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چکیده
آموزشهای مهارتی کلید توسعه پایدار در هر کشور است و در حال حاضر اهمیت خاص آن بر کسی غامض و پنهاان
نیست .تمام کشورهای دنیا به موازات تولید علم به پنجه های کارآمدهم ،نیازمند هسانند و ایاد دو همانناد دو باال
توسعه عمل می کنند .ما در اید پژوهش تالش نمودیم تا با روش علمی اید مساله را مورد توصیف ،تبیید و تجزیه
علمی قرار دهیم .با توجه به اینکه سوال تحقیق ما در ارتباط با ،مقایساه سیاساناذاری آماوزش مهاارتی جمهاوری
اسالمی ایران و ژاپد بوده و دالیل ناکارآمدی آموزش مهارتی در ایران لذا هرچند روشهای و مدلهای گونااگونی در
خصوص اید پژوهش در سطح گسنرده مطرح است؛ولیکد فار نماودیم روش شاش مرحلاه فلیاتر بهنارید و
منطبق ترید روش است .بدید معنا که روندی معنا دار و نظامند از آموزش تطبیقی رابیان نمائیم ،تا بنوانیم الزاماات
تحلیل مفهومی درست از یک مساله ،جدا سازی منغیرهای تحت بررسای ،توساعه فرضایه ،بررسای مجادد تحلیال
مفهومی بر اساس یافنه ها و نیز بررسی قابلیت تعمیم پذیری یافنه ها را به طاور روشامند بررسای نماائیم .ازنناای
بدست آمده در اید پژوهش اهمیت دادن هار دو کشاور باه آماوزش مهاارتی ،هماهنا کاردن و منطباق کاردن
آموزشهای رسمی و غیررسمی ،دارای نظام پادشاهی و ارباا – رعینای ،شارو اصاالحات آموزشای در یاک دوره
تاریخی(میجی ،امیر کبیر) و گسنرش روز افزون اید آموزشها در هر دو کشور از نکات اشنراک ،و بازار محاور باودن،
انعطاف پذیر بودن ،هدفمند بودن ،بهرور بودن و هماهنای بخاش خصاوص و دولنای و وجاود نهااد سیاساناذاری
مسنقل و کارامد از نقاط افنراق دو کشورجمهوری اسالمی ایران و ژاپد می باشد .اید پاژوهش از روش توصایفی-
تحلیلی با رویکرد تطبیقی می باشد.
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مقدمه
یکی از وظایف اصلی دولتهاا اعمااس سیاساتگذاری اسات .دولاتهاا وظاایف
گوناگونی را مطابق قانون برعهده دارند .اما باتوجاه باه ایهکاه در ب اای از ماوارد،
ورود پیدا نمی کههد یا نباید ورود پیدا کههد ،ب ای از آن وظایف را با صاالحدیدی
به بخش های دیگر واگذار می نمایهد ..دولتهاا سا ی مایکههاد باا تهمایم قواعاد و
مقررات و تدوین سیاست ها نقش مدیریتی را به عهده بگیرناد ( قلای پاور:7831 ،
 )77پس آنها س ی میکههد سیاستگذاریهای را براساس شرایط زماانی و مکاانی و
موارد دیگر ،برای دستیابی به اهادا

م این و از پایش ت یاین شاده انجاام دههاد.

سیاستگذاری ممکن است در بخش دولتای یاا وصوصای و یاا گاروههاا ،افاراد و
سازمانهای مردم نهاد صورت بگیرد (.)Geurst, 2011: 25
آموزشهای مهارتی در قرن حاضر از اهمیت واصی برووردار شده است .زیارا
بدون داشتن این گونه آموزش ها و افارادی کاه پهجاه کارآماد داشاته باشاهد رشاد
اقتصادی و توس ه پایدار مقدور نمیباشد .آموزش فهی و حرفهای (مهارتی) روشای
است برای آشها ساوتن و تمرین دادن افراد برای پرورش مهارتهای فکری ،عملی
و اجتماعی ،لذا پهههای بسیار گسترده دارد(ثابت نژاد و همکاران.)5 :7831 ،
هرچهد که مقوله سیاستگذاری در ایران بدیع می باشد ،ولای در ایان وصاو
آقای مههدس ثابت نژاد در وصو

مقایسه آموزش مهارتی ایران و آلمان پژوهشی

صورت داده که از نتایج آن در این پژوهش استفاده شده است.
باتوجااه بااه اهمیاات فااو ال اااده آمااوزش فهاای و حرفااهای و نقااش آن در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
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سیاستگذاری آموزشی داشتن یک ساوتار مهاسب ،کارآماد و ان طاا

پاذیر زم و

واجب است .آموزشها و صالحیتهای غیر رسمی افاراد در کیفیات بخشای آنهاا
نقش بسزایی دارد .بهابراین یکی از مهمترین مهابع ایجاد قابلیاتهاا و توانااییهاای
حرفه ای ،آموزشهای غیر رسمی اعم از سااوتار یافتاه 7و سااوتار نیافتاه اسات.
بسیاری از افراد با بروورداری از سطح قابل قبوس دانش نمری و کاربردی ،از طریق
طی دورههای آموزش حرفهای مهارتی غیر دانشاگاهی ،تواناایی واود را در انجاام
وظایف مورد انتمار تقویت میکههد .این آموزشها در نمام آموزش به غیار از نماام
رسمی آموزش ارائه میشود (علوی ایلخچی و بهمهیار بارو ،

)781 :
1. Non_ Formal
2. In Formal
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یکی از موفق ترین نمام های آموزشی چه در بخش آموزش و پرورش و چه در
بخش آموزش فهی و حرفه ای کشور ژاپن میباشد که در این اثر سا ی در مقایساه
ساوتارآموزشی ژاپن با جمهوری اسالمی ایران هستم؛ تابتوان نکاتی که باعث رشد
و پیشرفت آنها شده را مشخص کرد و د یل ناکارآمدی آماوزش مهاارتی واود را
بیان کهیم.
چرا که ما با بحث بازار محور بودن ،جهانی شدن و ایجاد رقابات ساهگین ملای
در عرصه اقتصاد جهانی که رو به رشد اسات روبارو هساتیم ،پاس بایدسااوتاری
ان طا

پذیری ،بهره ور و اصالحی در این زمیهه داشته باشیم .دولتها س ی دارناد

با اعماس سیاستگذاری مهاسب و وضع قوانین و مقاررات و سیاساتهاای مهاساب،
ف الیت های آموزش مهارتی را به سمت افزایش بهاره وری ،کاارائی و اثار بخشای
نیروی انسانی که زمیهه ساز رشد اقتصادی و پایدار است سو دههد .در ادامه ضمن
بررسی مختصر مبانی نمری پژوهش ،به مقایسه و توضایح در زمیهاه آماوزشهاای
مهارتی در این دو کشور آسیاسی میپردازیم.
بیان مسأله
آموزش مهارتی تطبیقی اساساً حوزهای از مطال ه است که به مقایسهی نگرش و
رویهی آموزش مهارتی کهونی در کشورهای مختلف با اهادا

گساترش و ت میاق

فهم مشاکالت آموزشای مهاارتی ،ورای مرزهاای کشاور متباو در ارتباا اسات
( )Brindhamani and Marisamy, 2016: 22ت ااریف مت اددی از ایان مفهاوم ،کاه
امروزه در بسیاری از کشورها به یکی از پویاترین رشاتههاای علمای ماورد توجاه
سیاستمداران ،اندیشمهدان حوزههای گوناگون علوم اجتماعی و دستانادرکاران و
برنامهریزان آموزشی بدس شده است (م دندارآرانی و عباسی.)7831 ،
اصو هر نمام آموزشی یاا بهگااه اقتصاادی در صاورت دارا باودن مشخصاات
کیفیت ،بهره وری و ان طا

مقایسه سیسنم
آموزشی (مهارتی)
جمهوری اسالمی ...
( 921تا )901

پذیری می تواند به اهدافی که م ین و مشخص کرده و

برای آن سیاستگذاری انجام داده است برسد ،در غیر این صورت محکوم باه فهاا و
نابودی است.
چهانچه محصوس یا وروجی ف الیتهای آموزشهای مهارتی (فهی و حرفهای و
علمی_ کاربردی) یا همان مهارت آمووته از کیفیت زم برووردار باشد و تهاساب
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این محصوس با اهدا

از پیش ت یین شده که همانا پر کاردن یاک فرصات شا لی

است یک به یک باشد (بهره وری) و سیستم بتواند در مقابل ت ییارات ساریع باازار
کار به سرعت عکس ال مل نشان دهد و متهاسب با این ت ییرات وود را به روز نگه
دارد( .ان طا

پذیری) ،در این صورت است که میتوان گفت ایان نماام آموزشای

میتواند در تحقق سیاستگذاریهای وود موفق باشد (ثابت نژاد.)77 :7831 ،
نمونه یک سااوتار مهاساب آموزشای کشاور ژاپان اسات کاه طای  1مرحلاه
سیاستگذاری آموزش مهارتی از ساس  7195که بالفاصله پس از پایان جهگ جهاانی
دوم بدلیل حل م ال بیکاری و پر کردن والء مورد نیاز صه ت شارو  ،واز سااس
 711به ب د که مرحله ششم استراتژی فهی و حرفهای ژاپن محسوب میگاردد باا
موفقیت ادامه داد .در حاس حاضر که مرحله هفتم محسوب می شود ،جهانی شادن،
افزایش سن نیروی کاردر ژاپن و کمبود زاد و ولد از مشکالت مطرح شده درژاپان
است .مرحله ف لی مرحلهای است که در آن ژاپن از ارتقاای شا لی کارکهاان واود
بوسیله آموزش حمایت میکهد .زیرسازی و ساوتارهای اجتماعی برای نیااز کااری
بازار کار بررسی میشود و نیروهای کار بر این اساس تربیت میشاود ی های عماال
استانداردهای ش لی به روز تهیه و ارائه میشود و نیروی کار حتای علیارغم ایهکاه
مش وس به کار هستهد ملزم میباشهد سطح فهی و حرفهای وود را باا آماوزشهاای
مداوم فهی و حرفهای بروز نمایهد .ژاپن دارای کمتر از  %7بای ساوادی مایباشاد و
سطح علمی افراد در آن فو ال اده مهم میباشد .ژاپهیها به این مسأله دقیقا اشرا
دارند که داشتن نیروی ماهر در تمام زمیههها (ودمات ،صاه ت ،کشااورزی) سابب
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

موفقیت و پیشرفت آنها میگردد (کریمی.)75 :7819 ،
در حااس حاضار نماامهاای آموزشای موجاود کشاور ایاران دارای هیچیااک از
مشخصههای فو نمیباشهد و صرفا به تولید محصو تی انسانی مبادرت میورزناد
که از مهارت زم برووردار نبوده و فاقد قابلیتهای زم برای تصدی یاک شا ل
میباشهد .نتیجه این امر اتال

مهاابع ،ارائاه وادمات و تولیادات ناامرغوب و بای

کیفیت به جام ه و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری است.
میزان اشت اس به کار تولیدات کهونی نمامهای آموزشی فو نیز با توجه به حجم
عملیات آنها قابل توجه نیست و سرعت کاهش نرخ بیکاری بسیار کهد است .بهاره
وری مورد نیاز نیز ایجاد نشده است و سیساتم آموزشای موجاود متهاساب باا نیااز
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جام ه و بازار عکس ال مل مهاسب نشان نمیدهد( .ثابت نژاد.) 5 :7831 ،

بروال

هزیهه های سهگین دولتی و وصوصی در حوزه آموزش مهارتی ایاران،

انتقاد های مهمی به کارکرد و دستاورد این نمام برای تربیت نیروی انسانی حرفاهای
در اقتصاد کشور وجاود دارد .در ایاران ،آماوزشهاا بصاورت جزیارهای صاورت
میگیرد ،وجود سازمانهای موازی نبود انسجام و هماههگی بین آموزشها و تقاضا،
نبود نمام ملی سیاستگذاری مهارتی ،تادوین ،برناماه ریازی و ارزیاابی مهاارتی باه
مهمور توس ه مهارت ،فقادان چهاارچوب ملای صاالحیت حرفاه ای ،7مهطباق باه
استاندارد های جهانی و عدم امکان تحرک افقای و عماودی باین فاارت التحصایالن
نمامهای آموزشی موجود از م ایب نمام آموزش مهارتی ایران است.
از طرفی ،بروال

ایهکه براساس بهد (الف) ماده  55قانون برنامه چهارم و مااده

 7قانون پهجم توس ه و ماده  5مصوبه  9387موروه  8مرداد  7831شورای عالی
انقالب فرههگی ،دولت مکلف شده بود نهاد سیاستگذاری آموزش هاای مهاارتی را
تأسیس کهد که تاکهون تالشهای صاورت گرفتاه ثماری نداشاته اسات ،و کماکاان
مشکالت ناشی از وأل چهین نهاد ملی ،ههوز ادامه دارد (تقسیمی) 3 :783 ،
در این پژوهش بدنباس مقایسه نمام آموزش مهارتی دو کشاور آسایایی ایاران و
ژاپن که یکی در پیچ اوس مانده و دیگری به جای رسیده کاه غارب در صادد الگاو
برداری و مطال ه راز موفقیت آنها میباشد.
هد

نهایی پژوهش حاضر از مقایسهی سیاساتگاذاری آموزشای مهاارتی در

ایران و ژاپن برای ،شهاسایی دلیل اصلی ناکارآمدی نمام آماوزش مهاارتی در ایاران
است .بر این اساس پرسش اصلی پژوهش این اسات کاه «چهانچاه نماام آماوزش
مهارتی در ژاپن را م یار قرار دهیم ،علت اصلی ناکارآمدی نمام آموزش مهاارتی در
ایران چیست؟»

مقایسه سیسنم

بر این اساس ،پاسخ اولیهی پژوهش به پرسش فو این است که «علات اصالی
ناکارآمدی نمام آموزش مهارتی در ایران در مقایسه با ژاپن ،عدم وجود نهاد مستقل

آموزشی (مهارتی)
جمهوری اسالمی ...
( 921تا )901

و متخصص سیاستگذاری مهارتی ،جزیره ای عمل کردن نهادهاای آموزشای ،نباود
استانداردهای مهاارتی مهاساب ،عادم رقابات و همااههگی در بخاش وصوصای و
دولتی ،نبود ان طا

پذیری ،بهره وری و کیفیت آموزشی و نبود مربیان مجارب کاه
1. Nation qualification frame work
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آموزشهای به روز دیده باشهد ،از مشکالت و د یل ض ف در ایهگونه آموزش هادر
ایران می باشد.
پژوهش حاضر از نو مقایسهای بوده که مستلزم توصیف و تحلیل پدیادههاای
مربو به هر یک از دو نمام آموزشی مهارتی در ژاپن و ایران نیز میشود .برای این
مهمور از روش ششمرحلهای بررسی تطبیقی دیوید فیلیپس ) 001( 7برای آموزش
مهارتی استفاده شده است.
مبانی نظری تحقیق
در ای ان پااژوهش از روش بررساای تطبیقاای فیلیااپس ،کااه مرحلااهی نخساات،
مفهومسازی نام دارد و تالشهای اولیاهی ضاروری در هار پاژوهش بارای ت یاین
پرسشهای پژوهش و بیطر سازی آنها (عاری نمودن آنها از جانابداری) از هار
زمیههی واصی را شامل میشود .مرحله دوم شامل توصیف پدیدههای آموزشی (باا
توجه به زمیههی بومی بر حسب ویژگیهای تاریخی ،ج رافیایی ،فرههگی ،سیاسای،
مذهبی و زبانشهاسی) در کشورهایی است که قرار است مورد بررسای قارار گیارد.
مرحلهی ساوم ،تاالش بارای جادانمودن تفااوتهاا از طریاق مقایساهی مساتقیم
پدیدههای موردمشاهده یا اطالعات گردآوریشده اسات .مرحلاهی چهاارم شاامل
توضیح از طریق توس هی فرضیهها است .مراحل پهجم و ششم پرسشهای ابتادایی
را مجدد بررسی نموده و س ی دارد یافتهها را باه دیگار وضا یتهاا ت مایم دهاد.
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

درواقع ،این روش که بهعهوان ساوتاری مهطقای بارای بررسای تطبیقای نماامهاای
آموزشی کشورهای مختلف ارائه شده است ،روندی نماممهد برای مقایساه پیشاههاد
میکهد که الزاماات ضاروری تحلیال مفهاومی درسات از یاک مساأله ،جداساازی
مت یرهای مورد بررسی پس از مطال هی زمیهه ،توس هی فرضیهها بر اساس تالشها
برای توضیح ،بررسی مجدد تحلیل مفهومی بر اساس یافتاههاا ،و بررسای هرگوناه
قابلیت اعماس یافتهها را شامل میشود.

1. David Phillips

732

شکل  .1ساختار پژوهش در آموزش تطبیقی ()Phillips, 2006

اولین مورد که بیشتر وودنمایی می کهد سیاستگذاری آموزشی است .انسانی کاه
در مدرسه و دانشگاه و محیط کار واق ی در م رض آماوزش قارار گیارد ،ظرفیات
بالقوه وجودی اش به ف ل در میآید ،کاه از وظاایف اصالی دولاتهاا مایباشاد.
آموزش های اثر بخش و در دسترس کلید واژههای این حوزه محسوب میشود کاه

مقایسه سیسنم

در صورت عدم سیاستگذاری (تدوین ،اجرا ،ارزیاابی) و اهمیات فاو ال ااده امار

آموزشی (مهارتی)

آموزش کشور دچار مشکالت عدیده و اساسی مایگاردد (ملاک محمادی:7819 ،

جمهوری اسالمی ...

.)73

( 921تا )901

سیاستگذاری عمومی 7رشته ای جدید است که حدود دهه  10و  50مایالدی پاا
به عرصه ظهور گذاشته است .این رشته هر چهد رشتهای جدید و نوظهور است اماا
به دلیل تاثیر آن در حل مشکالت اجتماعی و عمومی توس ه قابال تاوجهی داشاته
1. public policy
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است( .قلای پاور )7831 ،بهاابراین در عصار ماا هار نماام و هار مادیر ماوفقی از
سیاستگذاری عمومی تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر میگذارد و در این ت امل اهادا
سازمان وود را پیش میبرد( .الوانی)7831 ،
ت ریف های مفهومی مت ددی از سیاساتگذاری عماومی بیاان شاده اسات ،واژه
سیاست در زبان فارسی واژهای است که م اادس دو واژه انگلیسای

policy, politics

به کار میرود .اما نخست ( )politicدر م ها و علم سیاست ،داناش قادرت پژوهای
است که ضمن آن درباره چگونگی بدست آوردن حفظ ،افزایش و استفاده از قدرت
بحث میشود .از این رهگذر ،م های سولی 7سیاست از ایهکه چه کسی چه چیازی
را چه موقع و چگونه بدست میآورد تا م های استیونی آن در قالب تخصص اقتدار
آمیز ارزشها در همین قالب گهجد .اما سیاست در م هاای ( )policyآنگوناه کاه در
ل تهامه آکسفورد

(1976

 )Hornby,آمده نوعی طارح عملیااتی و اجرایای ،باویژه از

سوی دولت ،است.
فرههگ سیاستهای جام ه آموزشی و تحصیالتی اروپاا ،مهاارت را باه عهاوان
توانایی انجام وظایف و حل مشکالت ت

ریف میکهدTerminology of European ( .

)education and training policy, 2008
نهادها و مجامع بین المللی دسته بهدیهای مختلفی را برای آموزش بیاان کارده
اند ،مرکز بین المللی آموزش یونسکو آموزش را در سه نو دساته بهادی مایکهاد.
()unEvocandunEsco,2013
آموزش رسمی8؛ آموزش غیر رسمی ساوتار یافته9؛ آموزش غیر رسمی سااوتار
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

نیافته.5
انواع نظامهای آموزشی مهارتی

به طور کل ،مطال ه نمامهای آموزش مهارتی در کشاورهاای مختلاف ،دو ناو
نمام آموزشی را نشان میدهد .یک نو آموزش عمومی 1است که آماوزش گیرناده

1. lasswell
2. Stone
3. Formal Education
4. Non Formal Education
5. In Formal Learning
6. General
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را برای سطوح ب دی آموزش آماده میکهد (آموزش مدرسهای و دانشگاهی) و ناو
دیگر ،برنامههای آموزش فهی و مهارتی با هد

مهاارت آماوزش و واجاد شارایط

کردن افراد برای دورههای با تر و انجام ف الیتهای تخصصی است.
در بیشتر کشورها ،این دو نو آموزش ،جداگانه برنامه ریزی میشوند و داناش
آموزان یکی را انتخاب میکههد .در بروی کشورها ،هر دونو آموزش در یاک نهااد
و موسسه آموزشی به طور همزمان و موازی ارائه میشود( .

Hooger warrd, 2012:

)56
در نو شهاسی دیگر ،لیلز و هوگان ( )7138چهار رویکارد و نماام مختلاف را
برای آموزش فهی و مهارتی ت ریف کردند)Boateng, 2012: 25( .
 .7سیستم آموزش رسمی :7در این رویکرد در طاوس دوره تحصایالت رسامی،
جهت گیری به سمت ارائه مهاارتهاا و آماوزش حرفاهای اسات .در ایان
رویکرد ،تالش میشود با ت ییر جهت نگرش دانش آموزان نسبت به جام ه
و کار ،آموزش انجام گیرد.
 .رویکرد موازی آموزش مهارتی :8در این رویکرد موسسات فهای و حرفاهای
در کهار نمام عماومی آماوزش مدرساه ای ،آماوزش فهای و مهاارتی ارائاه
میدههد.
 .8رویکرد حق انتخاب برنامه درسی اصلی :این رویکرد برنامه آموزش مهارتی
را در ساوتار برنامه درسی عمومی مدرسهای به عهوان نمام جاایگزین قارار
میدهد .موضو های حرفهای و مهارتی به عهوان موضو اصلی اجبااری یاا
گزیهههای با نمام آموزش عمومی یکپارچه میشوند.
 .9نمام غیر رسمی مهارتی :این نمام شرایط را فراهم میکهد تا افاراد واارا از
نمام آموزش رسمی ،مهارتها و فهون مورد نیاز را فارا گیرناد( .

Boateng,

مقایسه سیسنم
آموزشی (مهارتی)
جمهوری اسالمی ...

)2012: 25

( 921تا )901

نظام آموزش مهارتی و آکادمیک

در ایران دولت متاولی و ف ااس اصالی آماوزش مای باشاد و نقاش کلیادی در
1. Formal Education system
2. Reorientation
3. Parallel Vocationalized system
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سیاستگذاری آموزشی ایفا می کهد .وزارت آموزش و پرورش ،آموزشهاای فهای و
حرفهای را به عهوان بخش از آموزشهای رسمی در دوره متوساطه تحصایلی ارائاه
میدهد .آموزشهای فهی و حرفه ای رسمی دوره متوسطه به دو گروه شاوه فهای و
حرفه ای(ههرستان) و شاوه کار و دانش تقسیم شده اناد .دوره آماوزش در هار دو
گروه سه ساس است که یک ساس آن عمومی است انجام می شود.
دانشگاه جامع علمی_ کااربردی براسااس موافقات کمیتاه تخصصای علمای و
کاربردی شورای گسترش آماوزش عاالی تأسایس مایشاود و برناماههاای درسای
دورههای مختلف آموزش آن توسط شورای برنامه ریزی آماوزش و نماام آماوزش
فهی و حرفهای ایران از گروههای متهو عرضه کههدگان دولتی و وصوصی تشاکیل
شده است.
آموزش های فهی و حرفه ای غیر رسمی که به طور عمده تحت مدیریت سازمان
آموزش فهی و حرفه ای وابسته به وزارت ت اون ،کار و رفاه اجتماعی اسات و ایان
آموزشها توسط وزارت وانههای دیگرنیز ارائه میشود .به هر حاس به صورت کلای
نمام آموزش فهی و حرفهای ایران شامل سه بخش اصلی است:
 .7متوسطه  .کوتاه مدت  .8عالی .نمام آموزش مهارتی به رسمی و غیر رسمی
تقسیم میشود.
در نمام غیر رسمی آموزش مهاارتی ،نهادهاا و دساتگاههاای مختلاف در حااس
اجرای آموزش مهارتی بوده و در پایان دوره به کارآموزان گواهیهامه اعطا میکههد.
این تهو نهادها و دستگاه های متاولی ازنکاات ضا ف درآماوزش مهاارتی در
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

ایااران ماای باشااد .بخااش وصوصاای و نهادهااای مااردم نهاااد عااالوه باار ایهکااه در
سیاسااتگذاری آمااوزش مهااارتی دویاال نیسااتهد حااق صاادور گواهیهامااه و ایجاااد
استانداردهای جدید جهت ایجاد صالحیت و تایید کاار آماوزان را ندارناد و فقاط
اجرا کههده برنامه آن هم به طور ناقص ،زیرا نمارت کاملی بارا آنهاا صاورت نمای
کیرد .بر عکس ما کشور ژاپان کاه عاالوه بار دویال کاردن بخاش وصوصای در
سیاستگذاری و نمارت و هماههگی با آنها ،این بخش حق صدور گواهیهامه و ایجاد
استانداردهای جدید و اوذ مجاوز از مراکاز دولتای و ارتقاای شا لی کارمهادان و
کارگران را دارد .مربیان ارشد در ژاپن عالوه بر رابط بودن آموزش باا نیااز صاه ت
کاران به مربیان تازه کار آموزش زم را ارائه می کههد و وود نیز آموزش باه روز و
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روشهای نوین تدریس (پداگوژی) 7را مای گذرانهاد ،سارمربی نیاز آماوزش هاای
راهبردی و مشاوره ای را به سایر مربیان ارائه می دههد ( .ری)79 :7819 ،
جدول  .1خالصه ویژگیهای سه نوع آموزش ،رسمی ،غیررسمی ساختار یافته ،غیررسمی ساختارنیافته

ویژگی

نوع

 یادگیری ارادی و سازماندهی شده که با گذراندن دوره آموزشی،مدرکی م تبر و رسمی اعطا میشود.
 آموزشی است که در نمام مدارس ،دانشکدهها ،دانشگاهها وموسسات آموزش رسمی دیگر ارائه میشود.
آموزش رسمی  -به طور م موس ،روش پلکانی پیوستهای از آموزش تمام وقت برای
آموزش کودکان و جوانان است.
 در بروی کشورها در قسمت با یی این پلکان برنامههایی برایاشت اس نیمه وقت در نمام آموزشی (مدرسه و دانشگاه) سازماندهی
شده است .چهین برنامههایی در این کشورها به عهوان نمام دوگانه 8یا
مشابه آن شهاوته میشوند.
 هر نو ف الیت آموزشی سازماندهی شده است که کامال با ت ریفآموزش رسمی مهطبق نباشد ،از این رو آموزش غیر رسمی میتواند
در داول و وارا موسسات آموزشی و برای افراد با هر سهی انجام
آموزش

گیرد و با توجه به زمیهههای هر کشور میتواند برنامههای آموزشی

غیررسمی

برای سواد آموزی بزرگسا ن ،آموزش پایه برای کودکان بازمانده از

ساوتاریافته

تحصیل مهارتهای زندگی ،مهارتهای کار و فرههگ عمومی را
پوشش دهد.
 در برنامههای آموزشی غیر رسمی زم نیست سیستم به صورتپلکانی پیگیری شود.
 -این آموزشها اگر غیر ارادی باشد ،نتیجه فرعی و ف الیتهای دیگری

مقایسه سیسنم

آموزش

است .اگر ارادی باشد ،کمتر سازماندهی شده و ساوت یافته است ،از

غیررسمی

جمله این ف الیتها یادگیری است که وانواده ،محل کار ،زندگی

جمهوری اسالمی ...

روزانه هر فرد ،مبتهی بر وود هدایتی  ،هدایت وانواده و هدایت

( 921تا )901

ساوتارنیافته

9

آموزشی (مهارتی)

5

اجتماعی انجام میگیرد.
(محقق ساوته)
1. Pedagogy
2. Ladder
3. Dual system
4. Family directed
5. Socially directed
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آموزشهای مهارتی

آموزش فهی و مهارتی ،آموزشی است که دانش و مهارتهای عملی ماورد نیااز
برای کسب و کاری وا

 ،استخدام شدن یا ماهر و متخصاص شادن در کساب و

کار ف لی ،ارائه میدهد .این نو آموزش به جهبههایی از آموزش اشاره دارد کاه باه
کسب مهارت های کاربردی و عملی و دانش عملی پایه درباره ش ل مهجر میشاود.
()Abayomi olumade, 2011: 25
سازمان یونسکو ( )7111در همایش عمومی آموزش فهای و حرفاهای مشاترک
بین یونسکو و سازمان بین المللی کار ،در سااس  ، 007آماوزش فهای و مهاارتی را
ایهطور ت ریف کرده است « :جهبههای مختلفی از فرآیهد آموزش ،عالوه بر آماوزش
عمومی ،آموزش فهاوریها ،و علوم مرتبط با فهاوری ،کسب مهارت عملی و داناش
مرتبط با ش ل در بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و اقتصاادی» (

Nuffic,2010,

)mcleanetal, 2012
تاریخچه مختصری از نظامهای آموزش فنیوحرفهای جهان

مهشاء آموزش هاای فهای و حرفاه ای باه برناماه هاای کاارآموزی کشاورهای
مست مره بر می گردد .برنامه مذکور مشتمل بر کار تمام وقت ،آموزش حاین کاار و
آموزش های نمری در زمیهه پیشه مورد نمر بوده است .اما ،زم بود استاد کاران باه
عهوان مربیان دوره کارآموزی چیزی بیش از پیشه وود را آموزش دههاد و موظاف
بودند در زمیهه های مسولیت اوالقی و شهروندی نیز مطالبی را آموزش دههاد .اماا
فصـلنامه
علـمــی
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بسیاری از استاد کاران نمی توانستهد آموزش های غیر از مهارت را انجام دههاد .در
طی قرن هجدهم ،کارآموزان وود را برای آمووتن ،وواندن ،نوشاتن و حسااب باه
مدارس شبانه روزی می فرستادند این اولین نمونه جدا سازی آماوزش حرفاه ای و
آموزش آکادمیک بود(پرند و همکاران) 3 :781 ،اما نخستین حرکت جادی بارای
حمایت ازآموزش فهی و حرفه ای در والس جهگ جهاانی اوس باا گذرانادن قاانون
(اسمیت هیوز) 7در ساس  7171در امریکا انجام شد .همین قاانون انگیازه برگازاری
کهفرانس ها و انجام بررسای هاایی در ماورد اهادا

آماوزش فهای و حرفاه ای و

1. Smith Hughes
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سیاست کلی آموزش مهارتی شد .مدارس فهای و حرفاه ای تاسایس و ت اداد ایان
مدارس پاره وقت برای ادامه تحصیل در حر

مختلف ،فزونی گرفت.

در آلمان و فرانسه کوششهای به عمل آمد که بدوا در صه ت و ساپس در دوره
های ش لی صهفی ،آموزش فهی و مهارتی نمم بیشتری یابد و با تادوین مقاررات و
تهمیم مهارتهای شا لی در یاک مجموعاه مادون باه ناام اساتانداردهای آموزشای
فرایهدآموزش فهی و حرفاه ای را ماهمم نماود .بادین گوناه مبهاای اساتانداردهای
آموزشی پایه گذاری شد (نصرتیه.)7831:73 ،
پیشرفت و توس ه صهایع موجب شد روش آموزش در محیط کار و واحادهای
صه تی شکل صحیح و گستردگی زیاد در تمام زمیهه های صه تی و تجاری به وود
بگیرد.
به مهمور انجام مقایسه نمام آموزش فهی و حرفاه ای ایاران باا کشاورژاپن زم
است نمامهای آموزشی متفاوت و م ماوس در جهاان را از لحااظ سااوتار و بافات
آموزشی موجود در آناان ،بهماراه آماوزش متوساطه عماومی ،آماوزش متوساطه و
آموزش فهیوحرفه ای مورد بررسی و مداقه قرار داده ،آنگاه نتیجهگیری مورد نمر را
در این پژوهش را ب مل آوریم.
ابتدا باید گفت که ،نرخ رشد سالیانه نمامهای آموزش عمومی و آموزش فهای و
حرفه ای در ساالهای  7115-30در ساطح جهاان  % 9/1باوده اسات و ایان رشاد
همچهان ادامه یافته است تا بین سالهای  7115- 000رشد آموزش فهیوحرفهای در
حدود  1/1درصد و رشد آموزش متوسطه عمومی  1/8درصد بوده است در نتیجاه
رشد فهی و حرفهای  0/ .1درصد بیشتر از آماوزش عماومی میباشاد .ساالهای -10
 7135بر اساس اسهاد مزبور قااره آفریقاا باا ترین رشاد را در ساالهای 7130-10
داشته است که نرخ رشد م ادس  1/5درصد در آماوزش فهایوحرفاهای میباشاد ،در
حالیکه رشد آموزش عمومی این قاره  7 /درصد مای باشاد و ایان اواتال
درصد است .در اروپا و روسیه این اوتال

9/ 1

 9/درصاد و در آمریکاای تاین 7/9

مقایسه سیسنم
آموزشی (مهارتی)
جمهوری اسالمی ...
( 921تا )901

درصد است در حالیکه در قاره آسیا ایان دو نماام آموزشای تقریبااً رشاد مسااوی
داشته اند 9/1( .درصد در آموزش فهیوحرفهای و  9/3درصد در آموزش عماومی).
اگر کشورهای مختلف جهان را از نمر توس ه اقتصادی در نمر بگیریم وواهیم دید
که در کشورهای توس ه یافته بیشتر از برابر اوتال

رشد این دونماام میباشاد (

درصد در مقابل  7/9درصاد) در حالیکاه در کشاورهای در حااس توسا ه اواتال
زیادی را نمیتوان مشاهده کرد.
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تاریخچه آموزش مهارتی در ایران

تاریخچه آموزشهای فهی و مهارتی غیر رسمی در ایاران باه درساتی مشاخص
نیست ،لیکن در متون و اسهاد تاریخی به اعزام کارگردان و تکهسینها به کشورهاای
صه تی برای کسب مهارت و تأمین اسهاد کار ماهر ،یا استخدام استادکاران واارجی
در داول کشور اشاره شده است .براساس بروای مادارک و مساتهدات موجاود در
وزارت ت اون ،کار و رفاه اجتماعی و سازمان آموزش فهی و حرفهای کشاور روناد
تصویب قوانین و اتخاذ تصمیمهای مربو به آموزشهای فهی و مهارتی در جادوس
شماره توضیح داده شد (موسوی)7831:75 ،
حرفه آموزی از جمله مواردی بوده که در هار جام اه از موق یات اجتمااعی و
فرههگی و برای کلیه قشرهای جام ه اهیمت حیاتی داشته و در واقع حیات ،روناق
و افتخار هر جام ه به مشاغل و حرفه وابسته بوده است که با عهوان صهایع و حرفه
و آثار آن جام ه یاد میشود.
با تأسیس دارالفهون توسط امیرکبیر که باعث تقویت و حفاظ صاهایع داولای و
ایجاد بازارهای مهاسب در کشورهای عثمانی ،ههاد ،روسایه گردیاده باود ،مدرساه
مجمع الصهای ی در تهران طراحی و ایجاد گردید .این مدرسه دارای حجرههایی بود
و استاد صه تگر و ههرمهدان و شاگردان در این حجارههاا باه آماوزش و آماووتن
مش وس بودند .در ساس  7 31ه .ش .م لمان در دورشته فلز کااری و درودگاری در
شهر تهران مش وس به ف الیت شدند .با شرو جهگ جهانی اوس این همکاری واتمه
پیدا کرد و ب د از جهگ دوباره ادامه پیدا کرد و با اغاز جهگ جهانی دوم دوباره این
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

همکاری قطع گردید .ب د از جهاگ جهاانی دوم در سااس  78 8همکااری باین دو
کشور اغاز گردید و در ساس  7883ه .ش .م لمین ایرانی که در آلمان آموزش دیاده
بودند جایگزین م لماان آلماانی شادند .باه تادریج در ساطح تهاران ههرساتانها و
دبیرستانهای که این گونه اموزشها را ارائه می گردند دایر گردید.
در دهه  90و  50هجاری شمسای ،ههرساتانهاای فهای و حرفاهای آماوزش و
پرورش و در ساسهای ب د مراکز ت لیمات حرفه ای کانون کاار آماوزی و صاهدو
کارآموزی تأسیس شد .پس از انقالب شکوهمهد اسالمی ایران در ساس 7851ه .ش.
با توجه ضرورت وجود دستگاهی مشخص و قانونمهد کاه متاولی آماوزش فهای و
حرفهای در بخش غیر رسمی باشاد« ،ساازمان آماوزش فهای و نیاروی انساانی» از
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متمرکااز کااردن اداره کاال آمااوزش حرفااه ای ،مرکااز ت لیمااات حرفااهای صااهدو

کارآموزی ،کانون کارآموزی ،واحدهای مربو به مطال ات نیروی انسانی و اشت الی
وزارت کار و امور اجتماعی تأسیس شد .در تاریخ « 7810/77/71ساازمان آماوزش
فهی و نیروی انسانی» به «سازمان آموزش فهی و حرفه ای» ت ییر نام یافات (پرناد و
همکاران.)1 :7810 ،
جدول  .2روند تصویب قوانین مربوط به آموزشهای فنی و مهارتی غیر رسمی در ایران

موضوع

سال
7887

تصویب آئین نامه کارآموزی و افزایش مهارت در چهار فصل

7891

ت ییر عهوان «سازمان اردوی کار» به «کانون کارآموزی»

7891

تصویب اساسهامه صهدو کارآموزی با  71ماده و یک تبصره

7859

تصویب آیین نامه استخدام «مراکز ت لیمات حرفه ای» در شورای عالی اشت اس

7851

تشکیل سازمان آموزش فهی و نیروی انسانی از ادغام سه نهاد صهدو کارآموزی،
کانون کارآموزی و اداره کل ت لیمات حرفهای وزارت کار با هد

تأمین و

تربیت نیروی انسانی متخصص ماهر و نیمه ماهر
7839

تشکیل ستاد هماههگی آموزش فهی و حرفهای به ریاست م اون رئیس جمهور

7831

تصویب کلیات سازمان ملی مهارت که تصویب ولی عملیاتی توسط مجلس نشد

(محقق ساخته)

مقایسه سیسنم
آموزشی (مهارتی)
جمهوری اسالمی ...
( 921تا )901

شکل  .2ساختار نظام آموزشی کشور (برگرفته از ثابتنژاد و همکاران)1831 ،
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جدول  .8اسناد و قوانین باالدستی سیاستها و برنامههای نظام فنی و مهارتی

ردیف
7

اسناد و قوانین
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران
سهد چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق  7909هجری شمسی

8

برنامه پهج ساله پهجم توس ه اقتصادی ،اجتماعی و فرههگی جمهوری اسالمی ایران
(7819ا )7810

9

مهشور کاری وزارت ت اون ،کار و رفاه اجتماعی

5

سیاستهای کلی اشت اس

1

نقشه جامع علمی کشور

1

سیاستهای کلی نمام اداری

3

تحوس در نمام اداری کشور

1

قانون مدیریت ودمات کشوری

70
77
7

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بهیان و تجاری سازی نوآوری و
اوتراعات
آیین نامه آموزش مهارت و فهاوری
قانون کارآموزی

78

قانون کار

79

قانون بیمه بیکاری

75

قانون نمام مههدسی و کهترس ساوتمانی

71

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل وانگی

مهبع :سهد راهبردی مهارت و فهاوری سازمان فهی و حرفهای کشور7810 ،

سیاستگذاری در نظام آموزش مهارتی ایران
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

در حاس حاضر دستگاه ها و نهادهای مت ددی از جمله شواری عاالی آماوزش و
پرورش ،شورای عالی آموزشهای علمی و کاربردی؛ وزارت کار و امور اجتمااعی،
وزارت فرههااگ و ارشاااد اسااالمی ،وزرات جهاااد کشاااورزی ،وزارت بازرگااانی و
وزارت نیرو ،جهاد دانشگاهی؛ دهها موسسه آموزش عالی آزاد؛ سازمان گردشاگری
و میراث فرههگی و وزارت صهایع ،استانداردهای مهارت آموزی و برنامه درسای را
بدون رعایت ضوابط و م یارهای ملی و بین المللی بویژه نمام طبقه بهادی مشااغل
( 7)Iscoو طبقه بهدی نمامهای آموزشی ( )ISCEDتهیه و اجارا کارده و گواهیهاماه
مهارت یا مدرک تحصیلی اعطا میکههد.
1. ISCO: International standard classification occupation
2. ISCED: International standard classification Education
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این تهو ساوتاری در تهیه استانداردهای مهارت آموزشی از یاک ساو موجاب
سردرگمی بین ت ریف استانداردهای حرفهای و استانداردهاای آموزشای شاده و از
سوی دیگر مانع ارتبا آنها با هم در قالب ساوتار آموزشی و ارتبا وروجیهاای
آموزشی با نیازهای کارفرمایان بویژه صه تکران شده است .آموزشها بر اسااس نیااز
بازار و آیهده پژوهی واصی صورت نمی گیردو مربیان مجارب کاه آموزشاهای باه
روز دیده باشهد و سایر مربیان را نیز آموزش دههد بسیار کم هستهد.
آموزشهای فهی و حرفه ای رسمی شامل شاوه کاار و داناش و شااوه فهای و
حرفه ای در مقطع آماوزش متوساطه و دورههاای کااردانی و کارشهاسای علمای و
کاربردی و کاردانی پیوسته فهی و حرفاه ای توساط دو نهااد ی های «شاورای عاالی
آموزش و پرورش» و «شورای عالی آموزشهای علمی کاربردی» بادون ارتباا باا
نهادهای اقتصادی و بازار کار کشور سیاستگذاری و هادایت مایشاود .و مشاخص
نشدن نهاد اصلی سیاستگذاری و اجارای شادن آن ،هرچهاد کاه قاانون نهااد ملای
سیاستگذاری مهارت در سااس  7831تصاویب شاده ولای متأسافانه ههاوز اجارای
نگردیده که این موضو از نقا ض ف موجود است.
سیاستگذاری صورت گرفته یادکور سیاساتگذاری اسات ،یاا هدفمهاد صاورت
نگرفته است پس ن ه بازار محور اسات و ناه دارای کیفیات و بهاره وری زم و باا
وجود هزیهه های کالن به اهدا

مورد نمر دست نیافتاه اسات هرچهاد کاه مقولاه

کارآفریهی م فوس واقع شده است.
تاریخچه آموزش مهارتی در ژاپن

ژاپن کشوری که دور تا دور آن را آب فرا گرفته است ،تهها / .71از زمیههای آن
قابل کشاورزی است ،دارای ا / .بی سواد می باشد ،دین اکثر مردم ایان کشاور 7 0

مقایسه سیسنم
آموزشی (مهارتی)

میلیونی بودائی و شیهتو است .و از ایران  5برابر کوچک تر است و در پایاان جهاگ

جمهوری اسالمی ...

جهانی دوم تهها  / .80از زیرساوتهای آن سالم ماناده باود .و از لحااظ مهاابع زیار

( 921تا )901

زمیهی به شددت فقیر است.
بروال

آموزش رسمی ،آموزش حرفه ای در ابتادای دوران اصاالحات میجای

بطور نمام یافتهای شکل نگرفت ،هرچهد که در این دوران ضارورت آماوزشهاای
حرفه ای تشخیص داده شده بود و کوششهایی نیز در این رابطه صورت گرفت .در
ابتدا برآوردی از نیروی کار ماهر مورد نیاز براساس پیشههاد صهایع مختلف در دهاه
 7310به عمل آمد .چهین کوششی در بیش از یک صد ساس قبل نشان مایدهاد کاه
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تصمیم گیران نمام آموزشی ژاپن اهمیت زیادی به مهابع انسانی و آماده ساازی آنهاا
در یک نمام برنامه ریزی شده ،قائل بودند .مقایسه آمار حاصال از ایان بارآورد باا
کشورهای پیشرفته ،ضرورت کوششهایی سیستماتیک دولت و بخش وصوصی را
برای تأمین نیروی ماهر مورد نیاز برای صهایع مدرن مورد تأکید قارار داد (توسالی،
) 3 :7831
سازمانهای عمومی و وصوصی مختلفی مسئولیت تأمین نیروی انسانی مااهر را
تحت نمارت و راههمایی وزارت کار و وزارت علوم برعهده گرفتهد .گذشته از این،
بساایاری دیگاار از واحاادهااای اقتصااادی و کاروانااههااا نیااز بااه صااورت مسااتقل،
آموزشهای ضمن ودمت و سایر آموزشهای غیر رسمی را دایر کردند .ایان نماام
آموزشی تا دهه  7330بیشتر به واحدهای بزرگ اقتصادی که تحت پوشاش دولات
بودند ،محدود می شد و گسترش آنها به بخش وصوصی از زمانی آغاز شاد کاه در
این دهه دولت به دلیل مشکالت مالی و فقدان مدیریت کارآمد مجبور شاد تماامی
صهایع به جز راه آهن ،ارتباطات و مهمات سازی را به بخش وصوصی واگذار کهد
(توسلی.)7831: 3 ،
از آن زمان به ب د ،صهایع وصوصی بزرگ به عرضه کههدگان اصلی نیروی کاار
ماهر تبدیل شدند .متون و تکیهکهای زم برای صهایع کوچک و متوسط ترکیبی از
تکهیکهای سهتی و تکهولوژی جدید بود و به همین دلیل ،نیازشاان باه متخصصاان
کمتر از صهایع بزرگ بود.
صهایع ژاپن در ساس  7180به ب د بدلیل شرایط جهگی بیشتر دولتی و در اوتیاار
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

نمامی گری قرار گرفت .آموزشی نیروی انسانی را براساس نیاز موق یات جهگای و
نه براساس نیاز طبی ی رشد تکهولوژی ،گسترش دههد .جهاگ جهاانی دوم موجاب
نابودی اساسی در ژاپن شد و جمع کثیری از افراد بیکار شدند .در نتیجه بکاارگیری
و سازماندهی نیروی بیکار که شدیدا ماایوس بودناد و در عاین حااس از مهاارت و
تخصص فو ال ادهای نیز برووردار بودند ،از مهام تارین وظاایف دولات ب اد از
جهگ به حساب میآمد .در سایه حمایت آمریکا و فرمهای اقتصاادی و سیاسای در
ژاپن شکل گرفت که انهدام نمامی گری و استقرار دموکراسی بود.
قانون آموزش حرفهای  7153اولین قادم بارای تاأمین نیازهاای فاوری صاهایع
نیروی کار ماهر_ بویژه صهایع فلزی و ماشین سازی و در دراز مادت بارای تاأمین
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نیازهای دائم تکهولوژی بود.

این قانون ف الیتهای آموزشی جدید را ترغیب مایکارد و عمادتا بار افازایش
دانش فهی کارکهان شاغل و کارگران بیکار و م لولین جهگی متمرکاز شاده باود .در
ساس  7111قانون آموزش فهی و حرفهای ماورد باازنگری قارار گرفات و در سااس
 7117طی یک برنامه توس ه ملی پانزده ساله جایگزین برنامه قبلی شد و باه ماورد
اجرا گذاشته شد .برنامه جدید بر آموزش مادام ال مار وادمت و در محایط اداره و
کاروانه تأکید داشت.
سیستم آموزشی ژاپن

در سیستم آموزشی ژاپن سه نو آموزش طراحی شاده اسات کاه باه صاورت
موازی با هم کار میکههد و در ویلی شرایط با هم تالقی نیز میکههد سیستم آموزش
مدرسه ای ،فهی و حرفهای و آموزش عالی .همه بچهها در سن شاش ساالگی وارد
مدرسه ابتدایی می شوند شش ساس را همه باید بخوانهد وقتی وارد مرحلاه متوساطه
دوم شدند میتوانهد قسمت فهی و حرفهای و یا ادامه تحصایل در سیساتم مت اار
مدرسه را انتخاب کههد .در سیستم م موس پس از شش ساس دیپلم دریافت میکههاد
اما در سیستم فهی و حرفهای پس از پهج ساس دیپلم فهی و حرفهای دریافت میکههد.
سه ساس اوس در هر مقطع تقریبا مشابه هم میباشد ولی در سیتم فهی و حرفهای باه
صورت مرحله مطالب فهی وارد دروس آنها میشود.
در صورتی که کارآموز تمایل داشته باشد پس از متوسطه اوس نیز مایتواناد باه
مدرسه فهی و حرفهای برود و تحصیالت واود را اداماه دهاد و پاس از ساه سااس
مدرک دیپلم فهی و حرفهای دریافت کهاد و نیاز باه گذرانادن سااس آوار مدرساه
می توانهد دو ساس ب د از مقطع دیپلم به تحصیل واود اداماه دههاد و مادرک فاو

مقایسه سیسنم
آموزشی (مهارتی)

دیپلم فهی و حرفهای دریافات کههاد .یاا ایهکاه پاهج سااس درس بخواناد و مادرک

جمهوری اسالمی ...

لیسانس فهی و حرفه ای دریافت کهد .بیش از  %30فارت التحصیالن در مقاطع فهی و

( 921تا )901

حرفهای استخدام میشوند .مدارس فهی در ژاپن موفق تر هستهد و دلیل آن ایهسات
که استانداردها و ت اریف مشاغل وود را از کاروانه و شرکتها دریافت میکههاد و
این استاندارد ها سری ا مورد تأیید سازمان گسترش نیروی انسانی ژاپن قرار میگیرد
و لذا نیروها نیز بالفاصله استخدام میشوند .در ژاپن مقطاع فاو لیساانس فهای و
حرفهای وجود دارد و قوانین آموزش فهی برای کاارگران حتای نیروهاای وادماتی

711

(نمافتچی ،فروشهده ،کارگر ساوتمانی ساده) باید آموزش ببیههد و مدارک صالحیت
زم را دریافت کههد( .کریمی و ری.)71 :7819 ،
دانشگاه پلی تکهیاک در ژاپان وابساته باه وزارت کاار ژاپان و زیرنمار مرکاز
گسترش نیروی انسانی می باشاد عاالوه بار دوره هاای آموزشای دانشاگاهی واود
رشتههای مربو به تربیت فهی و حرفهای نیز دارد که در آن مربیهاای ماورد نیااز
مراکز آموزشی تربیت میشوند و مربیهای ف لی نیز آماوزش باه روز مایبیههاد در
ژاپن مراکز آموزش فهی و حرفهای هیچ الزامی برای اساتفاده از مربایهاای واا
مثال کارت مربی گری را ندارد ولی بدلیل رقابت شادید آماوزش باویژه در بخاش
وصوصی وجود دارد ،شرایط استخدام مربیان بسیار سخت است .مربیان ض یف در
بازار حذ

میشوند هرچهد که مربیان آموزشهای زم و گواهیهامههاای م تبار را

اوذ می کههد ولی لیاقت و سابقه دروشان در باین مربیاان و محایط کاار بسایار باا
اهمیت است.
مراکز آموزش وصوصی می توانهد دورههاای آموزشای و مشااغلی را براسااس
استاندارد های زم ت ریف و آموزش بدههد و در صورت تأیید استانداردها از سوی
مراکز تربیت نیروی انسانی میتوانهد گواهیهامه رسامی صاادر کههاد و در غیار ایان
صورت مرکز وود گواهیهامه داولی صادر میکههد .این گواهیهامه آنقدر اعتباار دارد
که میتوان با آنها در کاروانجات استخدام شد.
آموزش فنی و حرفهای در ژاپن
فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

امروزه ،نمام آموزش فهی و مهارتی ،به عهوان یکی از اجزای مهم نمام آماوزش
و پرورش کشورها ،متصدی اصلی پرورش نیروی انسانی ماهر و نیماه مااهر اسات
(شیخ ا سالمی و همکاران)3 :7817 ،
شهاسایی این نمام ها بارای دساتیابی باه مادیریت اثار بخاش ضاروری اسات.
نمامهای آموزشی و تربیت حرفهای و مهارتی ،شبکه از سازمان هستهد که وادمات
گوناگون آموزشی و حرفاهای آماوزی را باا سافارش و راهباری مقاماات مختلاف
مسئوس برای انوا متفاوت مشتریان در سطح ملی ارائه مایکههاد (گاساکف:7839 ،
) 5
آموزش رسمی در کشور ژاپن متشکل از آموزش پایش دبساتانی (یاک تاا ساه
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ساله) ابتدایی ( شش ساله) ،متوساطه اوس (ساه سااس) متوساطه دوم (ساه سااس) و

آموزش عالی (دو تا پهج ساس) است .آنهاایی کاه آماوزش ناه سااله اجبااری را در
مدارس مقاطع ابتدایی و متوسطه اوس به اتمام میرسانهد ،ممکن است وارد مادارس
متوسطه دوم شوند.
م مو دانش آموزان در آزمون ورودی برای اداماه تحصایل در مادارس مقطاع
متوسطه دوم شرکت میکههد .عالوه بر دورههای تمام وقت دورههای نیماه وقات و
مکاتبه ای نیز وجود دارد .دورههای تمام وقت سه ساس طوس مایکشاد ،در حالیکاه
دورههای نیمه وقت یا مکاتبهای سه ساس یاا بیشاتر طاوس مایکشاد دو دوره اویار
عموما برای کارگران جوان طراحی شده است کاه مای وواههاد دوره متوساطه دوم
وود را در مسیری ان طا

پذیر و متهاسب با نیازهای شخصی یشان طی کههد .همه

این دوره ها مهجر به اواذ گواهیهاماه آموزشای متوساطه دوم مایشاوند ( ،unesco
) 077: 7

7

اغلب برنامهها و دوره متوسطه باه وسایله وزارت آماوزش ،فرههاگ ،ورزش و
علوم و فهاوری ارائه می گردد .انوا محادودی هام توساط ساایر موسساات ارائاه
میشود .وزارت دفا برای آنها کاه دوره آماوزش اجبااری را باه اتماام رساانده و
عالقمهد به ودمت در نیروی نمامی ملی هستهد ،مدارسی را دارد.
ژاپن دارای کمتر از  %7بی سوادی میباشد و سطح علمی افراد درآن فو ال اده
مطرح است .ژاپن ب د از جهگ جهانی در شش مرحله شارو باه سیاساتگذاری از
ساس  7195تا  711نموده است در مرحله ف لی که مرحله هفتم از سیاساتگذاری و
برنامه ریزی مهارتی در ژاپن است ،ارتقای ش لی کارکهاان واود حمایات مایکهاد
زیرسازی و ساوتارهای اجتماعی برای نیاز کاری بازار کار بررسی میشود و نیروی
کار براین اساس تربیت میشوند ی هی عمال استانداردهای ش لی بروز تهیاه و ارائاه

مقایسه سیسنم

میشود و نیروهای کاری حتی علیرغم ایهکه مش وس به کار هستهد ملازم مایباشاهد

آموزشی (مهارتی)

سطح فهی و حرفهای وود را با آموزشهای مدوام فهی و حرفاهای باروز نمایهاد .و

جمهوری اسالمی ...
( 921تا )901

این مورد برای کلیه کارکهان یقه آبی و یقه سفید الزامی میباشاد .همچهاین در ایان
مرحله ژاپهیها درصدد هستهد تا سن اشت اس وود را پاایین بیاورناد و نوجواناان را
نیز به کار های سبک تر وارد بازار کار کههد تا در مرحله که باه کمباود نیاروی کاار
1. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization .
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مواجه هستهد این افراد آماده باشهد .لاذا م یاارهاای فراگیار جهات ارتقاای ساطح
استانداردهای ش لی نوجوانان تهیه میکههد.
ژاپن دارای جم یتی بیش از  7 0میلیون نفر اسات کاه توزیاع  30میلیاون نفار
نیروی کار در ژاپن به شرح ذیل میباشد.
ویلی از مدارس فهای و حرفاه ای اساتانداردها و ت ااریف مشااغل واود را از
کاروانه و شرکت ها دریافت می کههاد .و باه نیروهاای واود را بار اسااس هماان
استانداردهای مورد نیاز آن کاروانه و شرکتها آموزش مای دههاد .ایان اساتانداردها
مورد تایید سازمان گسترش نیروی انسانی ژاپان قارار مای گیارد لاذا ایان نیروهاا
بالفاصله استخدام می شوند .در حاس حاضر تحصیالت فهی و حرفه ای در ژاپن تاا
مقطع فو لیسانس نیز گسترش پیدا کرده است .در ژاپن مشااغل کاارکر فرشاگاه،
کارگران ساوتمانی و کافه ها نیز بایاد آماوزش زم را دریافات و گواهیهاماه اواذ
کههد .مسوس اصلی آموزش مهارتی و تربیت مربی کالج های هساتهد کاه زیار نمار
وزارت کار و مرکز گساترش نیاروی انساانی باا بودجاه دولتای ،شاورای شاهر و
شهرداری ها مش وس به آموزش مهارتی هساتهد و الزاماا بایاد دوره ای اجبااری تاا
پایان متوسطه اوس را گذرانده باشد .مربیان در این کالج ها آموزش داده می شاوند و
مربیان قدیمی تر آموزشهای باه روز و جدیاد دیاده و گواهیهاماه رسامی دریافات
میکههد هرچهد که لیاقت و سابقه دروشان نیز مهم تلقی میشود.
جدول  .4تقسیم نیروی کاردر ژاپن

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی
سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

نوع

مشاغل

تولید و

شغل

خدماتی

صنایع

درصد

8 /5

/8

تجارت عمران کشاورزی
71/1

70/1

1/7

دولتی
1

حمل و

مالی

نقل

وبیمه

5/1

9/1

سایر
8/5

سازمان اشتغال در ژاپن

سازمان اشت اس در ژاپن یکی از سازمانهای تاب ه وزارت کار و امور اجتماعی و
درمانی ژاپن میباشد وظیفه این سازمان ردیابی مشاغل در جام ه ،ردیابی نیاازهاای
ش لی آیهده ،نحوه ارتقای مشاغل و ردیابی تکهولاوژیهاای جدیاد بارای مشااغل
موجود در جام ه میباشد.
در این سازمان انوا حرفهها ردیابی میشوند و هر ساله برای رفع نیاز جام ه به
این حرفهها استانداردهای ش لی و نیازهای حرفه ای جدید در زمیهه ایان حرفاههاا
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تدوین می شود و در اوتیار سازمان تربیت نیروی انسانی که سازمان دیگری وابساته

به وزارت کار ژاپن است قرار میگیرد تا سیستمهای آموزشی مورد نیاز بارای ایان
مشاغل تهیه شود.
جدول  .5نحوه حضور آموزش دیدگان فنی در بازار کار

صنعت اتومبیل

الکترونیک

ماشین آالت صنعتی

مدیریت آموزشی

% 1/1

9/3

3/1

الباقی

مسئوس سیاست گذاری در نمام  TVTکالجهای هستهد که هم در بخش دولتی و
وصوصی زیر نمر وزارت کار و رفاه مش وس به ف الیت هستهد.
در ژاپن نمام 7TVETوجود ندارد بلکه نمام  TVTوجود دارد .مسائوس سیاسات
گذاری در نماام

MECST

وزارت آماوزش ،فرههاگ ،ورزش ،علاوم و تکهولاوژی

است که با استفاده از گروه مشاوران سیاست گذاری در آن نمام انجام میشود.
مسئوس سیاست گذاری در نمام  8MHLWوزارت بهداشت ،کاار و رفااه اسات.
«واحد تجدید حیات دولت» که توسط حزب حاکم ژاپن ایجاد شده است سیاسات
گذاری آموزشی را هر دو نمام فو را برعهده دارد.
دانش آموزان پس از گذراندن مرحله متوسطه اوس می توانهد عالوه بار ورود باه
مرحله متوسطه دوم به کالجهای تکهولوژی یا دبیرستانهای حرفه ای کاه آموزشاهای
آنها بیشتر کاربردی است مراج ه کههد ،و مدارس مکاتبه ای ،پاره وقات و مادارس
ترکیبی وارد شوند .حاور در مدارس تکمیلی  8ساس و دورهای پاره وقت  8سااس
و بیشتر است .بر اساس پژوهش در ساس  ، 001ت داد کل دانش آماوزان دبیرساتان
در ژاپن  8/883/317نفر می باشد که توزیع آن مطابق جدوس زیر است:
جدول  .6توزیع دانش آموزان دبیرستان در ژاپن

عنوان

دانش آموزان دبیرستان

در صد

مقایسه سیسنم

جریان اصلی

/979/899

0/1 /8

آموزشی (مهارتی)

صه ت

11/ 31

0/3

تجارت

8/701

0/1/1

989/7 7

0/78

8/883/317

./700

دیگر

جمهوری اسالمی ...
( 921تا )901

(محقق ساوته)7811 ،
1. Technical and Vocational Education and Training
2. Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology
3. Ministry of Health, Labor and Welfare
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وزارت بهداشت ،کار و رفاه ژاپن فرمت شهاسهامه ش لی را تهیه و ارائاه نماوده
است تا کلیه افراد بتوانهد این شهاسهامه ش لی را تهیه و وزارت مزکاور بارای آیهاده
ش لی آنها برنامه ریزی و ش ل مهاسب و هماههگ با کارجو ایجاد نمایاد .در ایاران
مطابق ماده  3قانون اساسی وظیفه دولت ایجاد اشت اس است که متاسفانه عالوه بار
نداشتن سیاستگذاری و برنامه ریزی مهاسب برای ایجاد ش ل ،آیهده نگری زم نیاز
صورت نگرفته و سیل افراد مدرک به دست بیکار شاهد بر این موضو است.
آموزش عالی

آموزش دبیرستان

دورههای پیشرفته

بخش

بخش

مدارس م لولین و

متوسطه

متوسطه

استهثهائی

پیشرفته

مقدماتی

دوره پیشرفته

ابتدایی پیش دبستانی
بخش

بخش

ابتدایی

کودکستان

کالج فن آوری
پاره وقت

دوره های پیشرفته

از راه دور
دوره های پیشرفته
دوره های
پیشرفته از راه دانشگاه از راه دور
دور
دوره های
پیشرفته از راه

آموزشگاه از راه

مدارس

دور

متوسطه دوم

دور

کالج آموزش
وا

فصـلنامه
علـمــی
تخصصی

آموزشگاه های
متفرقه
کالج های

سپهر سیاست
سال چهارم
شماره سیزدهم
پاییز 9316

آموزش ویژه
مدارس
متفرقه

81

81

81

81

81

81

81

88

81

9

1

1

1

1

1

1

سالهای تحصیل در ژاپن
9 81 88 81 81 81 81 81 81 81 89 11 18 11 11 11

1

1 1 1 1 1

شکل  .8نظام آموزشی و آکادمیک و مهارتی و ارتباط عمودی و افقی آموزش ها و نحوه ادامه
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تحصیل در ژاپن (الری و کریمی)1814 ،

آموزش فهی و حرفه ای در ژاپن توسط سازمان ارتقاء مهابع انسانی و اساتخدام،
زیر نمر وزارت کار و بهداشت که متشکل از  1مرکاز آماوزش فهای و حرفاه ای
دولتی و  7کالج دولتی می باشدف الیت می کهد .در سیاساتگذاری آماوزش فهای و
حرفه ای ،سیاستهای صه تی ،گزارشهای استانی ،ت ییرات فهی و صه تی و ت ییار در
جم یت کارگری مهطقه ای با هماههگی بخش وصوصی باا مداقاه واا

در نمار

گرفته می شود .نمام ملی آزمون مهارت در ژاپن از سه قسمت تشکیل شاده اسات
که عبارتهد:
نمام ملی آزمون مهارت ش لی ،نمام اعتبار بخشی باه آزماون مهارتهاای شا لی
درون شرکتی و سازمانی و نمام آزماون گواهیهاماه کساب و کاار هرچهاد ارزیاابی
کارمهدان دولت توسط مقامات دولتی صورت می گیرد و به چهار سطح ی هی ویژه،
یک ،دو و سه درجه بهدی شده است .گواهیهامه سطح یک توسط وزارت بهداشات
و کار و دیگر سطوح توسط دولتهای محلی اعماس میشود.
جهت ایجاد امهیت برای کارفرما ،کارگران باید پویا باشاهد .لاذا بایاد سیساتمی
طراحی شود که براساس آن کارگران و کارفرمایان بتوانهد در زمیهه نیااز باازار کاار
رابطه داشته باشهد و کارگران حرفه و تحصیالت وود را براسااس نیااز باازار کاار
بهبود بخشهد .به همین دلیل نیاز دیده شد پهج ساوتار برای بازار کاار ژاپان ایجااد
شود .که توسط این پاهج سااوتار امهیات شا لی بارای کاارگران و همچهاین نیااز
کارفرمایان براساس بازار عرضه و تقاضا تأمین میشود .بهبود سازکاری بازار عرضه
و تقاضا ،ایجاد سیستم پشتیبانی تارویج و ترقای مشااغل ،افازایش و باروز نماودن
سیستم مرتبط با نیاز بازار کار به مهابع انسانی و ایجاد استانداردهای و سیستم هاای
ارزشیابی توانائیهای حرفه ای در ضمن در صورت بیکاری کارمهادان یاا کاارگران

مقایسه سیسنم

عالوه بر آموزش در مراکز فهی و حرفه ای حقو بیمه بیکاری به طور کامل توسط

آموزشی (مهارتی)

دولت پرداوت میشود و کاگران از امهیت مالی و درمانی زم برووردار هستهد.

جمهوری اسالمی ...
( 921تا )901

تمام کالجهای وصوصی باید توساط وزارت کاار و بهداشات مجاوز در یافات
کههد .ودمات مبادله ای استخدامی توسط دفاتر امهیتی محل کار باه ناام ساالم کاار
ارائه می شود.
در ژاپن نسبت م لم به دانش آموز  ،7/78مریبان  ،7/ 9و اساتید

 7/می باشد

و در ایران ههوز استاندارد واصی مطرح نیست .مراکز فهی و حرفه در ژاپان محایط
واق ی کاررا برای دانش آموزان فراهم می کههد .در ژاپن موسسه ای به ناام موسساه
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تحقیقات ملی وجود دارد که اقدامات پژوهشی پیشرو و آیهده نگاری کاه از ساوی
دولت دروواست شده است را انجام می دهد.
کالجهای فهی و حرفه ای ژاپن به سمت جذب کارآموز وارا از کشورهساتهد،
فازت التحصیالن دانشگاههای که جویای کارهستهد و جوانان نیز عالقاه واصای باه
ایهگونه آموزش دارند.
از وظایف وزارت کار و بهداشت ژاپن(رودوشیو) مدیریت و ترویج و واکاهش
به ت ییرات در ساوتار صه تی یا ش لی ،ایجاد فرصتهای برابر ش لی بارای همگاان،
هماههگ سازی کار و وانواده ،ارتقای ش لی برای سالمهدان ،حمایات از کاارگران،
مشخص شدن صهایع فرسوده ،ترویج یادگیری مادال مرو تجدید حیاات شارکتهای
کوچک و متوسط از وظایف اصلی این وزارتخانه می باشد.
درژاپن شرکتها ملزم هستهد که  %70از افراد مورد نیاز واود را از افاراد م لاوس
جسمی که توسط کالجها آموزش دیده اند استفاده کههد و در صورت عادم اساتفاده
جریمه نقدی صورت میگیرد .ارزیابی کامل و دقیق از کالج هاای آموزشای توساط
وزارت کار و بهداشت ژاپن 7که شامل کارکهان ،مربیان ،تجهیزات ،محتاوا درسای و
سرفصل آموزشی و مواد مصرفی صورت میگیرد.
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شکل  .4چارت تشکیالتی دایره تأمین منابع انسان ( ،سازمان آموزش فنی و حرفه ای)
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جدول  .7مقایسه ویژگیهای نظام مهارت در ژاپن و ایران

ویژگیهای نظام مهارت درایران

ویژگیهای نظام مهارت درژاپن
ت داد افراد آموزش دیده بر اساس نیازجام ه
و بازار است.

آمورش ها بدون هد

و برنامه وا

است و

نهاد های که نیاز بازار و جام ه را شهاسایی کهد
وجود ندارد.

سازمانهای دولتی و وصوصی تحت نمارت
کامل و هماههک با وزارت کار و علوم

عدم نمارت کامل بر آموزشگاهای آزاد و دویل

هستهد .و در سیاستگذاری و اجرا نقش ف اس

نکردن آنها در سیاستگذاری

دارند.
هدفمهد بودن و ف اس و تاثیر گذار بودن بخش

آیهده پژوهی واصی مد نمر در بخش وصوصی و

وصوصی

دولتی نیست

اهمیت وا

و ویژه به آموزشهای افراد در

عدم آموزشهای مستمر و متهاوب به کارمهدان و

حاس ودمت تا پایان عمر

کارگران یا دادن آموزشهای سطحی و غیر مرتبط

استانداردهای آموزشی کارآموزان ،محتوای

عدم بازنگری و به روز نبودن استانداردها و

آموزش و مربیان به روز است.

آموزشها مورد نیاز

پایین آوردن سن اشت اس و افزایش آموزشهای

افزایش سن اشت اس به دلیل تاویر در ورود به بازار

ش لی و زندگی

کار

وجود یک سازمان مستقل جهت رد یابی
اشت اس و هماههگی نهادهای دولتی و

عدم وجود نهاد مستقل سیاستگذاری

وصوصی جهت سیاستگذاری
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دریافت استانداردهای زم ش لی از صاحبان

عدم هماههگی در بخش دولتی و وصوصی با

صهایع

صاحبان صه ت و ودمات

رقابت شدید جهت آموزش در هردو بخش

عدم رقابت و هماههگی در بخش دولتی و

وصوصی و دولتی

وصوصی

قانونمهد بودن ،هدفمهد بودن ،ان طا

پذیر

بودن و بهره وربودن آموزشهای مهارتی
دارای صالحیت حرفه ای با ارزیابی کامل
تایید

آموزشهای

بخش

وصوصی

ارزیابی سطحی و سلیقه بدون استاندارد های زم
با

استانداردهای کامل از سوی مراکز تربیت
نیروی انسانی ژاپن
هردو کشور به اهمیت وا

آموزش مهارتی

واقف هستهد
هردو کشور دریک دوره تاریخی شرو به
اصالحات و تحوس آموزش کردن.
(محقق ساوته)7811 ،
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عدم ان طا  ،بهره وری و کیفیت آموزشی

عدم اعتماد کامل به بخش وصوصی حتی با وجود
قانون
هر دو کشور آموزش رسمی و غیر رسمی را
مهطبق و هماههگ کردند.
هر دو کشور دارای نمام پادشاهی و ارباب –
رعیتی بوده اند و به مساله فرههگ اهمیت می
دههد.

نتیجه گیری
در این پژوهش که با روش شش مرحله فلیپس به مقایسه و تطبیق سیاستگذاری
در آموزش مهارتی دو کشور آسایایی ایاران و ژاپان باا هاد

شاهاوت د یال ناا

کارآمدی نمام آموزش مهارتی ایران پرداوتیم.
از نتایج بدست آمده در این پژوهش اهمیات دادن هار دو کشاور باه آماوزش
مهارتی ،هماههگ کردن و مهطبق کردن آموزشهای رسمی و غیررسمی ،دارای نماام
پادشاهی و ارباب – رعیتی ،شرو اصالحات آموزشی در یک دوره تاریخی(میجی،
امیر کبیر) و گسترش روز افزون این آموزشها در هر دو کشور از نکات اشاتراک ،و
بازار محور بودن ،ان طا
وصو

پذیر بودن ،هدفمهد بودن ،بهرور بودن و هماههگی بخش

و دولتی و وجود نهاد سیاستگذاری مساتقل و کارآماد در ژاپان از نقاا

افترا و نبود این موارد در آموزش مهارتی ایران از د یل ناکارآمدی آن است.
بر کسی پوشیده نیست برای ایجاد توس ه اقتصاادی پایادار داشاتن یاک نماام
مهارتی مهاسب زم و واجب است ،و این امر محقق نمیگردد مگر با سیاستگذاری
مهاسب و نو نگاه و اهمیت آن در بین مسولین که بتواند ما را از وضع موجاود باه
وضع مطلوب سو دهد .در ژاپن داشتن سیاستگذاری آموزشهای فهی و حرفاهای
که در آن کلیه مسئولیتها ،شرایط کارآموزان ،شرایط مربیان و شرایط مجریان نحوه
ارزشیابی پایانی وآیهده محصوس و ...کامال شفا

و مشخص است.

دارا بودن چهارچوب صالحیت حرفهای مهطباق باا  ISCEDباا قادرت تحارک
عمودی و افقی بین نمام آموزشی مختلف و برعکس ایران وجود دارد.
لذا سیاستگذاری جامع آموزشهای فهی و حرفه ای کشور که در آن تمامی زوایا
د یل شرو آماوزش تاا ت یاین صاالحیت حرفاه ای افاراد و ایجااد شا ل بارای

مقایسه سیسنم

کارآموزان را در بر بگیرد ،باید تدوین ،اجرا و ارزیابی شود .اماا متاسافانه باروال

آموزشی (مهارتی)

هزیهه های سهگیهی که در بخش دولتی و وصوصی صورت گرفته است ههوز نتاایج

جمهوری اسالمی ...
( 921تا )901

زم بدست نیامده و انتقاداتی به این سیستم وارد است که نیاز به اصالحات دارد.
در این راستا موارد ذیل نیاز آموزش فهی و حرفهای در ایران میباشد:
 .7ساوتن شبکه اطالعات و اتصاس بخاش عماومی و وصوصای باه کاارگران
جویای کار.
 .ف اس نبودن استخدام موقت ،پاره وقت و کوتاه مدت جهت آموزشهای زم
 .8احداث واحدهای مشاوره ش لی.
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 .9افزایش و بروز نمودن سیستمهای مرتبط با نیاز بازار کار به مهابع انسانی:
الف) جمع آوری اطالعات در مورد مشاغل و کارگر نیاز بازار کار.
ب) جماااع آوری اطالعاااات در ماااورد دروس و دورههاااای آموزشااای و
استانداردهای آموزشی.
ا) جمع آوری اطالعات در مورد ارزشیابی.
 .5ایجاد استانداردها و سیستم ارزشیابی توانائیهای حرفهای و ارزشیابی جدیاد
و استاندارد.
 .1تهیه و تدارک دورههای متهو آموزشی برای نیازهای ش لی بازار کار:
الف) تشویق و ایجاد جذابیت برای بخش وصوصای باه ایجااد دورههاای
ابتکاری بر اساس نیاز بازار.
ب) تالش در ارزیابی و تأمین سریع و ف ااس تاک تاک نیاازهاا در بخاش
وصوصی و اعتماد به انها و با بردن کیفیت آموزشی.
ا) تامین و ارتقای کیفیت آموزشی مراکز آموزش وصوصی و همااههگی
بین بخش وصوصی و دولتی.
د) تامین ادامه تحصیل با طراحی در مراکز فهی و حرفهای و دانشگاههاا و
دبیرستانها.
 .1داشتن یک نهاد سیاستگذاری مستقل در امر آموزشهای فهی و حرفه ای کاه
با سایر نهادها و بخش وصوصی هماههگ باشد.
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