهايي است ننده خدمات حرفه آموزي بيش از هزينههاي ارائه ك هاي حرفه آموزي براي اكثريت شركت فايده

  اي  بيت حرفهتر هاي ملي تأمين مالي آموزش و تفاوت در شيوه   3. 5.0.5

معموال . گيرد كارگران و بقيه جامعه هم تعليق مي به رسد بلكه كارفرمايان مي به ها نه تنها ها و فايده هزينه

ها را دريافت  كند، چه كسي فايده ها را تحمل مي سي هزينهاي براين كه چه ك بيت حرفهتر نوع آموزش و

 تيمرمن. گذارد دار است تأثير مي نوبت خود، چه كسي مسئوليت تأمين مالي را عهده به كند و مي

)Timmerman ()←3.5.2 (بيت تر اي و شيوه تأمين مالي آموزش و بيت حرفهتر با توصيف انواع آموزش و

ها،  ماهيت صالحيت(ها از جنبه فلسفي  نظام. اين پيوندها را بررسي كرده استاي در ميان كشورها  حرفه

اي، مراكز حرفه آموزي،  مدارس حرفه(تيبات سازماني تر ، و)ها نقش دولت و شركت(، اداره )هاي آموزشي شيوه

  .با يكديگر تفاوت دارند) هاي دوگانه حرفه آموزي هاي مستقل حرفه آموزي، و نظام بنگاه

 اي كه بيشترين عموميت را داشته و پيوندي با شركت خاصي ندارند، بيت حرفهتر هاي آموزش و رويكرد

اي با  بنابراين، مدارس حرفه. دنكن احتمال زياد بيش از همه تأمين مالي دولت و كارگران را طلب مي به

. شود عمومي تغذيه مي تأمين مالي از طرف دولت متكي هستند كه معموالً از درآمدهاي به احتمال زياد
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تأمين  نيازمند ،شكل غيرمتمركز تاكيد دارند به هاي ويژه در مهارت ١هايي كه بر حرفه آموزي ضمن كار نظام

كنند كه غالباً با يك  هايي ارائه مي حرفه آموزي اياالت متحده و كانادا. هستند ها منابع مالي توسط شركت

شود، احتمال آن كه  آموزي از تجهيزات مناسبي استفاده مي چون در اين نوع حرفه. شغل گره خورده است

هاي آسيايي منابع مالي الزم را براي حرفه آموزي عميق  شركت. كاربرد عمومي پيدا كند بسيار اندك است

تيب براي كاركنان تر اين به و. كنند هاي شركت تأمين مي هاي مرتبط با فعاليت كارگرانشان در طيفي از زمينه

مراكز حرفه آموزي كه . آورند هاي درون شركت فراهم مي هاي بلند مدت منعطفي مناسب فعاليت تخود مهار

ها قرار دارند غالباً از طريق وضع عوارض براي كليه كارفرمايان آن بخش منابع  در خدمت گروهي از شركت

وئيس و اتريش، در درجه هاي مستقر در آلمان، س همانند نظام ٢هاي دوگانه نظام. كنند مالي الزم را كسب مي

اما عموماً دولت براي آموزش نظري كه در . شود ها تأمين مي د شركتخومنابعي هستند كه از  به اول متكي

ها در اين  منابع قابل توجهي كه توسط شركت. كند شود منابع مالي تأمين مي اي ارائه مي مدارس حرفه

شود گمراه كننده است، زيرا با  يز كاربرد دارند صرف ميهايي كه در بيرون شركت ن ها براي حرفه آموزي نظام

در تبيين . استخدام خود در آورند وجود دارد به ها كارگران را پس از كسب مهارت خطر آن كه ساير شركت

هاي استخدام، محدود شدن  جويي در هزينه هاي توليد حين حرفه آموزي، صرفه مقوله به اين پديده تيمرمن

  .كند اشاره ميو ويژه  كارگران، و ماهيت مكمل بودن حرفه آموزي عمومي) ٣تحرك(جايي  جابه

   اي هبيت حرفتر و اقدامات ملي براي درگير كردن كارفرمايان درتامين منابع مالي آموزش

اندكه كارفرمايان حجم قابل  اند، ولي غالب كشورها بسيار مشتاق متنوعح  ت آ هاي ملي هر چند كه نظام

نيروي كار  به حرفه آموزي را براي كاركنان فعلي خود  و براي كارگران جواني كه تازه توجهي از خدمات

المللي را با  تجربه بين) Brandsma & Smit( )← 3.5.3(اسميت  و برندزما. پيوندند فراهم آورند مي

گروه  4آنان كشورها را در . اند رويكردهاي متنوع براي تقويت حرفه آموزي كارفرما محور مورد بحث قرار داده

  . اند بندي كرده طبقه

مستقر است، كارفرمايان  كه در استراليا، كانادا، بريتانيا، و اياالت متحده 4هاي آزاد اقتصادي در نظام

. آزادي عمل دارند ،برحسب الزمات كسب و كارشان ،اي كارگران خود و يا خوداري از اين كار بيت حرفهتر در

هاي بلند  اندكي از آنها دورهتنها كنند اما  حتي در اين كشورها نيز كارفرمايان خدمات حرفه آموزي ارائه مي

غالباً حرفه ). OECD 1999c( كنند گواهينامه صالحيت منتهي شود برگزار مي به مدت حرفه آموزي كه

 Lerman/ Mckernan/ Riegg(ها كوتاه مدت، بسيار ويژه، و متناسب  با نيازهاي شركت است  آموزي

، بيش از سه تا از چهار شركت امريكايي مخارج كارگران را براي هزينه 1994افزون برآن، از سال ). 2004
                                                 

1 On-thy-job-trainiy  
2 Dual systems 
3 Mobility  
4 Laissez-Gaire  
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درصد از آنها در زمينه كار با  70د و بيش از كنن ها ومؤسسات حرفه آموزي بازپرداخت مي ثبت نام در كالج

 اند اي ارائه كرده آموزش حرفه 1اننهمگ آموختن از، سواد رايانه، كارگروهي، و كاال توليدبخش تجهيزات 

).(Lerman/ Sehmidt 1999  نظام تعهدات مديران ارشد كه در كشورهاي اسكانديناوي مستقر است، در

گيرد و در  پردازند در برمي ارائه خدمات حرفه آموزي مي به ارفرمايان را كهدرصد ك 80فنالند بيش از و نروژ

در . كنند هاي حرفه آموزي شركت مي درصد كارگران در يك سال معين در دوره 50 اين دو كشور بيش از

 كه كند هاي حرفه آموزي پشتيباني مي ، دولت و كارفرمايان از برنامه ها هاي مشترك اتحاديه دانمارك كميته

 55اي را براي  هاي حرفه آموزي گسترده آنها برنامه. كند طور گسترده دولت منابع مالي آنها را تأمين مي به

دولت بخش  مشاركتهاي بخشي در هلند نيز از طريق  برنامه. گذارند اجرا مي به بخش در اقتصاد دانمارك

ها و  شركاي اجتماعي، شامل اتحاديه. كند خصوصي، امكانات مالي حرفه آموزي را براي كارفرمايان تأمين مي

مفهوم . كنند ريزي و مديريت برنامه مشاركت مي كارفرمايان، براساس قراردادهاي دست جمعي در برنامه

ت متحده نيز مورد توجه قرارگرفته هاي بخشي براي سامان بخشي حرفه آموزي شغلي محلي در اياال طرح

  ).Blair 2002. (است

ها كفايت نكند،  ها و ديگر انواع پشتيباني در جايي كه يارانهها براي گسترش حرفه آموزي  برخي دولت

مبالغي واريز كنند تا براي اعطاي كمك  2صندوق حرفه آموزي به اند كارفرمايان را موظف كنند تالش كرده

ها موظف شوند حداقل بخشي از  نوعي ديگري از تكليف آن است كه شركت. رف برسدمص به حرفه آموزي

. نمايند صندوق حرفه آموزي واريز به دهند يا آن را دستمزد پرداختي خود را براي حرفه آموزي اختصاص مي

چنين  اجرا گذاشته شده است، اما به هاي تأمين منابع مالي اجباري توسط كارفرمايان در چندين كشور طرح

ري و هزينه اداري گسترده و درهم ريختگي، مثالً، بر سر اين كه ساالاقداماتي معموالً با مقاومت شديد و ديوان

گيرند كه تشويق  برندزما و اسميت نتيجه مي. توان حرفه آموزي ناميد همراه خواهد شد چه چيزي را مي

آن كارفرمايان شريك عمده بشمار  مستلزم يك ساختار سازماني است كه در حرفه آموزي كارفرمايان

  . كنند هاي آن كمك مي و برنامه 3هاي حرفه آموزي توسعه سياست به آيند و مي

  براي افراد و جوامع محلي   ح ت آ تر ي گستردهها فايده    3.5.0.6

زندگي دو نوع زندگي،  افراد در هر به هاي مهم آن كه آن است كه فايدهح  ت آ شيوه ديگري براي تشويق

بر درآمد ح  ت آ تأثير به آثار علمي مربوط. رسد مستند شود عموم جامعه مي به اي و زندگي اجتماعي، و حرفه

هاي همراه با مشاركت  بدون شك نتايج تابع ماهيت برنامه است اما حتي نظام. افراد بسيار گسترده است

                                                 
1 Cross-trainingشود كه كاركنان يك شركت درباره وظايف همكاران خود آموزش ديده و براي كار گروهي يا يكديگر آماده  آموزشي گفته مي ، به

 ).م(شوند 
2 Training fund  
3 Training policy  
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شاپ و مين  بي. آموزي خواهد شدحرفه ناشي از بسيار محدود كارفرمايان نيز موجب افزايش درآمد 

)Bishop & Maine2004 ( دريافتند كه در اياالت متحده گذراندن چهار درس پيشرفتهCTE جاي دو  به

سال  8درس و يك درس اختياري مورد عالقه داوطلب موجب افزايش محسوس دردرآمد و نيز اشتغال افراد، 

وري تجاوز  اي و بهره از حيطه دوران حرفه ح  ت آ هاي فايده. شود مي پس از فارغ التحصيلي از دوره متوسطه

 ,Fienstei( فينثتاين، كيرپال و سانچز. گذارد و اجتماعي نيز عمالً تأثير مي 1هويت هاي سرمايهبر كرده و 

kirpal & sanchez) ( ←3.5.4 (شود اين تأثيرات اعمال شود مورد بحث قرار  سازوكاري را كه موجب مي

، عزت 2اي اعتماد بنفس بيت حرفهتر و دهد آموزش كنند كه نشان مي شواهدي ميداني اشاره مي به داده و

اي  انداز آينده حرفه دهد، و چشم هاي اجتماعي، روابط اجتماعي و انگيزه يادگيري را افزايش مي ، مهارت3نفس

دگي؛ بارداري نوجوانان نوبت خود، موجب بهبود سالمت جسمي و كاهش افسر به اين اثرها. سازد را روشن مي

از جمله كاهش نرخ  ،رسد جامعه مي به هايي كه مطالعات چندي نيز فايده. گردد هاي جرم خيز مي و فعاليت

. اهميت داردح  ت آ مسلماً، شكل وكيفيت. اند جرايم و بهبود تعامل ميان جوانان و جامعه را مستند كرده

گيرد با احتمال زياد بيشترين تأثير را در بهبود هويت و  مي هايي كه يادگيري از محيط كار را در بر برنامه

  . سرمايه اجتماعي خواهند داشت

  وري بهرهبراي  اي هبيت حرفتر آموزش تر ي گستردهها فايده

منظور كارگر مولد و با صالحيت  به اي افزون بر رسالت نخست خود كه افراد را بيت حرفهتر آموزش و

دهي  كارگران نيز كمك كند تا نقش محوري خود را در شكل به تواند مي ،كنند ميمناسب اشتغال بودن آماده 

ح  ت آ كند كه استدالل مي) Ruth ()← 3.5.5( روت. ها بر عهده گيرند فرايندهاي توليد و در توسعه نوآوري

موفقيت آنها كمك كند با  به اي برخوردار است تا خصوص از اهميت ويژه به براي كشورهاي توسعه يافته

انداز، عملكرد قوي آلمان در توليد  از اين چشم. توليد منعطف را پشت سر بگذارند به گذار از توليد انبوه مرحله

اي از مطالعات ميداني كه توسط  مجموعه. خويش است اي بيت حرفهتر منعطف بسيار مديون نظام آموزش و

 دهد كه چگونگي نقش ت نشان مياس) Wagner/ Seedman 1987,1989(مستند شده  رنسيدمن و واگ

هاي كسب  تعامل ميان مهارت. ي در صنايع خاص كمك كرده استور بهرهافزايش  به 4ويژه كارآموزي بهح  ت آ

  . وري ظريف اما واقعي است هاي مشوق بهره اي و نوآوري بيت حرفهتر و هاي آموزش شده از طريق برنامه

   اي هبيت حرفتر و تأمين مالي آموزش و  ها هزينه ها،  به سوي مطالعات فراگيرتر فايد

                                                 
1 Identity capital 
2 Self confidence  
3 Self-esteem 
4 apprenticeship 
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با ارزش است اما در حد كفايت براي در برگيري كليه آثار ح  ت آ هزينه –فهرست موجود مطالعات فايده 

. گيرد شناختي و مسائل عملي نشأت مي دشواري كار از مسائل روش. نيست يك نظام رشد يافته فراگير ةعمد

هاي  اي است، يا پژوهش برآورد اثرات در طول حيات حرفه اش دراز مدت كه الزمهگيري  مانند مطالعات پي

هاي چندگانه بين شركت و كارگران كه  وري، و واكنش آوردهاي بهره تفصيلي شركت محور براي برآورد دست

هش در هر حال، پژو. تر است تواند سبب ايجاد اثر بازار شود كه از جمع اثرات فرد فرد كارگران بيش مي

براي فهم كامل اين نظام و بهترين شكل ح  ت آ درباره اثرهاي انفرادي و نيز درباره آثار گسترده يك نظام

  .گذارد از اهميت بسيار بااليي برخوردار است هايي كه دراختيار فرد و جامعه مي دهي فرصت سامان

٣.٥.١٣.٥.١٣.٥.١٣.٥.١                *Ü�Ý*Ü�Ý*Ü�Ý*Ü�Ý    2222    X0یÞوX0یÞوX0یÞوX0یÞزش و���� ���2222    و	
� �
	زش و���� ���� �
	زش و���� ���� �
	زش و���� ���� �     �Ö>å ون� �        ا� �ون �Ö>å ا� �ون �Ö>å ا� �ون �Ö>å ا
0�ÄÐ	íX:    |	�>º          ١وا�0ن       Gunter Walden      

2Y>ºZ:  �[:\&   ¼â]^È0اfL  
   تعريف اصطالحات    3.5.1.1

بيت تر هاي آموزش و آموزي براي ارزشيابي عملكرد نظام حرفه  يها ها و فايده هزينه به هاي مربوط داده

اي درون  بيت حرفهتر آموزش و به تا جايي كه ،)5.4.1← ؛3.5.2←(از اهميت كليدي برخوردارند  اي حرفه

ما با توصيف اصطالحات . ها برخوردار است شود، آلمان از سنت دراز مدت محاسبه هزينه شركت مربوط مي

 شود آغاز درون شركت بكار گرفته ميح  ت آ هاي ها و فايده پژوهش درباره هزينه ةمرتبط كه در حيط

 . كنيم مي

  ي حرفه آموزي ها هزينه

كه از توليد كاال و خدمات  شود تعريف ميارزشي مصرف  چون هم ها اقتصادي، هزينه هاي به زبان نظريه

ها مورد نياز  ها، مقدار و ساختار ارزش براي محاسبه هزينه). Wohe 2002,1083(شركت حاصل شده است 

روش در . آيد ميكيبي از كاال و خدمات مصرف شده بدست تر هزينه از حاصل ضرب مقدار و ارزش. است

گيري و ارزشيابي  آموزي اندازه  اشخاص و مواد الزم براي حرفه ي، فهرست تفصيل2يابي جذبي محاسبه هزينه

                                                 
 .نگاه كنيد 3.4.3براي شرح حال به مقاله  -گونتر والدن .1

2.absorption costing 
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مورد توجه قرار گيرد در آموزي درون شركت  اي كه بايد در مورد حرفه  نماي كلي اقالم هزينه. شود مي

  . آمده است 1شكل

تدوين توسط كميسيوني از خبرگان  1970در اوايل دهه  آموزي هاي حرفه براي محاسبه هزينه الگوي پايه

از آنجا كه بسياري . شهرت داشت) SK 1974( "اي هها ومنابع مالي آموزش وتربيت حرف هزينه"نام  به كهشد 

گيري اجزاء  اي اندازهبركنند،  آموزي از مبناي ديگري استفاده نمي هاي حرفه  ها در محاسبه هزينه از شركت

در الگوي محاسبه هزينه  هاآن سپسشود،  مي استفادهها  جمع آوري داده شكل  يك ةمرتبط با هزينه، از سامان

  . شود مي كيبتر با هم

هاي اضافي كه  شود كه، افزون بر هزينه ها موجب بروز مشكلي مي بكارگيري كامل اصول محاسبه هزينه

رغم اين واقعيت كه شركت حتي  به هاي باالسري نيز، شود، برخي هزينه مي مربوطآموزي  حرفه  به مستقيماٌ

براساس بنابراين، . گيرد حرفه آموزي تعلق مي به ،هآموزي نيز ناگزير از تحمل آنها بود در غياب برنامه حرفه

با اين . شود ته نميگرفافتد در نظر  را كه عمالً اتفاق مي اي هاي اضافه چنين هزينه ،اصل محاسبه كامل هزينه

آموزي   حرفه گيري شركت براي ارائه خدمات ها محتمالً درتصميم حساب گرفتن اين گونه هزينه حال، به

  .)Bardelebm/Beicht/Feher,1995,23f6(آيد  عامل حساسي بشمار مي

  
  )Beicht/ Walden/ Herget 2004a, 22( آموزي درون شركت اجزاي هزينه در حرفه -1شكل 
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در محاسبه . شود بكار گرفته مي يجذب يابي نيز افزون بر محاسبه هزينه 1امروزه محاسبه هزينه نهايي

آموزي  شكلي با حرفه  به كه) ي اداريها شامل كاركنان بخش(وقت، كاركناني  هزينه نهايي، هزينه مربيان پاره

   .شود حساب گرفته نمي به ،دهند درگير هستند ولي هم زمان وظايف عادي خود را نيز انجام مي

 تر است مناسب يابي جذبي ن كه كدام يك از دو روش محاسبه هزينه نهايي يا هزينهاي هگيري دربار تصميم

مخصوصاً  هنگامي كه محاسبه هزينه براي مقايسه با . هاي مورد  نظر در تحليل هزينه بستگي دارد هدف به

المللي قرار است صورت  د يا هنگامي كه مقايسه بينگير هاي نظام حرفه آموزي آلمان صورت مي ديگر بخش

بر تصويري كلي از چگونگي مصرف  منابع است و در اين حالت كاربرد شيوه محاسبه تر  بيشپذيرد، توجه 

از سوي ديگر، محاسبه  هزينه نهايي،  معرف  شيوه  كار .  دهد تري بدست مي تصوير كامل يجذب يابي هزينه

هاي اضافي  كه بر شركت ارائه كننده خدمات حرفه آموزي تحميل  دادن هزينهآمدي  است براي نشان  

  ). Beicht/ Walden/ Herget 2004a, 28مقايسه كنيد (شود  مي

مبتني بر هر دو نوع حرفه آموزي در شركت و در مدرسه ( هاي حرفه آموزي در نظام دوگانه يكي از ويژگي

كار با ارزش توليدي و تجاري نيز  به ين حرفه آموزي در شركتآن است كه حرفه آموزان عموماً ح) اي حرفه

تيب معرف بازگشت تر دهد و بدين محصول توليدي حرفه آموزي بار هزينه شركت را كاهش مي. دنپرداز مي

اين سبب، همواره بين  به .توان آن را از هزينه كل كسر كرد سرمايه ناشي ازحرفه آموزي تلقي شده و مي

شوند، كه نوع اخير  تفكيك قائل ميهاي حرفه آموزي  ، و خالص در محاسبات هزينه٢ناخالصهاي  هزينه

ن اي هنقطه آغازين محاسبات بازگشت سرماي. معرف حاصل كسر بازگشت سرمايه از هزينه ناخالص است

اگر همان ارزشي را كه فرض است كه كار توليدي انجام شده توسط حرفه آموز براي شركت دارد  پيش

 /Bardelebemنگاه كنيد ( ٣)اصل معادل(انجام شود  كاركاركنان عادي همان  به پرداخت دستمزد با چاربودنا

Beicht/ Feher1995, 26 .(توليد اشتغال دارد  به آموز هاي زماني كه درآن حرفه گيري دوره تيب اندازهتر بدين

. آيد سرمايه در حرفه آموزي بشمار مي و سطح عملكرد او در مقايسه با كارگر عادي، مبناي محاسبه بازگشت

. شود مي گفته ٥آن روش جانشيني به كمك ابزاري است كه به محاسبه، بازگشت سرمايه ٤روش بديل

ميزان اضافه چنين  هممنابع انساني كه شركت بايد استخدام كند و  هزينهجانشيني عبارت است از برآورد 

در  يچنين فراينداستفاده از با اين حال . نشودانجام كاري مورد نياز در صورتي كه هيچ نوع حرفه آموزي 

  . آيد چشم مي به تر ي ميداني كمها پژوهش

  ي حرفه آموزي ها فايده

                                                 
1. marginal costing 
2 gross 
3 eguivalemee 
4 altermative 
5 substitutipn 
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گيري آنها  اندازهسادگي  به مستقيما قابل شناسايي نبوده و هاي شركت از حرفه آموزي درون شركت فايده

هاي  ها در روش داده آوريجمع  1آنها از ساختاري برخوردارند كه مستلزم عملياتي كردن. پذير نيست امكان

را داشته باشد،  "3بازگشت"رسد همان معني  بنظر مي 2طور كلي، مقوله فايده به .پژوهش ميداني است

. آيد عمل مي به ي است كه براي حرفه آموزيناشي از خرج ، فايدة"بازگشت سرمايه"منظوراز اين اصطالح 

هرحال، كاربرد اين اصطالح موضوع تعارض  به ازنقطه نظر سرمايه گذاري درحرفه آموزي درون شركت،

را تنها براي افراد  "ها فايده"نظر تيمرمن برآن است كه اصطالح ). Timmermann 1998(برانگيزي است 

با اين حال در . استفاده كند "4اثرها"تر  در سطح شركت از اصطالح كليدهد كه  مي جيحتر و. توان بكاربرد مي

كنند، در  نظر كارشناساني كه در اين زمينه كار مي نيز به ن مفهوم در محافل علمي واي هستردغياب پذيرش گ

 حصراًآيد من مي پي هر چند آنچه در. بكار گرفته خواهد شد "ها فايده"همان اصطالح  مانند گذشته مقالهاين 

تواند براي حرفه آموز و جامعه نيز  رسد، اما حرفه آموزي مي شركت مي به پردازد كه  هايي مي فايده به

شود اثر اقتصادي  هايي كه بر اثر حرفه آموزي درون شركت حاصل مي فايده. همراه داشته باشد به هايي فايده

). Timmemann1988(ايده غير پولي باشد مثبتي براي شركت بدنبال دارد خواه شكل پولي داشته باشد يا ف

  .صورت پولي كميت بخشيد به توان كم يا بيش رسد مي فرد مي به اي را كه فايده

اي  تكرار تأكيد دارند كه بين فايده به كنند بندي مي براي شركت را طبقه هاي حرفه آموزي كساني كه فايده

شود تفكيك  هايي كه پس از خاتمه دوره حاصل مي آمدي پي رسد يا شركت مي به كه در زمان حرفه آموزي

، بازگشتي كه حاصل كار مولد حرفه آموز است معرف فايده زمان حرفه آموزي براي شركت است. قايل شوند

هاي  فايده. شودحساب گرفته  به تواند همان طور كه پيش از اين ذكر شد، هنگام محاسبه هزينه ناخالص مي و

مثالي در اين مورد (شود  مي رفه آموزي از طريق برخي امتيازها براي شركت حاصلح ديگري نيز در دورة

در ارائه خدمات حرفه آموزي درون ارتقاي شهرت شركت در بيرون، باالتر رفتن سطح تخصصي شدن 

هاي پس از حرفه آموزي بدست  آمد پي عنوان به هايي كه فايده .)Walden/ Herget 2002 نگاه كنيد) (شركت

استخدام  به كارآموزي ةشود كه حرفه آموز پس از پايان دور تنها هنگامي براي شركتي حاصل مي ،يدآ مي

هايي كه  و هزينه) و متعاقب آن بر سود(وري نيروي كار  در اين جا تأثيرات آن بر بهره. دائمي شركت در آيد

وري نيروي كار  بر بهرهآن گيري مستقيم تأثير  چون اندازه. جويي شده است در كانون توجه قرار دارند صرفه

تقيم مورد محاسبه قرارگرفته وان اثرات غير مسعن به آمدهاي پس از حرفه آموزي پي دشوار است، بجاي آن

بطور اصولي اين فرايند بر . تيب مبنايي براي اجراي پژوهش تجربي فراهم شده استتر اين به واست 

                                                 
هاي مورد نياز درحين اجراي عمليات جاري شركت توليد،ثبت،  ها ان است كه داده جمع آوري داده openationalisationمنظور ازعملياتي كردن 1

آن باشد كه براي يك مطالعه خاص ازطريق پرسش يا مشاهده  بدون آن كه نيازي به) هاي شركت با مكانيزه كردن كليه فرايند( ذخيره وبازيابي شود، 
  )م(داده جمع آوري شود

2 benerif 
3 Return 
4 etteets 
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. )هاي فرصت هزينه(اجرا نشود حرفه آموزي يي تحميل شده بر شركت متمركز است، در صورتي كه ها هزينه

  : گيري كرد توان اندازه را مياي زير  عناصر هزينهدر اين زمينه 

  :هاي استخدامي هزينه - ٠

هزينه (استخدام كاركنان ماهر از بيرون شركت است و تحميل شده براي جستجو  هاي هزينهمنظور 

  .هاي اضافي است و صالحيت سنجي تازه واردان مستلزم هزينه 1آشنا كردن). هاي شغلي آگهي، مصاحبه

 :تفاوت درسطح عملكرد -٠

هاي خودرا درخارج شركت  اند و كساني كه صالحيت بيت شدهتر بين كاركناني كه در داخلسطح عملكرد  

ن تفاوت در سطح عملكرد بين كاركساني كه در اي همحتمل است ك. تفاوت دارد اند بدست آورده

شي تر از دوره آزماي اي طوالني اند براي دوره استخدام شده↑بيت شده و آناني كه از طريق بازاركارتر شركت

اي است كه حرفه  هاي ويژه هايي در عملكرد مزيت دليل وجود چنين تفاوت. و آشنايي ادامه داشته باشد

اين معنا كه ضمن رعايت مقررات حرفه آموزي،  به .يك شركت از آن برخوردار است به هاي متعلق آموزي

هاي  آموزان درباره جنبهحرفه . سمت نيازهاي ويژه شركت سوق داده شده است به فعاليت آموزشي بيشتر

در مراحل اوليه دانش الزم كسب  هاي كار هاي توليد شركت، خدمات ارائه شده و فرايند خاص شيوه

بلند مدت دارد كه فرصتي   2در واقع خاصيت نوعي استخدام آزمايشي حرفه آموزي درون شركت. كنند مي

  . شركت قرارمي دهد در اختياررا براي انتخاب بهترين كارگر و استخدام دائمي او 

  :ك خدمت كاركنانتر در استخدام و 3ناهمساني -0

همراه  به هم چنين استخدام ازطريق بازاركار خارج از شركت با خود مخاطره ناهمساني در استخدام را

  . ك خدمت كاركنان خواهد شدتر علت باالتر رفتن نرخ به ها كه موجب افزايش احتمالي هزينه. دارد

  :توليد  4ماندنهاي معلق  هزينه - 0

جاي اي امكان پيدا كردن  دهد كه براي دوره هنگامي رخ مي پرهيز از هزينه ناشي از معلق ماندن توليد

هاي حرفه  فايده ةاحتماالً يكي از عناصر عمدو . براي كاركنان ماهر موجود ميسر نباشد 5گزين موقت

ارزشيابي ارزش واقعي چنين . هايي است گزين نيز تأمين احتمالي چنين جاي آموزي درون شركت

هاي تعليق توليد  هزينه. شرايط متداول حاكم بر بازاركار نيروي ماهر وابسته است به هايي بيشتر فايده

تواند خيلي زياد باشد، حتي ممكن است گاهي در شرايط حاد كمبود شديد نيروي كار ماهر موجب  مي

  .توقف توليد شود

                                                 
1 i mduct i on 
2 probatiom 
3 mismateh 
4 idle 
5 cover 
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باال   در هايي كه گيري و ارزشيابي انواع فايده عناصر غيرممكن است، اندازهاز آنجا كه پيمايش مستقيم اين 

ها  هايي كه شركت بخش قابل توجهي از فايده. كند مي رو ذكر شد پژوهشگران را با طيفي از مشكالت روبه

نتيجه رسيده و  به كنند، در دوره  زماني بلند مدتي پس از آن كه حرفه آموزي مي ازحرفه آموزي كسب

اين دليل، پژوهشگران هنوز موفق  به .شود اند توزيع مي در آمده استخدام به صورت دائمي به كارگران ماهر

  . هاي حرفه آموزي را كميت بخشند اند كامالً فايده نشده

  ي پژوهش ها 1وهدف ها آرمان 3.5.1.2

هاي حرفه  گيري هزينه اندازه منظور به پردازد كه عمدتاً رويكرد تجربي را هاي پژوهشي مي طرح به مقالهاين 

نحله اقتصاد دانان آموزش و . اند شود برگزيده هايي كه از حرفه آموزي نصيب شركت مي فايده ةآموزي و گستر

 هاي ها و فايده هاي پژوهشي مرتبط با تحليل هزينه براي طرحرا اصول نظري  و نظريه سرمايه انساني پرورش

تا آن . در اين باره بايد استناد كرد (Becker 1993)كارهاي بكر  بهويژه  به .اند درون شركت وضع كردهح  ت آ

 ٢او ميان پرورش سرمايه انساني عمومي ،گردد ها بر مي هاي درون شركت در زمينه صالحيت فعاليت  به جا كه

 زي راهاي ناشي از حرفه آمو توانند بازگشت سرمايه ها تنها هنگامي مي شركت. شود تفاوت قايل مي ٣ويژه و

از . خود اختصاص دهند كه سرمايه انساني ويژه كسب شده بتواند تنها در درون شركت بكار گرفته شود به

اين . فراتر از محدوده شركت برخوردار است به سوي ديگر، سرمايه انساني عمومي، ازخاصيت انتقال پذيري

اند و سپس با دستمزد  گذراندهشود كه يك دوره حرفه آموزي درون شركت را  فرايند شامل كاركناني مي

هاي حرفه آموزي و  تحمل هزينه به ناچارديگر اند، شركتي كه  استخدام شركت ديگري در آمده به باالتر

كند  آلمان نظامي را اداره ميح  ت آ اين واقعيت كه نظام دوگانه. هاي مورد نياز نخواهد بود پرورش صالحيت

گذاري در سرمايه   مند شده و در ضمن حجم قابل توجهي سرمايه قانونطور عمومي در آن  به كه مشاغل

تطبيق رفتار حرفه آموزي مشاهده شده در درون امكان ها واگذار شده،  برعهده شركت انساني عمومي

هاي  با اين حال، با تضعيف برخي از پيش فرض. سازد هاي توليدي را با كاربردهاي اين نظريه دشوار مي بنگاه

شود، راه را بر امكان موجه بودن  انند اين كه دستمزد كاركنان بر پايه توليد نهايي تعيين مينظري، م

رويكرد نظري بسط داده اخيراً . كند باز مي گذاري شركت در سرمايه انساني عمومي از ديدگاه شركت سرمايه

 /Acemoglo(يچكه موگلو و پتوسط آسهاي پرورش صالحيت در درون شركت  اي درباره تعيين فعاليت شده

Pischke1999a (مجادالت در جريان را در زمينه  ةتر دربار بحث تفصيلي مقاله موضوع اين. ارايه شده است

  ). Beckmann 2002 به براي مثال نگاه كنيد. (شود اجازه نمي↑و پرورش   اقتصاد آموزش

                                                 
1 objectives aums 
2 gemerl   
3 specilc 
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هاي تجربي درباره سطح و  آوري داده جمع زمينه، مقولةهاي مطرح شده در اين  تمركز اصلي پژوهش

براي شركت ) يا بدست آمدني(ها و ميزان فايده بدست آمده  درون شركت هاي حرفه آموزي ساختار هزينه

اي از مسايل مرتبط  اجرا در آيد، طيف گسترده به پيش از آن كه مطالعات متناسب تجربي بتواند. استمطرح 

ترين  شكل مهم به تواند هاي حرفه آموزي مي هاي هزينه داده. ها بايد حل شود گيري داده آوري و اندازه با جمع

هدف ديگر پژوهش ). مشاغل، زمينه حرفه آموزي(اي شركت معرفي شود  وجوه ساختاري آموزش حرفه

 ،ترين وظيفه ويژه برجسته به آخرين و. گذارند ها تاًثير مي اي است كه بر ميزان هزينه شناسايي عوامل عمده

 شود و سترش مبناي اطالعاتي است كه براي توضيح رفتار حرفه آموزي درون شركت بكار گرفته ميگ

عنوان مبنايي  به تواند چنين پايگاهي مي. شود هاي هزينه و فايده برقرار مي كمك آن پيوندي ميان داده به

گيري  موزي در شركت اندازههاي ساختار حرفه آ دهد تفاوت هاي ويژه بكار رود و اجازه مي براي بررسي فرضيه

  .شود

  تاريخچه وضعيت موجود پژوهش    3.5.1.3

همواره با يكديگر  هاي مرتبط با حرفه آموزي ها و فايده هاي هزينه مقولهدر گذشته اين طور نبوده كه 

هر چند كه در گذشته بيشتر بر روي مطالعه . گرفته است ميبلكه مطالعات جداگانه نيز صورت  شوند،بررسي 

هاي حرفه آموزي درون  ها بتدريج بر روي فايده ها تاًكيد بوده است، اما اخيراً كانون توجه پژوهش هزينه

  . متمركز شده استنيز شركت 

  ي حرفه آموزيها هزينه

آلمان در گذشته انجام گرفته  درون شركت درح  ت آ هاي هاي مرتبط با هزينه سلسله كاملي از بررسي

اولين ) SK1974( "اي بيت حرفهتر ها و تاًمين مالي آموزش و هزينه"كميسيون خبرگان  1971در . است

تحليلي كه . اجرا در آورد به ها معرفي ازشركت ةها بر مبناي پيمايشي از نمون نهادي بود كه تحليلي از هزينه

هاي  نظري و تطبيقي براي كليه مطالعات تجربي هزينه عمل آمد مبنايي به كميسيون خبرگان توسط

پارلمان آلمان پايه گذار  1970اكتبر  14مصوبه . اي در آلمان فدرال بوجود آورد بيت حرفهتر آموزشي و

اي در آلمان  ها و تاًمين منابع مالي آموزش وتربيت حرفه از خبرگان براي بررسي هزينه يبرقراري كميسيون

غاز اين مساله فقدان اطالع از چگونگي تدارك و ارائه حرفه آموزي در اصناف و صنايع نقطه آ. فدرال شد

مند  تفكيك مشاغل قانون به اي كه توسط كميسيون خبرگان اجرا شد نتايج را مطالعات هزينه .آلمان بود

همراه  به .منتشر كرد ته حرفه آموزي و اندازه شركرشت، مانند آنها و مهمترين خصوصيات ساختاري 1هشد

كميسيون خبرگان . ها نيز انجام گرفت درون شركتح  ت آ اي درباره كيفيت بررسي گسترده ،ها تحليل هزينه

                                                 
1 Regulated 
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ح  ت آ هاي اصالحي براي تاًمين منابع مالي عنوان مبنايي براي ارائه پيشنهاد به آوري شده هاي جمع از داده

بود، پيشنهادي ح  ت آ ه كرد استقرار صندوقي براييكي از پيشنهادهاي ويژه كه كميسيون ارائ. استفاده كرد

  . اجرادر نيامد به كه در دستوركار سياسي قرار نگرفت و

ترتيب توسط  به 1980هايي حرفه آموزي موضوع دو بررسي ديگر قرار گرفت كه در دهه  چنين هزينه هم

 )Falk 1982(ني آلمان هاي بازرگا و مؤسسه پژوهش) BiBB(اي  بيت حرفهتر دو مؤسسه فدرال آموزشي و

رويكرد گزيده كميسيون خبرگان نزديك  به ويژه به BiBBآوري اطالعات در مطالعه  روش جمع. اجرا در آمد به

بندي شده بود، درحالي كه مطالعه مؤسسه  شده طبقه مند قانونحرفه  45برحسب  BiBBنتايج مطالعه . بود

اي  ها هزينه ارزيابي. داد ها بدست نمي رعي برحسب حرفهبندي ف گونه طبقه هاي بازرگاني آلمان هيچ پژوهش

علت كمبود  به قسمتي ،توجهي نداشتح  ت آ كيفيت به عمل آمد به هاي كميسيون خبرگان تحليل پي كه در

تحليل هزينه ممكن  يها پرسشنامه. ها آوري داده دليل مشكالت فني جمع به اعتبارات پژوهشي و بخشي

بررسي   BiBBمؤسسه 1980در دهه . هاي نسبتاً طوالني باشد است بسيار گسترده و نيازمند مصاحبه

ها را جداگانه گزارش كرد  درون شركت انجام داد كه در آن مقوله هزينهح  ت آ مستقلي درباره كيفيت

)Damm-Ruger/ Degen/ Grunwald1988(  

هاي حرفه آموزي انجام داد و  گيري ديگري درباره هزينه بررسي مبتني بر نمونه 1991در  BiBBمؤسسه 

ها  با اين حال در اين بررسي). Bardeleben/ Beicht 1997(آن را تكرار كرد  1997 و 1995سپس در 

وسيله انجمن اتومبيل آلمان  به 1995بررسي ديگري در . ها صورت نگرفته است بندي بر حسب حرفه طبقه

 Deutches(شاخه صنعت مرتبط پرداخته شده بود  به عمل آمد كه در آن به ها اره تحليل هزينهدرب

Kraftfahrzeuggewerbe 1998 (هاي مشابهي براي اطريش و سوئيس نيز صورت گرفته  چنين بررسي هم

  .است

در آلمان و سوئيس  2000سال  به هاي حرفه آموزي در شركت هاي در دسترس درباره هزينه ترين داده تازه

 هايي كه توسط مؤسسه فدرال آوري داده ابزارهاي جمع). Schweri/ Pescio etal 2003. (شود مربوط مي

داد، هر دو بررسي  آلمان براي بررسي آلمان تدوين شده بود مبناي بررسي سوئيس را نيز تشكيل ميح  ت آ

 /Beicht. (دهد مي رسي آلمان را نشانهاي بر ترين يافته برخي از مهم 1جدول. انجام شد 2001در 

Walden/ Herget 2004a :(  

، كه كليه افراد و مواد بكار گرفته شده در فرايند حرفه آموزي يجذب يابي با استفاده از روش محاسبه هزينه

رقم بدست آمده براي هزينه ناخالص ميانگين هر حرفه آموز در سال در . كند گيري و ارزشيابي مي را اندازه

بازگشت سرمايه معرف كه حرفه آموزي  ةحرفه آموزان در دور توليداتعملكرد . يورو است 16.435 لمانآ

هاي  و بنابراين از كل هزينه. دهد هاي كارخانه را كاهش مي آيد، هزينه بشمار مي گذاري درحرفه آموزي
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هزينه  كل هزينه ناخالص،يورو از  7.730 ميزان به ها با كسر ميانگين اين بازگشت. شود ناخالص كسر مي

  . يابد يورو كاهش مي 8.705به  براي هر فرد در سال خالص حرفه آموزي

 .)نگاه كنيد 1به جدول(خورد  چشم مي به اي تفاوت قابل مالحظه شرقي آلمان غربي واي ه بين هزينه

دليل اصلي  .تر از غرب است درصد كم 32درصد و هزينه خالص  29در شرق ) هزينه كامل(هزينه ناخالص 

  . گردد ها برمي ها و حقوق هاي حق حرفه آموزي، دستمزد سطح پرداخت به اين تفاوت

صنعت و . شود مشاهده مياي  تفاوت قابل مالحظههاي حرفه آموزي  شاخه يها چنين در هزينه هم

مي قرار و مشاغل خدمات عمو ١بازرگاني باالترين هزينه ناخالص را دارند، پس از آنها بخش خود كارفرما

. تر است اي پائين به طور قابل مالحظه ٢يكارگاههاي ناخالص در كشاورزي و صنايع  بر عكس هزينه. دارند

لحاظ  به شود، اين امر هاي زيادي مشاهده مي گذاري در حرفه آموزي نوسان چنين در بازگشت سرمايه هم

تري اما باالترين  بازگشت كم نسبت به خدمات بخش عمومي. دهد هزينه خالص تصوير متفاوتي بدست مي

شود كه هم چنين از  تر در كشاورزي مشاهده مي با فاصله كمي هزينه خالص كم. هزينه خالص را دار است

 وقت را مخارج مربيان پاره ،روش محاسبه هزينه نهايي. دومين مرتبه باالي بازگشت سرمايه برخوردار است

اگر روش محاسبه هزينه نهايي . شود ها مي توجه هزينهاين امر موجب كاهش قابل . آورد حساب نمي به

هاي  هزينه. شود يورو بالغ مي 2.448به  يورو و هزينه خالص 10.178 به بكارگرفته شود، هزينه ناخالص

ن بار اضافي اي هك. دهند مي شوند نشان ها براي ارائه حرفه آموزي متحمل مي اي را كه شركت نهايي بار هزينه

  . شود بع بكارگرفته شده درفرايند حرفه آموزي را شامل ميهزينه كامل منا

اي را  توان مجموع هزينه مي) هاي كامل هزينه(با در دست داشتن ارقام ميانگين هزينه ناخالص و خالص 

محاسبات نشان . اختصاص يافته محاسبه كرد 2000در شركت در صنعت و بازرگاني در سالح  ت آ كه براي

بيليون  3/23شامل  بيليون يورو، 7/27الص براي كليه حرفه آموزان در آلمان معادل دهد كه هزينه ناخ مي

ميزان كل هزينه خالص در سطح . بيليون يورو براي بخش شرقي بوده است 4/4يوروي براي بخش غربي و 

ن شرقي الما به بيليون يوروي آن 2/2ن غربي و لماا به بيليون آن 4/12بيليون يورو رسيد كه  7/14  به ملي

  . تعلق داشت

گيري در  هاي چشم ها سبب بروز نوسان اي از عوامل، مانند اندازه شركت و نوع حرفه طيف گسترده

ويژه باالست تخصص مهندسي  به ها هايي كه در آن هزينه يكي از حرفه. شوند هاي حرفه آموزي مي هزينه

مقابل هزينه مشابه براي شغل دستيار رسد، در  مي يورو 29.335  به مكاترونيك است كه هزينه كامل آن

  . يورو است 12.941 تر و در حد مراتب پائين به حقوقي مثالً

                                                 
1 Selt-employed  
2 Craft trade 




	زش و � � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � ��� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    دا����� �و� ����    � 0ST                                        358 اول0ST اول0ST اول0ST اول    - - - - ا�ا�ا�ا

 

    

هاي نهايي است و فراتر از آن، هزينه نهايي خالص است،  ها هزينه همان طور كه در باال شرح داده شد، اين

بنابراين حائز اهميت . ن استخودشا به متعلقح  ت آ ها براي ارائه خدمات كه معرف بار واقعي هزينه شركت

هاي چند متغيره  تحليلدر اين زمينه . ها مؤثرند است روشن شود چه عواملي در تعيين سطح هزينه

نخست اندازه ). Beieht/ Walden 2004a, 113(هاي زير مشاهده شده است  بكارگرفته شده و همبستگي

. شوند موازات افزايش اندازه شركت زياد مي به ها هزينهگذارد؛  طور معناداري برسطح هزينه تأثير مي به شركت

حرفه آموزي در يك كارگاه حرفه . شيوه سازماندهي حرفه آموزي در درون شركت عامل مهم ديگري است

. هاي سازماندهي حرفه آموزي خواهد شد ها در مقايسه با ديگر شكل آموزي موجب باالتر رفتن شديد هزينه

در . ترند شود مشاغل فني از مشاغل بازرگاني و اداري گران مربوط مي گروه مشاغلمشاغل و  به تا آنجا كه

) هاي بازرگاني و صنايع قرار دارند كه تحت نظارت اطاق(مشاغل فني  به تر، باالترين سطح هزينه شكل عمومي

يت مياني قرار اين اطاق در موقع به مشاغل بازرگاني وابسته. و مشاغل مرتبط با فناوري اطالعات تعلق دارد

  .تر هزينه تمايل دارند سطوح پائين به دستي و خدمات فني هاي صنايع دارند، حرفه

ها براي بررسي هزينه در  طور كه پيش از اين ذكر شد، ابزارهاي مشابهي براي جمع آوري داده همان

روش  به ليل تنهابا اين حال، اين تح .)Schweri/ Pescio et.al.2003(در سوئيس بكارگرفته شد  2000سال

هاي ناخالص در سطح بااليي مشابه  در حالي كه در اين مطالعه هزينه. مبتني است يجذبيابي  محاسبه هزينه

سبب اصلي اين تفاوت . تر است مراتب پائين به هاي خالص هزينه به مشاهدات آلمان قرار دارد، اما ارقام مربوط

 ازاين هزينه(گردد  كارگران ماهر در سوئيس بازمي به سطح بسيار باالتر دستمزدهاي پرداختي به نتايج

دي كه توسط حرفه آموزان انجام گرفته يولتبراي محاسبه بازگشت ناشي از كار  ١استناد عنوان معيار به

شود  كار آموزان با آنچه در آلمان پرداخت مي به پرداخت شده ٢، درحالي كه حق كارآموزي)شود مي استفاده

حق كارآموزي در سوئيس بيش از آلمان  ازدستمزد كارگران ماهر  التفاوت مابهتيب تر اين به .كند برابري مي

  . است

  ي حرفه آموزيها فايده

شكل بازگشت كار مولد در درون حرفه آموزي در نظر  به هاي حرفه آموزي فقط فايده ،هاي اوليه تحليلدر 

. دشاقدام  نيز هاي ناشي ازحرفه آموزي ساير جنبهگيري  هاي بعدي براي اندازه بررسيدر ولي . شد مي هگرفت 

آمد تمركز شده بود، زماني كه  هايي كه در پايان دوره حرفه آموزي بدست مي در اين مرحله بر روي فايده

اشاره شد  هايي كه درباال تحليل هزينه. شوند ميكار ثابتي مشغول  به حرفه آموزان پس از فراغت از كارآموزي

ها  اي بود كه در آن از نمونه معرف شركت نخستين مطالعه، انجام گرفته است BiBBوسط ت 1991ل و در سا

بيني سطوح مختلف هزينه  هايي براي پيش در اين الگو، تخمين. ها استفاده شد براي گنجاندن اين نوع فايده
                                                 

1 Reference criterion 
2 allowances 
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به عمل  ازاركارماهر جديد از ب در مقايسه با استخدام نيروي كارفايده ناشي ازحرفه آموزي درون شركت  –

  . عمل آمد به از ميزان فايده حاصل شده بر حسب شركت براي افراد حرفه آموز نيز ارزيابي مستقيمي. آمد

مولر  و هاي استخدام توسط كرامر شكل هزينه به جويي حاصل براي هر شركت الگوي محاسبه صرفه

)Cramer/ Muller1994 (گ ا آ آمده ازكارخانههاي بدست  با استفاده از داده. تدوين شد )AEG(،  از

روز كردن  به كه ممكن است با استخدام شيوه گزينش، دوره آشناسازي،عمل آمد  ارزيابي بههايي  هزينه

ك خدمت كاركنان در شركت پيش آيد در صورتي كه حرفه آموزي تر ها، ناهمساني در استخدام و صالحيت

گروسمن و ماير . ها مقايسه شدند ه و با هزينهشدي كممختلف ها تحت فروض  فايده. صورت نپذيرد

)Grossman/ meyer 2002 (يهاي ويژه ناشي از حرفه آموزي با مورد پژوه گيري فايده اندازه به چنين هم 

  . اقدام كردند

با مقياس برابر بر روي هر دو عامل هزينه و  BIBBتوسط  2001عمل آمده در سال  به در تحليل هزينه

اين نخستين بررسي بود كه در ). Belcht/ Waldem/ Herget 2004a(ي تأكيد شده است فايده حرفه آموز

گيري شده و با  هاي استخدام اندازه هاي احتمالي ناشي از هزينه آن از طريق يك نمونه معرف صرفه جويي

چنين مشتمل بر ارزيابي مستقيم دامنه  هم BIBBمطالعه . هاي حرفه آموزي مقايسه شده بود هزينه

هاي  از همبستگي ميان فعاليت افزون بر آن نخستين تحليل آماري. ها بود هاي مرتبط براي شركت فايده

 هاي بررسي  آيد گزارش مختصر يافته آنچه در زير مي. هاي اقتصادي شركت ارائه شد حرفه آموزي و موفقيت

BIBB همان مأخذ(است.(  

اي ناشي  هاي استخدام كارگران ماهر از بازاركار خارجي كه از ارائه آموزش حرفه جويي در هزينه صرفه

عوامل تشكيل دهنده اجزاء مرتبط با  BIBBمطالعه . هاي حرفه آموزي است ترين بخش فايده شود عمده مي

گيري شده  ازهاند هاجزاء هزين .گيري كرده است واحد پولي اندازه باها را بررسي كرده و آنها را  اين فايده

ي و هاي آشناي هاي برگزاري دوره هاي استخدامي، و نيز هزينه هاي تبليغات و مصاحبه عبارتند از هزينه

. استخدام در آيند بهبازاركار خارج از شركت  ازقرار است  ماهري كه ها براي كارگران سنجش صالحيت

اند با كساني كه از  بيت شدهتر ركناني كه در درون شركتچنين تفاوت بين حقوق و دستمزد احتمالي كا هم

جويي ناشي ازحرفه آموزي  رقم كل ميانگين صرفه. گيري شد اند بررسي و اندازه بازاركار خارج استخدام شده

 ترين بخش اين فايده مهم. بودازاء هر كارگر ماهر استخدام شده  به يورو 5.800درون شركت معادل 

شد و  ع مييورو بال 4000  به كه تقريبا شد مربوط ميهاي برگزاري دوره آشنايي  ينهجويي در هز صرفه به

ها سطح تأثير  بقيه انواع هزينه. شود ضروري است تحمل آن هنگامي كه كارگر ماهري از بيرون استخدام مي

  .استبوده  تر گذاريشان بسيار پايين
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 تر هاي دراز مدت مزيت(بررسي دارد  به نياز يزن هاي حرفه آموزي هاي ديگر فايده افزون بر آن، جنبه

هاي ناشي از استخدام افراد  اند، هزينه كه در حرفه آموزي شركت كردهلحاظ سطح عملكرد كاركناني  به

ها اگر شركت دوره حرفه آموزي برگزار كند و تصوير  جويي اين گونه صرفه). هاي تعليق توليد ناممكن و هزينه

ها از اهميت زيادي  ن فايدهاي همحتمالً كلي. آموزي ارتقاء بخشد ممكن است بدست آيدخود را با ارائه حرفه 

عامل تعيين  از شركت خارج شرايط حاكم بر بازاركار. گيري آنها ممكن نباشد برخوردارند، حتي اگر اندازه

هايي  ازشركت .هاي ناشي از تعليق توليد درصورت كمبود نيروي كار ماهر است كننده ميزان احتمالي هزينه

تعداد كارگران ماهر در دسترس و  به درباره ارزيابي آنها نسبت ،قرارگرفتند BIBBكه در محدوده مطالعه 

تنها . عمل آمد به پرسش ،بكارگرفتن كارگر ماهر مناسب براي هر يك از مشاغل تحت بررسي يپذير امكان

م كارگران ماهر از بازاركار خارج را در حد يكي از پنج شركت تحت بررسي تعداد و امكان پذير بودن استخدا

اگر مصمم باشند خدمات ها  دهد كه اكثريت غالب شركت اين نشان مي. خيلي خوب و خوب توصيف كرد

  . رو خواهند شد هاي تعليق توليد روبه با مخاطره هزينهحرفه آموزي ارائه نكنند 

هاي  تأكيد اصلي سنجش فايده. قيم قراردادها را مورد ارزيابي مست از فايده اي هطيف گسترد BiBBطرح 

با استخدام حرفه آموزان و تسهيل ورود  شركت بر امتيازاتي متمركز شده بود كه ازحرفه آموزي درون شركت

حرفه آموزي بهترين شيوه آشنا ) درصد75(افزون بر آن، از نظر بسياري . آيد حرفه آموزان جديد بدست مي

حرفه . آيد بشمار مي) درصد 68( يابي آنها با شركت شركت و ارتقاي هويتكردن كاركنان آينده با فرهنگ 

ها اظهارداشتند  درصد از شركت 70بيش از. شود عنوان يك فعاليت اقتصادي حائز اهميت تعبير مي به آموزي

ها  درصد شركت 64دهند، و تا حدود  اي ارزش شركت را افزايش مي شكل برجسته به كه كارگران كامال ماهر

  . اند كه حرفه آموزي عنصر حياتي در قدرت رقابت شركت در آينده خواهد بود دا بر اين عقيدهج

هاي  در مجموع و برحسب شاخه 2000ميانگين هزينه حرفه آموزي درون شركت درسال  - 1جدول 

  )ازاء هرحرفه آموز در سال است يورو و به مبالغ به(   حرفه آموزي

 عناصر هزينه
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  17035  17738  15020  14395  17750  12438  17491  16435  )هزينه كامل(هزينه ناخالص 

  6393  9082  8837  6780  8218  6095  8162  7730  بازگشت سرمايه

  )5/37(  )2/51(  )8/58(  )1/47(  )3/46(  )49(  )7/46(  )0/47(  )درصدي از هزينه ناخالص(
  10642  8656  6183  7615  9532  6343  9329  8750  )هزينه كامل(هزينه خالص 

  )5/62(  )8/48(  )2/41(  )9/52(  )7/53(  )51(  )3/53(  )53(  )درصدي از هزينه ناخالص(

  10702  7961  8068  6881  9222  6670  8691  8269  هزينه پرسنلي حرفه آموزان

  3975  8184  5001  5582  5880  3751  6459  5893  پرسنلي مربيانهزينه 
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  243  251  320  389  740  487  560  545  هزينه تسهيالت و موارد

  2116  1378  1631  1543  1909  1530  1780  1728  ها ساير هزينه

  12782  8745  9163  8173  11816  8295  10675  10178  )هزينه نهايي(هزينه ناخالص 

  6389  - 337  327  1393  3598  2200  2514  2443  )نهاييهزينه (هزينه خالص

شركت در تأمين نيروي كار ماهر مورد نياز آينده، نظر بسياري  افزون بر اثرات مثبت نظام حرفه آموزي 

آنها از شهرت بيشتري برخوردارند  ،ها بر آن است كه در چشم مشتريان و تأمين كنندگان مواد اوليه ازشركت

نقش آن در درون  به ورزند كه وظيفه حرفه آموزي نبايد تنها درصد آنها نيز تأكيد مي 60بيش از). درصد 49(

جامعه بشمار  به عنوان خدمت به اي عمومي براي صنايع و بازرگاني ن وظيفهاي هبلك ،ها محدود شود شركت

نشان  اها بسيار باالست آشكار هاي فايده يزان ابراز رضايت از كليه جنبهاين واقعيت كه در مجموع م. رود مي

اي است و بدست دادن تصوير كاملي از آن مستلزم  هاي حرفه آموزي مقوله بسيار پيچيده دهد كه فايده مي

  . دقت در وجوه متنوع آن است

آمده براي نشان دادن نماي هايي بدست ن هاي خالص را كه بر اساس محاسبه هزينه هزينه BiBBبررسي 

دهد ميانگين  ارقام حاصل نشان مي. هاي حرفه آموزي بكار گرفته است ها و فايده كلي همبستگي بين هزينه

ي كم يها شود كه بافايده مي يورو بالغ 7342  به هاي تحميل شده در يك دوره سه كارآموزي سر جمع هزينه

اين نتيجه  پژوهشگران به. يورو قابل مقايسه است 5765 يزانم به )ي استخدامها صرفه جويي درهزينه(شده 

 شود، در نظر گرفته  نيستندلحاظ پولي قابل اندازه گيري  به كههم ها  اگر عناصري از فايدهاند كه  رسيده

خارج خود  جاي استخدام كارگران ماهرانه از بازاركار به شود كه تر تمام مي ها ارزان معموال براي شركت

  ).Beicht/ Walden/ Herget 2004a( ارائه كنندرا رفه آموزي خدمات ح

 38دهد كه  سه ساله حرفه آموزي درون شركت نشان مي ةمالحظه توزيع هزينه خالص نهايي در طي دور

درصـد   38عبارت ديگر،  به .اند رو بوده ها يا با هزينه خالص منفي يا با هزينه خالص صفر روبه درصد از شركت

 بررسـي  ). ibid 255(انـد   دوره حرفه آموزي متحمـل نشـده   براياي را  شكل خالص هيچ هزينه به ها شركت

BiBB فايده براي اكثريـت بـااليي    –گيرد كه حرفه آموزي با نتيجه مثبت در نسبت هزينه  چنين نتيجه مي

را بـراي  ها، محاسـبات وضـعيت ناخوشـايندي     درصد از شركت 13با اين حال، براي . ها همراه است ازشركت

  ). ibid  250(دهد  فايده نشان مي –نسبت هزينه 

  پيش بيني آينده و مسايل روش شناختي      3.5.1.4

با استفاده از پرسشنامه يك شكل و استاندارد خاص شركت و  BiBBهاي هزينه انجام گرفته توسط  تحليل

براي شركت . هاي بزرگ صورت گرفته است با برگزاري مصاحبه با مديران بخش حرفه آموزي شركت

شكل مصاحبه شخصي دنبال  به طور كامل به بررسي. اند تر معموالً مالكان در مصاحبه شركت كرده كوچك

  ) 5.2.1←( شده است
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هاي  جاي آن كه از داده بهجزاء اطالعات مورد نياز كه بر پايه آنها الگوي هزينه ساخته شده بخشي از ا

 .بايد توسط مصاحبه كنندگان برآورد شودشوند استخراج شود  مند ثبت مي صورت نظام درون شركت كه به

 اين مسأله. اده استقرار د هاي حرفه آموزي اي بر سر راه تخمين هزينه تيب اين مقوله مشكل عمدهتر اين به

ها معموالً از ساعاتي كه كاركنان ماهر  شركت. وقت صادق است ويژه در مورد مدت زمان كار مربيان پاره به

اي نگهداري  دهند سابقه ، براي آموزش حرفه آموزان اختصاص ميوقت پاره گري صنعتي، با وظيفه مربي

مستعد تاًثير پذيرفتن از  گران است و بهمصاح ١آوري شده حاصل سنجش ذهني اطالعت جمع. كنند نمي

همين . كه بايد اصوالً براي حرفه آموزي با كيفيت صرف شود استبرداشت شخصي آنان درباره مدت زماني 

مندانه زمان صرف شده براي حرفه  وقت ممكن است مشاهده شود كه سخاوت گرايش عموماً در مربيان پاره

  . زياده برآورد نمايند را آموزي

بطور . زاي ديگري براي سنجش است حرفه آموزان زمينه مشكل يديولتگيري عملكرد  و اندازهثبت 

در چنين وضعيتي . كند پردازد ثبت نمي كار مولد مي بهمرسوم، هيچ شركتي مدت زماني را كه حرفه آموز 

سنجش ذهني  بر تخمين محدوده دوره زماني انجام كار مولد و اطالعات درباره سطح عملكرد كارآموز مبتني

در جايي كه . موضوع برآوردهاي شخصي قرار خواهد گرفتنسبت بااليي  در سطح بههاي مصاحبه و  طرف

تخمين  به شود همراه با گرايش وقت ارائه مي توان خدمات حرفه آموزي را كه از طرف مربيان پاره مي

تري برآورد  فه آموزان ارقام بسيار كمرود كه براي عملكرد مولد حر آميز فرض كرد، احتمال بسيار مي مبالغه

  ). ibid 30(شود 

تري براي  هاي حرفه آموزي، شيوه بديل آسان به هرحال يك بررسي گسترده تجربي درباره هزينه

ها خواسته  كه از شركت. شود عوامل هزينه و زمان مورد نياز مانع آن مي. دهد فرايندهاي موجود بدست نمي

وقت و زمان صرف شده توسط حرفه  براي خدمات حرفه آموزي مربيان پاره تري گيري دقيق شود اندازه

اضافه ياكم برآورده كردن  به حذف گرايش نگذشته از اين، غير ممكن بود. آموزان در كار مولد اعمال نمايند

. تري دسترسي پيدا كرد هاي مطمئن داده به وجود ندارد كه بتوان يمعناي آن است كه تضمين به اطالعات

هاي بهتر آن است كه با خود حرفه آموزان و نيز كساني كه در  تخمين به يابي هاي دست صوالً يكي از راها

هايي كه از ظرفيت  چنين مصاحبهانجام . داخل شركت مسئوليت حرفه آموزي را برعهده دارند مصاحبه شود

. روشود مقاومت روبه ها با ممكن است در بسياري شركت. هاي جمع آوري شده برخوردارند كنترل داده

حرفه آموزان ممكن . صورت معكوس برآوردهاي مخدوش بدست دهد به چنين اين شيوه ممكن است هم

ارائه دهند و  وقت صرف شده ني توسط مربيان پارهاست ارقام بسيار كمي براي وقتي كه جهت پشتيباني آنا

  . گزاف بيان كنند به در مقابل زمان كار مولد خود را
                                                 

1 Subjective assessmt  
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هاي  آيد اما هنگام سنجش فايده هاي حرفه آموزي بيش مي گيري در تعيين هزينه شكالت اندازههر چند م

اطالعاتي  هاي حرفه آموزي هاي مرتبط با فايده ها درباره داده شركت. شود آن اين مشكالت بيشتر مي

شود چندان  هاي خودشان حاصل مي اي كه از حرفه آموزي و در حقيقت درباره فايده. كنند نگهداري نمي

هاي حرفه  ارزيابي خام و ابتدايي از فايده  به بنابراين پژوهشگران ناگزيرند در اين جا تنها. درك روشني ندارند

گيري در اين باره رخ  پيشرفت چشمدر آينده نزديكي ديد است كه  تر جاي. آموزي از جنبه پولي بسنده كنند

ي حرفه آموزي باشند امكان ها ايي كه مرتبط با فايدهگيري نشانگره با اين حال شناسايي و اندازه. دهد

درون ح  ت آ هاي هاي متمايزي را درباره فايده تواند فرض هاي مشاهده شده مي ارزش ١برون يابي. پذيراست

  .آزمون بگذارد به شركت

بر  هاي هزينه و فايده مبتني اين معني است كه تحليل به ها گيري داده مشكالت غالب در ثبت و اندازه

گونه اطالعات هر ده  در نتيجه، اين. اي است نمونه معرف بدون شك نيازمند صرف وقت و پول قابل مالحظه

 نياز ،ح ت آ تغييرات سريع و روزافزون در فرايندهاي به با توجه. آوري شده است تر جمع سال يا بيش

تري صورت  ها در فاصله زماني كوتاه سيبنابراين الزم است برر. روز افزايش خواهد يافت هاطالعات معتبر و ب به

افزايش تعداد شواهد مورد بررسي نيز مطلوب است زيرا ارزيابي متمايز از مباحث مطروحه را ممكن . گيرد

  ). اي هي منطقها مانند تفاوت(سازد  مي

قابل مقايسه با  كه هاي حرفه آموزي فايده را دربارةاي  تاكنون تنها يك بررسي اطالعات گسترده

تواند مبنايي براي ارزيابي  اين بررسي نمي. در اختيار گذاشته است باشد هاي حرفه آموزي زينهه

هاي حرفه آموزي  ها و فايده درباره سطح پايداري هزينه. هاي حاصله در يك مرحله زماني قرار گيرد پيشرفت

مل اقتصادي مرتبط با شركت اي از عوا كيب ويژهتر كه در كوتاه مدت نشان داده شده است يا وابستگي متقابل

گر لزوم اجراي مطالعات در  هاي هم چنين بيان اين شكاف. يا كل اقتصاد اطالعات اندكي در دست است

تري نيز براي تعيين اين كه چه منابع اطالعاتي ديگري  ي عميقها تحليل. تري است فواصل زماني كوتاه

هاي  توان آنها را در ارزيابي ط باشد و اين كه چگونه ميها مرتب ها وفايده حاوي نشانگرهايي است كه با هزينه

  .مكمل گنجاند مورد نياز است
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  هاي بديل تأمين منابع مالي  ميدان فرصت براي شيوه – 3.5.2.1

سه پرسش آغاز به اي بايد با پاسخ  بيت فني حرفهتر و هرگونه بحثي درباره تأمين منابع مالي براي آموزش

چه كساني تأمين كنندگان احتمالي منابع خواهند بود و منابع احتمالي نقدينگي آنها چيست؟ : نخست. شود

برعهده داشته باشند و را هم كنند توليد و عرضه آن  را تأمين مالي مي ح  ف ت آكساني كه  آيا الزم است: دوم

آيا : ؟ سومگيرندكنند تأمين منابع مالي آن را نيز برعهده  ن آموزش را توليد و عرضه مياي هآيا بايد آنهايي ك

 و بيت فنيتر مالي آموزش و ريز باكنند بايد در نهايت ن كساني كه در آغاز منابع و نقدينگي خود را ايثار مي

  را بدوش بكشند؟  اي هحرف

تواند يادگيرنده يا خانواده او، كارمند يا كارگر، كارفرما، يا  تأمين كننده منابع مالي مي: نخست اين كه

 .، و دولت باشد)٢ي شبه ماليها يا صندوق ها مانند انجمن كارفرمايان يا اتحاديه(شركت، هر سازمان ديگر 

درآمدهاي گذشته، جاري و : توان سه منبع نقدينگي ذكر كرد هر كدام از آنها بطور اصولي تنها مي براي

بررسي زير . علت موقعيت اقتصادي هر كدام متفاوت باشد به ممكن است هاآن كه نوع درآمد به آينده، با توجه

روشني نشان  به توان آن را هاي بديل تأمين منابع مالي محدود است و مي نشان خواهد داد كه ميدان شيوه

  . داد

دانش : نخست .پنج دليل عمده داردح  ف ت آهاي تأمين مالي  شفافيت شيوه به گستردگي تصورنسبت

دوم، در غالب . هاي تأمين كنندگان مالي بسيار انتخابي است كمك هاي مالي و جريان ةازاند هتجربي دربار

كيبي تأمين تر وهاي متكثر  شود كه با راه شناخته ميباز متنوعي ازمؤسسات  توسط مجموعة ح ف ت كشورها آ

تأمين كنندگان احتمالي و  هاي مختلفي به راه هاي متنوع تأمين مالي به سوم، شيوه. منابع مالي سروكار دارند

آمد جاري در كه رسد بنظر خالي از اشكال ميذكر اين نكته با اين حال، . رسد منابع در اختيار آنان مي

هاي  اي از جريان هاي مختلف تأمين مالي زنجيره چهارم، شيوه. محتمالً منبع اصلي نقدينگي تمام آنهاست

. اند ها برحسب طول و ساختارشان ازيكديگر متفاوت اند، و زنجيره مالي را ميان تأمين كنندگان بوجود آورده

تأمين كنندگان براي انتقال تمام يا بخش از بار  هايي كه برخي از گزينه اگر شرايط اجازه دهد، بكمك :پنجم

  . شود بر طولشان افزوده ميهاي تأمين مالي  چنين زنجيره ،گيرند دوش ديگر تأمين كنندگان بكار مي مالي به

                                                 
اقتصاد آموزش و : زمينه اصلي پژوهش). Bielefeld(فلد  دكترا، استاد اقتصاد و برنامه ريزي آموزش و پرورش، رئيس دانشگاه بيله - ديتر تيمرمان .1

  پرورش، خط مشي آموزشي
2 Parafiscal funds  
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از ح از يك سو و  ف ت رسد كه بين توليد و عرضه خدمات آ بنظر خردمندانه و ضروري مي :دوم آن كه

ح توسط دولت  ف ت تأمين مالي و توليد خدمات آ. بع مالي آنها تميز قائل شويمراه تأمين مناسوي ديگر 

شود، همين نظر درباره حرفه آموزي درون شركت   شناخته مي ١اي ازكاالي عمومي عنوان مجموعه معموالً به

نظر غالب بر آن است كه دولت، هنگامي كه تأمين كننده . مالي آن توسط كارفرما صادق است و تأمين

اي باشد، و اين كه اگر  بيت فني وحرفهتر ح است بايد كارفرما و مالك نظام آموزش و ف ت منابع مالي آ) اصلي(

نظر مشابهي در مورد كارفرماها . ن آموزش است بايد منابع مالي آن را هم تأمين كنداي هاو مالك و توليد كنند

اي و نيز با  حرفه بيت فني وتر و را با توليد آموزشح  ف ت اين نظر كه تأمين مالي آ. ها وجود دارد و يا شركت

ميدان را  ،ح ف ت جدا كردن تأمين مالي از توليد آ. وجه دستوري نيست هيچ كند به حق مالكيت جفت مي

  . اند كه در گذشته غالباً مورد غفلت قرار گرفته. كند جديدي باز ميهاي  كيبتر براي

سادگي و در  به توان دارشود نمي را عهده ح ف ت آچه كسي بايد تأمين مالي كه اين پرسش را  :سوم آن كه

نظام مالياتي و نيز نظام  كردبلكه كار. كنند پاسخ داد كساني كه آن را پرداخت مي به نگاه اول با اشاره

عني ي ،آورد بوجود مي) يا هزينه( ∗مل كننده نهايي مالياتحاي از ت ساختارهاي ويژه، ها و بازار قيمت

سادگي ممكن نيست،  به هايي كه بار تأمين مالي را بين عوامل گوناگون، كه شناسايي آنها فرايند و ساختارها

چه (اي  بيت فني و حرفهتر هاي آموزش و علت اين فرايندها روابط ميان تعلق نهايي فايده به .كند پخش مي

ها و تأمين  چه كسي بار هزينه( ح ف ت آين مالي ها و تأم و تعلق نهايي هزينه) برد چه ميزان فايده مي به كسي

ها ناگزير از پرداخت  اگر كارفرمايان يا شركت. بيش از آن كه شفاف باشد تاريك است) كند مالي را تحمل مي

مصرف كننده محصول  چهاندازند، بيدوش مشتريان  به كنند كه بار آن را آنان تالش مي ،باشند ح ف ت آبراي 

سهام داران  به اين كار را با افزايش بهاي محصول يا فشار آوردن. واد اوليه كارخانه باشديا تدارك كننده م

ساختار رقابت در بازار براي خدمات و كاال بستگي  به ،ديگران به ميزان توفيق در انتقال بار. دهند انجام مي

 يا تمام بار مالي در نهايت اكثر. كارفرما تحميل شده است به ح ف ت آواسطه  به ميزان خرجي كه به دارد و نيز

درگير شود، برحسب آثار انتقال بار  ح ف ت آاگر دولت در تأمين مالي . شود مصرف كنندگان تحميل مي به

  . كند پرداخت كنندگان ماليات هستند ن بار را تحمل مياي هماليات در نظام مالياتي، در نهايت كسي ك

كيبي كه مستلزم پذيرش تأمين مالي توسط چند تأمين تر يا صورت مشترك به در مورد تأمين منابع مالي

عمالً بسيار غيرقابل نفوذتر  ح ف ت آها و بار مالي  اطالعات فرايند تعلق هزينه به يابي دست ،كننده است

هر نوع نظام تأمين مالي در هر كشوري انتخاب شود : ها روشن است لحاظ نظري پيام به هرحال به .شود مي

                                                 
1 Public good  

∗ incidence (tax, finance) structure  - پس از گذشتن ) يا تأمين مالي(شود كه در آن اصابت احتمالي ماليات بندي  ساختارهايي گفته مي به

گيرد، قطع نظرازاين كه ماليات چگونه و ظاهرا برچه كسي  دوش مي كسي كه باراصلي ماليات را واقعا به) يا تامين مالي( چند دست ازتعلق اوليه ماليات

  ). م) (955ص  -نشرالبرز، تهران -، فرهنگ بزرگ علوم اقتصادي1371منوچهر،  فرهنگ،: مأخذ. (وضع شده است
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عنوان خريدار نهايي كاالها و  به به عنوان پرداخت كننده نهايي ماليات و نيز( ننده يعني خانوارنهاد مصرف ك

 ١بنابراين پرسش مناسب درباره نابرابري. اي است بيت فني وحرفهتر تأمين مالي آموزش و به ناگزير) خدمات

بلكه پرسش اين  ،شود اين نيست كه بار مالي چگونه بين دستمزد و سود يا بين كارگر و سرمايه توزيع مي

 ح ف ت آهاي  شود و رابطه آن با توزيع فايده است كه بار تأمين مالي يا هزينه چگونه ميان خانوارها توزيع مي

ح تأمين  ف ت براي آن كه آاز آنجا كه : ستهنوز يك  پيام ديگر شايسته يادآوري ا. بين خانوارها چگونه است

يعني از مصرف (خود را ايثاركنند ) جاري، گذشته يا آينده(خانوارها ناگزيرند بخشي از درآمد مالي شود، 

گذاري  سرمايه ، يكگذاري فردي است يك سرمايه كه طور همان ح ف ت آآشكار است كه  ،)خودشان بگذرند

   .باشد اجتماعي نيز مي

  آنها) نقدينگي( تامين كنندگان مالي ومنابع احتمالي درآمد :1جدول 
تامين كننده منابع 

 مالي

 )نقدينگي( منابع احتمالي تامين مالي

 درآمد گذشته درآمد آينده درآمد جاري

يادگيرنده يا 

 اش خانواده

درآمد حاصل از دستمزد، حقوق، 

درآمد ناشي از بهره، اجاره، رهن، 

تخفيف كمك هزينه تحصيل، 

 ها مالياتي،ساير يارانه

 ها اندازها، دارايي نقد شدن پس وام، اعتبارات

 كاركنان يا كارگران

درآمد حاصل از دستمزد، حقوق، 

درآمد ناشي از بهره، اجاره، رهن، 

كمك هزينه تحصيلي، تخفيف 

 ها مالياتي، ساير يارانه

 ها نقد شدن پس اندازها، دارايي وام، اعتبارات

 شركت كارفرما يا
ها، اجاره،  درآمد فروش، سود بهره

 ها رهن، يارانه
 ها نقد شدن پس اندازها، دارايي وام، اعتبارات

 ها ساير سازمان
ها، اجاره،  درآمد فروش، سود بهره

 ها رهن، يارانه
 ها نقد شدن پس اندازها، دارايي وام، اعتبارات

 دولت
درآمد مالياتي، عوارض، عوايد 

 كمرگات، بهاي خدمات
 وام، اعتبارات

  ها نقد شدن پس اندازها، دارايي

هاي  سازي، مالكيت خصوصي(

 )دولتي

  برداشت كلي  :اي بيت فني  و حرفهتر هاي بديل تأمين مالي آموزش و شيوه. 3.5.2.2

كه از آنها براي توصيف خصوصيات و  شوند، شناخته مي با چند مؤلفه ح ف ت آها و تنظيمات  نظام

 ،٢هاي اصلي براي مثال، عبارتند از شبكه حقوق مالكيت مؤلفه. شود هاي آنها با يكديگر استفاده مي تفاوت

                                                 
1 inequality 
2 Patent right  
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هاي حرفه آموزي يا يادگيري،  سازوكار تخصصي، نظام مديريت و راهبري، مؤسسات حرفه آموزي، مكان

توان انواع  ، ميديدگاهنقطه تمركز  به بسته. تأمين منابع مالي حاكم بر آموزش، و سازوكار ١بيتيتر فلسفه

ها و  مفهوم صالحيت، سبك هستةبراي مثال، با دقت در . را از يكديگر تميز دارد ح ف ت آهاي  مختلف نظام

 نگاه كنيد(د نخواهد داشت متمركز شده باش  د بدور وظايفي كه آن صالحيتنتوان مي ت،اجزاء بسته صالحي

هاي  هايي باشد كه يافته صالحيت تةتواند بس انداز دوم مي چشم). تانانگلس مدار ٢الگوي كاركرد به

آلمان، ). باشد مورد فرانسه ٣الگوي علم مداراين رسد  كه بنظر مي(كند  توصيه مي  ح ف ت آهاي  پژوهش

، حالي كه الگوي چين در. كنند پيروي مي ٤رمداحرفه ح  ف ت آرسد كه از الگوي  اطريش و سوئيس بنظر مي

رسد تمركز عمده در اياالت  باالخره بنظر مي. ناميد ٥رمدا اقتصاديتوان بنگاه  و كره جنوبي را مي ژاپن

  ). ٦رمداالگوي شغل (است  شغليسمت نيازهاي  به يا در ايتاليا متحده آمريكا

برنظام مديريت و  متمركز پيشنهاد كرده است) Greinert 1995b(نرت  طور كه گري آنرويكرد دوم 

است كه  "نظام بازار"الگوي بديل  :سه الگوي متفاوت مديريت و راهبري قابل تشخيص است .است ٧راهبري

هاي خصوصي، مؤسسات  بازيگران عمده شركت. اي دارد كند يا نقش حاشيه در آن دولت نقشي بازي نمي

 ها سازوكار تخصيص با بازار و نظام قيمت. يا خانواده آنان است/ خصوصي و افراد حرفه آموز و حرفه آموزي

گيرد، يعني  شكل خصوصي صورت مي به اي بيت فني و حرفهتر تأمين منابع مالي آموزش و: گيرد شكل مي

يكدست گوي در ال. هاي خصوصي شان و نيز بوسيله كارفرمايان يا شركت توسط حرفه آموزان و خانواده

كند؛ حقوق مالكيت  عهده ندارد و در تأمين منابع مالي دخالتي نمي به اي گونه وظيفه ، دولت هيچ)٨خالص(

 بيت فني وتر در مورد آموزش و ٩شيوه بديل دوم با پذيرفتن فرض شكست بازار. كامالً خصوصي است

، دولت يا ح ف ت آر مورد تأمين مالي و د. حقوق مالكيت عمومي است. كند مي دولت اعتماد به اي، تنها حرفه

تنهايي از  به  ريزي، سازماندهي، تأمين مالي و نظارت برنامه. است ح ف ت آيا فعال عمده در زمينه  ييتنها به

با اين حال، دولت . گذارد فعاالن بخش خصوصي وامي به را ح ف ت آشيوه بديل سوم فرايندهاي . وظايف اوست

مشخص كردن ميدان عمل و نيز منظور  چهار چوب مديريت و راهبري را در قالب قوانين و مقررات بهتعيين 

در تأمين مالي ناديده گرفته  دولت مشاركتدر اين شيوه، . مرزهاي عمليات بخش خصوصي برعهده دارد

  ) خصوصي - هاي عمومي  نظام مختلط، مشاركت بخش(نشده است 

                                                 
1 Pedagogy  
2 function-oriented  
3 Science-oriented  
4 Vocation-oriented  
5 Enterprize-oniented  
6 Job-oriented 
7 governance 
8 pure 
9 Market failure 
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در اين (هاي يادگيري است  متمركز بر مؤسسهرويكرد سوم از يكديگر  ح ف ت آهاي  در متمايز كردن نظام

هاي  اي براي مكان هاي ويژه كه استلزام) طور ضمني مطرح شود به حقوق مالكيتجا نيز ممكن است 

-1: شود تميز داده ميح  ف ت چهار نوع نهاد آطبق اين نظر، بين . همراه دارد به يادگيري و تنظيمات مرتبط

خواه خصوصي يا دولتي باشند، الگوي آموزشي كه براي مثال در سوئد، در اسپانيا يا در ( اي س حرفهمدار.

مانند اكثر كشورهاي امريكاي التين؛ آنها مؤسساتي با مديريت (اي  مراكز حرفه -2، )شود مشاهده مي فرانسه

با دريافت  ٢دريافت عوارض جدا از دولت هستند كه تأمين مالي آنان از طريق نظام ١و راهبري شبه مالي

هزينه اداره مراكز  به عنوان كمك آنها به درصد معيني از فهرست دستمزدهاي پرداختي توسط كارفرمايان

آسيايي يا  ٤گرايي خواه با رويكرد كل( ٣هاي مستقل حرفه آموزي بنگاه - 3 ،)پذيرد حرفه آموزي صورت مي

كه در مورد آلمان، هم اكنون از سه ( ٥حرفه آموزي دوگانه نظام -4و ، )رويكرد مرتبط با شغل اياالت متحده

وقت، كارگاه حرفه آموزي خاص شركت و كارگاه حرفه  اي پاره مدارس حرفه: برخورداراست ٦نهادي كنر

هاي حرفه آموزي دوگانه ممكن است از درجات قوت سازماني متفاوت و تنظيمات  نظام ،)٧آموزي فراشركتي

ها با يا بدون مجوز حرفه آموزي از يك  در شركت ٨زيوراي همراه با كار رس حرفهبراي مثال مدا(متفاوت 

در اين جا، . برخوردار باشد )سو، و از سوي ديگر نظام بسيار سازمان يافته وجا افتاده آلمان، اطريش وسوئيس

) گيرندهدولت، كارفرما، ياد(توسط چند عامل  ح ف ت آ ١٠و نيز تأمين مالي مشترك ٩تأمين مالي مختلط

متنوع ديگري افزون بر آنچه  ح ف ت آهاي  شايسته يادآوري است كه در ادبيات موضوع نظام. يابد استقرار مي

هاي آينده چهار الگوي  در قسمت). Schaack 1995  به براي مثال نگاه كنيد(در اين جا آمده ذكرشده است 

كه در اطراف را متعيني  ح ف ت آهايي كه اكثر تنظيمات شود، الگو بحث ميو  معرفي ح ف ت آهاي  پايه از نظام

  .كانون توجه در اين ارائه بر روي تدارك منابع مالي است. شود جهان وجود دارد شامل مي

  دولتي   ح ف ت آاي دولتي و تأمين مالي  الگوي مدرسه   3.5.2.3

اي تمام  شكل مدارس حرفه به خواهاي است،  حرفه بيت فني وتر در اين الگو، مدرسه در برگيرنده آموزش و

 .١٢اي در درون يك دبيرستان جامع حرفه ١١هاي شكل رشته به وقت كه داراي مدرسه خاص خود است و يا

                                                 
1 Parafiscal governance  
2 Levy system 
3 Single enterpeise training  
4 Holistic  
5 Dual system 
6 Institutional columns 
7 Supra-firm 
8 intership 
9 Mixed financing  
10cofinancing 
11 tracks 
12 Comprehensive seconday school 



369   VW VW VW VW٣٣٣٣::::*z{|*z{|*z{|*z{|    2�  �و�2�  �و�2�  �و���� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    � �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و 2�  �و� ����    �    ا�ا�ا�ا
 

  
 

اين  به اين نظام بر شالوده اعتقاد راسخ. اند و سوئد نوع دوم را مثال فرانسه و دانمارك نوع اول را توسعه داده

كمتر ازحد بهينه باشد  ح ف ت آشود تدارك خدمات  موجب مي كههايي همراه است  كه بازار با شكست

يادگيري براي  هاي تنها و يا تاكنون نوع كامالً غالب مكان اي مدارس حرفه. گذاري شده است پايه

 ورود به كل تقاضاي ساالنه به گويي در اصل، نظام بر پاسخ. آيند شمار مي به آموزان و نيز حرفه آموزان دانش

نامه پايان  نظام، براي مثال، كسب گواهي به تواناست، هر چند كه معموالً رعايت شرايط ورود ح ف ت آ

 )مقدماتي(غالباً، يك برنامه يادگيري حرفه آموزي پايه . داند آور مي تحصيالت دوره اول متوسط را الزام

نظام مديريت و راهبري . ه اول متوسطه گنجانيده شده استآموزان در دور منظور هدايت تحصيلي دانش به

مربيان مدارس . اين نظام ممكن است متمركز يا غيرمتمركز باشد. شود بوسيله دولت مستقر و اداره مي

تحصيل  .شود معلماني هستند كه توسط مقامات دولتي استخدام شده و حقوقشان پرداخت مي ح ف ت آ

مديريت و راهبري دولتي در برگيرنده . شود ت دولتي سازماندهي و نظارت ميبيت آنها نيز توسط مؤسساتر و

تأمين . ريزي درسي و نظارت توسط مؤسسات دولتي و نيز خطوط راهنما براي تجهيزات يكسان است برنامه

. مالي مدارس ممكن است از طريق درآمدهاي مالياتي، شهريه، يا نظام دريافت عوارض صورت پذيرد

يا از محل ) صادق باشد 1اگر اصل پرهيز از تظاهر( هاي عمومي مالياتمحل  لياتي ممكن است ازدرآمدهاي ما

. وضع شده باشد تأمين شود ح ف ت آبراي آموزش و پرورش و يا مخصوص بطور عام هاي ويژه كه  ماليات

اين ماليات . ماليات كارآموزي در فرانسه كه نقش و تأثير آن تقريباً قابل مذاكره است مثال مناسبي است

توانند از  با اين حال، كارفرمايان مي. شود پرداخت حقوق كارفرمايان وصول ميفهرست درصد از /. 5معادل 

 ح ف ت آبراي حساب خود  از كه حداقل معادل همان مبلغ شروط بر آن مپرداخت ماليات خودداري كنند 

  . گذاري كنند سرمايه

 ،)شود كه توسط دولت تعريف شده و بر آن نظارت مي(هاي عام داي در استاندار نقاط قوت نظام مدرسه

ي بيتتر مربيان معموالً در زمينه علوم. بيت مربي و كيفيت يكسان حرفه آموزي استتر تسهيالت يكسان و نيز

. دانستن آن كه سطح كيفي تدريس و حرفه آموزي چگونه است نيازمند پژوهش است. يابند پرورش مي

. بايد آنها را بپذيرد اي شرايط رسمي ورود را دارا باشند نظام مدرسه شغل معلمي، هنگامي كه داوطلبان

برنامه درسي ممكن است آموزشي، و  تجهيزات، مواد. مشكالتي كه با اين نظام همراه است چند اليه هستند

هاي شوروي سابق مانند قرقيزستان، قزاقستان  براي مثال، مورد مشاهده شده در جمهوري(كهنه شده باشند 

هاي  ممكن است در خرجدرآمد كم مالياتي، و هاي رشد ضعيف اقتصادي  دوره در). يا ازبكستان و نيز الئوس

، كه در ٢سواي مدارس توليدي. ولويت داشته باشندا ح ف ت آهاي اجتماعي و سياسي بر  ساير بخشدولت 

اي از آموزش و حرفه آموزي در  شوند، در درون الگوي نظام مدرسه برخي از كشورهاي جهان سوم يافت مي

                                                 
1. non-affectation priciple 
2 Production school  
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نه تنها فرايندهاي حرفه آموزي، بلكه مربيان و برنامه درسي نيز از . رود دوره تحصيل انتظاركسب درآمد نمي

 شود بارسنگيني ازمطالب نظري اي كه موجب مي اند، پديده اقتصادي بسيار دور افتادههاي  محل كار و بنگاه

تواند از  اين بار تحميلي مي. التحصيالن تحميل كند فارغ به آموزش و پرورش و محتواي حرفه آموزي و نيز  به

تأخير اندازد،  به اشتغال به ح ف ت آشده و انتقال حرفه آموختگان را از  هاي بازاركار يك سو سبب بروز مخاطره

تازه حرفه آموخته هاي اقتصادي براي آشنا كردن كارگران  هاي بنگاه و از سوي ديگر موجب افزايش هزينه

اي  غيب كند الگوي مدرسهتر تواند كارفرمايان را ها مي گونه هزينه اين. استخدام شده با الزامات محيط كار شود

. بكار گيرند هاي حرفه آموزي ضمن كار خود را با ارائه فرصت را ناديده گرفته و راه حل حرفه آموزي

استقالل دست يافتند  به پس از آن كه 1990هاي شوروي سابق در دهه  مواردي كه در الئوس و جمهوري(

توان برخي  اي و تأمين مالي دولتي، مي سواي اين نقاط ضعف محتمل الگوي مدرسه.) شود مي مشاهده

) Gwartney 1977  به براي مثال نگاه كنيد(آنها افزود  به را ١در نظريه انتخاب عموميهاي نقادانه مطرح  بحث

هايي چند  شكست خود را در پديدهوضعيت . منتهي شود ٢ "وضعيت شكست "فرض  به تواند مي كه) 1977

انگيزه هاي تنگ، فقدان  اطالعي رأي دهنده، اثر منابع خاص و نظر گاه اثر بي: دهد مانند موارد زير نشان مي

مالي و  ،هاي اطالعاتي هاي سياسي در فرايندهاي تصميم گيري، و محدوديت براي عمل كارآمد، شكاف

   .حقوقي

  ) ض ح( و حرفه آموزي ضمن كار) ب ح(الگوهاي حرفه آموزي در بنگاه اقتصادي   3.5.2.4

هاي مرتبط با كار  نمستقيماً از درون سازما ح ف ت آ به در هر دو نوع، گذر از آموزش و پرورش عمومي

سال 12معموال پس از (پس از فراغت از تحصيل ) هاي اقتصادي يا ساير واحدهاي خصوصي يا دولتي بنگاه(

عنوان داوطلبان حرفه آموزي، پشت در  به آموزش عمومي، آموختگانِ دانش. افتد اتفاق مي) تحصيل در مدرسه

معني كه داوطلبان حرفه  كشند، بدين مايان صف ميهاي اقتصادي در انتظار عقد قرارداد با كارفر سازمان

عنوان  به مفهوم رسمي آنان به شوند بلكه اي برخوردار نمي عنوان كارآموز از وضعيت حقوقي ويژه به آموزي

كارفرما، متناسب با سطح  شرايط ورود توسط هر. آيند استخدام در مي به كارگر يا كارمند براساس قرارداد كار

رخ تحصيالتشان و ساير                خصوصياتي كه  كار مورد نظر، و تعداد داوطلبان، نيم هاي محل صالحيت

صورت  به دوره حرفه آموزي. شود ذكرشده، تعيين مي) به ويژه درگواهي نامه تحصيلي(در اسناد تقاضاي كار 

شرايط محل كار از نقطه : عوامل زير بستگي دارد به شود كه طول و محتواي آن دنبال مي 3كار در چند مرحله

درون بنگاه  به نظر شايستگي، درجه پيچيدگي كاري كه بايد صورت گيرد، سطح شايستگي كه كارآموز باخود

ترين محل حرفه  محل كار عمده. آورد، فلسفه هر سازمان يا بنگاه اقتصادي درباره كار و حرفه آموزي مي

                                                 
1 Public choice 
2 Failure state 
3 Working- in phase  
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در كارگاه يا آموزش نظري در داخل بنگاه همراه  هاي آموزشي عملي آموزي است كه ممكن است با فعاليت

روز بودن محل كار و تجهيزات آن بستگي  بهسطح  به بودن حرفه آموزي مستقيماً) مدرن(روز  به درجه. باشد

معني كه  گيرد، متمركز بر بنگاه است، بدين قرار مي ب حكه در دسته ) به ويژه ژاپني(نوع آسيايي . دارد

عنوان كارآموز نه تنها براي انجام كاري در محلي معين آموزش  به ر ايفاي نقش خودكاركنان و كارگران د

اي گسترده  ترتيبي كه بسته به ،كنند اي از محل كارهاي مختلف حرفه آموزي مي بينند بلكه در زنجيره مي

آن  هدف. ها كسب كنند كه آنان را از انعطاف و قدرت تحرك در درون شركت برخوردار كند ازشايستگي

 كسب نمايند ي راهاي كليد ها شامل صالحيت    اي از شايستگي نگرانه كل مجموعةاست كه كارآموزان 

  . هاي كار گردش كنند هاي مختلف و بخش ترتيبي كه بتوانند بين شغل به

ا و نيز كانادا، ايتالي ، كه الگوي غالب حرفه آموزي در اياالت متحده امريكا)ض ح(آموزي ضمن كار  در حرفه

 صورت دقيق بهآموزي  حرفه ،)شود توصيه مي و غالباً توسط بانك جهاني(و بسياري كشورهاي ديگر است 

تقريباً هر تغييري در شغل يا محل كار يا . محل كار اختصاص داشته باشد  بهمرتبط است كه  ييك شغل به

تواند از اين  كه بخوبي مي ،كند فناوري بكار رفته در محل كار، فعاليت حرفه آموزي جديدي را ايجاب مي

توان پذيرفت كه  هر چند كه مي. نقطه نظر كه حرفه آموزي آغازين يا مستمر است محل مناقشه قرار گيرد

روز و در سطح فناوري پيشرفته روز است، اما قابل ذكر است كه در اين  به معموال تجهيزات حرفه آموزي

و مربياني كه با اصول مند و مبتني بر مباني نظري،  ح نظام ف ت وجود يك برنامه درسي، يك آ، ح ف ت آالگوي 

رسد كه  افزون بر آن، بنظر بسيار غيرمحتمل مي. بيتي پرورش يافته باشد چندان محتمل نيستتر علوم

  . پذير باشد ها در بنگاه ديگري، بدون گذراندن دوره حرفه آموزي غني اضافي امكان ديگر شغل به انتقال

هاي برخاسته از  ، بنگاه يا كارفرما از سود اقتصادي و نيز فايده)ض ب و ح ح( حرفه آموزيدر هر دو نوع 

اظهار داشته است كه در مورد ) Gary Becker 1993(بكر  گري. شود اين نوع حرفه آموزي برخوردار مي

او باز   هب هاي حرفه آموزي بايد توسط حرفه آموز تقبل شود زيرا برگشت سرمايه عمومي هزينه ح ف ت آ

آموز و شركت مشتركا هزينه و  تأكيد دارد كه حرفه در مورد حرفه آموزي ويژهاو با اين حال، . گردد مي

درجاتي  به آموزي ضمن كار، هر دو از آنجا كه حرفه آموزي در بنگاه و حرفه. بازگشت سرمايه را تقبل كنند

بخشي از برگشت در عوض زينه را تقبل كرده و ها بخشي از ه بنگاه ،شوند متفاوت حرفه آموزي ويژه تلقي مي

آن است كه  يآخرين خصوصيت قابل ذكر اين دو نوع حرفه آموز. كنند سرمايه حرفه آموزي را دريافت مي

، بدين معني كه در يك نظام بازار حرفه اند هداخلي وخارجي قرارگرفت آنها در فصل مشترك بازاركارهاي

نوبه  به كه ،شود هاي عرضه و تقاضايي گرفته مي ي براساس تصميمهاي حرفه آموز تخصيص فرصت ،آموزي

وجود ندارد كه  يتضمين: عبارت ديگر به .اند ها و دستمزدها وابسته قيمت به خود افزون بر عوامل متعدد ديگر

 .گوي كليه تقاضاهاي حرفه آموزي باشد هاي حرفه آموزي عرضه شده در هرسال بتواند پاسخ فرصت

صرف نظر كنند يا دولت با ارائه  ح ف ت آآموختگان آموزش عمومي از تقاضا براي   تيب يا بايد دانشتر اين به
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يا پرداخت يارانه براي ايجاد ) اي براي مثال مدارس حرفه( هاي حرفه آموزي اضافي در مؤسسات خود فرصت

   .تسهيالت حرفه آموزي در بخش اشتغال در تعديل عرضه و تقاضا دخالت كند

  ) آمريكاي التين(الگوي مراكز حرفه آموزي    3.5.2.5

بيت تر واي براي توليد، اداره و تأمين مالي آموزش  تقريباً در كليه كشورهاي امريكاي التين، الگوي ويژه

). Ducci 1996  به براي تفصيل موضوع نگاه كنيد(يافته است  توسعه 1940اي از اواخر دهه  فني و حرفه

نيروي . ويژه در سطوح عملياتي شد به سبب بروز كمبود شديد كارگران و كاركنان ماهر، فرايند صنعتي شدن

هاي مورد تقاضاي صنايع و خدمات نوين بودند، و نظام رسمي آموزش  انساني مهاجر روستايي فاقد صالحيت

، انجمن ها دولت. هاي مورد نياز توانايي نداشتند ، برتحويل مهارتاي هو پرورش، شامل مدارس فني و حرف

اي تأسيس  هاي كارگري با همكاري يكديگر مؤسسات تخصصي آموزش فني و حرفه كارفرمايان، اتحاديه

هاي مورد نياز اقتصادي در حال توسعه را  رود كه بتواند صالحيت رفت و هنوز هم مي كردند كه انتظار مي

شوند در  حرفه آموزي اداره ميهاي ملي خدمات  اين مراكز حرفه آموزي كه توسط سازمان. گو باشد پاسخ

هاي اقتصادي از يكديگر تفكيك  برخي متمركزاند، بقيه برحسب بخش. اند هركشوري نام متفاوت بخود گرفته

براي بخش بازرگاني  SENAC را براي بخش صنعت و ح ف ت آ SENALبراي مثال در برزيل (اند  شده

هاي ديگر عبارتنداز  مثال. گذاري دخالت دارد اممنطقه نيز در ن ،، در برخي كشورها)كند سازماندهي مي

SENA )كلمبيا( ،INeE )ونزوئال( ،SENATI )پرو(،INA  SECAP، )شيلي(  INACAP،)كاستاريكا(  

  .كه فقط براي نمونه ذكر شد) گواتماال( IMTECAPو ) اكوادور(

اروپايي در آلمان،  اي س حرفهكنند، مانند مدار ها فعاليت مي ن سازماناي هوسيل به مراكزي  حرفه آموزي كه

برخي از اين مراكز . شوند اطريش يا سوئيس يا فرانسه، سازماندهي، تجهيز و از نظر نيروي انساني اداره مي

مراكز طبق برنامه درسي خودساخته كار آموزشي . اند هاي اروپايي تأسيس و پشتيباني شده بوسيله دولت

بيت كافي تر قت بوده و براي تدريس درموضوع معينيوها تمام كنند، و غالب مربيان آن خود را دنبال مي

دانش و مهارتي كه آموزش : كردند اي رفتار مي در چند سالي مراكز حرفه آموزي شبيه مدارس حرفه. اند ديده

تيبات تر البته. هاي اقتصادي فاصله بسياري داشت ها و يا بخشي هاي مورد نياز شركت شد با صالحيت داده مي

ها از فقدان  اي ببار آورد و غالباً شركت توانست در زمينه حرفه آموزي ثمره اي كه برقرار شده بود نمي مدرسه

ها را وادار  اين امر شركت. مهارت عملي مهارت آموختگان و تمركز مراكز بر دانش نظري شكايت داشتند

اي طوالني  راكز، هزينه زيادي را براي دورهكرد افزون بر پرداخت عوارض حرفه آموزي جهت تأمين مالي م مي

  . جهت آموزش ضمن كاردانش آموختگان اين مراكز تقبل نمايند

ها و مراكز شان  ها موجب شد كه سازمان هاي كارفرمايان و شركت انتقادهاي شديد انجمن 1990 در دهه

ها  معطوف دارند و در همان حال شركت )اندازه مختلفدر (هاي اقتصادي  نيازهاي واقعي بنگاه به توجه خود را
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بهاي اين . هاي مختلف باز كردند با طول دورهروي مراكز و حرفه آموزان با ارائه كارورزي  بهرا  نيز درهاي خود

 ها بيش از پيش گزينشي شده اي در اين نظام بيت فني و حرفهتر و آموزش به راهبرد آن است كه دسترسي

نظام آموزش و پرورش عادي، و اين كه كانون توجه  1صيل كنندگان زودرسِك تحتر با محروم كردن است و

، از 2هاي سفارشي ها تغيير جهت داده و با ارائه دوره سمت نيازهاي فوري بنگاه به هاي حرفه آموزي برنامه

هاي كارگزاري  شيوه غالب تأمين مالي اين نظام. مدت غافل مانده است ميان و بلندهاي مورد نياز  صالحيت

عنوان  به ها ؛ بدين معنا كه كارگزاري است 4هاي شبه مالي بكارگيري راه حل صندوق ،3اي آموزي ملي حرفه

ند نتوا اعضا مي. كند آوري كننده منابع مالي عمل كرده و از اعضاي خود عوارض دريافت مي سازوكار جمع

وظيفه پرداخت عوارض يا از قوانين ملي . دنهاي اقتصادي كشور، منطقه، يا بخش اقتصادي باش امي بنگاهتم

ها درگير هستند، نشأت  هر شكلي و بطور جدي با اين نظام به ، كه5هاي ملي بين شركاي اجتماعي توافق يا از

ها پرداخت  صندوق به بايدعوارض برحسب درصد معيني از فهرست دستمزدها تعريف شده كه . گرفته است

هاي حاكم بر  تازگي، در سياست به .كنند ها مراكز حرفه آموزي را تأمين مالي مي سپس اين صندوق. شود

اي  بيت فني و حرفهتر و شوند براي خود آموزش ها تشويق مي ها تغييراتي  پديد آمده است و شركت صندوق

لحاظ  به البته اگر شرايط معيني را. شوند ارض معاف ميدر چنين حالتي آنان از پرداخت عو. راه بيندازند

   .وسعت و كيفيت حرفه آموزي رعايت كنند

  عنوان مورد ويژه  به نظام دوگانه آلمان و ح ف ت آهاي  تعاوني   3.5.2.6

 تواند هم دور از بنگاه توليدي و هم مي ح ف ت آبا تأمل در اين نكته آغاز شد كه  ح ف ت آهاي  يانديشه تعاون

خواه دولتي (اي  معناي آن است كه يا حرفه آموزي در مدرسه حرفه به دور از بنگاه. در درون آن صورت پذيرد

مباحث مطرح شده كه همان طور ). رد امريكاي التينوم(شكل گيرد يا در مركز حرفه آموزي ) ييا خصوص

بيتي متفاوتي تر هاي هدف ،در بنگاه و حرفه آموزي در مدرسه و يا مركز دهد، حرفه آموزي تاكنون نشان مي

شيوه تعاوني با  به توان اين دو نهاد را رسد كه مي كنند، بنابراين بديهي بنظر مي دنبال مي ح ف ت آرا در 

رفه آموزي نظام ح به معني كه ي ناشي از اين همكاري استفاده برد، بدينكيب كرد و از اثر هم افزايتر ديگريك

شيوه تعاوني در آن دخالت  به و شركت) مركز حرفه آموزي(اي انديشيد كه در آن دو نهاد مدرسه  دو گانه

با اين حال ميزان دخالت اين . خود را بپردازد به متعلق هاي حرفه آموزي هر شريك بايد هزينه فعاليت. دارند

مدرسه يا ) 1: (كيبي قابل تصور استتر سه صورت. دتواند بسيار متفاوت باش لحاظ زمان و پول مي به دو نهاد

هاي كوتاه  بنگاه فقط تسهيالت كارورزي و ساعتي كار عملي و دوره: مركز حرفه آموزي شريك مسلط است

                                                 
1 Early drop- out 
2 Tailor-made  
3 National training agency 
4 Para-fiscal funds  
5 Social-partner  
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و ) براي مثال دو سوم(بخش عمده زمان آموزش . گذارد در اختيار ميرا مدت حرفه آموزي درون شركتي 

) 2(تأمين مالي برعهده دولت است يا كارگزاري ملي حرفه آموزي؛  هزينه حرفه آموزي و نيز تعهدات

درصد زمان حرفه آموزي را پر  50هريك (لحاظ زمان  به ح ف ت آطور مساوي در به ها ها و بنگاه مدرسه

براي مثال دوسوم (لحاظ زمان  به بنگاه شريك مسلط است هم) 3(و تأمين مالي درگير هستند؛ و ) كند مي

اي و يا مراكز حرفه آموزي شركاي زير  تيب مدارس حرفهتر  و هم تأمين مالي و بدين) موزيزمان حرفه آ

يا برنامه ( تواند طبق فرمان حرفه آموزي معموالً حرفه آموزي در بنگاه مي. دست اين تعاوني خواهند بود

يري ممكن است اي باشد، هم چنين هم آهنگي بين دو نهاد يادگ دنبال شود يا فاقد چنين برنامه) درسي

. وجود دارد ح ف ت آحداقل دو تأمين كننده مالي براي . الزم باشد و برقرار شود و ممكن است چنين نباشد

اي دولتي يا پرداخت  تأمين كننده مالي مدارس حرفه(دولت : ولي سه تأمين كننده بيشتر احتمال دارد

مدارس  به اي را تأمين كرده و يا ي حرفهكه مدارس خصوص(، يادگيرندگان )مدارس خصوصي به كننده يارانه

شيوه : سخن ديگر به .كنند اي خود پرداخت مي هاي حرفه ها كه براي فعاليت و بنگاه) پردازند دولتي شهريه مي

  . تأمين مالي مختلط يا مشترك روش مسلط است

هدف كليه حرفه  .پردازيم شرح آن مي به اي دارد كه اكنون دوگانه آلمان خصوصيات ويژه ح ف ت آنظام 

هاي  هاي فعاليت اي براي عمل كردن ماهرانه در زمينه توانايي حرفه: ها چنين تعريف شده است آموزي

توان در محيط  نقطه آغازين بر اين نظر استوار است كه عناصر يك حرفه را نمي. اي خصوصي و عمومي حرفه

اگر اين نكته . ي استاقتصاداي در بنگاه  هاي آموخت بلكه تنها راه آموختن آن تمرين و تجربه حرف مدرسه

بيتي استوار شده تر ح غني باشد كه بر شالودة منسجم نظري و ف ت زمان تأكيد بر آ و همجدي گرفته شود، 

جنبه دوم نظام دوگانه . باشد، آن هنگام برقراري تمهيدات آموزشي و حرفه آموزي تعاوني الزام آورخواهد شد

 ،اي، مركز حرفه آموزي مدرسه حرفه(در درون هريك از نهادهاي يادگيري . ستهاي يادگيري ا مفهوم محل

تواند برحسب موقعيت جغرافيايي  تواند مستقر باشد كه مي چندين مكان مختلف يادگيري مي) بنگاه توليدي

سي برر. بيتي و محتوا و شرايط يادگيري تعريف شودتر درون نهاد و نيز طبق تمهيداتدر محل استقرار آنها 

   .دهد شكلي شفاف نشان مي به هاي نظام دوگانه حرفه آموزي را زير مؤلفه

  هاي نظام دوگانه حرفه آموزي در آلمان اجزاء و مؤلفه

دو نوع نهاد مكمل، حداقل در آلمان، در جوار تر شدن توليد كاال و خدمات در طول زمان  سبب تخصصي به

از . ها بين بنگاه حرفه آموزي 2و پيمان 1هاي حرفه آموزي فرابنگاهي كارگاه: اند توسعه يافته نظام نهاد دوگانه

هاي مرتبط با شغل در  ها و فعاليت تر شدن دامنه شغل سبب تنگ 3اي آن جا كه تمركز بر كسب كار هسته

                                                 
1 Suprafirm  
2 alliance 
3. core business 



375   VW VW VW VW٣٣٣٣::::*z{|*z{|*z{|*z{|    2�  �و�2�  �و�2�  �و���� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    � �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و 2�  �و� ����    �    ا�ا�ا�ا
 

  
 

 و) Berufsbild(هايي را كه جزئي از يك حرفه  شده است، در برخي موارد يك بنگاه فعاليت ها اكثر بنگاه

ها و محتواي حرفه  اين گونه فعاليت. ستا از دست داده  رفته آن بشمار مي به فرمان حرفه آموزي وابسته

ارائه آن نوع حرفه آموزي اشتغال  به توان درون يك كارگاه حرفه آموزي مستقر ساخت كه تنها آموزي را مي

بنگاه اقتصادي با يكديگراست  شيوه ديگر همكاري دو يا چند). براي مثال بخش صنعت گران(داشته باشد 

خوبي  به هاي با يكديگر اگر اين تخصص. هاي مختلف اما با تخصص ،دهند كه همه در يك حرفه آموزش مي

يكي از وجوه . هايي را كه در برنامه درسي شرط شده بود كسب كند تواند مهارت وجور شوند كارآموز مي جفت

كنند،  اي بر طبق برنامه درسي ايالتي عمل مي وقت حرفه پارهاصلي نظام دوگانه آلمان اين است كه مدارس 

  به .كنند اي تدوين شده عمل مي ها براساس برنامه درسي ملي كه خاص هر موضوع حرفه در حالي كه بنگاه

هاي حرفه آموزي آن  ن فرماناي هنكته مهم دربار. گويند مي 1هاي درسي ملي فرمان حرفه آموزي چنين برنامه

دليل آن در اين حقيقت نهفته است كه هدف كلي حرفه . يد در سراسر كشور بكارگرفته شونداست كه با

است كه در هر كجاي كشور، مستقل از اين كه چه كسي و در چه  هائي آموزي آماده كردن افراد براي حرفه

دف كلي اين ه به اي كه  پشت اين اعتبار عمومي نهفته است فلسفه. دهد، معتبر باشد جايي آموزش مي

عنوان يك برق كار، بايد بتواند حرفه خود را  به گردد كه هر نوجواني كه آموزش خواهد ديد، براي مثال برمي

هايي كه در  و اين يعني مهارت. مبورگ، با مهارت انجام دهدها در هر جايي در آلمان، چه مونيخ باشد يا

سهم بنگاه در ): Becker( سخن بكر به اشند، ياب 2بازار به اند بايد قابل عرضه دوران حرفه آموزي كسب شده

  . است نظام حرفه آموزي دوگانه آلمان حرفه آموزي عمومي

  هاي نظام حرفه آموزي دوگانة آلمان اجزاء و مؤلفه -2جدول 
بيت فني  و تر اجزاءآموزش و

 اي  حرفه
 ي دوگانهها لفهؤم

 وقت پاره اي هحرفمدارس  هاي حرفه آموزي فرابنگاهي كارگاه ، بنگاه نهاد

 هاي يادگيري تعدد مكان
آموزش نظري، حوزه حرفه آموزي، كارگاه حرفه 

 سازي، آزمايشگاه ل كار، مركز شبيهمحآموزي، 

كالس درس، كارگاه، آزمايشگاه، 

 هاي كوچك، دفاتر يادگيري بنگاه

 اي معلمان مدارس حرفه وقت مربيان تمام يا پاره مربي

 اي آموز مدرسه حرفه دانش كارآموز موقعيت يادگيرنده

 3رهنمودهاي حرفه آموزي
ارچوب برنامه حرفه آموزي، هفرمان حرفه آموزي، چ

 برنامه حرفه آموزي شركت

  )ارچوبهچ(برنامه درسي 

 ايالت

 آشناسازي با علوم فرايند كار) توجيه(آشناسازي با  بيتيتر ترين اصل مهم

                                                 
1 Training ordonance  
2 Marketable  
3 preseription 
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 ايالت بازرگاني و  هاي صنايع اطاقكارگزاران مسئول،  نهاد نظارت كننده

 مدرسه بنگاه ريزي نهاد برنامه

مرجع قانوني تعين كننده 

 يراهبرو  مديريت
 دولت ايالتي دولت فدرال

 هم آهنگي
ها، انجمن  نامه دستمزد، اتحاديه شركاي توافق

 كارفرمايان، شوراي كار، نمايندگان جوانان
 آموزان، والدين، معلمان دانش

اي فدرال و  نه قانون آموزش حرفه: شرح زير است به تأمين منابع مالي در نظام حرفه آموزي دوگانهي  شيوه

از . اي درون شركت ندارد بيت فني و حرفهتر تأمين مالي آموزش و  اي درباره شيوه توصيه 1نه فرمان اصناف

طي سه دهه گذشته، شيوه  .شيوه مسلط بوده استعمالٌ شيوه فردي تأمين مالي بوسيله كارفرمايان آغاز 

ها، تأمين مشترك  در تعداد اندكي از شاخه 2هاي تعرفه تأمين مالي فرابنگاهي، تأمين مالي از طريق صندوق

آموز، اكثراً در  هاي حرفه بنگاه به و پرداخت يارانه توسط دولت ونيهاي حرفه آموزي تعا منابع در بنگاه

آن را تقويت حتي بلكه  ،فردي تأمين مالي كارفرمايان شود ةشيوهاي آلمان شرقي، نتوانسته جايگزين  ايالت

خريداران، تأمين كنندگان مواد اوليه خود  به توانند بخشي يا تمامي بار مالي خود را ها مي شركت. كرده است

هايي كه حرفه آموزي دارند هم چنين  شركت). بحث شده است 1در بخش (كاركنان خود انتقال دهند  به و يا

تيب از سود خود و ماليات بر سود خود تر آموزي را از فروش خود كسر كرده و بدين هاي حرفه توانند هزينه مي

  .بكاهند

 هرچند كه ،كنند آموزي خاص خود پرهيز مي هاي اقتصادي آلمان از حرفه با وجود اين، بسياري از بنگاه

يكي از داليل خودداري مسئله . دهند پاسخ مي لحاظ كاركنان، تجهيزات و تسهيالت به آموزي الزامات حرفه به

در واقع، ميانگين هزينه يك حرفه آموز موضوع . حرفه آموزي ممكن است بسيار پرهيز باشد: هزينه است

اين  1980شد؛ در  يورو بالغ مي 3500 به ، ميانگين هزينه كامل ناخالص در سال1971در : قابل تأملي است

 /Bardeleben  به نگاه كنيد(يورو رسيد  14700 به رقم 1991؛ براي سال يورو افزايش يافت 8500 به رقم

Beicht/ Feher 1995( يورو افزايش يافته است 16435 به ميانگين هزينه كامل ناخالص 2001؛ و در .

هاي حرفه آموزي، اندازه بنگاهي كه در آن حرفه آموزي صورت  هاي حرفه آموزي، سال برحسب رشته

اين ارقام تغيير  ،و چگونگي توزيع زمان حرفه آموزي بين مكانهاي مختلف حرفه آموزيگيرد، مشاغل  مي

يورو در سال  10178اگر فقط ميانگين هزينه مستقيم كارآموزي در سال در نظر گرفته شود، رقم . كند مي

در (پس از كسر كردن بازگشت ناشي از كار مولد حرفه آموز در دوره آموزش . آيد بدست مي 2001

شود، و  يورو  مي 8705معادل  2001در سال ساالنه ميانگين هزينه كامل خالص ) هاي حرفه آموزي كانم

                                                 
1. crafts order 
2. tariff funds 
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-Beicht/ Walden/ Herget 2004b, 20 به نگاه كنيد(رسد  يورو مي 2448 به هزينه مستقيم خالص فقط

جاي حرفه آموزي در داخل در نظر گرفته شود، در  بديل استخدام نيروي كار از بازاركار خارج به هاگر را). 22

هاي استخدام  شمار آمده و در هزينه به معناي راه بديل استخدام از داخل به اين حالت حرفه آموزي در داخل

يورو در سال براي هر  5763مبلغ  به 1سود فرصت ،ها با پس انداز اين هزينه. شود جويي مي از خارج صرفه

با محاسبه اين سود فرصت، باقي مانده ميانگين هزينه كامل در ). ibid 90(شود  حرفه آموز تخمين زده مي

يورو تبديل  3317سود خالص  به ميانگين هزينه خالص درسالبر اثر آن، يابد، و  كاهش مي 2940 به سال

در  ،محاسبات است زيرا نه هزينه فرصت و نه سود فرصتبايد در نظر داشت كه ارقام اخير حاصل . شود مي

ها  و اين ممكن است دليلي باشد بر اين كه چرا نمايندگان بنگاه. دهند نشان نميخود را جريان نقدنيگي 

  .ارقام هزينه كامل ناخالص توجه كنند به تمايل دارند

ها درگير حرفه آموزي  چرا بنگاه: ودش با اين همه، اكنون معماي نظام حرفه آموزي دوگانه آلمان مطرح مي

آموزي شوند، تحمل  هاي حرفه دار هزينه عهدهاگر  ،را 2ديده شدن كاركناندزشوند و مخاطرات  عمومي مي

) Timmermann 2006, 9-54) :(1  به نگاه كنيد(ذكر شده است آن از داليل كنند؟ در آثار علمي شماري  مي

آموزي  ز سود حرفه آموزي عمومي در حين برگزاري دوره حرفههاي حرفه آموز هم اكنون نيز ا بنگاه

 ،ديده شدن كاركنان قابل چشم پوشي استدزبازاركار عملكرد كاملي ندارد، بنابراين خطر ) 2(برخوردارند؛ 

حرفه ) 3(هاي حاصل از حرفه آموزي متوازن نيست؛  زيرا توزيع اطالعات درباره ارزش و كيفيت صالحيت

وري  مكملي از حرفه آموزي ويژه و عمومي است بنابراين كارفرماي خارجي سطح بهرهكيب تر آموزي يك

پردازد، كه هنوز هم كمتر  كند، و بنگاه حرفه آموز دستمزد باالتري مي كارگران مهارت ديده را كم برآورد مي

خدمت  كتر وري كارگران مهارت ديده است، بدون آنكه موجب شود كه كاركنان مهارت آموخته از بهره

آموزي ويژه خود را  وري حرفه آموزي عمومي تنها با در آميختن با عناصري از حرفه اثرهاي بهره) 4(كنند؛ 

كيب سرمايه انساني عمومي و ويژه تر براي هر بنگاه اقتصادي) 5(دهند و هم اين طور برعكس؛  نشان مي

ساير  به شود و قابليت انتقال آن بنگاه ميخاص  ،نوعي به ،فرد است، بنابراين سرمايه انساني عمومي به منحصر

براي مهارت آموختگان محدود  3جايي هاي جابه دليل هزينه به دزديدن كاركنان) 6(يابد؛  ها كاهش مي بنگاه

براي  شافزايش جذابيت به تواند كند كه مي شهرتي فراهم مي شتمهيدات حرفه آموزي در بنگاه براي) 7(است؛ 

هاي بزرگ  شركت) 8(هاي خارجي منجر شود؛  اهر و نيز كارگران و كاركنان بنگاهمهارت آموختگان بسيار م

  .حرفه آموزي ويژه بنگاه تبديل كند به آموزي عمومي را داخلي بوجود آورند كه حرفه ↑توانند بازارهاي كار مي

تضميني رسد، اما بنظر  به براساس يك يا چند توضيح باال حل شده ممكن استبا وجود آنكه اين معما 

هاي  چرخه به برآورده شود، زيرا نظام وجود ندارد كه تقاضاي نوجوانان براي حرفه آموزي در هر سال كامالً 

                                                 
1. opportunity return 
2.  poaching 
3. mobility cost 
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هاي حرفه آموزي مستقل از ميزان  ترتيبي كه در زمان ركود معموالً عرضه مكان به ،بازرگاني حساس است

نيازهاي  بهجذب شده  تعداد حرفه آموزانمحدود كردن  به ها هم چنين گرايش بنگاه. يابد تقاضا كاهش مي

نيروي كار خود، كاركرد نظام حرفه آموزي دوگانه را براي تأمين نيروي كار باصالحيت براي كل نظام اشتغال 

   )Timmermann 2000, 134-135  به نگاه كنيد(اندازد  خطر مي به و نيز بازار كار

  خالصه   3.5.2.7

 هاي جا افتاده، كه به لحاظ راه حل  اي در اطراف جهان، فني و حرفهبيت تر هاي آموزش و ساختار نظام

هاي  نظام به ادبيات مربوط. شود، بسيار متنوع است اي كه معرفي شد مربوط مي يك يا چند الگوي پايه به

كند كه  اين جمع بندي هدايت مي بهما را  اي و شيوه تامين منابع مالي آنها بيت فني و حرفهتر آموزش و

تأمين مالي و مديريت و راهبري وجود خارجي ندارد، زيرا هر نظامي تنگناهاي خود را  "ترين نظامبه"

دليل  به آن است كه كوشش براي دست و پنچه نرم كردن با يك يا چند نظام ديگر سواياين نكته . داراست

 Schaack گاه كنيد بهن(رو است  اي روبه هاي قابل مالحظه شرايط تاريخي، فرهنگي و اجتماعي با محدوديت

توانند از يكديگر  اي نمي بيت فني و حرفهتر هاي ملي آموزش و معناي آن نيست كه نظام به اما اين). 1995

  .چيزي بياموزند

٣٣٣٣    ....٥٥٥٥    ....٣٣٣٣                    �Ö>å � �
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X0�ÄÐ	í:    0روð١ا���"     ا        Andrew Smith    
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تمهيدات ملي براي تأمين مالي حرفـه آمـوزي كارفرمايـان تحـت تـأثير شـديد سـاختارهاي اقتصـادي و         

طرز منحصر بفردي متناسب با شرايط اقتصادي،  به هر چند كه رويكردهاي ملي .هر كشور قرار دارد اجتماعي

ي اقتصادي ها كي را در رويكردهاي سياستي مشترها توان مؤلفه مي ، امااند هاجتماعي و فرهنگي انتخاب شد

 Gasskov( گاسكوف .شناسايي كرد ،ي اجتماعي و فرهنگي مشترك آنهاها تا حدي مبتني بر ارزش ،كشورها

وي  .كارفرما براي تأمين مالي حرفه آموزي تنظيم كرده است –نوعي طبقه بندي از تمهيدات دولت  )2001

   :استه پنج رويكرد مختلف را شناسايي كرد

                                                 
آموزي كارفرمايان، مديريت  حرفه: زمينه اصلي پژوهش. ، استراليا)Sturt(دكترا، استاد مديريت منابع انساني، دانشگاه چارلز استورت : اندرو اسميت .1

  .ها عالي، خط مشي مهارتهاي كار با عملكرد  منابع انساني، نظام



379   VW VW VW VW٣٣٣٣::::*z{|*z{|*z{|*z{|    2�  �و�2�  �و�2�  �و���� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    � �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و 2�  �و� ����    �    ا�ا�ا�ا
 

  
 

 ،ايـاالت متحـده امريكـا    ،بريتانيا ،مانند كانادا(بنگاه اقتصادي هيچ گونه تعهدي براي حرفه آموزي ندارد  )1(

   .)هلند و سوئد 

ماننـد  (گيرنـد   مـي  كارفرمايان داوطلبانه مسئوليت قابل توجهي را در تأمين مالي حرفه آموزي بر عهـده  )2(

   .)سوئيس و ژاپن ،آلمان

ي كارگري براساس قراردادهاي جمعـي صـنفي صـندوق توسـعه حرفـه آمـوزي       ها كارفرمايان و اتحاديه )3(

  .)و هلند ،دانمارك ،مانند بلژيك(كنند  مي تأسيس

 كنند بخشودگي مالياتي برقـرار  مي كارگرانشان حرفه آموزي ارائه به ي اقتصادي كهها براي بنگاه ها دولت )4(

   .)پاكستان ،مالزي ،كره جنوبي ،آلمان ،شيلي ،مانند بلژيك(كنند  مي

 ،ماننـد دانمـارك  (كنـد   مـي  وسيله كارفرمايان بشكل اجباري اعمال به دولت تأمين مالي حرفه آموزي را )5(

  .)مالزي و بسياري از كشورهاي امريكاي التين ،كره جنوبي ،ايرلند ،فرانسه

ه گـذاري در حرفـه   سـرماي  به چهار ساز و كاري كه در سراسر جهان براي تشويق كارفرمايان مقالهدر اين 

ي مبتني بر آزادي ها نظام –) 1: (شرح زير است به طبقه بندي ما .آموزي بكار گرفته شده بررسي خواهد شد

ي بخشـي حرفـه   هـا  صـندوق ) 3(ي مبتني بر قبول جدي مسئوليت توسـط كارفرمايـان؛   ها نظام) 2( ؛1عمل

  .ي اخذ عوارضها طرح) 4( آموزي و

 ي مبتني بر آزادي عمل ها نظام – 3 .5 .3 .1

اياالت متحـده امريكـا و كانـادا     ،بريتانيا ،در اقتصادهاي انگلوساكسوني كشورهاي استراليا ها اين گونه نظام

ي حرفه آموزي كارفرمايان وضـع شـده   ها مقررات اندكي درباره فعاليت ها در اين نظام .بكار گرفته شده است

ار خويش در پرورش دادن يا ندادن كاركنان خود آزادي عمـل  كارفرمايان بر حسب نيازهاي كسب و ك .است

واهد انجاميد مـورد انتقـاد قـرار    ختعادل در سطوح پايين مهارت  به اين لحاظ كه به رويكر آزادي عمل .دارند

ساده سازي كار و  به الزامات مهارتي جاي خود را ها در اين نظام ،)Finegolol / Soskice 1988( .گرفته است

نشـان   مقوله گـرايش گسترش اين  به رات ابراز شده اخيرنظ .دهد مي ي توليد انبوهها زدايي در محيطمهارت 

 عنوان دليلي بر شكست بازار در حرفه آمـوزي اشـاره   به پايداري كمبودهاي مهارتي در اين كشورها به و ،داده

انگلسـتان معـرف رويكـرد    در  .)Hall / Buchanan / Considine 2002 ; Ashton / Green 1996( كننـد  مي

 ISOهمانند مجوزهاي اعتبـار بخشـي    IiPبرنامه  ،است ")IiP( 2سرمايه گذاري در مردم"آزادي عمل برنامه 

ي اقتصـادي  هـا  ولي تأكيد ويژه آن بر توسعه منابع انساني در بنگـاه  ،كند مي در زمينه مديريت كيفيت عمل

استفاده  IiPشود در تبليغات خود از آرم  مي را بكار گيرند اجازه داده IiPيي كه استانداردهاي ها بنگاه به .است

                                                 
1 . laisse faire 
2 . investor  in people= IiP 
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گسترش نسبتاً سريعي يافته  IiPدر سالهاي اخير برنامه  ، اماكندي ريشه دوانده به ن برنامهاي ههرچند ك .كنند

احد در اواخر و 37035 به واحد 13748شوند از  مي شناخته IiPيي كه با برنامه ها تعداد بنگاه ،1999از  .است

 38  بـه  درصد 5/15از  IiPو درصد نيروي كار تحت پوشش استانداردهاي  ،رسيده است ،يعني دوبرابر 2004

گسترش اين برنامه ناهمگون صورت  ،با اين حال .(www.Iipuk.co.uk) .درصد در همان دوره بالغ شده است

در بررسـي   .ي متوسط تمركز يافته استها در بنگاه تر ي بزرگ و تا حدي كمها و بيشتر در بنگاه ،گرفته است

ي اقتصادي بريتانيا رسماً در ها درصد بنگاه 16تنها  ،انجام گرفته 2000كه براي وزارت آموزش و اشتغال در 

ن شناسـايي هـم چنـين در بخـش     اي هدهد ك نشان مي 1جدول .)DFEE 2001( اند هشناسايي شد IiPبرنامه 

لحـاظ   به IiPتوزيع شناسايي  1يلگبا اين حال چو .متمركز شده است ،بخش عموميويژه  به ،معيني از صنعت

 .توان يافت مي ي است كه در حرفه آموزي اكثر كشورهاي توسعه يافتهلگاندازه و نوع صنعت نشان دهنده چو

   .حرفه آموزي را بهبود بخشيده باشد  به اندكي دسترسي IiPامكان دارد كه برنامه 

  بر حسب بخش صنعت  IiPدر برنامه  ها شناسايي بنگاه – 1جدول 
  )DFEE 2001 ,94 :مأخذ( 

  درصد شناسايي شده بخش صنعت
  10  ساخت و توليد

  8  كشاورزي، معدن، تأسيسات، ساختمان

  19  خدمات توزيع و مصرف

  14  خدمات بازرگاني و مالي

  21  حمل و نقل، امور عمومي و ساير خدمات

  16  جمع

   

ايـن نتيجـه    بـه  ي اقتصادي موجب شده است صـاحب نظـران  ها توزيع حرفه آموزي در ميان بنگاهي لگچو

انـد   اي انجـام داده  يي را كه قبالً در حرفه آموزي سرمايه گـذاري قابـل مالحظـه   ها بنگاه IiPبرسند كه برنامه 

اين كار تشويق  به اند هداداين سرمايه گذاري تن در  به يي را كهها كند بجاي آن كه بنگاه ميبرجسته و معرفي 

 بنظر ،اند شركت كرده IiPيي كه در برنامه ها در ميان بنگاه ،هر حال به .)Hoque / Taylor / Bell 2005( كند

 .لحاظ كيفيت و ماهيت حرفه آموزي مورد عمل آنها داشـته اسـت   به ن برنامه اثرهاي سودآورياي هرسد ك مي

   :IiPاين نتيجه رسيده است كه  به ،مؤسسه مطالعات اشتغال صورت گرفتهبراي كه  IiPارزشيابي از برنامه 

ي جاري خود بوجود آورنـد كـه در صـورت نبـود     ها كارفرمايان را تشويق كرده است تغييراتي در شيوه -

   ؛اي اين تغييرات ايجاد نمي شد چنين برنامه

                                                 
1 . skewedness 
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   ؛كار منجر شده است ارتقاي عملكرد كسب و به ها و حرفه آموزي شده كه موجب بهبود مهارت -

 Hillage/ Moralee( همراه داشته اسـت  به هاي اجراي برنامه براي بنگاه اي باالتر از هزينه ارزش افزوده -

1996(.  

تيـب  تر بـدين  ،كند مي ي اعتبار بخشي كيفيت عملها و ديگر شكل ISOهمانند  اي هبا شيو IiPرسد  مي بنظر

اما  ،بخشد مي بهبود اند هكرد مي ارائهرا ك فرايندهاي دروني را براي آنهايي كه از پيش خدمات حرفه آموزي 

 Emberson / Winters( ي كارفرمايان در كـل چيـزي بيفزايـد   ها افزايش سرمايه گذاري به آشكار نيست كه

2000(.  

 ي مبتني بر قبول جدي مسئوليت توسط كارفرمايان ها نظام   3 .5 .3 .2

در كشورهايي مستقر است كه در طبقه بندي گاسكوف كارفرمايان داوطلبانه مسئوليت پرورش  ها اين نظام

  .گيرند مي ميزان چشم گيري بر عهده به را ها مهارت

رفه آموزي بر حرفه آمـوزي در  ي حها اما نظام ،براي كارفرمايان الزام قانوني براي حرفه آموزي وجود دارد

   .شود مي محل كار مبتني است كه منابع مالي آنها توسط كارفرمايان تأمين

را براي حرفـه آمـوزي كارفرمايـان     اي هي ويژها سياست ،ها دولت ،در كشورهاي اسكانديناوي نروژ و فنالند

حرفه آموزي "در حالي كه هر دو كشور سطح بااليي از حرفه آموزي كارفرمايان را در بررسي  .اند هوضع نكرد

درصـد كارفرمايـان خـدمات حرفـه      82فنالند در  ،1999در سال  .اند هگزارش كرد "اتحاديه اروپا درمستمر 

مشـاركت   ،آن افـزون بـر   .درصد گـزارش شـده اسـت    86در حالي كه در نروژ اين رقم  ،اند هآموزي ارائه كرد

متوسـط و كوچـك نسـبتاً بـاال      ،ي بـزرگ هـا  كاركنان در حرفه آموزي ارائه شده توسط كارفرمايان در بنگـاه 

ي هـا  درصـد و در بنگـاه   50تر از بـاال ميزان مشاركت ي بزرگ و كوچك ها ترتيبي كه دربنگاه به گزارش شده

درصـد بـراي    40بـا ميـانگين    ايـن نـرخ مشـاركت    .درصد گزارش شـده اسـت   50از  تر متوسط كمي پايين

سطح بـاالي   جةدر نتي .)Nestler/ Kailis 2002( .اروپا در مجموع قابل مقايسه است هكشورهاي عضو اتحادي

ي زنـدگي  هـا  ي نروژ و فنالند بـر روي سـاير جنبـه   ها دولت ،كارفرمايان قبول مسئوليت حرفه آموزي توسط

ي مسـتقل و فـراهم آوردن   هـا  چنين در بـر قـراري كـارگروه   ي نروژي هم ها بنگاه .اند همتمركز شد 1اي هحرف

 ،در فنالنـد  .اند هبراي چندين سال پيشتاز بود ،ي كار دوستدار خانوادهها امتيازهايي براي كاركنان مانند محل

ي كـار  هـا  محـل  وري بهرههاي توسعه  آموزي با كيفيت و برنامه اي بر اهميت حرفه زندگي حرفهبرنامه توسعه 

كه در هـر دو   اي هي مرتبط با زندگي حرفها حرفه آموزي در كيفيت برنامه ،تيبتر بدين .شته استتأكيد گذا

زمينه اتفاق نظري كه در هر دو كشور وجود  ،در مجموع .كند مي اجرا گذاشته شده نقش مؤثري ايفا به كشور

ان در ميان هـر دو  رسميت شناخته شدن گسترده حق حرفه آموزي كارفرماي به دارد موجب تقويت پذيرش و

                                                 
1 . working life 
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حرفه آمـوزي   ةرسميت شناخته شدني شالوده تدارك گسترد به چنين .قشر كاركنان و كارفرمايان شده است

   .كرده است تر را محكم

بر پايه نظام كار آموزي مستحكمي بنا شـده   يسنت طور به) ح ت آ( اي هبيت حرفتر در دانمارك نظام آموزش و

نظام كارآموزي دانمارك براساس مقررات و با تـأمين مـالي    ،با اين حال و بر خالف نظام دو گانه آلمان .است

نظـام حرفـه    ،1960در ميانـه دهـه    .دولت در تعداد محدودي از مشاغل مهارت طلب پايه گذاري شده است

 ط دولـت تـأمين مـالي   اين نظـام كـه توسـ    .دانمارك تبديل شدح  ت آچهره اصلي نظام  به آموزي بزرگساالن

بـراي جوانـان و    ،اتحاديه كارگران اسـت  ،كارفرمايان ،سه جانبه دولت اي هشود اما اداره آن بر عهده كميت مي

 Olesen( كند مي و نيز حرفه آموزي براي كارگران نيمه ماهر و ماهر برگذار ،ي آشنايي با كارها بيكاران دوره

 بازار كار فراهم به حرفه آموزي را هم براي كارگران موجود و هم براي بيكاران و تازه واردان ،اين نظام .)1997

 تأمين مالي اين نظام بر عهده دولت است كـه  دسـتمزد كسـاني را كـه در حرفـه آمـوزي شـركت       . آورد مي

 .آيـد  مـي  جـرا در ا بـه ايـن سـازمان    يهـا  از كـالج  اي هحرفه آموزي در سلسلدر دانمارك  ،پردازد مي كنند مي

بازرگـاني و   ةدمـ بخـش ع  55ي حرفه آموزي كـه بـراي   ها براساس نقشه ها ي ارائه شده در اين كالجها برنامه

صنايع اقتصاد دانمارك تنظيم شده پايه گذاري شده است و همواره تأكيد بـر آن اسـت كـه مـورد پـذيرش      

شدت مورد عمل  به شترك در سطح بنگاهمفهوم اداره و نظارت م .مشترك شركاي اجتماعي درگير قرار گيرد

ي كـارگري تـدارك   هـا  تيب كه در اغلب قرار دادهاي جمعي بين كارفرمايان و اتحاديـه تر بدين .گيرد مي قرار

بعد در بسياري از قراردادهاي جمعي تأسيس صـندوق حرفـه    به 1991از  .حرفه آموزي گنجانيده شده است

و حق يك   ها مستمر كاركنان در هر دو سطح بخشي و در سطح بنگاهآموزي براي تأمين مالي مهارت آموزي 

بخش بزرگي از حرفه آمـوزي   .هفته حرفه آموزي در سال براي تعداد زيادي از كاركنان گنجانيده شده است

شـود ويـژه بنگـاه و از طريـق نظـام حرفـه آمـوزي         مي مستمر كاركنان كه توسط كارفرمايان دانماركي ارائه

شود كه نزديك يك سوم نيروي كار بخش خصوصـي   مي برآورد .)Olesen 1997( گيرد مي رتبزرگساالن صو

ي حرفه آموزي دردانمارك بزرگ ها صندوق ،ن حاليبا ا .تحت پوشش خدمات حرفه آموزي جمعي قرار دارند

كردهـاي  اما گرايش آنها بر تـأمين مـالي روي   ،شوند مي هر چند آنها با مساعي سه طرف درگير اداره .نيستند

   .حرفه آموزي آزمايشي و نوآورانه است

  ي حرفه آموزي بخشي ها صندوق – 3 .5 .3 .3

بـراي تـدارك حرفـه     ي صنايع را پوشش داده و كارفرمايـان را ها بخش ،1ي حرفه آموزي بخشيها صندوق

دولت و  ي سه جانبه شركاي اجتماعي توسطها كه بر مبناي پيمان ها كمك منابع مالي اين صندوق به آموزي

ي حرفه آموزي بخشي را در ها كاربرد صندوق ةين نمونتر هلند شفاف .سازند مي كارفرمايان تأسيس شده توانا

                                                 
1 . sectoral training funds 
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توصـيه   1984در ) Wagner( كميسيون واگنر) Polder( در پيروي از اصول الگوي پولدر .سطح ملي داراست

ارائه كنندگان حرفه آموزي و جامعه  ،مشتمل بر دولت 1بايد طبق پيمان شركاي اجتماعيح  ت آكرد كه نظام 

از  .ي سه جانبه ساماندهي شدها از كميته اي هتوسط سلسلح  ت آنظام  ،از آن زمان. فعاالن اقتصادي اداره شود

ي حرفه آموزي بخشي نشأت گرفت كه تحت پيمان جمعي صنايع ها مفهوم صندوق ،رويكرد سه جانبه گرايي

   .مده اقتصادي تأسيس شده استي عها در كليه بخش

 شـناخته  O+Oتحت نام هلندي خود با حروف اختصـاري  ( ي پژوهش و توسعه حرفه آموزيها اين صندوق 

طـور   بـه  فعاليتي شـدند كـه   ةحوز به شركاي اجتماعي هاي اصلي براي ورود پيمانمسير  بتدريج به) شوند مي

 134براسـاس   O+Oصـندوق   66در هلند تعـداد   .)Romijn 1999( معمول در اختيار كارفرمايان بوده است

 ي جمعـي شـامل تـداركات حرفـه آمـوزي ويـژه ديگـري نيـز          هـا  اغلب پيمان .كند مي پيمان جمعي فعاليت

 .)از ميان نيـروي كـار  ( ي هدفها خاصه در زمينه حرفه آموزي ضمن كار و حرفه آموزي براي گروه ،شود مي

 .شـوند  مـي  نمايندگان اتحاديـه كـارگران و كارفرمايـان اداره    توسط نهادهاي جمعي مركب از O+Oصندوق 

 ي اقتصادي مشمول پيمان جمعي مؤسس هـر صـندوق اخـذ   ها براساس عوارضي كه از كليه بنگاه ها صندوق

درصـد مجمـوع    7/0درصـد تـا    1/0عوارض دريافتي بر حسب بخـش و بـا دامنـه     .دنكن مي شود فعاليت مي

جمان سامان بخشي جمعي حرفه آموزي تر O+Oي  ها تيب صندوقتر بدين .كند مي ناخالص دستمزدها تغيير

با اين حال حائز اهميت است كه نقش آنها نبايد در تأمين مالي حرفـه آمـوزي هلنـد    . آيد مي در هلند بشمار

   .خيلي بزرگ جلوه داده شود

 مصـرف  بـه  هـا  شـركت در حرفـه آمـوزي در   را منـابع  از حجـم قابـل تـوجهي    نيز ي توليدي خود ها بنگاه

درصد كل هزينه مصرف شده بـراي حرفـه آمـوزي     5تنها كمتر از  O+Oي  ها صندوق 1996در  .رسانند مي

 50منابع تـأمين شـده توسـط كارفرمايـان بـيش از       .داده است مي مستمر توسط بخش خصوصي را تشكيل

ز طرف افراد حرفه آمـوز تـأمين   درصد مخارج اين نوع حرفه آموزي را تشكيل داده و باقي مانده هزينه كل ا

مصرف  به شود مي وارد O+Oي  ها صندوق به تمامي منابعي كه .)Hendriks / Westerhuis 1997(شده است 

 .دهـد  مـي  خود اختصاص به ي اداري سهم بزرگي از اين منابع راها چون گاهي هزينه ،حرفه آموزي نمي رسد

بهرحـال براسـاس    .درصـد نوسـان دارد   100تـا   5شود بين  مي يماً براي حرفه آموزي خرجقنسبتي كه مست

حرفـه   بـه  مسـتقيماً  O+Oي ها درصد منابع صندوق 40طور متوسط  به )Wattereus 1997(تخمين واتروس 

   .شود مي آموزي اختصاص داده

از  .ي مشخصي از صنعت بكار گرفته شده اسـت ها ي بخشي براي بخشها الگوي صندوق ،در ساير كشورها

صندوق حرفه آموزي صنعت ساختمان در استراليا اشاره كرد كه در تعدادي  به توان مي ي اين رويكردها نمونه

ي حرفه آموزي صنعت ساختمان بسيار كوچكتر ها صندوق .فعاليت دارد ،هرچند با شكلي متفاوت ،ها از ايالت
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درصـد ارزش سـاختمان    2/0 – 1/0از نظاير هلندي خود هستند و معموالً نرخ عوارض دريافتي آنها معـادل  

از اين منابع براي پشتيباني كار آموزي در صنعت استفاده شده و بطور گسترده براي  ،در بسياري موارد .است

توان ثابت كرد كه عوارض حرفه آموزي صنعت ساختمان توفيق  با دشواري مي .حرفه آموزي خرج نشده است

ي مكرر نشـان داده  ها زيرا پژوهش ،ين بخش داشته استگيري در تجهيز منابع براي حرفه آموزي در ا چشم

ي ديگـر بـراي حرفـه    هـا  است كه كارفرمايان بخش ساختمان بطور مداوم كمتر از كارفرمايان اغلـب  بخـش  

   ).ABS 2003( كنند مي آموزي خرج

  ي اخذ عوارض ها طرح  – 3 .5 .3 .4

عمـدتاً در اقتصـادهاي   در طبقه بندي گاسكوف گروه تأمين مالي اجباري حرفه آموزي توسط كارفرمايان 

ي انـدكي از ايـن   ها هرچند كه نمونه ،)Ashton / Sung / Turbin 2000( شود مي بازار هم آهنگ شده يافت

ين روشي كه تر شايع .كمك بريتانيا –همانند طرح منسوخ شده عوارض  ،در ساير كشورها وجود دارد ها طرح

طـرح عـوارض همگـاني     ،رمايان در حرفه آموزي از آن نام برده شـده اسـت  براي افزايش سرمايه گذاري كارف

و در  صندوق حرفه آموزي عـوارض پرداخـت كننـد    به كار فرمايان ناگزيرند بتمام يا اغل ،در يك نمونه .است

 –يعنـي طـرح كسـب عـوارض     ( مقابل مجازند از آن براي پشتيباني حرفه آموزي منابع مالي دريافت كننـد 

 اي هحـد از پـيش تعيـين شـد     به اگر سطح مخارج آنها براي حرفه آموزي ،در نمونه ديگري .)1پرداخت كمك

   .)2افيت از پرداخت عوارضعنظام م( صندوق پرداخت كنند به كارفرمايان بايد مبالغي را ،نرسد

طـرح   .شـود  مـي  نوعي از طرح معافيت از عوارض شمرده) TGS( 3طرح تضمين حرفه آموزي ،در استراليا

TGS ي اقتصادي كه هزينه دستمزد پرداختي انها ها بنگاه .دقيقاً يك طرح معافيت از پرداخت عوارض نيست

ي پرسـنلي خـود را بـراي حرفـه     هـا  درصـد هزينـه   5/1دالر تجاوز كند طبق قانون بايد حداقل  200000از 

 ،ي مجـاز هـا  حرفـه آمـوزي   .نـد اداره ماليات اسـتراليا پرداخـت كن   به ي مجاز و يا مابه التفاوت آن راها آموزي

طور خاص بدين معناست كه حرفه  بهو  .اند هي ساختار يافته و مرتبط با اشتغال تعريف شدها عنوان آموزش به

طـرح   ،بـا ايـن حـال    .رسميت شناخته شده باشد كه با اشتغال مرتبط باشد به اي هآموزي بايد بخشي از برنام

انتقاد كليدي گروه كارفرمايان اين بـود  . از مقبوليتي برخوردار نشدتضمين حرفه آموزي در ميان كارفرمايان 

نشان داد كه بنظر بسـياري از   )Velten  1990( ي ولتنها پژوهش .زياده از حد است TGSكه هزينه رعايت 

ش گـزار ي مجاز ها ي اقتصادي هزينه نگهداري سوابق و حصول اطمينان از اين كه كليه حرفه آموزيها بنگاه

ايـن نظـر    ر بـ  ي كوچك بيشترها كسب و كار ،ويژه به .ت از هزينه پرداخت عوارض بسيار بيشتر استشده اس

                                                 
1 . levy-grant scheme 
2 . levy-exemption scheme 
3 . training guarantee scheme=TGS 
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ي ها جاي آن كه دردسر به پردازند مي سادگي عوارض را به تر ي كوچكها بودند و باور عمومي آن بود كه بنگاه

   .ي همراه با حرفه آموزي را تحمل كنندها هزينه

 Noone( حملـه شـده اسـت    TGSبـه   جاي كيفيت حرفـه آمـوزي   به يتكمخاطر تمركز بر  به هم چنين

حاكميتي را نهادينه كرده است كه بر تنبيه كساني كه از طرح پيروي نمـي كننـد   كه خاطر اين  به و )1991

پـاداش   انـد  هحرفه آموزي را بيشتر جدي گرفتـ  به يي كه تعهدها بنگاه به جاي آن كه به پايه گذاري شده است

   .دهد

ي هـا  فرصـت  بـه  برابري در دسترسـي  ةكه آشكارا مقول اي هربرد موفقيت آميزتر اصل اخذ عوارض و نمونكا

سـرمايه   به منظور تشويق كارفرمايان به  .توان يافت مي حرفه آموزي را مورد توجه قرار داده است در سنگاپور

صندوق توسعه مهارت  1982سنگاپور در  ،گذاري در حرفه آموزي و رشد كارگران با مهارت و دستمزد پائين

دالر سنگاپور در  1500از  تر درصد از حقوق كارگراني كه دستمزدي كم 1كارفرمايان بايد برابر  .اختاند هرا را

عنوان عوارض توسـعه مهـارت پرداخـت     به را) هر كدام بيشتر باشد(كنند  دالر در ساعت دريافت مي 2ماه يا 

 .) Low 1998( .وشـش در آوردن كـارگران بيشـتر بتـدريج افـزايش يافـت      ايـن سـقف بـراي تحـت پ     .كنند

 .ي پرداختي را بازيافت كنندها هزينه ،ي مجاز اين طرحها توانند با شركت در برنامه مي كارفرمايان و كاركنان

جاي آن  به ،منظور بهبود سطح كلي تحصيالت كارگران طراحي شده است به ي مجازي معموالًها چنين برنامه

برنامـه آمـوزش پايـه بـراي     "ي نمونه عبارت اسـت از  ها يكي از برنامه .را آموزش دهد اي هي ويژها كه مهارت

كه هدف ان باال بردن سطح تحصيالت كارگران تا پايان آموزش ابتدايي است و ديگري برنامه  "مهارت آموزي

ان را تا سطح استاندارد فراغت از است كه كارگر "ارتقاي كارگران از طريق آموزش تا پايان آموزش متوسطه"

جديداً محدوده فعاليت صندوق توسـعه مهـارت    .)Osman –Gani /Tan 2000( رساند مي تحصيالت متوسط

هاي نوين الكترونيك و رايانه  ي فناوريها ويژه در زمينه به ،ي ويژهها ي مهارتها گسترش يافته تا بتواند برنامه

بكـار گرفتـه شـده     نيـز  تـر  سعه مهارت بتدريج براي پرورش كارگران مسنمنابع صندوق تو .را نيز در برگيرد

نفر  25يك نفر از  1998كه در  نفر كارگر مسن تحت پوشش بوده است در حالي 8يكنفر از  1995در  .است

منـد   دهد ماهيت هـدف  مي شواهدي قوي در دست است كه نشان .)Low 1998( چنين فرصتي داشته است

ي حرفه آمـوزي در  ها بر سطح مهارت و فعاليت اي هتوسعه مهارت تأثير قابل مالحظ شده در عوارض صندوق

درصـد حقـوق و    6/3  بـه  سرمايه گذاري ملي در حرفـه آمـوزي در ميـان كارفرمايـان     .سنگاپور داشته است

سد ر بنظر مي .)Low 1998( درصد برساند 4  به دستمزد افزايش يافته است و دولت سنگاپور قصد دارد آن را

از ظرفيت حرفه آموزي  اي هسهم عمد ،ي صنعت آني باشد كه مانند صنعت ساخت رايانهها ورترين بخش بهره

   .خود اختصاص داده است به را تحت طرح صندوق توسعه مهارت

  بحث و نتيجه گيري  – 3 .5 .3 .5
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با ايـن وجـود اغلـب     .اند هتمهيدات گوناگوني را براي افزايش سرمايه گذاري كارفرمايان بكار گرفت ها دولت

در حرفـه   ي اصـالحات هـا  اكثر برنامـه  .اند هزحمت افتاد به تقاضاي حرفه آموزي كشورها براي مديريت طرف

كه از منافع سياسـت   اند هو كارفرمايان را تشويق كرد ،اند هآموزي بر گسترش مقدار حرفه آموزي متمركز شد

گـوتر   بـر پاسـخ   هـا  هم چنين در سياسـت  .آموزي بيفزايند ي خود در حرفهها جديد بهره گرفته و بر كوشش

 ةايـن رويكـرد بخـش عمـد     .نيازهاي كارفرمايـان توجـه شـده اسـت     به كردن مؤسسات حرفه آموزي دولتي

 هـا  سـاير سياسـت   .)Brandsma 2003( دهـد  مـي  اصالحات حرفه آموزي را در استراليا و در هلنـد تشـكيل  

 اي هي حرفها ي صالحيتها بكارگيري چارچوب ،مشتمل است بر بكارگيري حرفه آموزي مبتني بر شايستگي

اين تغييرات چندان تأثيري بر سطح سرمايه گذاري  ،بطور كلي .جديد و اصالحات در حرفه آموزي بدو ورود

تأثير گذاري بـر سـرمايه    ي مستقيم دولت برايها تالش ،هم زمان .كارفرمايان در حرفه آموزي نداشته است

براي نفـوذ مسـتقيم بـر رفتـار سـرمايه       ها دولت .گذاري كارفرمايان در حرفه آموزي بسيار محدود بوده است

 هـا  در سياسـت دارنـد و دولـت    اي هكارفرمايان سهم عمـد  .يت ضعيفي برخوردارندقعگذاري كارفرمايان از مو

كشور غالباً تمايلي ندارند براي تنظـيم رفتـار كارفرمايـان     اختن آينده سرمايه گذاري دراند همخاطر به ستر از

يي كه توسط دولت اتخاذ شده غالباً يـا پراكنـده   ها سياست ،اين دليل به .)Fenna 2004( .اقدامي بعمل آورند

اجبار بكار گرفتـه شـده، ماننـد نظـام      جايي كه .مشاركت داوطلبانه كارفرمايان متكي بوده استبر بوده و يا 

با مقاومت شديد و  ،يا قانون تضمين حرفه آموزي استراليا 1970و  1960ي ها در دهه كمك بريتانيا-عوارض

   .رو شده است به موفقيت آميز كارفرمايان رو

هيچ كشوري تاكنون سازوكاري بكار نبسته است كه تقاضاي كارفرمايان را براي سطح باالي حرفه آموزي 

رسـد كـه اثـر بخشـي سـازوكارهاي افـزايش        مي اين طور بنظر .باشدگيري افزايش داده  كارگران بطور چشم

دريافـت   .دارد هـا  ارتباط كارفرمايـان بـا ايـن سياسـت     به سرمايه گذاري كارفرمايان حرفه آموزي بستگي تام

پذيرش تعهداتي بيش از تبعيت همراه بـا   به رود كارفرمايان را عوارض بصورت همگاني و اجباري احتمال نمي

در نيروي كـار احتمـاالً انـدك     ها بنابراين تأثير آنها بر سطح مهارت .تشويق كند ها ز اين گونه طرحميلي ا بي

يي كه در تنظيم و بكارگيريشان كارفرمايـان دخالـت داشـته باشـند در     ها سياست ،از سوي ديگر .خواهد بود

ي در باال بردن سطح كلي يها در حالي كه اثر بخشي چنين طرحي .ندتر جلب تعهدات كارفرمايان خيلي موفق

يي كه تعهدات فعال كارفرمايان را جلب ها اما سياست ،مهارت نيروي كار ممكن است جاي درنگ داشته باشد

يي است كه چنين توفيقي ها كنند تأثيرشان در افزايش سطح كلي مهارت نيروي كار بسيار بيشتر از سياست

كه هدفشان تأمين سـرمايه گـذاري بيشـتر كارفرمايـان در      الگوهايي ،همان طور كه در باال اشاره شد .ندارند

ويـژه در تـاريخ    تي سياسـت گـذاري و لحظـا   هـا  سـنت  ،كامالً تحت تأثير شرايط محلي ،حرفه آموزي است

تقاضاي حرفه آموزي در ميان كارفرمايان در بين كشـورها بـا    به ها بنابراين پاسخ سياست .كشورها قرار دارند

طـور مسـلم رويكـرد اجبـاري      بـه  .معموالً ريشه در ژرفاي سنت و فرهنگ محلـي دارد يكديگر تفاوت دارد و 
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برخوردار باشند كه  1منشور اجتماعياز كارآمدي اندكي دارد و احتمال دارد در كشورهايي موفق باشد كه يا 

   .اداره كندشكل كارآيي  به چنين تمهيداتي را تحمل كنند و يا از الگوي حكومتي كه بتواند نظام اجباري را

٣٣٣٣    ....٥٥٥٥    ....٤٤٤٤                                X0یÞX0یÞX0یÞX0یÞ        2222����    Xد>ºéêXد>ºéêXد>ºéêXد>ºéê    ����         �        ی�د[\<� ی�د[\<� ی�د[\<� ی�د[\<
     L. Feinstein, S. Kirpal & I.A. Sanchez  ٤ ����j      .ا.  ا�       و       ٣<�ل  �\<    . س  ،���Þ٢;�½¼   .ل:í	0�ÄÐ"�ن 

 2Y>ºZ   :�[:\&   ¼â]^È0اfL  
 مقدمه    3 .5 .4 .1

 از مقاصـد مختلـف را   اي هتواند طيف گسـترد  مي استعدادي برخوردار است كهاز  اي هبيت حرفتر آموزش و

 ،هـا  و پـرورش شايسـتگي   هـا  مهـارت  ،ي شـغلي ها آمدهاي نزديك مانند صالحيت پي :از جمله .ثمر برساند به

ي تخصصـي و  هـا  عضويت در گروه ،پذيرش در اجتماع ،پرورش خصوصيات رواني اجتماعي ،پرورش شناختي

 .تـوان افـزود   مي ن فهرست هم بسيارتوان ارايه كرد و بر آ مي نيز ي ديگريها فهرست .اطالعات به دست يابي

بسيار گسـترده   ح ت آدر  آمدهاي مشاركت پي يي از اين دست گوياي اين نكته است كهها فهرست ،هر حال به

 ةچنـين دامنـ   .اسـت وري نيـروي كـار    ي اشتغال يا افزايشـي در درآمـدها و بهـره   ها تر از ارتقاي فرصت دامن

حرفـه آمـوزي را    تـر  ي گسـترده هـا  آمدها بدين معناست كه مفهوم پردازي و بررسي فايـده  پي از اي هگسترد

 ،افـزون بـر آن   .آن پرداخت به سادگي در يك رشته علمي منفرد به يك عامل منفرد فرو كاست يا به توان نمي

ــدي  ــه بن ــا طبق ــي از ه ــد"ي مختلف ــ هفاي ــترده ايه ــر گس ــت  ح ت آ "5ت ــر اس ــاران                        .ميس ــولر و همك ش

(Shuller et. al. 2001)، پنج زمينه اجتماعي هـم پـوش رابـراي بررسـي شناسـايي كردنـد كـه         ،براي مثال

ي پس از آن بر ها در حالي در بررسي ،گيرد مي تبهكاري و شهروندي را در بر ،خانواده ،مباحث پيري ،سالمت

                                                 
1 . social charter 

، گروه علوم اجتماعي كمي، ؤسسه  )WBL(تر يادگيري  هاي گسترده دكترا، استاد اقتصاد آموزش، مدير مركز پژوهش در فايده - لئون فاينشتاين.  2
پذير،  سيبهاي آ آمدهاي بد براي گروه مسيرهاي رشد رواني و علمي، علل و نتايج پي: هاي اصلي پژوهش زمينه. آموزش و پرورش، دانشگاه لندن

  .تر يادگيري هاي گسترده فايده
طرح : زمينه اصلي پژوهش. دانشگاه برمن) ITB(ليسانس جامعه شناسي، پژوهشگر همكار و مدرس مؤسسه فناوري و آموزش  -سيمون كيرپال.  3

  .المللي هاي بين سهاي و تعهدات كارفرمايان از منظر مقاي گيري حرفه اروپايي پژوهش درباره پرورش مهارتها و سنجش آن، جهت
هاي اعتبار  طرح مديريت جنگل در ايالت سيچوان چين، تأسيس تعاوني: زمينه اصلي پژوهش. كارشناس ارشد علوم انساني –اينس آروالو سانچز .  4

  روستايي
5 . wider benefits 
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ي مختلـف   هـا  در زمان .د گذاشته شده استيو خانواده تأك ،بستگي اجتماعي و همسرمايه اجتماعي  ،سالمت

  .دهد مي را بازتاب يي پژوهشي متفاوتها و سياست ها ي ديگري مطرح شده كه اولويتها طبقه بندي

 شـود و يـا بدسـت    مي توسط فرد نگهداري اي هبا تميز قائل شدن بين منابعي كه در دوره يادگيري حرف  

توان سـاختار ايـن ميـدان را بدسـت      مي ،شود مي اين دوره حاصل پي ي كه درتر ي گستردهها با فايدهآيد  مي

 ايـن منـابع مسـتقيماً    .آيـد  مـي  آموزي يا بالفاصـله بعـد از آن بدسـت    منابع فردي در طول دوره حرفه .آورد

 .ط كار بدست آمده استدرون مدرسه يا درون محي اي هشود كه در يادگيري حرف مي ي فرد مربوطها تجربه به

 عمل اي هي رسمي و معيارهاي ارزشيابي نظام آموزش حرفها عنوان هدف به ي فني كسب شده غالباًها مهارت

آمدهايي هستند كه ممكـن اسـت در طـول حيـات بدسـت       پي ،تر ي گستردهها فايده ،از سوي ديگر .كنند مي

 كـه ممكـن اسـت   نيز  اي هاما پديد آمدن آنها در فرايندهاي پيچيد اند هپي آمدهاي نزديك وابست به آنها .آيند

براي اقتصـاد يـا    ، افزون بر آموزش و پرورش،آمدها پي اين گونه .زمان زيادي نياز داشته باشد وابسته است به

فـردي و نيـز اجتمـاعي و سياسـت گـذاري       تـر  از اهميـت گسـترده  رفاه عمومي و نيز براي خدمات عمـومي  

   .برخوردارند

   تر ي گستردهها فايده به اي هرويكرد سرماي  3 .5 .4 .1

تـوان   مـي  ،با بكارگيري الگوي مبتني بر سرمايهتر يادگيري  هاي گسترده آمدهاي نزديك و فايده درباره پي

انـواع   بـه  عنوان نوعي سرمايه تبيين كرد كه به آيد مي بدست اي هبيت حرفتر  آموزش و قمنابعي را كه از طري

 Schuller / Bynn'er / Feinstein بـه  نگـاه كنيـد  ( اجتماعي و هويتي ،سرمايه انساني :قابل تقسيم استزير 

اما بر مفهوم سرمايه گذاري با ارزشي كه  ،در حالي كه اصطالح سرمايه چندان خالي از اشكال نيست .)2004

هر  .شود مي قتصادي و اجتماعي منجرا وري بهرهافزايش  به كند كه مي يي را بدنبال دارد داللتها جريان فايده

در مسـير زنـدگي    اي هبيت حرفتر  تواند بر اثر آموزش و مي –هويتي و اجتماعي  ،انساني –سه شكل سرمايه 

ي هـا  از فراينده اي هتصوير ساد) 1( شكل .در يك سطح حفظ شود يا از آن كاسته شود ،يك فرد افزايش يابد

يي در سطح فـرد و اجتمـاع   ها فايده به ي آموزشي راها دهد كه تجربه مي را در دوران زندگي نشان اي هپيچيد

   .كند مي تبديل

  سرمايه انساني 

نيروي كار و فايده حاصل از طريق افزايش دستمزد كـه   وري بهرههاي اقتصادي درباره  سنگ بناي پژوهش

 1960اين پديده در دهه . آيد، انقالب سرمايه انساني در نظريه اقتصادي است از آموزش و پرورش بدست مي

 بكـر  هـاي بزرگـي توسـط    خود را نشان داد، گـام ) Schultez 1961(آغاز شد، كه سرچشمه آن در اثر شولتز 

)Becker 1975 , 1991 ( در اقتصاد خرد برداشته شد و رومر)Romer 1986( لوكاس ،)Lucas 1988 (                                             و بارو
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)Barro / Sala -I- Martin 1995 (      و ديگران در اقتصاد كالن آن را دنبـال كردنـد، و اخيـراً در آثـار كونهـا و

تر تشكيل سرمايه انساني دنبال  در الگوهاي اقتصادي پيچيدهحركت خود را ) Cunha et. al. 2006(همكاران 

آورد كـه   اي از سـرمايه انسـاني پديـد مـي     نكته كليدي اين جاست كه آموزش و پرورش ذخيـره . كرده است

افـزايش دسـتمزد    نوبت خـود، بـه   اضافه شده، به وري بهره. دهد وري نيروي كار را در بازار كار افزايش مي بهره

هـاي   داستاني  موازي در سطح كـالن آن اسـت كـه فايـده    . شود تر و ماهرتر منجر مي ل كردهكارگران تحصي

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

تـر   ردهچون كارگران تحصـيل كـ   ،آيد بوجود مي 1د، سرريزهاييرهم چنين در سطح خ. شود توليد داخلي مي

هاي فناوري و مديريتي بوجود  دهند و يا براي بنگاه پيشرفت كارگران همكار خود را نيز افزايش مي وري بهره

  آورند مي

  
  )shuller et. Al. 2004(هاي يادگيري  انواع سرمايه و فايده -1شكل 

فرايند آمـوزش و   عنوان نتيجه سرمايه انساني كه در به ،سود اقتصادي آموزش و پرورش ،در اين چارچوب

سـال   50تا  40نظري و تجربي كه در  تر نسبتاً مستحكم ةشالود اساسبر .شود مي پرورش تشكيل شده تعبير

 كند كه مي عنوان سرمايه گذاري تلقي به آموزش و پرورش را ،رويكرد سرمايه انساني ،اخير شكل گرفته است

نيروي كار و افزايش رشـد   وري بهرهد و هم زمان رشد انجام مي اقتصادي و افزايش درآمد براي افراد امنيت به

نظر مشترك بر ايـن اسـت كـه فراينـدي كـه در آن سـرمايه        .آورد مي همراه به اقتصادي را براي كل اجتماع

                                                 
1 . spillover 
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بدين معنـي كـه يـك     ،و تا نزديك بزرگسالي نسبتاً خطي است ي تحصيلها شود در سال مي انساني تشكيل

 اي هصرف نظـر از آن كـه تحصـيل در چـه مرحلـ      ،سال تحصيل اضافي در دوران كودكي و يا اوان بزرگسالي

 ميـزان مشـابهي منجـر    بـه  اسـت  وري بهـره افزايش سرمايه انساني كه ارتقا بخش  هتقريباً در همه جا ب ،باشد

 بـدون در نظـر گـرفتن كيفيـت آن     ،ي تحصيلها لسرمايه انساني عمدتاً با مقياس سا ،تيبتر  اين به .شود مي

اين نكته مهمي در تشـخيص   .شود مي اندازه گيري) اي هتجربه يادگيري فردي يا مدرس ،مانند برنامه درسي(

   .شرح آنها خواهيم پرداخت به يي است كه در زيرها سرمايه انساني از ديگر سرمايه

ي هـا  اهميت آمـوزش عـالي را در حفـظ مزيـت     به توجهپژوهش درباره تغييرات فناورانه جانب دار مهارت 

شـكاف   بـه  نگرانـي رو بتزايـدي نسـبت    ،در همين زمـان  .)Nickel /Bell 1996( .رقابت ملي ارتقا داده است

 يي كـه عمومـاً  ها يكي از زمينه .(Bynner/ Parsons1997)شود  مي ي پايه احساسها مهارتي در سطح مهارت

افـزايش   .كم ارزش نشان داده شده يادگيري بزرگسالي اسـت  ،فزايش درآمد افرادي ناشي از اها لحاظ فايده به

 .از دانـش آمـوزان خردسـال اسـت     تـر  براي دانش آموزان بزرگسال كم) ناشي از تحصيالت باالتر( دستمزدها

)Blundell /Deardem /Goodman /Reed 1997; Dale /Egerton 1997; Dolton /Makepeage 1990; 

Egerton 2001; Field 2000(. ي هـا  ي اشتغال پس از فراغت از تحصيل و هزينـه ها بودن سال تر شايد كوتاه

 تـر  فرصت باالتر يادگيري براي بزرگساالن سبب شده باشد كه منافع حال شده حاصله در طول زنـدگي كـم  

فقـط در دوران   توانند علت خطي بودن سرمايه انساني را مي هر دو دليل تا حدودي .)Coffield 1997( شود

در دوران حيات  اي هاين امر سبب شده است كه توسعه شايستگي حرف .كودكي تا اوان بزرگسالي توضيح دهد

بزرگساالن در  اي هميزان كافي شواهد پژوهشي درباره اهميت آموزش حرف به ما هنوز .كم ارزش شناخته شود

 ،سرمايه انساني تر ي گستردهها رود كه با محاسبه فايده مي اما احتمال ،)بند بعدي نگاه كنيد به( اختيار نداريم

ويژه براي بزرگساالن اهميت  به اي هيادگيري حرف ،ي بين نسلي يادگيري بزرگساالن و خانوادهها ويژه مزيت به

و  هـا  توانـد درك مـا را از هزينـه    مـي  يادگيري تر ي گستردهها تمركز بر فايده ،تيبتر بدين .كسب كند اي هتاز

   .ي مختلف تغيير دهدها ي نسبي يادگيري در سنها فايده

   1سرمايه هويتي

اصطالح ديگـري   ،شود مي دهد كه در بازار كار با ارزش شمرده مي يي ارجاعها مهارت به اگر سرمايه انساني

 ،ي ديگـر زنـدگي  ها يي الزم است كه در كسب موفقيت در بسياري از جنبهها و صفت ها براي توصيف مهارت

سـرمايه هـويتي معـرف    ) Cote' 2005( نظـر كوتـه   بـه  .داراي ارزش انـد  ،خانواده و جامعه ،براي بهروزي فرد

 نظـر  بـه  و ،انـد  هاجتماعي است كه عمدتاً بـا ماهيـت شـناختي همـرا     -ي روانيها ي مرتبط با مهارتها صفت

                                                 
1 . identity capital 
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گذارد ضـرورت   مي افراد تأثيررسد كه براي تصميم گيري و انتخاب هوشمندانه راهبردهايي كه بر زندگي  مي

   .دارند

و  "1نـرم "ي هـا  ي هـويتي و انسـاني بـا اصـطالحات مهـارت     هـا  تمايز ميان سرمايه ،در ادبيات علم اقتصاد

ي اخير كه ارزش ها در سال .شود مي عنوان توسعه شناختي و غير شناختي بيان به ،نوعي ديگر به يا "2سخت"

رسميت شناخته شده سبب شده است كه برخـي   به بازار كار دري نرم و غير شناختي بطور گسترده ها مهارت

 Bowles /Gintis /Osborne 2001; Goldsmith(گنجانيـده شـود    نيـز  از آنهـا در تعريـف سـرمايه انسـاني    

/Veum /Darithy 1997; Heekman /Rubenstein 2001; Healy /Cote 2001(.  يتيهو هسرماي"اصطالح" 

عنوان  به ،ن نظر است كه بهترين كار آن است كه اصطالح سرمايه انسانياي هبا استحكام بيشتري بازتاب دهند

 .ناشي از سرمايه گذاري سنجيده در آموزش و پرورش حفظ شود وري بهرهافزايش  به كيبي مربوطتر يك واژه

تشكيل نمي شود اما با وجود اين ممكن است بر اثر تجربـه يـادگيري    قهمان طري به هر چند سرمايه هويتي

آن  بـه  ي منفي آموزش و پـرورش ها امكان دارد بر اثر تجربه ،طور مشخص به و يا .بهبود يا حفظ شود ،تقويت

   .خسارت وارد شده و كاهش يابد

ي كليـدي منـابع   هـا  جنبـه از  6)پذيري واگشت( انعطاف پذيري ،5شكيبايي ،4خود كارآمدي ،3ها خودپنداره

و ارزش خـودش   هـا  ادراك فـرد از توانـايي   به ها خود پنداره .آيد مي شخصي هر فرد در سرمايه هويتي بشمار

 انـد  هاطالعات در دسترس فرد و توانايي شناختي او براي فرآوري اين اطالعـات وابسـت   به آنها .شود مي مربوط

)Markus / Wurf 1987(. ي علمـي هـا  قابليـت  بـه  ،مـثالً  ،كه بستگي دارد ،چند بعدي هستند ها خودپنداره، 

خودپنداره  مثبت رفتارهاي بهداشتي مثبـت   .طور كلي ارزش قائل شدن براي خود به ي اجتماعي ياها قابليت

كند كه شرايط بيماري مـزمن خـود را    مي افراد كمك به كند و مي سالمتي رواني را حفظ ،بخشد مي بهبود ار

  .)Schuller/ Brasset –Grundy /Green et.al.2002; Hammond /Feinstein 2004( مـديريت كننـد  هتـر  ب

 فكر خود كشي و اقـدام  ،رتب بر كم ارزش دانستن خود مشتمل است بر نا اميديتي مها هزينهميان جوانان 

مشكالت در شكل گيري و بارداري نوجوانان و بروز  ،ديگر آزاري ،)در ميان دختران( نظمي در تغذيه بي ،آن به

ميزاني كه استفاده يا سوء اسـتفاده از مـواد مخـدر     به ).Emler 2001(حفظ روابط دوستي نزديك با ديگران 

پنـداره قـوي    ،عنوان عمل دفاعي در نظر نوجوانان جلوه كند به مشروب خواري و سيگار كشيدن ،غير قانوني

نوجوانـاني كـه بـراي     .مقابل اين رفتارها مؤثر واقع شود تواند در حفاظت فرد در ميخود را با ارزش دانستن 

                                                 
1. Soft skill  
2 . hard skill 
3 . self-concept 
4 . self- efficacy 
5 . patience 
6 . resilience 
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 رود كه مي احتمال تر كم ،كردمواظبت  بايدارزش از اين كنند و بر اين باورند كه  مي خود ارزش بااليي تصور

   .)Modrein–Talbot /Pullen /Ehrenberger et. al 1998( مصرف زياده از حد مواد مخدر روي بياورند به

تـوان   مـي  ايـن عوامـل   بـه  از جمله .گذارد مي پذيرد و بر آنها تأثير مي تأثيرديگر از عوامل رواني  ،خوپنداره

طور كلي بـراي خـود احتـرام     به اگر كسي .و انعطاف پذيري 1جيحات بين زمانيتر  ،خودكارآمدي :اشاره كرد

درزمـان فالكـت    ،پنـدارد  مـي ) يا كارا( خود را توانا ،ي خود متكي باشدها توانايي به ويژه به بااليي قائل باشد و

و از خود نه تنها در اين جا و اكنون بلكه در آينده هـم مواظبـت   ) انعطاف پذيري( كند مي خود را بهتر حفظ

 عنـوان اعتمـاد شـخص    بـه  خـود كارآمـدي را  ) Bandura 1997( بانـدورا  .)ترجيحـات بـين زمـاني   ( كنـد  مي

كند كه براي حل مشكل يا انجام كاري  مي سلسله اقداماتي تعريفخود در سازماندهي و اجراي  يها توانايي به

 امـري كـه   ،رود مـي  خودكارآمدي از عوامل تعيين كننده انگيـزه بشـمار  در ارتباط با يادگيري  .ضرورت دارد

ــه ــتر   ب ــتگي بيش ــب دلبس ــود موج ــت خ ــه نوب ــد    ب ــد ش ــادگيري خواه ــاركت در ي ــداوم مش ــه و ت                              .مدرس

)Eccles /Lord /Roesen et. al 1997(.    انگيـزه دانـش    اي هآشكار شده است كه مشـاركت در آمـوزش حرفـ

و اعتمـاد   ) McHugh /Fuller /Lobley 1993; Kodz /Polland et. al 2000( كنـد  مـي  آمـوزان را تشـديد  

ادراك والـدين و معلمـان از    .)Rosengeld 1999 ; Sims / Golden 1998( دهـد  مـي  بـنفس را افـزايش  

خودكارآمـدي   بـه  ي كودكان و نوجوانان و احتمال موفقيت آنها از جمله عوامل تأثير گذار بر باورها شايستگي

 Eccles /Lord( آورد مـي  آيد زيرا محيطي براي پشتيباني شناختي و احساسي مناسب بوجود مي آنها بشمار

/Roesen et. al 1997(.     

) شـود  مـي  صبر يا جهت گيـري آينـده هـم گفتـه     ،جيحات زمانيتر  آن به هم چنين( ي بين زمانياه انتخاب

يي كه در مراحـل مختلـف زمـاني    ها و فايده ها شود كه در آن بده بستان ميان هزينه مي يي گفتهها تصميم به

ي بين ها انتخاب .(Frederick /Lowenstein /O'Donoghue 2002)افتد بايد مورد توجه قرار گيرد  مي اتفاق

 .شـود  مي گيري درباره رفتارهاي كه داراي نتايج پويا هستند بكار برده زماني براي الگوهاي اقتصادي تصميم

جيحـات  تر ، تا حدودي بوسـيلة  ك كنمتر ك كنم و چه موقعتر آيا ،ا سيگار بكشماي  هانتخاب آن ك ،براي مثال

 آمدهاي بعدي قائل پي ميزان ارزشي كه براي به بدين معني كه زمان انتخاب انجام كار ؛شوند مي زماني تعيين

 آنها هم چنين براي ادامه تحصيل يا مشاركت در يك بزهكاري نيز بسيار مهـم تلقـي   .شويم بستگي دارد مي

) شود مي ازه گيرياند  هي كسب شدها ح صالحيتطي تحصيل يا سها كه با تعداد سال( بين آموزش .شوند مي

كساني كه براي وقـايع آينـده ارزش بـااليي قايـل هسـتند       :جيحات زماني همبستگي مشاهده شده استتر و

 يهر چند كه فرايندهاي عّلي در ايـن جـا پيچيـدگي خاصـ     ،احتمال باقي ماندن آنها در مدرسه بيشتر است

   .) Fuchs 1982( .دارد

                                                 
1 . intertemporal preferences 
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 .)Schoon /Bymner 2003( 1رويـارويي بـا فالكـت   ذيري تعبيري است براي سازگاري مثبت در انعطاف پ

 -ي اقتصـادي  هـا  محروميت .يك فالكت يا ضربه روحي است به منظور از آن فرايند مثبت سازگاري در پاسخ

تـوان از منـابع عمـده فالكـت بـراي       مـي  ازدحام و فقدان منابع مـادي را  ،شرايط نامطلوب زندگي ،اجتماعي

 تجربـه محروميـت در اوايـل زنـدگي    .  (Duncan /Brooks–Gunn1997) كودكان و دوره نوجـواني دانسـت  

عوامل  .ي آينده گرددها سازگاري با چالش ياموجب تضعيف توانايي آنها برمنعطف  تر تواند براي افراد كم مي

ي اجتمـاعي  هـا  خانواده آنـان و زمينـه   ،ي كودكانها سه دسته عمده ويژگي به ،از سوي ديگر ،حفاظت كننده

 تيب انعطاف پـذيري را تر بدين .(Masten /Best /Garmezy 1990; Rutter 1987) شود مي تقسيم تر گسترده

از  ،رغم روياروي با موقعيت فالكت بـار  به عنوان پديدة سازگاري مثبت برخي افراد توصيف كرد كه به توان مي

خصوصيات شخصيتي مانند خود همراه  به اين ويژگي .)Luthar /Cicchetti 2000( .دهند مي نشان آن را خود

 اما از طرف ديگر تحـت تـأثير عوامـل خـارجي هـم قـرار       ،شود مي با ارزش پنداري و خودكار آمدي مشاهده

 د و همكـاران هوار .پشتيبان يا منابع پشتيباني كننده خارجي ديگر اي هعواملي مانند داشتن خانواد ،گيرد مي

)Haward /Dirden /Johnson 1999 (ي درونيها ويژگي"دريافتند كه  ،ي فرديها روي ويژگي با تمركز بر" 

 هـدف داشـتن و   ،ي حـل مسـأله  هـا  مهـارت  ،اسـتقالل  :زير شكل دهنده انعطاف پـذيري در كودكـان اسـت   

 ،خودكارآمـدي  ،هم چنين با خود پنداره ها برخي از اين ويژگي .ي اجتماعيها و شايستگي ،يشيدناند هآيند به

 / Schlossberg/ Watrs( و همكـاران  شلوسـبرگ  ،افـزون بـر آن   .ط نيسـتند جيحـات زمـاني بـي ارتبـا    تر و

Goodman 1995 (انعطـاف پـذيري    بـه  هـا  توانايي بهره مندي از منابع اجتماعي و شـبكه  دارند كه مي اظهار

 نگاه كنيد تر براي توضيح كامل( شود مي آمدهاي سالمت رواني و جسماني بهتري و موجب پي ،كند كمك مي

   (Ogden 1997; Wilkinson 1996)  به

  سرمايه اجتماعي 

 در حـالي كـه پوتنـام    .پذيرد مي سرمايه اجتماعي يكي از منابع كليدي است كه از آموزش و پرورش تأثير

)Putnam 1999 (جامعه شناس  ،كند مي شكل شهروندي و مشاركت مدني تعريف به سرمايه اجتماعي را تنها

كـه بازتـاب دهنـده     اي هسوي سرمايه اجتمـاعي بعنـوان پديـد    به توجه را) Colman 1988( امريكايي كلمن

 .كنـد  مـي  اعتماد و رابطـه متقابـل داشـتن جلـب     ،مواردي مانند همسايه خوب بودن ،استحكام جامعه است

بـراي افـراد فـراهم آورد يـا آن كـه نـوع       را سرمايه اجتماعي  به تواند دسترسي مي اي هآموزش عمومي و حرف

   .آن دسترسي دارند تغيير دهد به اعي را كه افرادسرمايه اجتم

                                                 
1 . adversity 
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آيد و اعتماد  مي دور يك هويت مشترك گرد به كه ،است 1پيوند دهنده ،ين شكل سرمايه اجتماعيتر بنياني

شبكه اجتمـاعي   ،2منظور از سرمايه اجتماعي پل زننده .آورد مي و همگني يك گروه معين اجتماعي را فراهم

يابد و آن شـبكه متقـاطعي اسـت ميـان افـرادي بـا        مي ي همگن امتدادها عرضي است كه در فراسوي هويت

از روي اتصال افـراد و   3سرمايه اجتماعي ارتباط دهنده .اجتماعي متفاوت –فرهنگي و جمعيتي ،سوابق قومي

ي ها درون سلسله مراتب اجتماعي با شبكهلحاظ نظري در  به شود و مي نهادها با قدرت و اولياي امور مشخص

آموزشي و  تر در حالي كه افراد داراي وضعيت پائين .گيرد مي ي عرضي مورد بررسي قرارها طولي بجاي شبكه

 آنهـا اجـازه   بـه  كـه  ،سرمايه اجتماعي پيوند دهنده دارنـد  به نسبت بيشتري به اقتصادي دسترسي –اجتماعي

سرمايه اجتمـاعي پـل    به اما دسترسي آنها ،بعنوان محافظ استفاده كنند ي اجتماعي خودها دهد از شبكه مي

ي محلـي  ها منابعي كه در محيط به امري كه دسترسي آنها را ،نسبت محدودتر است به زننده و ارتباط دهنده

 ،مقابـل  تدر جهـ  ،اجتمـاعي بـاالتر   –افـراد داراي وضـعيت اقتصـادي    .كنـد  مي شود محدود مي كمتر يافت

دامنـه   بـه  امري كه دست يابي آنهـا را  ،سرمايه اجتماعي پل زننده و ارتباط دهنده دارند به يشتريدسترسي ب

طبقه بندي دقيق مبني بر اين كه چه چيزي سرمايه پيوند دهنده  .كند مي ي از منابع مولد تسهيلتر گسترده

توسط افراد بسـتگي دارد و  ي اجتماعي شكل گرفته ها و شبكه ها گروه به است و چه چيزي سرمايه پل زننده

 پوتنـام  .نمي باشد) هويت( اند هي طبقه بندي كه افراد براي خود وضع كردها بنابراين ثابت يا مستقل از طرح

)Putnam 1999 (كند كه آموزش و پـرورش و يـادگيري بـراي تشـكيل سـرمايه اجتمـاعي منبـع         مي اظهار

اقتصادي گونـاگون در   –كه افرادي با سوابق اجتماعيهنگامي  ،در سطح آموزش ابتدايي .باارزشي بشمار آيد

اعـتالي حـس شـهروندي و تقويـت      بـه  توانـد  مـي يادگيري  ،ندنك مي نظام آموزش و پرورش دولتي ثبت نام

توانـد فرصـتي بـراي اكتسـاب و تمـرين       مي ي يادگيريها تجربه ،براي مثال .همبستگي اجتماعي كمك كند

و  هـا  ميـداني بـراي فعاليـت    ؛فـراهم آورد ) مشـاركت و ارتبـاط متقابـل   ماننـد  ( ي سرمايه اجتماعيها مهارت

و از  ؛شبكه اجتماعي كمك كند نكرد تر ي گسترش و ژرفها اعتالي فرصت به ؛اشتغاالت اجتماعي مهيا كند

 Heyneman 1998; Schuller(درك و احترام پشتيباني كنـد   ،مشترك بردباري ها پرورش هنجارها و ارزش

/Brassel-Grundy /Green et.al.2002; Shuller /Bynner /Feinstein 2004(.  در سـطح فـرد   ،بنـابراين، 

د و آور مـي  ي اجتماعي پديدهها شبكه به از طريق تأثير گذاري بر روي دسترسي ييها آموزش و پرورش فايده

يكـي از   4ي همسـال هـا  گـروه  .ي پيونـد دهنـده منجـر شـود    ها يي در شبكهها بروز تنش به تواند مي هم زمان

آموزش و پرورش  .تواند بر سرمايه اجتماعي تأثير بگذارد آموزش و پرورش ميبكمك آن يي است كه ها جنبه

 .گـذارد  دو طريق مستقيم و غير مستقيم تأثير مي به ي همسالها بر عضويت افراد در گروه اي هو آموزش حرف

                                                 
1 . bonding 
2 . brighing 
3 . linking 
4 . peer group 
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 ،يي اسـت كـه در مدرسـه   هـا  و شـبكه  ي اجتماعيها از طريق مستقيم اثرش بر روي ماهيت و دامنه واكنش

از طريق غيـر مسـتقيم بـا تـأثير گـذاري بـر روي        .شود مي ي يادگيري بزرگساالن تجربهها دانشگاه يا محيط

و  ها شود بر روي ارزش مي تشكيل اي هي همسالي كه در تجربه تحصيالت مدرسها گروه .كند مي اشتغال عمل

   .ي مستقيمي از طريق شبكه فراهم آوردها گذارد و هم چنين فايده مي تأثير) 3.6.7 ����(هنجارها 

   اي هيادگيري حرف تر ي گستردهها شواهد تجربي درباره فايده 3 .5 .4 .3

بـاروش سـنتي، آثـار     اي هبيت حرفتر ي آموزش وها ي اقتصادي شركت در برنامهها گيري فايده ازهاند هدربار

منظـور   به مطالعات بسيار كم شمارتري .در دسترس است ،هرچند ناقص ،ي تجربيها گستردة پژوهش علمي

شـش نمونـه    .انـد  هاجـرا در آمـد   به ي سرمايه اجتماعي و هويتيها شكل به آن تر ي گستردهها ارزشيابي فايده

در ايـن   .گـذارد  مـي  در اختيـار  اي هيادگيري حرف تر ي گستردهها اهميت فايده گزيده شده زير شواهد تجربيِ

مـورد نظـر در شـركت     تـر  ي گستردهها فايده به براي دست يابي ح ت آاهميت كيفيت تدارك و ارائه  به شواهد

 –نظـري  ( كه از آمـوزش عـالي   اي هي گستردها فايده ،طور مشخص به .اشاره شده است ها كنندگان در برنامه

زيرا  ،پيش نمي آيد ح ت آهمان شكل در مورد  به تواند بدست آيد لزوماً مي ي يادگيريها و ساير شكل) علمي

 كامالً متفاوت ارائهتداركاتي ي ها شكل و شرايط بسيار متفاوت و بكمك ها يي نوعاً در محيطها چنين آموزش

 ح ت آگيري درباره  ي يادگيري بستگي دارد و بنابراين نتيجهها تجربهمؤثر ي ها اين جنبه به همه چيز .شود مي

   .مورد است صورت جهان شمول و همگاني بي به و يادگيري آن

يـابي   با جاي اي همبني بر اين كه تكميل آموزش حرف) Smith & Dalton 2004( فرضيه اسميت و دالتون

 ،دهـد  مـي  نوجـواني افـزايش   ةاز دور اجتماعي و هويتي دانش آموزان را در گذري ها سرمايه ،1در محيط كار

ي سـني  هـا  دانش آموزان استراليايي در گروه 446مركب از  اي هبراساس نمون .چند طريق تأييد شده است به

 يي كه در تكميل تحصـيالت متوسـطه  ها برنامه( ،شركت جسته بودند ح ت آي ها كه در برنامه ،سال 19تا  15

ماننـد  ( "2منشـي آمدهاي َ پي" ،آمدها را در دو دسته طبقه بندي كردند پي پژوهشگران) آنها برگزار شده بود

سـواي  در دانـش آمـوزان   و دريافتند كه  ،)آمدهاي شغلي پي مانند( "3آمدهاي سودمند پي "و ) ايجاد اعتماد

يابي كار بر  ي جايها مشاركت در طرح( انگيزه يادگيري ،خود و اعتماد بنفس به احترام ،ي ويژه شغلها مهارت

ي حرفه آموزيشان افزايش يافتـه  ها و لذت بردن آنها از برنامه) ادامه تحصيل تأثير گذاشته بود به تصميم آنها

آينده  اي هانداز زندگي حرف دانش آموزان كمك كرده است چشم به ي مبتني بر كارها مشاركت در برنامه .است

يابي  برنامه جاي .ي اجتماعي خود را در محل كار افزايش دهندها خود را روشن كنند و هم زمان با آن مهارت

ي مهمي ارتباط برقرار كنند كه مفيـد بـودن   ها آنها كمك  كرده است كه با شبكه به در محيط كار هم چنين

                                                 
1 . work placement 
2 . dispositional outcomes 
3 . utility outcomes 
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دگان با پيشنهاد شـغلي در محلـي كـه    درصد شركت كنن 30بيش از  :ك مدرسه ثايت شده استتر آن بعد از

   .)Smith & Dalton 2004, 8( اند هروبه رو شد اند هكرد مي كارآموزي

 .دهـد  مـي بدسـت   ح ت آمشـاركت در   تـر  ي گستردهها مطالعه استراليايي ديگري نيز شواهدي درباره فايده

ارائـه كننـده حرفـه    ( و شـركت در آن  ح ت آبراساس بررسي كيفي تجربي با اعضاي گروهـي كـه در تـدارك    

نتايج زير مورد تأييد  ،درگير بودند) و يادگيرندگان جامعه محلي ها نمايندگاني از سازمان ،كارفرمايان ،آموزي

ويـژه پـرورش    بـه  ،ي حرفـه آمـوزي  هـا  كسب هر سه نوع سرمايه از طريق شركت در برنامه :قرار گرفته است

اين مطالعـه   .و انگيزه كار كردن اتفاق افتاده است ،اجتماعيي ها عضويت در شبكه ،ي اعتماد بنفسها مهارت

لحـاظ سـرمايه    بـه  .)CRLRA 2000( استراليا صورت گرفته است اي هتوسط مركز پژوهش و يادگيري منطق

اثر مثبتي بر روابط متقابل افراد با جامعه محلي گذاشته است و اين امـر از   ح ت آشركت در برنامه  ،اجتماعي

صـورت گرفتـه    "ساير اعضـاي جامعـه   به افزايش سطح آگاهي و توجه نسبت"اعتماد متقابل و طريق اعتالي 

   .)CRLRA 2000 , 105(است 

آزمون گذاشتند كه رفتار تبهكارانـه در افـرادي    را به اي هالتيمور و همكاران فرضي ،در يك مطالعات طولي

تـا   1983آنها بين سالهاي . )Lattimore et. al 1990( يابد مي كاهش اند هشركت كرد ح ت آي ها كه در برنامه

آمـوزي كـه توسـط اداره اصـالح كـارو لينـاي        ي نظام ارائه حرفهها زنداني را كه در برنامه 591تعداد  1989

دو دسـته تقسـيم    به زندانيان بطور تصادفي .گير قرار دادند پي شد مورد مطالعه مي شمالي ايالت متحده اداره

ارزشـيابي   :شرح زير دريافت داشـتند  به .گروه آزمايشي خدمات پشتيباني اضافي .آزمايشي و گواه ،شده بودند

پرورش شـغلي و نيـز مشـاركت در تـدارك      ،برنامه كاريابي ،ها هدايت فعاليت ،افراد اي هاستعداد و عالقه حرف

يز بين محيطي كه در آن حرفه البته با تما ،دسترسي داشتند ح ت آ به در حالي كه هر دو گروه .خدمات برنامه

درصـد از گـروه آزمايشـي يـك      88 ،شد و تناسبي كه بين يادگيرنده و برنامه برقرار شده بود مي آموزي ارائه

 مقايسـه  .چنين انتخابي دسـت زدنـد   به درصد از گروه گواه كه 77برنامه حرفه آموزي را آغاز كردند در برابر 

پايان بردنـد در   به د گروه آزمايشي يك يا دو برنامه حرفه آموزي رادرص 35آمدهاي عملكرد نشان داد كه  پي

درصد كل  40نزديك ( .كساني كه بعد از آزادي از زندان مجدداً بازداشت شدند .درصد از گروه گواه 23برابر 

احتمـال   ،ارتكاب جرم توسط فـرد  به عنوان اعتياد به باتعريف شكست .گروه گواه تعلق داشتند به بيشتر) نمونه

 6/0ماه در حد  20يابد و بعد از گذشت  مي گذرد كاهش مي بازداشت مجدد بر حسب زماني كه بيرون زندان

فرضيه اوليه را مورد تأييد قرار  ها اين يافته .ترتيب براي گروه آزمايشي و گروه گواه تعيين شده است به 5/0و 

بلكه هم چنين شكل  ،همراه دارد به كاهش تبهكاري به شكلي تر ي گستردهها فايده ح ت آنه فقط آن كه  ،داد

بـا اسـتفاده  از پيمـايش ملـي يـادگيري       .ارائه خدمات حرفه آموزي نيـز در ايـن ميـان نقـش اساسـي دارد     

يادگيري حرفه آمـوزي بـا در    تر ي گستردهها لوال و بليك نيز شواهدي درباره فايده ،بزرگساالن در انگلستان

 / Laval( آموزش داده شده و خود گران ارائـه كردنـد   ،اي هيادگيري غير حرف ،اي هنظر گرفتن يادگيري حرف
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Blake 2001(.  در سه سال گذشته ،نفري كه مصاحبه شدند 6459از ميان )  چارچوب زماني براي مشـخص

 درصـد  60درصـد و   59در حـالي كـه    ،شركت كردنـد  اي هدرصد در يادگيري حرف 68) كردن يادگيرندگان

شـركت كننـدگان در    .يادگيري آموزش داده شده يا يـادگيري خـودگران را انتخـاب كـرده بودنـد     ترتيب  به

آشنايي بـا افـراد    ؛)درصد 64و  74ترتيب  به( ها آموزش داده شده بهبود در دانش و مهارت اي هيادگيري حرف

 خود به ش احترامافزاي ؛)درصد 23( يادگيري به تشويق ؛)درصد 33( اعتماد بنفس بيشتر ؛)درصد 29( جديد 

سـواي اعـتالي سـرمايه اجتمـاعي      .را گزارش كردند) درصد 4( ي داوطلبانهها و افزايش فعاليت ؛)درصد 19(

در  هـا  مشاركت در اين دوره ،ي جوامع محليها ي اجتماعي و مشاركت در فعاليتها بشكل عضويت در شبكه

   .آمدهاي بهداشتي نيز همراه بود پي حد كمتري با

و پـرورش   ح ت آي هـا  مطالعـات مختلفـي بـراي بررسـي تجربـي ارتبـاط ميـان برنامـه         ،آلماندر موقعيت 

روش شناختي  ،عملي ،ي نظريها اين مطالعات و استلزام .ي قضاوت اخالقي افراد انجام گرفته استها توانايي

 يادگيري تر ردهي گستها ي مركز پژوهش درباره فايدهها بررسي .آمده است) 3.6.7 ����(  1ديگري مقالهآنها در 

)WBL (ي ها ك كوششاند هاز جملاي نمي پردازد،  آموزش حرفه با وجود آن كه منحصراً به ،در دانشگاه لندن

  Feinstein(  .يادگيري بزرگساالن تالش كرده است تر ي گستردهها ي كردن فايدهرود كه براي كم مي بشمار

/Hammond /Woods et. al. 2003 (.  براي شناسـايي اثـر يـادگيري     "مطالعه رشد كودكان"اين بررسي از

استفاده كرده  اند هعنوان متغير معرف سالمت و سرمايه اجتماعي تعريف شد به آمدي كه پي 12بزرگساالن بر 

رضـايت از زنـدگي و    ،ورزش ،مصـرف الكـل   ،آمدها عبـارت بـود از سـيگار كشـيدن     پي از نظر سالمت. است

 ،حمايـت از قـدرت   ،بدبيني سياسي ،بردباري نژادي :براي سرمايه اجتماعي معيارها عبارتند بود از .افسردگي

   .مشاركت مدني و شركت در انتخابات ،تمايالت سياسي

تغييـرات در   ،يادگيري تر ي گستردهها مركز پژوهش فايده ،به منظور كاستن از سوگيري در گزينش نمونه

همبسـتگي ميـان شـركت     ،در ايـن تحليـل   ،سخن ديگر به .د مطالعه  قرار دادجاي سطوح مور بهآمدها را  پي

در سالمت بزرگساالن و رفتار اجتماعي آنان مورد سنجش قـرار گرفـت و    تبزرگساالن در يادگيري با تغييرا

مشخص شد كه يادگيري بزرگساالن نقش مؤثري در تغييرات كوچك حاصل شده در نگرش و رفتاري كه در 

لحـاظ جمعيـت    بـه  ي آماريها اين نتايج هنگامي كه كنترل .دهد بر عهده دارد مي ن بزرگسالي رخميانه دورا

و هـم چنـين تغييراتـي كـه در شـرايط زنـدگي در ميانـه دوران         اي هو ساير عوامل زمين ،آموزشي ،شناختي

رابطه يك طرفه عّلي در اين جا مشاهده نمي  ،با وجود اين .دهد اعمال شود نيز صادق است مي بزرگسالي رخ

بلكه شواهد حاصل از مطالعات ديگر داللت دارد بر اين كه مشـاركت در يـادگيري بزرگسـاالن يكـي از      .شود

   .آيد مي قي بشمارتر عناصر بسيار مهم در چرخه مثبت رشد و

                                                 
 .هايي است كه براي ترجمه انتخاب نشده است جزئ مقاله »پرورش قضاوت اخالقي« اين مقاله با عنوان.  1
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يكـي ديگـر از    .كنـد  مـي  ي داراي همبسـتگي برجسـته  هـا  داده به اين مطالعه مسأله نسبت دادن عليت را

 .دهد مي ي مختلف را نشانها اين مطالعه آن است كه تفاوت  بارز ميزان تأثير دروس و دوره بي جالها جنبه

از  تـر  بسيار كم) گرفته شدهسالگي  42تا  33كه در سن بين ( را اي هاز جمله آن كه تأثير مثبت دروس حرف

سـمي كـه در   ري غير ها شود و يادگيري مي رمايان عرضهدروسي كه توسط كارف ،)نظري( تأثير دروس علمي

بسيار حسـاس   ها اين تفاوت .دهد مي نشان ،شود مي درجه نخست بخاطر لذت شخصي يا اوقات فراغت دنبال

 اي هگواهينامه صالحيت حرفـ  به شود كه مي سي گفتهودر به اي هدر اين مطالعه دروس حرف .و پيچيده هستند

هر چند كه بسيار محتمـل اسـت دروسـي كـه توسـط       .توسط كارفرمايان تأمين مالي نشده باشد وبيانجامد 

ي هـا  كليـدي آن بـود كـه فايـده     ةيافتـ  ،بهرحـال  .داشته باشند اي هشود نيز ماهيت حرف مي كارفرمايان ارائه

شـماري   .نـد چنـدان آشـكار نبود   ح ت آي يادگيري در دوران بزرگسالي بـراي  ها همراه غالب شكل تر گسترده

 ،بيتـي تر شـيوه  ،در ارتباط بـا تفـاوت دربرنامـه درسـي     ،كه ممكن است اين يافته رااست فرضيه مطرح شده 

اين نتـايج ممكـن    .مشاوره و راهنمايي و گزينش و تناسب دروس با يادگيرنده تبيين كند ،ي همسالها گروه

ي مختلـف  هـا  شـكل  بـه  ميانـه راه زنـدگي  راد را در فـ است از تفاوت فرايندهاي گزينش ناشي شده باشد كه ا

مسأله ( دني مختلف يادگيري رهنمون شوها تفاوت واقعي اثر شكل به جاي آن كه به دنكن مي يادگيري هدايت

   .اند هي مورد آزمون قرار نگرفتي بديل تاكنون بشكل كمها اين گونه فرضيه .)عليت

  مالحظات روش شناختي  – 3 .5 .4 .4

ي تر مهم تر ي گستردهها دهد كه فايده مي كه بطور خالصه مطرح شد و شواهد اوليه تجربي نشان اي هنظري

 ي زيـر هـا  لحـاظ جنبـه   بـه  هنـوز  ها اين فايده .وجود دارد ،ي يادگيريها در مقايسه با ساير شكل ،ح ت آبراي 

ـ  ) 2( ؛كند مي ساز و كارها و فرايندهايي كه آنها را توليد) 1( :اند هنشد شناساييروشني  به كـه   اي هشـكل ارائ

ماهيـت اثرهـاي   ) 5(؛ كميت درآوردن مقياس و ارزش آنها به ارزشيابي و) 3(؛ همراه دارد به را بيشترين فايده

ايـن مـوارد از وجـود     .اند هي مختلف و براي كساني كه مسيرهاي متفاوتي را در زندگي پيمودها در سن ح ت آ

در ايـن بخـش چنـد     .آنها بپـردازد  به ي آينده بايدها كنند كه پژوهش مي ي مهمي در دانش حكايتها شكاف

   .ي مرتبط با گسترش اين دستور كار پژوهشي مطرح خواهد شدها مقوله روش شناختي و استلزام

   تر ي گستردهها ارچوب چند سطحي درباره فايدههچ

ي تجربـي  ها در مفهوم پردازي و سنجش .دهند مي در چند سطح جامعه خود را نشانتر ي گستردهها فايده

بتـدريج از   ،يـادگيري لنـدن  تر ي گسـترده هـا  مركـز پـژوهش دربـاره فايـده     ،يـادگيري  تـر  ي گستردهها فايده

 :دهد استفاده كـرده اسـت   مي ي كلي اجتماعي را مد نظر قرارها كه گروه بندي 1ي چند سطحيها ارچوبهچ

                                                 
1 . multi-level framework 
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كـاركرد  "عنـوان   بـه  ي گسترده يادگيريها براي هر سطح فايده .جوامع محلي و ملي ،ها خانواده ،سطوح افراد

علت  به در حال كه معناي اين اصطالحات در سطوح مختلف .اند همفهوم پردازي شد "2بهروزي"و  "1مطلوب

اما هم چنين ممكن اسـت بـين    ،يكديگر تفاوت داشته باشند اتفاوت در ماهيت و واحد تحليل ممكن است ب

 ،جوامع برخوردار از همبسـتگي اجتمـاعي  مثالً، .ي دروني وجود داشته باشدها و وابستگي يآنها پيوندهاي عّل

سطح پايين تبهكاري در جوامع محلي و سطح باالي بردبـاري و   ،در سطح ملي يسطوح باالي برابر به بيشتر

 ملـي  ي مساعد اجتماعي در سطح افراد گرايش دارند از سوي ديگر نـرخ پـايين تبهكـاري در سـطح    ارفتاره

ن ايـ  ههـر چنـد كـ    ،يك معنا از جمع رفتارها در سطح فرد يا خصوصيات جوامع محلي حاصل شـده اسـت   به

   .خوانده شود "4تلفيق"از نوع پيچيده آن است كه شايد بهتر باشد  "3جمع شدن"

ي هـا  نشانگرهاي زير بـراي سـنجش فايـده    ،يادگيري لندن تر ي گستردهها در مطالعه مركز مطالعات فايده

 ،سـالمت جسـماني  (سـالمت   :"بهـروزي "و  "كاركرد مطلـوب "صورت  به يادگيري در سطح افراد تر گسترده

 ،استفاده از آموزش و پرورش در سبكهاي زندگي ،اعتماد ،كارآمدي ،)رفتارهاي مطلوب بهداشتي و خوشحالي

زمينـه بردبـاري    اد درتأثير آموزش و پرورش در سطح افر .اند هپذيرش اجتماعي و بردباري نژادي تعريف شد

 عنـوان همبسـتگي اجتمـاعي در سـطح جامعـه و يـا       به عنوان بروز خصوصياتي مانند آن چيزي كه به ،نژادي

 در سطح افراد در نظـر گرفتـه شـده اسـت     ،شود مي عنوان اعتالي بهروزي در سطح جامعه محلي شناخته به

)Preston /Feinstein  /Anderson 2005(.   

ي كسب شده در سطح افـراد  ها كاركرد مطلوب و بهروزي تا حدودي بازتاب دهنده فايدهدر سطح خانواده 

اثرهاي بين نسلي آمـوزش و   ،افزون بر آن .كند مي ي باز توليدتر است كه آن را در سطح جمع اجتماعي كلي

 اي هتأثير عمد شود كه مي نسل آينده انتقال داده به ي آموزشيها فرايندهايي كه از طريق آنها فايده –پرورش 

 ،هـا  ارزش ،هماننـد باورهـا   –اقتصادي آينده خواهد داشت  وري بهرهي زندگي و ها فرصت ،برابري ،در تحرك

 / Feinstein  /Duckworth)بر عهده دارد  اي هنقش برجست ،والدين –بهروزي والدين و روابط فرزند  ،آرزوها

Sabates 2004(.  

همبستگي  :نشان دهنده كاركرد مطلوب و بهروزي است عبارتند ازآمدهايي كه  پي ،در سطح جامعه محلي

و  ؛اعتمـاد و سـاير وجـوه سـرمايه اجتمـاعي      ؛سطح پائين تبهكاري و رفتارهاي ضد اجتمـاعي  ،جامعه محلي

عنوان عامل تعيـين   به ي اجتماعيها در اين زمينه نقش و كاركرد شبكه .ي اقتصادي جامعه محليها موفقيت

يادگيري بشـكل تـأثير    تر ي گستردهها فايده ،در سطح ملي ،باالخره .دها شناخته شده استآم پي كننده مهم

 نـرخ مـرگ و ميـر    ،د نرخ تبهكارينمان ،ي مليها آمدهاي مرتبط با سياست پي از اي هگذاري بر دامنه گسترد

                                                 
1 .good functioning 
2 . well-being 
3 . aggregation 
4 . integration 
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 سطح همبسـتگي اجتمـاعي و مشـاركت در زنـدگي عمـومي خـود را نشـان        ،و نرخ بيماري) حيطه سالمت(

   .دهند مي

 ساير مالحظات روش شناختي 

 يـادگيري را فـراهم   تـر  ي گسـترده هـا  در حالي كه نشانگرهاي شناسايي شده امكان سنجش تجربي فايده

   .هنوز چند مسأله حل نشده روش شناختي باقي مانده است ،آورند مي

ي هـا  مـثالً اثـر نـابرابري   ( اجتمـاعي  مـدخالت در برخي موارد گاهي مايليم اثـرات   :مسائل مفهومي) 1(

يا ممكن است عالقه داشته باشيم اثرات  ،آمدهاي سطح فردي مانند سالمتي تخمين بزنيم پي را بر) آموزشي

 .مآمدهاي سطح اجتماعي مانند سرمايه اجتمـاعي بـرآورد كنـي    پي سطح فردي تجربيات يادگيري را بر روي

لحاظ مفهومي پيچيده بوده و بنابراين ارائـه الگـوي آمـاري آنهـا دشـوار اسـت و مسـتلزم         به اين گونه روابط

اين مباحث  .چند كشور به يعني اطالعات مربوط ؛چند سطحي غالباً توأم با تنوع در سطح ملي است يها داده

  . آورد مي همراه به ي تجربي مسائل جديها در پژوهش

 .آمـدهايي كـه مـورد توجـه ماسـت انـدازه گيريشـان دشـوار اسـت          پـي  گاهي :اندازه گيريمسائل ) 2(

 .ي پـولي هـا  مانند مقوله ،دارند اي هواحد شمارش تعريف شد ،آمدهاي اقتصادي معموالً در دستگاه متريك پي

گيري آنها مسأله ي اين چنين روشني برخوردار نيستند و بنابراين اندازه ها از تعريف، تر ي گستردهها اما فايده

آن انـدازه   به ي اجتماعي و هويتي فنون اندازه گيري در حال توسعه است و تاكنونها براي سرمايه .ساز است

اما مسائلي نيستند كه سـد راه   ،هيچ وجه نمي توان آن را جزيي دانست به هر چند ،پيشرفت داشته است كه

ازه گيـري  انـد  هآمـدها نيسـت بلكـ    پـي  انـدازه گيـري   مسأله ساز است تر غالباً آنچه بيش .پژوهش واقع شوند

ي هـا  ي تحصيل يـا گواهينامـه  ها لحاظ تعداد سال به آموزش و پرورش را ،ها پژوهشدر اغلب  .يادگيري است

آنچـه   ،ي اجتمـاعي و هـويتي  ها با اين حال براي اثرات يادگيري بر سرمايه .سنجند مي صالحيت كسب شده

تعـداد   .كيفيت يـا مناسـب بـودن يـادگيري اسـت     هاي يادگيري بلكه  داد سالنه تنها تعاهميت دارد  تر بيش

 .نـد ا يدهورز  ي كيفي يادگيري اهتمامها اندازه گيري جنبه به ،ي بزرگها ي مبتني بر نمونهها اندكي از پژوهش

 .انـد  هتأكيـد داشـت   ح ت آبر كيفيت تـدارك   اند هكليه مطالعات تجربي كه در اين فصل مرور شد ،با وجود اين

بـا   ح ت آمانند همكـاري بـين ارائـه كننـدگان دولتـي       ،ح ت آنقش همكاري ساختار يافته در اجراي  ،بنابراين

   .مورد تأكيد قرار گرفته است تر ي گستردهها عنوان عنصر اصلي موفقيت در توليد فايده به ،صنايع محلي

ي هـا  يي كه انواع مختلف شكلها شناسايي استلزام ،در ارتباط با نكته پيشين :اندازه گيري يادگيري) 3(

يك لحاظ ايـن شناسـايي    به .همراه دارند بسيار مهم است به تر ي گستردهها فايده به يادگيري براي دست يابي

بـين يـادگيري    ،)نظـري  ( و علمـي  اي هبين يـادگيري حرفـ   :بين موارد زير باشد تفاوت گذاشتنبايد متوجه 

توان بر  مي يادگيري را ،با اين حال .تجربه يادگيري اي هي ساختاري يا حاشيها نبهدرسنين مختلف و ساير ج
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در چـه   ،آورد مـي  مانند چـه كسـي يـادگيري را فـراهم     ،گري نيز متمايز كردديحسب عوامل دور يا نزديك 

و هدايت و راهنمايي   ،با كدام ساز و كار ارزشيابي ،بيتيتر ة براي چه كسي با چه شيو ،با چه هدفي ،محيطي

   .گذارند مي تأثير اي هيادگيري حرف تر ي گستردهها بر فايده ها ن جنبهاي هكلي .مانند آن

يعنـي همبسـتگي تجربـه     ،زا نيسـتند   ي يـادگيري بـرون  ها تجربه ،زبان علم آمار به :مسايل تخمين) 4( 

سـبب طيـف    بـه  بلكه ممكن اسـت  ،نيستآمد دليلي بر اثر دقيق و خاص تجربه يادگيري  پي يادگيري و يك

بـدين   .هم انـدازه گيـري نمـي شـود     ها كه غالباً در بررسي داده ،از عوامل ديگر حاصل شده باشد اي هگسترد

مسأله ساز  تر ي گستردهها شرايط آزمايشي و هم چنين تخمين اندازه دقيق و خاص فايده به سبب دست يابي

آمـدهاي مـورد توجـه تـأثير      پـي  تواند بـر  مي كه اي هيادگيري حرفي كليدي ها جنبه به براي پرداختن .است

ي اثرهاي حاصل ي معرف يا معيارهاي كمها اما نمي تواند نمونه ،مطالعات كيفي تناسب بيشتري دارد ،بگذارد

ي ها توصيف تجربه به كه ،يافت ها توان در مورد پژوهش مي اغلب شواهد تجربي را ،امروزه .شده را بدست دهد

 بهتـرين چيـزي كـه تـاكنون     .بپردازد ها اندازه گيري و عموميت دادن يافته به اما نمي تواند ،پردازد مي مردم

ي غني مطالعات طولي ها شود كه بر داده مي مطالعاتي منحصر به ،شكل تخمين اثرهاي عّلي در دست است به

گر اقدام  رايط متغيرها ي مهم مداخلهمهار يا حذف ش به توان از لحاظ علم آمار مي كمك آن به متكي است كه

شـود كـه    مـي  از نكات پيشـين آشـكار   .)Feinstein  /Hammond /Woods et.al.2003   به نگاه كنيد(كرد 

بلكـه   ،آن اشاره شـد توانـا نيسـت    به شكاف شواهدي كه در باال به ر پاسخ گوييبتنهايي  به يي كمها پژوهش

تنهايي بـراي   به يي نيزها چنين پژوهش ،با اين حال .نياز خواهد بود ي كيفي و قوم نگاري نيز موردها پژوهش

ـ ها مقوله .كفايت نمي كند ح ت آ تر ي گستردهها ي مرتبط با اندازه و ارزش فايدهها پرسش به پرداختن ي ي كم

دنبـال سـنجش    بـه  زيرا سياسـت گـذاران همـواره    ،آيند مي حياتي بشمار ح ت آي ها براي بررسي توسعه نظام

يي هستند كـه در هنگـام خـرج منـابع دولتـي در حيطـه       ها و پشتيباني ها ي انواع مداخلهها و فايده ها هزينه

مـا   ،ي پژوهشـي هـا  ايـن گونـه پرسـش   دربارة ي كيفي ها موازات بررسي به ،بنابراين .گيرد مي اختيارشان قرار

ي طـولي مـا را بـر    هـا  راحي پژوهشهستيم كه با بكارگيري ط تر ي با كيفيتها ي بزرگ دادهها نيازمند نمونه

سنجشي كه با نشانگرهاي اندازه و ماهيت مشاركت در  .سازد مي يادگيري قادر تر آمدهاي گسترده پي سنجش

   .همراه باشد ح ت آ

ممكـن اسـت بـر حسـب نقشـي كـه آمـوزش         تر ي ديگر آن است كه اثرهاي گستردهها يكي از پيچيدگي

در حاشـيه قـرار    اي هدر جايي كه آموزش حرفـ  .كند تغيير كند مي يادگيري ايفا تر در نظام گسترده اي هحرف

تـوان   مي اي هشدن آموزش حرف تر با گسترده ،با اين حال .همراه داشته باشد به تواند اثر مثبت اندكي مي دارد

   .بيشتري را فراهم آورد تر ي گستردهها براي قشر جوان فايده

  ي پژوهشي ها چالش  3 .5 .4 .5
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 تر زند بسيار توسعه يافته مي سود اقتصادي پيوند به را ح ت آمباني نظري و شواهدي كه آموزش و پرورش و 

 ها فايده ،با اين حال .پردازد مي تر آمدهاي گسترده پي با ح ت آارتباط آموزش و پرورش و  به از مواردي است كه

ي بـا  هـا  زيرا آنها موهبـت  ،گيرد ميافراد و اقتصاد قرار  وري هبهرفراتر از ارتقاي  ،و مقاصد مترتب بر يادگيري

 تـر  شـهروندي مطلـوب   بـه  سازد و آنهـا را  مي زندگيشان را غني"آورند كه  مي ارزشي براي جامعه و فرد پديد

عنوان ساز و كارهاي مهمـي معرفـي    به ي اجتماعي و هويتيها سرمايه .)Weiss 1995, 151( "كند مي تبديل

هر دو نوع سرمايه با سـرمايه انسـاني تفـاوت دارنـد و      .آيد مي پديدتر ي گستردهها توسط آنها فايدهشدند كه 

بوده و  تر الزاماً پيچيده تر ي گستردهها الگوهاي مفهومي فايده ،بنابراين .ديگري فرو كاست به نمي توان آنها را

روان شناسي  ،اقتصاد ،ن آموزش و پرورشيي چوها مشتمل بر زمينه اي هنيازمند كاربرد رويكردهاي ميان رشت

براي مفهوم پردازي و سـنجش   ها ن رشتهاي هيي درباره كليها بصيرت ما و تحليل .رشد و جامعه شناسي است

بطور خـاص مـورد نيـاز     اي هبيت حرفتر طور عام و آموزش و به آموزش و پرورش تر ي گستردهها تجربي فايده

   .خواهد بود

كـه   ،يادگيري گسترده دامن و چند سطحي هستند تر ي گستردهها آيد كه فايده مي چنين بر ها از پژوهش

 نقـش والـدين و همبسـتگي اجتمـاعي كشـيده      ،تحـرك اجتمـاعي   ،تبهكاري ،بهروزي ،سالمت به دامنه آنها

مشـاوره و   ،تخصص گرايي ،بيت معلمتر  ،فرايندهاي گزينش ،برنامه درسي ،بيتيتر اين امر براي علوم .شود مي

ي هـا  هـر چنـد كـه شناسـايي فايـده      .ي مختلـف اسـتلزاماتي را بـدنبال دارد   هـا  راهنمايي و مداخله سياست

يي آن اندازه دقيق نيسـت كـه بتوانـد    ها اما شواهد براي چنين فايده ،يادگيري از دير باز آغاز شده تر گسترده

ي دولت بايـد  ها ها و خرج كه سرمايه گذاريدر حالي  .روشني هدايت كند به گذاران را گران و سياست پژوهش

آمدهاي با ارزش را نمي توان بـا دقـت الزم    پي ي اما همه ،ي تأييد شوددر حد ممكن با شواهد مستحكم كم

كردن الگوهـا و انـدازه    تر يادگيري نيازمند گسترده تر ي گستردهها بنابراين پژوهش درباره فايده .اندازه گرفت

   .تصوير ارزشيابي افزود به آموزش و پرورش را تر آمدهاي گسترده پي يبي است كه بتوانترت به ها گيري فايده

 .اند هاما عمدتاً بشكل مبهمي تصريح شد ،رسميت شناخته شده به تر ي گستردهها هر چند كه اهميت فايده

شكافي نيز در مفاهيم وجود دارد كه ظرفيت اندازه گيري و از آن طريق ارزشيابي را  ،در وراي شكاف شواهد

نسبت بهتر درك شده و بنيادهاي  به ناشي از آموزش و پرورش وري بهرهي ها فايده .بشدت محدود كرده است

 تـر  دهي گسـتر ها قلمرو پژوهش در فايده .آنها بوجود آمده است به نظري علمي جهت تحليل و كميت بخشي

 هسـتند كمتـر   اي هكمتر شناسايي شده و فنون مناسب آنها كه بيشتر ميان رشـت  ،در جهت مقابل ،يادگيري

 تر ي روشنها بنابراين كار بيشتري درباره مفهوم پردازي بايد صورت گيرد تا بتوان فرضيه .اند هپختگي رسيد به

ي مناسبي براي ها ي و كيفي ابزاروش كمهر دو ر ،از جهت مطالعات تجربي .ي وضع كردتر و محاسبه پذيري

   .روند مي و آزمون چارچوب مفهومي بشمار تر تخمين اثرهاي گسترده
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  و تعريف مفاهيم محوري  محدوده ةنكات عمد     3.5.5.1

پردازد، و موقعيت آنها را  مي) ح ف ت آ( اي بيت فني و حرفهتر نوآوري و آموزش ومفاهيم اصلي  به اين مقاله

تعامل  به تا كنون. دهد در فرايند جهاني شدن با بكارگيري رويكرد فرهنگ صنعتي مورد بررسي قرار مي

هاي صنعتي مختلف، توجهي  رهنگگون جهاني شدن بر روي كشورها و ف ويژه آثار گونه به ح و نوآوري، ف ت آ

دار عرضه نيروي كار ماهر و  اي است كه عهده ح نظام آموزش فني و حرفه ف ت آ. شده است مبذول مي خاص

 افرادمجهز كننده : يا. با صالحيت متناسب با انواع متداول كارهاي توليدي يك كشور، منطقه يا بخش است

براي تكميل اين تعريف ). 2.5 ����(كار، متقاضي آن است ) هاي(هايي است كه بازار ها و شايستگي مهارت به

 كشور ديگر ممكن است بسيار تغيير كند، به ح از كشوري ف ت هاي آ كلي، شايسته توجه است كه كيفيت نظام

كند در حالي  عملكرد نظامي منسجم كمك مي به ح ف ت .هاي آ تيب كه در برخي موارد كليه فعاليتتر اين به

اند و  ح از مجموعه اقدامات خاص تشكيل شده است كه با يكديگر در تعارض ف ت آ "نظام"كه در برخي ديگر، 

ها و تفاوت بين كشورها در  هاي نظام توضيح بيشتر درباره ويژگي(بدين لحاظ براي نظام زيان آورند 

  ).هاي بعدي خواهد آمد فصل

عنوان فرايند  به اين روزها ، مفهوم كليدي ديگري كه در اين فصل مورد بحث قرار گرفته است،نوآوري

شود كه براي بهبود  اختراع، توسعه و تجاري سازي محصوالت، خدمات يا فرايندهاي جديدي شناخته مي

  2كارآفرينهرمان بحث را با يك ق: گيرد برداري قرار مي ها مورد بهره عملكرد اقتصادي و رقابت پذيري شركت

امروزه نوآوري غالباً در . كنيم عنوان بخشي راهبردي شروع مي به 3اقتصادي در يك شركت سبك شومپتري

اي از افراد با سوابق  ، كه ميداني است كه طيف گسترده)Duscheck 2004(گيرد  ها صورت مي درون شبكه

در اين ) Hppel 1988(اند  نده يا مصرف كنندهاند، افرادي كه يا عرضه كن تحصيلي متفاوت، در آن گرد آمده

                                                 
المللي درباره  پژوهش تطبيقي بين: زمينه اصلي پژوهش. دانشگاه برمن) ITB(دكتراي فلسفه، پژوهشگر مؤسسه آموزش و فاوري  -كالوس روت -. 1

  .ح و نوآور بودن، پژوهش در مديريت و راهبري جهاني و شركتي هاي آت نوآوري، مقايسه بين المللي تعامل نظام
2 - entrepreneur 

داري را تحليل كرد و نظريه ابداعات را كه كارآفرين اقتصادي  هاي سرمايه اقتصاد دان اطريشي است كه نظام )Schumpeter, Joseph) (1950- 1883(شومپتر  -3
 ).م(دهد مطرح كرد و آن را عامل مهم و اساسي در توسعه اقتصادي دانست  صورت مي
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گيري خواهد  هاي نوآورانه پي تجربه به ها و نيز كمك احتمالي آنها نقش بالقوه كارگران ماهر و تكنسين مقاله

 . شد

ح و  ف ت هاي آ دهنده براي بررسي و مقايسه تفاوت تجربه عنوان مفهومي شكل به توان را مي 1جهاني شدن

فراواني برون  به شود كه چون اين روزها عاجلي مطرح مي  اكنون سؤال. نوآوري در نظر گرفتتعامل آنها با 

اي هستند، توليد  ح منسجم و پيچيده ف ت سمت كشورهايي روان است كه فاقد نظام آ به جهاني 2هاي سپاري

چه امكاناتي  هايي از اين قبيل كه در مناطق توليد جهاني مانند چين پرسش. شود چگونه سازماندهي مي

آموزي يا  هاي جديد، توليد كار و حرفه اي وجود دارد، و چگونه اين سامانه بيت حرفهتر براي آموزش و

هاي ويژه مورد نظر تحوالتي  يكي از كانون. كشند چالش مي به هاي متداول در كشورهاي صنتعي را صالحيت

دليل تمهيداتي پديد آمده است كه براي  به تاًاين امر عمد. ح اروپا پيش آمده است ف ت است كه اخيراً در آ

ارچوب انتقال صالحيت صورت گرفته است، و نيز اقدامات مختلفي كه براي هآهنگ كردن و برقراري چ هم

اي كه دامنه آن از يادگيري غيررسمي  هاي متنوع يادگيري دنبال شده است، گستره شكل به اعتبار بخشيدن

  .شود و مانند آن كشيده مي 3ونيكيادگيري الكترتا چندين شكل از 

هاي نوآوري، كه موضوع اصلي اين مقاله است،  ح و ايجاد ظرفيت ف ت هاي آ بحث درباره رابطه متقابل نظام

فرهنگ ). Rauner/ Ruth 1996; Ruth 2001(ريشه دارد  4در ميان ساير رويكردها، در مفهوم فرهنگ صنعتي

 - اي است كه از يك سو توصيف كننده موضوع پويائي اقتصادي در اصل در برگيرندة مفهوم دوگانه صنعتي

اين خاطر كه  به گيرد، بيشتر قرار مي» 5ملت«اجتماعي، فرهنگي و سياسي است كه در رقابت با مفهوم 

  .شوند ها و نهادهاي اجتماعي غالباً بر مرزهاي ملي منطبق نمي ها، نگرش ارزش

تواند در  فرهنگ صنعتي مي -كه هدف كليدي اين رويكرد است - المللي هاي بين ر انجام مقايسهبه منظو

كه در بسياري موارد بدون تناسب با سطح ملي مشابه گرفته  -هاي متنوعي شكل گيردكه سطح كالن سطح

  .اي، سطح نهادي يا سازماني، و در باالخره، سطح ُخرد يا فرد سطح مياني يا منطقه -شود مي

شناسد كه انسجام نظام را  فرهنگ صنعتي را همانند مفهومي پژوهشي مي ، اين دوگانگي،از سوي ديگر

هاي تجربي  كند تا بتواند در پژوهش اي از بعدهاي تحليلي و متغيرها را بر هم سوار مي شكند و مجموعه مي

شرحي كه  به هنده فرهنگ صنعتياز اين منظر اجزاء تشكيل د. برداري كند المللي از آنها بهره تطبيقي بين

هاي فرهنگي مشترك   در برگيرنده ارزش(نهادهاي اجتماعي : اند اثبات رسانده به خواهد آمد برجستگي خود را

سازمان و (، سازمان صنعتي )هاي الگو و مانند آن هاي فني، نقش ها و نيز روابط صنعتي، سبك و نگرش

                                                 
1 - globalization 
2 - outsourcing 
3 - e-learning 
4 - industrial culture 
5 . nation 
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و ) R&D(و پژوهش و توسعه  اي موزش عمومي و حرفه،آ)هاي صنعتي ها و خوشه ساختار صنعت، بخش

  .شناختي باالخره عوامل روان

جاي  به اند، و از آن باالتر ميان آنها انداز تحليلي، متغيرها با وابستگي متقابل شناخته شده به ويژه در چشم

منفرد  يبا متغيرها اين وابستگي متقابل معرّف شرايط زمينه است، كه. روابط ثابت، رابطه پويايي برقرار است

ميان شرايط و ) يا وابستگي متقابل(اين رابطه متقابل  ،از همه باالتر. كند فرهنگ صنعتي تداخل پيدا مي

هاي  گيري از برخي مؤلفه با بهره مقالهاين ). Ruth 2003(گيرد  زمينه و متغيرهاست كه مورد مقايسه قرار مي

ويژه در پي  به هاي نوآوري خواهد پرداخت؛ ا نظامبح  ف ت آكاوش در رابطه  به اصلي رويكرد فرهنگ صنعتي

هاي  ح و پي آمدهاي پژوهش آن تا چه ميزان بر روي تجربه ف ت پاسخ اين پرسش است كه معيارهاي آ

  .گذارد هاي مختلف صنعتي تأثير مي نوآوري در فر هنگ

  احساس فشار   3. 5. 5. 2

اين سبب، قابل  به هاي توليد تغيير كرده است و و نيز سبك المللي توليد در چند دهه گذشته، منظره بين

هاي كار و مقتضيات مهارت و صالحيت نيز تحت تأثير اين گرايش عمومي قرار گرفته  تصور است كه شكل

وار و در برخي موارد موازي يك ديگر  شكل سلسله به توان چند مفهوم توليدي را با يك نگاه كلي مي. باشند

ها وجود دارد دربر  بته اين نگاه عموميت داده شده استثناهايي را كه همواره درباره تفاوتال(مشاهده كرد 

). اي مانند بخش ماشين ابزار كاربرد دارد گيرد، مثالً نوع خاص توليدي كه در صنايع كاالهاي سرمايه نمي

ل و وسايل برقي خانگي شيوة غالب توليد در ساخت كاالهاي با دوام با كيفيت مانند اتومبي ،1توليد انبوه

 Piore/ Sabel(گزين توليد انبوه غيرمنعطف شده است  دوم، توليد انبوه منعطف كه تا حدودي جاي. است

 Womack/ Jones/Roos(نام گرفته  2سبك توليدو باالخره شيوه توليد اتومبيل تويوتا است كه ) 1984

موج بسيار بلند برون سپاري  نكه نقطه آغازيو متشكل از شبكه بسيار گسترده عرضه كنندگان است ) 1990

 - » يسازندگان جهان«سمت  به توليد ةتوان در تغيير جهت عمد جديدترين مرحله تكوين را مي. توليد است

بر نظام  -اند خودي خود برجسته به كه -اين تحوالت. مشاهده كرد -عمدتاً چين، هند و چند كشور آسيايي

گذارد، كه تأثير آن بر حجم توليد و نوع توليدي كه در داخل  جاي مي به ثراتيتوليد كشورهاي توسعه يافته، ا

بطور مسلم، ويژگي صنايعي را كه در كشورهاي . نشده بسيار بيشتر است» المللي بين«كشور باقي مانده و 

باال توصيف و با عملكرد  3توان توليد متمركز بر دانش اند مي صنعتي اروپا، اياالت متحده و ژاپن باقي مانده

  .كرد

                                                 
1 - mass production 
2 - lean production 
3 - knowledge intensive 
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آمدهاي آن بر روي  خارج است، اما درباره پي مقالههاي توليد از محدوده اين  اجزاء اين شيوه ةبحث دربار

دنبال اين موضوع مسأله  به چنين هم. نكاتي اشاره خواهد شد به طور كلي به ح ف ت ويژه بر روي آ به صالحيت و

كيبي است بين تقاضا، تر /وان چنين فرض كرد كه مصالحة ت شود، كه مي ح نيز مطرح مي ف ت شكل آينده آ

  آمدهاي پژوهش اين پي. ح ف ت گيري و نتايج پژوهش در آ هاي توليد، و جهت يعني نيازهاي ناشي از سبك

آنها  به هاي نوآورانه در توليد، كار و صالحيت كمك كنند در بندهاي بعد تجربه به تواند ح تا كجا مي ف ت آ

  .هد شدپرداخته خوا

  ح و نقش آن در الگوهاي مختلف توليد ف ت آ: نخستين زمينه موضوعي 3. 5. 5. 3

شكل  به پذيري و مانند آن ران توسعه اقتصادي، رقابت پژوهش نوآوري از آنجا كه با نيروي پيش

براي مثال، . دهد مهارت و صالحيت منابع انساني نشان مي بهاي  تري سر و كار دارد، توجه فزاينده فشرده

ها، بر اهميت مهارت نيروي  هاي رقابتي ملت مزيت» 1الگوي لوزي شكل«در ). Porter 1990(مايكل پورتر 

موازات  به ها، و مهم در ميان عوامل ديگر، مانند سرمايه و زيرساخت 2»نياز عامل پيش «عنوان يك  به كار

، »الگوي لوزي شكل«در . گذارد اي چون شرايط تقاضا، راهبردها و شرايط مكاني تأكيد مي عوامل پيشرفته

دولت، از اين فرصت برخوردار است كه با تبعيض مثبت، بر كليه شرايط بهبود توان رقابتي يك بخش از ملت 

هاي  ارند سياستاي برخورد بيت فني و حرفهتر و  ويژه در كشورهايي كه از نظام آموزش به .تأثير بگذارد

نوآوري  به تواند تداوم عرضه نيروي كار ماهر و خوب پرورش يافته را تضمن كرده هوشمندانة دولت مي

  .كمك كند -هاي رقابتي ملت و در نهايت مزيت - بخش

بر رابطه بين  -درست مانند تعريفي كه از فرهنگ صنعتي در مقدمه آمد –به روشني، الگوي پورتر 

اين امر اعتبار . گذارد از سوي ديگر تأكيد مي) هاي رقابتي يا مزيت(از يك سو، و نوآوري  ها و صالحيت مهارت

هاي  انواع مكتب«هاي پيرامون  اي با عملكرد اقتصادي، در بحث بيت حرفهتر  ارتباط بين آموزش و ةنظري

براساس تمايز ميان اقتصاد مبتني بر بازار آزاد ). Hall/ Soskice 2001(كند  را مجدداً تأييد مي» داري سرمايه

هاي سازماني و  ل و سوسكيس بر آثار متفاوتي كه انواع محيطها  3بازار هم آهنگ شدهو اقتصاد مبتني بر 

ويژه در تحليل اقتصاد  به .اند گذارند تأكيد كرده گذاري بر عملكرد اقتصادي كشورها مي رويكردهاي سياست

دهنده مهارت را  آموزي يا نظام شكل ، آنان آثار نظام حرفه)Rhineالگوي راين  به معروف(ان سبك آلم به بازار

تر نظرات اين دو و نيز مباحث مطرح شده توسط پورتر،  با تفسير وسيع. اند بر عملكرد اقتصادي برجسته كرده

هاي اساسي فرهنگي، و نوع  و ارزش) آهنگ شده بازار آزاد يا هم(هاي سازماني اقتصاد  توان ميان شالوده مي

                                                 
1 - diamond model 
2 - condition factor 
3 - coordinated  market 
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وجود نوعي ارتباط  به پذيري دهنده مهارت و عملكرد اقتصادي، نوآوري و رقابت هاي شكل بازارهاي كار و نظام

  .رسيد

كمك  به و تيلوريسم در امريكا توجه كنيم، توليد مظهور توليد انبوه با دو محصول آن، فورديس به اگر ما

براي ( كنيم مشاهده مي 1بندي بخشماهر و غيرماهر را با درجه بااليي از تخصص و  سطوح كارگران نيمه

اي  در شرايط محيطي امريكا، تنها نظام آموزش فني و حرفه. )Braverman 1974: مقايسه مثالٌ نگاه كنيد به

هاي ديگري  بخش به انبوه بلكههاي مركزي توليد  بخش به ، محصول خود را نه)كالج(اي  سطح آموزشكده

جالب توجه آن كه، ساير كشورها مانند آلمان اين مسير را دنبال . كردند مي» عرضه«مانند توليد ماشين ابزار 

تيب، در امريكا تكوين نظام تر اين به .اين شدت بر نيروي كار نيمه ماهر وغيرماهر تكيه نكردند به نكردند و

در حالي كه در آلمان و ساير كشورهاي . نوان نظامي ملي و فراگير اتفاق نيفتادع به - اي بيت حرفهتر  آموزش و

هاي  عنوان يك نظام واقعي پديد آمد و با سازگاري و انعطاف توانستند از سبك به ح ت هاي آ اروپايي، نظام

در مورد . كنندبيت تعداد كافي نيروي كار ماهر و كارگران متبحر پشتيباني تر  پذير با توليد انبوه انعطاف

پذير  نسبت ضعيف توليد انبوه انعطاف به اي را بايد مسئول عملكرد امريكا، فقدان نظام مشخص فني و حرفه

بهبود اجزاء  به تواند ، مي اما مردم هر كشوري از توانايي يادگيري برخوردارند، و دولت از اين راه. شناخت

دهي مجدد نظام موجود يا برقراري نظامي جديد  جب شكلح خود اقدام كند و با اين كار مو ت مختلف نظام آ

  .شود

توان منظر دو شاخه شده توليد جهاني را مشاهده  گسترش جهاني شدن، مي به با در نظر گرفتن فرايند رو

سمت مناطق داراي سطح پايين استاندارد نيروي كار و دستمزدهاي  به 2كارگر برشيوه ساخت و توليد : كرد

تيب ما با تر اين به .ماند شود، در حالي كه توليدهاي سطح عالي در كشورهاي صنعتي باقي مي ميكم رانده 

و  از يك سو مشاغل با خبرگي سطح باال: رو خواهيم شد به تري از تقسيم جديد نيروي كار رو پيشرفته ةجلو

 /Appelbaum(گاهي با عملكرد متعالي در سطح كار ياي از مشاغل علم و دانش بنيان تا مشاغل گسترده

Bailey /Berg /Kalleberg 2000 (از . اند كه در اروپا و اقتصادهاي توسعه يافته غربي و ژاپن مستقر شده

كارگران غيرماهر يا نيمه ماهر در چين، هندوستان و ساير  به تر سوي ديگر، كارهاي عمدتاً دستي پست

  .شود كشورهاي در حال توسعه واگذار مي

هاي صالحيت، تشكيل مهارت و از  سطح عالي و پست، براي نظام به هاي توليد نظام اين دو شاخه شدن

 ح در كشورهاي توسعه يافته ف ت تيب كه آتر بدين. ح با استلزاماتي همراه است ف ت هاي آ اين راه بر نظام

ي در نيروي كار يان و برخورداري از سهم بيشترنعنوان تنها راه تأمين اشتغال با بكارگيري توليد دانش ب به

مرحله كنوني جهاني شدن، براي نوسازي . يابد ميدر اروپا و نيز در آمريكا و ژاپن، بيش از پيش اهميت 
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2 - labour intensive 
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بنابراين، . سازد ها را مطرح مي ترين چالش صنعتي و توسعه يافته، جديدترين و قوي» قديمي«كشورهاي 

اي در اين گونه كشورها اهميت  آموزش حرفههاي  اقدامات، اصالحات و پژوهشو نيز ح،  ف ت هاي آ نظام

هاي بدست آمده در اين  ها و موفقيت اي از تالش در قسمت بعدي اين مقاله گزيده. كنند بيشتري پيدا مي

عمل آمده براي ارتقاي  به هاي گيري از كوشش هاي چشم عنوان نمونه به زمينه، عمدتاً در كشورهاي اروپايي،

  .ح ارائه خواهد شد ف ت اصالح آفرايندهاي نوآوري از طريق 

  هاي نوآورانه ح و تأثير آن بر فعاليت ف ت آ: زمينه موضوعي دوم 3. 5. 5. 4

دشواري   به تر تر و توسعه يافته آمدهاي عمومي جهاني شدن آن است كه كشورهاي صنعتي يكي از پي

 "قديمي"حل بديهي براي كشورهاي  راه. دنصحنه جهاني رقابت كن به واردان ها با تازه توانند بر روي هزينه مي

هاي با ارزش افزده باال و دانش بنيان  سمت بخش به صنعتي در آن است كه ساخت و توليد و خدمات خود را

 انجام اين كار مستلزم در اختيار داشتن نيروي كار با سطح عالي مهارت است كه دسترسي. هدايت كنند

مستقل از شكل . شود اي ميسر مي بيت حرفهتر  موجود آموزش وهاي  آن از طريق مسيرهاي متنوع نظام به

هاي مدرسه محور و محيط كار محور از يكديگر تميز داده  كه در سطح كالن در نظام -ح ف ت نظام آ

. شوند تقسيم مي 2مرزشكنو  1مسير به متكيدو دسته اقدامات  به اند و ساز مشابه هاي مسأله چالش -شوند مي

ح در يك كشور معين است، مثالً ادامه يافتن نظام  ف ت ادامه همان مسير موجود آ  مسير، به منظور از متكي

هاي پژوهشي چارچوب  هاي مبتني بر توصيه گذاري ح و سياست ف ت هاي مرتبط با آ پژوهش. مدرسه محور

ست دهد يا آن كه د به اي در درون چارچوب موجود انداز و امكانات تازه كوشد چشم پذيرد و مي موجود را مي

  چالش واقعي هنگامي پيش. هاي ديگر براي زمينه موجود استفاده كند هاي انجام گرفته در زمينه از پژوهش

 ارهمثالً چ(يا تبادل ميان كشورهاي مختلف مطرح شود /آيد كه برقراري نظام مشترك اعتبار بخشي و مي

  .3چوب صالحيت اروپايي

 ح ف ت شود كه پژوهش در آ المللي مشاهده مي ح در سطح ملي و بين ف ت در بازنگري مسيرهاي پژوهش آ

مسئوليت نهادهاي متعددي در سطوح ملي و فراملي  ي اختصاص يافته كه غالباً در حيطةهاي مختلف برنامه به

ح با انسجام ناچيز  ف ت گي در پژوهش آ در گذشته، اين پراكندگي موجب بروز عارضه چهل تكه. قرار دارند

ح در چارچوب برنامه پژوهش در  ف ت ح، با ادغام آ ف ت ويژه پژوهش آ به در مورد پژوهش در اروپا، و. شد مي

هاي  سياست، مانند اصالح نظام به محصول پژوهشتبديل  به ،حل اما اين راه. دشاروپا اين مشكل رفع 

  شود كه آن دسته را در نظر بگيريم مشاهده مي OECDاگر وضعيت . شد آموزي، منجر نمي صالحيت و حرفه

براي توسعه ) هاي فدرال مانند دولت(از كشورها كه داراي مناطق برخوردار از استقالل سطح باال هستند 

                                                 
1 - path- dependent 
2 - border- crossing 
3 - European Qualification Framework 
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مورد اياالت . شوند گريبان مي به هاي بيشتري دست ابزارهاي مؤثرتر جهت اصالحات سياسي با دشواري

ها و  خاص ايالت ةاي حيط آموزش حرفه: دهد تري نشان مي نع كنندهشكل قا به متحده اين وضعيت را

غيب تر هايي براي هاست، در حالي كه دولت فدرال برروي آموزش و پرورش عمومي و بر روي مشوق ناحيه

در نتيجه دولت فدرال بر محتوا و شكل . اي متمركز است اي و محلي جهت ارائه آموزش حرفه مدارس منطقه

ح تفاوت قابل  ت اين سبب، در سرتاسر كشور در شكل و كيفيت آ به تواند اعمال كند، و دكي ميح نفوذ ان ت آ

مشتمل بر (در بررسي اتحاديه اروپا  .)Stasz/ Bodilly 2004  به نگاه كنيد(شود  توجهي مشاهده مي

ح وجود  ف ت آ هاي بسيار متنوع در آنجا نظام: شود نيز وضعيت مشابهي مشاهده مي) كشورهاي تازه پيوسته

نكاتي . خورد ح ملي بچشم مي ف ت هاي آ كردن نظام 1آهنگ دارد، اما اراده سياسي براي توسعه، بهبود و هم

 يك لحاظ شباهت بسيار به كه در پي خواهد آمد بر تحوالت اخير اتحاديه اروپا متمركز خواهد شد، زيرا

هايي كه بر سر  اسبي است براي مطالعه دشواريوضعيت كلي حاكم بر جهان دارد و افزون بر آن مورد من به

و احتماالً در سطح دولت (المللي  هاي عملياتي منسجم در سطح بين سياست به راه برگرداندن نتايج پژوهش

  .پيش خواهد آمد) فدرال

  ها ح و اجراي سياست ف ت هاي پژوهشي در آ فعاليت

. است» هاي ليسبون هدف«و » بيانيه كپنهاگ« ح در اروپا ف ت نقطه شروع بازنگري جديدترين اقدامات آ

و (نيز تنظيم نشده بودند، ولي باز هم آنها اساس برقراري ارتباط  2002حتي اگر اين دو قبل از سال 

سرخط اصلي . روند شمار مي به گذاري در كشورهاي اروپايي در دهه اخير پژوهش و سياست) ارزشيابي

رقابت پذيرترين و پوياترين، منطقه »  به روپا و رساندن آنراهبردهاي ليسبون، كوشش براي توسعه ا

هاي فرعي وابسته مانند ايجاد  هدف به اين هدف كلي. ميالدي است 2010تا سال » اقتصادي دانش بنياد دنيا

 افزون بر آن بايد. هاي بيشتر و بهتر و ارتقاي همبستگي اجتماعي در كشورهاي عضو تقسيم شده است شغل

خوبي پذيرفته شده است كه  به گذاري در سطح سياست. ري از تحرك نيروي كار دست يافتسطح باالت به

احتماالً . ها بر عهده دارد اين هدف به يابي ح نقش حياتي در دست ف ت ويژه آ به آموزش و پرورش و

گيري ياد«اجرا گذاشته شده است  به گام درباره آن بحث شده و به شيوه گام به ترين مفهومي كه برجسته

تفكري كه در پشت اين مفهوم نهفته است آن است كه يادگيري بايد در سرتاسر عمر يك . است» العمر مادام

سازي  ها از ذخيره هدف. صورت پذيرد - ها ها و شايستگي ، مهارت منظور بهبود سطح دانش به –فرد 

در اين زمينه مخاطب . د داردكند و بر شهروندي فعال تأكي هاي مرتبط با كار و اشتغال تجاوز مي شايستگي

گيري در محيط كار و مانند  هاي كمتر بهاداده شده مانند كارآفريني و سطح باالتر خود تصميم آن شايستگي

اگر نه كليه آنها  -العمر اين نظر نيز مطرح است كه بسياري از انواع يادگيري همراه يادگيري مادام به .آن است

                                                 
1 - harmonize 
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 هاي عملي ح بر تجربه ت گذاري و عملياتي آ هاي سياست يشتر زمينهب. رسميت شناخته شوند به بايد –

 كه 1فني ژرف انديش بيت صاحبتر  هدف به كنند تا بتوانند ن يكي از اجزاء اصلي مهارت تأكيد مي عنوا به

موارد ديگري  به ،اين فهرست لزوماً ناتمام به هاي نوآورانه كمك كند دست يابند و براي پايان دادن فعاليت به

و  3الكترونيكي ، يادگيري2يادگيري خودراهبرهاي جديد يادگيري، مانند  شكل: توان اشاره كرد هم مي

) 5سلسله مراتبي تلخيص شدهبه جاي يادگيري (نظري و عملي يا دانش فرايند كار  4هم آميخته به يادگيري

هاي  در ارزشيابي گام). Leney/ Ammerman/ Brandsma et.al 2004 به براي شرح بيشتر نگاه كنيد(

ح الزم است مالك زير  ف ت پيشرفت در حيطه آ به يابي منظور دست به گذاري پيموده شده براي سياست

هاي ليسبون كمك خواهد كرد؟ واضح  تحقق هدف به ازه اقدامات در نظر گرفته شدهاند هتا چ: رعايت شود

هاي احتمالي  ح و نيز كمك ف ت هاي ملي آ را بر روي نظامتوان آثار اقدامات معيني  سادگي نمي به است كه

منظور  به .گيري كرد در سراسر اروپا اندازهرا ح  ف ت هاي آ هاي موجود در نظام متعادل كردن تفاوت به آنها

ح اروپا، و براي آن كه ارزيابي  ت تر از نقش اقدامات مختلف اصالحي در آ تصويري روشن به دست يافتن

اي  بيت فني و حرفهتر  ممكن مسيرهايي كه بايد در آموزش و) ملي(هاي  تفاوت 6شناسي سنخ تسهيل شود،

  .شود شرح زير ارائه مي به پيموده شود

هاي انواع مختلف  هنگام برجسته كردن ويژگي به ويژه به ح اروپايي، و ت اندازي از آ به هنگام ارائه چشم

  :توان از يكديگر متمايز كرد چهار نوع اصلي را مي) Leney 2004(، بر طبق نظر لني )آغازين(ح  ت آ

  ، )مانند آلمان و اطريش(دوگانه / هاي داراي مسير غالب كارآموزي نظام -

  ،)مانند فنالند(اي  هاي مدرسه محور عمدتاً آموزش حرفه نظام -

  و ) مانند ايرلند، ايتاليا(اي مقدماتي  هاي مدرسه محور عمدتاً آموزش حرفه نظام -

 ).مانند انگلستان(ي داراي مسيرهاي مختلط مدرسه محور و كارآموزي ها نظام -

ح منتسب  ت  هاي آ يكي از نظام به هر چند كه، در مواردي خاص، دشوار است كه كشورها را بدون ابهام

ويژه ارزشيابي  به ،كند كرد، اما اين سنخ شناسي، ارزيابي اقدامات مشخصي را در نظام ملي معيني تسهيل مي

 .سازد گيرد ميسر مي هاي واقع در منطقه اروپا صورت مي ر اقدماتي راكه براي تعديل متقابل نظامتأثي

منظور بهبود  به هاي اتخاذ شده اي از سياست عنوان نمونه به اي از اقدامات تأثيرگذار در بخش بعدي گزيده

ولي اين نوع . ارائه خواهد شدح  ت هاي صنعتي در زمينه آ ها، مناطق يا فرهنگ فرايند نوآوري در شركت

. اجرا گذاشت به -توان در شرايط متغير اجتماعي، سياسي، نهادي و در واقع فرهنگ صنعتي اقدامات را مي

                                                 
1 - reflective practitioners 
2 - self- dissected 
3 - e learning 
4 - synthesizing 
5 - sequentially summarizing 
6 - typology 
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ارزشيابي و سنجش كارآمدي اقدمات پرداخته شود مورد تأكيد قرار  به آثار مختلف اين اقدامات را هر جا كه

 .خواهد گرفت

  2و سازمان نايافته 1هاي غيررسمي يادگيريبه رسميت شناخته شدن 

هاي غيررسمي و سازمان نايافته در متن يادگيري  رسميت شناخته شدن يادگيري به در اين بخش درباره

 اكثر كشورهاي اروپايي ضرورت برنامه). Bjornavold 2001(شود  العمر با تفصيل بيشتري بحث مي مادام

هاي خارج  هايي را كه افراد در مشاغل قبلي خود يا در فعاليت يتشناسي صالح ريزي و اجراي نظام رسميت 

 اي كشورهاي برخوردار از نظام دوگانه آموزش حرفه. كنند اند احساس مي از محيط كار خود كسب كرده

 اند رو اي رسمي را نگذرانده ابزاري براي اين كار نياز دارند، زيرا تعداد افرادي كه مسير آموزش حرفه به

آموزي مدرسه محور نيز با دشواري سنجش سطح  ي گذاشته است، و كشورهاي داراي نظام حرفهفزون به

آنها  هاي هايي هستند كه مؤيد شايستگي هاي كاركنان تازه وارد، كه فاقد گواهينامه ها و شايستگي صالحيت

كند براي  ميتر شدن تحرك بين كشوري نيروي كار ايجاب  افزون بر آن، گسترده. رو هستند بهباشد، رو

اي كه ابزارهائي براي ارزيابي  از جمله موارد برجسته. كار گرفته شود به سنجش شايستگي كاركنان، ابزارهايي

 ازنامه شايستگي در فرانسهتر  ها طراحي و بكار گرفته شده شايستگي

)Drexel 1998a; Gutschow 2003 ( و نظام سنجش صالحيت)NVQ ( در انگلستان)Erant 2003 (است .

اجرا  به اي در اين زمينه هاي نمونه عالوه بر آن در فنالند، هلند و بسياري از كشورهاي اروپايي نيز برنامه

گيري  هاي چشم واضح است كه ابزارهاي تنظيم شده با يكديگر تفاوت) Lenely et.al. 2004(درآمده است 

رخ  اطي دور و درازي كه طي آن نيمگسترة آن از برگزاري امتحانات رسمي تا فرايندهاي ارتب: دارند

در مورد اخير، كه  نوع متداول سنجش شايستگي فرانسوي است، . يابد شود امتداد مي سيم ميتر مشتركي

در چنين . كيب شده استتر هاي استاد شاگردي تقاضا براي سنجش شايستگي با هدايت شغلي و فعاليت

پيش از اين كسب شده تنظيم كرد، كه خود اين  هايي كه توان گزارشي در مورد شايستگي فرايندي مي

 اي وظيفه اخير را اما شايسته است فرد متخصص و با تجربه. گيرد گزارش شالوده هدايت شغلي قرار مي

شود و ممكن  ريزي مشترك كار راهه منجر مي برنامه به عنوان استاد و مشاور بر عهده گيرد، چنين شرايطي به

نفع  به تواند سيم شد ميتر اي كه شيوه. قشه راه ادامه تحصيل همراه شودآموزي شخصي ون است با حرفه

نفع  به و هم) هاي بهتر اشتغال و در نتيجه شغل بهتر دست آوردن فرصت به به لحاظ(نيروي كار باشد 

آشكار است كه منافع . يابد تر ظرفيت نوآوري آن ارتقا مي چرا كه با داشتن نيروي كار تحصيل كرده ،شركت

هاي  طور كلي چنين شيوه به چگونگي تحقق عملي اين فرايند خواهد داشت، اما به دست آمده بستگي به

. هاي مبتني بر امتحانات رسمي برتري دارد سنجش شايستگي مبتني بر فرايند همكاري در مقايسه بر شيوه
                                                 

1 - non-formal 
2 - informal 
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اي است كه هدايت  ح ف ت هاي آ فرانسوي بيشتر مناسب نظام 1ازنامه شايستگيتر  افزون بر آن، شيوه جامع

هاي مدرسه محور را شامل  نظام) اگر نگوئيم اكثر(چنين وضعي بيشتر . شغلي در درون آنها تعبيه نشده باشد

  .شود مي

افزايش  به تواند هاي غيررسمي و سازمان نايافته مي رسميت شناخته شدن يادگيري به افزون بر آن،

امكانات يادگيري رسمي براي شركت كنندگان در اين نوع سطوح باالتر صالحيت و ايجاد  به دسترسي

تحصيالت رسمي در  به اين افراد اجازه دسترسي به يادگيري منجر شود، در صورتي كه در غير اين شرايط،

هاي غيررسمي و سازمان  رسميت شناخته شدن يادگيري به ،در نتيجه. سطوح باالتر صالحيت داده نمي شد

هايي جديد در  ها و شايستگي دهد و از وارد شدن مهارت ح را افزايش مي ت هاي آ ظامنايافته، انعطاف درون ن

ها، مناطق و كشورها كه در شرايط ديگر تدريس و كسب  ها، بخش هاي شركت فهرست موجودي شايستگي

ري از ح در بسيا ف ت ي بارز اين رويكرد تأكيدي است كه در اصالحات آها از مثال. كند شد، پشتيباني مي نمي

شروع و تفصيل بيشتر درباره ارزش  به با پرهيز از ورود. شود گذاشته ميكشورهاي اتحاديه اروپا بر شايستگي 

هاي حساس و تعيين  توان گفت كه بسياري از شايستگي مي. 3)مشتركيا ( 2كليديهاي  و تناسب شايستگي

هاي حاكم بر محيط كار در  غ از زمينههاي كار واقعي نشأت مي گيرند كه آموختن آنها فار كننده از تجربه

هايي مانند تفكر  ها و مهارت افزون بر آن، شايستگي). Onstenk 2001(شرايط مدرسه مقدور نيست 

همگي  ،هاي خانوادگي يا ارتباطي و رهبري كسب كرد، نوعاً توان مثالً با مديريت مهارت كارآفريني را كه مي

چالش حساس در اين زمينه . گيرند هاي غيررسمي و سازمان نايافته قرار مي هاي سنجش يادگيري هدف

ها  ها در آن موقعيت رسميت شناخته شدن شايستگي به هايي است كه سنجش و دشواري بازسازي موقعيت

  .اند هاي يادگيري مختلفي وابسته محيط به انجام گرفته و هر كدام

ظهور الگوهاي توليدي جديد و بسيار دانش بنياد را در  ،صوير روند جهاني كه در باال ارائه شدت به با نگاهي

توان مشاهده كرد، كه بسختي براي افزايش سطح شايستگي نوآورانه، كه  صنعتي مي» قديمي«كشورهاي 

  و شايستگيها  هاي جديد يا حداقل بازتركيب جديدي در فهرست موجود مهارت نيازمند مهارت و شايستگي

  .كنند آنهاست تالش مي

  عنوان جزيي از اقدامات نوآورانه به ح ف ت اندازهاي آ چشم 3. 5. 5. 5

شكل  به ، عمدتاOECDًح در سراسر اروپا و نيز در بسياري از كشورهاي  ف ت اجراي اقدامات جديد در آ

هاي نمونه، از يك سو، ريشه  طرحاين لحاظ، اين  به .هاي اصالحي آزمايشي آغاز شد و طرح 4مطالعات نمونه

                                                 
1-  Bilans de competence 
2 - key competence 
3 - core competence 
4 - pilot 
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هاي موجود كمك  تغييرات اساسي درون نظام به زمان با آن ح دارد، و هم ت هاي خاص آ ها ونظام در فعاليت

ح،  ف ت هاي آ هاي مرتبط با آنها، از تنوع نظام ح و سياست ف ت هاي آ تنوع نوآوري در فعاليت. كند مي

بيشتر، مرزهاي متمايز   با ويژگي. داري سرچشمه گرفته است اي سرمايهه هاي نوآوري، و از اين رو نظام نظام

 گويي براي پاسخ. اي دارد ح مدرسه محور و مبتني بر كارآموزي است كه نقش برجسته ت هاي آ كننده نظام

هاي جديدي در  ها و مهارت هاي ناشي از توليد و نوآوري بسيار دانش بنياد، الزم است شايستگي چالش به

ويژه كشورهاي  به چون براي اكثر كشورهاي توسعه يافته،. اجرا گذاشته شود به هاي موجود نظام درون

مانند اجراي (ح بر موضوعات مشابهي  ف ت هاي آ ها يكسان است، در غالب موارد اصالحات نظام اروپايي، هدف

ها و مسيرهاي  حل راه متمركز شده است، اما ) هاي جديد از قبيل تفكر كارآفريني ها و شايستگي مهارت

هاي  چالش به ح براي پرداختن ف ت توان گفت كه اقدامات آ طور خالصه، مي به .كند پيموده شده تفاوت مي

ح حفظ  ف ت ملي آ) يا رويكردهاي(هاي  اين سبب تنوع نظام به مسير است، و به ناشي از جهاني شدن وابسته

ح آن است كه خط سير  ف ت بهترين راهبرد در اصالحات آ توان چنين نتيجه گرفت كه از اين جا مي. شود مي

ح دنبال شود، و اقدامات مناسب براي بهبود نظام و تقويت آثار آن بر روي نظام نوآوري، در  ف ت موجود آ

ح ساير  ف  ت اجرا درآمدة آ به هاي جاي آن كه از اقدمات موفق و سياست به ،همان مسير فعلي اعمال شود

  .ح مورد نظر ندارند، تقليد شود ف ت ه فرهنگ صنعتي متفاوت، كه تناسبي با نظام آكشورها با زمين

    ١١١١ا� و îورش �ÎÏÄÐ �Ñا� و îورش �ÎÏÄÐ �Ñا� و îورش �ÎÏÄÐ �Ñا� و îورش �t    �ÎÏÄÐ �Ñر ����tر ����tر ����tر ���            ..٣..٣..٣..٣

        ا�  و   îورش �ÎÏÄÐ�Ñا�  و   îورش �ÎÏÄÐ�Ñا�  و   îورش �ÎÏÄÐ�Ñا�  و   îورش �t    �ÎÏÄÐ�Ñر ����tر ����tر ����tر ���                    ٠...٠٣...٠٣...٠٣...٣    
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  .ترجمه نشده است» پرورش داوري اخالقي 3.6.7«و » اجتماعي شدن در شغل 3.6.6« مقاله است كه دو مقاله  10اين بخش در متن اصلي داراي .  1
: زمينه اصلي پژوهش) Karlsruhe(كارلزروهه  اي دانشگاه اي، مؤسسه آموزش و تربيت حرفه دكتراي فلسفه، استاد آموزش حرفه - مارتين فيشر.  2

  اي اي، يادگيري سازماني، نواوري در آموزش و تربيت حرفه علوم تربيتي حرفه -توسعه شايستگي مرتبط با كار
تغيير در  :زمينه اصلي پژوهش). Stirling(استاد آموزش و پرورش و اشتغال، مؤسسه آموزش و پرورش، دانشگاه استيرلينگ  - نيكالس بورهام.  3

  . 5و  4اي، چهارچوب اتحاديه اروپا طرح هاي پژوهشي  ماهيت كار و استلزامات آن در يادگيري حرفه
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  روشن كردن مفاهيم و تعريف موضوعات كليدي  3.6.0.1

اول، اين واقعيت كه طراحي . هاي مختلفي دارد رابطه بين كار تخصصي و توسعه شايستگي جنبه

اين . هاي شغلي، مستلزم مطالبات و مقررات چندي است كه بايد بوسيلة كارگران پاسخگويي شود نظام

هاي  بنابراين، طراحي نظام. كنند ها را مشخص مي هاي توسعه شايستگي ها و محدوديت مقررات، فرصت

گيري هر شغل با انتخاب و  شكل. عهده دارند اي به شغلي، نقش مهمي را در تحليل توسعه شايستگي حرفه

از نظر ساختار و فرايند (طراحي ابزارهايي كه كارگران بايد بكار بگيرند كامالً مرتبط است و سازماندهي كار 

يادگيري سازماني موجب جهت دادن  به مفاهيم مربوط. شود در شركت مورد نظر را نيز شامل مي) سازماني

تحقق تكاليف شغلي و موقعيت كارگران در شركت  شود و اين امر نه تنها به فرايند سازمان يادگيري مي به

اي نيز هست تسهيل  كند، بلكه پيشبرد يادگيري در سازمان را كه شامل ارتقاء شايستگي حرفه كمك مي

سازماندهي يادگيري، نشان دهنده شرايطي مهم در توسعه  بنابراين، طراحي شغل، فناوري و. كند مي

 . اي است شايستگي حرفه

دهد كه توسعه شايستگي واقعي افراد را  مطالعات مرتبط با فرايندهاي توسعه شايستگي نشان مي

هايي  اين يافته از تحليل. روشي جبرگرايانه و قطعي مشخص كرد گيري از شرايط كار به توان با نتيجه نمي

رغم شرايط كاري  دنبال فرايند دانش كارگران ماهر يك شغل بود و نشان داد كه افراد، به دست آمد كه به به

كند كه در توسعه شايستگي  اين يافته روشن مي. كنند هاي متفاوتي دست پيدا مي شايستگي قابل مقايسه، به

. شوند فرايند كار آورده مي لة كارگران بهوسي ها و عاليق افراد نيز به ها، انگيزه ها، نگرش شرط اي، پيش حرفه

اي  نوعي نشان دهندة َبعد ذهني توسعه شايستگي حرفه ها و عاليق به ها، انگيزه ها، نگرش اين پيش شرط

اي شكل  نكات فوق در فرايندهاي اجتماعي شدن حرفه. گيرد است كه در برابر شرايط عيني كار قرار مي

سرانجام، اين . شود گذاري آنها از يكديگر مي اي، موجب تفاوت ن حرفهگيرد و در فرايندهاي تخصصي شد مي

 .كند اي فرد بروز مي ها در شكل خاصي از هويت حرفه ويژگي

  ها و عناوين تحقيقات عمده حيطه  3.6.0.2

هاي متعددي از علم، درگير اين موضوع  پيچيدگي رابطه بين شغل و توسعه شايستگي، رشته با توجه به

شناسي سازماني، روان شناسي علم تعليم و  شناسي كار و روان كار، روان نند مطالعات مربوط بهما: هستند

اي و غيره و هر يك نيز داراي  تربيت، جامعه شناسي كار و جامعه شناسي صنعتي، تعليم وتربيت حرفه

  .خاستگاه و تاريخچه توسعه خود هستند

الگوهاي جايگزين در طراحي كار . ن طراحي كار هستندنگرا شناسي كار دل كار و روان مطالعات مربوط به

توان نشان داد؛ چنانچه، اصول مديريت  اي مي سؤال توسعه شايستگي حرفه و نتايج متفاوت آنها را در پاسخ به
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ساده كردن  مديرت علمي تيلور به. است 1، بر خالف اصول كار گروهي نيمه خودگردان(Taylor)علمي تيلور 

يكي از تأثيرات آن بر توسعه . پذير كردن هدايت و راهنمايي آن از بيرون منجر شد انوظايف كار و امك

اين نكته  -هاي مرتبط با كار مورد نظر است اي، پايين آوردن سطح مطالبات در فعاليت شايستگي حرفه

يد و در آ ها توسط آنها پيش مي گيري دليل كاهش تصميم هاي ذهني كارگران و به خصوص در مورد فعاليت به

شود كه از عملكرد يكنواخت و خسته كننده وظايف باقي مانده  عين حال، موجب فشار رواني جديدي مي

برخالف اين الگو، الگوي كار گروهي نيمه خودگردان، مدعي آن است كه انواع مطالبات را در . شود ناشي مي

اي فرد كارگر در آگاهي  ستگي حرفهپيامدهاي اين الگو در توسعه شاي. شود انواع تكاليف هر شغل موجب مي

نوع  بنابراين، بسته به. ساير اعضاء گروه انتقال داد ها و مباني عيني تصميماتي است كه بايد گرفت و به از پايه

هايي را شناسايي كند كه در جهت كاهش يا توسعه بيشتر  ها و گرايش تواند آمادگي طراحي كار، فرد مي

وضعيت فعلي پژوهش در همين مقاله  اطالعات مربوط به. رد آن كار استدانش و مهارت الزم براي عملك

در ) 3.6.2 ����) ((Ralf Stegmaier، و رالف استيگماير ) (Karlheinz Sonntagهاينز زونتاگ وسيله كارل به

  .همين كتاب آمده است

نظام كاري فعلي مفهوم ديگري كه با طراحي كار در ارتباط نزديك است، سازماندهي كار است كه در آن، 

اي با موضوع توسعه شايستگي  فناوري داراي ارتباط دوجانبه. و فناوري استفاده شده در آن قرار گرفته است

شكل استفاده عملي  از يك طرف، تجارب و دانش كافي در مورد نحوه برخورد با اين فناوري به: اي است حرفه

و بيش رمزگشايي   رد مجبورند اين تجربه و دانش را كماز ابزارهاي كار موجود است كه كارگران در غالب موا

خصوص فناوري مبتني  از سوي ديگر، فناوري و به. شكل مناسب استفاده كنند كنند تا بتوانند از آن ابزارها به

آن كار از يادگيري نيز  طريقي طراحي كرد كه با در اختيار قرار دادن اطالعات مربوط به توان به بر رايانه را مي

نوبة خود  دست خواهد آمد كه به بدين ترتيب، آموزشي كيفي در مورد ابزارهاي كار به. مايت كندح

هاي كاري در  كيفيت آموزشي اين نظام. آورد اي فراهم مي هاي جديدي را براي توسعه شايستگي حرفه فرصت

  . مطرح خواهد شد)3.6.5 ����( (Matthias Becker) ماتياس بكر، مقاله مربوط به

ع از سازماندهي كار كه در آن نظام كاري شامل ابزارهاي كار نيز هست داراي مطالبات كامالً آن نو

تر، اجازه  آن اشاره شد؛ يعني سلسله مراتب ساده متفاوتي در مورد توسعه شايستگي است كه در باال به

بق با آن نيز گيري فردي در سطح عملياتي بيشتر شود، كه مستلزم شايستگي مطا دهد كه قدرت تصميم مي

تأثير متضادي  هست؛ حال آنكه استفاده از دانش موجود در سطح اجرايي و آماده كردن آن براي كاربرد به

  .گردد منجر مي

در واقع، شرايط در حوزه طراحي كار در آن حد روشن و واضح نيست كه در مقايسه كامالً متضاد 

شناسي صنعتي مراجعه شود، سرعت  العات جامعهمط اگر به. شود رويكردهاي جايگزين در طراحي عنوان مي
                                                 

1 .semi-autonomous teamwork 
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، ولي نه )Drexel 1998b,53نگاه كنيد به(توان شاهد بود  اي را در فرايندهاي بازساخت كارگروهي مي فزاينده

در اين فاصله، اين . هاي كاري نيمه خود راهبر نفع كارگروهي و گروه عنوان تصميمي دائمي و هنجاري به به

و با اظهار تأسف از آن، )  (Peter Brodner, 1998, 39يان كارگروهي مانند، پيتر برادنر،وسيله حام واقعيت به

معني اين است كه  اين موضوع به -ها حتي در بعضي شركت - در بعضي موارد. تشخيص داده شده است

از ماشين  هايي از سازماندهي از نوع تيلور همچنان ادامه دارد؛ براي مثال، وقتي موضوع استفاده بهينه شكل

ها،  در ساير طرح). Weilnbock- Buck/ Dybowski/ Buck, 1996, 256نگاه كنيد (شود  آالت مطرح مي

معني سازماندهي  انجام اين امر به. نكته كليدي اين است كه هر چه زودتر با محصول جديدي وارد بازار شويد

د كار گروهي، همكاري در سراسر آن طرح و داشتن حداقل مردم ساالري است و در مورد كاركنان، وجو

  .افراد طبق توافق، الزم است ها و اختصاص تكاليف به سلسله مراتب و حرفه

قرار  توان تدوين كرد به سازي مي ترين استانداردي كه در حوزه راهبردهاي مختلف بهينه بنابراين، پايين

نظمي و اختالل،  رهاي روزمره، با بيكا رود كه جداي از پرداختن به از كارگران ماهر انتظار مي: زير است

اين موارد، يك شروع واقعي براي . آيد، كنار بيايند رويدادهاي غيرمنتظره و مسائل جديدي كه پيش مي

اي در فرايند كار است، كه در توليدات مبتني بر رايانه اهميت روز افزوني پيدا  توسعه شايستگي حرفه

موقعيت «در اينجا شرح داده شد، اصطالح » 1موقعيت كاري« اينكه اصطالح عمومي با توجه به. كند مي

ريزي شده و در  هايي است كه در جريان كار برنامه نظمي گردد و منظور از آن، بي نيز مطرح مي«  2مسأله

تمهيدهاي فني و نيز در هر نوع تكليف جديدي كه هنوز از جانب كارگران براي آن اقدامي نشده است، پيش 

  .آيد مي

) Frieling,1995 a نگاه كنيد به(ها  ن امر همچنين در تغيير كلي كار نيازمند مهارت در شركتعلت اي

  :داليل زير است به

  هاي جديد توليد، استفاده از فناوري -

  معرفي محصوالت و ابزارهاي جديد، -

  تغيير در سازماندهي كار و ساختار كار، و -

ثال از قانونگذاري اتحاديه اروپا ناشي هاي تجاري كه براي م شرايط جديد سياسي براي فعاليت -

 .شود مي

طور دائم در  هاي دست اندركار در بخش توليد، به شود كه شركت اين نتيجه منجر مي همه اين داليل به

 .   ها گسترش پيدا كند گيرند كه تأثيرات آن تا سطح فروشگاه داري قرار مي هاي مسأله معرض موقعيت

                                                 
1 . work situation 
2 . problem situation 
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اي است  گذار اوليه سير توسعه شايستگي حرفه نوعي پايه به» مسأله«اين انداز نظري، يادگيري  از چشم

)Seidel,1967,54 (اين سؤال كه نكته مهم در اين مورد چيست، هولزكمپ و سيدل، در پاسخ به 

)(Holzkamp  روشي مشابه دونالد شون  شناسي انتقادي در آلمان به از ديد روان 1970در دهه)Donald 

Schon  (بندي رسيد  اين جمع اي به هاي كارگران حرفه شون با تحليل فعاليت. آن پاسخ دادند كا بهدر امري

 :كه

گيري، با  مسائلي چون انتخاب كردن يا تصميم. ، انجام هر حرفه، يك فرايند حل مسأله است1انداز عقلگرايي فني از چشم«
هدف مورد  ترين انتخاب براي دستيابي به كه مناسبگردد؛ گزينشي  استفاده از گزينش از بين وسايل موجود حل و فصل مي

گيرد؛ فرايندي كه در  اما با اين تأكيد بر حل مسأله، شناسايي و مشخص كردن خود مسأله مورد غفلت قرار مي. نظر است
ل در عالم واقعيت، مسائ. ها مشخص گردند و وسايل مورد نياز انتخاب شوند آن بايد تصميم مورد نظر گرفته شود، هدف

هاي مسأله وجود دارد،  آنها بايد از مطالب و موادي كه در موقعيت. دهند خودشان را در معرض ديد كارگران قرار نمي
يك  منظور تبديل يك موقعيت به به. شوند ساخته شوند؛ مطالب و موادي كه موجب سرگرداني، دردسر و عدم قطعيت مي

» نمود، معني بدهد معني مي موقعيت نا معيني كه در ابتدا بي او بايد به. رساندانجام ب مسأله، هر كارگر بايد نوعي از كار را به
)Schon 1983, 39.(  

شود، اما  كاري است كه بوسيله هر كارگر انجام مي) Boreham,1995a(» محيط كار معني دادن به«

اي است كه  خاطر تفاوت عمده بهاين دشواري . كند استفاده از رايانه در فرايند توليد، انجام آن را دشوار مي

زا  بين دانش واقعي مورد استفاده در موقعيت كاري طبيعي و دانش فرايند كاري است كه در موقعيت مسأله

  .شود فعال مي

شود؛  زا، جريان ديگري كه با يادگيري در فرايند كار مربوط است وارد عمل مي هاي مسأله در حل موقعيت

 Michael Eraut et. Al(در پژوهشي كه بوسيلة مايكل اروت . ماعي استيعني، يادگيري يك تعامل اجت

هاي مهندسي مكانيك، تجارت  مصاحبه شونده از رشته 120و همكاران وي در انگليس صورت گرفت ) 1998

  :و مديريت و افرادي از بخش سالمت از دو منبع عمده در يادگيري از فرايند كار نام بردند

هاي مسأله زايي است  مقدار زياد مشابه ظهور موقعيت موضوعي كه به» ز خودكارهاي ناشي ا چالش«: اول

  .كه در اين جا بحث شد

هاي يادگيري  زا كه منشاء اين فرصت هاي مسأله در اغلب موارد، حل موقعيت. »يادگيري از ديگران«: دوم

هاي تعامل  ها و موقعيت فرصتولي، مكالمات غيررسمي درباره كار و . گيرد صورت گروهي انجام مي است، به

  .شود اين نوع از يادگيري منجر مي شوند نيز به ها تدارك مي وسيلة شركت اجتماعي كه عامداً به

اي انجام  شايستگي حرفه هاي عمدي در تعامل اجتماعي، كه با هدف دستيابي به ها و موقعيت ايجاد فرصت

. ناميده شده است» 3سازمان يادگيرنده«يا » 2انييادگيري سازم«گيرد، بارها با كليد واژگاني چون  مي

                                                 
1- Technical Rationality 
2 . organisational learning 
3 . learning organisation 
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دهد كه مدير، آرزو دارد كه توسعه شايستگي در فرايند كار را از طريق ارائه  هايي از اين نوع نشان مي شاخص

اين وسايل از انجام تكاليف كاري و فرايند . اي برانگيزد بازخورد، تعامل اجتماعي در گروه و حمايت رسانه

. روند مي  ها همچنين از حمايت از يادگيري فرد فراتر ولي، اين تدبير. كنند با آن حمايت مي يادگيري منطبق

با استفاده از . رود كه دانش سازماني پايه را در بنگاه اقتصادي نيز استحكام ببخشند از آنها انتظار مي

در . برداري قرار دهند رههاي مديريت دانش، تالش شده است تا پيامدهاي يادگيري كاركنان را مورد به روش

مايكل ديك . حالت آرماني، دانش بيشتري براي حل مسائل اجرائي بنگاه اقتصادي فراهم خواهد شد

)Michael Dick ( در اين مقاله خود)���� زمينه نظري و نتايج تجربي دربارة اين موضوع را ارائه كرده ) 3.6.3

 .است

أثير شرايط فني و سازماني قرار ندارد، بلكه پيش توسعه شايستگي در بافت كاري، اما، تنها تحت ت

اي كه در باال ذكر  اروت و همكاران در مطالعه. هاي ذهني افراد در فرايند كار نيز در آن تأثير گذار است شرط

  :نتايج زير دست يافتند شد به

كوچكي از آنچه در محيط آموزي رسمي تنها بخش  شود كه آموزش و حرفه انداز فراگير محور مشخص مي با پذيرش چشم«
هايي كه توسط مصاحبه شوندگان بيان شده بود از نوع غير رسمي  بيشتر يادگيري. شود شود را شامل مي كار ياد گرفته مي

هاي كار، حل  آنها بطور طبيعي از مطالبات و چالش. روشني تصريح شده بود و نه از قبل برنامه ريزي شده بود بود كه نه به
يادگيري «پيامد اين . برخاسته بود - و خارج از تعامالت محل كار –وري يا انطباق با تغييرات  يا بهره/يفيت ومسائل، بهبود ك
هر حال،  به. توسعه دانش، مهارت و درك موقعيت منجر شد، گرچه تبيين آن براي ديگران مشكل بود به» از طريق تجربه

هايي هستند براي خودراهبري  كه پيش شرط - فردي بستگي دارد  ندينفس، انگيزه و توانم اعتماد به يادگيري تأثيرگذار به
  ).Alderton, Cole, Senker, 1998(» بيشتر يادگيري كاركنان

كه  - نفس، انگيزه و توانمندي اي ذكر شد، يعني اعتماد به در جمله آخر عوامل مرتبط با شايستگي حرفه

  . شده بودندهاي يادگيري در فرايند كار معرفي  عنوان پيش شرط به

اي واقعي در بافت كار، نه تنها داراي َبعدي عيني است،  بنابراين، داليل وجودي توسعه شايستگي حرفه

اما داراي َبعدي . زا اغلب بدون يادگيري قابل حل نيستند هاي مسأله كه گوياي اين واقعيت است كه موقعيت

ده است كه بخشي از كارگران ماهر، هويتي گذاري ش اين َبعد ذهني بر اين واقعيت پايه. ذهني نيز هست

اي، بدنبال راه حل خود راهبر  حرفه» خودپنداره«عنوان بخشي از  اند كه به اي را در خود توسعه داده حرفه

تصور اين است كه تنها يك نوع از . هستند -اما نه طرد يا محول كردن آنها –زا  براي تكاليف كاري مسأله

هاي يادگيري در فرايند كار درك  كه تعيين كننده اين سؤال باشد كه آيا فرصتاي وجود ندارد  هويت حرفه

اين وضعيت بخصوص وقتي بيش از يك كشور مورد نظر است، مصداق پيدا . و آموخته شده است يا نه

در يك پژوهش تجربي جامع در آلمان، انواع مختلفي از هويت شناسايي شد كه در شكل دادن . كند مي

سلسله مراتب گذر در «در بافت يك طرح تحقيقي با عنوان . اي نقش داشتند اي حرفهه شرح حال به
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اي طولي  مطالعه)  Walter Heinz/ Witzel 1995; Witzel/ Kuhn 2000(والتر هينز و همكاران  1»استخدام

يان در جر. نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند و نكات مطرح شده ثبت شد 2000ترتيب دادند كه در آن حدود 

مرحله استخدام و مراحل بعد از كامل  اين مطالعه طولي روشن شد كه انطباق با موقعيت خاص و عبور به

نظريه « با توجه به. كند ها آشكار مي گيري اين شرح حال آموزي، عوامل مشتركي را در شكل كردن حرفه

ست آمد كه شامل شش شيوه د شناسي تجربي به ، يك سنخ)Glaser & Strauss 1976( 2»)ميداني(اي  زمينه

  .»توسعه شخصيت«يا » عادات كارگران مزدبگير«ها بود؛ مانند  شرح حال دهي به شكل

پذيرفته شده بود،  3عنوان آموزش مداوم انطباقي اي حداقل به ، يادگيري حرفه)ها سنخ(در همه اين انواع 

خصوص،  به. »كارگران مزدبگير عادات«ها در معقول بودن سنخ  وجود بعضي محدوديت البته با توجه به

كردند، توسعه شايستگي را  خودراهبري تالش مي هاي شغلي بودند يا براي دستيابي به افرادي كه داراي آرمان

  .كردند شرح حال خود تلقي مي عنوان وسيلة مهمي براي شكل دادن به در بافت كار به

اي صرفاً در نتيجه  يك شرح حال حرفهاند كه  هاي شغلي مرتبط با دورة زندگي، روشن كرده پژوهش

نوبة خود، تحت تأثير اين فرايندهاي  آيد، بلكه به دست نمي اي در درون و بيرون فرايند كار به يادگيري حرفه

موضوع توسعه شايستگي در بافت شغلي  توجه به. گيرد دهنده نيز قرار مي عنوان يك متغير شكل يادگيري به

شرايط يادگيري در موقعيت كاري توجه دارد، نگاهي  فرد، كه در آن تنها به عنوان يك تفسير منحصر به به

ها، عاليق و  هدف. اندازي كامالً محدود است است از منظر روان شناسي يادگيري و بدون ترديد چشم

 اي بخش عمده. دهند نيز بايد مورد توجه قرار گيرد هايي كه افراد در فرايند يادگيري از خود نشان مي نگرش

شغل چه معنايي براي  4گردد كه سازه اجتماعي اين سؤال برمي ها به ها، عاليق و نگرش از اين هدف

اي توجه كرده و درباره آن  محتواي كار حرفه طور اين كه، وقتي افراد به العمر دارد و همين ريزي مادام برنامه

 ����(هايي كه توسط والتر هنيز  در مقاله. دهند پردازند، چه اهدافي را در ذهن خود توسعه مي تأمل مي به

نوشته شده  )3.6.9 ����) (Harald Mieg( و هارالد مايگ ) 3.6.8 ����) (Sabine Raeder(، سابين ريدر )3.6.6

  .اند ها مورد بحث قرار گرفته است اين موضوع

. هاي ذهني در توسعه شايستگي در بافت كاري مورد بحث قرار گرفت تا اينجا، شرايط عيني و پيش شرط

گيرد؟  چه عناصري را در بر مي توان توصيف كرد و اين فرايند ولي خود فرايند توسعه شايستگي را چگونه مي

عنوان راهي كه يك  ، به)Dreyfus(اي در پيروي از دريفويس و دريفويس  فرايند اكتساب شايستگي حرفه

مطالعات تجربي در . صورت يك كارشناس خبره درآيد، اغلب الگوسازي شده است كند تا به مبتدي تبعيت مي

كنند؛ اين تكاليف در  اي استفاده مي از تكاليف توسعه )Havinghurst(اين مورد از مفهوم هاوينگ هرست 

                                                 
1 - Status Passages into Employment 
2 - grounded theory 
3 - adaptive continuing learning 
4 . societal construct 
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اي كه توسط  مقاله. گيرد و بايد بوسيلة خود او حل شود اي سر راه فرد قرار مي مرحله معيني از توسعه حرفه

هاي  نوشته شده، مشكالت اين روش شناسي را آشكار كرده و گام) Rainer Bremer) (���� 3.6.1(رينر برمر 

اي شدن  صورت آزمايشي و در جريان حرفه در يادگيري مفاهيم را كه بوسيلة فرد مبتدي بهتحول در كار و 

  .سازد شود، مطرح مي برداشته مي

آموزي كسب  هاي مختلف حرفه اي و در حوزه وسيلة اجرا كنندگان حرفه يكي از انواع مهم دانشي كه به

نامگذاري  1يي شده است، دانش فرايند كاروسيلة يك شبكة اروپايي مركب از ده كشور شناسا شود و به مي

 /Boreham, Samurcay, Fischer, 2002; Fischer/ Boreham(مفهوم دانش فرايند كار . شده است

Nyham ,2004 ((هايي  خصوص كارگاه هاي امروزي، به هاي تجربي در مورد ملزومات كارگاه براساس پژوهش

هاي كاري تجزيه شده و  پايين، نقش گيري از باال به يد، تصميمسلسله مراتب شد(كه دچار انتقال از تيلوريسم 

گيري، فرايندهاي كاري انعطاف  تر در تصميم مشاركت گسترده(ساختارهاي يكپارچه  به) هاي ثابت كاري رويه

ادعاي زيربنايي . هستند، انجام گرفته است) پذيرتر و درگير شدن كاركنان با درجات متفاوت در بهبود مداوم

هاي كاري داراي ساختارهاي يكپارچه، الزم است كه كاركنان  ه دانش فرايند كار اين است كه در محيطنظري

هاي خودشان را در  عنوان يك كل داشته باشند تا مسئوليت مند از فرايند كار در آن سازمان به دركي نظام

انجام  بهبود مداوم آن بهها، كاركردن در سراسر حوزه مربوطه و ايفاي نقش در  گيري مشاركت در تصميم

كند كه دريابند كه چگونه وظايف مستقيم  تر آنها ايجاب مي دليل اين امر اين است كه نقش گسترده. برسانند

اين برداشت براساس . گيرد، ارتباط دوجانبه دارد هاي سازمان انجام مي آنها با اعمالي كه در ساير قسمت

  .دست آمده است هاي امروزي به پذير در كارگاه زيربناي كار انعطاف هاي اطالع از مطالعات تجربي در مورد راه

. خالصه شده است) 3.6.4 ����(وسيله مارتين فيشر و نيكالس بورهام در يك مقاله  نتايج اين تحقيقات به

ها از توسعة موضوعي كه در حال يادگيري هستند از  و تمركز اصلي بر اين پرسش است كه درك آزمودني

شكل ضمني يا شتابزده  شناسي يادگيري يا به سؤالي كه برخورد با آن در كارها از منظر روان -چه نوعي است

آيد، تنها  اين دركي كه در فرايند توسعه شايستگي بوجود مي. بوده يا اصالً مورد توجه قرار نگرفته است

بلكه دل نگران موقعيت  .شكل ابزاري مورد استفاده قرار گيرد تواند به شامل دانشي نيست كه بالفاصله مي

توسعه . گيرد هاي اخالقي را هم در بر مي كارگر در طول زندگي وي در شركت نيز هست و قضاوت

مورد ) Wolfgang Lempert) (���� 3.6.7(هاي اخالقي، موضوعي است كه در مقاله ولفگنگ لمپرت  قضاوت

  .بحث قرار خواهد گرفت

  اندازها چشم  3.6.0.3

                                                 
1 . work process knowledge 
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گفته شد، توسعه شايستگي در بافت شغلي، فرايندي پيچيده است و مطالعه آن مستلزم بطوريكه در ابتدا 

   :شكلي متفاوت نگاه شود موارد زير به آن است كه به

  هاي كاري و شرايط فني و سازماني مرتبط با آنها، به نظام

  هاي فرد در نتيجه اجتماعي شدن شغلي و توسعه هويت در وي، و به پيش شرط -

  .وسعه شايستگي و عناصر متشكّله آنبه فرايند ت -

اي دشوار است، زيرا  عنوان عامل كليدي در شايستگي حرفه از نظر روش شناسي، جدا كردن يك عامل به

گيري  عالوه، در جريان اندازه به. صرف موفقيت فردي درك كرد توان به اي را نمي شايستگي در كار حرفه

طور مستقيم قابل ثبت نيست، بلكه از طريق ظهور و بروز  و بهاي، شايستگي در اكثر موارد  شايستگي حرفه

روشني  ولي نوشتن يا صحبت كردن درباره شايستگي به. شود ها مشخص مي آن در گفتار يا نوشتار آزمودني

 .از انجام آن در محيط كار متفاوت است

اي توسعه شايستگي توان اطالعات بيشتري درباره عناصر تشكيل دهنده فراينده از مطالعات طولي مي

تري در مورد اين سؤال منجر شود كه  نقش عميق تواند همچنين به اين نوع از مطالعات مي. دست آورد به

سادگي  سؤالي كه به -اي دارند دانش تخصصي، نقد موقعيت و تأمالت فردي، چه نقشي در شايستگي حرفه

 .ها ناديده گرفته شود اين شايستگيهاي كاري يا ارتقاء  تواند در مطالبات مرتبط با شايستگي مي

  îورش �ÎÏÄÐ�Ñ -ی�د[\<� � ï$ا��20� �tر     ١...٣
X0�ÄÐ	í   :¼¤د     >ºU;4¥<	�١    Peter Dehnbostel 

 2Y>ºZ  :���[   ò�-ا ���  >ºد�  
  توصيف مفهومي و طبقه بندي 3.6.1.1

نوعي . اي استكسب صالحيت حرفه يادگيري در محيط كار يكي از قديمي ترين و معمول ترين روشهاي

محيط . حركتي است –هاي شناختي، عاطفي و رواني يادگيري است كه در شرايط مطلوب در برگيرنده جنبه

ويژه تجربه، انگيزه و روابط اجتماعي  هاي اصلي كار، بهكار همچنين يك محل يادگيري و نشان دهنده ويژگي

                                                 
شگاه هلموت هاي بزرگ، دان اي، آموزش مداوم و رسانه اي و علوم تربيتي كار، مؤسسه آموزش حرفه استاد علوم تربيتي حرفه- پيتر دهن بوستل.  1

هاي يادگيري، پژوهش آموزشي  اموزي درون شركتي،جايگاه نظرية شايستگي،حرفه: زمينه اصلي پژوهش. اشميت، دانشگاه نيروهاي نظامي هامبورگ
 .كيفي
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شرايط تاريخي، فرهنگي و موقعيت خاص  ور بستگي زيادي بهمح -شرايط و جهت گيري يادگيري كار . است

در روش استاد شاگردي صنعتگران و در استاد شاگردي سنتي تماشاگري، كـه در آنهـا شـاگرد    . بخشي دارد

كارآموز با يك كارگر ماهر سروكار دارد، يادگيري اجراي فعاليتهـاي كـاري يـا يـك شـغل خـاص، در همـة        

آمـوزان در شـكل هـاي تـوافقي      همچنين يادگيري حرفـه . شودتقليد انجام مي هاي ذكر شده، از طريق جنبه

. گيـرد همـين شـكل صـورت مـي     محور نيز بـه  -آموزش مداوم يا در انواع معيني از آموزش شبه مهارتي كار

يادگيري در جريان كار در يك شركت از طريق مشاهده، تقليد، همكاري، كمك و تالش براي شـبيه سـازي   

-نظارت و مشاوره افراد حرفه نتايج يادگيري درحد زيادي بستگي به. شود مورد مشاهده انجام ميهاي  فعاليت

  .اي در محيط كار، وظايف كاري، انگيزه و تمايل يادگيرندگان دارد

هـاي صـنفي كـه    اي در اتحاديه، تربيت حرفه1گرايان ويژه در دوره مرتبط با عصر صنف تاريخ و به در طول

بـوده اسـت    2د، و يادگيري ضمن كار كه در باال عنوان شد، همـه، مبتنـي بـر اصـل تقليـد     ها قدمت دار قرن

)Stratmann 1967; Blankertz 1982b; Gonon 2002 .( ابتدا 18نگاهي تربيتي و صالحيت محور در قرن ،

از زمـان  . هاي آموزشي گرديد و سپس در دوره صنعتي شدن بصورت نظام يافتـه درآمـد   موجب توسعه نظام

، يادگيري دركار تغييرات بنيادي را تجربه كـرده اسـت،   1980ظهور مفاهيم جديد كاري و سازماني در دهه 

). 5.7.3 ����(ها و روشهاي يادگيري را تحت تـاثير قـرار داده اسـت    ها، محتوا، شكلنحوي كه تاكنون هدف به

رشد  شود كه ضرورتا بهر ديده مي، فرايند محور، و يادگيري مادام العم3صورت خودراهبر يادگيري ضمن كار به

 ;Streumer 2001(بـرد  پـذيري را بـاال مـي    هـا و اشـتغال  كنـد و نـوآوري  فردي و تخصص گرائي كمك مـي 

Dehnbostel 2002b; Fischer/ Boreham/ Nyhan 2004 .( يادگيري در فرايند كار"در اينجا بحث در باره" 

هـا و  محـور درگـرو صـالحيت    -نگر و كـار فراينـد   نوين، كلفرايندي كه تاكيد دارد كه كار  بازگشت به. است

محور را در مسيري كه قـبال شـناخته    -زندگي كار در آن انتقال به هاي مورد نياز جديدي است كه شايستگي

هاي درسـي ، خـودراهبري،    اين يادگيري با فرايند محوري، مرتبط با موضوع. سازد نبود ضروري و ممكن مي

  .شوديادگيري تجربي و تركيب يادگيري رسمي و غير رسمي شناخته مي تقاضا محوري، ارتقاء

هـاي كـاري   هاي يادگيري در يك شركت و ساير محـيط  تعيين حدود و تعدد محتواهاي يادگيري و شكل

هـا، دانـش و   مسـئله ديگـر حفـظ يـا گسـترش مهـارت      . دهـد اهميت يادگيري در جريان كار را افزايش مي

از نظر روش . اي جامع براي فرايند كاري جديد هم ضروري استشايستگي حرفهها است، اما كسب صالحيت

آيـد و  عنوان بخشي از ايجاد شايستگي در مـي  اي بهشناسي و مفهومي، يادگيري در فرايند كار بطور فزاينده

                                                 
1. corporatist 
2 . imitatio 
3 . self-directed 
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 -هاي جديدي بـراي مفـاهيم كـار   كند و فرصتهاي فني، اجتماعي و فردي را تقويت ميهمزمان شايستگي

  .كندور در آموزش اوليه و مداوم ارائه ميمح

يادگيري در كار از نظر اصولي، در مفهوم پرورش شايستگي كه در سطح بين المللي بوجود آمده قرار داده 

. مفهـوم شايسـتگي تفسـيركامال متفـاوتي دارد     ويژه بـا توجـه بـه    شده است، اما در زمينه محتوا و مفهوم، به

) 2005a, 12(، كميتـه اروپـايي    (EQF)ه چهـارچوب صـالحيتهاي اروپـايي   عنـوان مثـال، در مفـاد توسـع     به

عنوان توانائي يك فرد، كه از طريق آزمون انتخـاب شـده، بـراي بكـارگيري و تركيـب، از راه       شايستگي را به

اي خاص، مثل يك كار يـا   اي و فردي در زمينهها و گسترش رفتارهاي حرفه خودراهبري، دانش ويژه، مهارت

هاي كليدي تا شايستگي در ها و صالحيتتوسعه در طيفي از صالحيت. يادگيري، تعريف كرده است موقعيت

 ;.Arnold/ Steinbach 1998; Sterumer 2001, 293 ff(سـاير مقـاالت و تعـاريف ترسـيم شـده اسـت       

Dehnbostel 2001b, 76 ff.; Nyhan 2002 .(   انـد  توبا تعميم دادن تعاريف مختلف، مفهـوم شايسـتگي مـي

ها شناخته شود كه كسـب، توسـعه و كـاربرد آن در تمـام      ها، دانش، نگرش و ارزش ها، روشعنوان مهارت به

هاي فردي و از نظر مفهـومي  ها و عالقهتوسعه شايستگي از نظر شخصي، توانايي. طول عمر انسان ادامه دارد

عنوان يـك فراينـد، در طـول     تگي بهپرورش شايس. گيردمحور، ابعاد آموزش و پرورش را در بر مي –موضوع 

افتد و در دنياي زندگي فـردي از طريـق يـادگيري فـردي و فراينـدهاي      دوره زندگي در دنياي كار اتفاق مي

هـا،   مهـارت  ويژه بـه  اي بهتر شايستگي حرفه مفهوم دقيق. آيدها بوجود مي ها و انواع يادگيري توسعه در شكل

اي، اجتماعي و كار انسـاني  هاي حرفهگردد كه اساس فعاليتايي بر ميهها و نگرشها، دانش، صالحيت روش

  . دهدرا براي يك فرد شكل مي

  هاي يادگيري در فرايند كار رويكردهاي پژوهش  3.6.1.2 

گرچه يادگيري در جريان كار داراي ابعاد تاريخي است اما در اين زمينه هـيچ پـژوهش تـاريخي روشـني     

هـاي صـنفي،   اي در اتحاديـه روش سنتي استاد شاگردي صنعتگران و تربيت حرفـه يادگيري در . وجود ندارد

مفهـوم جوامـع   . مورد توجه قرار گرفت "1جوامع تجربه و كار"بهرحال، هنگام تحقيق در زمينه يادگيري در 

 /Lave/ Wenger 1991; Lave 1993b; Wenger(تجربه و كار، كه ريشه در مطالعـات مـردم شناسـي دارد    

Snyder 2000(بـه   هـا و رفتـار روزانـه در اجتمـاعي از افـراد كـه بـه        را از طريق فعاليت 2، يادگيري موقعيتي

اين نوع يادگيري نـه تنهـا دانـش و مهـارت بلكـه عـادات،       . كندزنند توصيف ميهاي عملي دست مي فعاليت

محور، فرض بر اين  -رسههاي يادگيري و ياددهي مدبرخالف نظريه. دهدها را هم انتقال مي ها و ارزش نگرش

اش مجـزا   هاي محيطي است كه دانشِ آموخته شده و مورد نياز را نمي توان از مبدأ پيدايش آن و از موقعيت

                                                 
1 communities of practice 
2 .situated learning 
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روشني در برابـر   يادگيري در موقعيت به. اين يعني وابستة موقعيت بودن يادگيري يك امر بنيادي است. كرد

ت بخوبي با يادگيري سازمان يافته و مشاركت دركار و نـه بـا   يادگيري آموزشي قرار دارد، با اينكه ممكن اس

  ). Lave/ Wenger 1991; Stein 2001. (تدريس پيوند داده شود

كنـد، بـر مبنـاي مفـاهيم و      را در محيط كار بررسي مي 1رويكرد پژوهشي كنوني، كه بازانديشي يادگيري

  :وعي تفكر در كار جان ديويي بودبازانديشي كه قبالً هسته ن. هاي تاريخي بنا شده استيافته

نظر مي رسد درست باشد، و در پرتو داليلـي كـه    تفكر بازانديشي مشتمل است بر بررسي فعال، مداوم و دقيق اموري كه به"
  ). 6 ,1951( "از اين ديدگاه و از نتايج فراتري كه آنها را هدف قرار داده حمايت مي كنند 

لحاظ نظري و عملي از طريـق يـادگيري    ديوئي، بازانديشي به "آموزشتجربه و "در رويكرد بنيادي تلفيق 

گردد كه هميشه يك عمـل مقـدم   برمي) بي واسطه(تجربه فوري  به "تجربه"اصطالح . شودتجربي ايجاد مي

ايـن  . مسأله يا موقعيـت نـامعيني مربـوط شـود     ها تكراري نباشد و بهبرآن است، مشروط بر آن كه اين عمل

درتغيير فرايندهاي كار و محيط، اين . سمت دانش هدايت شود ر درون بازانديشي قرار گيرد و بهتجربه بايد د

بازانديشي و تداوم  -تجربه  –ترتيب سه عامل عمل . افتدعنوان يك قانون اتفاق مي همان چيزي است كه به

تحـت    2ان رشـد تحـولي  عنـو  تجارب قبلي و فرايندهاي شناختي كه بوسيله ديوئي به پايداري آن در توجه به

-يـاد مـي  ) تصميم فردي( 3تعييني -روش خود شرايطي كه يادگيرندگان بصورت فعال و در صورت امكان، به

واقعيت اصالتا از طريق يادگيري و فرايندهاي تجربـي مبتنـي بـر فعاليـت و     . گيرند، مفهوم سازي شده است

  .     شودخود تعييني آشكار مي

از طريق بازانديشي بصورت عميق تري توسط شـون در كتـابش بـا     4يري تجربينظريه ديوئي در باره يادگ

بنابر نظر شـون بازانديشـي گفتگـوئي اسـت     . توصيف شده است) Schon 1983(اهل حرفه بازانديش : عنوان

با توجه . وظايفش برآيد سازد از عهده مسائل پيچيده مربوط بهرا قادر مي 5ميان انديشه و عمل كه اهل حرفه

بازانديشي در جريان عمـل و  : كنداي، شون دو نوع بازانديشي را معرفي ميحل مسأله از طريق عمل حرفه به

دهد در جريـان انجـام عمـل مشـكل آن     عامل اجازه مي بازانديشي در جريان عمل به. بازانديشي دربارة عمل

اين . يق بازانديشي حل كندكند از طرگروه از مسائل عملي را كه براي حل آنها دانش ضمني وي كفايت نمي

بيان شفاهي عامل  دانش خودش دارد، اما ضرورتاٌ نيازي به آگاهي و بصيرت فرد نسبت به نوع بازانديشي نياز به

نـوع دوم، بازانديشـي   ). Schon 1983, 9(دهـد  نتيجه آن عملي است كه با موقعيت خود را تطبيق مي. ندارد

جريان عمل است، با هدف بازانديشي دربارة عملي كه قـبال انجـام    بهعقب يا بازگشت  دربارة عمل، يك گام به

                                                 
1 . reflexivity of learning 
2 . evolutive progress 
3 self-determined 
4 . experiential learning 
5 . practitionair 
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بازانديشي مورد نظر از نظر مفهومي و تمثيلي از طريق گـرفتن،  . شده يا اعمالي كه هنوز در حال انجام است

شود در نتيجه، دانش در پيرامون عمل بصورت روشني تنظيم مي. شودحفظ كردن و تحليل فعاليت انجام مي

-كاستي تواند به هاي عميق عمل كه ميمسأله. براين براي تحليل و سازماندهي مجدد قابل دسترس استو بنا

افزون بـر  . تواند بوسيله تغيير دانش مورد بحث درست شودها يا خطاهاي دانش در باره عمل كمك كند مي

طور كه در  همان. شودميآن، دانش قابليت عرضه شدن پيدا كرده و منطقا براي بحث و انتقاد قابل دسترسي 

بخش بعدي نشان داده خواهد شد، اين پژوهش و اتخاذ رويكرد يادگيري بازانديشانه در فرايند كار در مفهوم 

  .شايستگي عمل بازانديشانه، تداوم و توسعه بيشتري خواهد يافت

  هاهاي اصلي و توسعه زمينهسرفصل  3.6.1.3

هايي ها و توسعه زمينهآن اشاره شد با سرفصل ايند كار در باال بههمة تحقيقاتي كه در باره يادگيري در فر

تغييـرات جـاري در    با توجه بـه . كه روي ابعاد نظريه شايستگي و سازمان يادگيري تمركز دارند ارتباط دارند

 موشـكافي  يادگيري در فرايند كار، آشكار است كه فرايندهاي مناسب يادگيري و توسعه شايستگي هنـوز بـه  

هاي تحقيق و  با اين حال، اظهاراتي كه در پي خواهد آمد مبتني بر گسترش فعاليت. بي و علمي نياز داردتجر

توسعه همراه با تجزيه و تحليل مفاهيم جديدي از كار و سازمان است كـه بازتـاب دهنـده وضـعيت كنـوني      

  . دانش نظري و عملي در باره يادگيري در فرايند كار جديد است

سـازماندهي   تواند مستقيما بـه ورد كه در حال حاضر انتقال يادگيري در جريان انجام كار ميبايد در نظر آ

كار خـود ادامـه داده انـد و     به 1980هائي كه از دهه  ها و سازمان مجدد و فرايند بازسازي گسترده در شركت

هـاي جديـد و   وريطرف، جهاني شدن، فنا ازيك. ها داراي تضاد هستند كمك كندآنهائي كه در بعضي جنبه

از . وري با تقليل عظيم كار، حجم كار موظف باالتر و افزايش مخاطره پذيري اشتغال همراه استافزايش بهره

گـرا و   هـاي كـل   و تمركززدايـي و همچنـين ايجـاد شـكل     1زدايـي  هايي براي سلسله مراتبطرف ديگر، تدبير

قعي در شرايط كاري در زمينه وظايف جامع، تنوع معني بهبود وا پذير در كار بوجود آمده است كه به مشاركت

درحالي كه از يك سو . تر براي شكل دهي محيط كار است هاي بيش بيشتر، درجات باالتري از آزادي و گزينه

شود، از سـوي ديگـر ظهـور    يابي فرد در كارش مشاهده مي روابط اجتماعي و كاهش قابليت هويت 2فروپاشي

. هاي جديد كار و سازماندهي امكان پذير شده استوسيع شايستگي در شكل روابط جديد اجتماعي و توسعه

درهرصورت، آسان كردن يادگيري در مفاهيم جديد كار و سازماندهي، پيش نيـازي ضـروري بـراي مطلـوب     

  .ها در حد كفايت است هاي كاري، پيامدهاي كار و خدمات براي محقق ساختن صالحيتساختن جريان

                                                 
1 . dehierarchisation 
2 . disintegration 
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  2و يادگيري مبتني بر فرايند كار 1يادگيري خود راهبر

در . دهـد  تغيير يادگيري در فرايندهاي كاري جديد، روش شناسي جهـت گيـري يـادگيري را تغييـر مـي     

 /Attwell(شـود  صورت خـودراهبر و مبتنـي برفراينـد كـار شـناخته مـي       تحقيق و توسعه، يادگيري غالباً به

Jennes/ Tomassini 1997; Fischer/ Rauner 2002b; Euler/ Lang/ Patzold 2006 .( ــادگيري ي

هـا و  يادگيرندگان، هدف. عنوان مسير مستقل و خودكار فرايندهاي يادگيري درك شود تواند بهراهبر مي خود

شـكل   كننـد و بـه  هاي خودشان تعيـين مـي  محتواي يادگيري را در قالب مرزهاي مشخص، براساس خواسته

هرحـال، ميـدان عمـل يـا موقعيـت       اما بـه . برندنظيم يادگيري بكار ميمشابه، روش، وسايل و ابزار را براي ت

يادگيري بصورت يك ساختار نهادينه شده در جريان فراينـدهاي كـاري، از قبـل تعيـين شـده يـا براسـاس        

راهبر  اگر ميدان عمل و محيط، مورد توجه قرار گيرند، يادگيري خود. معيارهاي اقتصاد كار تعريف شده است

هـا و  مند و تعيين كننده فرصت تواند يك انتخاب هدفيك يادگيري مستقل باشد، اما در عوض ميتواند  نمي

  . (cf. Weber 1996; Dietrich 1999)مسيرهاي يادگيري باشد 

در مـورد  : دهـد را نشان مي 3اين امر همچنين تفاوت عميق ميان يادگيري خودراهبر و خود سازمان يافته

، چارچوب سازماني و نهادي شـرايط يـادگيري توسـط خـود يادگيرنـده تعيـين       يادگيري خود سازمان يافته

يادگيري در فراينـد كـار اغلـب در    . شوداز خارج تحميل نمي -برخالف مورد يادگيري خودراهبر -شود و  مي

هدف و ساختارهاي عام سازماني تعيـين   كه با توجه به -موقعيت ماموريت و كار، بدون هدف خاص يادگيري

ويژه يادگيري  شود كه يادگيري مستقل و خودراهبر به افتد، اما با وجود اين، اجازه داده مياتفاق مي -شودمي

فـرد يـا    توانـد بـه  در اين زمينه خودراهبري مي. از طريق تجربه در درون ميدان عمل ارائه شده، صورت گيرد

  . گروه ارجاع داده شود به

رايندهاي خودراهبري در ساختارهاي كاري بازسـازي شـده،   بدون در نظر گرفتن زمينه نظري يادگيري، ف

فضـاهاي   در شـكل دادن بـه  . اي كار مؤثر هستندبراي شكل دادن وظايف در انواع مختلف مشاركتي و شبكه

هاي درهم تنيده جايي و تغيير مواضع، انجام فرايندهاي بهبود مداوم، كاربرد روش مورد نياز جديد براي جابه

. افتداي در روش خودراهبري اتفاق ميهاي توافق شده بصورت فزايندهحقق ساختن هدفتضمين كيفيت و م

فرايندهاي خودراهبري از اين نوع، نتيجة تمركززدايي و برداشتن سلسـله مراتـب در مفـاهيم جديـد كـار و      

نـدهاي  ناپـذيري بـا فراي   آنها نماينده فرايندهاي جديد كار هسـتند و همزمـان ارتبـاط جـدايي    . سازمان است

هاي كاري دارند كه آنها نيز خودراهبر هستند و در باال در باره آنها بحث شـد و در اغلـب   يادگيري در زمينه

هاي جديد ناميده شد ماننـد روش كتـاب   پيرو معرفي آنچه كه روش. افتدموارد بصورت غير رسمي اتفاق مي

                                                 
1 self – directed learning 
2 work-process- oriented learning 
3 self-orgainsed 
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اي فته خارج از محيط كـار، بطـور فزاينـده   اي، فرايند يادگيري سازمان ياراهنما، روش گروهي و روش پروژه

نحـوي كـه در تركيـب بـا فراينـد يـادگيري        كنـد، بـه  هاي نوع رسمي يادگيري خودراهبر را پيدا مـي ويژگي

  .گيردشود كه در بخش بعدي مورد بحث قرار ميهاي يادگيري وارد ميغيررسمي در شكل

معين كاري مانند مشـتري مـداري و فراينـد مـداري     هاي ويژه، بر زمينه يادگيري مبتني بر فرايند كار، به

 1اين نوع يادگيري نوعي دانش فرايند كـار . كسب و كار تاكيد دارد كه روز بروز براهميت آن افزوده مي شود

آورد كه همه آنها متكي بر تجربياتي هستند كه بوسـيله كـارگران مـاهر در    مبتني بر موارد باال را بوجود مي

اند و آنها را قادر ميسـازد كـه بتواننـد از عهـده     ها و افراد بوجود آمده ها، موقعيت ، دستگاهها ارتباط با ماشين

عنوان يك حوزه  دانش فرايند كار به. هاي مسئله دار در كارهاي روزانه شان برآيندكارهاي پيچيده و موقعيت

  : هاي زير استخاص شايستگي كارگران ماهر در ميان موارد ديگر داراي ويژگي

مند سـاختار يافتـه    در برابر مثالٌ دانش تخصصي كه بصورت روش(آن نياز است  دانشي است كه مستقيماً در فرايند كار به −
  ؛)است

  آيد مثل يادگيري تجربي، بدون اينكه كاربرد دانش نظري را در بر گيرد؛  اغلب در فرايند كار بدست مي −
ها، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي كار فـردي در مـورد فراينـدهاي     فدربرگيرنده فرايندهاي كامل كاري در زمينه تعريف هد −

و همچنـين  ) ترجمـه شـده از آلمـاني   ( (.Fischer/ Stuber/ Uhlig-Dchoenian 2002, 157 f)اجرائـي اسـت   

(Rauner 2002b, 123 ff.; 3.6.4���� ) .  

مقررات خودراهبري نشان سوي دانش فرايند كار، و فرايندهاي يادگيري مستقل و  گيري يادگيري به جهت

منـدي فنـي بسـوي     كه در برگيرنده انتقال از نظـام  هاي سنتي است دهنده تغيير تاكيدها در مورد صالحيت

-زمينـه  هاي خاص و ظريف به هاي يادگيري در موضوعصالحيت از زمينه. مندي عمل و شايستگي است  نظام

شـروع و ادامـه مهـارت    . ار تغيير پيدا كرده اسـت اي در درون كار و فرايند كسب و كهاي واقعي، عمل حرفه

-اي و راهكارهاي مفيد كـاري هـدايت مـي   آموزي با جهت گيري موضوعات خاص بسمت دانش واقعي حرفه

موضوع دوم نهايتا . شود عمل بازانديشانه خود راهبر، فرايند مدار منجر مي -يك شايستگي شود، اما بندرت به

هـاي صـريحي اسـتوار    ها بايد بر گزينـه  فعاليت. فعال در فرايندكار بدست آيدتواند تنها از طريق عملكرد مي

هاي فردي اسـت يـا بصـورت    ها و محتوا را مدنظر قرار دهند نه مواردي راكه متكي بر قضاوت شوند كه هدف

هاي قطعي در اين  عنوان هدف اي و توسعه شايستگي بايد بهعمل حرفه -شايستگي. تصادفي بدست آمده اند

 .رتباط مورد توجه قرارگيرندا

 توسعه شايستگي و شايستگي عمل بازانديشانه

ساختن تعريف مفهومي شايستگي كه در آغاز مطرح شد، و تركيب آن با ابعاد بازانديشانه يادگيري دركار، 

اي و شايستگي عمل بازانديشانه در فرايند كاري جديـد روز بـروز از اهميـت    هاي شايستگي عمل حرفه هدف

                                                 
1 work process knowledge 
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و مفهـوم   1آنچه در اين امر بسيار مهم است تميز دادن ميـان مفهـوم شايسـتگي   . شودتري برخوردار ميبيش

) Deutscher Bildungsrat 1974,65(شوراي آموزش و پرورش آلمان . است) اي نامه حرفه گواهي( 2صالحيت

نـده و توانـائي او در   فـرد يادگير  توسعه شايستگي مربوط بـه  -موقت يا مشروط -عنوان نتيجه شايستگي را به

از طرف ديگر، صالحيت . دانداي و اجتماعي ميهاي شخصي، حرفه انجام عمل مستقل و متعهدانه در موقعيت

صـالحيت در  : عنوان مثـال  به. برداري از آنها است توانائي بهره ها با توجه به معني شايستگي، دانش و مهارت به

ها كسب شايستگي عمل براي ايجاد اين موقعيت. ز نظر موضوعدرجه اول از جنبه تقاضا تعريف مي شود نه ا

هـا   آمـوزي مـداوم در شـركت   آموزي و در حرفه عنوان يك هدف عالي بطور وسيعي در حرفه اي كلي بهحرفه

عنوان يكي شدن شايستگي فني،  اي بهبطور بسيار ويژه، شايستگي عمل حرفه. مورد پذيرش قرار گرفته است

عنـوان منـابع    در زمينه كسب وكار، شايستگي انساني در بيشتر موارد بـه . تعريف مي شوداجتماعي و انساني 

ساير مفاهيم شايستگي مانند شايستگي روش شناسانه، شايستگي يادگيري . شودانساني شايسته استنباط مي

 . و شايستگي برقراري ارتباط، بخشي از ابعاد سه گانه شايستگي يا محل تالقي آنها است

اي است كه در باال مطرح شد و در شود كه توسعه شايستگي بوجود آورنده شايستگي عمل حرفهيفرض م

معناي عملكرد در فراينـد واقعـي كـار     همين زمينه، شايستگي عمل است كه تحقق انجام وظايف كاري را، به

اسـت كـه آن را    "بازانديشـانه "عنوان يك شرط وجود دارد، شايستگي عمل  آنچه در اينجا به. سازد ميسر مي

راهبري  دهد و اين امر موجب برقراري ارتباط فردي، كاربرد خوداي گسترش ميفراتر از شايستگي عمل حرفه

كسب شايستگي براي اقدامات و الگوهاي رفتاري از طريق بازانديشي و همچنين برقراري ارتباط ميان كـار و  

گي عمل بازانديشانه نشان دهنده كيفيت و اختيـار  بنابراين، شايست. ساختارهاي اجتماعي را ممكن مي سازد

  . توانائي واقعي براي عمل كردن است

در . معني برآورد و ارزيابي آگاهانه، منتقدانه و متعهدانه اقدامات براساس تجربه و دانش است بازانديشي به

ها،  تر فرايند سازمان معني جداكردن آن از وقايع فوري كار بخاطر بررسي دقيق جريان كار، اين امر نخست به

هايي براي عمل، و قرار دادن آنها در وضعيتي است مرتبط با تجارب شخصي خود هاي عمل و جانشين مرحله

چگونگي سمت گيري بازانديشـي در دو جهـت را توضـيح    ) Lash 1996, 203(الش . و دانش بنگاه اقتصادي

  :دهد مي

انـد، دربـارة   ان عامل، كساني كه از قيد ساختارهاي اجتمـاعي آزاد شـده  نمايندگ: اول، يك بازانديشي ساختاري وجود دارد"
دوم، . كنند، يعني دربارة شرايط اجتماعي بوجود آمدن بنگـاه اقتصـادي   همين ساختارها بازانديشي مي "منابع"و  "مقررات"

 -در مـورد خـود   . پردازنـد  بازانديشي دربارة خودشان مـي  اين معني كه نمانيدگان عامل به يك خود بازانديشي وجود دارد، به
  .]ترجمه شده از آلماني[دهد استقالل مي به بازانديشي، ديگر انقياد پيشين نمايندگان عامل جاي خود را

                                                 
1 competence 
2 qualification 
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خودراهبري و توسعه فردي بطور جدائي ناپذيري ارتباط نزديكي با توانائي براي خود بازانديشي و تشخيص 

  .فرايند اجتماعي از طريق داوري در باره خود دارد

دگيري در محـيط كـار   هاي ياهاي بازانديشي نيز بوسيله شرايط واقعي كار و فرصتها و محدوديتظرفيت

هاي اخيـر مطالعـات نيـروي    گردد كه در تحليلمعيارهاي كيفيت كار برمي همه اين موارد به. شودتعيين مي

ايـن عوامـل در   ). ����3.7.5(آمـوزي بـر روي آن كـار شـده اسـت       انساني، كار و روانشناسي سازماني، و حرفه

اني، ابعاد كار مرتبط با يـادگيري و همچنـين   برگيرنده فرهنگ يادگيري و كاركردن، فرهنگ شركتي و سازم

ها و عوامل نفـوذ، چهـارچوب   از نظر كلي، اين پيش شرط. هاي توسعه فردي يا مسيرهاي كاري استفرصت

  .آورداي را براي ايجاد شايستگي عمل بازانديشانه بوجود ميهاي پيچيدهشرط

  

  چهارچوب شرطي سازي براي شايستگي عمل بازانديشانه: 1نمودار 

هـاي فراينـدهاي    اي ، از راهشايستگي عمل بازانديشانه پيش نيازي براي توانمندي در بررسي عمل حرفـه 

هاي سنتي، و تفسـير و ارزشـيابي آنهـا بـا نگـاهي      هاي تعريف شده و ديدگاه شي، موقعيتيادگيري و بازاندي

شايسـتگي عمـل بسـط پيـدا كنـد، از همـان آغـاز،         اي بـه اگر شايستگي عمـل حرفـه  . بنگاه كارگزار است به

هيم هـاي كسـب و كـار نـوين و مفـا     با در اختيـار داشـتن گزينـه   . شود بازانديشي بنگاه كارگزار مرتبط مي به

 بنگاه بازانديشانه در كار

 بازانديشانهشايستگي عمل 

از راه بازانديشي ساختاري، خود بازانديشي و تمايل (
 )فردي

 شرايط كار و بنگاه

 )ساختارها(

 توسعه شايستگي

 )يادگيرنده و بنگاه(

 يادگيري كار و فرهنك مشاركت •

 ظرفيت يادگيري در كار •

 توسعه و مسير شغلي •

 شايستگي فني  •

 شايستگي اجتماعي •

شايستگي منابع عوامل انساني يا  •
 انساني
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هاي همـراه  اي و نوآوريگرايانه كار حرفه مندي كل معني توان سازماني، شايستگي عمل بازانديشانه هميشه به

  .آن و شكل دادن توانايي در زمينه خودراهبري و يادگيري مبتني بر فرايند كار است

ري و بنگاه كارگزاري ارتباط يادگي موفقيت بنگاه كارگزاري بازانديش در فرايندهاي جديد كار از يكطرف به

دوگـانگي بنگـاه كـارگزاري و سـاختارها در بسـياري از پيشـنهادها و       . ساختار اشـاره دارد  و از طرف ديگر به

 Ortmann/ Sydow/ Windeler(هـاي سـاختارگرايي   ويـژه نظريـه   به. شودمطالعات علوم اجتماعي يافت مي

1997; Coltz 1999; Walgenbach 2001 (ف ارتبـاط ميـان عمـل و سـاختار بـا نگـاهي       توصـي  تواند بـه مي

) Anthony Giddens(انتوني گيدنز  1ها بر نظرية ساختاربندياين جنبه. تحليل، نظريه و كاربرد كمك كند به

براساس اين نظريه دوگانگي يادشده ميـان بنگـاه كـارگزاري و سـاختار     . جامعه شناس انگليسي استوار است

شـود كـه رفتـار، اعمـال و فراينـدهاي      بجاي آن فرض مـي . هم بودن نيستمعناي تضاد يا مخالف  ضرورتا به

راهبري اعضاي  ها و نه بطور يك جانبه بوسيله اراده و خودها نه عمدتاٌ بوسيله فشار سازمان توسعه در سازمان

  . شودآن تعيين مي

رچوب نظـري قـرار   تواننـد در درون ايـن چهـا   شايستگي عمل بازانديشانه و بنگاه كارگزاري بازانديش مـي 

عمل و شرايط يادگيري و كاري كـه بطـور سـاختاري     -دهد شايستگينشان مي 1همانظور كه نمودار. گيرند

هـاي كـاري   توسعه شايستگي در شرايط واقعـي فعاليـت  . اي ارتباط داردبنگاه كارگزاري حرفه تعيين شده، به

نظريـه   نـد بازگشـتي اسـت كـه نوعـاٌ مربـوط بـه       و ايـن فراي  –نوبه خود  پردازد، كه بهاصالح ساختارها مي به

در نتيجـه از  . كنـد گيـري آن كمـك مـي    شكل انجامد و به بهبود توسعه شايستگي مي به –ساختاربندي است 

هاي يادگيري و ساختار يا ميان شايسـتگي عمـل و شـرايط    ديدگاه نظريه ساختاربندي، تعاملي ميان فعاليت

  . گيري سنجيده استيازمند شكليادگيري و كار كردن وجود دارد كه ن

هاي نظري يـادگيري و  آموزي بطور يكجانبه بر موضوعات مبتني بر جنبه درحالي كه مفاهيم سنتي حرفه

هـاي  هاي ساختاري بر صـالحيت آموزش تاكيد دارد و تنها وظايف اندكي را براي ساختار قائل است، موقعيت

. انـد كه صالحيت و توسعه شايستگي در حاشيه قرار گرفته نحوي اند، بهها مسلط شدهقابل تطبيق در شركت

در مواجهه با هدف توسعه شايستگي عمل بازانديشانه در يادگيري مبتني بر فرايند كار، بخاطر شرايط تلفيق 

صورت يكطرفه و نزولـي در   همبستگي يادگيري با بنگاه كارگزاري و ساختارها، هردو رويكرد به آنها و توجه به

نوعي دوگانگي شود كه براساس آن از يكطرف  بنابراين دوگانگي موجود عمل و ساختار بايد تبديل به. اندآمده

ارتباط بين فرايند يادگيري انفرادي براي پيش نيازهاي شايستگي و از طرف ديگر شرايط كـاري مشـترك و   

ختارها در فراينـدهاي  هـا و سـا  آيد كه عمـل دوگانگي وقتي بدست مي. ساختارهاي سازماني را متعادل سازد

                                                 
1 Structuration Theory 
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مفاهيم پيوند دادن كار . همديگر وابسته شوند و بريكديگر تاثير حمايتي داشته باشند بازگشتي بطور مثبتي به

  .اندهاي جديد يادگيري در فرايند كار دقيقا ايجاد اين دوگانگي را هدف قرار داده و يادگيري و گونه

  هاي جديد يادگيري در ميان كار گونه

هاي كار هاي يادگيري و شكلدهد كه در فرايند كار جديد بايد تفاوت ميان شكلدقيق نشان مييك نگاه 

 ;.Jong/ Dehnbostel/ Kling 1999, 201 ff(و همچنين ميان انواع مترادف يادگيري از هم تميز داده شود 

Dehnbostel 2002b; Mooral/ Sxhoenfeld/ Grunwald 2004 .(كار، در حـد   هاي يادگيري در متنشكل

آنهـا بـا تركيـب يـادگيري     . اي، تنها در جريان كار و مفاهيم سازماني جديد بوجود آمده اسـت قابل مالحظه

گـري،   مربـي : تـوان انـواعي ماننـد   هاي يادگيري ميدرميان اين شكل. شوندرسمي و غير رسمي شناخته مي

تر، اين بطور دقيق. ادگيري تعاملي را نام بردهاي يادگيري، جزاير يادگيري، وظايف كار و يادگيري، و ي پايگاه

هاي سازماني يادگيري هستند كه با ابعاد يـادگيري سـازماني و سـاختاري ارتبـاط     هاي يادگيري، شكلشكل

هاي آموزشي و روش شناسي در اغلب منظور حمايت، ايجاد تقاضا و پيشرفت يادگيري از جنبه به. قوي دارند

  . آيددر فرايند كار بوجود مي ها، يك چهارچوب سنجيده بخش

اي و گردشـي، همـة   هاي عملي جديد كار ماننـد كـارگروهي، كـار پـروژه    برخالف اين، يادگيري در شكل

يادگيري . افتدوظايف باال بصورت يادگيري غير رسمي و نه بصورت يادگيري سازمان يافته و رسمي اتقاق مي

ويژه در شكل شديد آن، مثال  اي ارتباط دارند، و بها مسئلههاي كاري كه بغير رسمي تقريبا در همه موقعيت

ايـن يـك   . افتـد كار، يا در يك فرايند مداوم اصالح و بهبود اتفـاق مـي   هاي گروه در متن كارگروهي و مالقات

تاثيرات آن و برنامه ريزي غير مسـتقيم از   هرتقدير با توجه به شكل غير سازمان يافته از يادگيري است، اما به

هاي مشاركتي كار در متن شكل. شودنوعي ثبت مي ها بهريق انجام تدابير، مقررات و توافقات بر روي هدفط

نكتـه  . شود تا بهبودسازي يا حل مسئله را انجام دهنـد افراد يا گروه واگذار مي تصميم گيري بطور وسيعي به

هـا در روش  ي از بـاالترين اولويـت  يكـ . دادها بصورت توافق شده بدسـت آيـد   مهم اين است كه نتايج و برون

اي طراحي شوند كه از يادگيري حمايت كننـد تـا اجـراي    گونه هاي كاري بهشناسي كار اين است كه محيط

  . ها و فرايندهاي مشاركت و نيز بهبودكارائي كار را آسان سازند ها بر روي هدف موفقيت آميز توافق

: دو شكل متفاوت سازماني فرو كاسته شـود  ز نظر اصولي، بهتواند، ايادگيري در فرايندهاي كاري جديد مي

كنـد و   هاي يادگيري، كه عمداً يا بطور سازمان يافته يادگيري رسمي و غير رسمي را با هم تلفيـق مـي  شكل

طـور كـه مثـال     همـان . افتدهاي كار كه در آن يادگيري بصورت غير رسمي و براساس تجربه اتفاق ميشكل

. ها از يكديگر هميشه آسان نيسـت دهد، تميز دادن اين شكلنشان مي 1آيي گروهي گردهمكارگروه با تلفيق 

اي بوسـيله طرفـداران فراينـد    بطـور فزاينـده   -توسعه بيشتر مفاهيم كارگروه ويژه با توجه به به –اين نوع كار 

                                                 
1 team meeting 




	زش و � � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � ��� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    دا����� �و� ����    � 0ST                                        432 اول0ST اول0ST اول0ST اول    - - - - ا�ا�ا�ا

 

    

ايـن   بـه . (cf. Rauen 2000; Rockle 2000)شـوند  اي مانند مربيان گروه حمايت مـي يادگيري آموزش حرفه

اي كـه يـادگيري   گونـه  شود بهكار وارد مي اي بوسيله مربيان گروه بهمعني كه يادگيري رسمي بطور سنجيده

شـود كـه برطبـق مطالعـات     مناسبت يادگيري غير رسمي با اين حقيقت بيـان مـي  . شودغير رسمي تكميل 

مبتنـي بـر فراينـدهاي غيـر رسـمي       درصد دانش عملي يا دانش پيش نياز كارگران مـاهر  80تا  60تجربي 

ايـن يـك فراينـد    .  (cf.Dohmen 2001, 7; Dehnbostel/ Molzberger/ Overwien 2005)يادگيري اسـت 

يادگيري غيررسـمي، بـرخالف   . شودهاي كاري ساخته مييادگيري از طريق تجربه است كه از طريق فعاليت

نتيجـه معـين، حركـت     قبلي براي دست يابي به يادگيري رسمي، نوعاٌ بسمت پيامدهاي يادگيري بدون قصد

موضوع ايـن  . مندي وجود ندارد كند، و اين بدان معني نيست كه در فرايند يادگيري غيررسمي كالً هدفمي

  .هاي يادگيري معينگذاري درست در درون هدفها و نتايج ديگر قرار دارد و نه در گزينه است كه هدف

لف در هر دو متن ملـي و بـين المللـي مفهـوم سـازي شـده اسـت        هاي مختروش يادگيري غير رسمي به

)Garrick 1998; Marsick 2001; Overwien 2002, 14 ff .(    غيـر  "عنـوان   از اين نـوع يـادگيري اغلـب بـه

شود، و همچنين اين اصطالحات در سطح غيـر اسـتانداردي بكـار بـرده     ياد مي "يادگيري اتفاقي"يا  "جدي

  :ها وجود دارد كه يادگيري غير رسمي قحداقل بعضي تواف. شودمي

  اي نيست، نتيجه تقاضاي كار و فعاليت است و مبتني بر تصميم نهاد يا موسسه −

كند كه نتيجه انطباق با موقعيت، مرتبط با وظـايف شـغلي و   بسوي يادگيري پيامد محور حركت مي −

  حل مسئله است، و

  . اي بوسيله مشاوران يادگيري يا مربيان نظارت مي شودبصورت عمومي و نه بصورت حرفه −

يادگيري غير رسمي، برخالف يادگيري رسـمي، بسـختي در برگيرنـده مسـائل انتقـال مفـاهيم و انگيـزه        

هاي سازمان يافتـه خـارج از   تر از يادگيري رسمي در محيط هاي آن خيلي پائينافزون بر آن، هزينه. شود مي

هاي اجتماعي سطح باال آن گونه كه در يادگيري رسمي ديده ي غير رسمي با انتخابيادگير. فرايند كار است

فرايندهاي مرتبط با كار و بنگاه كارگزاري ادعـايي نـدارد    بهر حال، با وابسته بودن به. شود، ارتباطي ندارد مي

، چه فرايندهاي اين كه چه تجاربي دركار بدست آمده است. كه اين نوع يادگيري معتبر هميشه مزيت دارند

هـاي شـغلي،    هاو سرفصـل  دستورالعمل اجتماعي، انگيزشي، شناختي و عاطفي رخ داده است، اساساٌ وابسته به

يادگيري غير رسمي كـم و بـيش بصـورت    . ساختار و فرايند سازماني، روابط اجتماعي و فرهنگ شركت است

اي در درون متن يادگيري و آموزش شبكهشود؛ اگر در شركت از طريق ساختارهاي يادگيري دائمي انجام مي

يادگيري غيررسمي بدون ترتيبـات تربيتـي،   . شوديك َبعد از ابعاد شركت مي نهادينه نشود، معموال محدود به

سازمان و هدف محوري در خطر بـاقي مانـدن در مـوقعيتي اسـت كـه در آن بـا تقاضـاهاي جـامع توسـعه          

 . شايستگي تضاد پيدا كند
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در فرايندهاي نوين كار كه يادگيري غيررسمي از كـار و از محـل يـادگيري را در مـتن     شكلهاي يادگيري 

كند، و بدين وسيله بـا يـادگيري رسـمي ارتبـاط برقـرار       اي ساختاريافته يادگيري تركيب ميفعال و تا انداره

رآيـد يـا   اين معني نيست كه يادگيري غير رسمي بصورت رسـمي د  كند يا با آن درهم تنيده مي شود، به مي

هـاي يـادگيري همزمـان شـرايط     ايـن شـكل  . عنوان يك يادگيري معتبر از دست بدهد هاي خود را بهويژگي

-وجه مشترك آنها اين است كه محيط. دهندتقاضاهاي كار و توسعه شايستگي فردي را مورد توجه قرار مي

ه هاي تربيتـي كـار، غنـي سـازي     هاي يادگيري نظام يافته و جنبهاي كار و فرايندهاي كار تحت تأثير جنبه

. شودمند شدن فرايندهاي توسعه شايستگي ازنظر فني، اجتماعي و شخصي امكان پذير مي شوند، و هدفمي

هاي يادگيري و وظايف يادگيري و كـار كـه در ابتـدا    هاي يادگيري، ايستگاههاي يادگيري مانند جزيرهشكل

ادامـه يافتنـد و اكنـون درحـال گسـترش       1990ر دهه آموزي درون شركتي د معرفي شدند و بصورت حرفه

توان اين تركيب يادگيري و كاركردن را درعمل بصورت موفقيت آميزي در هستند، نشان دادند كه چگونه مي

 Dybowski/ Topfer/ Dehnbostel/ Kling 1999; 238 ff.; Dehnbostel(قلـب فراينـد كـار وارد كـرد     

2002b(. 

در  -شـود  آن با نام شكلهاي يادگيري غيرمتمركز ارجاع داده مـي  همچنين به كه -هاي يادگيرياين شكل

بـا مشـاركت تعـدادي از     "1يادگيري غيـر متمركـز  "در برنامه آزمايشي  BIBBهاي در دوره 1990آغاز دهه 

برنامه جامع . (Dehnbostel/ Molzberger 2004)شركتهاي كوچك، متوسط و بزرگ ايجاد و آزمايش شدند 

اي بود، و غير متمركز مبتني بر اصل راهنماي تمركز زدايي و تمايزگذاري در آموزش و تربيت حرفه يادگيري

هاي تلفيقي ارتباط كـار  بر اين فرض استوار بود كه در فرايند نوين كار كه داراي فناوري پيچيده است، شكل

  .پذير است و يادگيري ضروري و امكان

. دوگانه است 2كند زيرساخته كار و يادگيري را با هم تركيب ميهاي يادگيري كهاي شكليكي از ويژگي

محيط كار مناسب در زمينـه وظـايف كـاري، فنـاوري،      عنوان زيرساخت كار، از يك طرف به اين يادگيري، به

از طرف ديگر زيرساخت يادگيري، فضا، زمـان، مـواد و   . شودهاي مورد نياز مربوط ميسازمان كار و صالحيت

فراينـد يـادگيري مبتنـي بـر      كند، اما بهكار ارتباط پيدا مي يادگيري به. كندني اضافي را فراهم ميمنابع انسا

هاي كاري و بازانديشي مرتبط با آن با هـدفهاي روشـن و محتـواي آمـوزش     فعاليت. شودتجربه محدود نمي

يري غيررسـمي و  دهـد، ارتبـاط يـادگ   نشـان مـي   2طور كـه نمـودار   همان. درون شركتي بهم وابسته هستند

هـاي يـادگيري    هاي كـار و زيـر سـاخت    يادگيري رسمي بصورتي نظام يافته مبتني بر تعامل ميان زيرساخت

  .است

                                                 
1 . decentralist learninig 
2 . infrastructure 
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انـد  آي آلمان تاسيس شده.دي.يو.هاي اتومبيل سازي آهاي يادگيري كه درحال حاضر در كارخانهايستگاه

در زمينه برنامه هـاي   1990آنها در اوايل دهه . هاي جديد يادگيري در ميانه كار استمثالي از وظايف شكل

آمـوزي   هاي حرفهصورت طرح نمونه كه در باال اشاره شد بوجود آمدند و بعداز آن توسعه بيشتري يافتند و به

در آغاز، ايـن  ). Ehrke/ Faber/ Novak 1992(آموزي مداوم مستقيما جزئي از فرايندكار شدند  اوليه و حرفه

باموفقيت  1990آموزي مداوم تا اواسط دهه عنوان روش حرفه آموزي قرار گرفتند و به روشها در خدمت حرفه

آموزي درون شركتي و توسعه سـازماني   عنوان يك راه ميان بر و نوآورانه براي حرفه آنها به. بكار گرفته شدند

هاي مورد نيـاز فراينـد   تصالحي عنوان ابزاري براي تلفيق كار و يادگيري در پاسخگوئي به به. اثبات رسيدند به

هـاي يـادگيري   ايسـتگاه . مند شدن آموزش مداوم در شركت كمك زيـادي كردنـد   يادگيري پيشرفته و روش

هاي كلي مورد نياز و فزاينده كارها و مفاهيم سازماني جديـد را  اي طراحي شدند كه بتوانند صالحيتشيوه به

در يك اندازه بـزرگ در دهـه   ) خودكار(صنايع اتوماتيك عنوان مثال، روش كارگروهي، كه در به. آماده سازند

هاي يادگيري معيني مورد هاي كاري مرتبط در ايستگاهمعرفي شد، قبل از پياده كردن آن در محيط 1990

  .آزمايش قرارگرفت

  
  هاي جديد يادگيريزيرساخت دوگانه شكل: 2نمودار 

فرايندهاي بهبود مداوم، نظام تضمين كيفيت مبتني بر استانداردهاي جاري و مبتني بـر نـوعي يـادگيري    

توسـعه و  . يـادگيري معرفـي شـدند   هاي عنوان عناصر كليدي كار در ايستگاه اي بهخودراهبر بصورت فزاينده

هاي مختلف توليدي مانند خط توليـد  هاي يادگيري در حوزهآزمايش اين مفهوم نشان داده است كه ايستگاه

و بكـارگيري مفهـوم يـادگيري    ) مـاهر (معيارهاي آموزش مداوم در سطح بـاال   ابزار و مونتاژ در پاسخگوئي به

 هاي جديد يادگيري شكل

 هاي كار زيرساخت

  ها ابزارها، ماشين •
ساختار كار، سازماندهي  •

 ساختاريفرايندي و 

 وظايف كاري •

 شرايط و الزامات صالحيت •

 هاي يادگيري زيرساخت

مادي و (هاي يادگيري  فرصت •
  )زماني

گري يادگيري، وظايف  حمايت •
 محور-شكل دهنده

 يادگيري آشكار، هدفها و محتوا •

هاي تعاوني كار و  شكل •
 يادگيري

 يادگيري غيررسمي-يادگيري رسمي
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ن و شايستگي عمل كارگران بهبود پيدا كرده اسـت و تلفيـق   توانائي عمل كرد. كند شركتي كمك زيادي مي

در آمـوزش كـارگروهي از   . اي اتفـاق افتـاده اسـت   يادگيري و كار براساس بكـارگيري وظـايف واقعـي حرفـه    

هاي اسـتقالل، مسـئوليت   ويژه شايستگي فردي و اجتماعي، مانند شايستگي شود بهيادگيرندگان خواسته مي

-مهارت هاي فرد را نسبت بههاي اجتماعي آگاهيفرايندهاي گروه. ه را كسب كنندپذيري و همكاري دو جانب

هاي هاي يادگيري و شكلحتي اگر ايستگاه. آنها باال مي برد ها، نقاط قوت و ضعف خود، و سروسامان دادن به

ئوال دارد كه آيا اين س جديد يادگيري در شركتهاي منفرد ايجاد شوند، انتشار و توسعه آنها ضرورتاٌ بستگي به

هاي نحو بهتري سازماندهي شود، در هر صورت با استفاده از شكل تواند بهيادگيري براي نيازهاي شركت نمي

دليل آن اين است كه اين . شودتر تمام مي جديد كار مانند كارگروه، پروژه كاري و گردش شغلي بسيار ارزان

منظـور   مند، به يادگيري هدف مليات با برگشت نظام يافته بهاي در جريان عهاي سازماني بصورت فزايندهالگو

هاي مختلف، برتري خودرا گزينه حل مسأله و نوآوري، تأكيد بر كيفيت و تصيميم گيري نسبت به دستيابي به

هاي جديد يادگيري مطمئناً ادامه و گسترش خواهد يافت، زيـرا   بهرصورت، انتشار شكل. گذارند نمايش مي به

 Sauter)باشند  هايي برخوردار مي هاي اقتصادي و توسعه فردي از مزيت معلوم شده كه آنها در زمينهتجربه  به

1999; Heidemann 2001, 25 f.).  

  اندازها چشم. 3.6.1.4

طور كه در باال نشان داده شد، يـادگيري در فراينـدهاي كـاري تنهـا بصـورت فراينـد كـار محـور و          همان

عنوان مبنائي براي توسعه شايستگي و شايستگي  اين يادگيري همچنين بايد به. گيرد خودراهبري صورت نمي

هـاي عملـي گـردد، از    هتركيب يـادگيري و كـار كـه بايـد وارد جنبـ     . مورد توجه قرار گيرد بازانديشانهعمل 

طرف باعث ايجاد دوگانگي فعاليتهاي كاري و توسعه شايستگي و از سوي ديگر سـاختار كـار يـا شـرايط      يك

مفـاهيم   آورد كـه بسـته بـه   اي از تنش بوجـود مـي  اين امر حوزه. شودمي بنگاه كارگزاريكاركردن و شرايط 

در شرايط كـاري نظـام تيلوريسـم، اغلـب     . اه استمرتبط با كار و سازمان، با درجات وسيعي از مشكالت همر

حالت دوم، بهرحال، مي توانـد  . و ساختار ناممكن است بنگاه كارگزاريها و دوگانگي فائق آمدن بر اين تنش

دوگـانگي   وسيله تعامل زيرساخت كار و زيرساخت يادگيري و نيز تركيب يادگيري رسمي و غير رسمي بـه  به

هاي جديد يادگيري در فرايندهاي جديد كار، اين امر توسط شكل. غيير شكل يابدو ساختار ت بنگاه كارگزاري

در  بازانديشـانه در زمينـه توسـعه شايسـتگي و شايسـتگي عمـل      . شـود كه در باال بحث شد نشـان داده مـي  

هـاي يـادگيري در كـار و    تـاثير دو جانبـة فعاليـت    –هاي كاري و فرايندهاي مختلف، اين دوگانگي موقعيت

  .بايد بطور مرتب بازبيني شود و در صورت امكان توسعه يابد -ارهاي كاريساخت
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اي در زمينه توسعه و طراحي مفاهيم تركيب كار و يادگيري، از پژوهش در آموزش و تربيت فني و حرفـه 

. براي تحليل يادگيري در فرايند كار بمنظور مرتبط ساختن آن با توسعه شايستگي كمك گرفته شـده اسـت  

شايستگي كسب شده در فرايند كار، يك وظيفه پژوهشي  2و صدور گواهي 1ارزشيابي، رسميت بخشيتحليل، 

انچه در معرض خطر است، رسميت بخشـي و  . شوداي است كه امروزه بقدر كافي انجام نميبنيادي و توسعه

نظام آموزشي  اي و همچنين در ارتباط با كلمسيرهاي شغلي حرفه اعتباربخشي توسعه شايستگي با توجه به

هاي كارشناسي وكارشناسي  اي و آموزش عمومي، شامل برنامهو در نتيجه با برنامه هاي آموزش فني و حرفه

اي و اين تكليفي بسيار فوري و ضروري است، زيـرا شايسـتگي عمـل جـامع حرفـه     . است MAو  BAارشد 

يابد، مگر آن كه در  ع كار تحقق ميبراي عمل كردن بندرت براي كسب و كار يا ساير مناب بازانديشيظرفيت 

هاي آموزش  نامه برنامه هاي آموزشي و گواهي بهترين وضعيت هنگامي كه يادگيري در كار بصورت مستقيم به

هـاي  هنوز در سـطح شـركت   -گراي كار حتي در مورد وظايف كل -يادگيري در كار . كندمداوم ارتباط پيدا 

  . اري در حال شكل گيري استشكل اختي صورت تصادفي و به منفرد، به

هاي متنوعي براي اندازه گيري و ارزشيابي شايستگي در سطح ملي و بين المللـي طراحـي   ها و روش نظام

منـد در حـد كفايـت و عمـومي      تاكنون يك روش پيشرفته تحليل شايسـتگي كـه بصـورت روش   . شده است

هاي مقوله. كار گرفته شود بوجود نيامده استاي اوليه و مداوم بپذيرفته شده باشد و در آموزش فني و حرفه

براين . مند كردن بايد مبتني بر معيارهاي دو قطبي تقاضا محوري و توسعه محوري باشد مفيد براي اين نظام

اساس، روشهاي متمركز بر فرد و توسعه شخصي بايد از روشهائي كه شايستگي را از منظـر تقاضـا يـا نيازهـا     

هاي مرتبط با رده بندي بين كاري كه از نظر اقتصادي تعيين شده و صالحيت. ندكنند متمايز شوتحليل مي

هـاي  آن از يكطرف، و توسعه شايستگي موضوع درسي محور از طرف ديگر، اساسي را براي ارزشيابي تحليـل 

  . شايستگي در زمينه و بستر عالئق مختلف فراهم مي سازد

پاسخگوي طرف تقاضا اسـت، و همچنـين بـا     (EQF)ئي هاي اروپامحور بودن چهارچوب صالحيت -پيامد

چارچوب صالحيت . سمت ابزار محوري يكسويه هدايت كند تواند يادگيري در فرايند كار را به آن مي اتكاي به

مسـلماٌ سـاختارها و    (ECVET3)اي هاي اروپائي و نظام انتقال اعتبار اروپائي براي آمـوزش و تربيـت حرفـه   

آورند كه بسيار فراتر از اين عقيده شايع است كه اين دو ابـزار فقـط چهـارچوبي بـراي      شرايطي را بوجود مي

مطمئنا رسميت بخشي . كنند ترجمه و رسميت بخشي نظامهاي مختلف آموزشي و استانداردها را تدوين مي

سـزاوار تائيـد    EQFها در پذيري صالحيت انتقالهاي غير رسمي و فرا نهادي كسب شده و توانائي شايستگي

نفـع الگوهـا و واحـدهاي     به 4نگر آموزي كل هاي حرفه محوري يكسويه و از ميان رفتن برنامه -اما پيامد. است

                                                 
1 . recognition 
2 . certification 
3 . European Credit Transfer System for Vocational Education and Training= ECVET 
4 .holistic training programme 
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يادگيري قطعه قطعه شده، در بردارنده اين خطر است كه يادگيري در فرايند كار و توسعه شايستگي مرتبط 

عنوان  بنابراين، بسيار مهم است كه مطمئن شويم كه اين اصل به. ها متوقف سازد غلبا آن را براساس اصل ش

  . كه اكنون درحال تهيه است مورد استفاده قرار گيرد (NQF)هاي ملي اي براي چهارچوب صالحيتپايه

  òóا�t �ñر و ��ز©��t �µ0ðر  ٣. .. ٢
 Karlheinz Sonntag & Ralf Stegmaier             ٢ا©¨§=      را�¹    و        ١زوA;�گ    �tر¦�����  : í	0�ÄÐ"�ن 

2Y>ºZ :�ô��ª-ت  ا	õا  �«§òû  
  گفتار پيش 3. 6. 2. 1

منظور طراحي كار بايد مسائل روزمرة جسمي، رواني كاركنان، روابط بين آنها در انجام  در پژوهش به

پژوهشگران در ). Parker/ Turner 2002( دهي كار در نظر گرفته شود وظايف شغلي و نيز محتوا و سازمان

هاي شغلي بر رفتار، شخصيت، شايستگي، سالمت و يا انجام وظيفه تأثيرگذار  اين حوزه، اين كه كدام ويژگي

مثل عدم (و اتفاقات احتمالي ) ها انگيزه، توسعه و بهبود توانايي: مثل(است و شناسايي سازوكار مربوطه 

هاي  هايي از ويژگي نمونه. را بايد مورد توجه و بررسي دقيق قرار دهند) كارسالمت محيط  اطمينان نسبت به

گوني، پيچيدگي،  هاي كار، گونه بندي و شيوه ، داشتن آزادي در رابطه با محتوا، زمان3كليدي طراحي كار

هاي اجتماعي  كنند و سطح شناخت و خواسته جامعيت وظايف، ميزان بازخوردي كه كاركنان دريافت مي

  ).Parker/ Wall 2001; Sonntag/ Stegmaier 2007(ان است آن

هاي امروزين  آسان سازي شغل و اختيار كارمند كه اغلب بعنوان نگرش هايي همچون نياز به فرضيه

اين آدام . هايي دارد كه در هنگام انقالب صنعتي مطرح شده بود شود، ريشه در نظريه طراحي كار عنوان مي

اي براي افزايش  عنوان شيوه بندي كارگر به با طرح تقسيم 1776ود كه در سال ب) Adam Smith(اسميت 

مجموعه كارهاي پيچيده و دشوار را : بعنوان مثال(توان توليد و بازدهي كار و علمكرد كار توجه كرد 

ر د) Charles Babbage(و باالخره در بسط و توضيح اين نظريه، چارلز بابيج ) تر بخش كرد مشاغل ساده به

                                                 
هاي طراحي كار، مديريت  حيطه: شناسي سارماني و صنعتي، دانشگاه هايدلبرگ، زمينه اصلي پژوهش دكتراي فلسفه، استاد روان - كارلهاينز زونتاگ.  1

 .منابع انساني، مديريت تغيير و نوآوري
هاي طراحي كار، مديريت  حيطه: اصلي پژوهش شناسي سارماني و صنعتي، دانشگاه هايدلبرگ، زمينه دكتراي فلسفه، استاد روان - رالف استگماير.  2

  .منابع انساني، مديريت تغيير و نوآوري
3.Work Design and work organization  




	زش و � � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � 
	زش ودا����� �و�� � ��� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    دا����� �و� ����    � 0ST                                        438 اول0ST اول0ST اول0ST اول    - - - - ا�ا�ا�ا

 

    

ها با  اين ترتيب، نياز شركت به. مزيت ذاتي ساده سازي كار معطوف داشت ، توجه همگان را به 1835سال 

و سرانجام . تر و بسادگي قابل جايگزيني بودند بكارگيري كارگراني با مهارت كمتر برآورده مي شد كه ارزان

ريزي و انجام  مزاياي جدايي برنامه، 1911در ) Frederick Taylor(فرددريك تيلور  1انديشة مديريت علمي

عنوان اصلي مسلم  گيري از كارگر را به اجزاي كوچك و محدود و سلب مسئوليت تصميم كار، تجزيه مشاغل به

  .مورد توجه قرار داد

هاي برخاسته از مطالعات  يافته هاي تيلور، مهندسان و مديران بر آن شدند تا با اتكاء به در پي انديشه

وري انجام گرفته بود، بعنوان بهترين طريق براي افزايش و بهبود كارايي  در زمينه بهره اي كه گسترده

اي در دنياي صنعتي روبرو شد و از  تجربة ساده سازي مشاغل با اقبال گسترده. كارگران از ان استفاه كنند

 ;Parker/ Wall(هاي خدمات صنعتي و اداري توسعه يافت  هاي ديگر نظير بخش حوزه بخش توليد صنعتي به

Cordery 2001 .(ها در  رغم افزايش وجهه و رواج ساده سازي مشاغل در ميان مديران شركتها، بررسي به

كرد و حاكي از ان بود كه شغل  تدريج نمايان مي زمينه نتايج رواني شغل ساده شده، آثار منفي خود را به

رساند  سالمت رواني آسيب مي حتي بهساده شده، كسالت بار، خسته كننده و ناراضي آفرين است و 

)Bergmann, B. 2000; Zapf/ Semmer 2004.(  

منظور بازسازي طرح كار از قبيل نوبتي كردن، توسعه دادن و  در مقابله با اين عوارض منفي، تمهيداتي به

  .وار بودهاي اساسي و عمدة كار است ها براساس نظريه اين تجربه. غني سازي شغل در دستور كار قرار گرفت

  هاي عمده در طراحي كار نظريه 3. 6. 2. 2

  2هاي شغل  الگوي ويژگي

مطرح » هاي شغل الگوي ويژگي« در نظريه ) Hackinan & Oldham(هك من و اولدهم  1976در سال 

تنوع : كردند كه نتايج مثبتي نظير انگيزه و انجام كار كارگران تحت تأثير پنج صفت مشخصه شغل يعني

فرض بر . هويت وظايف، اهميت داشتن وظايف، اختيار كارگر و دريافت بازخورد از شغل، قرار داردمهارت، 

سوي نتايج مثبت و رضايت  هاي شغلي از طريق سه حالت حساس رواني، كار را به اين است كه اين ويژگي

. و آگاهي از نتايج مندي مبتني بر تجربه، مسؤوليت برآمده از تجربه هدف: شرح زير كند، به بخش هدايت مي

هاي كار و نتايج عاطفي مثل رضايت از كار و انگيزه شغلي پشتيباني  شواهد تجربي قوياً از رابطه ميان ويژگي

هاي شغلي و رفتار شغلي و نيز حاالت رواني  كرد، در حالي كه نتايج مطروحه در مورد رابطه ميان ويژگي مي

 /Fried/ Ferris 1983; Parker/ Wall/ Cordery 2001; Parker. (داد خاص كمتر سازگاري نشان مي

Turner 2002 .( الگوي ويژگي شغل بخصوص در مورد كارمنداني كاربرد دارد كه از رشد بااليي برخوردارند و
                                                 

1. seientfic managment 
2. Job characterstic model 
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 /Parker(هايي براي پيشرفت شخصي در كار هستند  هايي براي ارزيابي توانايي خود و فرصت خواهان چالش

Tutner 2002.(  

  )STS( 1اجتماعي - هاي فني نظام رويكرد

 STSيا الگوي ويژگي شغل بر يك كار بطور انفرادي متمركز است، رويكرد  2در حالي كه نظريه دو عامل

ريشه در تحقيقاتي دارد كه در خالل دهه   STSرويكرد . دهد طراحي گروهي از مشاغل را مورد توجه قرار مي

 /Trist: به طور مثال(لندن انجام گرفت ) Tavistock(تاك در بخش روابط انساني انستيتوي تاويس 1950

Bamforth1951 .( محور اصلي نظريهSTS هاي فني و اجتماعي در  بر اين پيشنهاد استوار است كه زير نظام

سازمانها بايد در كنار هم طراحي شوند و بطورمشترك مورد بهينه سازي قرار گيرند، كه الزمة آن تمركز بر 

افزون بر ) Emery/ Thorsrud 1982(هاي فني و اجتماعي است  بعنوان ارتباط مركزي نظامطراحي وظايف 

هاي كار بايد هر  روش): Cherns 1976(اجتماعي را توسعه داد  - اي از اصول طراحي فني مجموعه STSاين، 

وظايف كار، چه كمتر مشخص شود، تنوع در فرايندهاي كار بايستي در منشاء آنها مورد توجه قرار گيرد و 

طرح  ها، سرانجام، به اين انديشه. طلبد اي را مي هاي چندگانه بايد داراي عملكردهاي متعدد باشد كه مهارت

اداره  هاي چندگانه انجاميد، كه مستقالً تا حد امكان به هاي خودمختار كار مركب از اعضايي با مهارت گروه

بايد امكاناتي براي بهبود بخشيدن  ا نه تنها ميه اين گروه. پرداخت جهات مختلف كارهاي روزانه، مي

پيشرفت عملكرد ناشي از چند مهارتي كارگران  خصوصيت ويژه اعضاي خود فراهم كند، بلكه همچنين به به

  ).Parker/Turner 2002. (كه انعطاف پذيريشان باال رفته بود بپردازند

  3توانمندسازي رواني

تمركز از )  Conger/ Kanugo1988; Spreitze 1995; Thomas/ Velthouse1990(نظريه توانمندسازي 

حالت قدرتمندي، . دهد هاي عيني شغل را بسوي مفاهيم ذهني قدرت گيري فرد تغيير جهت مي ويژگي

شواهد تجربي . فرد در كار است 6و حق انتخاب 5، شايستگي، مقصود4ارزيابي شناختي و انگيزشي از تأثير

شدت با پيامدهاي عاطفي مثل احساس رضايت از كار و انگيزة كار  ذهني به حاكي است كه حالت قدرتمندي

عنوان  هايي كه نظريه توانمندسازي رواني به اين حالت) Liden/ Wayne/ Sparrowe 2000(ارتباط دارد 

همپوشي » الگوي ويژگي شغل«اي با حاالت حساس رواني در نظريه  نحو قابل مالحظه اصل قرار داده است به

                                                 
1. sociotechnical systems (STS) approach 
2. two factor theory 
3. psychological empowerment 
4. impact  
5. meaning 
6. choice 
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مطابقت » هدفمندي مبتني بر تجربه«با » مقصود«است؛ » 1آگاهي از نتايج« شبيه به» تأثير«. كند ا ميپيد

ناظر » شايستگي«چهارمين ارزيابي، . است» مسؤوليت برآمده از تجربه«يادآور » حق انتخاب«دارد و 

در ) Bandura 1982(ندورا مفهوم نظريه با هاي كار است كه به توانايي اعتماد كارمند در مسائل مربوط به به

، با برجسته ساختن اين انديشه كه نه تنها »توانمندي رواني«نظريه . شباهت دارد» 2خودكارآيي«مورد 

دهي مثل رهبري و يا روابط  هاي كار مثل پيچيدگي و يا تنوع بلكه روابط بين فردي و عوامل سازمان ويژگي

. منابع طراحي كار غنا بخشيد كند، نيز به را تعيين مي ميان همكاران كه انگيزه و چگونگي رفتار كارمند

)Liden/ Wayne/ Sparrowe 2000; Spreitzer/ Janasz/ Quinn 1999.(  

  3)كنش(نظريه عمل 

هاي كار تمركز يافته، نظريه عمل است كه از روانشناسي كار  تفصيل دربارة شناخت جنبه اي كه به نظريه

 ;Hacker 2005: انگليسي نگاه كنيد به ي از منابع مربوطه آلماني بهبراي آگاه(آلمان نشأت گرفته است 

Volpert 1982; Frese/ Zapf 1994 .( پيشنهاد اصلي اين نظريه اين است كه هدف، رفتار كار را در جهت

يابد، و آنگاه   شود، با تدوين برنامه ادامه مي اين ترتيب رفتار كار با هدف شروع مي راند، به عمل پيش مي

روندهاي شناختي و ارائه اطالعات نقش . رسد فرايند بازخورد مي دارد و سرانجام به سوي اجرا گام برميب

رفتار كار براساس سطوح مختلف ).  Haacker 2005; Volpert 1982(دارند  ها بعهده كليدي در تنظيم كنش

) سطح حسي و حركتي( 4يترتيب كه از فرايندهاي غيرارادي و خودبخود  اين شود به مي شناختي تنظيم 

نظام مبتني بر تصوير ذهني قابل اجرا . رسد مقررات مي) سطح ذهني و اكتشافي( 5سطح فراشناختي قواعد، به

تواند بعنوان پايگاه اطالعاتي تنظيم كننده كنش كه نشان دهندة دانش كارگر از روابط ميان شرايط،  مي

هاي وابسته  وير ذهني قابل اجرا در بردارندة شكلنظام مبتني بر تص. ها و نتايج است تلقي شود كنش

ها و برنامه و نيز پيشرفت با فرايندهاي  پذير كار، نمودارهاي پيچيده، فرا طرح الگوهاي انعطاف  حركت، به

  ).Hacker 2005(است ) اكتشافي(آزمون و خط 

دهد كه ارتقاء شايستگي، باال بردن شخصيت، و ترفيع ضريب  همچنين توضيح مي) كنش(نظريه عمل  

خصوص در رابطه با الزامات مقررات و  هاي وظايف آن است، به سالمت، قوياً تحت تأثير شرايط كار و ويژگي

يت كار بعنوان پيش هاي شغلي متعدد مثل نظارت، پيچيدگي، تنوع و جامع ويژگي. موانع دست و پاگير آن

  ).Volpert 1982( آموزي ضمن كار و رفاه و سالمت كارمند تشخيص داده شده است  هاي حرفه شرط

                                                 
1. knowledge of result 
2. self - eficacy 
3. action theory 
4. automatic 
5. meta-cognitive 
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كمال  بعهده دارد يعني هم داللت بر به» نظريه عمل«كار نقش محوري در محدودة  1مفهوم تماميت

و نيز تكميل مدارج قواعد كار ) گذاري تا پردازش بازخورد تمامي مراحل از هدف(رسيدن خود فرايندهاي كار 

  ). شود خودي تا سطح فراشناختي بكار گرفته مي به تعبيري تمامي سطوح نظام كار از خود به(

منظور برآورد و ارزيابي قواعد مورد نياز و موانع  براساس نظريه عمل، ابزارهاي تجزيه و تحليل شغل به

نتايج تجزيه و ). Frieling/ Sonntag 1999 اه كنيد بهبراي نظري اجمالي نگ(و پاگير ان توسعه يافت  دست 

كند كه آيا طراحي كار در پروراندن و بهبود شخصيت مؤثر است و يا  تحليل شغل، اين پرسش را مطرح مي

هاي تجزيه و  توانند از داده كند؟ عالوه بر آن، متخصصان مي تهديدي براي سالمت و رفاه كارمند ايجاد مي

  .پيامدها را براي تجديد طراحي كار بدست آورند تحليل شغل، جزئيات

  2هاي طراحي كار روش 3. 6. 2. 3

  3گسترده سازي شغل

آن از راه افزودن وظايف تازه را فراهم  سازي شغل امكان افزايش تنوع كار با وسعت دادن به گسترده

ر واقع اصالح كمي َبعد و بنابراين توسعه شغل د. وظايف جديد، معموالً شبيه وظايف موجود هستند. آورد مي

  )Uhich 2005(اندازه كار است 

تأثير دو گونه از گسترده سازي  1993در ) Campion and McClelland 1993(كمپيون و مكلالند 

شركت كنندگان در اين تحقيق . شغل، يعني توسعه وظايف و گسترش آگاهي را مورد ارزيابي قرار دادند

كارمندان بايد اطالعات را . يك شركت خدمات مالي بودند 4زمانيپانصد كارمند واحد پشت صحنه سا

» 5گسترش وظايف«. كردند اي وارد مي محصوالت را در سامانه رايانه كردند يا اطالعات مربوط به كدبندي مي

اي با هم تركيب شوند و  ها در سامانه رايانه كرد كه وظايف كدبندي كردن و نيز وارد كردن داده ايجاب مي

  .را تشكيل دهند» 6پردازشگر اطالعات«بنام  شغلي

اين معنا بود كه يك كارمند ديگر فقط مسؤول كدگذاري يا وارد كردن اطالعات  به» گسترش آگاهي«

 1993كمپيون و مكلالند در . داد براي يك محصول نبود، بلكه اين كار را براي چندين محصول انجام مي

رضايت » گسترش وظايف«در حاليكه : ترده سازي ارائه كردندتأثيرهاي متفاوتي براي اين دو گونه گس

داد و افزايش اشتباهاتي چند را در جريان كار  كارمندان، خشنودي مشتريان و كارايي فرايندكار را كاهش مي

                                                 
1. completeness 
2. work design methods 
3. Job enlargement 
4. Back office  
5. task enlargement 
6. Data-processor 
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آثار مثبتي بر رضايت شغلي، رضايت مشتري و عملكرد پردازش » گسترش آگاهي«در پي داشت، 

  .گذاشت مي

هاي نيمه  مطرح كردند كه چگونه حضور گروه 1997در ) Sonntag and Freiboth( زونتاگ و فرايبث

هاي توليد و  بطور سنتي، فعاليت. گسترده ساختن شغل انجاميد مستقل كاري در دو شركت خودروسازي به

پرداختند  انجام امور توليد مي نحوي كه متصديان اجرايي، صرفاً به روشني از يكديگر جدا بودند، به پشتيباني به

متصديان . كردند ها، آنها را تعمير مي هنگام خرابي ماشين ها را اصالح كرده و به و گروه پشتيباني اشتباه

اجرائي توليد در گروههاي نيمه مستقل كاري در حالت جديد، همچنين مسؤوليت برطرف ساختن اشتباهات 

عنوان شكلي از گسترش وظايف  ي جديد بهاين ترتيب اين طراح و كنترل كيفي را نيز عهده دار شدند و به

زونتاگ و فرايبث همچنين افزايش در ميزان مطالبات كار متصديان . شد تلقي مي 1براي متصديان اجرايي

براي  -بر حسب لزوم  -بلحاظ شناختي و اجتماعي را در گزارش خود بيان كردند كه نشان دهندة نيازي

  .ها بود آموزي و توسعه فعاليت روز كردن حرفه به

  2سازي شغل غني

عنوان روشي از طراحي كار، افزايش اختيار و آزادي عمل كارمند عالوه بر  هدف غني سازي شغل، به

ريزي و  در يك محيط كاري غني شده كارمندان امكان شركت در برنامه) Ulich 2005(تماميت كار او است 

در حالي كه گسترش كار . كار را دارند مربوط به هاي ارزيابي كار خود، عالوه بر حل مشكالت و اصالح اشتباه

هاي  توانايي سازي كار وظايف متفاوت و وظايفي كه نياز به پردازد، غني افزايش وظايف مشابه مي عمدتاً به

  .كند ادراكي و اجتماعي بيشتر دارد را اضافه مي

شغل بر شخصيت و  شواهدي تجربي براي تأثير مثبت غني سازي) Parker 1988(تحقيقي توسط پاركر

براساس اين تحقيق، كارمنداني كه سطح باالتري از آزادي عمل و تسلط در . شايستگي كارمند ارائه داد

كارمنداني كه امتياز . بدست آورند) RBSE3(محيط كار را داشتند امتياز باالتري در وسعت نقش خودكارايي 

هاي  كردند و نقش و مسؤوليت بتكرانه عمل ميداشتند، غير منفعالنه و م) RBSE(بااليي در مقياس سنجش 

البته هيچ تأثيري از غني سازي شغل بر شاخص . ساختند گستردگي متمايز مي خود را در محيط كار به

)RBSE (عملكردي مبتكرانه و  بنابراين غني سازي شغل راهي براي تشويق كارمندان به. مشاهده نشد

  از شرح وظايف اصلي كار آنها نباشد تواند حتي بخشي شركت در اموري است كه مي

                                                 
1. operators 
2. job enrichment 
3 . role breadth self-efficacy 
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  1گردش شغل

اي ديگر، تنوع كار را  وظيفه جايي كارمندان از يك وظيفه به گردش شغل، با فراهم آوردن امكان جا به

از آنجا كه اين فرايند نيازمند چندين نوع وظيفه و بيش از يك كارمند است، معموالً در . دهد افزايش مي

انواع  بسته به). Parker/ Turner 2002(كند،  از كاركنان كاربرد پيدا مي 3هايي هيا كارگرو 2ها مورد گروه

» غني سازي كار«يا » گسترده سازي كار«هاي موجود براي گردش، تأثير اين فرايند ممكن است با  وظيفه

غل تأثيرات گردش ش) Campion, Cheraskin, and Stevens 1994(كمپيون و همكاران . قابل مقايسه باشد

شكل  تفاوت گردش كار به. آمد مرتبط با كارراهه كارمندان يك شركت دارويي را بررسي كردند بر چندين پي

هاي  جالب اين كه، در برنامه. ها، افزايش دستمزدها و پيشرفت مهارت كارمندان ارتباط داشت مثبتي با ترفيع

عنوان  اين خاطر كه اين برنامه را به كردند، شايد به تر شركت مي خصوص، كارمندان جوان گردش كار، به

  .ديدند اي مرتبط با پيشرفت كاري خويش مي زمينه پيش

  4هاي هاي رفع شكل گروه

هاي كار  انواع متفاوتي از طراحي» 6هاي كيفيت جرگه«هاي كاري مستقل و  گروه» 5طرح هاي هم گروه«

كار گروه محور ). موجود است Frieling/ Sonntag 1999, 435بندي مشروح در  طبقه(هستند  7گروه محور

. كنند هدف مشترك، بيش از دو نفر كه با هم در يك بازة زماني كار مي: شود با معيارهاي زير تعريف مي

عنوان يك گروه  وجود چندين وظيفه فرعي، متفاوت بودن نقشها در گروه، و داشتن استنباط شخصي به

)Antoni/ Bungard 2004 .(»لي از گروه كاري هستند كه بطور موقت تشكيل شك» هاي كيفيت جرگه

نحوي غيراجباري براي بحث دربارة مشكالت كاري، و همكاري  طور منظم و به شود و در آن كارمندان به مي

ها،  اين گردهمĤئي). Antoni1990(كنند  هايي براي باال بردن كيفيت كار ديدار مي حل منظور يافتن راه به

  .سازد هاي گروهي فراهم مي تبادل دانش و اطالعات و پروراندن آموختههمچنين فرصت مناسبي براي 

هاي  هاي كيفيت بر شاخص بررسي تأثير نتايج معيارهاي بدست آمده در جرگه شمار زيادي از مطالعات به

هاي اجتماعي مثل  و نيز بر شاخص) وري، غيبت از كار، معيارهاي كيفي بهره: به عنوان مثال(اقتصادي 

  ).Antoni/ Bungard 2004(دهند  رضايت يا فضاي سازماني را قوياً مورد تأييد قرار ميانگيزه، 

                                                 
1. job rotation 
2 .teams 
3 . work group 
4. problem solving group 
5 . project team 
6. quality circles 
7 . group-based work 
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هايي از يك بررسي شبه  يافته) Marks, Mirivis, Hacket and Grad 1986(ماركس و همكاران 

هاي كيفيت تأثير منفي ترديدهاي مرتبط با  داد شركت در جرگه گزارش كردند كه نشان مي 1آزمايشي

كردند در طي  هاي كيفيت شركت نمي كارمنداني كه در جرگه. دهد فرايندهاي تجديد سازمان را كاهش مي

نشان  هايشان افزايش گرفتند و زمان خاموشي دستگاه فرايندهاي تغيير، كارهايشان را خيلي جدي نمي

. هاي كاري ادغام شده است هاي كيفيت در طراحي معمول فعاليتهاي گروه امروزه، مفهوم جرگه. داد مي

)Antoni/ Bungard 2004 .(هايي براي حل مشكالت، بهبود محصوالت و روندهاي كار، تبادل  يافتن راه

ها در يك گروه كاري  عاليتعنوان بخشي از اصل ف تضادهاي اجتماعي به ها، رسيدگي به اطالعات و دانسته

  .نيمه مستقل مشاهده شده است

  هاي تجربي يافته: آثار طراحي كار 3. 6. 2. 4

ها،  اين جنبه. گذارد بسيار مهم است درك اينكه طراحي كار چگونه بر نتايج مختلف كار تأثير مي

و شايستگي او و سرانجام معيارهاي رفتاري، نظير رضايت و انگيزه كارمند، متغيرهاي پايدارتر مثل شخصيت 

در همين حال، شواهدتجربي در تعدادي از نشريات با . گيرد چگونگي انجام كار از فرد تا سازمان را در بر مي

 /Baitsh1998. (تمركز بر آثار طراحي كار بر رفتار و شخصيت كارمند بطور خالصه درج شده است

Bergmann,B 2000; Parker/ Turner 2002; Schallberger 2000 ( در زمينة عملكرد)Parker/ Turner 

 /Sonntag 2001; Sonntage/ Benz(و در زمينة ايمني، سالمت و شرايط مناسب زيست ) 2002

Edelmann/ Kipfmüller 2001; Zapf/ Semmer 2004 .(هاي كليدي متعاقباً مورد بحث قرار  برخي از يافته

  خواهد گرفت

  2تأثير طراحي كار بر عملكرد

اين نتيجه  به) Parker/ Turner 2002(طراحي كار، پاركر و ترنر  هاي مربوط به رور منابع و نوشتهدر م

هاي رفتاري نظير رضايت  تري از پيامدهاي طراحي كار در زمينه تر و راسخ مراتب قوي رسيدند كه تأثيرات به

البته با تمركز بر . رش شده استگرا مانند عملكرد كاري گزا معيارهاي نتيجه شغلي يا انگيزة كاري نسبت به

دست  تحقيقاتي كه با دقت بيشتري انجام شد، شواهدي تجربي، مبني بر تأثير طراحي كار بر بازده كاري به

  .آمد

شكلي  ها واستقالل در كار به نشان داد كه افزايش تنوع درمهارت) Griffin 1991(به عنوان مثال گريفين 

. ماه پس از طراحي مجدد مرتبط است 48و  24ي صندوق يك بانك، بازده كاري كاركنان متصد نسبت به

گزارش كردند كه ) Wall, Corbett, Martin, Clegg, and Jackson 1990(روشي مشابه وال و همكاران  به
                                                 

1. quasi-experimentation 
2. performance 
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ها موجب كاهش زمان  ها براي اصالح و جلوگيري از كار افتادن دستگاه متصديان دستگاه دادن اختيار به

ها و كاهش  گيري موضوع افزايش ارتباط سازوكار نظارت متصديان دستگاه در پي. ليد شدتعطيلي خطوط تو

گيرانه خود، اين  در تحقيق پي) Jackson and Wall 1991(زمان تعطيلي خطوط توليد، جكسون و وال 

ردي كه ميزان بازخو. تر، جلوگيري از اشتباه را بهبود خواهد داد مسئله را شناسايي كردند كه واكنش سريع

 .تواند بر كارايي آنها تأثير بگذارد كنند نيز مي كارمندان هنگام كار دريافت مي

نشان دادند كه افزايش بازخورد براي متصديان ) Leach, Jackson and Wall 2001(ليچ، جكسون و وال 

العات چگونگي جلسات منظم دربارة نتايج كار با مديران ونمايش عمومي اط: بعنوان مثال(بندي  برش و بسته

  .ها افزود برداري از دستگاه دفعات دعوت از متخصصان را كاهش داد و در عين حال بر ميزان بهره) انجام كار

چندين سازوكار را براي ربط دادن ) Parker and Turner 2002(ها پاركر و ترنر  بندي اين يافته در جمع

سازي شده  داشتند كه اگر يك طراحي كار غنيآنها چنين انتظار . طراحي كار و عملكرد تعريف كردند

هاي او را بهبود بخشد و امكان واكنش سريع  تر كارمند منجر شود و دانش و مهارت ايجاد انگيزه بيش به

تري از نقش افراد در فرايندهاي كاري متفاوت، عملكرد افزايش خواهد  افزايش يابد و براساس تعريف وسيع

  .يافت

ها، بردباري  رشد باالي توانايي غني شده بر عملكرد، درمورد كارمنداني با نياز بهآثار مثبت يك طرح كار 

شدت  ها، با شخصيت كاري غيرمنفعل و مبتكر كه بتواند در فرايندهاي ناپايدار و به در موارد ابهام وپيچيدگي

هم وابسته  صيات بهرود اين خصو گمان مي. نحو بارزتري بايد خود را نشان دهد هم كار كنند، به وابسته به

  .فردي و سازماني در متعادل ساختن آثار طراحي كار بر عملكرد مؤثر باشد

  بر شخصيت و سالمت كاركنان) طراحي كار(آثار 

شواهدي تجربي مبني بر تأثير مثبت پيچيدگي شغل بر ) Kohn and Schooler 1982(كُهن و اسكولر 

ن همچنين تأثيري در يك جهت معكوس علت و معلولي را نويسندگا. انعطاف ذهني كارمندان فراهم ساختند

اثبات رساندند، بدين معنا كه انعطاف پذيري رواني معمول كارمند بر پيچيدگي شغلي در زماني پس از آن  به

كاركنان ). Schallberger 2000(بنابراين رابطه بين كار و شخصيت را بهتر است متقابل بدانيم . تأثير دارد

تغيير شكل وظايف كار  تجوي كاري هستند كه با شخصيت آنها سازگار بوده و حتي بتواند بهفعاالنه در جس

  .هاي آنها سازگار شود فعليشان و مرزهاي اجتماعي آن كمك كند تا بهتر با خواسته

رابطة ميان تسلط بر كار و خودكارايي متناسب با وسعت ) Parker and Spring 1999(پاركر و اسپرينگ 

كارمنداني در سطوح باالتر تسلط، امتياز باالتري در معيار وسعت نقش . را بررسي كردند) RBSE(نقش كاري 

  .دست آوردند به) RBSE(خودكارايي 
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بااستفاده از يك . اين تأثير مثبت در مورد كارمنداني كه شخصيت مبتكرانه داشتند، حتي بيشتر بود

توانستند تأثير مثبت تسلط را بر وسعت نقش ) Axlell and Parker 2003(طراحي طولي، اكستل و پاركر 

 2003پيامدهاي متكي بر تجربيات توليد، پاركر در سال  تر به با نگاهي دقيق. خودكارايي بازسازي كنند

آثار اختيار در . شود گزارش داد كه كاهش اختيار در كار موجب كاهش وسعت نقش خودكارايي كارمندان مي

 Morgeson, Delaney- Klinger and Hemingway(مورگسون و همكاران  كار همچنين در تحقيقي توسط

نحو  تري بر محتوا و سازمان كار داشتند به كارمنداني كه نفوذ بيش. مورد بررسي قرار گرفت) 2005

  .تري از نقششان در كار استوار بود كردند و اقداماتشان بر پايه درك وسيع تري عمل مي مبتكرانه

در اين تحقيق، . آثار طراحي كار بر سالمت كارمندان را مورد بررسي قرار داد) Karasek 1979(كاراسك 

مشاغلي با خستگي و (كردند  ويژه كارمنداني كه در كارهاي سخت و دشوار و با كنترل كم كار مي به

. ندتري در زمينة سالمت خود، از جمله، افسردگي و يا خستگي را گزارش كرد ، مشكالت بيش)فرسودگي باال

تر قرار گرفت كه گزارش كرد كاهش آزادي عمل در  توسط پاركر مورد تأييد بيش 2003اين نتايج در سال 

  .انجامد تر ناشي از كار مي افسردگي بيش كار، به

بررسي كردند كه چگونه ) Sonntag, Benz, Edelmann and Kipfmüller 2001(زونتاگ و همكاران 

مت و تندرستي كارمندان در هنگام فرايندهاي تغييرات سازماني بر هاي شخصيتي و كاري با سال ويژگي

كارمندان با درجه بااليي از خودكارايي كه داراي اختيارات بااليي در محيط كار . يكديگر تأثير متقابل دارند

 در حالي كه كارمنداني كه كارايي فردي. آيند هستند با تغييرات در محيط كار بهتر كنار مي) تسلط باال(

سالمت را گزارش  پايين و تسلط شغلي كمي داشتند، در پي فرآيند تغيير ساختار، افزايش مشكالت مربوط به

حداقل رساندن تأثيرات منفي بر سالمت كارمند، در حين  اي از ابزارهاي به براي مطالعه مجموعه. (كردند

  ).مراجعه كنيد Sonntag/ Spelenberg 2005 فرايندهاي تغييرات سازماني به

هاي طراحي  دهند كه چگونه ويژگي روشني نشان مي آن اشاره شد، در كنار هم، به هايي كه در باال به يافته

ها، ميزان بازخورد، پيچيدگي، ميزان تسلط شغلي يا اختيار در كار، بر كارمندان،  گوني مهارت كار مانند گونه

  .گذارد رفتار كاري و حتي نتايج سازماني تأثير مي

  هاي آيندة پژوهشهاي طراحي كار چالش  3 .6. 2. 5

هاي جمعيت شناختي، فن ساالرانه، و سازماني تأثير قابل توجهي بر طراحي كار و آثار آن بر  گرايش

را كه اين تحوالت براي   پردازيم و چند پرسش نكات برجسته سه گرايش عمده مي در اينجا به. كاركنان دارند

  .دهيم بحث قرار مياند مورد  طراحي كار پيش آورده

  :نيروي كار در سازمانها در حال پير شدن است -1
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روند سني در تمام كشورهاي عمدة صنعتي براساس يك قانون تجويز شده درجهت طوالني كردن عمر 

 Hedge/ Borman/ Lammlein(شود  تر در سازمانها مي افزايش شمار كارگران مسن منجر به  كاري افراد،

هاي موجود كه اكثراً براساس  يقي، جالب است پرسيده شود كه نتايج پژوهشاز ديدگاه تحق). 2005

گذاري شده است در مورد يك نيروي كار در حال پير شدن نيز  تر پايه هاي آماري از كارگران جوان نمونه

عنوان مثال، ارزشمند خواهد بود بفهميم كه آيا نقطة عطفي وجود خواهد داشت كه  كاربرد خواهد داشت؟ به

در آن زمان، افزايش اختيار عمل، يا تنوع وظايف، تأثير منفي بر ميزان رضايت شغلي، شايستگي، سالمت، يا 

  .تر داشته باشد عملكرد كارگران مسن

هاي اطالعات و ارتباطات انواع جديدي از طراحي كار و سازماندهي را  آوري گرايي فن هم- 2

  .سازد مي پذير امكان

اشتراك  تري براي به هاي بزرگ ي اطالعاتي و ارتباطاتي، براي كارمندان فرصتها آوري ها در فن پيشرفت

گذاشتن و تبادل اطالعات و دانش يا براي حل مشكالت با همكاري يكديگر، تقريباً بدون محدوديت زماني و 

 هاي انجام اين افزايش قابليت انعطاف و كاهش هزينه). Cascio 2003(سازد  مكاني كارشان، فراهم مي

هاي جديدي از طراحي كار و سازماندهي مانند كار از راه دور، برون سپاري كار، كار براساس  ها، شكل فعاليت

). Friedman 2005(آورد  هاي توليد آزاد را فراهم مي هاي مجازي يا ايجاد شبكه مراكز تلفني و شبكه

مثل (ديدگاهي متوازن از نتايج مثبت  همراه خواهد داشت تا به هايي به تحقيقات طراحي كار، در آينده چالش

هاي  مانند نيازهاي باالي ادراكي، افزايش عدم اطمينان، شكل(و نتايج منفي ) افزودن بر اختيارات كاركنان

اي  اي و شبكه هاي جديد مبتني بر پشتيباني رايانه و نيز شكل) نظارت بر كارمندان مبتني بر فناوري اطالعات

  .ها برسند راسوي محدودة سازمانكار و همكاري در داخل و ف

  :پيچيدگي اجتماعي و شناختي كار در حال افزايش است- 3

سلسله مراتب يكدست . ها با افزايش دائمي پيچيدگي كاري و شناختي روبرو هستند كاركنان سازمان

وني از شود تا كاركنان مجبور باشند با تعداد روز افز موجب مي 3و كار براساس طرح 2، كار گروهي 1)تخت(

 Park/ Wall(روابط اجتماعي، تصميماتي كه بايد اتخاذ كنند و مشكالتي كه بايد حل كنند كنار آيند 

اما، نتايج . دهد گيري، پيچيدگي سازماني را كاهش مي از نظر ابعاد سازماني، تمركززدايي تصميم). 2001

ا گروه، اختيار عمل بيشتري در كار از يك سو، كاركنان ي: تمركززدايي در سطح فردي، وضعيتي دوپهلو دارد

. شود هاي كاري و شخصيتي مي هايي براي برانگيختن پيشرفت كنند، كه موجب فراهم آمدن فرصت پيدا مي

ايد كه كاركنان بايد با  وجود مي گيري در نيازهاي شناختي و كارهاي اجتماعي به از سوي ديگر، افزايش چشم

                                                 
1. Flat hierarchies  
2. Teamwork 
3. Project work 
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هاي مرتبط را نداشته باشند،  اگر كاركنان دانش و مهارت). Sennett 2000(پذيري با آن كنار بيايند  انعطاف

بنابراين، تحقيقات آينده بايد . ممكن است آثار منفي غيرمنتظرة در محيط كار غني سازي شده اتفاق بيافتد

  .هاي آموزشي با توجه با تأثيرشان بر كاركنان تمركز كند بر عملكرد متقابل بين طراحي كار و فعاليت

٣. .. ٣ �ô�©ز�� �  ی�د[\<
X0�ÄÐ	í  :دی�  ¬�Ó xw١   Michael Dick 

2Y>ºZ    :���[   ò�-ا  ���  >ºد�  
 ساختار مقاله  3. 6. 3. 1

تعريف، عناصر اصلي، داليل و پيشينة مفهومي آن مطرح  در بخش نخست، مفهوم يادگيري سازماني باتوجه به

 نظريه مديريت. شوندهاي تحصيلي مورد بحث بيان ميرشتهترين  در بخش دوم، دورنماي مهم. شود مي

هاي مختلف را نيز با هم گذارد، بلكه رويكردهاي رشتهالمللي يادگيري سازماني اثر نمي تنها بر آگاهي بين

مديريت راهبردي، با تمركز اصلي بر منابع داخلي سازماني، رفتار درون سازماني و تحليل آن، . كندتلفيق مي

تواند با يك مفهوم محوري كه مي. كندعنوان يك منبع مناسب رقابتي انتخاب مي و اثر آن را بهتوسعه 

براي نشان دادن . است 2هاي عادي سازماني روالهاي مختلف مكاتب نظري ارتباط داشته باشد، يادگيري

هاي عادي اطالعاتي  شود، در حاليكه روال پرداخته مي توسعه سازمانيعنوان  آنها به پويايي گروهي، به

سرانجام، پيش نيازها و تأثيرات مفاهيم با . آيند شمار مي به مديريت دانشتر، موضوعي از  تعبيري وسيع به

شوند و ضمن آن بعضي نكات انتقادي ارائه  اجمال بيان مي اي و سازماني بهيادگيري، آموزش حرفه توجه به

هايي شامل اطالعات  گزيده Dierkes et al. 2001يا  Cohn/ Sproull 1996عنوان مثال،  به. (گردد مي

  ). اندتفصيلي در باره اين مبحث را فراهم كرده

  مقدمه  3. 6. 3. 2

  تعريف

                                                 
زمينه . دانشگاه اوتو فون گئوريك ماگدبورگ) IEW(دكترا، استاد آموزش بزرگساالن و توسعه سازماني، مؤسسه آموزش و پرورش  -ميكاييل ديك.  1

  .هاي كيفي پژوهش توسعه سازماني، مديريت دانش، آموزش پيشرفته و تخصصي، پژوهش در تحرك شغلي، روش: اصلي پژوهش
2. organizational routines 
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اين . است ظرفيت يك سازمان براي تغيير، متناسب با محيط آن توسعهمعني  يادگيري سازماني به

هر چند كه فراتر از اين محدوده . الح توليدات موجود، ساختار يا فرايندها استتغيير شامل انطباق يا اص

معني تغيير در مركزيت كسب و كار و شرايط دروني يا حتي تغيير در مرزهاي سازماني از راه  تواند به مي

روي يري از رود كه فرايند يادگيادگيري سازماني تنها وقتي بكار مي. تفكيك، ادغام يا ارتباط متقابل باشد

طور  آيد يا به تغييراتي كه خارج از سازمان بوجود مي. اجرا درآيد و در يك مسير پيش بيني شده به قصد

اين نكته، يادگيري سازماني با مفاهيم تغيير  با توجه به. دهد از اين امر مستثي هستند اتفاقي روي مي

 Amburgey/ Kelly/ Barnett 1993; Hannan/ Freeman 1984; Haveman(سازماني متفاوت است 

1992; Lievegoed 1973 .( داللت دارد كه قصد و مسير  موضوع يادگيريمفهوم يادگيري بر تعيين يك

. خوردپيوند مي 1آگاهي از يادگيري در نتيجه، يادگيري سازماني با. كند فرايند يادگيري را مشخص مي

شود، كه ناشي مي 2عنوان يك واحد جمعي سازمان بهپيش نياز ديگر براي فرصت يادگيري سازماني از مفهوم 

آن تعلق ندارد،  واحد، از بيرون آن، يعني همة چيزهايي كه به افراد و چيزهاي متعلق به: بايد درون آن را مانند

تنها ). Aldrich 1979(شود  شامل مي سازمان را در ارتباط با محيطشهر تغيري . از يكديگر تميز داد

هاي يادگيري را تنظيم كرد، نتايج يادگيري را ارزشيابي كرد و  توان هدف درون اين رابطه است كه مي

يادگيري : گردد هاي مفهوم ميسر مي بدين ترتيب شناساي يكي ديگر از مؤلفه. تغييرات را رسميت بخشيد

شود كه برحسب آنها  تعيين مي هايي در نظر گرفته شود، كه در آن هدف 3چرخهشكل يك  سازماني بايد به

اگر نتايج عمليات با انتظارات تفاوت داشته باشد، يا . شود عمليات برنامه ريزي، اجرا و در نهايت ارزشيابي مي

عنوان يك تطبيق يا فرايند  به. انجام اصالحاتي نياز خواهد افتاد ها برآورده نشده باشد، به آن كه هدف

هاي رفتاري يا خود راهبردهاي يادگيري تأثير  بر شرايط رفتاري، هدف تواند يادگيري، اين اصالحات مي

بدون آن كه آشكارا  -مثابه تمثيلي از الگوهاي رفتار موجود انساني بطور گسترده يادگيري سازماني به. گذارد

  .شود در نظر گرفته مي -عنوان فاعل يادگيري نام برده شود از انساني به

شناسي گسترده است و موارد زير را در بر  ابه قلمرو مفاهيم رفتاري در رواندر اين جا قلمرو مفاهيم مش

 ;Duncan/ Weiss 1979(، شناختي )Cyert/ March 1963; March/Olsen 1975(رفتاري : گيرد مي

Huber 1996( تعاملي ،)Argyris 1985; Argyris/ Schoen 1974; Daft/ Weick 1984; Tsoukas 1996( ،

هاي مرتبط با  گيري ، و موضع)Probst/ Buchl 1994; Senge 1990/ 1994; Wimmer 1999(محور - نظام

 ;Maier ft al. 2001(شناسي اوليه ماير و همكاران  در يك گونه). Brown/ Duguid 1996(موقعيت 

Pawlowsky 2001; Shirvastava 1983 (اند يك بازنگري كلي دربارة مباني نظري يادگيري ارايه كرده .  

                                                 
1. awareness of learning 
2 . collective unit 
3 . cycle 
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تر و پوياتر  روز پيچيده ها روز به كند كه محيط سازمان دگيري سازماني از اين جهت ضرورت پيدا مييا

بازار، فناوري، (گذارند  هاي اقتصادي تأثير مي دادهاي درون و نتايج بنگاه ابعاد محيطي كه بر روي. شود مي

ير گذاشته و روند تغييرات را شدت آنها بشكل متقابل بر يكديگر تأث. در حال افزايش است) جامعه، اطالعات

تر شدن زنجيرة يك نوع محصول، چرخة عمر  تر و متنوع در صنعت، مشخصه اين تحوالت كوچك. مي بخشند

هاي خريد  ها و درخواست تر تقاضا براي خدمات و نوسانات شديدتر قيمت تر يك محصول، شدت بيش كوتاه

تر توليد و قلمرو محدودتر راهبري را در  ختارهاي منعطفدر چنين وضعيتي، تدابير فني و سازماني سا. است

موقعيت .ساز ساختاري در تشكيالت دولتي مشاهده مي شود مشابه همين موقعيت مسأله.نظر خواهند داشت

-فقدان سازوكارهاي كنترل جهاني، تغييرات اجتماعي: شود رو مي به اي رو هاي تازه درآمدي بحراني با چالش

الزامات و شرايط فرهنگي و اجتماعي در مراحل گذر يا خلق چهارچوب قانوني متناسب با جمعيتي، تغيير در 

شوند در  هايي كه با اصول اقتصادي اداره مي در مجموع، فشار ناشي از تغيير شكل بر روي سازمان. نوآوري

  .حال افزايش بوده و سرنوشت ساز است

  پيشينة مفهوم

 /Cangelosi/ Dill 1965; Cyert(بوجود آمد  1960حدود دهه  اصطالح يادگيري سازماني اولين بار در

March 1963; Wilensky 1967(. اتفاق افتاد  1970آن در دهه  گيري مفهومي اولين شكل)Argyris/ 

Schoen 1974; Duncan/ Weiss 1979; March/ Olsen 1975( گسترش و تفاوتهاي نظري آن در دهه ،

 Berthoin(انجام گرديد  1990ل و همه پسند و جذاب آن در نيمه دهه تجربه شد، و ويرايش متداو 1980

Antal/ Dierkes 2002 .( يك مرحله برجسته و مهم آن انتشار كتاب پيتر سنگه)Peter Senge 1990 ( با

بود، كه بصورت پرفروش ترين كتاب در آمد و از زمان حضورش تا كنون، در  "1پنجمين رشته علمي"عنوان 

-كما بيش در همان زمان، اين مفهوم بصورت فزاينده. لي بسوي اين مفهوم موفق و پابرجا بودجلب توجه عم

 Pedler/ Burgoyne/ Boydell)(  "2 ندهشركت يادگير"ها شد و در اروپا، در انگلستان از طريق  اي وارد بحث

از اواخر . پذيرش قرار گرفتمورد  (Sattelberger 1991) "3سازمان يادگيرنده "و در آلمان از طريق  ،)1991

. شودعنوان يك واژه كليدي تلقي مي مفهوم اصلي كمتر در مقاالت ظاهر شده است، اما هنوز هم به 90دهه 

 Davenport/ Prusak 1998; 5.4.7( و باالخره اين مفهوم تنوع يافت و با مفهوم دانش مديريت تكميل شد 

����.; Dck/Wehner 2003.(   

، فيول و ليلز 1985در . عنوان، بازانديشي خود انتقادي در وضعيت پژوهش است متون در اين ويژگي

)Fiol/ Lyles 1985, 805 ( توضيح دادند كه متون يادگيري سازماني پر از تفسيرهاي چندگانه اين مفهوم

                                                 
1 . Fifth Discipline 
2 . The learning Company 
3 . Die Lernende Organisation 
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-وهاز نبود كلي كار متراكم و تركيب كار از جانب گر) Huber 1991, 125(، هوبر 1991است، درحالي كه در 

 ,Weick/ Wesley 1996(يك پنج سال بعدتر، وايك و وسلي . كند هاي مختلف پژوهشي ابراز تاسف مي

كه اكنون براي مرور وجود  مفاهيمي توضيح دادند كه قبال بازنگري و مرور يادگيري سازماني نسبت به) 440

انجام  90بيشتري كه در دهه براساس كارهاي . در اين ميان تغييري اساسي اتفاق نيافتاد. دارد بيشتر بود

  : شده است، پاولوسكي چنين ارزيابي كرده است كه

اين روزها رشد متون يادگيري سازماني همزمان شده است با نوعي احساس ابهام، نبود اتفاق نظر و حتي افزايش ... "

  ).Pawlowsky 2001, 64(كوشش براي نظريه سازي تلفيقي استثناء است . سردرگمي

مارچ . گروه كاري با سرپرستي جيمز جي. نشريه كليدي استخراج شد 17مروري متون،  دريك بررسي

)James J. March ( ها را در چند سال متوالي بدست آورد  درصد نقل قول 64تا  57توانست بين) مقدمه بر

Cohen/ Sproull 1996 .(پايدار دهد كه ارتباط ميان رويكردهاي مستقل، بطور تجربي اين بررسي نشان مي

از يك طرف، و رويكردهاي تلفيقي و همساز از طرف ديگر، تاكنون بسوي رويكردهاي كامال يكطرفه تغيير 

هائي است كه در ميان انبوه متون بصورت يكي از مصاديق اين امر در آلمان تعداد زياد رساله. اند جهت داده

اند، اما بايد گفت هنوز باز سازي كرده نظري و تاريخي مفهوم را بشكل بسيار خوبي منسجم، نظام يافته و

؛ Hennemann 1997براي نظريه اقتصادي (اند شكلي توصيفي دارند و از رفتن بسوي تجربه عميق دور مانده

  ).Kranz 2001؛ جامعه شناسي Kleingran 1997نظريه مديريت 

  اندازها چشم   3. 6. 3. 3

هائي است، كه موارد قابل ذكر ها درگير بحثفرهنگمفهوم يادگيري سازماني مثل ناهمگوني رشته ها و 

اندازي  علوم آموزشي و علوم آموزش تخصصي با جزئيات تفصيلي مفاهيم آموزشي و چشم: آن عبارتند از

، توسعه سازماني، با (Arnold 1966b: Geissler 1994)آموزي تخصصي و پيشرفته در سطوح باالتر  حرفه به

، و كار و روانشناسي )3.8.3 ����؛ ����3.4.5(سمت فرايندهاي در حال تغيير  مند به هاي نظامجهت گيري

 ;Baitrsch/ Jutzi/ Delbrouck/ Hasenbein 1998)(سازماني كه بسوي كار صنعتي جهت گيري شده است 

Sonntag 1996 .( همچنين اهميت نظريه جامعه شناسي سازماني(Gherardi/ Nicolini 2001) كه ،

دهد، و از يادگيري و  اساسنامه و تاسيس خود سازمان و مديريت كسب و كار اهميت مي صورت انتزاعي به به

تر، سعي دارد جريان  گرايانه سازمان درك خاصي دارد و همچنين مديريت پژوهش، كه حتي بصورتي عمل

  . عمل مديران را عموميت بخشد، نيز قابل ذكر است

  مديريت راهبردي
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هايي هستند كه بحث يادگيري سازماني را براي اولين بار وزهنظريه اقتصادي و پژوهش مديريت ح

در اين جا از منظر مديريت اجرائي . اند گذاري كردند، كه همچنان تا امروز نيز تفوق خود را حفظ كرده پايه

هاي رقابتي و افزايش بلند مدت ارزش از طريق سرمايه  پذيرفته شده است كه اين نظريه در جستجوي مزيت

هاي تقليدناپذير دانش بجاي سرمايه گذاري در امكانات فرد شركت و سرمايه هويت منحصر به گذاري در

هاي ها، براساس شايستگي سهم فعاليت. (Quinn 1992)شوند  آساني منسوخ و كهنه مي توليدي است، كه به

. آيدحساب مي بههاي شركت  تر از سهم بازار در تمام فعاليت عنوان يك شاخص، بسيار مهم متمايز اصلي به

تكرار مورد تأييد  اين مفهوم از انتقادهايي دربارة جهت گيري نظريه كالسيك مديريت برخاسته است كه به

بر اين ) 2(جهت گيري يك طرفه بسوي بيرون ) 1: (گذارد اين نظريه بر سه مقوله تأثير مي. قرار گرفته است

عيني با معيار حداكثر كردن سود توجيه كرد و  توان بشكلي گيري راهبردي يك شركت را مي فرض كه جهت

طور خطي و تحليلي استخراج  توان به بر تقاضاي مرتبط كه هر تصميم راهبردي را قاعدتاً مي) 3(همچنين 

  .كرد

بطور خالصه، فرضي كه مورد انتقاد قرار گرفته اين است كه توسعه شركت حاصل يك تغيير برنامه ريزي 

الگوهاي نظري جانشين مختلفي مسير را براي درك يادگيري سازمان و . دي استشده بوسيله مديريت راهبر

  .اند عنوان نظريه مسلط امروز هموار كرده تغيير آن به

در نتيجه، فرض . هاي رقابت بلند مدت را حفظ كند مديريت راهبردي بر سر آن است كه مزيت): 1(مرور 

گيري مديريت، چهار نوع  ارد كه برحسب چگونگي جهتبندي وجود د بر آن است كه يك راهنماي كلي مقوله

ها  هاي دروني سازمان و همچنين فرصتعنوان ويژگي ها بهها و ضعفقوت: كندمقوله را از يكديگر متمايز مي

گيري مديريت بسوي  تحليل و كنترل با جهت). 1SWOTتحليل(هاي محيطي  عنوان جنبه و تهديدها به

مبتني بر ديدگاه . ها و تهديدها است حداقل رساندن يا اجتناب از ضعف ها و به ها و فرصت استفاده از قوت

هاي كسب و كار، و ساختارهاي اش بر شاخهگيري مسلط كنوني بر بازار، تمركز اصلي ، برخالف جهتمنابع

وامل معياري از آنجا كه هريك از اين ع. عنوان عامل رقابت است ويژه منابع انساني به ، و منابع داخلي بهشاخه

آورد، بايد شرايط دروني و بيروني بصورت روابط نزديك دو طرفه مورد براي ارزشيابي ديگري بوجود مي

در آغاز . كندبنابراين، مديريت راهبردي در يك چرخة چند جانبه فعاليت مي. تجزيه و تحليل قرار گيرد

شده، و قرار دادن آن بصورت  هاي اصلي، توسعه آن در يك مسير خوب هدايتتعيين كردن شايستگي

هاي دانشي ها و سرمايهدر اثناي اين وظيفه، كيفيت خاص قابليت. (Prahalad/ Hamel 1990)درست است 

هايي كه الگوهاي  قابليت": شودكانون توجه تبديل مي هاي اصلي است، ضرورتا به كه شكل دهنده شايستگي

                                                 
1. Strength, Weakness, Opportunity, Threat 
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). Grant 1991, 122; Spender 1996b(آورد را بوجود مي "اي از هماهنگي ميان مردم و ساير منابعپيچيده

  . (Grant 1996; Tsoukas 1996)ي ديدگاه مبتني بر منابع است نتيجه مبتني بر دانشديدگاه 

. شود درك مشابهي منجر مي تصميمات مديريت به 1)مرزبندي شده(مفهوم عقالنيت محدود ): 2(مرور 

اطر ناقص بودن دانش، مشكل بودن ارزشيابي رويدادهاي آينده، و همچنين طرفانه نيز بختوانائي استدالل بي

 ;Ggerenzer/ Selten 2001(محدود بودن گزينه تصميمات جايگزين، يك آرمان شكست خورده است 

Smon 1996 .(گيري را، بطور مثال، از طريق مشاهدات گيرندگان پيچيدگي وظايف تصميمدر نتيجه، تصميم

گيري و مديريت در بهترين  در نتيجه، شايستگي تصميم. دهندها كاهش مي يق عادي سازيگزينشي يا از طر

 –آنها مبتني بر تجارب ذهني و سنت اجتماعي . كافي نيست وضعيت، براي تصوير سازي و آموزش رسمي

يادآوري مطرح شدن اصطالح يادگيري سازماني در  توسعه بيشتر اين رويكرد مستقيماً به. فرهنگي است

فرض  (Cohen/ March/ Olsen 1972) "2الگوي سطل زباله"رويكرد مشهور . گرددنخستين بار برمي

، عمل كردن، مسئله ها، و )هرج و مرج سازمان يافته(گيري كند كه، در موارد مبهم بودن موقعيت تصميم مي

توان اساسا، مي. ندكنراهكارهاي ان بطور همزمان با يكديگر در موقعيت مناسب يا نامناسبت برخورد مي

گيري اثربخش فقط در شرايط تراكم تجربه، يادگيري از طريق عمل، يا بازانديشي گفت كه فرصت تصميم

  . (Baecker 1998b)آيد  گيري بدست مي هاي تصميم تجربيات در موقعيت

نه تنها . است عنوان يك تغيير برنامه ريزي شده نيز تصور باطلي بنابراين، تصور توسعه شركت به): 3(مرور 

ها مانع  عالقه بودن سازمان هاي متفاوت، روابط قدرت و بيهاي ذينفع با انگيزهاطالعات ناقص، بلكه گروه

در عوض، تغيير، در مقايسه با نظريه زيستي تحول، . (Hanft 1996)تغيير درست و هدايت شده است 

 ;Hannan/ Freeman 1977جمعيتي؛ نظريه اقليم شناسي (شود عنوان يك فرايند تحولي تعريف مي به

هاي حاكم بر شاخه  ورشكستگي، بحران(، گزينش )مثال از طريق بنيادهاي جديد(سازوكارهاي تغيير ). 1984

در مقابل، حمايت . گذارنداثر مي) به معني جامع سازماني(همزمان بر سطح تمام اعضاي جامعه ) كسب و كار

هاي كنترل و  عنوان تجارب موجود، نظام اين راهبردها به. يابدو باز توليد راهبردهاي موفق ضرورت مي

گردد، بخاطر اين كه تمرين و عمل بر مي بنابراين، منابع رقابتي مرتبط به. آورندمذهبي را بوجود مي

 ;McKelevey/ Aldrich 1983(هاي مرتبط و پويايي را بسازد و از آن حمايت كند  شايستگي و بنيان

Nelson/ Winter 1982 .(  

مقايسه رفتاري و كشف يك  هاي مختلف، منتج به بطور خالصه، نقد نظريه مديريت كالسيك، از ديدگاه

   .(Kieser/Beck/tainio 2001)شود رشته از قوانين و مقررات روزمرة سازماني مي

                                                 
1. bounded rationality 

2  ."the garbage can model" هرج و مرج "مانند  رويكردي است كه توسط مايكل كوهن مطرح شده و آن يك الگوي رفتار سازماني است كه رفتار مؤسسات را به
 )ويراستار(كند  توصيف مي "سازمان يافته
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   1روال عادي سازماني

رفتاري ميان افراد يا ميان اي از روشهاي عنوان الگوي تعريف شده به هاي عادي سازمانيمفهوم روال

اي يا  ماهيت رويه: ها عادي، از جمله عبارتند ازهاي روالويژگي. افراد و ساير منابع تعريف شده است

اي آنها، پايايي آنها، ارائه غير كالمي آنها و اين واقعيت كه توسط بازيگران متعددي در سازمان بوجود  زنجيره

تفكيك زير را مطرح مي ) Pentland /Rueter 1994(پنتلند و رويتر  .(Cohen/ Bacadayan 1996)آيند مي

هاي  ها و روال مثابه بيان دستاورد تالش هاي عادي به هاي خودكار، روال مثابه واكنش هاي عادي بهروال: كنند

وم ها و تغيير مفه افزايش تفاوت مثابه دستور زبان عمل، و بدين ترتيب دنبال كردن مسيري كه به عادي به

هاي رفتاري خودكاري بود كه از طريق آن  هاي عادي شيوهدر آن زمان، منظور از روال. شود منجر مي

. افتادآمدهاي رفتاري اتفاق مي ها از طريق پييادگيري روال. يافتهاي جستجو و انتخاب كاهش ميفرصت

 "هاي عملياتي استاندارد هروي"اين برداشت مقارن بود با درك اوليه يادگيري سازماني، مبتني بر كسب 

)Cyert/ March 1963 ( هاي يك رفتار كه در مراحل پي در  عنوان قابليت به "هاي فردي مهارت"يا پرورش

از آنجا . (Nelson/ Winter 1982)اثبات رسيده است  پي هماهنگ شده و كارائي آن در يك زمينه خاص به

ارتباط  3يا دانش خاموش 2آيند، با مفاهيم دانش ضمنيياجرا در م ها برخي بدون توجه آگاهانه بهكه روال

، بر اين نكته )Giddens 1984(گيدنز  دومين برداشت، با ارجاع به). موارد زير نگاه كنيد به(كنند برقرار مي

توانند بنابراين، مي. هاي انتخاب هستندها بيان كننده رفتارهاي فعال و حاوي فرصتتأكيد دارد كه روال

ها با  رمزگشايي و انطباق عملكردها براي انطباق مستمر روال. ا را تغيير دهند يا بازسازي كنندساختاره

 Berger/ Luckmann(  4اين فرضيه با نظرية ساختن گرايي اجتماعي. هاي گوناگون ضروري استموقعيت

با اين فرض، بعد . رزدو معاني تاكيد مي ارتباط دارد كه بر ساختن فعاالنه و مذاكره عمومي دربارة ) 1967

هاي ايجاد شده انفرادي و عمومي است كه اكنون روال در اين پيوند دوطرفة . شودجمعي يادگيري نمايان مي

گيرند و ساختار اصلي  هاي واقعي نشأت مياين دستورالعمل ها از موقعيت. شودظاهر مي دستور زبان عمل

. كنند هاي مختلف توصيف مي قطعي براي موقعيت ها، همانند بكارگيري زبان، بشكل جهت گيري عمل

عنوان الگوهايي ديده شوند كه بصورت عملي همه  هاي عمل يا بهعنوان فرصت توانند بهها ميبنابراين، روال

 : كنند جنبه هاي مرتبط با يك وظيفه يا يك موقعيت را اداره مي

كه بوسيله انواع مختلفي از ساختارهاي سازماني،  –مجموعه اي از الگوها ... يافته عبارت است از  يك روال سازمان"
  (Pentland/ Rueter 1994. 491) "انداجتماعي، مادي، و شناختي توانمند و محدود شده

                                                 
1. organizational routines 
2 . implicit knowledge 
3 . tacit knowledge 
4. social-constructivist 



455   VW VW VW VW٣٣٣٣::::*z{|*z{|*z{|*z{|    2�  �و�2�  �و�2�  �و���� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    � �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و 2�  �و� ����    �    ا�ا�ا�ا
 

  
 

است يا  (Wenger 1998b) 2، كه مبتني بر نظرية فعاليت"١الگوي جامعه اهل حرفه" اين برداشت به

عنوان ساختارهاي هماهنگي كه در طول تاريخ تكوين  به (Engestrom 1999b) 3هاي فعاليتالگوي سامانه به

  ). 5.1.2 ����(اندنزديك است  يافته

 توسعه سازماني

مفهوم مورد نظر خودرا از ) Chris Argyris and Donald Schon(كريس آرگيريس و دونالد شون 

  : عبارتند از 4هاي تدافعي روال. اندمشاهدة نوعي روال سازماني توليد كرده يادگيري سازماني، با

اجرا  دردسر يا خطر، به منظور حفاظت افراد از گرفتار شدن به هايي كه در درون يك فضاي سازماني، بهها و سياستاقدام"
شود و درعين حال از شناخته شدن علل اين دردسر يا خطري كه افراد يا سازمان را در كليت خود تهديد كرده  گذاشته مي

  . (Argyris/Schon 1996, 99 f.; Argyris 1993) "كند جلوگيري مي

هاي گنگي نيز هستند كه با  اند شامل پيامروشني تصوير شده اين سازوكارهاي تدافعي در عين اين كه به

مانند و از ناپذير باقي مي ها بصورت بحث در همان زمان، اين ابهام. مانداين روش ماهيت آنها پوشيده مي

ي آن ايجاد نتيجه –شود ع بحثي دفاع ميتواند بحث شود در برابر هر نوناتواني بحث در باره چيزي كه نمي

يك مثال براي اين مورد هنگامي است كه ميان  .(cf. Argyris 2004)گذاري است  اليه چند سطحي سرپوش

ها همة بخش -يا حتي هنگامي كه -تواند بوجود آيد، هرچند كه هاي يك شركت همكاري نميافراد يا بخش

تواند  مي "مشاركت نياز داريم ما به"بيان مثبت، . ورزندخودشان اصرار مييا افراد بطور مداوم بر اهميت زياد 

  . معني پايان هر نوع تالش عملي باشد به

ها وجود آورندة آنها، قابل بحث نيستند، اين پيام هاي دفاعي بههاي مبهم و واكنش كه پيامبخاطر اين

-آورند كه باهم بخوبي جفت وجور ميجود ميرا بو 5اي هاي بسته آساني بصورت مستقل درآمده و حلقه به

شود، كه بصورت ديگري، اغلب چنان با هوشمندي پنهان مي) ترس پنهان شده(پيام اصلي و واقعي . شوند

-ها تائيد مي كساني كه قصدش بوده نمي رسد، ترس در نيتجه، پيام به. شودمخالف قصد اصلي ، فهميده مي

 Peterson et(پترسون و همكاران . آيدان كردن آنها بوجود ميشود، و حتي داليل بيشتري براي پنه

al.1995 (گرهاي عمومي علل  روان درمان. را توضيح دادند 6اي در مفهوم درماندگيِ آموختهپيامدهاي انگيزه

 /Bateson/ Jakson/ Haley(اند  ناميده 7"تنگنا"ضرورت متقابل اين پيامدها را در نظامهاي خانوادگي تحت 

Weakland 1956 .(ها، اين نوع الگوهاي ارتباطي نه تنها بصورت برخورد ميان دو نفر پيدا  در سازمان

                                                 
1 . community of practice 
2 . theory of activity 
3 . model of activity systems 
4 . defensive routines 
5 .loops 
6 . learned helplessness 
7. Double-bind 
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اين نوع سازوكارها نه . دهند اي را در سراسر سازمان تشكيل ميهاي بستة پيچيدهشود، بلكه آنها حلقه مي

ي متقابل در ارتباط با هاشوند، بلكه در اثر واكنشصورت عمدي از خارج تحميل مي طبيعي هستند نه به

  . توان از يادگيري سازماني سخن گفت در اين راستا، مي. آينديكديگر بوجود مي

اقدامات سازماني اغلب با اين سطح . آيداز طريق برقراري ارتباطات، يك واقعيت سازماني پنهان بوجود مي

هايي است كه موجب انجام  انگيزهداليل منطقي، اهداف قانوني و وظايف، تنها بخشي از . پنهان مرتبط است

هايي اينها نظريه. نامندمي 1هاي حمايتينظريهاين داليل را ) 1996(آرگيريس و شون . شود اقدامات مي

اي يا يك اند، و اغلب آنرا بصورت يك آرمان حرفهتصرف خود درآورده هستند كه بازيگران از پيش آنها را به

، بهرحال، توصيف كننده رفتار قابل مشاهده از ها دركاربستريهنظ. دهندهنجار دروني شده نشان مي

توان منبع ديگري از  ، مي2گر عمل ي هدايتا با تميزدادن ميان هردوي اين سطوح نظريه. بيرون هستند

  .يادگيري سازماني را يافت

ها  خارج از سازمانآنها در  ها يا واقعيت مربوط به هاي كاربست و حمايتي با واقعيت درون سازماننظريه

-آنها در ارتباط با سازمان عمل مي -حتي اگر همواره افراد بازيگري هم وجود داشته باشند. سرو كار دارند

شوند، ها و قوانين، ساخته مي ها، ارزش نظريه. دهند ها نشان مي اين دقيقاً همان چيزي است كه نظريه - كنند

گونه است كه آنها مستقل از هر فردي اعتبار خود را حفظ  اين. كنندشوند و باهم كار ميبكار برده مي

-آيند اين مشاهده است كه روال همين نسبت ناخوش به). Senge 1994/1990در  الگوهاي ذهني(كنند  مي

اغلب نويسندگان با پيروي از آرگريس و شون . مانند حتي اگر بازيگران تغيير كنند هاي دفاعي پايدار مي

نام  گيرد به گر عمل صورت مي هاي هدايت كه تالشهايي كه براي تغيير اين نظريه توافق دارند) 1978(

اين يادگيري با يادگيري حلقة بستة تكي يا . شود خوانده 2يادگيري نوعيا  3يادگيري با حلقة بستة دوگانه

هاي پنهاني شامل نظريه 2يادگيري نوع. كه تنها شامل انطباق عمل با شرايط بيروني است تفاوت دارد 1نوع

هاي عمومي تواند شكل گيرد؛ و چارچوب گيري براي عمل مي از اين طريق، معيارهاي جديد سمت. است

هاي بسته كنترل و تقويت كننده عمل منفي  اين سبك يادگيري امكان قطع حلقه. تغيير كند تواند مرجع مي

     .سازد هاي جديد را ميسر ميكار بردن روال آورد، و به را بوجود مي

در  هاي فردي و عمومي ها را بطور كلي براي تنظيم راهنمائي پيتر سنگه فرايندهاي يادگيري در سازمان

او فرايند يادگيري . ، مشاركت شغلي عملي و الگوهاي نظري انداز چشم: سه سطح مورد بررسي قرار داده است

انداز فرد، اهداف و  چشم كه كار روي) 1( تسلط شخصيرشته علمي توصيف كرده است؛  5كمك  را به

بهرحال، اين . كنددهد و فرايند رشد فردي را از منظر تلفيقي توصيف ميها را مورد توجه قرار ميظرفيت

هاي ساير  انداز هاي شخصي با چشم انداز افتد، بلكه درعوض، چشمرشته علمي در خالء و انزوا اتفاق نمي
                                                 

1. espoused theories 
2. action-leading theory 
3 . double loop learning 
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اين فرايند بخشي از ). 2(شود هماهنگ مي  ازهاي عمومياند چشماعضاي سازمان تركيب و در نتيجه، با 

ها با منابع موجود، نشان  دهد، و با مقايسة هدفروال روزانه سازماني است و زمينه دائمي تنش را شكل مي

، بازيگران فعال در )3(  يادگيري گروهيدر رشته علمي . توسعه دارد ها نياز بهها و روش دهد كدام تواناييمي

و مكمل موافق هستند، و خودشان را براساس مشاركت شغلي سازمان  هاي عمومي ا توسعه شايستگيصحنه ب

ها يا با اين اقدام، فرض. شوند هاي حل مساله كه در عمل موفق هستند مجددا تعميم داده ميراه. دهندمي

ا را كه تعيين كنندة بينش ها و محيط آنهسازند واقعيت سازمانآيند كه مارا قادر ميهايي بوجود مينظريه

ها و تغييرات آنها در  منظور حصول اطمينان از تعادل سازنده ميان ثبات اين فرض به. ماست درك كنيم

الگوهاي بازانديشي داريم؛ يعني اين كه آنها شايسته انجام يك كار جمعي دربارة  فرايند يادگيري نياز به

صورت  هاي يادگيري در نهايت به ، اين سبكام يافتهتفكر نظدر رشته علمي پنجم، . هستند) 4( ذهني

ترتيبي كه بجاي هدايت بسوي فكرهاي منفرد در يك مسير جدا افتاده،  شوند بهتفكري با يكديگر تلفيق مي

ترتيب در زمان و مكان ديده  هاي پيچيده به از آنجا كه مداخله در نظام. شوندها هدايت  بسوي همبستگي

-متمركز مي 1اي بر فرايندهاي نظارتديشيدن بطور مستمر در مدت زمان قابل مالحظهشود، اين شيوه انمي

آمدهاي رفتارهاي خود را  اعضاي سازمان يادگيرنده بايد در بافت يك شبكه فكر كنند و بياموزند كه پي. شود

  .براي تمامي شركت مورد ارزيابي قرار دهند

  مديريت دانش

شناسيم،  هاي سازماني ميعنوان روال آنرا به د و ساختارها، كههماهنگي مطلوب و نزديك ميان افرا

انگيزد كه براساس محتواي مورد استفاده اين هماهنگي پرسشي را بر مي. همچنين تابع مديريت دانش است

اي  تر، روال عادي منبع مناسب چالش طلبانه بيان دقيق به. و آموخته شده چه چيزي بايد هماهنگ شود

مديريت دانش مراقب . عنوان راهنماي عمل تأثير گذار است نش موجود در آن است كه بهنيست، بلكه دا

 ����؛  Wehner/ Dick 2001(ها با دانش سروكار داشته باشد هاي درون سازماناست تمام مظاهر و جلوه

ها،  گروه( هاي فعاليتيشود كه وظيفة دانش ايجاد دگرگوني در درون يا بين نظامبطور كلي، بيان مي. )5.4.7

- بنابراين، ما سه گردش و روند ثابت فرايندهاي دگرگوني را تشخيص داده. است) هاي گروهي ها، طرحبخش

  : (Dick/ Wehner 2002)ايم 

ها بكمك يا داده/هاي مستقل اطالعاتي وبراي توليد زمينه هابين دانش و اطالعات يا داده 2تغير شكل -

عنوان مبنايي  هاي واقعي و در نتيجه استفاده از آنها بهدر موقعيت دانش كسب شده از طريق انجام وظايف

  هاي جديد عمل؛ براي موقعيت

                                                 
1. monitoring processes 
2 . transformation 
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- توليد دانش از جمله براي خدمت رساني به هاي ضمني وآشكار ارائه دانش، تغيير شكل بين شكل -

  هاي ديگر؛ و نيز

رار و از سوي ديگر، ، از يك سو براي حفظ سنت و استمتغيير سكل بين ساختارهاي فردي و جمعي -

 .امكان پذيري كسب ذهني ابزارها و فرايندها و قواعد نشأت گرفته از فرهنگ

شامل  -عنوان فرايندهاي كسب و يادگيري در سطوح مختلف فعاليت تواند بهها مي اين تغيير شكل

تنيده  آنها بجاي اين كه بصورت مستقل جريان يابند درهم. درك شود -عمليات، اقدام، نظام، فرهنگ

يا استانداردسازي دانش كار آساني ) مدون كردن( 1دهد كه سنجش، شكل دادناين امر نشان مي. شوند مي

ها يا مثل سازمان(هاي فعاليت اجتماعي نظام -در ساختارهاي فيزيكي و فرهنگي 2دانش محلي. نيست

اين دانش داراي . آيدا بدست ميه شوند و از طريق مشاركت در اين گونه فعاليتتعبيه مي) هاي توليدينظام

 /Scribner)( ها مناسب نيست  هاي عالي يا ساير زمينهمحدوديت محلي است، بنابراين لزوماً براي هماهنگي

Di Bello/ Kindred/ Zazanis 1991; Waibel /Dick/ Wehner 2004 .(. چنين دانشي بخصوص بخاطر

 Backler(ها بودن، براي سازمانها بسيار با ارزش است مينهز هاي ساكت بودن، محلي بودن و وابسته بهويژگي

1995; Spender 1996a .(آيد كه در محدودة مرزهاي كدام براي هر مديريت دانش اين سئوال پيش مي

حدود دانش نشانگر فرهنگ . ديگران انتقال يابد بايد انجام گيرد و به تواند يا مي ها مي دانش تغيير شكل

پاولوسكي . يابدها اهميت بيشتري مي برابر اين پيشينه، مديريت دانش براي توسعه سازماندر . سازماني است

)Pawlowsky 1998 (او سطوح مختلف . كوشش كرد مفاهيم مختلف مديريت دانش را باهم تلفيق كند

انواع ، )رفتار و فرهنگ شناختي، وابسته به(هاي يادگيري ، سبك)ها فرد، گروه، سازمان، شبكه(يادگيري 

) تعريف، تعميم، انتشار، تلفيق، كاربرد(و مراحل يادگيري ) 3تكي، دوتائي و تكراري: سه حلقة بستة(يادگيري 

هاي چارچوبي براي ظرفيت) Schuppel 1996(اين رويكرد تلفيقي، مشابه كار شوپل . را مورد توجه قرار داد

هاي فردي، ساختاري و فرهنگ دانش و موانع توصيف جنبه ها است كه او افزون براين، به يادگيري سازمان

روشن است كه در قياس با مراحل يادگيري توصيف شده بايد ميان دو سطح توليد . پردازديادگيري نيز مي

بين برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي عملكردهاي واقعي، و  4چرخة كوتاه مدت عمل: دانش تميز داده شود

مجوز بهره برداري، يعني نوعي  -با شدت كمتر -توليد، انتشار و  كه شامل 5پروراندن چرخة بلند مدت

فهم آن كمك كند و تا كنون در اين  بايد به رويكردهاي جامعه شناسانه علمي . است "6منحني زندگي دانش"

 . (Kuhn 1962; Mannheim 1982; Schutz/ Luckmann 1974)آن توجه شده است  بحث كمتر به

                                                 
1. Fomalize 
2 . local knowledge 
3 . deutero loop 
4 . Short-term action cycle 
5 . Long-term cultivation cycle 
6 . life curve of knowledge 
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 آمدها ها و پي يتأثير گذار 3. 6. 3. 4

  مفهوم سازمان

انداز مديريت، در نظريه سازماني تاكيد از ساختار سازماني بسوي  همانند تغييرات توصيف شده در چشم

مؤثر بوده است  1هاي سازمان در اين باره نظرية نظام. (Morgan 1986)تغيير سازماني حركت كرد 

)(Baecker 1998a; Luhmann 2000 .هاي خودعنوان نظام ها در ارتباط با محيط بهدر اينجا، سازمان–

سنجش عدم تعادل و هدف گذاري  معني وجود فرايند دائمي اين امر به. شوندبازتوليد ديده مي–بازنگر و خود

استعداد بازانديشي،  ، نيز به)Giddens 1984(نظريه ساختارگرايي، ابداع شده توسط گيدنز . براي تعادل است

افزون بر . (Ortmann/ Sydow/ Turk 2000)ها اشاره دارد  بازگشت پذيري و توسعه پذيري سازمان

اي كه توصيف كننده رفتار و فرايندهاي توسعه در سطح رويكردهاي جامعه شناسانه، رويكردهاي روانشناسانه

 ;Katz/ Kahn 1966; Welck 1969(گير هستند اي با اين موضوع در سازماني هستند بطور فزاينده

Wimmer 1999 .( اين پويندگي نظريه سازماني پيش شرط مفهوم يادگيري سازماني است و با موارد مشابه

كنند چرا ها بازانديشي ميها دربارة سازمانآيد كه چگونه سازمانناگزير اين سئوال پيش مي. شودتقويت مي

اي بسط مفهوم  رود تا اندازه انتظار مي. تواند از يادگيري خود آگاه باشدري ميكه، اصوالً، يك فاعل يادگي

 /Orlikowski 2002; Lee(كمك كند  3يا جوامع اهل حرفه مستقل از شركت 2هاي توزيع شده سازمان به

Cole 2003 .(  

  مفهوم يادگيري

پردازان سازماني،  ا نظريهكنند كه چر اين پرسش را مطرح مي) Weick/ Westley 1996(وايك و وستلي 

 –شناسي از مفهوم يادگيري فاصله گرفت بسوي آن گرايش يافتند، اما  اي كه رواندرست در همان لحظه

رسد، در بررسي مفهوم يادگيري در طول  بنظر مي. آن را سودمند يافتند -برعكس مفهوم تغيير و انطباق

ن را از رفتارگرايي بسوي شناخت گرايي، اجتماعي، زمان، نويسندگان مرتبط با اين حوزه، نقطه نظراتشا

هاي موقعيتي تغيير دادند و در اين راستا، مفاهيم مرسوم يا انحصاري را بكار نبردند ساختن گرايي تا ديدگاه

در همان ابتدا، مشخص شد كه ). كردند كار ميMarch/ Hedbergمثل گروهي كه با مارچ يا هدبرگ (

. شودنظام و محيط اطرافش ديده مي/ 4اي در تعامل نزديك ميان سازواره يند چرخهعنوان يك فرا يادگيري به

تر  چرخة كوچك: هاي متفاوت، بر اين نكته كه دو چرخه متمايز وجود دارد تفاهم برقرار است رغم واژه به

                                                 
1 . system theory of organisation 
2 . distributed organisations 
3 . company-independent communities of practice 
4 . organism 
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 ظرفيت يادگيريمشخصه ديگر اهميت زياد . 2تر يادگيري نوآورانه و چرخة بزرگ 1يادگيري انطباقي

انداز، فاصله گرفتن، سبك يادگيري،  يادگيري، انتخاب يك چشم است، مانند ميل به) يادگيري تكراري(

يادگيري سازماني برجسته ترين مثال براي بسط مفهوم يادگيري، از رفتارگرايي تا . گفتگو يا بازخورد است

بسط . تركيب شده باشد نگر تا نظام فعاليت، يعني، نظامي كه بشكل جمعي شناخت گرايي و موضوعات كل

و  3العمر و آزادسازي بلحاظ روش و وسيله، در يادگيري الكترونيكي مفهوم يادگيري مادام آن در طول زمان به

روشني در گرايش آشكار بسوي  با اين همه، بسط فضايي آن به). 3.7.9 ����(انجاميده است  4يادگيري مختلط

 Baitsch) ����(افتد  مه آنها قبال از هم جدا بودند، اتفاق ميهاي كاري، يادگيري و نوآوري، كه هادغام حيطه

1998; Brown/ Duguid 1996; Fischer/ Rauner 2002b; Wenger 1998b; 2.4 .  

  5آموزش تخصصي

شكل مناسبي تربيت  آموزش تخصصي با اين مسأله سرو كار دارد كه كارگزاران متخصص چگونه بايد به

اند با جزئيات بيشتري  كه با مفاهيم قبلي مرتبط عنوان مفاهيمي گي بهبنابراين، صالحيت و شايست. شوند

هاي غير متمركز سازمان، مشاركت و كارگروهي اساس شكل. (Bremer 2005b ;.���� 3.4.2)شوند بررسي مي

. (Dehnbostel 2002a; Dybowski 2002b)دهد يادگيري و فرايند نوآوري در درون سازمانها را گسترش مي

برد، كه الزامات و شرايط اقدام تخصصي را پيش بنابراين، آموزش تخصصي نه تنها از دانش خبره بهره مي

خواهد  كارگر ماهري كه مي. سروكار داشته باشد شود تا با تغييرات مداوم كند، بلكه آماده ميبيني مي

هاي كليدي ها و صالحيتمهارتنگرانه رشد فردي،  استقالل بيشتري داشته باشد بايد خود را در مفهوم كل

شناسي كار، كه  برپايي آموزش تخصصي در درون عمل تخصصي و هم پوشاني آن با روان. متقاطع تلفيق كند

مانند يادگيري سازماني آن  مفاهيم روشي دست يابيم كه بتوان هم تر تجربي است، موجب شده است به بيش

تجربه  هاي يادگيري غيرمتمركزمحلبراي مثال، . (Fischer/ Boreham/ Roben 2004)را باز تعريف كرد 

دهد و يادگيري مبتني بر برنامه درسي را در يك زيرساخت كاري و يك زير ساخت يادگيري بهم پيوند مي

(3.7.4 ����.; Dehnbostel/ Holz/ Novak 1992) .هايي كه با كار ارتباط دارد، مانند كارائي عملياتي و  هدف

توان اميدوار بود دانش مبتني بر بنابراين، مي. شونداف يادگيري فردي پي گيري ميكيفيت و همچنين اهد

-تجربه و برنامه درسي بتواند بطور مساوي مورد توجه قرار گيرد، و در دانش رفتارتخصصي تلفيق شودجرگه

 شوند مدعي چيزهايهاي كيفيت و حل مسأله كه با مسائل واقعي و تجارب شركت كنندگان درگير مي

   .( ���� .Derboven/ Dick/ Wehner 1999; 5.4.2)مشابهي هستند

                                                 
1 . adaptive learning 
2 . innovative learning 
3 . e-learning 
4 . blended learning 
5  Professional Education 
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  تفسير

منتقدين از يك . شود هاي مرتبط با يادگيري سازماني اغلب بطور گسترده و اصولي پرداخته مي پرسش به

گويند اين يادگيري از نظر فلسفي افراطي و فاقد جزئيات و پيشنهادهاي مشخص براي ديدگاه عملي مي

با اين حال، اين امر . در واقع، تاكيد براين است كه در عمل تقاضايي وجود دارد.  (Garvin 1993)اجراست

اندازه كافي مشاهده و دربارة آن انديشه  چنين مويد آن است كه تا كنون تجربه يادگيري در سازمان به هم

دهايي را شامل اي است كه عملياتي شدن تجربي يا پيشنها غلبه با مفاهيم نظري و پيچيده. نشده است

 (Argyris; Senge)ها اتكا دارند  اين تجربه از طرف ديگر، تجارب عملي و الگوهايي كه منحصراٌ به. شود نمي

سرانجام، ايجاد ارتباط بين يادگيري و . اند ارزيابي نشده اندازه كافي در درون ساير الگوهاي مفهومي به

الگوهاي آزمايشي است و در نتيجه تنها نشان دهنده  بهكه اجراي تجربي محدود  هاي جمعي، تا هنگامي گروه

 –مطالعات اكتشافي و زمينه محوري كه ابعاد فرهنگي . فرد در شرايط تحت كنترل است، بسيار دشوار است

هاي جدي هدايت سمت پرسش اجتماعي و سياسي خرد را در نظر گرفته و برنامه يادگيري سازماني را به

  . كند ضروري خواهد بود

        دا�  ï$ا���t  0ردا�  ï$ا���t  0ردا�  ï$ا���t  0ردا�  ï$ا���t  0ر            ٣٣٣٣. . . . ..... . . . ����
 >�:� ¼âر2م    ١©�ر�	�  �cA     ٢و     Martin Fischer & Nick Boreham 

2Y>ºZ  :      ���[   ò�-ا  ���   >ºد�  
 مقدمه  3. 6. 4. 1

هاي آموزش و  گردد كه اغلب در بحث بعدي از شايستگي شغلي برمي به "3دانش فرايند كار"اصطالح 

. اي شناخته شده استگيرد، اما در سالهاي اخير اهميت آن بطور فزاينده مورد غفلت قرار مي ايتربيت حرفه

بطور خالصه، دانش فرايند كار عبارت است از درك فرايندهاي كلي كار در يك سازمان، در برابر دانش پايه 

ك بخش از آن بسيار محدودي كه زيربناي يك وظيفه فردي يا يك شغل محدود و تعريف شده در درون ي

اول، در . كندهاي معاصر كمك ميشناختن اهميت اين دانش در سازمان حداقل سه عامل به. سازمان است

                                                 
 .نگاه كنيد 3.6.0مقاله  براي شرح حال به - مارتين فيشر.  1
  .نگاه كنيد 3.6.0مقاله  براي شرح حال به - نيك بورهام.  2

3. Work process knowledge 
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رقابت  تر سازماندهي كار به يافته  هاي تشكلاقتصادي، با توسعه راه) البته نه همه(هاي بسياري از بخش

ساالري  لط نوعي سازمان مبتني بر ديواناوايل و اواسط قرن بيستم شاهد تس. جهاني پاسخ داده شده است

. سلسله مراتبي ديواربندي شده، مديريت دستوري و كنترل و مرزبندي مستحكم ميان وظايف بود

هاي ثابتي كه توسط مديريت گيري در باالترين مراتب سازماني متمركز بود و بقيه كاركنان از روش تصميم

شدن سلسله مراتب، ) تخت(ابت جهاني، بهرحال، با مسطح رق در پاسخ به. كردندشد تبعيت ميتعيين مي

هاي خود مديريتي، رشد  از گروه) بخشي( تلفيق وظايف، چند مهارتي شدن و تفويض اختيارات بيشتر به

در نوع جديد . اين تحول مستلزم داشتن دانش مورد نياز توسط كاركنان بود. سازمانهاي صنعتي بوجود آمد

منظور  بهبود دائمي محصول به رود فراتر از مرزهاي تعيين شده كار كنند و به ظار ميسازمان، از كارگران انت

براي توانائي در انجام اين . وري كمك كنندبازار و افزايش بهره تر زماني به حفظ توجه مشتري، دستيابي سريع

هاي سلسله مراتبي  سازمانتر از كاركنان در  كار، آنها نياز دارند فرايند كلي كار در سازمان را بسيار وسيع

گيري  دوم، برعكس گذشته كه جهت. دانش در محدوده شغل خودشان نياز داشتند سنتي بدانند كه تنها به

شد، اي بود كه توسط توليد كننده آموزش تعريف ميهاي ويژهاي بسوي صالحيتآموزش و تربيت حرفه

كه اين كار در انواع  هنگامي. اقعي كار جهت بدهدفشار بسيار زيادي وجود دارد كه آنها را بسوي نيازهاي و

اي كه توصيف شد انجام پذيرفت، نهضتي در طراحي برنامه درسي مبتني بر كل فرايند  هاي سازوارهسازمان

بوجود آمد، كه ) شودشامل فرايند كسب و كار، فرايند توليد و فرايند كار، كه در زير توضيح داده مي( 1كار

هاي نظري و مفاهيمي كه بر عمليات فني مانند ماشين كاري و تعمير و  بر رشتهبرخالف سنت گذشته 

در حالي كه دانش نوع اخير از برنامه درسي مبتني بر دانش فرايند . نگهداري، متمركز است تأكيدي نداشت

تي اي نوع سنسمتي است كه موقعيت بنيادي خودش را در برنامه درسي حرفه كار حذف نشده، اما گرايش به

سوم، اكنون معلوم شده است دانش پايه كه زيربناي كار كاركنان سطح مياني مانند . از دست بدهد

هاي تعمير و نگهداري است فراتر از علوم مهندسي توسعه پيدا كرده است و مشتمل بر دانشي است تكنيسين

اي از كار و تجربه هدانشي كه از تجاربشان در درون مجموع –سازند  كه خودشان آن را در متن كار مي

- عنوان سازنده مهم اين دانش پايه معرفي مي پژوهش در اين مشاغل، دانش فرايند كار را به. شودساخته مي

اي در اين دانشِ پايه، غايب نيست، اما موقعيت بنيادي خود را  مطابق توضيح زير، دانش علمي و رشته. كند

كرد مورد اي سنتي بطور كلي فرض ميمه درسي تربيت حرفهدهد و با روشي متفاوت از آنچه برنا از دست مي

  .گيرداستفاده قرار مي

خود . اي توسعه يافته است مفهوم جديد دانش فرايند كار بوسيله پژوهشگران در آموزش و تربيت حرفه

 Wilfried(است كه اصل آن توسط ويلفرد كروز  Arbeitswissenاين اصطالح ترجمه واژه آلماني 

Kruse1986( دانش "تعريف اصلي كروز از اين اصطالح توسط شبكه پژوهش اروپايي  .پيشنهاد گرديد

                                                 
1. total work process 
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توسعه يافت، طرحي كه شامل مؤسسات پژوهشي از ده كشور  "فرايندكار در توسعه فناوري و سازماني

كار، و بسط و توسعه مفهوم دانش فرايند  Boreham/ Samurcay/ Fischer 2002) نگاه كنيد به(اروپايي بود 

براساس اين طرح، دانش فرايند كار . بخش صنعتي بود 22هاي پژوهشي تجربي در  حاصل طيفي از طرح

  :داراي سه تعريف اصلي مشخص است

تواند در برابر دانش  از نظر محتوا، بوجود آورنده درك فرايند كامل كار در سازمان مربوطه است، كه مي -

حداقل نياز براي  تيلور قرار گيرد، كه معموال محدود به كاركنان عادي در سازمان سبك ارائه شده به

معني درك فرايند كامل كار است كه  دانش فرايند كار به"در مقابل، . عملكرد يك فرد در يك شغل محدود است

 "شودهاي محصوالت ، امور فني، سازمان كار، ابعاد اجتماعي و مرتبط با نظام درگير ميدر آن، فرد مرتبط، در زمينه

(Kruse 1986). صورت تخصصي باشد،  هاي ديگر سازمان بهنياز ي نيست دانش فرايندهاي كار در بخش

تري در  اما بايد براي توانا ساختن كارمندان جهت انجام كار خودشان بتواند در حد كفايت تصوير وسيع

بكارگيري آن براي اصالح و پذيري كار فراتر از مرزها و  انعطاف نياز مسلم كنوني به. ذهن آنان بوجود آورد

 .دهد بهبود مداوم، كل سازمان و حتي عرضه كنندگان و مشتريان را در داخل اين تصوير قرار مي

اين معني كه درك اين دانش بخش سودمند و  شود، بهاين دانش مستقيما در فرايند كار بكار گرفته مي -

 "ش است كه راهنماي كار عملي استدانش فرايند كار نوعي دان" .هاي كاري استراهگشاي فعاليت

(Rauner 2002a, 25) .يافته در درون نظم علمي  اين نوع دانش در مقابل دانشي است كه بطور نظام

خاطر كاربرد عملي  شود و اهميت آن برآمده از روابط منطقي در بدنه خود دانش است و نه بهساخته مي 

  :متفاوت است" 1خنثي اثر و دانش بي"دانش فرايند كار همچنين با . آن

فعال است وقتي كه در اختيار داشتن آن . عنوان فعال يا خنثي داوري شود تواند در ارتباط با عملي معين بههر دانشي مي"
عنوان مثال، دانش تنظيم موسيقي براي عملكرد نوازندگان موسيقي  به –موجب پيشرفت عملكرد در يك فعاليت شود 

درحالي كه، دانش ارزش سهام يك شركت . هاي موسيقي را بهتر اجرا كنندسازد نت را قادر ميدانش فعال است، زيرا آنها 
اي براي يك موسيقيدان ندارد و هيچ اثري بر روش نواختن موسيقي او كه در ارتباط با عملكرد موسيقايي او هيچ فايده

پردازد معامله سهام مي ي يك دالل سهام كه بهاما اين موقعيت برا. آيدحساب مي گذارد، براي او يك دانش خنثي به نمي
دانش تنظيم موسيقي در ارتباط با كار روزانه او در خريد و فروش  - برعكس است و موسيقي هيچ منفعتي براي او ندارد

 Boreham 2004) "هاي او دانش فعال استسهام بي اثر وخنثي است، در حالي كه دانش نرخ سهام در ارتباط با فعاليت

b, 213) . 

ساخته  3و دانش مدون 2تر موارد، در محيط كار اين دانش بوسيله تجزيه و تحليل دانش تجربي در بيش -

دانش مدون از تحصيالت رسمي، . آيد دانش تجربي بوسيله تجربه مستقيم در كار بدست مي. شودمي

مطالعات تجربي دربارة . آيد هاي مكتوب عملياتي و ساير منابع نمادين بدست مي متون مرجع، شيوه نامه

                                                 
1. inert knowledge 
2. experiential knowledge 
3. codified knowledge 
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شود و بين دهد كه وقتي يك شاغل با مشكلي روبرو مي هاي گوناگون نشان مي دانش فرايند كار در زمينه

و دانش تجربي كه او در عمل بكار ) نامه راهنماي كار مانند شيوه(راهنماي فراهم شده بوسيله دانش مدون 

كند،  آيد و او دربارة اين تناقض تأمل مي قض بوجود ميتنا) مثل برخورد قبلي او با وضعيت مشابه(برد  مي

شود كه افراد شاغل با برطرف كردن تناقض ميان  در اين موقعيت، مشاهده مي. شود اين دانش ساخته مي

توان مثالً در  نمونه اين وضعيت را مي. كنند اين دو وضعيت، تفسير كامالً جديدي از موقعيت ارائه مي

 Lammont/ Boreham(هاي تلفن پيدا كرد  آوري بدهي اي جمع اري رايانهبررسي وضعيت يك كارگز

يك گفتگوگر مستقيم خودكار و پايگاه اطالعاتي داراي (در اين بررسي، فناوري جديد ). 94-105 ,2002

عنوان يك حافظه جمعي براي نيروي كار و  به) بدهكاراني كه مؤسسه با آنها سر و كار دارد سوابق مربوط به

اگر منابع دانش . كنند ه با دانش قوانين مربوطه منابع دانش مدون را براي حل مشكالت تأمين ميهمرا

كار بردن دانش در پايگاه اطالعاتي مشكالت را حل كنند، آنها با تعامل با بدهكاران از  مدون نتوانند با به

تحليل دانش تجربي بدست كنند، و با تجزيه و طريق تلفن، در حالي كه با پايگاه اطالعات مشورت مي

آورند كه چگونه ها با دانش مدون موجود در پايگاه اطالعات، دانش جديدي را بوجود ميآمده از اين تعامل

اين عمليات در پايگاه . دست يابند - اشپرداخت بدهي براي ترغيب بدهكار به -هاي فوري خود هدف به

- موارد جديد، دانش تجربي بيشتري بوجود مي. آيد شود و بصورت دانش مدون در مياطالعات ثبت مي

آوري كنندگان بدهي تلفني امكان  جمع فناوري جديد به. شودهمين روش حل مي آورد، و مسائل جديد به

هاي كشور همكاري كنند، و بنابراين دانش  ها در درون مؤسسه و در ساير بخش دهد با ساير بخش مي

دهد كه چگونه اين مورد نشان مي. گيرد ند كار مؤسسه را در بر ميفرايند كار ساخته شده، بطور كامل فراي

سازد تا طيف وسيعي سازد و دانش آن فرايند را قادر مياي از فناوري فرايند كار را مي فناوري جديد نمونه

. ها را فراهم كندپذيري را تسهيل كند و همكاري سراسري بخش از كاركنان را در آن سهيم سازد، انعطاف

 .توان تاكيد كرداينجا بر دو جنبه ديگر دانش فرايندكار مي در

برعكس، . آيد نيستهاي انساني بوجود ميهاي افالطوني كه مستقل از فعاليتاين نوع دانش شامل انديشه -

- هاي مدون و ضمني براي تعامل ميان انسان اي از قابليت عنوان مجموعه هاي انساني بهدر بردارنده فعاليت

- اين چنين دانشي مي. شودها و اشياء است، كه بصورت اعمال مرسوم و بارز نمايان ميو انسانها باهم 

اين دليل، در يك ارزيابي تازه از  به. ها مورد توجه قرار گيرد عنوان بخش جزيي جداناپذير از فعاليت تواند به

از ديدگاه خودش مشخصه  دو ويژگي اصلي را كه) ibid 2002, 100 ff(انديشه دانش فرايند كار، كروز 

نفس كارگران دربارة هدف  اين دانش اغلب در احساس اعتماد به: كند دانش فرايند كار است، يادآوري مي

هاي مورد نياز كارگران در شود و اين بخش كاملي از مهارت آن نمايان مي خودشان و ابزارهاي دستيابي به

  .هاي جديد توليد و خدمات است مفهوم
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هاي متمادي آساني تجربه شود، بلكه با انجام كار طي سال نيست كه به 1كار يك دانش فني دانش فرايند -

داشتن دانش فرايند كار مستلزم كسب تجربه در پرورش . شودبدون تفكر يا درك نظري انباشته مي

ر طور كه كارل ماركس در مشاهداتش د همان -هاي انساني براي تفكر انتقادي در حد كامل است قابليت

فرايندكار نوشت، بدترين معمار انساني از بهترين زنبور برجسته تر است، بخاطر اين كه او ساختمان را 

آيد درست اي كه در پايان فرايند كار بدست مينتيجه": سازدقبل از اين كه با مواد بسازد در ذهنش مي

عنوان يك انديشه  قبال به مثل آن چيزي است كه در ابتدا توسط كارگر تصور شده بود، يعني چيزي كه

-دانش فرايند كار نوعي تجربه كاري مستقيم نيست كه محدوديت). Marx 1972,193(" ايجاد شده بود

برعكس، دانش فرايند . هاي روش توليد صنعتي را باز توليد كند و در نتيجه محدود كنندة انديشه باشد

در كسب دانش . (Kruse 2002, 102)كند يفراهم م "منظري از بيرون"كار شرايط بهتري را با ساختن 

ها، شود، جايگزينفرايند كار، مسلم است كه شرايط كاري و پيشرفت كار بصورت تاريخي بازسازي مي

گيرد كه كروز نتيجه مي. يابدهاي مشاركت كاركنان توسعه مي شوند و فرصتقابل تصور و امكان پذير مي

بسيار مورد غفلت  2اند اين خود راهبريه دانش فرايند كار پرداختهانديش در متون گوناگوني كه تا كنون به

كارگران كمك  عنوان دانشي ديده شود كه به بجاي آن، دانش فرايند كار گرايش دارد به. قرار گرفته است

خود را در بازنمايي  اين بدفهمي . هايي شوند كه با شرايط كاري موجود سازگار است كند تا وارد زمينهمي

 .دهد نيز نشان مي "فرايند شايستگي"عنوان  ش فرايند كار بهدان

» احساسي«معناي  معني دانستن چگونگي انجام فرايندها و چگونگي تأثيرپذيري آنهاست و همچنين به فرايند شايستگي به"
زادانه تأثير گيري عيني مورد نياز است و جايي كه جا باز كردن براي حركت آ جايي است كه اطالعات و تصميم نسبت به

 .(.Henning/ Isenhardt/ Zweig 1999, 22 ff)"مطلوب خواهد داشت 

، (Boreham/ Samurcay/ Fischer 2002)انجام شد  "شبكه دانش فرايند كار"در پي طرحي كه بوسيله 

و همچنين توسط برنامه همه جانبه طرح آزمايشي آلمان كه براي بهبود نظام دوگانه كارآموزي طراحي شده 

هدف كليدي  "گيري بسوي فرايند كار جهت". المللي مطرح شد هاي بينود، اين واژه در متون پژوهشب

 "ريزي آموزشي و پژوهشي كميته مركزي و ايالتي براي توسعه برنامه"برنامه در هر دو برنامه آزمايشي 

)BLK
 /Deitmer/ Fischer نگاه كنيد به( "اي دوگانهمفاهيم جديد يادگيري در تربيت حرفه"تحت عنوان ) 3

Gerds et al. 2004 ( 4دار اي جهتفرايند كار و تجارت در تربيت حرفه"و طرح آزمايشي انفرادي مانند" 

(GAB) )نگاه كنيد به Brener/ Jagla 2000 .( 

  : بنابراين بطور خالصه، سه معني مشخص در ارتباط با واژه دانش فرايند كار وجود دارد

                                                 
1. Know-how 
2. self-directedness 
3. BLK: Bund-Lander-Konnission fur Bildungsplanung und Forschungsforderung 
4. Work and Business process 
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شرايط كار نوين نيازمند كسب آن  گويي به براي پاسخ) واجد شرط(دن دانشي كه كارگران مشخص كر -

  .باشند مي

عمالً در فرايند كاري كه در آن مشاركت دارند بدست ) واجد شرايط(مشخص كردن دانشي كه كارگران  -

  .شود تركيب ميها بدست آمده  آورند و با دانش مدون كه از طريق مطالعه خارج از كار و ساير شيوه مي

اي ميان  هاي حرفه سازد براساس گرايش مشخص كردن دانشي كه از ديدگاه آموزشي شخص را قادر مي -

 .آهنگي بوجود آورد كار و فناوري همساني و هم

 . شود كه از اين سه معني مختلف يك معني واحد پديد آيد در زير كوشش مي 

       مالحظات مفهومي 3. 6. 4. 2

 - خصوص در توليد رايانه محور به –دربارة تغيير ساختار مهارت كار  هاي علمي، بررسي80تا اواسط دهه 

انتشارات پژوهشي و عملي در . اي در حال انتزاعي شدن استنخست بر اين فرض استوار بود كه بطور فزاينده

ه و نظام يافته براي ريزي شد هاي برنامه آموزي را نظريه محور بودن و فعاليت آموزي، هدف حرفهزمينه حرفه

توسعه  آموزي اهميت خاصي به بنابراين، در توسعه مفهوم حرفه. (Korndorfer 1985)كار در نظر گرفته بود 

اين ). Bachl 1986 عنوان مثال به نگاه كنيد به(  شددرجهت حمايت فعاليت عملي داده مي 1گرا شناخت هدف

-Hacker 1986a; Volpert/ Oesterreich/ Gablenz( 2هاي مقررات عمل رويكرد مبتني بود بر نظريه

Kolakovic et al. 1983; Volpert 1992 (فرهنگي شوروي  -و مكتب روان شناسي تاريخي)Leontehew 

1979; Galperin 1967 .(و انتقال  3در اين فضاي روشنفكري، تاكيد سنتي بر يادگيري مبتني بر تجربه

  .طور اجتناب ناپذيري تضعيف شد هاي مرسوم اصناف و صنعتكاران به شيوه

شود،  در مقايسه با ديدگاهي كه فناوري رايانه محور لزوماً با انتزاع، فعاليت منطقي و منظم درگير مي

). Kern/Schumann 2000 نگاه كنيد به(جامعه شناسي صنعتي جبرگرايي فناورانه را بطور كلي كنار گذاشت 

شده در آن استوار نشده بود، بلكه بر شيوة سازماندهي كار و ميزان  تعريف كار، بر مبناي فناوري بكار گرفته

اكنون بيش از هر وقت اين سئوال مطرح است ). Schumann 2000(عقيدتي بودن آن پايه گذاري شده بود 

ويژه  نوع و به گرايي منعطف و فورديسم، كارگران ماهر چه كه تحت مفاهيم مختلف توليد مانند تخصص

 . هايي را بايد كسب كنند چگونه شايستگي

در اين زمينه اين . هاست موضوع بحث قرار گرفته است سال "تجربه"اين سئوال، اهميت  در پاسخ به

نگاه (عنوان يك مقوله اجتماعي مرتبط با تجربه فرايند توليد بود  به "4دانش تجربي"معني  تجربه ابتدا به

                                                 
1. goal- directed cognition 
2. action regulation 
3. experience-based learning 
4. empirical knowledge 
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با اين همه، . هرحال، اين اصطالح از يك جنبه نامبهم است به). Malsch 1984; 1987 عنوان مثال به كنيد به

هاست كه باهم تفاوت قطعي  تجربه محتواياين . ريزان عملياتي هم داراي تجربه هستند مهندسان و برنامه

  .گويد بعضي از كاركنان تجربه دارند و ديگران ندارنددارند، نه فرضي كه مي

شود تاكيد مي 1يند كسب تجربه در مفهوم كار هدايت شده توسط تجربهدر مقابل دارا بودن تجربه، بر فرا

 ,Donald A. Schön(شون . همانند دونالد ا). Bohle/ Milkau 1988; Bohle/ Rose 1992 نگاه كنيد به(

او بر كشورهاي انگلو ساكسون تاثير گذاشت، فريتز بوهل و » 2اهل حرفه بازانديش«، كه مفهوم )1983

خصوص در آن است  كنند كه شايستگي اهل حرفة متخصص بههم تاكيد مي) .Fritz Bohle et al(همكاران 

آيد كه در ويژه اين احساس در فرد بوجود مي همزمان، به. بيني نشده و موارد نادر فائق آيند كه بر وقايع پيش

و در نتيجه موضوعي كند و اطمينان از خود ايجاد مي گرمي  فعاليت فردي، تجارب عملي در او احساس پشت

و بنابراين كسب شايستگي مرتبط با كاري كه قرار  -هرحال، اين فرايند به. كندبراي جهت گيري فراهم مي

ها و فرايندهاي فني با فقدان شفافيت در فرايندهاي كاري و ناتواني در درك مستقيم پديده -است انجام شود

  .شود متوقف مي

نفوذ عميقي در زمينه پژوهش كار و فناوري داشته است، هرجا كه مفهوم كار هدايت شده توسط تجربه 

كند كه شرايط كاري اصطالح كار هدايت شده توسط تجربه مبتني بر رايانه بكار برده شده است، مشخص مي

نگاه كنيد (دهد يادگيري تجربي كارگران ماهر را از طريق شكل دهي مناسب كار و فناوري ارتقاء مي

اين امر همچنين بحث مشابهي را در باره ). Martin 1995b; Fleig/Schneider 1995; Schulze 2001 به

 Dehnbostel/Peters 1991; Dehnbostel/Holz/Novakعنوان مثال،  نگاه كنيد به(آموزي بوجود آورد  حرفه

هاي آموزي، حركت براي ارتقاء يادگيري تجربه محور در طيفي از طرح در پژوهش و توسعه حرفه). 1992

  .(Dehnbostel/Holz/Novak 1996)آموزشي اشكار شد 

هرحال، از ديدگاه پژوهش  به. كنداين آشكار شدن بر اهميت تجربه براي مفهوم عمل كار محور تاكيد مي

اي كشيدن خط تقسيم ميان دانش از يكطرف و تجربه يا عمل از طرف ديگر اهميت كمتري آموزش حرفه

تجربه قبال مشتمل بر عناصر زبان و . هايي كه بايد تقويت شوندكن يا زمينههاي ممزمينه دارد نسبت به

تفكر از ) 4عموميت دادن( 3بنابراين، ممانعت زياد از عينيت بخشيدن. ارتباط آن با تفكر در باره جهان بود

  .(Fischer 1996) زمينه تجربي نشان دهنده نامناسب بودن آن است

كه دانش  اين  آموزي از اهميت برخوردار است زيرا از بدفهمي هاي حرفه هشمفهوم دانش فرايند كار در پژو

دهد كه تقابل مفهومي همچنين نشان مي. كارگران ماهر مبتني بر تجربه بدون فكر است جلوگيري كند

                                                 
1. Experience-guided work 
2. Reflective practitioner 
3. objectifying 
4 . generalizing 
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ز هاي بكار رفته سعي دارند احالي كه ساير واژهدر. (Fischer 2000)تجربه و دانش باطل و گمراه كننده است  

و  "عمل هدايت شده توسط تجربه"هايي مانند ايجاد تقابل دو طرفه بين تجربه و دانش اجتناب كنند، واژه

توسعه شايستگي تمركز دارند، در حالي كه، واژه دانش فرايند  "چگونگي"، بر "1يافته  يادگيري سازمان"

براي  عنوان ابزاري مفهومي  است كه ارزش آن را به -محتواي اين دانش – "چيستي"كار در برگيرنده 

  .دهد طراحي برنامه درسي افزايش مي

ارسطو . گردددانش عناصر و اجزاي فرايند كار در سازمان و تعامل ميان آنها برمي دانش فرايند كار به

)Aristotle 1982 (او فرض كرد چهار جنبه در فرايند . سه قرن قبل از ميالد اين عناصر را توضيح داده بود

  :كار باهم تعامل دارند

هاي ديگر وابسته ، كه همة جنبه)در رابطه با پيامدهاي پيش بيني شده كار(هدف كار : 2علت نهايي -

  .آن هستند به

  .كار عيني، مواد: 3علت مادي -

 .شكلي كه در آن كار عيني نهاده شده است: 4علت صوري -

 .ن شامل ابزارهاي مورد استفادهروش كاركرد: 5علت كارائي -

كار با . دانش اين چهار عنصر فرايند كار هنوز هم از اهميت زيادي برخوردار است، حتي در كار مدرن

پيامد متصل است، و حل مسائلي مانند  عنوان مثال، معيار هدف كه به به. كيفيت باال مستلزم علت نهايي است

تواند توسط ترسيم فني يا شيوه نامه عملياتي ارائه شود، وري ميامروزه، علت ص. هاي متناقض دو طرفههدف

ترين مفهوم اشيايي است كه براي فرايند  علت مادي، در گسترده. كه درك آن براي انجام كار ضروري است

نهايتاً علت كارائي آن . گيرد كار مورد نياز است و آنچه كه در خالل فرايند كار تغييرات بر روي آن صورت مي

كاربرده شده در كار  هاي به در اينجا تمركز بر دانش روش. حركت واميدارد زي است كه فرايند كار را بهچي

هاي مرتبط با  هاي مرتبط با انرژي، جنبه هاي فني، جنبه شكل هاي متنوعي در زمينه است كه امروزه به

د كار مستلزم دانش دربارة اين دانش فراين. شود هاي مرتبط با اطالعات از آن بهره برده مي و جنبه شيمي 

 Fischer/Roben نگاه كنيد به(هاي فرايند كار است كه درگذشته دور توسط ارسطو تعريف شده است  جنبه

2002b .( 

هاي كار امروزي بسط پيدا كند مانند تلفيق كار در اقتصاد نوين بازار  واقعيت البته، الگوي ارسطوئي بايد به

توسعة نظري . شودار يا بخش تعاون كه در چارچوب اشتغال مفيد فراهم ميآزاد و همچنين بخش بازار ك

                                                 
1. Informal learning 
2. causa finalis 
3. causa materialis 
4. causa formalis  
5. causa efficiens 



469   VW VW VW VW٣٣٣٣::::*z{|*z{|*z{|*z{|    2�  �و�2�  �و�2�  �و���� و ������� ��� و ������� ��� و ������� ��� و ���    � �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و� �
	زش و 2�  �و� ����    �    ا�ا�ا�ا
 

  
 

 –با طرح نظريه فعاليت تاريخي . است 1مهم گنجاندن مفهوم دانش فرايند كار در درون نظريه فعاليت

 Yrjo(يرجو انگستروم ) Bateson 1973(باتسون  2فرهنگي در مكتب شوروي و مفهوم يادگيري تكراري

Engestrom 1987, 1999a (4يابنده عنوان نقطه نظر اصلي نظريه يادگيري گسترش را به 3مفهوم نظام فعاليت 

فكر اصلي اين است كه يادگيري در ). Leontjew; Wygotski 1985 نگاه كنيد به(در كار، توسعه داد 

كل از موضوع و نظام فعاليت متش. شود هاي فعاليت در حال تغيير انجام مي هم مرتبط از نظام اي به مجموعه

اي كه موضوع است، محصول فني كه در ميان موضوع و هدف و همچنين جامعه) آمد كارپي(هدف عمل 

نگاه (گيرد  آن است قراردارد، اين جامعه مقررات و تقسيم كار موجود در بيرون آن را هم در بر مي متعلق به

ي دانش همة عناصر يك نظام فعاليت و تعامالت معن در اين چهارچوب، دانش فرايند كار به). 1نمودار  كنيد به

اين دانش مشتمل است بر دانش عمليات مشخص مرتبط با كار كه بوسيلة عامل كارگر . آنها با يكديگر است

هاي خاص، عوامل فني، سازماني و اجتماعي است كه موضوع  چنين دانش مرتبط با هدف شود، هم انجام مي

 .عمليات مشخص مرتبط با كار است

روشني  به) هدف از طريق فناوري –ارتباط هدايت شده موضوع (، قسمت باالي مثلث 1در نمودار شماره 

هاي دهد، درحالي كه قسمت پائين نمودار نمايانگر تلفيق فرايند كار در زمينه مدل ارسطويي كار را نشان مي

هاي است زيرا كار در زمينه هدف ضروري - در برداشتن رابطه متقابل ماوراي ارتباط موضوع. اجتماعي است

عنوان ارزش  تواند درك شود، بلكه بايد بوسيله قواعدي كه در جامعه كار و تجربه بهمحدود اقدامات فني نمي

حساب آوردن شرايط مالي و رقابتي كه در بازار آزاد اقتصاد حاكم است، در متن  اقتصادي پذيرفته شده، با به

  .)5مند شود بافت(جامعه قرار گيرد 

                                                 
1. activity theory 
2. Deutero-learning 
3 . activity system 
4. expansive learning 
5. contextualized  
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  )Engeström 1987(عنوان دانشِ ارتباط بين عناصر نظام فعاليت  دانش فرايندكار به: 1نمودار شماره 

موضوع، (نظام  1دانش عناصر نظام فعاليت يك دانش ايستا نيست، و با وقايعي كه در سطح نقاط مرجع

دانش فرايند كار . افتد گره خورده استو فرايندي كه بين اين نقاط مرجع اتفاق مي) فناوري، هدف و غيره

گيرد و بوسيله آن كند در برمي افتد و اقداماتي كه اين وقايع را دنبال ميآنچه را كه در نظام فعاليت اتفاق مي

  .شود هنگام مي به

اول، اين دانشي نيست كه در نفس خود بوجود آورنده . اجتناب كرد از دو بدفهمي هرحال، در اينجا بايد به 

تخصص شغلي باشد، بلكه كنار هم قراردادن مقاصد و دانش مرتبط با شرايط و اقدامات متناسب با آنها براي 

ه فرض شود، ن) ديالكتيكي(دوم، ميان دانش و عمل بايد ارتباط منطقي . (Hacker1996, 10)عمل است 

عنوان عمل شناختي در  دهي كار نبايد به بنابراين، نقش دانش فرايند كار در شكل. ارتباط يكطرفه جبري

. سازي كامل و آگاهانه آن هميشه بايد قبل از يك عمل كاربردي باشد سايه در نظر گرفته شود، كه فعال

ايند تلفيق دانش در عمل دهد كه فرپژوهش در ماهيت دانشي كه شكل دهنده فعاليت كاري است نشان مي

و فرايندهاي صريح و آشكار مانند بيان  (Neuweg 1999)افتد كاربردي ضرورتاً بصورت ضمني اتفاق مي

دانش فرايند كار با . (Boreham 1994)كالمي در جريان عمل ممكن است كيفيت نتايج عمل را خراب كند 

) مثالً زماني كه كالمي شده است(مزگذاري شده شكل ر خورند و ظهور آن بهفعاليت مناسب بهم پيوند مي

                                                 
1. refrence point 

 فناوري

 موضوع
 هدف

  )محصول/هدفكار(

 قواعد و هنجارها
تقسيم نيروي كار 

 و سازمان
 جامعه كار و تجربه
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بنابراين دانش فرايند كار هم . طور بوسيله خود عوامل يا شريكان ديگر يك فرايند بازسازي شده است، همين

  .) ;Moser 2004 5.1.5 ����( داراي ابعاد روشن و صريح و هم ابعاد ضمني است

  هاي تجربي    نتايج برخي پژوهش  3. 6. 4. 3

تبيين جزئيات اين چهارچوب روشن با انتخاب نتايج مطالعات تجربي در ارتباط با كار و  ما به اكنون

  .پردازيمآموزي مي حرفه

  هاي صنعتي دانش فرايند كار در زمينه نياز به

در مطالعه اخير در زمينه مهارت كار در ) Martin Baethge et al 1998,4(مارتين باتج و همكاران 

هاي مورد نياز براي مهارت در كارهاي  رخ صالحيت ري و برقي، تغيير معناداري را در نيمهاي فلزكا رشته

، اكنون تقاضا براي "1كارگران ساخت و توليد"افزون بر نيازهاي تعريف شده سنتي . صنعتي مشاهده كردند

ند توليد براي كشف و حل مشكالت در توليد و فراي "حل كنندگان مشكل"و  "2گر نظام تنظيم"استخدام 

ريزي و كنترل  ها، در جائي كه كارگران ماهر بايد وظايف برنامه موفقيت كامل در اجراي اين نقش. وجود دارد

) سلول( 3مثالً هنگامي كه كار براساس مفهوم ياخته(را در چهارچوب توليدات داخلي شركت در جريان كار 

ند مستلزم كسب دانش فرايند كار است كه از انجام ده) Brodner 1985 سازماندهي شده است؛ نگاه كنيد به

  . اي برخوردار استاهميت ويژه

هاي كارگران ماهر كه واقعا در حين كار بدست  ي شايستگيمفهوم دانش فرايندكار همچنين براي مطالعه

اد در مطالعة از كارگران ماهر و كارآموزان خواسته شد طرحي كلي از جريان اطالعات و مو. آيد مفيد استمي

دانش چگونگي سازمان يافتن "نظرسنجي نشان داد كه بعضي از كارگران ماهر . در درون شركت تهيه كنند

اند، در حالي كه اين وظيفه در دستورالعمل را كسب كرده) نقل و قول از يك شركت كننده( "توليد

عه آشكار شد كه دانش در اين مطال). Fischer 1995b نگاه كنيد به(هاي كارگران درج نشده بود  مسئوليت

شود، بلكه دانش مرتبط با  دانشِ وظايف فردي محدود نمي فرايند كار كارگران ماهر در اغلب موارد فقط به

اين دانش درك روابط دروني ميان . گرفت نقش وظايف فرعي مختلف را در متن كليت كارخانه نيز در بر مي

هاي واقعي كه در و فعاليت) هاي اجرايياني و روشمانند نمودارهاي سازم(الگوهاي هنجاري سازمان كار 

هايي كه آنها در ها و روشمهندسي ماشين شود، و همچنين ميان مشخصات رسمي درون شركت انجام مي

                                                 
1. Manufacturing workers 
2. System regulator workers 
3 . cell concept 
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 ,Fleig/ Schneider 1995 نگاه كنيد به( "1درك زمينه"اين . شود برند را نيز شامل ميفرايند توليد بكار مي

  : در برگيرنده موارد زير است) Laur-Ernest 1990, 14 نگاه كنيد به( "2فهم زمينه"يا ) 8

  جريان كار در درون شركت كه در انجام كار و فرايندهاي فني ادغام شده است، -

  ها، و تجهيزات بكار رفته در شركت، هاي خاص مواد، سامانهويژگي -

 ماهيت فرايندهاي مكانيكي، مرتبط با انرژي، شيميايي، فناوري اطالعات، و  هاي داخلي وابسته بهويژگي -

- نتايج منطقي و پيامدها در دنياي واقعي زندگي كه ممكن است با اعمالي كه بوسيله اپراتورها انجام مي -

 .شود بروز كند

 Fischer/ Jungeblut/ Rommermann( ساير مطالعات ميداني درباره تعمير و نگهداري در درون شركت 

1995; Drescher 1996 (هاي تجهيزات و مواد دهد كه دانش فرايند كار كارگران ماهر بر ويژگينشان مي

گيرد،  هاي خود كارگران را نيز در بر ميمصرفي در شركت و همچنين تجارب زنده در درون شركت، كه اقدام

در مروري بر مطالعات كار هدايت ) Hartmut Schulze 2001,93(مشابه آن، هارتموت شولتز . تمركز دارد

فني  –هاي كار هدايت شده توسط تجربه كار در بخش صنعتي شده توسط تجربه رايانه محور، بر ويژگي

 :بصورت زير تاكيد كرده است

رشات مانند مديريت كوتاه مدت فرايند سفا: ريزي دقيق و بهينه مبتني بر موقعيت بندي و برنامه زمان -

 مبتني بر موقعيت؛

  ها در طول زنجيره فرايند؛مانند غلبه كردن اطالعات و اصطكاك بين بخش: اياقدام شبكه -

مانند توجيه مقدماتي در ارتباط با موقعيت بحراني از طريق پيش بيني : ريزي شده كنترل فرايند برنامه -

 فرايند ماشين كاري؛

تصور ريزترين اختالفات بين مسيرهاي واقعي و  NCري با مانند مورد ماشين كا: تنظيم فرايند جبراني -

 برنامه ريزي شده با هدف اجتناب از تصادم؛ 

 اند؛هايي كه بصورت مبهم اندازه گيري شدهمحور داده –مانند تفسير توليد : گيري توليد محور اندازه -

ص يا فاقد توصيف مانند اصالح تفسيرهاي غلط، ناق: مديريت منعطف و بهينه سازي زماني عيب فني -

 خطاها از طريق شناسائي تشابهات در عيب هاي فني قبلي؛

هاي  هاي مشترك بين موقعيتمانند جستجو براي ويژگي: بهينه سازي از طريق تجربه بهينه سازي -

 هاي جديد؛ تجربه شده و موقعيت

توسعه افق ديدگاه خود و خاطر  مانند تبادل تجربه با همكاران و افراد مافوق به: بهبود نوآورانه فرايند -

 . عنوان يك تدبير حفاظتي به

                                                 
1. context perception 
2. context understanding 
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 انگيزه كسب دانش فرايند كار در محيط كار

انگيزه براي فعال سازي و كسب دانش فرايند كار يك مسئله موقعيتي است كه بوسيله كارگران تجربه 

اين ممكن است شامل قطع جريان كار برنامه ريزي شده و نقص فني در تجهيزات فني و همچنين . شودمي

براي بعضي از كارگران ماهر درگير . انواع جديد وظايفي باشد كه كارگران هنوز براي آنها نقشه عمل ندارند

راي رفع عيب فني در جريان كار نه تنها اين امر دليلي ب) b 1995 Fischerمانند مطالعه فيشر (در اين مطاله 

هاي شركت و كسب دانش كار درباره جريان كار شركت فرد بود، بلكه دليلي هم براي همكاري با ساير بخش

شود، بلكه دانش كار برده مي معني اين است كه نه تنها دانش توليد شده قبلي به بهر حال، اين به. بود

. شود خود توليد نمي هيچ وجه اين دانش خود به د كه بههر چن - آيد جديدي نيز در متن عمل بدست مي

اند كه اين كه دانش براساس يك مطالعه طولي نشان داده) Ulich and Bitsch 516 ,1987(يوليچ و بايتچ 

 : اثر متقابل سه جنبه بحراني زير دارد شود بستگي بهفرايند كار بر اساس مسأله موقعيتي انباشته مي

انگيزه پنهاني  هاي جديد مبتني بر ايجادارگران از تضادها در موقعيت كاري معين و آن دسته از هدفضرورت دارد ك) 1("
  . اند آگاه شوند كه جديداً يا قبالً در كار بصورت قاعده براي اين موقعيت درآمده

عنوان مبنايي براي ايجاد  د بهتوانتوانند توسعه يابند، اطالعاتي كه مي هاي جديد ميبراي حصول اطمينان از اينكه هدف) 2(
  .هاي بديل بكار رود بايد موجود باشد روش

هاي جديد باشد نهايتا منجر هدف اجراي عملي شغل جديدي كه بازتاب دهنده حذف اين تضادها يا پاسخگوئي به) 3(
  ."شودها ميتوسعه شايستگي به

كارگران ماهر . ار گرفته شده استك بهرحال پرسش اين است كه چه نوع اطالعاتي براي يك راه حل به

رهبري ژانين روگالسكي در  طور كه بوسيله گروه پژوهشي به را همان "1مفاهيم عمل گرايانه"بدون استثنا 

 ;Samurcay/ Vidal-Gomel 2002, 156 نگاه كنيد به(گيرند  ناميده شده است بكار مي "8پاريس "دانشگاه 

Rogalski/ Plat/ Antonin-Glen 2002, 145. .(كه گاهي تصورهاي غلط در باره  از يكطرف، با وجود اين

شود، اما كارگران  قوانين مناسب و رايج مكانيكي، مرتبط با انرژي، شيميايي و فناوري اطالعات مشاهده مي

 Rauner(طور كه فليكس رانر  از طرف ديگر، همان. كنند شكلي عملگرايانه از نظريه مناسب استفاده مي به

2002a (اي از مطالعات وانست براساس ارزيابي تازهت) از جمله توسطBenner 1997 ( نشان دهد كه اين

طور سنتي در  هاي كيفي است، كه بهدانش عملي داراي عناصر حساسي براي مشخص كردن تفاوت

گرايانه ، تجربه عمل3موقعيت ، توجه به2ارتباط با زمينه و متن: عناصري مانند. هاي مرتبط وجود ندارد نظريه

  . 5و فراشايستگي 4وظايف كاري، ارتباط با جامعه كار و تجربه

                                                 
1. pragmatic concepts 
2. contextuality 
3. situativity 
4. community of practice 
5. meta competence 
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بهرحال، استفاده از دانش مناسب براي كار نه تنها يك مسأله شايستگي فردي است بلكه بايد با حوزه 

دهد كه تفاوت معني داري در هاي مختلف كاري نشان ميتحليل زمينه. تعهدات شغلي هم مرتبط باشد

مشابهي براي برخي مشاغل يا  براي مثال، رشته علمي . مورد نياز در فرايند كار وجود داردتركيب دانش 

موضوع را بصورت هدف آموزش مقدماتي و آموزش   وظايف شغلي وجود ندارد كه بتواند قوانين عمومي

هاي مربوط  هاي كسب شده در حرفه تر در آورد در نتيجه، اين دانش اغلب منحصراً از طريق مهارت رفته پيش

براي مثال، در مهندسي مكانيك چيزي (اي است  شود و اين كار الزمة كسب شايستگي حرفه انتقال داده مي

هاي  ساير مشاغل بطور كلي منشأ خالص حرفه). Gerds 2002شود؛  خوانده مي 1كه آماده سازي بستر

ها  ابتدا ارتباط نزديكي با اين رشتهاند يا از  هاي علمي توسعه يافته بلكه از درون رشته. صنعتي را ندارند

در اينجا الزم است دانش نظري در كار مورد ). مثال، مشاغلي در مهندسي برق و فناوري شيمي(اند  داشته

 ;Niethammer/ Storz 2000; Roben/ Seidbeibeck 2002(توجه قرارگيرد و با مهارت شغلي تلفيق شود 

Fischer/ Roben 2002b .( هاي  هاي فناوري اين اهميت كار هدايت شده توسط تجربه در زمينهحتي باوجود

  ). Bohler/ Rose 1992; Bauer/ Bohler/ Munz et al.2002. (توجهي قرار گيرد تواند مورد بي برتر نمي

  ساختن دانش فرايند كار در محيط كار

اي مسأله ار و در پاسخ بهشود، و بيش از آن در جريان كشود بلكه ساخته ميدانش فرايند كار كسب نمي

اي كه بوسيله  از قبيل مفاهيم عملگرايانه(براساس دانش تجربي . شودكه بوسيله كارگر تجربه شده ساخته مي

)Rogalski/ Plat/ Antonin-Glen هاي از راه بحث) مانند اصول علمي(و دانش نظري ) شرح داده شده است

فعاليت  در آن تأمالت نظري و تجربي درباره مسائل بهشود كه جدلي و منطقي چنين دانشي ساخته مي

اي از مطالعات تواند توسط مجموعه اين گونه ساختن منطقي دانش فرايند كار مي. شودهدف محور تبديل مي

تر چگونه روزانه مقدار مصرف داروي  كنند يا بصورت دقيقكه چگونه پزشكان داروها را تجويز مي دربارة اين

نگاه كنيد . (كنند توضيح داده شوددرمان بلند مدت براي يك بيماري مزمن تنظيم ميمعيني را براي 

Boreham 1989; 1994; 1995b; Boreham/ Foster/ Mawer 1992 .(دهد كه  اين مطالعات نشان مي

شود پزشگان متخصص، دانش نظريِ ارتباط بدن با گرفته مي) نسخه پيچي( 2هاي دارو درمانيوقتي تصميم

هاي درماني كه آنها در را با دانش شخصي از اتفاقات و پديده) علم چگونگي توزيع دارو در سراسر بدن( 3ودار

در اين مطالعات كشف شد كه وقتي . كننداند تركيب ميشان انباشته كرده سراسر زندگي حرفه تخصصي

هنگام بكارگيري مستقيم  شد، دانشجويان پزشگينظريه ارتباط بدن با دارو در دانشكده پزشگي تدريس مي

بنا بر . هاي اثربخشي در كالس درس تمرين نسخه نويسي بگيرندتوانستند تصميمنظريه در موارد جديد نمي

                                                 
1. bedding- in 
2. Pharmacothrapeutic 
3. Pharmacokinetics 
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نظريه دانش فرايند كار، علت اين امر بخاطر فقدان عناصر تجربي مورد نياز براي ساختن يك جريان عمل 

ي شد معلوم شدكه آنها هردو دانش تجربي و نظريه كه طرز كار نسخه نويسان متخصص بررس هنگامي. بود

يك الگوي سه . سازندو دانش فرايند كار را مي  دارو شناسي را در يك فرايند منطقي با يكديگر تركيب كرده

شرطي از نسخه نويسي پيشنهاد شد كه در آن پزشك تجربه درماني خود را براي فهميدن مشكل بيمار بكار 

برگرفته از سعي و خطا از تجربه قبلي  1مصرف جديدي را با استفاده از قاعده تجربي برده، موقتاً يك مقدار

بحث . گيرد مناسب را مي  كند و سپس دربارة ميزان مصرف مناسب دارو بازانديشي كرده و تصميم مي انتخاب 

د آورافتاد و اساس روان شناسي براي عمل را بوجود مي جدلي منطقي در آخرين مرحله اتفاق مي

(Boreham/ Foster/ Mawer1992) . يافتة كليدي اين مطالعه اين بود كه درحالي كه انتخاب مشروط مقدار

طور كه قبالً اتفاق افتاده بود، و بوسيله استفاده از قاعده  بوسيله شناسائي مسأله همان(مصرف بصورت تجربي 

  فرايند مستلزم بياد آوردن مقاالت علمي شد، بخش بازانديشيانجام مي) تجربي مبتني بر تجربه درماني قبلي

ها و دنياي آزمايشگاه دانش مدون متعلق به–در مجالت و مندرجات مرجع در كتابهاي درسي استاندارد

پزشكي با بكار : توان بوسيله مطالعه موردي زير توضيح داد اين امر را مي. بود هاي درس  هاي كالسسخنراني

بيمار خودش افزايش ميزان مصرف دارو را  ا تجربه درماني ذخيره كرده بود بههبردن قاعده تجربي كه از سال

با اين حال، در عين انعكاس مناسب بودن اين مداخله درماني، او متوجه . ميلي گرم تجويز كرد 100در حد 

شد كه بيمار كاهش وزن غيرمعمول پيدا كرده است و بياد آورد كه در يك مقاله پژوهشي همبستگي مثبت 

از اين نتيجه استنباط كرد كه افزايش ميزان . بين وزن بدن و ميزان مصرف بهينه آن دارو گزارش شده بود

ميلي  50 مصرف تجويزي او براساس قاعده تجربي بايد براي اين بيمار خاص خيلي زياد باشد، پس آن را به

هميت است، اين بود كه وقتي نتيجه اين مطالعه كه براي تعريف دانش فرايند كار واجد ا. گرم كاهش داد

تواند با بكارگيري مستقيم نظرية ارتباط بدن با دارو حل شود، اين نظريه هنگامي كه با دانش مسأله نمي

افزون برآن، وقتي فرايند استدالل خودش يك روش . تجربه شخصي تركيب شود بسيار مفيد خواهد بود

شود و نتيجه اين بررسي  بتني بر پژوهش بررسي ميكمك نظريه م اي به جدلي منطقي باشدكه در آن قاعده

. با آگاهي بر راه حل مشكل تركيب مي شود، باز هم داشتن دانش كافي از فرايند كلي كار ضروري خواهد بود

كه آيا ميزان  ميزان زيادي بر اين فهميدن مشكل بيماراست، كه به -گيري  اولين شرط در الگوي تصميم

هاي بيماري درك علت نشانه بستگي به -گذارد يا در همان سطح رها شود تأثير مي مصرف روزانه افزايش يابد

اي از دانش، شامل راهبردهايي است كه بوسيله آن  نوبه خود نيازمند طيف گسترده دارد و اين امر به

  . (Boreham 1995b)كنند  متخصصين پزشگي با اين نوع بيماري مزمن برخورد مي

  ي و سازماني در ساختن دانش فرايند كارتعامل بين يادگيري فرد

                                                 
1. Rule-of-thumb 
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هاي شغلي فرد عضوي از  فرد است اما، در بسياري از موقعيت در حالي كه دانش فرايند كار متعلق به

شود و دانش مرتبط با كار را با  جامعه كار و تجربه است و با فعاليت جمعي در محيط كار درگير مي

فرد، از اين جهت كه در درون  جمع تعلق دارد و هم به د كار هم بهدانش فراين. گذارد اشتراك مي همكارانش به

در نتيجه ساختن دانش فرايند كار . آيدهاي محيط كار بوجود ميروابط بينا بيني، مصنوعات و فعاليت

پژوهشي در . محصول مشاركت هر دو فعاليت فردي و جمعي و تعامل ميان اين سطوح از فعاليت است

انجام شد ) Boreham/Morgan,2004(مورگان / و بورهام) Boreham 2004b(له بورهام پااليشگاه نفت بوسي

هاي اجرايي در راهنماي كار الكترونيك بررسي شد و  كه در آن مصنوعاتي مانند طراحي استاندارد روش

. و اين همان معني مصنوعات در فرهنگ كار است –هاي كاربست اجتماعي آنها مورد تحليل قرار گرفت  طرح

براي طرح كاربست اجتماعي  1گذاري فعاليت جمعي مبتني بر اين روشهاي اجرايي استاندارد، يك نوع قانون

نحوي كه امكان انجام گفتگو بين  بود، و دانش فرايند كار از طريق تمرين و تجربه اجتماعي ساخته شد به

 .شدند را فراهم كرد كارگران در بارة مشكالتي كه آنها با آن روبرو مي

پردازد  هاي توليد ميهاي كاري و بخش شبكة فعاليت كارگران ماهر هم جهت با جريان بعضي مطالعات به

(Fischer 1995b; Schulze 2000; Baethge/ Kinsky/ Kupka1998) دهد كه  اين شيوه شرح مي و به

با اين حال، . دانعنوان درك فرايند كل كار درشركت كسب كرده كارگران ماهر دانش فرايند كار را به

اشاره دارد كه كسب و انتشار دانش مرتبط براي  (Waibel/ Endres/ Wehner 2002, 396)مطالعات ديگري 

محدوده جامعه كار و تجربه تعميم  تواند بهكار در شركت ممكن است يك پديده محدود محلي باشد كه نمي

كند كه تا چه اندازه دانش فرايند  ح مياين ناهمخواني، پرسشي را مطر. (Lave/ Wenger1991)داده شود 

  .آيدصورت فردي يا جمعي يا از طريق شبيه سازي سازماني بدست مي كار به

اجازه   و غير رسمي ويژه هنگامي كه اين نوع يادگيري بصورت رسمي  به –يادگيري در تعامل اجتماعي 

ضي موارد، اين نوع يادگيري با تمهيدات در بع. كندها باز ميراهي را براي كسب دانش در شركت -شودداده 

بر مبناي سئوال آيا  (Fischer/ Roben 2004)در يك مطالعه تجربي اخير . شودساختاري شركت حمايت مي

- را معرفي و طراحي مي "يادگيري سازماني") 2و نه فقط از نظر مالحظات عقيدتي(و چگونه شركتها عمالً 

اين يافته ) هاي بزرگ صنايع شيميايي در چهار كشور اروپايي شركت(هاي مورد مطالعه  كنند، در همه شركت

هاي مورد مطالعه، در همة شركت. يا آموزش همكاران هستند/و 3بدست آمد كه كارگران ماهر نيازمند توجيه

دانش الزم براي بكار انداختن تأسيسات شيميايي بوسيله : دانش فرايند كار موضوع يادگيري قرار گرفته بود

از طريق تمهيدات . شدهاي كار تحليل و مستند مي كارگران ماهر و بر مبناي همه مشاغل و نوبت خود

                                                 
1. enactment 
2. ideologically 
3. familiarization 
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هاي آموزشي  انتقال و انتشار اين دانش در شركت و همچنين تركيب آن با برنامه ها متعاقبا به سازماني شركت

  .كردندكمك مي

آيد، ده از شايستگي كارگران ماهر در ميبه اين طريق، يادگيري در تعامل اجتماعي بصورت يك انتظار عم

باتيج و  "1مشكل حل كن"براي نوع كارگر . كه رقابت در درون يا بيرون شركت را حذف كند بدون اين

كند كه  عنوان فهم روابط دروني اقتصادي معرفي مي اين انتظارات را به) Baethge et al 1998(همكاران 

  : تري است دههاي گستر نيازمند اخذ صالحيت در دانش

اجتماعي و  –هاي ارتباطي  تر نظري داشته باشد، بهره مندشدن از مهارت فهرست نيمرخ كار بايد يك مبناي گسترده"
  ."هاي حل مسأله بايد در زمينه هاي اجتماعي و سازماني تمام شركت و تمام نيروي كار تلفيق شودشايستگي

  آموزشاندازها براي شكل گيري كار و  چشم  3. 6. 4. 4

كسب دانش دربارة چگونگي انجام دادن كار فردي و نيز كسب دانش مرتبط با محصول و درباره امور فني، 

سه دليل زير در  شود به هاي اجتماعي، اقتصادي و زيست محيطي كه در آن كار انجام مي سازمان كار و زمينه

  : آموزي از اهميت زيادي برخوردار است حرفه

طور ضمني مسئول عملكرد است  هاي عملي تركيب شده است، و بهفعاليت به عنوان دانشي كه با -

عنوان ظرفيت عملكردي كه در نظر گرفته شده تفكيك  عملكرد واقعي كار، كه در اينجا از شايستگي به(

  ).شودمي

عنوان راهنمايي براي فعاليت  تواند بهتواند از عملكرد استخراج شود، پس ميبه عنوان دانشي كه مي -

هايي كه كارگر هنوز با تجربه نشده و هيچ تمريني براي انطباق با آن صورت ملي حتي در موقعيتع

  .نداده است بكار رود

تعالي  تواند بههاي عمل مفروض و معين استخراج شود، پس ميتواند از موقعيتبه عنوان دانشي كه مي -

 .شود آن واقعيت كمك كند و در انديشه طراحي دنياي كار ديگري درگير

توانند چنين دانشي را كسب كنند؟ براي شكل گيري كار، تئو وهنر و مي) آينده(چگونه كارگران ماهر 

مفاهيم مشاهده ) Derbowen/ Dick/ Wehner 2002; Waibel/ Endres/ Wehner 2000; 1996(همكاران 

بر پديده الگوهاي  تسلط ها و كمك بهو كارگروهي را براي تقويت انتقال دانش در درون و بين شركت

آموزي، اصالحات اخير تالش كرد براي كسب دانش  در زمينه حرفه. اندتفسيري محلي توسعه بيشتري داده

آموزشي ).  Rauener 2002a نگاه كنيد به(فرايند كار براي روشهاي برنامه درسي، ساختاري بوجود آورد 

شود تالش مي. شودكليدي مشاغل تركيب مبتني بر دانش فرايند كار است كه با عملكرد وظايف كاري 

كسب دانش فرايند كار ابتدا با اين پرسش كه تمركز اصلي شغل برچيست تقويت شود و سپس كسب دانش 

                                                 
1. problem-solver worker 
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شود و با بهره مندي از دانش عميق مبتني بر تجربه و نظام يافته شغل تشويق  زمينه و بستر كار وابسته به

 ).3.5.1 ����(يابد طبق هر زمينه خاص پايان 

شود، با اين حال، كسب دانش فرايند كار نه تنها با رويكردهاي درون شركت و برنامه درسي درگير مي

زير (هينز و همكاران . شودكنند نيز مياي كه افراد تعقيب مينامهزندگيگيري بلكه شامل راهبردهاي شكل

هاي تجربي ناشي از  نواع مختلف يافتهتوانستند براساس مطالعات طولي نشان دهند كه ا)  Heinz et alچاپ

 .هاي شغلي بر چرائي و چگونگي كسب دانش فرايند كار تاثير زيادي داردنامهطراحي زندگي

٣...s  م�¡¢ �d �2� �tر� õ	د �
	زی�د[\<  
 X0�ÄÐ	í :�ud   س�cg�©١  
 2Y>ºZ  :���[   ò�-ا  ���  >ºد�  

  "2مدرسان"سان  هاي كاري بهابزارها و نظام  3.6.5.1

. آيدهاي ياددهي بدست ميشود؛ يادگيري با مواد آموزشي و نظامهاي كاري انجام ميكار با ابزارها و نظام

صراحت  صنايع دستي سنتي هرگز به. انددر زماني طوالني، كار و يادگيري در تعارص با هم ديده شده

 Bohle(دنياي كار  3سازي اما علميگري را برجسته نكردند،  كارهاي صنعتي مهارت طلب اين دو قطبي

1992; Gronwald 1993b; Taylor 1911/1913 (بنابراين، . كندهاي جداسازي حمايت مياز اين گرايش

گيري اصول تلفيق كار و تحليل شرايط، پيش نيازها و شكل بسيار مهم است كه به آموزي حرفهبراي پژوهش 

  .يادگيري محور بپردازدهاي كاري گيري نظاميادگيري توسط شكل

و  "هاي كارينظام"هر دو بخش اين اصطالح، يعني . كار آساني نيست 4هاي كاري خودآموزتعريف نظام

اين گونه تعريف شده  "نظام كاري"در كاتالوگ استانداردها، . اي دارنددر عمل تعريف جداگانه "خودآموز"

 : است

                                                 
). Flensburg(اي،كار و فناوري، دانشگاه فلنزبورگ  ها، مؤسسه آموزش حرفه استاديار تخصص در فلز و فناوري نظامدكتراي فلسفه،  -ماتياس بكر.  1

شناسي مشاغل فني فلزكاري، كارهاي مهارت طلب در زمينه فناوري  پژوهش در صالحيت، يادگيري مبتني برفرايندكار، آسيب: زمينه اصلي پژوهش
 اي  هاي فني و تأثير آن بر آموزش حرفه ح، هوش مصنوعي در نظام يري در آتهاي يادگ خودرو و خدمات، شيوه

2 . tutors 
3 . scientification 
4 . tutorial working systems 
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شتر با ابزارهاي كار براي انجام مجموعه منظمي از وظايف در درون حوزه نظام كاري عبارت است از تعامل يك نفر يا بي“
  . (DIN EN 614-1) ”كار، در محيط كار و تحت شرايطي كه بوسيله وظايف كار ايجاد شده است

رود كه بكار مي) ابزارهاي كار(ها و ابزارهائي تر، اين اصطالح براي تعريف آن دسته از كمكبه معني دقيق

گيرد، مانند چكش، وسائل تعمير دستي و ماشيني، تا رايند كار مورد استفاده كاربران آن قرار ميدر خالل ف

، 1هاي راهنماي گفتگوها معموال شامل ماشينامروزه، اين ابزار. كمك رايانه هاي تشخيص دهنده بهدستگاه

. گيرندابزار مورد استفاده قرار ميعنوان  هاي شخصي كه بههاي اطالعات هستند، مثل رايانهو نظام 2رايانه يار

است كه در درون مرزهاي نظامش ) فرمانشي( 3تر يك نظام كاري يك نهاد سايبرنتيكي در يك معني وسيع

هايي كه بنا بر وظايف كاري با فرايند ها و حوزه، يعني يك كارگاه، يك اداره يا ساير اتاق"شودانجام مي"كار 

  . اندكار مرتبط شده

گيرندگان  با بهره) معلم، راهنما(تواند خودآموز ناميده شود كه همانند يك مدرس كاري وقتي مييك نظام 

از آنجا كه واژه . كند، يعني اگر كسي بتواند در درون نظام كاري يا بكمك آن بياموزد عمل از خود

گرايي گرايي يا ساختنهاي يادگيري رفتاراينكه مبتني بر نظريه بسته به –هاي گوناگون شكل به "يادگيري"

يك نظام  تواند بهبودن تنها با افزودن دركي از نظريه مي "خود آموز"تعريف شده است، ويژگي  -باشد 

  .اختصاص داده شود

-  –هاي اجتماعينظام -  ترتيب به اي بهطوركه بوسيله روپهل بصورت گسترده يا همان –هاي كاري نظام

هاي عمل انسان روي فرصت (Ropohl 1975, 45)حدود شده است م ماشين -هاي انساننظاميا  فني

ها از اين نظر اهميت عملي زيادي دارد ماشين در درون اين نظام –تعامل انسان . اند نفوذ زيادي اعمال كرده

كند كه آيا يادگيري در محيط كار يا درون فرايند كار امكان پذير است يا كه بطور قابل توجهي تعيين مي

. يابددنياي كار افزايش مي به 4يار –هاي رايانه ين برجستگي حتي با افزوده شدن معرفي رسمي نظاما. خير

ماشين هنوز در مقايسه با -يار، كار پژوهش روي تعامل انسان–هاي كاري يارانه بخاطر تاخير در معرفي نظام

در . تقويت شده است 1980 از اواخر دهه آموزي حرفههاي ها جوان است و تنها در پژوهشديگر پژوهش

 5كند، و براي اصالح كارپژوهيزمينه ساختن گرائي، اين پژوهش نقش بزرگي را در علوم مهندسي ايفا مي

اي علوم رايانه). Tinpe/ Rothe 1999; Landau/ Rohmert 1987(شود شناسي كار و علوم كار انجام مي روان

عنوان مقايسه ميان يادگيري انسان و ماشين توجه  ماشين به –تعامل انسان  و رشته هوش مصنوعي آن به

شناسي تربيتي نيز با اين عنوان شناسي يادگيري و روانهاي روانهمچنين زمينه. (cf. Puppe 1992)دارد 

                                                 
1 dialogue-guided 
2 computer-aided 
3 . cybernetic 
4 Computer- aided 
5 . ergonomics 
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هاي كاري از موضوع نظام اين زمينه گسترده پرداختن به.  (cf. Mandl/ Gruber/ Renkl 1995)سروكاردارند

  .ي پژوهش استاي بودن باالي اين زمينهنشان دهنده ويژگي ميان رشته اين منظر،

  ماشين و كارپژوهي –تعامل انسان     3.6.5.2

  )ارگونومي(دورنماي كارپژوهي 

نياز ارتقاء عنوان پيش معني انطباق شرايط كار با شرايط عملكردي انسان، معموالٌ به كارپژوهي خوب، به

معناي آن است كه نظام بشدت با كاربر  و اين به. (Geiser 2001)شود مي يادگيري در نظام كاري ديده

حداكثر برسد، مستلزم هيچ فرايند يادگيري نيست،  محض كاربرد به تواند بهعملكردي كه مي. دارد 1همراهي

  .است "3اكتشافي - خود"و يك نظام  "2شهودي"و نتيجه آن كاربرد 

هاي علمي كار بيش از همه بر تحليل  آيد، پژوهش پيش مي ندرت در عمل از آنجا كه اين شرايط به

با هدف بهبود انطباق شرايط كار با  )ibid., 131( "هاي فنييادگيري در يك زمينه با استفاده از نظام"

  ).1نمودار نگاه كنيد به(عملكرد انسان تمركز دارد 

   
  هاي كارپژوهي نظامپژوهش با هدف بهبود ويژگي: 1نمودار       

  4شغل محوردورنماي محتواي يادگيري 

گيري نظام  شكل): 2نمودار نگاه كنيد به(است  آموزي حرفهيك سئوال كامال متفاوت كانون تمركز پژوهش 

بهترين وجه حمايت كند، چگونه بايد باشد ؟ از همه  به جهت هدف كاركاري براي اينكه از يادگيري در 

ها گذشته، وظيفه يك كارگر ماهر فقط اين نيست كه از يك سيستم كاري نگهداري كند بلكه بايد  اين

اي فراهم كند كه ضمن انطباق با وظايف كاري مشكالت شغلي را هم حل گونه شرايط استفاده از آن را به

  .كند

                                                 
1 . user-friendly 
2 . Intuitive 
3. self-explanatory 
4 . occupation-oriented learning 

شكل دهي تعامل : رويكرد

 ماشين -انسان
 

نظام همراهي با : هدف
  كاربر

تحليل فرايند : تمركز

 يادگيري

  

يادگيري چگونگي : نتيجه

  بكارگيري نظام
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  پژوهش با هدف ارتقاء يادگيري محتواي نظام: 2نمودار 

از . بنابراين، يك تفاوت قطعي ميان ويژگي همراهي با كاربر و كيفيت خود آموزي يك نظام وجود دارد

صورت  اند، بهق يافتهاند يا با آن تطبيعيب كه با عملكرد شرايط انساني آميختههاي بينظر كارپژوهي نظام

دهي ارتباطات افزارها، شكلدر سايه افزايش نفوذ نظام كاري بكمك نرم. دهندخودكار يادگيري را ارتقاء نمي

هاي در نتيجه، پژوهشِ كار اغلب بر ويژگي. كانون توجه تبديل شده است و تعامل ميان انسان و ماشين به

اصل را براي  7داشتن  EN ISO 9241استاندارد كارپژوهي . است ها متمركز شدهارتباطي و تبادل نظر برنامه

  : آنها تعريف كرده است

  كفايت وظايف، -

  شكل دهي شخصيت، –توانائي خود  -

 توانائي كنترل، -

 انطباق با انتظارت، -

 تحمل خطا، -

 توانائي فردگرايي، -

 ).ISO 9241(ارتقاء يادگيري  -

 :كند كهارتقاء يادگيري را اينگونه بيان مي

كند كه چگونه ارتباط با نظام را برقرار اش حمايت و او را راهنمائي محض اين كه يك كاربر را حين يادگيري كفتگو بهيك "
  )ibid 12( "دهدسازد يادگيري را ارتقاء مي

محتواهايي كه جهت گيري شغلي دارند، تبعيت از اصول ارتقاء يادگيري هنوز تضميني براي  با توجه به

كند، زيرا تعريف استاندارد بجاي حمايت از فرايندهاي يادگيري تخصصي و متناظر مييادگيري ايجاد ن

 . گردد  بكارگيري گفتگو برمي بشدت به

  هاي كاريهاي ارتقاء يادگيري از طريق نظام بررسي    3.6.5.3

فرايند كار و تحليل : تمركز

 توسعه شايستگي حوزه محور

  

يادگيري چگونگي تسلط : نتيجه
  بر وظايف كاري

محتوا و  دهي به شكل: رويكرد

 ساختار نظام كاري

  

هاي  خودآموزي ويژگي: هدف
  نظام
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يادشده هايي كه ممكن است بين دو دورنماي هاي كاري با هدفهاي ارتقاء يادگيري از طريق نظام بررسي

  : شوددر باال ديده شود، انجام مي

هاي رايانه با كار فعال كه بر سازگاري برنامه - "قابليت استفاده"دربارة  - هاي نرم افزار كارپژوهي بررسي −

 /Arend ها، شكل دادن گفتگو، اصول فيزيولوژيكي، نگاه كنيد به فصل مشترك(انسان تمركز دارد 

1999;Everleh/ Pitschke 1999; Volz  همچنين نگاه كنيد به ; forum.com-http:// www.usability

http://www.stcsig.org/usability/(  

هاي يادگيري الكترونيكي مانند آموزش مبتني بر رايانه بررسي توسعه و بكارگيري نرم افزار و نظام -

(CBT) مبتني بر شبكه ، آموزش(WBT) ، ارتباطات مجازي و غيره براي حمايت از فرايندهاي يادگيري

در  "اييادگيري در شبكه و چند رسانه"هاي عنوان يادگيري الكترونيكي؛ نگاه كنيد همچنين به(

  )."يادگيري توسعه شايستگي فرهنگي"و پژوهش و توسعه  1BMBVپژوهش 

براي نشان دادن يك ويژگي خاص ) شبيه سازي(هاي مجازي فعاليتها با نظام گفتگو و بررسي تعامل -

)Muller/ Bruns 2002 .(  

افزايش . ماشين براساس رويكرد نظام فني - اي مسائل پيچيده تعامل انسانراه حل بين رشته بررسي -

وري گيري فناهائي براي يافتن رويكردهاي شكلكاوش ها منجر بهمسائل ناشي از كپسولي كردن ماشين

شد كه از نظر  1990و اوائل دهه  1980در دهه  BMFTبوسيله  "كار و فناوري"در درون برنامه 

 BMBFو برنامه بعدي ) Fricke 1994; Martin 1995B  نگاه كنيد به(اجتماعي قابل پذيرش باشند 

-هاي توليدي رايانهتاكيد مهم براي فناوري. (BMBF 2002a) "آينده كار –شكل گيري نوآورانه كار "

 Schlausch(و روند بسوي فنون برنامه ريزي كارگاه محور بود  "تجربه كار جسماني"يار بر بازيابي 

اي پيشرفت بطور فزاينده (AI)براي تحليل پيشرفت يادگيري، رويكردهاي هوش مصنوعي ). 1997

طرح مركز  اه كنيد به، همچنين نگPuppe 1992; Sonntag/ Schaper 1997مقايسه كنيد (كنند  مي

هاي اخير در سال). berlin.de-http://www.mms.tuماشين دانشگاه فني برلين،  –هاي انسان نظام

DAI)هوش مصنوعي توزيع شده  ، مانند "عاملي -گيري ارتقاء شايستگي چندهاي شكلنظام"بصورت  (٢

 DFG(تشخيصي براي ماشين ابزار سي ان سي بسيار اهميت يافته است  حمايت كردن با وظايف

project TI 188/6-1 .( وظايف پژوهشي نيز در برگيرنده پرسش در باره نقش اجتماعي روابط دروني

 . Socionics ((cf. Malsch 1998): زمينه پژوهش(براي عمل هوشمندانه است 

- هاي كاري كه يادگيري را ارتقاء ميگيري نظامروش شكلكمك  بررسي امكان تلفيق كار و يادگيري به -

و طرحي   http://www.oval.uts.edu.au/rw14: كنفرانس پژوهش كار و يادگيري نگاه كنيد به(دهند 

                                                 
1 BMBV research and development programme "Learning Culture Competency Development 
2 . distributed artificial intelligence 
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مستندسازي يازدهمين و دوازدهمين . )ttp://www.peda.net/veraja/worklearn/h: نظير كار يادگيري

خالصه كلي از كار ) Eicker/ Petersen 2001 نگاه كنيد به(ماشين  -در تعامل انسان HGTBسمپوزيوم 

انتشارات اين رويكرد  هاي بعدي بصورت اساسي به مقاله. دهدپژوهشي تخصصي كردن اشتغال را ارائه مي

 .پردازند شي ميپژوه

 وضعيت پژوهش  3.6.5.4

؛ 3.4.4 ����؛ ����3.6.4( دانش فرايند كارو ) Bohle/ Milkau1988    ( دانش تجربيبا آگاهي از اين كه 

Kruse 1985; Fischer 2000  (گيري فرايندهاي يادگيري ايفا  اي در اشتغال كار و شكلنقش مهم و فزاينده

تواند نگهداري و پردازش شود و در دسترس چگونه اين دانش ميآيد كه كنند، اين سئوال پيش ميمي

براي  نظام اطالعات كارتوسعه  بهمين سبب، گرونوالد بيان داشت، با توجه به. كارگران ماهر قرار گيرد

). Gronwald 1992, 185(اي الزم است تا از يادگيري فردي در جريان فرايند كار حمايت كند تجارت، رسانه

اي بايد از فرايند يادگيري كاربران براي بررسي ماهرانه اطالعات مرتبط با كار حمايت و آن را در چنين رسانه

بنابراين اين كه چگونه دانش صريح ممكن است با كمك يك نظام كاري خود ). ibid 189(اولويت قرار دهد 

- بيان شود آنها چگونه  ميافزون برآن بسيار مهم است كه . آموز بيان گردد از اهميت كمتري برخورداراست

  . توانند توانائي فراگيري را براي عمل كردن بوجود آورند

هاي عملي در حفظ مهارتهاي كاري از طريق كوشش شد ظرفيت 1990و دهه  1980در خالل دهه 

). c.f. Striebel 1994; Ziegler 1994(حد مطلوب برسد  نگهداري و به 1هاي كارشناسي نظامبكارگيري 

عنوان كارشناسي كه اين كار را بايد انجام  هاي كاري براي اطالع رساني، راهنمايي و حمايت كاربر بهماين نظا

هاي نحوي كه بكارگيري نظام با اين حال، اين امر بزودي وارونه شد به. دهد مورد حمايت قرار گرفتند

  :كارشناسي بجاي ارتقاء يادگيري مانع آن شد زيرا

ها نشان دادند كه شفاف نيستند قابل فهم نبود؛ نظام كارشناسيهاي هاي نظام گيري ها و نتيجه توصيه  )1(

  ، )Fischer 2001a, 75 نگاه كنيد به(

گرفت و نه ها مورد توجه قرار مينه تجارب كارگران ماهر با توليد دانش داده محور براي اين نظام )2(

  خودشان را در نظام مستند نمايند،كارگران ماهر قادر بودند دانش تجربي 

سازگاري با وظايف شغلي كار مستلزم در اختيار داشتن اطالعات فوري و موقعيت محور بود در حالي كه  )3(

نگاه كنيد (داد زمينه فرايند كاري را مورد توجه قرار نمي كارشناسيهاي توضيحات عناصر نظام

 ، و)Fischer/ Jungeblut / Rommermann 1955 به

                                                 
1 . expert systems 
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هاي فردي گرايش دارند، مسائلي كه درعمل ي ويژگيتوسعه فزاينده زماني كه وظايف چندگانه به تا )4(

 ,Becker 2003 نگاه كنيد به(اي حل شود تواند با اطالعات موجود بصورت قانع كنندهافتد نمياتفاق مي

145 .( 

نند از انسان در سطح مناسبي با ها هرگز بتوا هاي كارشناسي ترديد دارند كه اين نظاممنتقدان قاطع نظام

كه كامال با مدل دانش انساني  متفاوت است حمايت كنند ) مدل منطق رياضي(بكارگيري مدل دانشي 

(Dreyfus/Dreyfus 1987) .هاي شناخته شده نظامچندين پروژه پژوهشي براي فائق آمدن بر اين ضعف-

). Bruns1990; Daniel/ Striebel 1993; Puppe/ Ziegler/ Martin 2001(اند هاي كارشناسي كار كرده

كه، در گذشته درحالي. ها استيكي از مهمترين نكات برخورد، مشاركت كارگران ماهر در شكل دادن نظام

 :اي وجود دارد برايتنها مهندسان نظري مسئول كسب دانش بودند، تالشهاي فزاينده

مشاركت در شكل (ها براي دانش كارگران ماهر و درگير كردن افراد اخير در شكل دهي باز كردن نظام) الف(

 ؛ و )دهي

مشاركت در بكارگيري (هاي معيني از نظام كارگران ماهر براي تغيير و اضافه كردن حوزه اجازه دادن به) ب(

  ).تر و توسعه بيش

ي كاربران متناسب با سطوح شايستگي هاي زيادي براي تهيه انواع مختلف راهنماهاافزون برآن كوشش

 Bourauel 1996; Becker 2003, 158)(وجود دارد ) مشاركت كنندگان در مصرف و توسعه بيشتر(كاربران 

ها با كاربرد و عادات معني منطبق ساختن نظام شود، كه به مي tutandهاي آمادگي اين رويكرد شامل الگو

اين واقعيت اشاره دارد كه انطباق  نتايج پژوهش اخير به). Puppe 1992 نگاه كنيد به(يادگيري كاربران است 

اطالعات  محور- زمينهيادگيري با كاربر و عادات يادگيري كارگران ماهر تنها از طريق پردازش /نظام كار

كنند كه فرايندهاي يادگيري در خالل كار يا بيان مي تكرار ها بهطرح. فرايند محور احتمال موفقيت دارد

- فيشر توضيح  مي. شوندافتند يا در يك اندازه وسيعتر با از كار افتادگي شروع ميورت رسمي اتفاق ميبص

توانند كار كنند براساس دانش موجود كارگران بدون اينكه توجه داشته باشند تا زماني كه دريابند نمي: دهد

  . Fischer 1999, 109)(كنند عمل مي

هاي بست، اطالعات ناقص، كمبود يا فقدان ارتباطات، موقعيت ني، توقف، بنها بوسيله نقص فاز كارافتادگي

    .  شودهاي دور از انتظار مشخص ميپيش بيني نشده و موقعيت

اينها داليل و محتواي مرجع براي . انجام آن نياز است برآمدن از عهده وظايف و حل مسائل است آنچه به

گيرد كه ارتقاء بنابراين فيشر نتيجه مي. هاي اطالعاتي استظامساختارسازي اطالعات در خودآموزي كار ن

 ibid(حمايت كند " ' تعامل - رايانه  - انسان 'بجاي  ' تعامل -حوزه مسأله  - انسان'بايد از "محيط يادگيري 

طوركه بوسيله روان شناسي يادگيري بيان شده  همان (Dorner 1979, 10) ها و موانع از كارافتادگي ).119
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يك كار فرايند محور داراي ساختار اطالعاتي قابل درك، بر . است، همواره دربرگيرنده محتواي يادگيري است

هائي داراي اين بنابراين، همه نظام. كندآيد و همزمان بسوي درك و حل مسأله هدايت ميموانع فائق مي

تواند ارتقاء كار عملي مشاركتي هستند، چون كه يادگيري در خالل فرايند كار مي ند بهبشدت عالقم ساختار

يك نظام اطالعات خودآموزيِ كار طراحي شده براساس اين نوع . كار پيدا كند و نه يادگيري افزوده شده به

عمير خودرو ايجاد و ساختار مبتني بر فرايند كار بوسيله بكر و اشپوتل همراه با كارگران ماهر در كارگاه ت

  ). Becker/ Spottl 2001b نگاه كنيد به(آزمايش شد 

 هاقلمرو  و  محدوديت    3.6.5.5

دهي هاي خوب و شكلهاي كاري نه تنها نيازمند كارپژوهي با ويژگيبكمك خود آموزي در نظام يادگيري

آموزشي بزرگي  تنهايي با چالش محتواي نظام براي ارتقاي يادگيري است، چون انجام اين وظيفه اخير به

يك  افزون برآن، به. رو است، در حالي كه دانش شغلي كمي در يك قلمرو خاص تأمين شده بود روبه

شكل  ;Schreier 2001a, 210 ff  نگاه كنيد به(سازماندهي كاري نيز نياز است كه يادگيري را ارتقاء دهد 

قبال در مطالعه خود در باره كاربرد نظام ) Schreier 2001a(شرييرر ). 3.4.2 ����دهي كار، سازمان كار؛ 

  :اعالم شده بود، شش شاخص شكل دهي را معرفي كرده است" خودآموزي"تشخيصي كه تحت عنوان 

  .سلسله مراتب تخت و شايستگي در محل كارگاه بخاطر افزايش آزادي تصميم گيري )1(

  .سبك مديريت مشاركتي براي افزايش مسئوليت فردي )2(

 . سازماندهي كار مبتني بر فرايندهاي كار تا فرايند انطباق با وظايف را تسهيل كند )3(

 .گرايي كل نگري منطبق با وظايف با حداقل ممكن تخصص )4(

 . با كاركردن و يادگرفتن در گروه "يادگيري از يكديگر" ها بهتشويق گروه )5(

دهي امكانات كار و  شكلهاي قبلي مرتبط با مشاركت براي درگير كردن همه كاركنان در بحث )6(

 ).ibid., 18(فرايندهاي كاري 

 /Staudt(تر است  هاي آموزش اوليه و پيشرفتهنظام كاري خودآموز اغلب حاكي از كاهش هزينه بكارگيري

Kriegesmann 1999; Becker/ Spottl 2001(يادگيري : محيط آموزش وجود ندارد ، زيرا رفت و آمد به

قابل  "زمان يادگيري و كار"تر  وري بيش شود و زمان آموزش با كمك بهرهمي بصورت خود اتكا سازماندهي

توان از كار توليدي، نه تر را نمي اين امر مبتني بر اين فرضيه است كه در آينده آموزش پيشرفته. كاهش است

كاري خودآموز هاي با اين حال، مطالعات انجام شده در كاربرد نظام. در متن زمان و نه در محتوا، تميز داد

هاي نشان داده است كه ضروري است الگو ADAPTبراي تلفيق كار و آموزش در برنامه جامعه اروپايي 

الگو شناسايي  12. يادگيري براي تأمين يادگيري در خالل فرايند كار مورد نياز است) بيشتر و تركيبي(

 : اندشده
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  "يادگيري الكترونيكي" هايالگو )1(

  هاي چندگانهالگو )2(
 "آينده"گوي شكل دهي ال )3(

 الگوي شبكه  )4(

 الگوي سازماندهي مجدد  )5(

 )آسان ساز(گر الگوي تسهيل )6(

 هاي شبيه سازطرح/ هاي الگو )7(

 الگوي دانش )8(

 الگوي مربي گري )9(

 مركز خود آموزي  )10(

 الگوي سميناري )11(

 )ibid., 18(الگوي حل مسأله  )12(

يادگيري و محيط كار و يادگيري هاي مختلف، رويكردهاي ها، كه مزايا و معايب هدفتركيبي از اين الگو

هاي كاري تركيب نظام). 3نمودار (دهد، ثابت كرده است كه بسيار موفق است آنها را مورد توجه قرار مي

هاي روش حل توانند براي مدلآنها ترجيحا مي. خودآموز با مقررات يادگيري، پشتيبان بسيار خوبي هستند

ها و حور در چارچوب انطباق با وظايف كاري سخت شركتمسأله كه موجب ارتقاء يادگيري موقعيت م

ويژه براي تشخيص  بنابراين، آنها به. همچنين حل مشكالت در فرايند كار مي شوند مورد استفاده قرار گيرند

هاي جامع و فراگير، آنها در فرايندهاي توسعه شايستگي با توجه به. هاي حمايتي بسيار مناسب هستندنظام

ي مديريت دانش، هاي كاري خودآموز در زمينهنظام. شوندين معلم، مربي يا مدرس نميهر حال جايگز

كنند ودر خالل فرايند كار آنرا مورد طريق معناداري كمك مي پيوند اطالعات محتوا محور بهم به نسبتا به

) آموزش(كاري  اي كه بوسيله نظاماز يك طرف، فراگيران بسوي حل مسأله. دهندآزمايش و بازتاب قرار مي

براي جزئيات (زننددارند و محتواي آموخته شده جديد را با دانش موجود پيوند ميبرمي ايجاد شده است گام

افزون بر اين، در خالل انطباق با وظايف كاري، اطالعات ). Stark 1999, 40  ��بيشتر در اين زمينه نگاه كنيد 

شود و با كمك اقدامات اين اطالعات با زمينه عملي تلفيق مي بنابر موقعيت،. شوداز نظام كاري بازيابي مي

ماير و مندل اين در اين زمينه گرشتن. شودبازبيني مي) ساختمان(كارائي آنها  انجام شده با توجه به

و آنها را  (Gerstenmaier/Mandl 2001, 5)نامند مي 1"هاي يادگيري ساختن گراييمحيط"سيستمها را 

-ماشين نشان داده مي –در نتيجه، يك جنبه مهم تعامل انسان . دهندري موقعيتي نسبت مينظريه يادگي به

معني مشاركت، تبادل و توليد مشترك دانش در يك گروه و يا  جدا از جهت گيري زمينه، اين امر به: شود

 .يك جامعه مرتبط با كيفيت آموزش هم هست

                                                 
1 Constructivist learning environments 
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  روز سازي كاركنان با تغييرات فناوري بههاي هاي يادگيري در طرحرواج الگو: 3نمودار 

 )biat/ADAPT: طرح در  657پايگاه اطالعات حاوي  :مأخذ(  

  ها و توسعهچشم انداز مسأله 3.6.5.6

هائي است كه در يادگيري خود هاي كاري خودآموز اساسا تابع همان محدوديتيادگيري همراه با نظام

هيچ فرايند يادگيري خودكاري در قبال نظام كاري خودآموز ). Nuissl 1999   نگاه كنيد به(راهبر وجود دارد 

شود بين اطالعات مفيد، كه يادگيري را ارتقاء جدا از ضرورت انگيزه، از دانش آموزان خواسته مي. وجود ندارد

 همچنين. دهند و دروندادهاي غيرمفيد تفاوت قائل شوند و با اراده خود در فرايند يادگيري وارد شوندمي

. روشي محتوايي آغاز كنند –بسيار مهم است كه در آينده فرايندهاي يادگيري را با ساختارسازي آموزشي 

براي اين فرايند ساختار سازي، بايد بدانيم كدام محتوا و چه موقع، و در كدام موقعيت كاري يا براي حل 

بنابراين، پژوهش كار دربارة توسعه . تواند با استفاده از اين نظام از يادگيري پشتيباني كند كدام مسأله مي

لحاظ  هنوز اين امر در يك مسير رضايت بخش به). Rauner 2004d(مورد نياز است  1شايستگي حوزه محور

مسأله كليدي در اين زمينه نسبت ميان دانش صريح و دانش . ژرفا و قطعيت مناسب انجام نشده است

  . هاي كاري استها در زمينهضمني و قراردادن نظام

                                                 
1 Domain-oriented competency development 
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ختن دانش و روانشناسي تعليم هاي مفيد پژوهش روي روانشناسي كار، سادر حقيقت، تنها بخشي از جنبه

هاي حاصل از زمينه با اين حال، نمونه. و تربيت و نيز خبرگي ناشي از پژوهش در خبرگي شناخته شده است

  .وجود دارد آموزي حرفهپژوهش در 

٣. .. ٨           ��� ��	ö �  ا
X0�ÄÐ	í  :��١´   ری0ر        Sabine Raeder 
2Y>ºZ :�ô��ª-ت ا	õا �«§òû  

اي هويت حرفه 3. 6. 8. 1
٢
  در شرايط تغيير 

افزايش است، بحث دربارة  در نتيجة تحوالت اخير در دنياي كار و ضرورت ايجاد تغييراتي كه پيوسته رو به

ترديد دارند كه در ) Richard Sennett 1998(منتقداني چون ريچارد زنت . هويت بار ديگر مطرح شده است

مواجه شوند كه اقتضا كند در زندگي كاريشان بسيار با انعطاف عمل كنند، صورتي كه افراد با شرايطي 

ثباتي و نبود هدف در برنامه زندگي  بي زنت به. رشد و پرورش هويتي محكم و استوار توقيق يابند توانند به به

قادي چنين انت. دادند كند و آن را ناشي از تحوالت اقتصادي و شرايط نامشخص اشتغال مي فرد اشاره مي

در سال ) Erikson(هاي كالسيك دربارة هويت نظير آنچه اريكسون  فرضيات نظريه تلويحاً ناظر است به

دست داده،  مطرح كرده بود، كه براساس آن، تعريفي كه فرد در دوران نوجواني از خويشتن به 1959

هايي كه در دوران  يتهو. ماند اي است كه در ساختار هويت او در دوران بزرگسالي باقي مي زمينه پيش

دهند با فرضية تجويزي استمرار در طول دوران زندگي مطابقت ندارند و  رشد خود ادامه مي بزرگسالي به

بر خالف اين فرضيات سنتي، پژوهشگراني نظير كوپ . شوند عنوان هويتي سالم و استوار تلقي نمي بنابراين به

)Keupp et al ( و راتانزي  1999در سال)Rattansi ( و فينيكس)Pheonix ( رشد چنين 1997در سال ،

 .اند هاي جديد تلقي كرده عنوان گشايندة فرصت ساختارهاي شخصيتي را ضروري و به

                                                 
شناسي، انعطاف در كار، و  اي، قراردادهاي روان هويت حرفه: زمينه اصلي پژوهش. شناسي، دانشگاه اسلو دكترا، استاديار گروه روان -سابين ريدر.  1

 .هاي كيفي تغييرات سازماني، توسعه منابع انساني، فرهنگ سازماني، فلسفه پست مدرن، روش
2.Vocational Identity  
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عنوان نتيجة يك فرايند مادام العمر، از تأثير متقابل  اي به در اين مقاله در نظر دارم در تعريف هويت حرفه

عنوان پيش  بات و استمرار شغلي يك فرد قرار نيست كه بهث). Hoff 1994(ميان كار و هويت بپردازم 

فرايندهايي نظير تعريف  ح به ت نتايج برآمده از آ. هاي رشد و پيشرفت يك هويت سليم و استوار باشند زمينه

فرايند دائمي بازتعريف هويت  ح بايد به ت از طرفي، آ. كنند هويت يك شخص و ارتباطش با كار اشاره مي

ح بايد امكانات پيوند  ت از طرف ديگر، آ. و سازگار كردن مجدد آن با زمينة شغلي كمك كند اي فرد حرفه

  .ميان شغل و تحصيالت را در تعريف هويت فرد مورد نظر قرار دهد

رويكرد هويت : در اين مقاله، من چهار رويكرد در زمينة پژوهش در مورد هويت شغلي ارائه خواهم كرد

، تمامي رويكردها، ابعاد 4و رويكرد رواني 3اي نامه و رويكردهاي زندگي 2زندگي ، رويكرد شرايط1اجتماعي

هاي مرتبط با يك نگرش  گيرند، اما هيچ يك در ادغام تمامي جنبه مهمي از هويت در زمينه كار را در بر مي

منظور  به هاي اين رويكردها را، هدف من اين است كه تمامي نقاط قوت و محدوديت. يابند جامع توفيق نمي

  .بحث در مورد پژوهشي منسجم و يكپارچه، پيش رو قرار دهم

  تعريف  3. 6. 8. 2

براي ارائه يك تعريف . روند در مجموعه متنوعي از متون بكار مي» اي هويت حرفه«و » هويت«هاي  واژه

شناختي با  وانها، من، ضمن طرح مفهومي ر رغم تنوع موجود در استفاده از اين واژه روشن و بدون ابهام به

يكي از مزاياي تعريف مبتني بر روان . رسم اي مي تعريفي از هويت حرفه انگيزة مشخص از هويت فردي به

كند، در حالي كه ساير رويكردها بر رابطه متقابل  شناختي اين است كه بر شخص و تجربه شخصي تمركز مي

رويكرد روان شناختي، . متمركز است هاي كاري، بدون ارائه تصوير روشني از شخص ميان شخص و زمينه

  .كند هاي شخصي مرتبط با كار را فراهم مي امكان تحليل دريافت

فرايند منعكس كنندة تصويري از «عنوان  هويت فردي را به) Frey and Hausser 1987, 4(فراي و هاوزر 

آورند و  وجود مي تاري بهدر اين فرايند انعكاسي از خويش، افراد براساس تجربياتشان ساخ. پذيرفتند» خود

. شود كه شكوفا كننده هويت خوانده مي» ها نظامي از رابطه«. . پردازند تثبت ارتباط ميان اين تجربيات مي به

بنابراين مفاهيم مجزا از هم شناخت مرتبط با خود يا توصيفي ازخود، تنها جزيي ازمفهوم كلي هويت 

  .هستند

                                                 
1. Social identity  
2. Life context approach   
3. Biographical approach  
4. psychological approach  
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يك الگوي ساختاري از هويت ) Raeder/ Grote 2007:  د بههمچنين نگاه كني( 1995هاوزر در سال 

تصور از «، كه ُبعد »3منبع كنترل«و » 2عزت نفس«، »1تصور از خود«: فردي، متشكل از سه َُبعد را مطرح كرد

  :هاي زير تقسيم شده است جنبه نيز به» خود

  اي، تداوم زندگي نامه -
  سازگاري بومي، -
  و نحوه رفتار، نتيجه در رابطه با شيوة انديشيدن -
 اصالت در رابطة احساس و رفتار، -

 خصوصيات فرد، و -

 .برابري -

اي با يك حوزه از زندگي فرد مرتبط است و  هاوزر مطرح شد، هويت حرفه  بدان گونه كه در تعريف

اي فرايندي جاي گرفته است كه  بنابراين بخشي از كليت هويت فردي است و اين الگوي ساختاري در نمونه

هاي مرتبط با هويت تعريف  عنوان يك روند دائمي از تصميم و تعيين تجربه ورش هويت را بهرشد و پر

نقدي كه بارها بر اين نظريه كه رشد هويت فرايندي است كه در نوجواني پايان  بنابراين با توجه به. كند مي

بزرگسالي هم ادامه  تواند در بايد گفت كه رشد و پرورش هويت مي) Keupp 1997به عنوان مثال (گيرد  مي

 .يابد

اي تصور از خود و  در زمينة تغييرات در كار و آينده شغلي، بعد منبع كنترل و ابعاد تداوم زندگي نامه

تصميم و كنترل در فرآيندهاي در  بعد منبع كنترل اشاره به. اند اثبات رسانده سازگاري بومي اهميت خود را به

اي و سازگاري بومي، عمدة نظرات هويتي اريكسون را منعكس  نامهابعاد استمرار زندگي . جريان دارد

 .كند اشتغال استمرار را تضمين نمي» 4رشتة زرين«در زمينة تغييرات مرتبط با كار، ديگر . سازند مي

تمركز بر  اگر افراد با تقاضاهاي رفتاري متناقض در شرايط مختلف زندگي روبرو گردند و اگر وادار به

هاي زندگي، زير سؤال  ثبات ميان حوزه) هايشان مانند وقت گذاشتن براي توسعة صالحيت(شغلشان شوند 

مقايسه ميان اين جهات هويتي و ابعادي از رويكردهاي تجربي كه قرار است ارائه شوند نشان داده . رود مي

تجربي كه در هاي  خواهم مفاهيم متنوع و نگرش از هويت، مي» هاوزر«  خواهد شد و من با شروع از تعريف

  .گيرند را نشان دهم اي مورد بررسي قرار مي بحث هويت حرفه

  

  اي هويت حرفه رويكردهاي هويت اجتماعي به 3. 6. 8. 3

                                                 
1. Self-concept  
2. Self-esteem  
3. Locus of control  
4. Goldenthread 
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اي با زمينة  عنوان شناسه اي را به هويت حرفه) Ellmers/ Spears/ Doosie 2002(نظريه هويت اجتماعي 

اين شناسه ). Dick/ Wagner 2002(كند  اي تصوير مي حرفهيك گروه اجتماعي يا  اشتغال يا وابستگي به

به صورت »3تعهد«يا » 2شناسايي«و » 1اي هويت حرفه«هاي  واژه. نمايانگر بخش هويت اجتماعي است

  .دهند ها، رابطة ميان شخص و شغل را شرح مي اين واژه. شوند كار برده مي مترادف به

 /Brown(عنوان شناسايي شغل و حرفه تعريف كرد  ي را بها ، هويت حرفهFAMEگروه تحقيقاتي اروپايي 

Kirpal/ Rauner 2007; Kirpal 2004b .( واژه اختصاريFAME پذيري و  اي، انعطاف بيانگر هويت حرفه

اي را با در نظر گرفتن مفهوم آموزش  هاي حرفه هويت FAMEگروه پژوهشي . 4پويايي در بازار كار اروپاست

مورد بررسي از كارمندان  ]آماري[نمونه . هاي اقتصادي تحليل كرد ل تاريخي و ويژگياي، تحو و تربيت حرفه

هاي  هاي مختلف هويت نتيجة تحقيق، تسلسلي از شكل. و كارفرمايان هفت كشور اروپايي تشكيل شده بود

با ) كالسيك(محور بود شكل سنتي  - پذير فرد تا هويت شغلي انعطاف) كالسيك(كاري از شكل سنتي 

اشخاص در شكل كالسيك، تغييرات مرتبط با كار را . شد اسايي باالي شركت و وظايف شغلي مشخص ميشن

. نفس بود خاطر كمبود منابع انساني مثل تخصص، انگيزه يا اعتماد به كردند كه به عنوان تهديدي تلقي مي به

  هايشان بهره هدف يل بهپذيري و پيشرفت شايستگي براي ن شكل هويت منعطف، از انعطاف افراد متعلق به

بسياري از شركت كنندگان در تحقيق، . ها بود شركت يا شغل تابع اين هدف تعهد نسبت به. بردند مي

 FAMEگروه .وجود آوردند هاي تسلسل به پذيري ميان اين قطب هايي از سازگاري را بامتقضيات انعطاف شكل

پذيري  اند و مسؤوليت دست آورده هايي كه به در مهارتح بايد از افراد در رشد اطمينان  كند كه آت توصيه مي

ها  هاي روش ح بايد مهارت اي، آت هاي حرفه در كنار مهارت). 3.6.1 ����(براي پيشرفت شغلشان حمايت كند 

گيري در  هاي اجتماعي را آموزش دهد، يادگيري فرايند محور را بهبود بخشد و حمايت و جهت و مهارت

  .گسترش را فراهم سازد به فرايندهاي يادگيري و رو

اي  هويت حرفه) Mieg and Woschnack 2002( 2002در رويكرد مهارت محور ميگ و وشناك در سال 

ميگ و وشناك متخصصان محيط زيست را در . هاي كار تلقي كردند عنوان برداشتي ذهني از مهارت را به

، »تصور از خود«كارگيري ابعاد ذهني  با به. اي و تخصصشان مورد سنجش قرار دادند رابطه با تجربيات حرفه

اي را  هاي حرفه اي، مهارت يابي و مقايسه هاوزر، آنها اجزاي شناختي، ارزش» و منبع كنترل» « عزت نفس«

مؤلفان فرآيندي را توصيف كردند كه مرتبط با شخص و اشتغال بود، اما در ). 3. 6. 9 ����(گيري كردند  اندازه

  .مهارت متوقف ماندندمحدودة ابعاد مرتبط با 

                                                 
1. vocational identity 
2. identification 
3. commitment 
4. Vocational Identity, Flexibility and Mobility in the European Labour Market 
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اي  در ابعاد خاصي تحليل شد ولي اشاره) Frey and Hausser 1986(هاي فراي و هاوزر  نظام رابطه

  .كليت شخص نكرد به

اي كه در  اي در فراهم آوردن شرح كاملي از زمينه هويت حرفه اين رويكردهاي هويت اجتماعي نسبت به

ها با يكديگر مرتبط  ها و هويت ادن اين كه چگونه زمينهكند و در نشان د هاي شخصي رشد مي آن هويت

ح فراهم  ت اي براي آ چنين دانشي دربارة فرايندهاي پيوسته، اطالعات تعيين كننده. هستند، موفق شده است

شان، آنها را بكار  افراد كمك كند كه بتوانند در فرايند شناسايي خود دركار و حرفه آورد كه ممكن است به مي

آ ت ح بايد اين مسئله را مورد توجه قرار دهد كه . بعمل آمد FAMEهاي مشابهي نيز در طرح  توصيه .گيرند

هاي بيروني  نيازها و ضرورت رشد فردي بلكه در پاسخ به اي از روندهاي رو به عنوان نتيجه تغييرات نه تنها به

  .يابند تكوين مي

  اي رويكردهاي زمينه زندگي در هويت حرفه 3. 6. 8. 4

، هويت 1988در سال ) Baethge, Hantsche, Pelull and Voskamp(بتگه، هانش، پلول و فكامپ 

نويسندگان، چهار نوع ). 4. 6 ����(سمت اشتغال تحليل كردند  نوجوانان را در گذار از مرحلة تحصيالت به

نان را نشان هاي مختلف زيستن در زندگي نوجوا شيوة زندگي را شرح و بسط دادند كه اهميت نسبي حيطه

  :دست آمده بدين قرار است هاي به گونه. داد مي

  مفهوم زيستن كارگرا −
  مفهوم زندگي با توازن ميان كار و زندگي خصوصي −
  طرز فكر زندگي خانواده گرا كه اهميت كار تابع آن بود −
 طرز فكر زيستي آسايش محور با فاصله قابل توجه از كار −

از بعد رواني، تفسير شخصي مفهوم زندگي . باهويت تعريف كردندمؤلفين، مفهوم زيستي فرد را مترادف 

 .براي درك ساختارهاي هويت شخصي الزم است

در تحقيقاتشان دربارة شكل )  Pongratz and Voss 2003; Voss/ Pongratz 1998(پونگراتس و فوس 

هاي  با كار بر هويت هاي برخورد تأكيد داشتند كه تغييرات در كار و شيوه 1كارآفرين –مطلوب كارمند 

برداري تجاري شخصي و خود  آنها شكل مطلوب را در ابعاد كنترل شخصي، بهره. گذارد شخصي تأثير مي

لزوم طرح خود اتكايي، كنترل و تحت نظر  كنترل شخصي به. انطباقي با اصول عقالني، مفهوم سازي كردند

فعاالنه » كارآفرين -كارمند«ند آن است كه مقتصدانه كردن خود، نيازم. داشتن كار يك شخصي اشاره دارد

بهينه سازي خود، داللت دارد بر . مشتريان درون سازماني يا برون سازماني بفروشد توان كاريش را توليد و به

                                                 
كار  براي اولين بار به 1989در سال  Entreprenurو  employeeاز تركيب دو كلمه » پونگراتس«و » وس«را  Entreployeeرسد واژة  نظر مي به. 1

  )مترجم(فرما يا كارآفرين اند و منظور كسي است كه هم كارمند است و هم كار برده
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هاي  هاي ميان حيطه محدوده. دهي قاطعانه فرد در تخصيص وقت بين كار و زندگي شخصي خودسازمان

نحوي كه وقت كار، امكان آميخته شدن در اوقات زندگي شخصي  ين شود بهتعي  زندگي فرد، بايد با انعطاف

شان، از ميان شصت كارمند شش شركت، پانزده نفر را كه  پونگراتس و وس در تحقيق كيفي. رانداشته باشد

ازند، اين افراد سعي داشتند تا كارايي خود را بهينه س. كارآفرين مطابقت داشت، يافتند -با نوع آرماني كارمند

شكلي منعطف  شان را به مستقالً توان خود را براي بازار كار رشد دهند و تخصيص زمان كار و زندگي شخصي

اي چگونه  هاي حرفه دهند كه هويت كنند بلكه نشان مي پونگراتس و وس بر هويت تمركز نمي. مديريت كنند

 .اند هاي كار پويا جاي گرفته در زمينه

هاي متنوع و متناقض كارفرمايان و كارمندان را در رابطه با مشاركت  هدف 2007در سال ) Billett(بيلت 

او براي شروع چنين فرايندي . العمر مورد تجزيه و تحليل قرار داد كارمندان در يك فرايند يادگيري مادام

پنج نفري كه در اين بررسي شركت داشتند، همه، با تغيير شكل در زندگي . برانگيزة فرد تمركز كرد

وجود آوردن رشد ادراك خود در سراسر تغييرات زندگي  آنها در به. خوبي سازگاري نشان دادند كاريشان به

كمك اين نمونه آماري كوچك، بيلت  به. شان توفيق يافتند كاريشان و تأثير متقابل كار و زندگي شخصي

از خود در فرايندهاي هاي شخصي را كه حاوي اطالعات مرتبط با هويت، نظير درك  موفق شد كه گزارش

  .يادگيري و سازگاري بود مشخص سازد

اي با الگوي هاورز و بعد تصور از خود مرتبط با انسجام  هويت حرفه اين رويكردهاي زمينة زندگي نسبت به

هاي مختلف زندگي را مورد توجه قرار  نويسندگان سازگاري مقتضيات رفتاري در حيطه. بومي، موازي هستند

عنوان توجيه توسط  عنوان زمينة اصلي انواع هويت؛ پونگراتس و فوس، به به 1988جمله باتگه در  اند، از داده

هاي زندگي،  عنوان تمركز بر حيطه هاي زندگي؛ بيلت به خود شخص و اختصاص زمان رقابتي ميان حيطه

  .طور برابر بر سازگاري بوم شناختي تأكيد دارند همه، به

هاي شخصي فراهم  دربارة عملكرد متقابل ميان مقتضيات بيروني و واكنش نتايج اين تحقيقات، اطالعات

منظور  منابع اشخاص به ح بايد سكويي براي ارتباط و مبادالت شخصي براي قوت بخشيدن به آت. آورد مي

  .يابي در چنين فرايندهايي را فراهم آورد انجام چنين مقتضياتي و جهت

  اي هويت حرفه هاي ب رويكردي زندگي نامه 3. 6. 8. 5

تفصيل  به) Heinz 2002a(اي در يك تحقيق طولي بر روي نوجوانان، هاينز  براساس رويكرد زندگي نامه

مرتب «مقوله . سه مقوله را شرح داد نامه، متعلق به زندگي مربوط به 1شناسي از شش شيوه كارگزاري يك گونه

دادند، يا با ميزان وفاداري باال  ن اهميت مياستمرار در شغلشا شد كه به شامل افرادي مي» سازي وضعيت

اين مقوله . شد دنبال امنيت شغلي و دستمزدي عادالنه و متناسب بودند، مشخص مي كارفرما، يا به نسبت به
                                                 

1. Agency 
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» انگيزة پيشرفت«مقوله . گرفت را در بر مي) مزدبگير(شيوة احساس يگانگي با شركت و ساختار حقوق بگير

خواستند از نردبان ارتقا شغلي باال روند يا بدون در نظر گرفتن سلسله  ه يا ميشد ك از افرادي تشكيل مي

مند كردن مسير شغلي و  هاي خاص آنهايي كه در پي جهت شيوه. مراتب شغلي مسؤوليت بدست آورند

پرداخت كه براي پيشرفت بر  شرح افرادي مي به» آزادي پيشرفت«مقوله . ها بودند سازي فرصت بهينه

هاي رشد  اين مقوله راه. راه انداختن كسب و كار خودشان بودند د اتكاء داشتند، يا در فكر بهشخصيت خو

اين شش نوع مسير شغلي در تجربياتشان از عدم استمرار و . گرفت فردي و ساختار خود اشتغالي را در بر مي

هاي رشد شخصي و  وهشي افرادي كه متعلق به. پذيري در دوران زندگي خود با هم تفاوت داشتند انعطاف

گرفتند كه از يك مرخصي موقت براي مسافرت يا يادگيري زبان استفاده   ها بودند تصميم سازي فرصت بهينه

ها بودند وقتشان را  سازي فرصت مند بودن مسير شغلي و بهينه هاي جهت شيوه كساني كه متعلق به. كنند

هائي  وضيعت رشد شخصي از دوره افراد متعلق به. آموزي پيشرفته يا تحصيالت عالي اختصاص دادند حرفه به

و ساختار » احساس يگانگي با شركت«هاي  وضعيت زنان متعلق به. اي استفاده كردند براي تغيير جهت حرفه

هاينز يكي از معدود تحقيقات . طور موقت با كار قطع كردند خاطر خانواده، ارتباط خود را به حقوق بگيري، به

هاي شخصي  و موفق شد از اين منظر طولي نشان دهد كه چگونه نوع زندگي و خواست طولي را ارائه كرد

  .اند هم مرتبط به

دليل استمرار وجود دارد  هايي با ابعاد هويت به همانندي. كند هويت اشاره نمي طور صريح به اين تحقيق به

هاي غيركاري و توانايي  ليتفعا كه در دوران زندگي شغلي شخص ساخته شده است؛ سازگاري كار و الزام به

در تعارض با يك نگرش رواني، اين ابعاد با يك گزارش . نامه كاري يك فرد تأثيرگذاري و كنترل زندگي

  .جاي يك شرح رواني انباشته شده است اي كه توسط خود شخص تهيه شده به نامه زندگي

شده است اين تحقيق اطالعاتي براي هاي اشخاص كه در زمينة زندگي آنها گنجانده  نامه با تحليل زندگي

چنين . شود دهد و در آن رشد فردي پس از كارآموزي نشان داده مي اي ارائه مي هاي حرفه درك هويت

هاي كاري و  ح تحقق يافته چگونه بر زندگي نامه ت طراحي طولي امكان ارزيابي اين كه تدابيري كه توسط آ

  .كند يگذارد را فراهم م هاي حرفه تأثير مي هويت

  

  اي هويت حرفه رويكردهاي رواني نسبت به 3. 6. 8. 6

، احتماالً بهترين مفهوم شناخته شده 1980در سال ) Holland, Daiger and Power(هلند، دايگر و پاور 

دارا بودن تصويري واضح و پايدار از «عنوان  اي را به آنها هويت حرفه. اي را ارائه كردند از هويت حرفه

هلند و همكاران ميان شش ) ibid.1(تعريف كردند » فرد و عالئق، شخصيت و استعدادهاي او هاي يك هدف

هر . گرا واقع بين، جستجوگر، هنرمند، اجتماعي، شجاع و سنت: نحو زير تمايز قائل شده بودند نوع هويت به
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و روش حل مشكالت هاي زندگي و ارزشهاي آن، باورهاي شخصي  اي، هدف ها، با عالئق حرفه يك از اين گونه

هلند فرض را بر اين گذاشت كه . هاي كاري با هر يك از انواع هويت مرتبط هستند محيط. مشخص شده بود

. شود موفقيت شغلي و رضايت شخصي مي اي و محيط كار منجر به يك تناسب مطلوب ميان هويت حرفه

ذيري كار در يك اشتغال متناسب باقي پ شان و انعطاف رغم تغييرات مسير شغلي رود كه افراد، به انتظار مي

. اي كاربرد يافته است هاي حرفه شكلي گسترده در مشاوره طرز فكر هلند به). Gott-Fredson 1999(بمانند 

، پايه »انجامد بلوغ بيشتر شخصيتي مي اي به وضوح عالئق حرفه« اين مفهوم براساس فرضية اصولي كه 

. تواند حاصل شود ند كه يك برابري بهينه ميان هويت و شغل، ميك عالوه بر آن فرض مي. گذاري شده است

اين مفهوم امكان تحليل رابطة ميان شخص . كند نوع هويت شخص محدود مي هاي رشد را به بنابراين انتخاب

  .پردازد مسائل خاص و جزئيات امر نمي اندازة رويكردهاي هويت اجتماعي به سازد، اما به و كار را فراهم مي

  هاي هويت  حالت

اي دقيق از  عنوان مرحله را به) Erickson 1959(، مفهوم هويت اريكسون  1980در ) Marcia(مارشا 

يك  هاي هويت محدود به اما بر خالف اريكسون، مارشا چنين فرض كرد كه حالت. امري تكويني گسترش داد

بنابراين هويت در طول . دفعات عبور كند شود و اين كه ممكن است كسي از يك حالت به سن خاص نمي

هاي متفاوتي از هويت را در  طور همزمان، حالت افراد ممكن است به. يابد دورة زندگي فرد رشد وتكوين مي

طور  مارشا بر انتخاب شغل و جايگاه شخص در زندگي كاري و همين. هاي مختلف زندگي تجربه كنند حيطه

او چهار حالت هويت را چنين متمايز و مشخص . ردمذهب و سياست تمركز ك بر طرز تلقي افراد نسبت به

او افرادي با اين چهار حالت . تعليق درآمده هويت موفق، هويت سلب شده، هويت مبهم و هويت موقتاً به: كرد

  :نحو زير شرح داد هويت را به

هستند كه خود انتخاب دنبال مشاغلي  اند و به گيري را تجربه كرده هاي موفق؛ كساني هستند كه يك دورة تصميم هويت«
هاي  موقعيت ها؛ افرادي هستند كه آنها نيز به هويت سلب شده. هاي عقيدتي هستند دنبال هدف چنين، به اند و هم كرده

آنها . باشند  ها توسط والدين آنها انتخاب شده بجاي آنكه خودشان انتخاب كرده بندند اما اين موقعيت شغلي و عقيدتي پاي
هاي مبهم؛ اشخاص جواني هستند كه هيچ جهت تعيين شدة  هويت. دهند اي از بحران بروز نمي نشانهبسيار كم يااصالً 

تعليق  هاي موقتاً به هويت. گيري را تجربه كرده يا نكرده باشند شغلي يا عقيدتي ندارند، صرف نظر از اين كه دورة تصميم
سر  غلي در جدالند؛ آنها در يك بحران هويتي بهدرآمده؛ كساني هستند كه در حال حاضر با مسائل عقيدتي و يا ش

  ).161(»برند مي

عنوان هدفي براي  پنداشت كه هويت دائماً در حال بازانديشي است، او هويت موفق را به گرچه مارشا مي

داوري  شكلي اصولي در مورد حالت هاي هويت به بنابراين نظرية مارشا به. آميز هويت تلقي كرد رشد موفقيت

  .زدپردا مي

  محور منبع كنترل        - تكوين كار
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، چگونگي 1991در سال ) Hoff, Lempert and Lappe(در يك تحقيق طولي، هوف، لمپرت و الپه 

نويسندگان . اي آماري از كارگران ماهر، مورد پژوهش قرار دادند محور منبع كنترل را در نمونه -تكوين كار

جاي آن كه آن را از لحاظ كمي  شخصيت فرد تلقي كردند و به عنوان بخشي از يادشده، منبع كنترل را به

بر تكوين فردي منبع كنترل و چگونگي  -هاي انجام شده دربارة هويت بررسي با توجه به - گيري كنند اندازه

منبع : نحو زير پرداختند تمايز منبع كنترل به تمركز كردند، مؤلفان، به» خويشتن خود«ادغام آن در مفهوم 

وقايعي كه موقعيت، (، بيروني، )شوند وقايعي كه توسط خود شخص تعيين مي(دروني  - 1جبرگراكنترل 

، تعاملي )كنند وقايعي كه بخت و اقبال يا سرنوشت آن را تعيين مي(، تقديرگرايانه )تعيين كننده آن است

كنترل دروني، منبع در آغاز تحقيق، منبع ). آيند وقايعي كه براثر تأثير متقابل فرد وموقعيت بوجود مي(

و منبع كنترل ) مثل وقايعي كه شخص يا موقعيت تعيين كننده آن است(جبرگرا  - 2پذير كنترل جمع

طور يكسان تقسيم شدند، در حالي كه تعداد كمي از شركت كنندگان،  تعاملي، در جامعه نمونه آماري به

تحقيق، شش سال بعد، منبع كنترل در مرحله دوم . منبع كنترل تقديرگرايانه را از خود بروز دادند

جبرگرا يا منبع كنترل  -تقديرگرايانه محو شده بود و پنج تن از شركت كنندگان، بامنبع كنترل جمع پذير

هاي فردي دركنار فشار  نويسندگان تحقيق نتيجه گرفتند كه وجود گزينه. تعاملي سازگاري پيدا كرده بودند

با هم موجب بوجود آمدن يك منبع كنترل تعاملي شده است هاي ناسازگار  عالوة تجربه شرايط، به

، اين مفهوم منبع كنترل تعاملي را در پژوهش خود دربارة هويت ادغام كرد 1995در سال ) Hausser(هاوسر

بنابراين، آنهادر تركيب اطالعات مرتبط با هويت با شرح . هوف و همكاران نگرش بسيار متمركزي ارائه كردند

  .عنوان تنظيمات رشد هويت موفق شدند ة كار بهموجزي در زمين

 3استمرار هاي هويت منعطف و متمايل به گونه

 - ابعاد هويت در تغييرات مسير شغلي از اهميت برخوردارند 1995براساس تحقيقات هاوسر در سال 

هاي  هويت و من يك گونه شناسي از -نامه، سازگاري بومي و منبع كنترل استمرار در زندگي: عنوان مثال به

. هاي كمي و كيفي بود اين گونه شناسي بر پاية داده). Raeder/ Grote 2004(ام  مرتبط با كار تهيه كرده

. هاي مختلف شغلي و سطوح تحصيلي تركيب يافته بود  گروه جامعه آماري نمونه، از بزرگساالني متعلق به

عنوان درك از  يت در بخش كيفي تحقيق به، هو)Lechler 1982(» 4اعتبار بخشي ارتباطي«كمك فرايند  به

 - محور، دقيق -مستمر، شغل: هاي گونه شناسي شامل گونه. هاي آماري تشخيص داده شد خود، از نمونه

نامه كاري آن را هدايت  كه زندگي» رشته زرين«ترين  گونة مستمر با برجسته. مصمم بود -منعطف و خود

                                                 
1 . deterministic locus of control 
2 . additive locus of control 
3. Continuity- Oriented 
4 . communicative validation 
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هاي زندگي را گزارش كرد كه  ترين سازگاري ميان حيطه ايينمحور پ -گونة شغل. كرد، مشخص شده بود مي

مصمم، منبع كنترل دروني بااليي را بروز داد،  - گونة خود. آيد سبب تفوق زندگي كاري بوجود مي اغلب به

عوامل موقعيتي  عوامل شخصي، در تضاد با منبع كنترل تعاملي كه منبع كنترل را به واگذاري كنترل به: مثل

هاي هويت در جايگاهشان در زندگي كاري با  گونه. ها تفوق داشت داد كه در ساير گونه ت ميو شخصي نسب

در مقام مقايسه، افراد بسياري با يك مسير شغلي مستمر و همچنين مديران، در . يكديگر تفاوت داشتند

تري بدون مصمم كارمندان بيش -منعطف و خود -در گونه دقيق. محور قرار گرفتند - گونه مستمر و شغل

كردند و افراد بيشتري كه  داشتن وظايف مديريتي، كارمندان بيشتري كه در شركتهاي بسيار منعطف كار مي

هاي  شكلي منفي، خواست منعطف به - ها، گونة دقيق بر خالف تمام گونه. تغيير مسير شغلي داشتند، بودند

ساخت كه در حال حاضر  يقت را پررنگ مينتايج اين حق. پذيري كارفرمايان را مورد سنجش قرار داد انعطاف

تركيب . بخشد پذيري باالي شخصي يك مسير شغلي موفق را بهبود نمي شدت پذيرفته شده انعطاف فرضية به

گيري  هاي مختلف از كار داللت بر يك رابطه متقابل دارد، اما، بررسي مقطعي اجازة نتيجه ها و دريافت هويت

  .دهد أثير متقابل را نميدربارة فرايندهاي دوجانبه با ت

، فرد و رشد فردي را )محور -روان(در مقايسه با سه رويكرد اول كه در اين مقاله ارائه شد، رويكرد ذهني 

نحوي  ، همچنان به1995استثناء تحقيق هوف در سال  ابعاد شغل، و تحصيالت به. كند مختصرتر تصوير مي

هايي براي بحث دربارة چنين  ح بايد فرصت ت ته تأكيد دارند كه آنتايج بر اين نك. ماند تقريباً خالصه باقي مي

آ ت ح بايد . كار فراهم آورد آمدهاي فردي ثبات و تغيير مربوط به تأثيرهاي متقابل و براي بازانديشي پي

  .اي آماده سازد بكوشد تا افراد را از لحاظ ذهني براي چنين فرايندهاي بازانديشانه

  شناختي و استلزامات آنمسائل روش  3. 6. 8. 7

كردند و بر  ها بررسي مي بسياري از تحقيقات ياد شده در فوق، هويت شغلي را از طريق انجام مصاحبه

كار و زندگي  نگر در جذب منابع مربوط به نحوي كل آنها، بنابراين، به. جوامع آماري كوچك متكي بودند

هاي متعارف كه محدود  نامه حقيقات با پرسشو اين يك امتياز واضح است اگر با ت. شخصي موفق شدند

رويكردهاي مبتني بر روش ). Hausser 1995(چند بعد مرتبط با هويت است، مورد مقايسه قرار گيرد  به

بايد چنين . كردند كه كافي نبود شكلي جهات ذهني درك از خود و فرايند رشد را بررسي مي شناختي به

هايي كه ممكن  شد با مقوله ها انتخاب مي براي تنظيم و تفسير داده هايي كه در تحقيق فرض كرد كه مقوله

هاي هويتي را كه  من نشان دادم كه اشخاص مقوله. كند، يكسان نبود است شخص براي وصف خود انتخاب 

اما، احتمال دارد كه ). Raeder/ Grote 2007(شكل نظري تهيه شده بود براي شرح هويتيشان پذيرفتند  به

اطالعات مختصري دربارة فرآيندهاي تعيين و . هاي ديگري براي توصيف خودشان انتخاب كنند آنها روش

طولي، كه روشي مطلوب براي درك   هاي طرح. انجامد رشد مفهوم هويت فردي مي تصميم موجود است كه به
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قرار گرفتند  مورد استفاده) Heinz 2002a(و هاينز ) Hoff et al(.چگونگي رشد هويت هستند تنها توسط هوف 

)Hoff/Lempert/Lappe 1991 .(ها متمركز  هاي تحقيقاتي در مطالعات آينده بايد بر بهبود اين نقطه ضعف طرح

  .باشد

  مسيرهاي آينده 3. 6. 8. 8

شود كه اشتغال در تمامي مسير زندگي شكل  پذيري كار و تحصيالت، چنين فرض مي در حيطة انعطاف

هاي جديد ممكن است  گيري و فرايندهاي داوطلبانه يا شرايط اتفاقي با جهت هايي از بيكاري دوره. يابد مي

اين پرسش كه چگونه اين مسائل در رابطة متقابل ميان هويت، شغل و تحصيالت تأثيرگذارند . آيند پيش

  .است  هنوز، با مطالعات موجود، پاسخي نيافته

اي را آشكار  اندازهاي رشد فردي هويت حرفه چشمها و  كه گزينه: شود ح خواسته مي ت عالوه بر اين، از آ

هاي جايگزين تعريف كند و پيش  سازد و در جهت پشتيباني از توسعة تعريف شخصي مرتبط با كار، راه

اي از تعريف شخصي و  هاي مشخص شده چنين گزينه. اي هاي حرفه هايي را فراهم آورد؛ مثل مهارت زمينه

تا خود را در يك شغل بخصوص و يا يك حرفه خاص در طول دورة  كند افراد كمك مي اشتغال فرد، به

تغييرپذيري اين تعريف شخص از خود در طول زندگي و مسير شغلي نيز بايد در نظر . زندگيشان تصور كنند

  .گرفته شود

شركت كنندگان در فرايند يادگيري ابالغ شده و  ح اجرايي شده و به ت الزم است كه معيارهايي كه در آ

هاي  چنين ارزيابي بايد براي تعيين تأثير اين روش. هنوز قرار نيست تغيير كنند، مورد ارزيابي قرار گيرند

  .سنجش بر تحقيقات طولي متكي باشد

٣. .. ٩ ÷ÚÛp �Áا��  
X0�ÄÐ	í   :2را�0   ا    .�cw١                                     Harald A. Mieg 

2Y>ºZ :�ª-ت  ا	õا  �«§òû�ô�  
  عنوان يك نظريه و پديدة اجتماعي  به 1گرايي تخصص 3. 6. 9. 1

                                                 
خبرگي در : زمينه اصلي پژوهش. شناسي، استاد مطالعات كالن شهرها و نوآوري، دانشگاه هامبولت ، برلين دكتراي فلسفه، ديپلم روان -هارالد ميگ.  1

 متن 
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كند كه آن  داللت مي 2تخصصي حرفهيك  برگذار از يك كار به - در معناي برجسته كلمه -گرايي تخصص

. شغلي است كه اعضاي آن از ميزان مشخصي آزادي عمل در تعيين و رعايت استانداردهاي كار برخوردارند

سمت كاري داللت دارد كه در آن پرداخت دستمزد منوط  گذار به گرايي، در معناي گستردة آن به تخصص

توانند متخصص  هايي مي يع، افراد و فعاليتدر اين معناي وس. رعايت استانداردهاي كيفي اجباري است به

  .دست يافته باشند 3)دانش تخصصي(اي و خبرويت  دانش حرفه شوند كه به) گرا تخصص(

هاست كه در آغاز قرن بيستم  آمريكايي حرفه - اي در جامعه شناسي انگليسي گرايي مبحث عمده تخصص

 Carr-Saunderes/Wilson(درز و ويلسون ساون -بوجود آمد و از نخستين نقاط عطف كتابي بود از كار

هاي  حرفه«ها در مورد تعريف  زد و تالش هاي پزشكي و وكالت دور مي ها حول محور حرفه بحث مدت). 1933

. شود اين رويكرد، امروزه بي نتيجه تلقي مي). 2. 3 ����(متمركز بود » 5مشاغل«در مقايسه با  4»تخصصي

، تحقيق دربارة جامعه شناسي 2001در سال ) Freidson(سط فريدسون تقريباً همزمان با كار انجام شده تو

عنوان  فريدسون دانش تخصصي را به. تغيير جهت داد 6سمت نظريه و پديدة دانش تخصصي ها به حرفه

در . شناسد ريزي يا مديريت امور اداري مي سومين منطق سازماندهي كار در كنار منطق بازار و منطق برنامه

 8و خودتنظيمي  7معناي خود سازماندهي ريزي، دانش تخصصي به بازار و برنامه) هاي قمنط(تضاد با 

هاي  بعنوان پژوهشگر اصلي دربارة حرفه) Eliol Freidson(امروزه، اليوت فريدسون . متخصصان است

 ,Freidson 1983, 1986, 1994(شود  هاي تخصصي امروزي محسوب مي تخصصي و حامي اصلي حرفه

2001.(  

گرايي  از يك سو، تخصص: گرايي را متمايز سازيم منظري تاريخي، ما بايد دو شكل متفاوت تخصصاز 

از سوي ديگر . گرايي است كه در آن شغل محرك و دارندة فرايند تخصص» از درون«) متخصص سازي(

ي ها در انگلستان و آمريكا، حرفه. كه در آن شغل مشمول نظارت دولتي است» از باال«گرايي  تخصص

در آلمان و . كنند آيند و وضعيت اجتماعي نيرومندي كسب مي وجود مي به» از درون«تخصصي عمدتاً 

هاي آموزشي  توسط برنامه» از باال«مشاغل عمده، : گرايي هستيم فرانسه، ما شاهد الگوي اروپايي تخصص

كايي و اروپايي امري -هاي انگليسي شكل. گيرند تعريف شده توسط دولت و مقررات شغلي كار شكل مي

هاي  بدون در نظر گرفتن ريشه). Conze/ Kocka 1985(گرايي بيشتر در قرن نوزدهم برجسته بودند  تخصص

                                                                                                                                                        
1.  professionalization  
2 . profession 
3 . Professionalism 
4.  professions 
5.  Occupations 
6.  Professionalism 
7.  self-organization 
8.  self-regulation 
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آلماني يا  Freie Berufeآمريكايي و  - هاي تخصصي انگليسي شان، ما در درك تفاوت ميان حرفه تاريخي

Professions liberals گرايي يك فرايند بي  انداز تاريخي، تخصص از چشم. شويم فرانسوي با مشكل روبرو مي

كند  كمك آن يك شغل سعي مي ، يا يك سياست قابل ردگيري تاريخي است كه به)Cf. Mieg 2003(انتها 

 ,Siegrist 1985( » داري و جامعه طبقاتي باال برد وضعيت اقتصادي و اجتماعي خود را در يك بازار سرمايه«

يك  -هاي تخصصي  حرفه - بتوانند توضيح دهند كه چرا مشاغل خاصي گرايي بايد هاي تخصص نظريه) 329

شود،  تر مي اين استقالل در كنترل شرايط كاري مشخص. اند تري بدست آورده وضعيت مستقل نسبتاً طوالني

  : عنوان مثال به

  اي، توان تعريف آموزشهاي حرفه -

  كنترل ورودي بازار، و -

  .كار توان تعريف، سازماندهي و ارزيابي كيفيت -

توليد صنعتي و . هاي تخصصي است توان تعريف و ارزيابي موازين خودشان براي كار، مشخصه اصلي حرفه

خودتنظيمي كار . كيفيت محصول است هايي مربوط به گري مشمول قواعد گوناگون يا مشخصه صنعت

ر اشغال هاي تخصصي و تأثير يك حرفة تخصصي د تخصصي نه تنها توسط موازين بلكه بوسيلة رقابت

 .يابد هاي واجد شرايط، تحقق مي سمت

گرايي وجود  هاي تخصصي امري بحث انگيز است، اما برخي شرايط كلي براي تخصص گرچه، تعريف حرفه

هاي تخصصي را فراهم ساخته و براي  آگاهي از اين شرايط امكان تعيين حدود مجموعة حرفه. دارد

 :اين شرايط عبارتند از). Meig 2003(دهد  هايي را نشان مي پردازي جهت نظريه

دانش تخصصي  اند و نياز به هستند كه داراي سطح بااليي از عدم قطعيت 1نخست، وظايف خاصي -)1(

اندرو ابوت در . هاي بدن انسان را دارد حرفه پزشكي كه دغدغه شرح و درمان بيماري: عنوان مثال به. دارند

با ) پزشكي(دهد كه مشاغل  نشان مي) Andrew Abbott 1988(» هاي تخصصي نظام حرفه«كتاب خود 

يكديگر بر سر حدود اختياراتشان در وظايف خاصي رقابت كرده و دانش نظري را در مورد رابطة علت و 

  .برند كار مي ها به معلولي و درمان

ارزش  تواند به حرفه پزشكي مي. وجود دارد» 2ارزش اجتماعي كانوني«دوم، در اين وظايف يك  -)2(

مانند  به. حفاظت از طبيعت اشاره كنند محيطي به ]زيست[ارزش عدالت، متخصصان  سالمت، حرفه حقوق به

تواند براي تعريف و قانوني ساختن  يك ارزش مشترك اجتماعي مي ارزشهاي سالمت و عدالت، اشاره به

  اش استفاده شود  اي تخصصي خاص و امتيازات ويژه كارهاي حرفه

                                                 
1. Specific task 
2.  Socially central value 
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هاي تخصصي از  تمام حرفه. وجود دارد 1صلي دانش در حال رشد دانشگاهيسوم، يك بخش ا -)3(

امروزه، يك منبع نظري دانش . اند، خصوصاً حرفة تخصصي حقوق انگلستان ها تكامل نيافته دانشگاه

 - ، فني 2اي تخصصي ضروري است و دليل آن اين است كه دوران عمر دانش عيني دانشگاهي براي كار حرفه

عنوان مثال، در روابط كاربردي  به -3در مقابل، دانش نظري. اي در حال كوتاه شدن است الحظهنحو قابل م به

  . ماند تري در مقايسه با دانش عيني، فني باقي مي مدت زمان طوالني –هاي طبيعي  بدن انسان يا سيستم

هاي شغلي سازماندهي  ها در گروه حرفه. وجود دارد 4اي تخصصي ملي چهارم، يك انجمن حرفه -)4(

اي تخصصي  اي محلي بنياد شد و سپس يك انجمن حرفه اين ترتيب كه ابتدا يك انجمن حرفه به. اند شده

حرفة تخصصي، ). Wilensky 1964(شود  گرايي تلقي مي عنوان نقطة عطفي در فرايند تخصص ملي، كه به

  ) Goode 1957(اي در درون جامعة ديگر  د مثل جامعهده اتحاديه شبه صنفي را شكل مي

  :توانيم بپرسيم كنند حال مي اي ايفا مي اي سازي نقش مهمي در آموزش حرفه  فرايندهاي حرفه

يا در زمينة ) IT(در كار فناوري اطالعات : آيند؟ بعنوان مثال هاي تخصصي جديدي بوجود مي آيا حرفه -

  )(Leal Filho 2001خدمات محيط زيست؟ 

 Evetts/ Mieg/ Felt(را شرح دهيم » كشش و گيرايي كنوني مفهوم دانش تخصصي«توانيم  چگونه مي -

  ).Fournier 1999(آيا تسلط شخصي متخصصان شكل نويني از تسلط غيرمتمركز شغلي است؟ ). 2006

گرا كنيم؟  تخصصتوانيم كار داوطلبانه را  اي تخصصي و داوطلبانه چيست؟ آيا مي رابطه ميان كار حرفه -

)Mccurley/ Lynch 1989; Mieg/ Wehner 2004(  

سازند؟  هاي تخصصي در دنياي نامنظم كار فراهم مي هاي جديدي براي هويت گاه ها تكيه آيا تخصص -

)Hellberg/ Saks/ Benoit 1999( 

 ) (Kurz-Milcke/ Gigerenzer 2004امروزه، رابطه ميان دانش تخصصي شده و جامعه چيست؟ -

 تخصصي هاي امريكايي حرفه –هاي جامعه شناسي انگليسي  تبار نظريه 3. 6. 9. 2

هاي تخصصي ، از ديدگاه تاريخي، تحت نفوذ بحث دربارة دو  امريكايي حرفه -جامعه شناسي انگليسي

 Parsons(كارهاي پارسونز  كه به 5از يك سو، كاركردگرايي. جدا از هم بوده است) تئوريك(نگرش نظري 

عنوان  تواند به كه مي 6از سوي ديگر رويكرد قدرت. متصل است) Goode 1957(و گود ) 1968 ,1951 ,1939

                                                 
1.  academic knowledge 
2 . concret knowledge 
3.  abstract 
4.  national professional association 
5. Functionalism  
6. Power 
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 ;Johnson 1967(كارهاي جانسون  نگرش قدرت به. كاركردگرايي تلقي شود واكنش و ضد مفهوم نسبت به

  .متصل است) Larson 1977(و الرسون ) 1977

هاي تخصصي وظايف مهمي را از نظر  شده است كه حرفه بنا نهاده) ايده(كاركردگرايي براين انديشه 

از اين ديدگاه، حرفه پزشكي از نظام . اند اند، بنابراين حائز حقوق و تكاليف خاصي شده اجتماعي بعهده گرفته

در مورد . همين ترتيب الي آخر كند، حرفه قضائي، از نظام قانون و به سالمت جامعه مراقبت مي) دستگاه(

نوع «يابيم، و در مورد تكاليف،  ي تخصصي، استقالل و دستمزدهاي فراتر از متوسط را ميها حقوق حرفه

، (Talcott Parsons)گفتة تالكوت پارسونز  به: كنيم معيني را مشاهده مي 2»گرايش به خدمت«يا » 1دوستي

  .)Parasons 1968, 536(» كند منافع مسؤوالنه اجتماعي را تضمين مي«تخصصي   يك حرفة

اجتماعي هستند، زيرا  - اقتصادي 3هاي تخصصي، ذاتاً انحصارهاي انداز رويكرد قدرت، حرفه چشماز 

هاي تخصصي با  حرفه )Johnson 1977(گفته جانسون  به. هاي شغلي خاصي را تحت سلطة خود دارند زمينه

. شوند قدرتي كه در متمايز ساختن انواع نيازهاي مشتريان و نيز خدمات مرتبط با آن دارند مشخص مي

اي يك  از اين ديدگاه، نوع دوستي حرفه. سازند خدمات خود متكي مي هاي تخصصي، مشريانشان را به حرفه

هاي شغلي طبقه متوسط جديد مورد  وهاست و براي قانوني ساختن زوال جمعي گر) ايدئولوژي(مسلك 

  .گيرد استفاه قرار مي

از اين منظر، كار . مشتري وجود دارد –پردازي، رويكرد تعامل متخصص  به جز اين دو طرح كلي نظريه

بنابراين، تعامل ميان متخصص و مشتري . شود اي مشخص مي اي تخصصي با نوع شيوه رفتار حرفه حرفه

امروزه، بحث بر سر اين مسئله . شود منزلة ادعاي افراد تلقي مي اي به ة رفتار حرفهشود و شيو هم مرتبط مي به

هيوز  از اين . كنند مشتريان و مخاطبانشان معرفي مي هاي تخصصي خودشان را به است كه چگونه حرفه

  .)Hughes 1965,2(» كنند متخصصان ادعا مي«: كند عبارت استفاده مي

منظور تعريف  هاي تخصصي، تالشهاي متعددي به امريكايي حرفه -يسيدر محدودة جامعه شناسي انگل

. عنوان يك فرايند انجام شده است گرايي به گرايي و براي يافتن شواهد تجربي در مورد تخصص تخصص

  )Wilensky 1964(گيرد  اي در نظر مي عنوان توالي هفت مرحله گرايي را به ويلنسكي تخصص

  كار، اشتغالي تمام وقت شود؛ - 1

  آموزي؛ برپاساختن يك مدرسه حرفه - 2

  تأسيس يك برنامة دانشگاهي؛ - 3

 اي تخصصي محلي؛ ايجاد يك انجمن حرفه - 4

                                                 
1. Altruism 
2. service orientation 
3. monopolies 
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 اي تخصصي ملي؛ تأسيس يك انجمن حرفه - 5

 دولتي؛) جواز(نامه  بوجود آوردن يك گواهي - 6

 .ايجاد مجموعه قوانين اصول اخالقي - 7

بر حسب سطح خاص ساختار سياسي، كه  بادنبال كردن اين مسير تحقيق، ابوت نشان داد كه اين توالي،

هاي  قياس). Abbot 1991(تواند تغيير كند  شود، مي شامل سطوح محلي، شهري، ايالتي و سطح ملي مي

 /Torstendah .(شناسيم عنوان الگويي با متغيرهاي زياد به گرايي را به اند كه تخصص ما آموخته المللي به بين

Burrage 1990; Burrage/ Torstendahl 1990.( 

گرايي گروههاي شغلي و نياز فردي اعضاي اين  همبستگي ميان درجات تخصص) Hall 1968(هال 

هاي با استقالل  دهد كه اعضا حرفه او توانست نشان . را بررسي كرد» 1خودسازماني» هاي شغلي به گروه

اعضايي با  كردند، نسبت به يهايي با ساختار اداري كمتر كار م اي باال، مثل پزشكان، وقتي در سازمان حرفه

كردند، برخوردهاي  ها كار مي اي پايين، مثل پرستاران يا حسابداران كه در همان سازمان استقالل حرفه

با اين حال، سي سال تحقيق در مورد تضادهاي . دادند بيشتري با ساختارهاي بوروكراتيك از خود بروز مي

حتي امروز ) Mieg 2001(محكمي آشكار نساخته است  نقش متخصصان در درون ساختارهاي اداري نتايج

اي اعضاي آن وجود ندارد  گرايي يك گروه شغلي بر هويت حرفه مداركي مبني بر تأثير درجه تخصص

)Meig/ Woschnack2002.(  

ويژه  رابطه قدرت و دانش را مورد بررسي قرار داد، به) Dietrich Rueshemeyer( ير  ديتريش روشه مي

از آنجا كه ) Rueschemeyer 1986, 104(را در دست دارند » هايي كه كنترل بدنة اصلي علمي هگرو«قدرت 

كند كه  ير پيشنهاد مي استفاده روز افزون دانش يكي از مشخصه هاي دنياي مدرن است، روشه مي

او  .شناخته شود» به عنوان رشد شكلهاي رسمي اين استفادة بسيار گسترده از دانش«گرايي بايد  تخصص

اداري   محور با ديدگاه -آمريكايي بازار -اي براي ادغام ديدگاه انگليسي عنوان وسيله گرايي را به مفهوم تخصص

  .دهد محور اروپايي مورد توجه قرار مي -مديريت

عنوان پايه جوامع مدرن ومحرك تغيير اشتغال اجماع وجود  امروزه، تا حدودي بر قلمداد كردن دانش به

محور  - عنوان مشاغل دانش هاي تخصصي را به كنند كه حرفه پژوهشگران پيشنهاد مي بعضي از. دارد

هاي تخصصي در  تري از مفهوم حرفه معناي عموميت دادن بسيار وسيع كه به -)Evetts 2003(پذيريم  به

  .مقايسه با شناخت سنتي آن است

  تخصصي هاي هاي جامعه شناسي حرفه تبار اروپايي نظريه 3. 6. 9. 3

                                                 
1. autonomy 
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خاطر  زنيم بايد به هاي جامعه شناختي حرفه هاي تخصصي، حرف مي قتي دربارة تبار اروپايي نظريهو

هاي  حرفه«در فرانسه، . وجود ندارد 1ها در قاره اروپا داشته باشيم كه هيچ معادل دقيقي براي حرفه

عضويت فرد در يك براي بيان » حرفة تخصصي«طور كلي داللت بر مشاغل دارد، در آلمان واژة  به» تخصصي

هاي  هاي اروپايي حرفه معادل. كند خاصي از مشاغل را مشخص نمي 2شود اما طبقه شغل بكار برده مي

 Freie(و در آلمان ) Professions liberals(آمريكايي، در فرانسه  -انگليسي) Professions(تخصصي 

Berufe (آزاد«معناي مشاغل  كه به «)Free (گيرند ريشه مي» 3گانه علوم مقدماتي هفت«واژة آزاد از . هستند :

، )حساب(، علم اعداد )علم معاني و بيان(، مناظره و جدل، فن خطابه و سخنوري )صرف و نحو(دستور زبان 

تنها براي شهروندان آزاد و » علوم مقدماتي«فراگرفتن ) ي باستان(ها  از عصر رومي. موسيقي، هندسه و نجوم

گاه هاي قرون وسطي، برنامه آموزش اصلي و پيش زمينة فراگيري الهيات، علم ثروتمند مجاز بود و دردانش

  .طب يا حقوق شد

نحو  به - طور اعم يا مشاغل به –هاي تخصصي  هاي جامعه شناختي دربارة حرفه در قارة اروپا نظريه

باني كه م) Durkheim 1992(دوركهايم . اند نظريه پردازي جامعه شناختي عمومي متصل تنگاتنگي به

. دانست بر مبناي عضويت شغلي مي 4گرايي را نوعي جامعه اخالقي كرد، تخصص اخالقي جامعه را بررسي مي

وكال،  آن را به» Freie Berufe«، در تفسير عبارت )Weber 1972(ماكس وبر، در مطالعه اقتصاد و جامعه 

هاي اقتصادي  ي تأثير بر روي سياستعنوان يك طبقه شغلي ممتاز با تواني باال برا پزشكان و هنرمندان، به

هاي فردي متعددي در مورد جامعه شناسي  امروزه، همكاري. دهد جوامع سياسي و سايرين نسبت مي

خصوص درخواست  به. خورد چشم مي هاي تخصصي كه، ريشه در جامعه شناسي اروپايي دارد به حرفه

). Evetts/ Mieg/ Felt 2006(بينيم  ن ها ميگرايي دركار و سازما اي براي مباحثه دربارة تخصص فزاينده

منتسب به فوكولت  5براساس مفاهيم مشروعيت) Fournier 1999(گرايي  تحليل اين درخواست براي تخصص

)Foucault 1979 ( دهند، بنا نهاده شده  از خود بروز مي 6»طبيعي«و سلطة افراد خودسامان كه رفتار مناسب

چنين  1979ها، فوكولت در  عنوان نظام هاي تخصصي به گرفتن حرفه با در نظر). Foucault1980(است 

از   گرايي گيري دولت ها، عنصري حياتي در شكل هاي خاصي از تخصص استدالل كرد كه بوجود آمدن شكل

دهد كه امروزه، چگونه بكارگيري گفتمان  نشان مي 1999فورنير  در . بعد بوده است قرن شانزدهم به

هاي كاري  شركت بزرگ خدماتي خصوصي شدة مديريت نيروي كار براي القاء هويت گرايي در يك تخصص

                                                 
1. continental Europe استثناي انگلستان است منظور قاره اروپا به   
2 .Class 
3 .The Seven liberal Arts 
4.  moral community 
5. Foucauldian Legitmacy 
6. Normal 
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يك سازوكار «عنوان  او اين مسئله را به. گيرد ، رفتارها و عملكردها مورد استفاده قرار مي» 1مناسب«

2انضباطي
بر كند و بدين گونه  ثبت مي) اي رايانه(گوي  اي را در يك شبكه پاسخ كه عملكرد مستقل حرفه  

تواند  اين تفسير همچنين مي). Fournier 1999,280(كند  تلقي مي» كند اي از راه دور نظارت مي رفتار حرفه

  .عنوان سازوكاري از تغيير شكل در دنياي مدرن ياري رساند اي به در درك تقاضاي دانش حرفه

گوي بازنگري شدة ال«يك ) Ulrich Oevermann(در حيطة جامعه شناسي نوين آلمان، اولريخ اورمان 

كند و فكر اصلي  اين الگو بر عمل متقابل، ميان متخصص و مشتري تمركز مي. را توسعه داد» گرايي تخصص

» تجربه تخصصي در خدمت و موجب عملكرد مبتني بر همدلي مديريت بحران است«: آن، اين است

)Oevermann2001, 3 (اي بر مسائل شخصي  گونه كند تا به مشتري كمك مي متخصص به عبارت ديگر،  به

كند كه دقيقاً سه نوع بحران و مديريت بحران كه پذيراي كمك  اورمان ادعا مي. جدي خود فائق آيد

  :تخصصي هستند وجود دارد

حرفه پزشكي، مددكاري اجتماعي، روان : مثل(ايجاد و مراقبت از انسجام جسمي، رواني و اجتماعي  - 1

  ...)درماني 

  )مانند وكالء(ن حفاظت از عدالت و قانو - 2

به (ايجاد و بررسي اعتبار دانش متعهد تجربي، هنجار بيناد، اصول اخالقي، زيبائي شناختي و منطقي  - 3

  ).دانشمندان: عنوان مثال

از نظر عملكردي، فراگير، منفصل و » گرايي اين سه كانون تخصص«: اورمان همچنين ادعا مي كند

هاي شغلي وجود دارند،  ، گروه1996گفتة اورمان در سال بنابر ). Oevermann 2001, 15(ضروري هستند 

گرايي بيشترند، عالوه بر اين، گروه هاي شغلي  مانند؛ آموزگاري و مددكاري اجتماعي كه نيازمند تخصص

. گرايي احتياج ندارند تخصص  مانند مهندسان وجود دارند كه در واقع متخصص هستند اما از ديدگاه نظري به

همان اندازه كه تأثيرگذار بوده، مورد بحث و  هاي تخصصي آلمان، به جامعه شناسي حرفه نظريه اورمان در

 ).Mieg/ Pfadenhauer 2003(مجادله نيز بوده است 

گرايي وجودداشته باشد، با  المللي دربارة تخصص اگر يك نقطة مشترك در بحث جامعه شناختي بين

» 3انسداد اجتماعي«هاي تخصصي،  جامعه شناسي حرفه امريكايي و اروپايي -هاي انگليسي تركيب برداشت

هاي رسمي جداسازي متخصصان از غيرمتخصصان را باعث  گرايي شكل تخصص): Murphy 1988(است 

 .شود مي

                                                 
1. Appropriate  
2 .Disciplinary logic. 
3. Social closure 
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  گرايي تخصصادغام ابعاد رواني و جامعه شناختي     3. 6. 9. 4

 /Chi/ Glaser. (مطالعه رشد فردي مهارتهاي خاص و دانش تخصصي است 1شناسي خبرگي قلمرو روان

Farr 1988; Ericsson/ Charness/ Feltovich/ Hoffman 2006  ( )���� 3.4.2.(  

روانشناسي . هاي پزشكي است شطرنج بازي كردن در سطح استادان شطرنج و تشخيص: هاي معمول مثال

گيرد كه بنابرآن كارشناسان يا افرادي با كارايي باال  كار مي خبرگي تصوري نامتمايز از كارشناسان را به

 /Ericsson(ده درصد بهترين اعضاي يك گروه از لحاظ كارايي هستند  -از ديدگاهي متمايز –هستند يا 

Smith 1991 .(شناسي خبرگي وجود دارد نتايج قاطعي از تحقيق روان:  

هاي  حوزه قابل انتقال به - طوركلي به -در يك حوزهها ودانش  محور است، يعني مهارت -خبرگي، حوزه -

  .ديگر نيستند

  .خاطرسپاري متكي نيست هاي به هاي عمومي مانند هوش يا ظرفيت خبرگي بر توانايي -

ممارست «:آموزي خاص يا  طوركلي، رشد خبرگي نيازمند ده سال حرفه به: يك قانون ده ساله وجود دارد -

 )Ericsson/ Krampe/ Tesch- Roemer 1993(است » 2آگاهانه

). Mieg 2001(بينيم  محور كارشناسان با يك حوزه را مي -بندي اين موارد، ما سازگاري حوزه با جمع

امروزه، كار . محور از درك و رفتار است –بنابراين، خبرگي، عبارت از ساختارهاي تخصصي شده تجربه 

بيان اندرو  يا به. هاي تخصصي هستند و حرفه اصلي آن متخصصان  كارشناسي نهادينه شده است، كه برداشت

 ,Abbott 1988(» گرايي راه اصلي نهادينه ساختن تخصص در كشورهاي صنعتي بوده است تخصص« : ابوت

323.(  

  ):1نگاه كنيد به شكل( ترتيب زير توضيح داد  اي را تحليل كرد و سلسله مراتب آن را به ابوت كار حرفه 

مشتريان را در يك تصوير گردآوري كرده و سپس اين تصوير را در مقوله نيازهاي مرتبط «: 3تشخيص - 1

  )ibid 41(» دهد مناسب تشخيصي قرار مي

كند و طيفي از درمانها را با نتايج مورد انتظار  ها را انتخاب مي تشخيص اطالعات مربوط به«: 4استنباط - 2

  )ibid 40(» دهد نشان مي

كند كه با آن است  ر شخصي براي مشكالت تحميل ميمانند تشخيص، درمان، يك ساختا«: 5درمان - 3

  ). ibid 44(» كند كه يك حرفه كار مي

                                                 
1. expertise 
2. deliberate practice 
3. Diagnosis 
4. Inference 
5. Treatment 
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 )Abbott 1988( تخصصياجزاي كار : 1شكل 

كه ) Schön 1991: همچنين مراجعه كنيد به(بنا بر گفتة ابوت، استنباط جزء اصلي كار تخصصي است 

 Abbott(است » عمل ناب تخصصي«گفتة ابوت يك  استنباط، به. مثابه جوهر استقالل تخصصي است به

متخصصان خارج سازماني محول  تواند تشخيص ودرمان را به آساني مي يك شخص متخصص به). 40 ,1988

هاي متخصص يا همكاران  كند از شركت در واقع، يك پزشك معمولي كه خودش مطبش را اداره مي. كند

كند كه  ميهايي را تجويز  اي موارد، پزشك درمان يا در پاره. گيرد براي تجزيه و آناليز خون و بافت كمك مي

هر حال، استنباط  اما به. پرستاران يا والدين يك كودك بيمار: عنوان مثال بايد توسط ديگران انجام شود، به

در موارد پيچيده يا غيرمعمول . يك درمان پزشكي بخصوص از يك تشخيص خاص، وظيفه پزشك است

، اما، احاله تمام مسائل نيازمند )!نه يك زيردست(يك همكار خود محول كند  تواند استنباط را به پزشك مي

و فريدسون ) Hawkins 1992(هاوكينز . ديگران، پايان كار طبابت يك پزشك خواهد بود استنباط به

)Freidson 2001 ( اجزا تشكيل دهندة استنباط همچنين . كنند جاي استنباط مي به» 1مصلحت«صحبت از

توانيم انتظار داشته باشيم كه  مي. شود نيز مي - برده شود كار هايي كه بايد به روش با توجه به -شامل مصلحت

هاي  متخصصان با كساني كه با آنها همكاري دارند هر زمان كه احساس كنند در مصلحتشان براي استنباط

بايد ). مراجعه شود Mieg 2000  براي شواهدي در اين مورد به(اند، تضاد پيدا كنند  اي محدود شده حرفه

دانش تخصصي و كار وابسته است بلكه  عنوان يك متخصص نه تنها به يم كه عمل كردن بهتوجه داشته باش

يك متخصص خاص توسط افراد غيرمتخصص نيز بستگي دارد  اي به نقشي حرفه» 2انتساب»  چنين به هم

)Mieg 2001 .(با استفاده از شكل. اساس اين نقش خصيصة شايستگي است)توانيم چندين نقش  ، مي)1

  : عنوان مثال ، به)Mieg 2000; 2006(را متمايز كنيم تخصصي 

  .طراحي شده است هستند) 1(ترتيبي كه در شكل  آنها مسوول انجام تمامي وظايف به :متخصصان -

  ). جزء تشخيص(هاست  شان صحيح بودن تحليل مسؤوليت اصلي :تحليلگران/ پژوهشگران -

آنها با تمركز بر جزء استنباط  :كنند گيري كمك مي تصميم متخصصاني كه به/ كارشناسان رسمي -

 .كنند گيري را پشتيباني مي فرايند تصميم

                                                 
1. discretion 
2. attribution 

 تشخيص

 استنباط

 درمان
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گرايي، يعني وظايف تخصصي وسعت يافته و اينك، تمامي فرآيند كار تخصصي را  در اين زمينه، تخصص

گرايي، بيش از تخصص و وظايف تخصصي را شامل  بديهي است كه تخصص). 1مانند شكل (گيرد  در بر مي

  :دهد، ما بايد چندين سطح را مشخص كنيم نشان مي) 2(طور كه شكل  همان. شود مي

 ؛)يا خبرگي(هاي خاص فردي  سطح فردي با در نظر گرفتن شايستگي )1(

  سطح گروهي با درنظر گرفتن گروه شغلي خاص يا كانون تخصصي؛ و )2(

  .سطح كاري با در نظرگرفتن درجه خودگرداني ذاتي )3(

 : آيند، مانند هاي تحقيقاتي خاص از اتصال اين سطوح بدست مي زمينه

 ).3.1.5 ����؛ 3.1.4 ����(نوع صالحيت تخصصي  -

 )3.6.8 ����(مسئله هويت  تخصصي  -

  پديده رقابت ميان متخصصان -

انسداد «با  -در سطح يك گروه شغلي - گرايي همانگونه كه در دو بخش گذشته مطرح شد، تخصص

پردازند بلكه  برپايي استانداردهاي كاري داخلي مي هاي تخصصي شده نه تنها به گروههمراه است و » اجتماعي

 .كنند از قدرت حيطة مصلحت خودشان در برابر ادعاهاي مشاغل ديگر نيز دفاع مي

  انتزاع و رقابت بين متخصصان         3.6.9.5

نظام حول . نظام در نظر گرفت هاي تخصصي را بايد در درون ، حرفه)Abbott 1988(به گفتة اندرو ابوت 

  ابوت ارتباط ميان يك . شود ها و ارتباطشان با وظايف خاص تشكيل مي محور كار متمركز است و از حرفه

  
  گرايي نظام دهي عرضة پژوهش تخصص - 2شكل 

 فرد
  شايستگي خاص

 گروه

  انجمن تخصصي

دانش 
 انتزاعي

 صالحيت

 رقابت بين متخصصان

 وظيفه
  خودگرداني

 هويت تخصصي
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دست  هاي تخصصي براي به حرفه. كند نام گذاري مي» 1قلمرو اختيارات«حرفه تخصصي و وظايفش را 

است ) اطالعات(در اين رقابت دانش » 2واحد مبادله«. كنند كنترل كارهاي خاص با يكديگر رقابت مي گرفتن

)Abbott 1988,102 .(كند كه رقابت بين متخصصان براساس نوع خاصي از دانش بنا نهاده  ابوت ادعا مي

  :»3دانش انتزاعي«شده است، يعني 

  »سازد معناي عام متمايز مي زيرا انتزاع كيفيتي است كه رقابت ميان متخصصان را از رقابت به«

مقايسه كنيد با  (ها غيرمعمول نيست  انتزاع در جامعه شناسي حرفه اي تخصصي متصل به نگاه كار حرفه

Stinchcombe 2001 .( اي سخن  در كار حرفه» 4جدا كردن«اين ديدگاه در راستاي نظريات هيوز است كه از

شخص تأثير بگذارد، در  در اين مورد خاص نداشتن هيچ عالقه شخصي كه بتواند بر عمل يا نظر«: گويد مي

شكلي مشابه، پارسونز از  به). Hughes 1965, 6(» تمام موارد نظير آن بشدت عالقمند بودن همان حال به

دانش « ، در حالي كه فريدسون به)Parsons 1965, 536(زند  اي تخصصي حرف مي كار حرفه» 5جزء ذهني«

  ).Freidson 1986(اشاره دارد » 6رسمي

معناي فقدان محتوا باشد،  به» 7سازي ساده«تواند  نخست، انتزاع مي. ت، انتزاع دو شكل داردبنا بر گفتة ابو

عنوان  به). Abbott 1988, 102(» كند اشاره مي 8نحوي قابل مبادله هاي زيادي به موضوع انتزاعي كه به«يعني، 

ين، در حيطة روان درماني كند كه الكلي بودن يك اختالل شخصيتي است، بنابرا مثال، روانشناسي ادعا مي

عنوان يك مشكل صرفاً  روش انتزاعي، الكلي بودن ممكن است، همچنين، به اما ، به. گيرد عمومي قرار مي

است كه  9»رسمي كردن«انتزاع درمفهوم ثانويه . پزشكي يا يك مشكل مديريت عمومي جامعه ديده شود

هاي بسياري از گفتمان رسمي در حال  ش را در اليههاي اي انتزاعي است كه موضوع دانش، انديشه«: گويد مي

اين معناست كه يك حرفة تخصصي،  رسمي كردن به«) Abbott 1988, 102(» دهد دقت شرح مي افزايش به

عنوان چنين نظام  تواند به زبان طب نوين مي. سازد نظامي رسمي براي تفسير يك نوع مسأله خاص فراهم مي

. آورد شخيصي براي كارهايي مانند عمل جراحي آپانديس فراهم ميرسمي ديده شود كه يك سيستم ت

  :بخشد رسمي كردن، حيطة كاري يك حرفة تخصصي را قدرت مي

                                                 
1. Jurisdiction 
2. currency 
3. Abstract knowledge 
4. detachment 
5. Intellectual component 
6. Formal knowledge 
7. reduction 
8. interchangeably 
9. Formalization 
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تر،  شكلي عملي به. كند عملكردهاي متقابل ذرات را بدون تسلط بر دانش انتزاعي فيزيك شرح دهد هيچ كس سعي نمي«
  ).ibid 103(» دهد ون داشتن تسلط بر نظرية آماري مشورت نميهاي بيمه دربارة تعهداتشان بد شركت هيچ كس به

ها  در رقابت ميان حرفه 1عنوان يك سازوكار هجومي تواند به ، مي»ساده سازي«شكل نخستين انتزاع، 

. توان اختيارات قانوني براي حل انواع جديدي از مشكالت بدست آورد با ساده سازي يك حرفه مي. تلقي شود

حساب آيد كه از مزاحمان احتمالي كه  عنوان يك سازوكار دفاعي به تواند به ، مي»ي كردنرسم« شكل دوم، 

مطالعات اخير . كند اي جلوگيري مي هاي باالي حرفه قصد تصرف اختيارات قانوني را دارند با ايجاد شاخص

بت بين دهد كه رقا محيط زيست نشان مي اي تخصصي مربوط به رشد خدمات حرفه دربارة بازار رو به

 Mieg(گيرد  درستي شكل مي هاي دانش رقابتي متشكل از درجات متفاوت انتزاع به متخصصان توسط بخش

2002; Mieg/ De Sombre 2004(  

  اي نقش دانش انتزاعي در آموزش حرفه: نتيجه گيري  3. 6. 9. 6

هاي  العمل پژوهشامروزه، دانش انتزاعي نقش مهمي در تعريف بدنه اصلي دانش دانشگاهي و نيز دستور

گرايي ارتباط  ها و تخصص محور هستند، تخصص - هاي تخصصي دانش از آنجا كه حرفه. عهده دارد آينده به

طور كلي، دانش انتزاعي چنين  به). Mieg/ De Somber 2004(نزديكي با آموزش دانشگاهي تخصصي دارند 

  :مشخصاتي دارد

  .شود ر از دانش انتزاعي منسوخ ميت مراتب سريع دانش غيرپويا به: تر عمر طوالني -

اي عمومي پايدار  دانش حرفه اي تخصصي غير پويا را به دانش انتزاعي امكان اتصال كار حرفه: استمرار -

  ).Hughes 1965, 6(سازد  فراهم مي

كند،  اي تخصصي كمك مي اي از كار حرفه هاي تازه تعريف و گشايش عرصه دانش انتزاعي به: رقابتي بودن -

  .عنوان حوزةكاري زيست شناسان مشاوره ژنتيك به: عنوان مثال به

دانش انتزاعي كه بخشي از دانش فرهنگي مشترك اجتماعي شده است : امكان بالقوه براي قانوني سازي -

در مورد : عنوان مثال اي تخصصي و درآمدهاي باال آشكارا كمك كند، به قانوني سازي كار حرفه تواند به مي

 .اوانهدرمان روانك

هاي تخصصي، براي  حرفه. هاي تخصصي وجود دارد ها و حرفه ميان دانشگاه 2همزيستي امروزه، يك رابطة 

اي  طور مداوم مبناي دانش خود را براي كار حرفه ها به ها نيازمندند، دانشگاه دانشگاه آموزش تخصصي به

هاي  حرفه ايش عملي دانش آكادميك بهها براي پيشبرد و آزم دانشگاه. دهند تخصصي مورد بازنگري قرار مي

). Luhman 2002(بخشند  را تجسم مي» فاصله ميان ايده و عمل«هاي تخصصي  حرفه. تخصصي نياز دارند

                                                 
1. offensive 
2 . symbiotic relationship 
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هاي اطالعاتي دانشگاه بنيان  گرايي شكل مهمي از تغيير مسير بازاريابي و دگرگون ساختن نظام تخصص

 .است

 


	زش  و   ���� ���  و 456 دادن  ی�دد�µ  و         ٣. ٧. ٠�   �  �ی�د [\<
��� �  ١ا

 X0�ÄÐ	í  :¼½	íا             iر	e٢        Lorna Unwin 

2Y>ºZ  : �[:\&   ¼â]^È0اfL  
 مقدمه 3. 7. 0. 1

ميدان فعاليت متنوع، ) ح ف ت آ(اي  دهد آموزش و تربيت فني وحرفه طور كه اين دانشنامه نشان مي همان

كند و با كساني سر و كار دارد كه ممكن است حتي هنوز در نظام آموزش و  اي را معرفي مي پويا و پيچيده

روز كردن  اي، به حرفه بازآموزي تحصيل باشند تا بزرگساالن بالغي كه به پرورش اجباري مشغول به

ها   اي از محيط ف در طيف گسترده ح ت آ. هايشان، يا توسعه مستمر حرفه تخصصي خود اشتغال دارند مهارت

واسطه گسترش  به. شود هاي درس ارايه مي ها يا كالس اي، كارگاه هاي كار از هر نوع و اندازه مشتمل بر محيط

هاي جديدي افزوده  ها موقعيت اين محيط و ارتباطات، به هاي جديد اطالعات و در دسترس بودن فناوري

دهند  شود، مانند قطارها و هواپيماها، كه در آنها افراد پرمشغله هم وظايف روزمره كاري خود را انجام مي مي

 /Felstead/ Jewson: نگاه كنيد به(كنند  و هم همراه آن توسعه مستمر حرفه تخصصي خود را دنبال مي

Walters 2004; Whittington/ McLean 2001 .(آموزي هم چنين باز تاباننده نيازها و  تنوع آموزش و حرفه

اي، نيروهاي جهاني است  طور فزاينده هاي صنعت، بازرگاني و خدمات اقتصاد ملي، و به شرايط مختلف بخش

هاي  ارائه برنامه شيوه. رو كرده است هاي جدي رو به ح را با چالش ف هاي موجود آت ها و تجربه كه سياست

                                                 
 .ترجمه شده است -» پژوهش و توسعة رسانه  3.7.9مقاله «به استثناي –ها  مقاله است كه كليه مقاله 10در متن اصلي داراي  3.7بخش .  1
اقتصاد در حال  اي در آموزش حرفه: زمينه اصلي پژوهش. دكترا، كارشناسي ارشد فلسفه، استاد مؤسسه آموزش و پرورش دانشگاه لندن -لورنا انوين.  2

  .مثابه الگوي يادگيري، نقش كار در زندگي مردم تغيير، كارآموزي به
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هاي مشتركي درباره چگونگي كسب اطمينان از  كند، اما نگراني كشور ديگر تفاوت مي ح از كشوري به ف ت آ

 .ها وجود دارد ها و آگاهي پرورش هر چه مؤثرتر مهارت

ز ح متمرك ف ت معرفي بخشي ازدانشنامه اختصاص دارد كه بر سازماندهي ياددهي و يادگيري آ اين مقاله به

اختصار برخي از مجادالت كليدي مندرج در آثار علمي در اين  شود و به بحث با اصطالحات آغاز مي. است

ح معلمان، مربيان و  ف علت پيچيدگي آت شود كه به در اين مقاله استدالل مي. زمينه بررسي خواهد شد

يري هستند، و الزم است از اي از رويكردهاي ياددهي و يادگ طيف گسترده گذاران نيازمند رجوع به سياست

قابليت تطبيق پذيري بااليي برخوردار باشند تا بتوانند همگام با طبيعت متغير موضوعات درسي و از آن 

  .تر نيازهاي شاگردانشان حركت كنند مهم

  زبان يادگيري در آ ت ف ح   3.7.0.2

هاي واژگان ممكن است  اهي تفاوتگذارد، اما گ نمايش مي المللي را به انداز غناي زباني بين ح چشم ف آت

تعليم و ( 2آموزش و پرورش«و » 1آموزشي«هاي  كار برد واژه ها به ترين تفاوت بديهي. دردسر ساز شود

  .شود مربوط مي» 3شايستگي«و واژه » )تربيت

ح  ف آت البته كاربرد اين دو واژه به. كنيم آغاز مي» آموزش و پرورش«و » آموزشي«بحث را با دو واژه 

هاي آموزش و پرورش نيز بكار مي روند، اما ضروري است كه بحث را  شود، چون در ساير حوزه محدود نمي

تر كشورهايي داللت دارد كه  با كاربرد اين دو واژه شروع كنيم، چرا كه گاهي بكارگيري آنها بر تفاوت ژرف

كشورهاي اسكانديناوي عموميت  در آلمان و» آموزشي«واژه . دهند استفاده از يكي را بر ديگري ترجيح مي

بيشترين كاربرد را در بريتانيا، استراليا و اياالت متحده » آموزش و پرورش«بيشتري دارد، در حالي كه واژه 

 ;NordKvelle 2003; Terhart 2003a  بهنگاه كنيد (آمريكا و برخي از ديگر كشورهاي انگليسي زبان دارد 

Simon 1994 .( در حالي كه در 4كند رود، كه نگارش آن اندكي تغيير مي نيز بكار مياين واژه در فرانسه ،

قرن هفدهم باز  توسط دانشمندان آلمان به» آموزشي«كاربرد واژه . 5شود شكل ديگري نوشته مي روسيه به

را با واژه يوناني ) نمايش گذاشتن به معناي نشان دادن و به(» didaskein«گردد، هنگامي كه آنان واژه  مي

»techne «آن مفهوم افالطوني  تركيب كردند، و نيز به»dialectic «رغم دربرداشتن مفهوم گفت  به. را افزودند

انگليسي معناي   -هاي آموزشي آمريكايي ها و فعاليت در پژوهش» آموزشي«و گو بين آموزگار و آموزنده، واژه 

اين باور است كه اين واژه بازتاباننده  بر) Hamilton 1999,135(هاميلتون . منفي را با خود همراه دارد

                                                 
1. didactic 
2. pedagogy 
3. competence 
4. didactique 
5. didaktika 
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ي 1هاي ظاهرگرا تجربه"تعاريفي است مانند آنچه در فرهنگ واژگان آكسفورد آمده، كه اين واژه را با 

زيرا در زبان . "نهد برابر مي» آميزد بودن در هم مي» 3كسالت بار«را با » 2انديشه جزمي«آموزشي كه 

شكلي  آموز بجاي آن كه به رود كه دانش محوراست و در آن انتظار ميآموزشي كه زيادي معلم  انگليسي، به

است » زياده آموزشي«عنوان تدريسي كه  معلم گوش دهد، به فعال با موضوع درگير شود، ساكت بنشيند و به

اي كه  آموز است، بجاي گفت و گوي دو طرفه دانش عبارت ديگر، تأكيد بر انتقال دانش به به. شود توصيف مي

  .مشاركت فعال همراه باشدبا 

در عمل ) pedagogy(» آموزش و پرورش«دهد، واژه  با وجود اين، همان طور كه هاميلتون شرح مي

علتش آن است كه هر دو . در قاره اروپا يافته است) didactics(» آموزشي«معنايي بسيار نزديك با كاربرد 

آن را تداعي ) teaching(گيرند، كه واژه ياددهي  تري از فرايند يادگيري را در بر مي واژه معناي گسترده

اند، كه در آن بايد طبيعت يادگيرنده را با مفهوم  هر دو واژه با سازماندهي برنامه درسي مرتبط. كند مي

هاي  ح بسيار مهم است، زيرا معناي يادگرفتن انجام مهارت ف مفهوم اخير در آ ت. در نظر گرفت» 4شدن«

ادگرفتن تاريخچه و فرهنگ يك زمينه شغلي، و بدست آوردن حس غرور نسبت اي شامل ي فني و حرفه

عجيب آن كه واژه . گيرد نسل بعدي را نيز در برمي محصوالت آن مشاغل و آرزوي انتقال اين خبرگي به به

»pedagogy «)تربيت معلم در قرن  دليل ناهم خواني تاريخي نسبت به در بريتانيا، به) آموزش و پرورش

در ارتباط با ). Simon 1981(م و اوايل قرن بيستم، تاريخچه دشواري را پشت سر گذاشته است نوزده

براي مثال در بريتانيا، بر خالف برخي ديگر از كشورهاي . ح، وضعيت بيش از اين استمرار يافته است ف ت آ

داشته باشند، كارآموز توانند بدون آن كه مربي واجد صالحيتي در محل كار  اروپايي، كارفرمايان هنوز مي

هاي آموزش پيشرفته، شامل كساني كه مسئوليت  بود كه كليه معلمان كالج 2002پذيرند، و فقط در  به

نگاه كنيد به (كسب گواهي نامه رسمي صالحيت معلمي شدند  عهده دارند، ملزم به ح را نيز به ف آت

 Huddleston/ Unwin 2007; Fuller/ Unwin 2003.(  

از تاريخچه طوالني و نسبتاً پايداري برخوردار است، كاربرد واژه ) آموزشي(» didactics«واژه  در حالي كه

»pedagogy «)پس از انتشار اثار دو تن از دانشمندان جامعه شناس مقيم  1970در دهه ) آموزش و پرورش

بود كه در ) Paolo Freire(و فرهنگي انقالبي برزيلي پائولوفريره ) Basil Bernstein(لندن بازيل برنشتاين 

كه بسيار تحت تأثير تفكرات ) Bernestin 1971(برنشتاين . اي يافت انگليسي رواج گسترده -محافل امريكايي

هاي  انتقال ارزش همان اندازه كه به آموزشي و پرورشي آلماني قرار داشت، نظرش بر آن بود كه ياددهي به

ت و بدين ترتيب ارتباط دروني ميان آموزش و پرورش و سياست ها نيز مربوط اس روش پردازد به اجتماعي مي
                                                 

1. formalist 
2. dogma 
3. dullness 
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هاي نخستين او درباره استفاده از آموزش بزرگساالن براي  كه پژوهش) Freire 1970(فريره . را آشكار ساخت

) Pedagogy(اي را جهت مفهوم پردازي آموزش و پرورش  انگيزش انقالبي دهقانان در برزيل بود، شالوده

آموزش و پرورش طرفدار «هاي مشترك  از اين مفهوم نظريه. لي براي آزادي بخشي بنا نهادعنوان محم به

هر چند كه برنشتاين و فريره اختصاصاً . نشأت گرفته است» 2آموزش و پرورش انتقادي«و » 1حقوق زن

را از كليه ح نپرداختند، اما كارهاي آنان ارتباط نزديكش را با اين حوزه حفظ كرده است، زي ف حوزه آت به

هاي اخالقي  هاي خود با ديد انتقادي تأمل كنند و مقصد و جنبه خواهد كه درباره تجربه معلمان و مربيان مي

  ).Grace 2007; Young/ Gamble 2006(كار خود را مورد سؤال قرار دهند 

عنايي بيش از نيز با اين مقاله مقدماتي مرتبط است، زيرا چنان تكوين يافته است كه م» شايستگي«واژه 

اي از وظايف  هايي است كه فرد براي انجام استادانه يك وظيفه يا سلسله معياري براي اطالع يافتن از توانايي

در استراليا و بريتانيا، واژه . در جهت رضايت خاطر كارفرمايش و يا برگزار كننده امتحان كسب كرده است

كسب گواهي نامه  3ر در رويكرد مبتني بر شايستگيح، با كاربرد آن در هر دو كشو ف در آت» شايستگي«

 Raggatt/ Williams 1999; Boreham نگاه كنيد از جمله به . (اي، معنايي خاص يافته است صالحيت حرفه

2004; Hager 2004 .(هاي  اي از بيانيه اي بايد از زنجيره هاي حرفه اين رويكرد بر اين نظر است كه صالحيت

دهند نشأت  بوجود آمده باشد كه از تحليل كاركردي وظايفي كه يك كارخاص را تشكيل مي 4شايستگي

به شرحي كه در بيانيه آمده (كسب سطح شايستگي الزم  اگر فردي بتواند نشان دهد كه به . گرفته است

نامه  اهيشركت در دوره آموزشي گو او بدون الزام به توان به در حد رضايت ممتحن برآمده است، مي) است

اند،  ها نايل آمده كسب شايستگي الزم تنها در برخي از بيانيه اگر افراد نشان دهند كه به. صالحيت اعطا كرد

آموزي  هايي كه در آنها از شايستگي الزم برخوردار نيستند در حرفه در اين حالت الزم است تنها در زمينه

و سنجش محور در هر دو كشور استراليا و ) صولمح(ح مبتني بر ستانده  ف اين رويكرد آت. شركت كنند

اند كه در ارتقاء و گسترش آن سرمايه  گذاران تشويق شده بريتانيا مورد مناقشه قرار گرفته است، اما سياست

اند ياددهي خود را با الگوي  ح ناگزير شده ف ت در نتيجه، معلمان و مربيان آ. گذاري سنگيني انجام دهند

  .طبيق دهندمبتني بر شايستگي ت

از جمله (اي يا شغلي خاص، بسياري ازكشورها در سرتاسر جهان  افزون بر مفهوم شايستگي حرفه

اند  شود تنظيم كرده ناميده مي 5هاي كليدي فهرستي از آنچه شايستگي) كشورهاي عضو اتحاديه اروپا

)Weigel/ Mulder/Collins 2007 .( هاي  گياين شايستگي را هم چنين با نام هاي شايست)هاي يا مهارت (

                                                 
1. Feminist pedagogy 
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3. Competence-based approach 
4. Statements of competence 
5. Key cometences 
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خوانند كه شامل توانايي برقرار كردن ارتباط؛ بكاربردن اعداد؛  نيز مي» 3پايه«و » 2انتقال پذير«، » 1عمومي«

استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات؛ حل مسأله؛ كاركردن با ديگران؛ و انديشيدن درباره خوديادگيري نيز 

كند آن است كه اكنون افراد  هاي كليدي حمايت مي ز شايستگيدليل عمومي و عقاليي كه ا. شود مي

پذيري و توانايي سازگاري خود را براي حفظ شغل در شرايط اقتصاد جهاني  كارفرمايان انعطاف ناگزيرند به

خبرگي در يك شغل خاص ). Brown/ Duguid 2001: براي نقد آن از جمله نگاه كنيد به(نشان دهند 

هاي كليدي در  باز هم گنجانيدن شايستگي). Krestensen 2001; Kamarainen 2002(كند  كفايت نمي

. سازد رو مي هاي بزرگي رو به هاي ارزشيابي آن معلمان و مربيان را با چالش ح و شيوه ف ت هاي درسي آ برنامه

تواي بر اين نظر است كه همراه كردن بسيار نزديك سازماندهي و مح) .Hodkinson1998,199(هودكينسون 

آموزش و پرورش و حرفه «: هاي تغييرات اقتصادي بسيار مسأله آفرين است بازي ياددهي و يادگيري با زبان

عنوان يك فرايند نظام مند توليدي در نظر  آموزي با بكارگيري استعاره خط توليد با نهاده، فرايند و ستانده به

  .»يندآ شمار مي كيفيت و كارايي مفاهيم غالب به. شود گرفته مي

هاي كليدي، آن  شايستگي ويژه نسبت به رويكردهاي مبتني بر شايستگي، و به يكي از انتقادهاي عمده به

). Billett 2003 نگاه كنيد به (ها و بسترهايشان منتزع كرد  ها را از زمينه توان دانش و مهارت است كه نمي

  .شود قسمت بعدي اين مقاله رهنمون مي اين موضوع ما را به

  ياددهي و يادگيري در محيط 3. 7 0. 3

يادگيري در «با نام ) Lave & Wenger 1991( 1991انتشار كتاب كم حجم الو و نگر در سال 

اين كتاب . اثبات رسانده است عنوان نقطه عطفي در تاريخ انديشة يادگيري و ياددهي به ، خود را به»4موقعيت

عنوان يك فضاي يادگيري ارتقاء  قعيت محيط كار را بهف بسيار مناسب است زيرا مو ح ت ويژه براي آ به

عنوان رويدادي بزرگ در دور شدن تدريجي از الگوي يادگيري مبتني  توان به اين كتاب را مي. بخشيده است

از (مثابه فرايندي اجتماعي در نظر گرفت  دانش و پذيرفتن الگوي مشاركت و يادگيري به 5بر انتقال و كسب

عنوان الگويي كه در آن ذهن  بكت و هاگر الگوي اكتساب را به). Beckett/ Hager2002 ه جمله نگاه كنيد ب

به عنوان يك «و جايي است كه در آن كانون يادگيري » شود ها انبار مي به طور مداوم با انديشه«فرد 

 ibid(» دهد هايي است كه يك ذهن خوب تزيين شده را تشكيل مي محصول عبارت از ذخيره سازي انديشه

هايي كه توسط دولت در بسياري از كشورها تأمين مالي  اين الگو هم اكنون بر بخش بزرگي از آموزش). 97
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گذاران اين الگو از جذابيتي  در نظر سياست. اي، حاكم است شود، ا زجمله آموزش و تربيت فني و حرفه مي

توانند  رد سنجش قرار داد و كشورها ميها و امتحانات رسمي مو توان آن را در آزمون برخوردار است زيرا مي

  . گيري كنند المللي اندازه ايشان را در جداول مسابقات بين هاي حرفه ذخيره صالحيت

كه توسط الو و ونگر مطرح شد بر اين نظر است كه افراد از طريق مشاركت » موقعيت«با اين حال، نظريه 

مثالً كارآموزان نظام (عنوان نوآموز، افراد  به. گيرند ميهاي اجتماعي، مانند يك محيط كار، ياد  فعال در گروه

گري و سرپرستي  تحت مربي» 1جوامع كار و تجربه«با درگير شدن با وظايف واقعي در ) شاگردي-استاد

مشاركت كنندگان مجاز «تدريج از آنچه الو و نگر  كنند و به يا متخصصان، يادگيري را آغاز مي» ها قديمي«

محيط كار » برنامه درسي«افراد در . شوند متخصص كامل تبديل مي وانند، در طول زمان بهخ مي» 2اي حاشيه

اين شكل در محصولي  و به) از جمله در كارهاي اجتماعي روزمره جامعه، مقررات و رسوم آنها(سهيم هستند 

 Fuller/ Hodkinson/ Unwin 2005; Eraut(صورت جمعي حاصل شده نوعي حس غرور كسب كنند  كه به

2000.(  

هاي تجربي آنان بر جوامع غيرمعمول  كارهاي الو و ونگر آن است كه پژوهش يكي از انتقادهاي وارده به

كند  هاي كار اقتصادهاي پيشرفته برابري نمي سادگي با محيط هاي آنان به متكي است كه شرايط و فعاليت

)Hughes/ Jewson/ Unwin 2007 .( انگستروم دانشمند فنالندي يرژو)Yerjo Engestrom 2001; 2004( ،

فرهنگي استوار است، بر پايه مفهوم يادگيري موقعيتي الو و  -كه كارهايش بر مبناي نظريه فعاليت اجتماعي

ناميده است، طبق نظر انگستروم يادگيري » 3يادگيري گسترش يابنده«اي را ارائه كرده كه آن را  ونگر نظريه

هاي كار و اقتصادهاي امروزه زياده از حد ايستا است و  نيازهاي محيط خ گويي بهاز راه مشاركت براي پاس

اي افراد را با گذر از  چنين نظريه. رهنمون شود 4تغيير و دگرگوني اي مورد نياز است كه به نظرية يادگيري

ند كه ك هاي مختلف و سهيم شدن در خلق دست آوردهايي درگير مي شيوه مرهاي شغلي براي يادگيري به

  .شود هاي مشترك حل مسأله شناخته مي عنوان بخشي از فعاليت به

 - منشاء قرون وسطايي استاد هاي دور، كه به عنوان فضاي يادگيري از گذشته درك اهميت محيط كار به

ح براي  ف ت توسعه مؤسسات آ به 5ها ملت -هنگامي كه كشور. ح بوده است ف ت رسد، بخشي از آ شاگردي مي

هاي خود را دور از  حرفه آموزان اجازه دادند مهارت اي همت گماشتند و به هاي نظري فني و حرفه سارائه كال

هاي يادگيري ضمن كار و خارج از  محيط پرتنش كار تمرين كنند، مسأله چگونگي در هم آميختن مؤلفه

). Fuller/ Unwin/ 1998; Kivinen/ Peltomaki 1999 از جمله نگاه كنيد به (محيط كار بسيار برجسته شد 
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امروز در بسياري از كشورها، اين مسأله براثر بي ميلي فزاينده كارفرمايان در فراهم آوردن محل مناسب براي 

ح بپردازند، پيچيدگي بيشتري يافته  ف ت آ به» دو گانه«اند با رويكرد  كارآموزان و ساير حرفه آموزاني كه مايل

خواهند از مزاياي كار كوتاه  ت دانشجويان آموزش عالي را نيز كه ميبراي مثال، اين مسأله ممكن اس. است

هاي شبيه سازي  هاي دور زدن اين مسأله خلق محيط يكي از راه. مدت در صنايع برخوردار شوند درگير كند

چنين تمهيداتي ممكن است بسيار موفق باشند، اما اين احتمال هم . ح است ف شده در درون مؤسسات آت

هايي كه نقش اوليه آنها يادگيري  در عوض از پويايي واقعيتهاي محل كار دور بمانند، واقعيت رود كه مي

  .بلكه توليد محصوالت و خدمات است) هاي شبيه سازي شده صادق است چيزي كه درباره محيط(نيست 

  پژوهش در مسائل   3. 7. 0. 4

هاي  وند كه در سازماندهي محيطش هاي اين بخش كتاب عوامل بسيار مختلفي بررسي مي در مقاله 

هاي  كنند كه  در آنها مفاهيم و نظريه هايي را برجسته مي آنها شيوه. ح دخالت دارند ف ت يادگيري و ياددهي آ

صورت مستمر در درون و بيرون مرزهاي كشورهاي مورد بحث و  ح به ف ت مرتبط با سياستگذاري و تجربه آ

هاي  ح ناگزير است ميان سنت ف ت دهند كه آ طور اساسي نشان مي بهها  مقاله. گيرند گفت و گو قرار مي

هم . خيزيد تعادل برقرار كند ها با تقاضاهايي كه از اقتصاد در حال جهاني شدن برمي ملت -فرهنگي كشور

هاي جديدي نهاده  ف ح چالش ت هاي نوين در برابر معلمان و مربيان آ زمان با آن، تحوالت سريع در فناوري

تري براي پذيرش  هاي بزرگ آموزان فرصت توانند براي فراگيران و حرفه اين لحاظ كه چگونه مي ، بهاست

عنوان بخشي از  هاي جمعي يادگيري به مسئوليت يادگيري خود فراهم آورند، و هم زمان، در حفظ جنبه

، در هر كدام از سطوح اي ح يك زمينه پژوهشي پرثمر و برانگيزاننده ف ت بدين ترتيب، آ. جامعه تالش كنند

هايي كه بايد در درون كشورها و ميان كشورها صورت گيرد، در اختيار  كالن، مياني و خرد، و براي مقايسه

  .گذارد پژوهشگران مي

٣٣٣٣. . . . ٧٧٧٧. . . . ١١١١                2� �ij �d øùúòû        �و��و��و��و��ij �d øùúòû �2�ij �d øùúòû �2�ij �d øùúòû �2        *�        ��Ê و �	��*��Ê و �	��*��Ê و �	��*��Ê و �	�
�Y   ١او��ی�     �	®�lن:   í	0�ÄÐ"�ن     ¯�q	ö    ٢ و    ر±°�رد     Ulrike Buchmann  and  Richard Huisinga 
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 .ساختار پژوهش، پژوهش در برنامه درسي و صالحيت: اصلي پژوهش
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  .ساختار پژوهش، پژوهش در برنامه درسي و صالحيت، نظريه آموزش و علوم تربيتي مرتبط با كار: اصلي پژوهش
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ها و  اين دگرگوني. توليد و توزيع دانش در جوامع نوين در معرض تغييرات فرايندي عميقي قرار دارد

گيري  ، در جهتبراي مثال. كند هاي مختلف جامعه و در اقتصاد آن خود را آشكار مي فرايندهاي آن، در بخش

يا در ضرورت ) Abelshauser 2005, 2006؛  Huisinga 1996نگاه كنيد به (روز افزون علمي در توليد 

 /Huisinga  نگاه كنيد به (اي در مواجهه با مشكالت و مسائل اجتماعي و فناوري  استفاده از كارهاي فرارشته

Lisop 2002; 2005; Buchmann 2003; 2004; 2007 .(جه، شاهد نوساناتي در در نتي)استانداردها، ) كيفيت

در منطق ساختاري، در معيارها و ضوابط، در سازوكارهاي نظارت و مقررات و نيز در ارزشمندي دانش و 

اين امر، هم در مورد موضوعات درسي عمومي و اختصاصي و هم در مورد . هاي خاص آن هستيم شكل

هاي آموزش و  مشكالت ساختاري موجود در انطباق نظام .اي مصداق دارد آموزش عمومي و آموزش حرفه

) Entorf 2000نگاه كنيد به (ها با بازاركار  و عدم هماهنگي آن) Klose 1987:نگاه كنيد به(استخدامي 

دنبال توزيع و دسترسي مستقيم  هاي آموزشي به در اين بافت، سياست. همچنان در حال تشديد است

 .و جديد آن است هاي خاص دانش موجود و شكل به

 -ترين آن خصوص اولين و مهم به -هاي فعلي عملكرد تحصيلي  پذيري آزمون بنابراين، در نگاه اول، توجيه

 /PISA report 2001; Baumert  نگاه كنيد به(هيچ دليل ناديده گرفت  توان به ، را نمي"PISA١"يعني 

Klieme/ Neubrand 2001 .(سادگي بيان كننده ضرورت مقابله با تغييراتي هستند در باال  ها به اين آزمون

هدف . درپي دانش، كه صرفاً اتفاقي شكل گرفته است خصوص تغييرات ناشي از توزيع پي آنها اشاره شد؛ به به

، اين PISAاستناد گزارش  به. حداقل رساندن تعارض و اختالف نظرهاي بعدي است اوليه اين تغييرات، به

سازي آنها انجام  خصوص از طريق استاندارد و يكسان هدف بايد از طريق نظارت بر ستانده نظام آموزشي و به

  .  شكلي سازمان يافته بررسي شود ولي ضرورتي نيست مضامين مرتبط با توزيع دانش از پيش به - شود

ها  گير شدند، ولي اين بحثهاي مختلفي در هاي مرتبط با برنامه درسي در بحث در اين زمان، پژوهش

ها از نظر زمان، روش و محتواي تدوين شده با توجه  صرفاً در جهت توسعة فردي و نيز تفكيك اين توسعه

مباني اين رويكردها در پژوهش و توسعه، يعني نظريه برنامه درسي كه چيزي . اهداف اصلي آن، اتفاق افتاد به

هاي  فراهم كننده مبنايي است در تعيين اين كه در فعاليت ،Bildungstheorie نيست جز اصطالح آلماني 

بنابراين، در . آموزش، چه چيزي تحول و بسط پيدا كند و اين تحول چگونه و براي چه كساني اتفاق بيفتد

 "شوراي آموزش آلمان"هاي  توان تضمين كرد كه بحث جاري درباره سازوكارهاي نظارت، با توصيه اصل، مي

هاي درسي بايد آمادگي براي مطالعه علمي را با ساختارها و  ن شورا معتقد است كه برنامهاي. اهنگ است هم

                                                 
1 -  Programme for International Student Assessment= PISA 
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و  1اي كه ابزارگرايي هاي عمده بر خالف شيوه -فرايندهاي مناسب كار از لحاظ اجتماعي، تركيب كند

اي ه شكلي فزاينده در خدمت هدف هاي تربيتي و نظام آموزش را به الشعاع قرار گرفتن سياست تحت

ها  باشد با استانداردسازي ستانده 2مدار –هر رويكرد از برنامه درسي، كه نهاده . دهند اقتصادي قرار مي

و (عاليق معرفت شناختي متفاوت آن دو  عنوان يك اولويت، در تعارض متقابل است و دليل آن، به به

  .مربوط است) هاي متناظر آن از انسان ادراك

كنش  در توليد و توزيع دانش به سازوكارهاي نظارتعنوان  ي درسي كه بهها طراحي آن دسته از برنامه

پردازند، وظيفه توان فرسايي از نظر كار علمي است و مستلزم رويكردي كامالً جديد است كه در آن،  مي

» برنامه درسي«تجديد حيات در مفهوم . يكديگر بپيوندند بازارها و جوامع تحت تأثير جهاني شدن به

مانند رئوس (برخالف واژگان معمول در سي سال اخير  -رايجي كه مورد استفاده پيشگامان استمعني  به

كند كه، باتوجه  از اين فرض حمايت مي -)برنامه درسي، طراحي برنامه درسي، اهدف يادگيري و غيره

رده بر رسد كه تأكيد گست نظر مي المللي است، به هاي بين حل اي كه نيازمند راه مشكالت پيچيده به

  .هايي، حداقل نظري، روبرو است طلبد، با محدوديت هاي خاصي را مي برداري هايي كه بهره ستانده

صرف مالحظات  المللي، به هاي درسي در سطح بين روزمره طراحي برنامه) تقريباً(هاي  با اين وصف، رويه

هاي پرخطر برخوردهاي  راين، شكلاندازه كافي صورت گرفته است و بناب هاي هنجاري، به گرايانه و مالك عمل

  .اجتماعي، اجتناب ناپذير است

هايي كه شكاف بين  حل جلو توجه شود؛ راه هاي رو به حل راه در اين مرحله، نياز ضروري وجود دارد كه به

 هاي گيري اين موضع. اند، پر كند اين نوع از توسعه توجه نكرده وقفه رويكردهايي را كه به واقعيت و طراحي بي

وسيلة رابينسون و در خالل  درسي، كه به جلو و ابزارهاي آن، در واقع در جريان تجديد نظر در برنامه رو به

 /Robinson 1981; Hameyer 1983; Hameyerنگاه كنيد به (مطرح شده، توسعه يافت  1970هاي  سال

Haft/ Frey 1983(داري پيدا نكرده است هاي درسي، شكل اجرايي پاي ، ولي تا كنون در طراحي برنامه) نگاه

  ). 3.4.1 ����؛ 5.1.1 ����؛ Buchmann 2003; Rauner 2004d; ) (���� 1.4: كنيد به

عنوان  توان به هاي آموزشي را مي هاي نظري و اصول توزيع علم در سياست گيري همبستگي بين موضع

براي چه كساني بايد  ها چگونه و كار برد كه اكنون اين سياست مبنايي در ضرورت مبرم درك اين نكته به

با اين وصف، يك شرط الزم در اين مورد، تأمل در سطح كالن اجتماعي در مورد مقررات جديد . طراحي شود

ايجاد . تحت نظم و قاعده درآيد  هاي خاصي از دانش، بخش است؛ توزيعي كه از طريق آن؛ دستيابي به 3توزيع

                                                 
1 . instrumentalizing 
2 . input-oriented 
3 . modalities of distribution 
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تواند توسعه  پذير است و در صورت نياز نيز مي اكنون امكان انواع ابزارها، هاي كافي آموزشي با توجه به دوره

  .حساب خواهد آمد در فرايند برنامه درسي به فرعيعنوان يك گام  پيدا كند؛ كه در اين صورت به

هاي  هاي درسي، نظريه اين نيازهاي برنامه توجهي سازمان يافته به در خالل سي سال گذشته، در نتيجه بي

تصادف  المللي، نه تنها كم و بيش به نطبق با آنها هدايت توليد دانش در سطح ملي و بينمرتبط و ابزارهاي م

خطر  اي، كاركرد بازتوليد مؤسسات نظام آموزش عمومي را به شكل نگران كننده واگذار شده است، بلكه به

دهد كه انجام  نشان مي 1960الملي در ايجاد سازوكارهاي نظارت از پايان دهه  هاي بين تالش. اندازد مي

  .درآمده است 1صورت يك الگوي مسلط مسلكي اتفاقي كارها، به

  المللي درسي در سطح بين هاي عملي برنامه هاي رايج در رويه پيشرفت  3.7.1.2

طور سنتي ازاهميت  اندازهاي ايجاد شده در بافت امريكايي شمالي و اروپا به المللي، چشم در سطح بين

  .د يادگيري برخوردارنداي در طراحي فراين ويژه

  اندازهاي امريكاي شمالي چشم

المللي، تقاضاهاي تغيير يافته حقوق بگيران در بافت جهاني شده و  هاي عمده در سطح بين يكي از بحث

دليل مشكالت شديدتر انطباق با شرايط، خطر برخوردها و اختالف  بازار كار فراگيري است كه در آن، به

از اين نظر، . تواند موجب ايجاد ناسازگاري در بازار كار شود است، كه در نتيجه مي نظرها افزايش پيدا كرده

گيرد نيز در سطح جهاني، مورد توجه  آموزي انجام مي مسأله توزيع دانش، كه از طريق فرايند آموزش و حرفه

اي يكپارچه كردن تقاضا بر: توان در پديده زير مثال زد ها را مي اين تغيير در مسئوليت. قرار گرفته است

ها، يادگيري  در اين آموزش .هاي تكميلي اي در مؤسسات آموزشي قبل از استخدام و آموزش آموزش حرفه

عنوان شكلي از دانش  هاي حل مسأله مورد نظر نيست، بلكه به عنوان انتقال دانش عملي و قابليت به 2بافتمند

طور مستقيم  نحوي منتقل شود كه به بايد بهگردد؛ يعني دانشي نظري، كه  مناسب آموزشگاهي تلقي مي

هاي درسي همچنان باقي است، كه با توجه  رشته گيري اصلي به با اين حال، جهت. كاربرد منجر گردد به

، تأكيد بر دانشي است كه داراي اهميتي از نوع ) (Polanyi 1966, 1985aضمني بودن دانش و مهارت  به

  .را داشته باشد اي هاي حرفه در مهارت 3الگوي كالن

گيرد كه مستقيماً  اي صورت مي گرايانه اي از طريق الگوهاي عمل هاي حرفه در اين بافت، توسعه برنامه

با دو . برداري سريع كيفي از فرايندهاي توليد است متوجه فرايندهاي كاري است و هدف آن، تسهيل بهره

  : توان اين نكته را شرح داد مثال مي

                                                 
1 . ideological pattern 
2 - contsctual 
3 - Paradigmatic 
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 1999در سال ) Mumford and Peterson(، كه بوسيله مامفورد و پترسن O*NETالگوي محتوايي 

 /Buch :نگاه كنيد به(عنوان رويكردي چندگانه تلقي شد تا اطالعات كيفي زير را فراهم آورد  طراحي شد به

Frieling 2004(:  

  ؛)آموزي حرفه(شرايط تجربه  −

  ؛)ركردي عامهاي كا هاي پايه، آموزش پايه، مهارت مهارت(شرايط كارگر  −

  ؛ )هاي كار هاي كار، سبك اي، ارزش ها، عاليق حرفه توانايي(خصوصيات كارگر  −

 ؛)بازار كار اطالعات (خصوصيات حرفه  −

 ؛)ها، ابزارها، تجهيزات دانش مرتبط با كار، مهارت(شرايط خاص حرفه  −

 ؛)هاي همگاني كار، بافت سازماني فعاليت(اي  شرايط حرفه −

ها را با  ها از مهارت بندي طراحي شده است كه ارزشيابي سازمان يافته طبقهدر اين مرحله، يك طرح 

ها پيش  عالوه، مشخص شده است كه آيا اين مهارت به. دهد هشت سطح از ارزشيابي در هر مورد اجازه مي

با  صورت سلسله مراتب و منطبق ساختار دانش نيز به. كند يا نه هاي آن كار ارائه مي شرطي را براي فعاليت

بدين ترتيب، سي و سه حوزه دانش از يازده . ها، سازمان يافته است ضروريات دانش مرتبط با آن فعاليت

 .آيد دست مي خوشه به

منظور آماده كردن افراد براي كار  به. هاي دانش مورد نياز نيز در اين طرح مشخص شده است ويژگي

اي مرتبط با  هاي حرفه ح مورد نياز آموزش و گواهياي، سطو هاي مورد نياز آموزشي و حرفه اي، كيفيت حرفه

 -هاي كار مورد نظر، محرك محتوا بدين ترتيب، وظايف و فعاليت. اي بايد مستند گردد  آنها و تجربه كار حرفه

در مرحله بعد، طبق عرف، اين موارد توسط . آورد اي فراهم مي هاي درسي حرفه محوري را براي برنامه

 .اري مقامات ارشد حل و فصل خواهد شدكارشناسان و با همك

» DACUM1«اي شد به  هاي درسي حرفه المللي و تأثيرگذار ديگري كه موجب توسعه برنامه رويكرد بين

رخ نيازها و  منظور تسهيل تحليل و توصيف نيم اين رويكرد كه به. معروف است) توسعة يك برنامة درسي(

ذهني ارائه شده، سه مقدمه منطقي زير بمنظور توسعه آن در نظر استناد تصوير  وجود آمده، به ها به مهارت

 :گرفته شده است

اين كه آنها اين  با توجه به. كارگران ماهر در توصيف و تعريف شغل خود از هر فرد ديگر تواناتر هستند - 1

. دنامي» كارگران خبره«توان آنها را  دهند، مي شغل را در درون بافت طبيعي استخدام خود انجام مي

با اين وصف، فاقد . دهند مطلع هستند سركارگران و مديران نيز از كاري كه كارگران آنها انجام مي

  .شدت مورد نياز است تر به جانبه خبرگي هستند كه در يك تحليل كلي و همه

                                                 
1 . developing a curriculum 
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. هاي الزم انجام آنها است هاي مسئوليت ووظايف و گام مؤثرترين راه توصيف يك شغل، تعيين حوزه - 2

  توانند دانش كارگران ماهر مي. رفتارهاي كارگر و دانش اين رفتاررها، كافي نيست ليت دسترسي بهولي قاب

 .كارگر ماهر تبديل كنند آموزي ديگران بپردازند و آنها را به حرفه و مهارت خود را تبيين كنند؛ يعني به

در ) توانمندسازاني(تغيرهايي عنوان م هاي الزم براي كار به ها و نگرش ها، توانايي اكنون دانش، مهارت - 3

اين متغيرها از چنان اهميتي برخوردارند كه . انجامد موفقيت آن كار مي شوند كه به نظر گرفته مي

  .كند شناسايي و تعريف مناسب آنها توجه خاصي را طلب مي

عنوان منبع تعيين كننده اطالعات  ، گروهي مشتكل از پنج تا دوازده كارگر ماهر بهDACUMدر رويكرد 

زير نظر تسهيل كنندگان آن   هاي دو سه روزه آيند، كه در مالقات حساب مي در تحليل فرايندهاي كار به

انش ، دDACUMيا نمودار فهرست كردن وظايف » تحليل نيازها«تدوين يك  اين گروه به. گيرد انجام مي

ها،  اين فهرست. كند هاي آينده اقدام مي ها، رفتارها، ابزارها، تجهيزات، مواد ونيز توسعه مهارت/ ها كلي، توانايي

 CBEبر مبناي » طراحي آموزشي«و ) 1CBE(اي تجربي در آموزش مبتني بر شايستگي  نمايانگر پايه

ريزي، مانند بارش مغزي،  هاي فرا برنامه كاي كه از تكني هاي معقوالنه رخ با شيوه توسعه اين نيم. هستند

در يك داوري تجربي در مورد . شود گيرند، تسهيل مي اي، مقايسه، ارزشيابي و غيره كمك مي تحليل خوشه

هاي عمده مورد استفاده  بندي دست آمد كه طبقه كارورزان شغلي، اين اطمينان بوسيله تسهيل كنندگان به

 .اند كار رفته رمبهم بهشكلي دقيق و غي ها به در تحليل

، )2SCID(» برنامه ريزي درسي و آموزشي سازمان يافته«در ابزار مورد استفاده در اين تحليل با عنوان 

بنابراين، در درون اين طرح كلي است كه شرايط اوليه، مانند . شود گستره كامل اين مفهوم پردازي آشكار مي

آموزي و تدابير آموزشي و روش شناختي ايجاد  ده مناسب حرفهبازار كار، كاالها و خدمات؛ شرايط نهادي ش

 .DACUM  گيرد، نه در درون خود برنامه ها مورد توجه قرار مي كننده شايستگي

  

  هاي برنامه درسي حذف محتوا از بحث

توان گفت  مي) Doyle and Westbury 1992(با كمك گرفتن ازكار انجام شده توسط دويل و وستبري 

هاي تعليم و تربيت در امريكا مورد توجه و بررسي  وسيله رشته فرايندهاي يادگيري تنها وقتي بهكه محتواي 

بهرحال، اين . هاي تخصصي اتفاق افتاد شناسي شناختي و آموزش  قرار گرفت كه توسعه بيشتري در روان

، دويل و 1990 در شروع دهه. بيني ساختارگرايي قرار داشت مقدار زياد تحت تأثير جهان ها به توسعه

در تعليم وتربيت امريكا وقتي اتفاق ) Dewey 1916a(ديوئي  بري تصريح كردند كه تجديد عالقه به  وست

هاي  شناختي در مورد موضوع كارهاي روان فردي به شكل منحصر به افتاد كه اين رشته براي مدتي طوالني به
                                                 

1 . competence-based education 
2 - Systematic Curriculum and Instructional Development 
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در ) Shulman 1974نگاه كنيد به ) (Thorndike and Judd(ثورندايك و جود  خصوص به  درسي و به

هاي  هاي درسي در بعضي از موضوع اين وضعيت ممكن است در مورد برنامه. كرد بازانديشي نظري تكيه مي

 ).Benner/ Tanner/ Chesla) (���� 4.2 1996: نگاه كنيد به(خوبي مصداق پيدا كند  درسي به

  هدف فرايند يادگيريعنوان  ها به بر توسعه شايستگي) 1رسمي و اسمي(تأكيد 

شكلي غير قطعي  كرات و در عين حال، به المللي در بارة آموزش، مفهوم شايستگي به  در گفتگوهاي بين

المللي، در درجه اول، مفهوم انگليسي  اي در يك بافت بين آموزش و تربيت حرفه با اشاره به. كار رفته است به

نگاه كنيد (گيري بر اين بحث گذاشت  كه تأثير چشم و معني خاص آن است» شايستگي« كلمه، يعني  اين

) CBCT2(آموزي مبتني بر شايستگي   رويكرد مبتني بر شايستگي يا آموزش و حرفه). Clement 2003:به

عنوان راهبرد برنامه درسي درك خواهد شد كه هدف آن در رمزگشايي توانايي مورد نظر و  تنها وقتي به

عنوان  اين عوامل كدگذاري شدة يادگيري، به سپس، تالش خواهد شد تا به. تسهيل بروز آمادگي قبلي باشد

و اين عوامل اگر قابل اجرا . هاي مرتبط با كار، مرتبط باتجربه و فرايندهاي يادگيري مدرسه، دست يابند هدف

در . گيرد ميعنوان نتايج اين فرايندها مورد تأييد قرار  باشد، در مرحله بعد مورد ارزيابي قرار گرفته و به

هاي درسي و نتايج از قبل تعيين شده  عنوان عوامل فردي برنامه تحليل نهايي، اين استانداردها هستند كه به

واحدهاي درسي، (يادگيري ) اوليه(اي موجود نشأت گرفته و در واحدهاي مختلف  هاي حرفه از نيمرخ

. شوند چيده عملياتي و وظايف آنها مرتبط ميكاركردهاي پي نوبة خود، به شوند كه به گمارده مي) ها پودمان

عهده يادگيرنده است و خود فرايند يادگيري، تابعي است از  مسئوليت موفقيت فرايند يادگيري عمدتاً به

محتوا، حداكثر در  از نظر استانداردهاي آموزشي، خصوصيات مربوط به. آميز يادگيري پيامدهاي موفقيت

  .درجة دوم اهميت قرار دارند

  م اندازهاي اروپا رويكردهاي آنهاچش

هاي درسي در بيست و پنج سال  ها در ايجاد سازوكارهاي نظارت بر برنامه هاي اروپائي تالش با نگاهي به

آموزان در درون مؤسسات  ها با هدف طراحي مسير آموزشي دانش گذشته، روشن است كه همة اين تالش

از . ه بر فرايندهاي بيروني توليد دانش تمركز شده استصورت نگرفته، بلك) همگاني(سنتي نظام آموزشي 

  :خصوص، موارد زير قابل توجه است ها، به جمله اين تالش

و  OECDوسيلة كشورهاي عضو  به 1970هاي  العمر، در خالل سال براي يادگيري مادام) رسمي(تقاضا  −

  ).OECD/ CERI  1973; Faure 1973: نگاه كنيد به(يونسكو و تأثيرگذاري آن بر اروپا 

                                                 
1 . formal and nominal 
2 . competence-based education and training 
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تنظيم  -سازمان يافته و خود - فرايند يادگيري خود آموز در پاسخگويي به پذيري دانش تأكيدبر مسئوليت −

  ؛) Dohmen 199 :نگاه كنيد به(هاي عمومي و اختصاصي كامالً متنوع  در بافت

مؤثرتر از زمان منظور استفاده  به)  Euler 1998 :نگاه كنيد به(ضرورت مؤكد بر يادگيري الكترونيكي  −

  .ها حداقل رساندن هزينه يادگيري و به

به منظور تضمين آزادي تحرك در درون نظام آموزشي و بازارهاي كار اروپا و نيز قابليت مقايسه 

 هاي مختلف سازوكارهاي نظارت بر مضاميني چون فرايندهاي توليد دانش، بحث دربارة جنبه

ت سنتي آموزش، از جمله بر مدارس دولتي در جمهوري مؤسسا در شيوة پرداختن به استانداردسازي

 :هاي زير منجر شد ساختاري) بيشتر(توسعه  ها به اين بحث. فدرال آلمان متمركز بود

 ؛)EQR(هماهنگ سازي در درجات تحصيلي  −

 ).ECVET1(آموزي اروپايي  اي و حرفه ايجاد يك نظام انتقال امتياز تحصيلي در آموزش حرفه −

اي رسمي، اين سازوكارهاي نظارتي، ارتباط متقابل بين اهداف زير در آموزش و تربيت ه در سطح آموزش

سازي، قابليت مقايسه، نفوذپذيري، حمايت از تحرك و  شفاف: هائي چون كند؛ هدف اي را تسهيل مي حرفه

لعه، هاي مطا سازي دوره منطقي جابجايي، ارزشيابي مجدد از فرايندهاي يادگيري غيررسمي، فردگرايي و

ايجاد يك مبناي اعتماد بين فراهم كنندگان آموزش و مشتريان آنها در داخل و خارج از كشور و ايجاد يك 

بكارگيري : توان شناسايي كرد، از جمله هايي ضمني را نيز مي ها، هدف غير از اين به. نظام نظارت بر كيفيت

؛ يكپارچه كردن )غربي(ها در بافت اروپا  هاي مبهم توانمندي رخ رغم وجود نيم هاي كار، به بهينه ظرفيت

آموزش ) خدمات(منظور پيشبرد يك صنعت  ها به در بازار آموزشي اروپائي) عمدتاً دولتي(مؤسسات آموزشي 

نگاه كنيد (ها  هاي اروپائي هاي مختلف اموزشي با هدف نهايي يكسان كردن نظام اروپائي؛ نزديك كردن نظام

  ). Drexel 2005, 59-78: به

مرتبط كردن آن : شوند دو شكل اصلي اجرا مي در درون بافت اروپا، سازوكارهاي نظارت بر برنامه درسي به

 ؛محور –هاي درسي محتوا  بر برنامه و سازوكارهاي نظارت هاي سازماني و ساختاري جنبه به

هاي اخير، در  غيرآموزشگاهي متمركز است و در سال 2سازي سازوكارهاي نظارت ساختاري، بر پودمان

سازي  اصطالح پودمان. شود سازي استفاده مي مؤسسات آموزش رسمي و آموزش از راه دور نيز از پودمان

بندي و  هايي از تحصيل اشاره دارد كه از نظر سازماني، زمان اندازي دوره الگوهاي كامالً متفاوتي از راه به

مثل ). Frommberger 1999 ) (���� 3.3.2 :نگاه كنيد به(پذيرترند  محور انعطاف  –ساختارهاي محتوا 

اين . انجام گرفته است 3اي هاي حرفه اي پودماني، از طريق نظام ملي صالحيت انگلستان كه از آموزش حرفه

                                                 
1 .  European Credit System for VET (ECVET) 
2 - modularization 
3 - National Vocational Qualification (NUQ) 
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هايي  داماستخ گرد آورده كه دستيابي به» 1ها كارپوشه صالحيت«هاي گوناگون و جزئي را در يك  نظام گواهي

سازي كه در دانمارك و  در الگوي پودمان. كند هاي جزئي بوده است، تسهيل مي را كه قبالً براساس گواهي

دست  هاي جزئي به عنوان مجموعه گواهي هلند مورد استفاده قرار گرفت، اين مدرك تحصيلي همچنين به

هاي  خصوص براي بعضي از دوره ه بهاما اين الگوها از جمله عناصر قانوني است ك. آمده، عمل خواهد كرد

ها  سازي تري از انواع پودمان هاي معتدل اين معنا، اين الگوها، شكل آموزي تخصيص يافته است و به حرفه

 .هستند

اندازي است كه در  محور، چشم -هاي درسي محتوا رسد كه مسائل مرتبط با برنامه نظر مي در مقابل، به

و حتي شايد بتوان آنها را )  Doyle/ Westbury 1992:نگاه كنيد به(د شو گيري نمي المللي پي سطح بين

  .حساب آورد به) ها عنوان موردي در تاريخ انديشه يا ، حداقل به(عنوان يك نمونه عالي از نوع آلماني  به

گسترش  1970شناختي بعد از اصالحات دهه  هاي روش شكلي فزاينده در بحث با اين وصف، اين پديده به

محور با ارائه رهنمودهايي در مورد توسعه  –در هر يك از اين دو حالت، مضامين محتوا . يافته است

) KMK 1996; 1999(آموزي، كه بوسيلة كنفرانس وزيران فرهنگ  اي و حرفه هاي درسي آموزش حرفه برنامه

اي و  هاي درسي آموزش حرفه در اينجا، طراحي برنامه. توصيه شده بود، از اهميت بيشتري برخوردار شد

هاي گوناگون يادگيري قابل  شد كه در محيط عنوان بخشي از برنامه درسي جامع تلقي مي آموزي به حرفه

دهد  تها در ارتباط است و بنابراين، امكان ميهاي كاري و فرايندهاي تجاري درون شرك اجرا است و با فعاليت

  .فرايندهاي كار باشد گيري نسبت به علوم، مكمل جهت گيري نسبت به كه جهت

عنوان نقطه آغاز، از  تحقيقات مرتبط با برنامه درسي جاري، چارچوب داوري و مشروعيت خود را به

ها از حمايت  اينكه اين پژوهش توجه به با). Clausen 1996(گيرد  مي 2هاي نوسازي و نظريه تحول نظريه

يكي، : اي مكمل نيز نام برده شود مالي مقامات سياستگذار آموزشي برخوردار است بايد از ساختار مؤسسه

اي و  رويكرد هاي جديد در يادگيري در نظام دوگانه آموزش حرفه«با نام  3برنامه كميته دولت مركزي

) اند فعال بوده 2003تا  1998هاي  ها بين سال اين طرح(گير است كه در بيست و دو طرح در»4آموزي حرفه

، در مورد 1996هاي  در سال» كنفرانس وزيران فرهنگ و آموزش«هاي  و ديگري، اجراي توصيه

برنامه كميته دولت مركزي موظف شد تا با . هاي يادگيري حوزه هاي درسي با توجه به ساختارمندي برنامه

هاي درسي  را در مورد طراحي برنامه 5عوامل فوق، وظيفه اجراي نظريه ميدان يادگيريتأثير متقابل  توجه به

مجري ) Lander(كمبود فضاي مقاله مانع از طرح اين بحث است كه تا چه حد مؤسسات ايالتيِ . بكار گيرد

مورد  تا كنون، هيچ گزارش مستندي از نتايج تحقيقات در. انجام اين وظيفه پرداختند طرح، در عمل به

                                                 
1 . qualification portfolio 
2 - Transformation 
3 - federal- state comittee 
4 - Neue Lernkonzepte in der dualen Berufsausbildung 
5 - learning field theory 
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هاي كنفرانس  نظريه برنامه درسي از سوي كميته دولت مركزي منتشر نشده است كه گوياي انجام توصيه

  .وزيران فرهنگ و آموزش باشد

تر نظرات كنفرانس در مورد  هاي آموزش، ضرورت بررسي دقيق ها و سياستگذاري ارتباط بين اين توصيه

اي در  آموزش حرفه ها منحصر به اگر چه اين توصيه. كند هاي يادگيري را توجيه مي ساختارمندي حوزه

و در اين » 1اي مؤسسه فدرال آموزش حرفه«مدارس است، هيچ پژوهشي مرتبط با برنامه درسي، زير نظر 

  .اي در اين بافت نيز تا حد زيادي، ناديده گرفته شده است تداوم آموزش حرفه. حوزه، انجام نگرفته است

هاي  ساختارمندي برنامه، 1996هاي كنفرانس وزيران فرهنگ در سال  يهاز زمان اعالم آخرين توص

  صورت موضوعي براي تحقيقات برنامه به) هاي يادگيري ميدان( هاي فعاليت ميدان درسي با توجه به

آنچه از نظر اين كنفرانس، بنيادي و تازه است، . آموزي درآمده است اي و حرفه درسي در آموزش حرفه

هاي تحصيلي و در  شود منحصراً در جهت نظام رشته مي  عات درسي قبلي است، كه گفتهجايگزيني موضو

هاي بيش از حد مشروح در مورد محتوا و با هدف تسلط  در مقايسه با اين اقدام، فهرست. ارتباط با آنها است

ر درجه اول جاي آن، رئوس مطالبي ارائه شد كه د هاي درسي مدارس كنار گذاشته شد و به كامل بر موضوع

در اين . كار رود عنوان يك الگو به تواند به منظور اطالع افراد از يك مرور كلي، و درك نظامي است كه مي به

برداشت، تدوين يك طرح باز از چارچوب برنامه درسي، لزوم بازنگري بعدي مشروط بر ايجاد تغييرات بنيادي 

اين برنامه درسي و رئوس مطالب با تجارب يادگيرندگان  عالوه، به. كند اي را توصيه مي هاي حرفه در صالحيت

اجراي آن در سطح مدارس و  گيري متخصصان و مربيان را با توجه به انداز تصميم تركيب شده و چشم

اي و  هاي حرفه ها و همسو كردن آن با شايستگي بنابراين، اكنون، تدوين هدف. كند تر مي ها گسترده  ايالت

هاي يادگيري  هاي يادگيري، جايگزين توصيف معمول از هدف بندي هدف ه از طبقهصرف نظر كردن آگاهان

صورت كامالً مشروح  آن به آن، شامل تكرارهاي فراوان و تخصيص محتواي مربوط به  شده است، كه ويژگي

  ).Huisnga/ Lisop 1999:  نگاه كنيد به(است 

، تأكيد عمده بر تركيب عناصر اصلي و »هاي درسي از طريق پودمان سازي ساختاربندي برنامه«در 

هاي  جنبه آموزي است و بنابراين، تغييرپذيري و انعطاف پذيري الزم را با توجه به مكمل آموزش و حرفه

انداز زير  اند، سه چشم سازي، كه اخيراً مورد بحث بوده متغيرهاي اصلي پودمان. بندي و محتوايي داراست زمان

كمل از دل توالي زماني توسعه يافت؛ الگوي چند پارگي از تركيب كارگزاري و الگوي م: اند را دربر گرفته

هاي  با اجراي برنامه. نامه شكل گرفت و الگوي افتراق بيشتر در جهت مالحظات برنامه درسي است گواهي

هاي  اي اجرا شد و در بحث هاي بيشتر، كه توسط مؤسسه فدرال آموزش حرفه آزمايشي در مورد صالحيت

  . دست آمد متمركز بود، نتايجي عملي به 2آموزي مقرراتي كه بر چهل و شش قانون حرفه ط بهمربو

                                                 
1 - Federal Institute of Vocational Education 
2 - Berufsbildungsgesetz 
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هاي متعدد مرتبط با توسعه برنامه درسي و مباني نظري  پذيري سازوكارهاي نظارت، بر مبناي سنت  تنوع

ادراك آنها از آموزي، بر مبناي  اي و حرفه برنامه درسي كشور آلمان در آموزش حرفه. آنها استوار است

دهي محتواي خاص براي آن  هاي درسي تعليم و تربيت است و ويژگي اصلي آنها، انتخاب و سازمان برنامه

هاي مورد نظر را، با توجه  توانند آمادگي بيان ديگر، آيا فراگيران مي به. هاي يادگيري است ها و حوزه درس

انداز از  بنابراين، اين چشم. درسي، در خود ايجاد كنند انتخاب كارآمد و سازماندهي منطقي محتوا در برنامه به

المللي، از جهت  گيري دروني و بيروني است، در حاليكه رويكردهاي بين هاي درسي، داراي هر دو جهت برنامه

  .كنند هاي كاربردي، حمايت مي گيري مبتني بر ستانده آشكار و با تأكيد بر شناسايي و تصديق توانايي

هاي خاص مفهوم آلماني  هايي كه الزم است توسعه پيدا كند، بايد بر ويژگي يستگيشا با توجه به

»kompetenz« ،)اي و حرفه مدار آن در فرايندهاي آموزش حرفه انداز هدف كه بخاطر چشم) شايستگي 

ر اندازي كه هدف آن، ايجاد توانايي و شايستگي د آموزي، از اهميت خاصي برخوردار است، تأكيد كرد؛ چشم 

اقدام و ارزشيابي با  در عين حال، اين توانايي به. عمل است،كه معني آن ايجاد يك شايستگي تخصصي است

راهبري متمايز و نوعي شايستگي  -نوعي از خود شكلي ثابت و پا بر جا به موضوع درسي خاص، و به توجه به

آيد، موجب تنوير افكار  دست مي شايستگي كه از اين طريق به. گردد در مسائل سياسي و اجتماعي مرتبط مي

المللي در  در مقابل، مفهوم شايستگي در بافت بين. گردد و رهاسازي فرد از طريق فرايند تعليم و تربيت مي

 ,Fromm-Berger 2006b(شود  هاي مطلوب هدايت مي هايي چون رفتارها و فعاليت ويژگي جهت دستيابي به

126) (���� 3.3.2.(  

طراحي  انداز و رويكردي به طور خالصه مطرح شد، مستلزم يك چشم در باال بهطور، مشكالتي كه  همين

درسي در آلمان اخذ كرد؛ چرا كه اين  توان از مفاهيم نظري برنامه هاي درسي است كه شالوده آن را مي برنامه

  .مراتب فراتر از توان بالقوه حل مسأله در راهبردهاي برنامه درسي رسمي قرار دارند مفاهيم به


