
 

هاي مهارتي  ها و راهبردهاي آموزش چالش ترين مهمبررسي 
  در ايران
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  چكيده 
هاي مهارتي در كشور و ارائه راهبردهاي مقابله با  هاي آموزش مقاله به دنبال شناسايي چالشاين 
ها، كيفـي اسـت. نمونـه مـورد      نظر نوع داده نظر هدف، كاربردي و از . پژوهش حاضر ازاستآن 

مهارتي در وزارت علوم، تحقيقات و ن و كارشناسان مرتبط با حوزه آموزش مطالعه شامل مسئوال
، وزارتخانه كار و امـور اجتمـاعي و وزارتخانـه    اير مؤسسات مهم آموزش عالي مرتبطفناوري و س

 ترين مهمسه مورد از  بر اساس نتايج،صورت هدفمند انتخاب شدند.  آموزش و پرورش بوده كه به
مشـخص   ،وسعه آموزش عاليهاي آموزش مهارتي در كشور عبارت است از: فقدان مدل ت چالش

هـاي الزم   و فقدان مهـارت   هاي مهارتي در نظام آموزش عالي كشور نبودن ميزان سهم آموزش
راهبردهـاي آمـوزش مهـارتي در     ترين مهم. سه مورد از آموزي مراكز مهارت آموختگان دانشدر 

 50 شيافـزا امكان  ،يهاي مهارت آموزش يكلهاي  استيس ميو تنظ نيتدوكشور عبارت است از: 
و هـا   اسـت يكـردن س  همگـرا و در برنامه ششم توسعه كشور  يهاي مهارت سهم آموزش يدرصد
  ».مهارت يمل يشورا«با تأسيس  يهاي مهارت هاي مربوط به آموزش ميتصم

  ، توسعه و سياستهاي مهارتي، آموزش عالي و آموزش و پرورش آموزش واژگان كليدي:
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  مقدمه  
بشر با تغييرات سريع و عميق و تحوالت اساسي در گستره زندگي روبـرو اسـت. در جهـان    

تـوان   مي ،دارندكنوني با توجه به رشد فزاينده صنعت و نيازي كه جوامع امروزي به صنعت 
در توجـه بـيش از    ،كه از رشد صـنعتي زيـادي برخـوردار نيسـتند     را تنها راه نجات جوامعي

هاي آموزشي را واداشته تا خود را با  پيش به صنعت و صنعتي شدن دانست. اين مسئله، نظام
ي و تحول در دنياي مشاغل و برهم خـوردن دائمـي تعـادل، بـين     فناورسرعت فزاينده رشد 

 ،كار و آموزش و پرورش هماهنگ سازد. يكي از عوامـل مهـم تحقـق توسـعه پايـدار      بازار
كند (افسرده،  هاي فردي و اجتماعي را خلق مي توسعه سرمايه انساني است و آموزش ارزش

 ضـمني  مسـتمر  و غيررسمي ،هاي رسمي آموزش با عمده طور به انساني منابع ). توسعة1387
 محسـوب  خـدمات اجتمـاعي   عامـل  هـم  ،پـرورش  و آموزش دليل رو . از اينشود مي تأمين
 .شـد  انسـاني خواهـد   توسـعه  و رشد تسهيل باعث كه گذاري اقتصادي سرمايه هم وشود  مي

 تربيـت  نتيجـه  عمـده  طـور  بـه  توسـعه  و رشد پرورش و و آموزش بين اصلي ارتباط بنابراين
درنهايـت آمـوزش عـالي    پـرورش و   و آمـوزش  طريـق  از كار بازار نياز مورد نيروي انساني

  ). Masri, 2003است (
تنيـدگي سـاختارهاي آمـوزش و     درهـم  ،هاي مهم هـر نظـام اقتصـادي    يكي از ويژگي

هـاي   يريـز  برنامـه ارتبـاط ارگانيـك كـار و آمـوزش همـواره در       ،به عبـارتي  .اشتغال است
يـد  در واقـع، هـر آموزشـي با    .اقتصادي و اجتماعي همزمان با يكديگر در نظـر بـوده اسـت   

ايجاد اشتغال متناسب با فراگير  ،ترين نوع آن بازدهي يا توجيه اقتصادي داشته باشد كه عالي
ي و تحـوالت  المللـ  بـين هـاي   شدن در روند اقتصاد، افزايش رقابت است. بروز پديده جهاني

اهميت نيـاز بـه اسـتراتژي سيسـتم      ،هاي جغرافيايي در بازار كار ناشي از توسعه و پراكندگي
بخشد. اكثر كشورها در اصالحات سيستم آموزشي خـود نسـبت بـه     را افزايش مي آموزشي

در حـالي كـه    ،دهنـد  هاي عمومي و دانشگاهي تمايـل بيشـتري نشـان مـي     گسترش آموزش
عالوه اي و مهارتي در اين مقايسه جايگاه چندان با اهميتي ندارند.  هاي فني و حرفه آموزش
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اي بخشي از سيستم آموزش متوسطه و يـا   فني و حرفههاي  در اكثر كشورها آموزش اين، بر
يابنـد،   آن بنا بر نوع تقاضاي جامعـه بـه دانشـگاه راه مـي     آموختگان دانشهايي كه  دانشكده

دهد كه كارفرمايان از كيفيت اين گونـه   شود. ارزشيابي از اين سيستم نشان مي محسوب مي
هـاي كـاربردي    زش و فقـدان مهـارت  ها راضي نيستند و غالباً از كيفيت نـاچيز آمـو   آموزش

كـارآموزان و عـدم تناسـب محتـواي آموزشـي رضـايت ندارنـد (سـازمان آمـوزش فنــي و          
شرايط و چگـونگي عملكـرد بـازار كـار و      ). ماهيت عصر حاضر،3: 1387كشور،  اي حرفه

اي  هاي فنـي و حرفـه   محور، توجه به منابع انساني توانمند، داراي مهارت ظهور اقتصاد دانش
). تربيـت نيـروي انسـاني مـورد نيـاز      1381زاده و نـائلي،   را ضروري ساخته اسـت (مهرعلـي  

اي از اواخر قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم مـورد   هاي فني و حرفه جوامع در قالب آموزش
هاي علمي و صـنعتي پـس از    توجه بسياري از كشورهاي جهان قرار گرفت. در پي پيشرفت

اي گسـترش يافـت، تـا آنجـا كـه توسـعه        سـابقه  بـي  طـور  بـه  هـا  آموزش ،جنگ جهاني دوم
هاي مهارتي از اهداف ملي بيشتر كشورها قرار گرفـت. امـروزه يكـي از     هاي آموزش برنامه

ي موفقيت هر كشور، توسعه سه بخش صنعت، كشـاورزي و خـدمات محسـوب    ها شاخص
ي فني ها زمينهآمد در شود. توسعه اين سه بخش نيازمند تربيت نيروي انساني ماهر و كار مي

نيازها براي  ترين مهم). از 5: 1382 ،اي متناسب با بازار كار است (نويدي و همكاران و حرفه
نيـروي انسـاني    اسـت، چراكـه  اي  هـاي فنـي و حرفـه    پيشرفت يك كشور، توسـعه آمـوزش  

  شود.  كننده در رشد و توسعه كشورها محسوب مي كارآزموده يكي از عوامل تعيين
ها از واژه آموزش همراه با صفت فني يا مهارتي  گوو در گفت هنگامي كهكلي  طور به

سازي افراد  آماده ،نوع خاصي از آموزش است كه هدف اصلي آن ،شود، منظور استفاده مي
 احـراز  بـراي  را فـرد توانـد   مـي  كـه  هايي است فعاليت انجام آموزي است. مهارت 1براي كار

 افـزايش  آن انجـام  در را وي و توانـايي  كـارايي  يـا  كنـد  آماده وكاري كسب و شغل، حرفه
سـازي افـراد بـراي     هـاي آمـاده   ها سخت در تالش هستند تا با ايجاد نظـام  امروزه ملت. دهد

هـاي   كشور عالي آموزش نظام مطالعه اشتغال، منابع خود را مورد استفاده بهينه قرار دهند. با
 تربيـت  منظـور  بـه  و بوده مهارتي هاي آنان آموزش درصد 70 حدود كه يابيم ميپيشرفته، در

 مرزهـاي  در و نظري هاي آنان آموزش درصد 30 صرفاً وشود  مي اجرا و طراحيها  تكنسين
 و بـوده  عكسربـ  موضـوع  اين ما كشور در كهاست  حالي در است. اين دانش و علم توليد

                                                                                                                                            
1.Work 
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 و كـاربردي  ــ  علمـي ( هاي مهارتي آموزش كشور، به هاي عالي آموزش درصد 20از كمتر
به  كشور نالكه مسئو فرارسيده آن زمان رسد مي نظر به. است يافته اختصاص) اي حرفه فني

 بـه  ، بلكـه نـدارد  نيـاز  دكترا و كارشناس ارشد كارشناس، به فقط كشور برسند كه اين باور
هاي  مهارت با رابطه در وكار كسب و صنعت كارفرمايان نياز رفع آماده كه ماهر كار نيروي
 كارفرمايـان  روزافـزون  رشـد  شـاهد  ديگـر  آنگـاه . اسـت  نياز هميشه از باشند، بيش مختلف
  . بود نخواهيم شغل يافتن از مستأصل جوانان موازات به كار نيروي يافتن از مستأصل

بـه عبـارت    .اي وجـود دارد  هاي فني و حرفـه  اندازهاي متفاوتي نسبت به آموزش چشم
اي وجود دارد، انتظارات  تفاوت در نوع نگاه و تعريفي كه براي آموزش فني و حرفه ،ديگر

شـدن اقتصـاد، افـزايش رقابـت      كنـد. جهـاني   و توقعات متفاوتي را نسبت بـه آن ايجـاد مـي   
هاي نوين در امـر   ي، تغييرات جمعيتي و بازار كار همواره ضرورت نياز به استراتژيالملل بين

ها بـه دنبـال مجموعـه     سازوكارها و  را مطرح ساخت، اين استراتژي اي آموزش فني و حرفه
د. شتحوالت مفهومي صورت پذيرفت كه در نهايت سبب تعريف نوين از آموزش مهارتي 

هاي آموزشـي و درسـي نـوين صـورت گرفتـه       يريز برنامهساختار تحوالت مفهومي بر پايه 
  ). 1384است (صالحي، 
 تـر  ها گـران  هاي نظري از لحاظ هزينه درمقايسه با آموزشاي  هاي فني و حرفه آموزش

هاي عرضـه شـده و نيـاز بـازار كـار تناسـب و        سوي ديگر الزم است بين آموزش ند. ازهست
اين است  ،هاي عمده كشورهاي در حال توسعه هماهنگي وجود داشته باشد. يكي از ضعف

كه كشـورهاي   در حالي ،اند كه براي پرورش نيروي انساني خود از غرب الگوبرداري كرده
منظم نظام آموزشي خود را با شرايط جديد فني ـ اقتصادي جهان مورد   طور به يصنعتي غرب

هـا در كشـورهاي در حـال توسـعه مشـاهده       ولـي ايـن نـوآوري    ،دهنـد  تجديد نظر قرار مـي 
ي توجـه  فنـاور بـه تحـوالت سـريع     دهاي اقتصادي كشور باي شود. صنعت و ساير بخش نمي

هـا و اسـتانداردهاي آموزشـي خـود را      اي نيـز بايـد رشـته    هاي فنـي و حرفـه   و آموزشكند 
بهبود بخشند، به همين دليل در كشورهاي صنعتي  به سرعت فناورانههاي  متناسب با پيشرفت

طـي   ،ي مـؤثر باشـد  فنـاور در صورت احساس نياز صنعت به رشته جديدي كه در پيشرفت 
انـدازي شـود    ه در مراكز آموزشي صـنعتي و غيـره راه  ترين زمان ممكن است آن رشت كوتاه

  ). 1382(وااليي و همكاران، 
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  هاي مهارتي در ايران تبيين وضعيت موجود آموزش. 1
اي  هـاي حرفـه   آموزشـگاه  قالـب  در اي را هـاي فنـي وحرفـه    آمـوزش  شروع در صورتي كه

هــاي فنــي  آمــوزش ،بــدانيم 1281 ســال در تهــران هنرســتان صــنعتي آن از بعــد و مقــدماتي
 ارائـه . دارد قـدمت  سال صد يك بيش از پرورش و آموزش در رسمي صورت اي به وحرفه
 دانشواي و كـار  حرفـه  فنـي و  شـاخه  دو در دسـتگاه  ايـن  اي در هاي فنـي و حرفـه   آموزش
 اي (كـارداني  فني وحرفـه  شاخه و ماهر كارگر تربيت ،دانشو كار شاخه. پذيرد مي صورت
 و هـاي فنـي   شـاخه  در 1394-95در سال تحصيلي . دارد برعهده را تكنسين تربيت ،پيوسته)
 هزار 760 حدود كه است بوده فعال كشور مناطق در هنرستان 7100دانش، وكار و اي حرفه
 دانـش  كـار  هنرستان 4400 تعداد اين از. ندبود تحصيل به مشغولها  هنرستان اين در هنرجو

و  هاي فني آموزش ظرفيت تعيين. دارند فعاليت هنرجو هزار 450 حدود با كشور سراسر در
هـا   شاخه اين آموزش ايرادهاي جمله از ،توسعه و هاي جذب ظرفيت به نگاه بدون ،اي حرفه

 بـه  نسـبت  اي حرفـه  و فني آموزان دانش شمار 1358 سال در كه يطور به ،شود مي محسوب
 حـذف  بـا  كـه  ،بـوده  درصد 2/21 ـ دوم نوبت احتساب با ـ متوسطه دوره آموزان دانش كل

 سال تا نسبت اين ،آمار براساس. يافت كاهش درصد 16 به نسبت اينها  هنرستان دوم نوبت
 مسـير  يـك  در سـال  ايـن  از رسيد، پـس  درصد3/13 به آن ميانگين كه داشته كاهش 1371
  . رسيد درصد 38 به سهم دار، اين شتاب
بـه درسـتي    1394و فنـاوري در سـال   نگاهي به آمارهـاي وزارت علـوم، تحقيقـات     با

هاي ايران پرداخت.  سطح دانشگاه در هاي مهارتي آموزش موجود وضعيت توان به تبيين مي
 1011دانشـگاه جـامع علمـي ـ كـاربردي داراي       ،1394بر اساس آمارهاي موجـود در سـال   

درصد از كل مراكز و مؤسسات آموزش عالي كشـور را بـه    4/35مركز در كشور است كه 
درصد از كـل   17ست كه ا دانشجو 816620خود اختصاص داده است. اين دانشگاه داراي 

ز در كشـور  مرك 169اي داراي  شود. دانشگاه فني و حرفه دانشجويان در كشور را شامل مي
درصد از كل مراكز و مؤسسات آموزش عالي كشـور را بـه خـود اختصـاص      9/5است كه 

درصد از كل دانشـجويان در   8/3ست كه ا دانشجو 184179داده است. اين دانشگاه داراي 
  شود.  كشور را شامل مي

درصد از جمعيت دانشجويي در كشور در حوزه مهـارتي مشـغول بـه     20كلي،  طور به
 كـه  اي حرفـه  و فنـي  آمـوزش  سـازمان  زيرمجموعـه  در ثابـت  مراكـز  ستند. تعدادتحصيل ه
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 در مركـز  673 بـه  1384 سـال  در مركـز  516 از ،هستند هاي مهارتي انواع آموزش دار عهده
 رشـد  درصـد  31و به عبارتي،  مركز 157اخير،  سال 10 طي. است يافته افزايش 1393 سال

 از 1393 تا 1384 دوره طي سازمان در آموزش ميزان. است ايجاد شده هاي ثابت در ظرفيت
 پنجم برنامه پايه سال در ساعت -نفر ميليون 148 دوره، به در ابتداي نفرـ ساعت ميليون 115
  . است رسيده انتهاي دوره در ساعت نفر ميليون 126 به روند كاهشي با سپس و

كالن برنامـه ششـم   هاي  سياستو  نقشه جامع علمي كشورجايگاه آموزش مهارتي در 
مورد توجه قرار گرفته است. در هدف چهارم از اهـداف بخشـي    ابالغي مقام معظم رهبري

كشـور   نظام علم، فناوري و نوآوري كشور، دستيابي به سطح دانش و مهـارت نيـروي كـار   
نيازهـاي جامعـه و بـازار كـار داخلـي و      متناسب با معيار جهاني و در جهت پاسـخگويي بـه   

هـاي   سـازماندهي نظـام   ،صـراحت بـه  شاره شـده اسـت يـا در يكـي از راهبردهـا      ي االملل بين
ــه ــراي ادارة واحــدهاي اقتصــادي      حرف ــر دانــش علمــي و فنــي ب اجتمــاعي و  ـاي مبتنــي ب
در نظام علم و فنـاوري   محوري و كارآفريني گرايي و پژوهش فرهنگ مهارتكردن  نهادينه

ــوآوري ــين  و ن اي مهــارتي از طريــق تمركــز در هــ آمــوزشتقويــت و حمايــت از و همچن
هاي غيردولتي مـورد توجـه قـرار     گذاري و نظارت به همراه تقويت مشاركت بخش سياست

 76بنـد   ،نيـز هاي كـالن برنامـه ششـم ابالغـي مقـام معظـم رهبـري         سياستگرفته است. در 
سـازي   (متناسـب  78) و بنـد  مهـارتي در نظـام آموزشـي كشـور    هـاي   (افزايش سهم آموزش

اسـت كـه    حـاكي از آن ) و اشـتغال  توليـد تحصيلي با توجه به نيازهـاي  هاي  شتهسطوح و ر
  هاي مهارتي مورد توجه جدي قرار گرفته است.  آموزش

  پيشينه پژوهش .2
توان به موارد زيـر   تحقيقات چندي نيز در اين زمينه صورت گرفته است كه از آن جمله مي

  اشاره كرد: 
ل ئمســا تــرين مهــم) نشــان داد كــه 2010شــاه و همكــاران ( نتــايج پــژوهش حســين -
: عـدم ثبـات و   عبارتنـد از اي و همچنين كاربردي كشور پاكسـتان   هاي فني و حرفه آموزش

اي و  هـاي فنـي و حرفـه    نظارت مطلوب، بودجه ناكافي، كمبود و نقص ارتباط بين آمـوزش 
زمينه كـارايي بيرونـي،   بخش صنعت و همچنين عدم يك برنامه ملي مدرن و كاربردي. در 

هـاي فنـي و    ها و امتحانات مختلـف آمـوزش   اين پژوهش نشان داد: كارآموزاني كه آزمون
اي بـا   هاي فني و حرفه . همچنين ارتباط آموزشهستنددرصد  46 ،كنند اي را عبور مي حرفه



  13    هاي مهارتي در ايران ها و راهبردهاي آموزش لشترين چا بررسي مهم

بخش صنعت دولتي و خصوصي غيرساختارمند بوده و نسبت به بسياري از كشورهاي نظيـر  
  . استتري  شرق آسيا در حد پايين جنوب
هاي فني و  ) محتواي آموزشي غني را يكي از داليل موفقيت سازمان2009( 1پرايس -
  داند.  اي مي حرفه

هـاي   هـاي آموزشـي و ارزيـابي مهـارت     استاندارد«عنوان  با پژوهشي) 2006( 2باتومز -
اسـتاندارد آموزشـي در    انجـام داد. معمـوالً   »شده صنعتي جهت بهبود مسـير شـغلي   شناسايي

خصوص اهداف و محتـواي آموزشـي و بـه تناسـب آن طـول دوره و سـاختار آموزشـي را        
اي از يـك سـو و    هـاي فنـي و حرفـه    دهد. اين استانداردها محور اصلي آمـوزش  توضيح مي

هـاي   بين آموزش :. نتايج نشان داداستتطابق محتوا با بازار كار جامعه متبوع از سوي ديگر 
  هاي درسي وجود ندارد.  اي با اهداف و محتواي برنامه رفهفني و ح
اي  ) نشـان داد كـه سيسـتم آمـوزش فنـي و حرفـه      2006( 3نتايج پژوهش جبران كرم -

كشور لبنان در زمينه كارايي بيروني از اثربخشي مطلوبي برخوردار نبوده كه بخش عظيمـي  
ناشي از عدم يك برنامه كالن مدون و بخش ديگر عدم ارتباط كارآموزان با مراكز  ،از آن

  . استصنعتي و تجاري 
اي توفيـق قابـل    هاي فني و حرفـه  ) مشخص كرد كه آموزش1384مطالعات سليمي ( -

توجهي در پرورش نيروي ماهر كار (سرمايه انسـاني) و تربيـت نيـروي انسـاني خوداشـتغال      
عنوان يك راه ميانبر در جهت توسعه سرمايه انساني ايفـاي   توانند به ه و مي(كارآفرين) داشت

تري  اي، نيازمند توجه جدي . با وجود اين، توفيقات بيشتر در تشكيل چنين سرمايهكندنقش 
  به بعد آموزشي (محتوا و روش) دارد. 

هـاي   رشـته  آموختگان دانشدهد كه ميزان اشتغال  ) نشان مي1381شعبانلو ( پژوهش -
باالترين نـرخ اشـتغال    .اي در استان آذربايجان غربي يكسان نبوده است مختلف فني و حرفه

درصد و كمترين نرخ مربـوط بـه خـدمات؛ مطابقـت نداشـته       84/36مربوط به كشاورزي با 
درصد شاغالن خـدمات و   55/55درصد شاغالن صنعت  22/65ي كه به شغل طور به ،است

 ي با رشته تحصيلي آنها مرتبط نبوده است. درصد شاغالن كشاورز 71/58

 آموختگـان  دانـش درصـد از   55حـدود   :دهد ) نشان مي1374فرشاد ( پژوهشنتايج  -
                                                                                                                                            
1. Prise 
2. Bottoms 
3. Karam G. 



 شماره بيستم ♦سال پنجم  ♦نامه راهبرد اجتماعي فرهنگي فصل     14

بـوده   آنهـا اند كه شغلشان غيرمرتبط بـا رشـته تحصـيلي     اي بيان داشته هاي فني و حرفه رشته
  رد كامل نبوده است.بسياري از موااست و هماهنگي بين نوع رشته و نوع نياز بازار كار در 

اي آلمان با نظام  هاي فني و حرفه ) نتيجه بررسي كارايي آموزش1373مهرمحمدي ( -
درصـد   67اي اين گونه بيان كرده اسـت: در مجمـوع    را شش ماه پس از اتمام دوره دوگانه
اند به نوعي جذب بازار كار شوند. اگر ادامه تحصيل و كارآموزي را  آموزان توانسته مهارت

 ،يز چنانكه بايد مسيري موجه و متضمن ثمربخشي سـرمايه گـذاري بـه عمـل آمـده بـدانيم      ن
يابد كـه   درصد افزايش مي 80اي آلمان به  هاي فني و حرفه شاخص كارايي بيروني آموزش

  آيد.  يكي از مظاهر موفقيت اين نظام به حساب مي
دختـر   آموختگـان  شدانـ ) بيـانگر عـدم جـذب بيشـتر     1371نيا ( نتايج تحقيق طالقاني -

اي در مشاغل مربوط به رشـته خـود، معلـول هماهنـگ نبـودن       آموزش متوسطه فني و حرفه
بـه مشـاغل   آموختگـان   دانـش  ناي با نيازهاي مختلف كشور، پـرداخت  هاي فني و حرفه رشته

هـاي فنـي و    دليل نبودن مشاغل متناسب با رشته تحصيلي آنها، كمبود درآمـد رشـته   ديگر به
هـاي توسـعه    يريـز  برنامـه عدم هماهنگي برآورد نيازهاي كمي نيروي انساني بـا   اي و حرفه

  اي بوده است.  هاي مختلف فني و حرفه كمي آموزش رشته
كمبـود نيـروي انسـاني مـاهر و يـا       ،ترين مشكل كشور مـا  كلي، يكي از اساسي طور به

كشورهاي دنيا . آنچه امروز استهاي گوناگون صنعت  حضور نيروهاي غير ماهر در عرصه
هـاي انسـاني اسـت. اكثـر      دارا بودن سرمايه ،سازد نظر پيشرفت از يكديگر متفاوت مي را از

اي مدون سازند تا بتوانند ضمن  هاي آموزشي خود را به گونه كنند برنامه كشورها تالش مي
گذاري در نيروي انسـاني، شـرايط اشـتغال مناسـب را فـراهم       ي نوين و سرمايهفناورتقويت 

قدرت رقابت محصوالت خود را در بازارهـاي جهـاني افـزايش دهنـد.      ،رند و همراه آنآو
هاي مهارتي و هماهنـگ   بخشي به آموزش هاي پاسخگويي به اين نيازها، كيفيت يكي از راه

ه اي بـ  مجموعـه  ،اي غيررسمي . نظام آموزش فني و حرفهاستساختن آن با نيازهاي جامعه 
اي  ، محتـوا، روش، مـديريت و منـابع آمـوزش فنـي و حرفـه      هم پيوسته از اهـداف، سـاختار  

بخـش سـوم    ،د. اين نظامشو كه مكمل نظام آموزش رسمي ارائه مي استغيررسمي كشور 
كـه وزارت   است نظام آموزش عمومي ،از كل نظام آموزش كشور است كه بخش اول آن

ــش دوم    ــت و بخ ــولي آن اس ــرورش مت ــوزش و پ ــه      ،آم ــت ك ــالي اس ــوزش ع ــام آم نظ
هاي علوم، تحقيقات و فناوري با همكـاري بخـش غيردولتـي متـولي آن اسـت و       ارتخانهوز
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مـدت سـازمان آمـوزش فنـي و      الخره بخش سوم كـه نظـام آمـوزش غيررسـمي و كوتـاه     اب
 شود.  ها متولي آن محسوب مي اي كشور با همكاري ساير دستگاه حرفه

 و هـاي فنـي   آمـوزش  اهميـت برنامـه،   قـوانين  و نظـام  هاي كلي سياست در نظر دقت با
 جهــت الزم ســازوكارهاي ايجــاد در برنامــه ششــم توســعه بــه توجــه ضــرورت و اي حرفــه

 و كــارورزي و اي، كــارآموزي حرفــه صــالحيت اجــراي و گــذاري سياســت در همــاهنگي
 در بـديلي  بـي  نقش كه بلند اهداف اين به دستيابيشود.  مي روشن كار نيروي توانمندسازي

 كار بازار اطالعات داشتن اختيار متولي، هماهنگي، در بدون ،دارد پايدار توسعه به دستيابي
 نيـز  گذشـته  هـاي  برنامـه  قـوانين  در كه است موضوعي اين. نيست ميسر كار بازار نيازهاي و

 نتيجـه  در، نشـده  گرفته نظر در آن براي مناسبي اجرايي سازوكار امااست،  بوده توجه مورد
 ،ششـم  برنامـه  قـانون  در اسـت  الزم بنـابراين  .اسـت  دهشـ ن منجـر  نيز مناسبي دستاوردهاي به

مقالـه حاضـر در همـين راسـتا بـه      . شـود  انديشيده مسئله اين براي جدي و دقيق راهكارهاي
هـاي مهـارتي در    ها و ارائه راهبردهاي مقابله با آن در زمينـه آمـوزش   دنبال شناسايي چالش

هـاي زيـر    ر براي پاسخگويي به پرسشحاض پژوهشتوجه به چنين روندي،  . بااستكشور 
هاي مهارتي از  هاي جمهوري اسالمي ايران در آموزش چالش ترين مهم. 1انجام شده است: 

 تــرين مهــمبــراي حركــت بــه ســمت وضــعيت مطلــوب،  . 2 ديــدگاه متخصصــان چيســت؟
  هاي مهارتي در ايران از ديدگاه متخصصان چيست؟ كننده آموزش راهبردهاي تقويت

  تحقيقروش . 3
جامعـه مـورد   هـا، كيفـي اسـت.     نظـر نـوع داده   نظر هدف، كاربردي و از پژوهش حاضر از

هاي  تيفعال ريدرگ يعلم ئتيه ياي و اعضا افراد حرفهن، يمتخصصن، مطالعه شامل مسئوال
شـامل يـك    ،نمونه مورد مطالعـه بوده است.  هاي مهارتي اجرايي و علمي مربوط به آموزش

ن و كارشناسان مرتبط بـا حـوزه آمـوزش مهـارتي در وزارت     الن مسئوعنوا نفره به 18گروه 
علوم، تحقيقات و فناوري و سـاير مؤسسـات مهـم آمـوزش عـالي مـرتبط (دانشـگاه فنـي و         

اي و دانشگاه علمي كاربردي)، وزارتخانه كار و امور اجتماعي و وزارتخانـه آمـوزش    حرفه
  ر انتخاب شدند. صورت هدفمند براي تحقيق حاض و پرورش بوده كه به

هـاي   روش گـروه انجـام شـد.    1هـاي كـانوني   طريـق گـروه   ازها  داده يگردآورروش 
                                                                                                                                            
1. Focus groups 
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اجتمـاعي اسـت. در   ـ هـاي انسـاني     هـاي كيفـي در پـژوهش    روشو يكـي از فنـون    كانوني
ه شـده اسـت. ديويـد    ئـ نظـران ارا  تعاريف گوناگوني از سـوي صـاحب   اين روش،خصوص 
شكلي از مصاحبه گروهـي هسـتند كـه بـر تعامـل در       گروه كانونيكه  معتقد استمورگان 

ه شـده از سـوي محقـق    ئـ گروه تأكيد دارد و اين تعامل بر پايه مفروضات و موضـوعات ارا 
شـوندگان) در تحقيـق،    كننـدگان (مصـاحبه   شركت هاي كانوني تعامل بين و در گروه است

انون نـوعي مصـاحبه   گـروه كـ  . از ديدگاه ديگر، است ها و بينش و آگاهي مبناي ايجاد داده
 از كــوچكي گــروه جمــع در واي  ديــده و حرفــه گــر آمــوزش اســت كــه توســط مصــاحبه

 3 تـا 2 بين جلسه هر و هبود نفر12تا  8ها بين  گروه اين معموالً. شود مي انجام دهندگان پاسخ
سـت  ا ممكـن  همچنـين . شـود  مـي  بـرداري  فيلم جلسات اين از معموالً و برد مي زمان ساعت

اي كه اعضاي گروه كـانون قـادر بـا     تحقيق و حتي كارفرما در پشت اتاق شيشهاعضاي تيم 
صورت همزمان جلسه را دنبال كننـد و دسـتورات الزم را از طريـق     به ،مشاهده ايشان نيستند

 غيرسـاختارمند  ويژگـي  داراي مصاحبه اينو جلسه را هدايت كنند.  دادهگوشي به ميانجي 
 هايشان هستند.  ي كامل براي بيان ديدگاهگان داراي آزاددهند پاسخ و است

ها استفاده شـده و   داده يگردآور يها برا از ضبط صوت و دست نوشتهدر اين تحقيق 
شـده اسـت. بـراي     يآور ها مورد نياز جمع داده كانونيهاي  گروه يها با ثبت و ضبط بحث

 يهـا  از بحثآوري شده در اين بخش، مباحث ضبط شده  هاي جمع داده يتأييد روايي علم
كننـدگان در دو   شـركت سازي شده، آنگـاه بـه    بدون دخل تصرف، پياده كانونيهاي  گروه
هاي كيفي دفعـات تكـرار يـك     تحليل داده جهتارائه و تأييد ايشان اخذ شده است.  نوبت

ترتيـب  ه بـ  هـا و راهبردهـاي آمـوزش مهـارتي     چالشو  شده عبارت در جدولي گردآوري
  ده است. ش ارائهاولويت 

  ي پژوهشها يافته. 4
نظر كارشناسان  هاي مهارتي در ايران را از چالش آموزش 10بندي  اولويت 1 شماره جدول

  دهد: و متخصصان اين حوزه نشان مي
   



  17    هاي مهارتي در ايران ها و راهبردهاي آموزش لشترين چا بررسي مهم

  هاي مهارتي در ايران هاي آموزش . چالش1جدول 

  اولويت  چالش رديف
مهارتي در نظام آموزش هاي  فقدان مدل توسعه آموزش عالي و مشخص نبودن ميزان سهم آموزش  1

  اول  عالي كشور
  فاقد اولويت  »مجري«به )» كننده گذار و هدايت متولي (سياست«هاي آپ و عتف از  تغيير نقش وزارتخانه  2
 ساير و اي محلي، استاني، ملي، منطقه( كشور در كار بازار نياز از روز به اطالعات به دسترسي عدم  3

  ششم  كار هاي بازار ضرورت با متناسب آموزشي نيازهاي پاسخگويي عدم ،آن تبع به و) كشورها
  دوم  كشور در اي حرفه صالحيت نظام ياجرا عدم  4
ويژه  هاي شغلي به از تجربيات كشورهاي موفق در آموزش مندي ي منسجم در بهرهريز برنامهفقدان   5

  هفتم  هاي مهارتي سازي و ارزيابي آموزش در طراحي، اجرا و پياده
  دهم  هاي مهارتي آموزش اجراي در مستمر و جامع ارزيابي و نظارت شبكه فقدان  6
ها با توجه به  بخش خصوصي در طراحي و اجراي اين آموزش گذاري مقرون به صرفه نبودن سرمايه  7

  چهارم  ها آموزشپر هزينه بودن اين 
  سوم  بحران بيكاري) آموزي (تشديد مراكز مهارت هاي الزم در فارغ التحصيالن فقدان مهارت  8
  هشتم  هاي مهارتي آموزش حوزه در اجرا و گذاري سياست مراكز و نهادها تعدد  9
  فاقد اولويت  هاي فني آموزش كنار در ارتباطي و هاي انساني مهارت آموزش به كافي توجه عدم  10
  فاقد اولويت  كشور اشتغال ساختار در هاي مهارتي گواهينامه و مدارك به شايسته اعتباربخشي عدم  11
نظام آموزشي كشور به سمت تقاضاي اجتماعي و نه تقاضاي بازار كار (افزايش  گيري جهت  12

  پنجم  گرايي در جامعه) مدرك
  نهم  هاي مهارتي نزد جامعه پايين بودن منزلت مؤسسات و آموزش  13
  فاقد اولويت  رقابت دو وزارتخانه آپ و عتف بر سر منابع موجود  14

نظـران ايـن حـوزه     چالش مهمي كه بـين صـاحب   14دهد كه از بين  نشان مي 1نتايج جدول 
چـالش   10خـارج شـد و در نهايـت بـر روي      فهرسـت مورد از  4مورد بررسي قرار گرفت، 

هاي آموزش مهارتي  چالش ترين مهماتفاق نظر به وجود آمد. طبق اين جدول، سه مورد از 
  در كشور عبارت است از: 

هـاي   مدل توسـعه آمـوزش عـالي و مشـخص نبـودن ميـزان سـهم آمـوزش        فقدان  .1
 ؛مهارتي در نظام آموزش عالي كشور

  ؛كشور در اي حرفه صالحيت نظام ياجرا عدم .2
آموزي (تشـديد بحـران    مراكز مهارت هاي الزم در فارغ التحصيالن فقدان مهارت .3

  بيكاري).

نظــر  در ايــران را ازهــاي مهــارتي  راهبــرد مهــم آمــوزش 5بنــدي  ، اولويــت2جــدول 
  دهد:  كارشناسان و متخصصان اين حوزه نشان مي
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  هاي مهارتي در ايران . راهبردهاي آموزش2جدول 

  اولويت  راهبرد رديف
  اول  هاي مهارتي در مجمع تشخيص و ابالغ رسمي آنها هاي كلي آموزش تدوين و تنظيم سياست  1
هاي مهارتي در برنامه ششم توسعه كشور (با  درصدي سهم آموزش 50ايجاد امكان افزايش   2

  دوم  هاي قانوني و تأمين اعتبارات مالي)  حمايت

شوراي ملي «هاي مهارتي با تأسيس  هاي مربوط به آموزش ها و تصميم همگرا كردن سياست  3
  مسو  اي و سياستي)  (پرهيز از تشتت و كثرت برنامه »مهارت

  فاقد اولويت  هاي مهارتي  تدوين مدل توسعه براي آموزش  4
هاي انساني و ارتباطي در مفاد درسي  هاي مربوط به آموزش مهارت وارد كردن سرفصل  5

  فاقد اولويت  هاي مهارتي آموزش
  فاقد اولويت  هاي آپ و عتف  هاي مهارتي در وزارتخانه گير مربوط به آموزش هاي تصميم تقويت بخش  6
  چهارم  هاي مهارت جهت تسهيل در ارزيابي فارغ التحصيالن تدوين استاندارد  7
مشاغل مهارتي (مشاغل مياني و مهارتي و  آماري و اطالعاتي مربوط به بازارهاي  تأسيس پايگاه  8

  پنجم  ها)  تكنسين

 و هاي شغلي صالحيت توسعه براي آموزش و آزمون برگزاري و آموزشي استاندارد تدوين  9
  فاقد اولويت  هاي انساني مهارت

هاي اجرايي كشور به  سپردن هدايت و سياست گذاري مؤسسات آموزش مهارتي دستگاه  10
  فاقد اولويت  هاي آپ و عتف  وزارتخانه

  فاقد اولويت  هاي مهارتي حساس و راهبردي سرمايه گذاري دولتي در رشته  11

نظـران ايـن حـوزه     راهبرد مهمي كه بين صـاحب  11دهد كه از بين  نشان مي 2نتايج جدول 
راهبرد اتفاق  5خارج شد و در نهايت بر روي  فهرستمورد از  6مورد بررسي قرار گرفت، 

راهبردهـاي آمـوزش مهـارتي در     تـرين  مهمنظر به وجود آمد. طبق اين جدول، سه مورد از 
  كشور عبارت است از: 

و ابـالغ   صيدر مجمع تشخ يهاي مهارت آموزش يكلهاي  استيس ميو تنظ نيتدو .1
 ؛آنها يرسم

در برنامه ششم توسعه  يهاي مهارت سهم آموزش يدرصد 50 شيامكان افزا جاديا .2
  ؛)يو تأمين اعتبارات مال يقانونهاي  تيكشور (با حما

بـا تأسـيس    يهاي مهـارت  هاي مربوط به آموزش ميو تصمها  استيكردن س همگرا .3
   ).ياستياي و س از تشتت و كثرت برنامه زي(پره» مهارت يمل يشورا«

  گيري   نتيجهبندي و  جمع. 5
سازي افـراد بـراي اشـتغال،     هاي آماده ها سخت در تالش هستند تا با ايجاد نظام امروزه ملت
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منابع خود را مورد استفاده بهينه قرار دهند. در حقيقت همه افراد ـ حتي مردم كشورهاي در  
هـاي نـوين    يفناورتوانند در بازار كار رقابت كنند كه در كاربرد  حال توسعه ـ به شرطي مي 
بـدون در نظـر گـرفتن     ،شـك  يهاي تخصصي برخوردار باشند. ب مهارت داشته و از مهارت

نكتـه اساسـي ايـن     اثربخشي الزم را نـدارد. اي  تأسيس مراكز فني و حرفه احتياجات جامعه،
هـا   اي بايد به مـوازات برنامـه تربيـت عمـومي در دبيرسـتان      هاي تربيتي حرفه است كه برنامه
  گنجانده شود. 
 بـراي سازي  زمينه هاي مهارتي در آموزش نقش به ناظر رهبري نيز معظم مقام مطالبات

 واقع . دراست كارآفرين و آفرين، ماهر من، صالح، تحولؤم انساني رويني تربيت و نافع علم
 پـس  افـراد  كه معني اين است، به »كارآفرين« پرورش هاي مهارتي، نوعي آموزش خصيصه

 را مناسـبي  هاي شـغلي  فرصت كه بود خواهند فني، قادر دانش تخصص و مهارت كسب از
هـاي مهـارتي    آموزش اگر بنابراين. دكنن ايجاد شغلي فرصت نهايت در يا و آورند دست به
 به غيرمستقيم طور به ،كشور آموزش دادن سوق باعث واقع شود، در گرفته ناديده كشور در

 جـدي  آسيب تدريج به و شده ناپايدار و الوصول سهل درآمدهاي و كاذب اشتغال آموزش
براي مقابله با چنين مشكالتي، تأكيد بر راهبردهاي عنوان شده فوق . سازد مي وارد كشور به
  تواند مثمرثمر باشد.  ويژه در برنامه ششم توسعه مي به
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