
ـــا  شاخص هـــ
و نظام هـــــای 
زش هــــای  آمو
فنی و حرفه ای دورۀ 
دوم  متوسطه

اشاره
با توجه بــه پژوهش های گســترده ای كه در زمینة 
همواره  است،  انجام شده  فنی و حرفه ای  آموزش های 
این ســؤال مطرح می  شــود كه: آیــا آموزش های 
فنی  و حرفه ای در ایران نیاز به تحول دارد؟ یا اصواًل با 
یك »رفورم« و تغییر جزئی می توان اهداف آموزشی 
را محقق ساخت و نیازهای بازار كار را از طریق اجرای 

صحیح آموزش های فنی و حرفه ای تأمین كرد؟
ســؤال دیگری که مطرح می شــود این اســت که: 
آیــا »خروجی هــا«1 و »پیامدهــای«2 آموزش های 
فنی و حرفه ای باید به گونه ای باشد که نیاز بازار کار را 
تأمین کند؟ یا اصواًل نباید توجهی به بازار کار داشت و 
صرفًا باید به آموزش مبتنی بر آموزش پرداخت؟ بدیهی 
است چنانچه بخواهیم آموزش های فنی و حرفه ای به 
بازار کار متصل شوند، انجام نیاز سنجی شغلی ضرورت 
دارد. از ســوی دیگر این بحث مطرح می شود که آیا 
خانواده ها می پذیرند،  فرزندان خود را برای تحصیل در 
سطح دیپلم با عنوان كمك تكنسین بفرستند یا خیر؟ 
در این مقاله قصد داریم با اتکا به پژوهش های انجام 
شــده در ســطح جهان و ایران، مطالعة مقایسه ای 
نظام آموزش فنی و حرفه ای رسمی در دورة متوسطه، 
و مطالعــة تطبیقی اجمالی بین ایــران و تعدادی از 
کشور های جهان و آنچه که در سال های اخیر در ایران 

می گذرد به این پرسش ها پاسخ دهیم.

سید محمود صموتي

مقاله
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مقدمه
شــاخص های متعددی مانند شایســتگی و مهارت 
ورودی، یا پیامد نظام آموزش و تربیت فنی و حرفه ای 
در ارتبــاط با آموزش هــای فنی و حرفــه ای وجود 
دارند که شــاکلة اصلی آموزش هــای فنی و حرفه ای 
را در بر می گیرند. همچنیــن آموزش و تربیت فنی و 
حرفــه ای به دلیل نیاز به فضــا و تجهیزات خاص و 
نســبتًا هزینه بر از یک ســو، و بین رشته ای بودن از 
سوی دیگر، از گســتردگی و پیچیدگی های ویژه ای 
برخوردار اســت. یكی از چالش ها و مشكالت اصلی 
در زمینة مطالعة مقایســه ای در این مقوله، ارتباط 
مســتقیم این نظام آموزشــی بــا بــازار کار، نظام 
اقتصادی و بافت فرهنگی و جمعیتی كشورهاســت. 
لذا هنگام بررسی های تطبیقی باید به شاخص های 
دیگری از جمله شــاخص های اقتصادی، بازار كار و 
فرهنگی نیز توجه کــرد. این موضوع زمانی اهمیت 
بیشــتر پیدا می کند که هدف از پژوهش مقایسه ای 
كشــورها، ارائــة راه حــل و برنامه ریــزی برای یك 
كشــور خاص باشــد. از دید گاه »مرکز بین المللی 
آموزش و تربیت فنی و حرفه ای یونسكو« )یونیوك(، 
چالش های پیش رو در مقایســة كشــورها شــامل 
مــواردی مانند، »پوشــش دهی انــواع آموزش های 
از  فنی و حرفه ای  آموزش  فنی و حرفه ای«،»تشخیص 
انواع دیگر آموزش ها«، »تقسیم بندی و دسته بندی 
انواع برنامه های آموزش فنی و حرفه ای« و»سطوح و 

شیوه های ارائه ها«ست.
مركز آموزش فنی و حرفه ای یونسكو، در سال های اخیر، 
اطالعات آموزش فنی و حرفه ای كشــورهای مختلف 
جهان را پس از انجام فرایند اعتباربخشی منتشر كرده 
است. تاكنون حدود 65 كشور این فرایند را به پایان 
رســانده اند. همچنین دیگر مراكــز آموزش و تربیت 
فنی و حرفه ای بین المللی، مانند »مركز فنی و حرفه ای 
اروپــا« )CEDEFOP( و »بانك جهانی«3 پژوهش ها 
و بررســی هایی در مورد نظام آموزش فنی و حرفه ای 
كشــورهای مختلف جهان انجام داده اند كه می توان 
در مطالعة مقایســه ای از آن ها بهره جست. از سوی 
 )OECD( دیگر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
نیز اخیراً به ارائة توصیه ها و نتایج نشســت های خود 
در زمینة آموزش های فنی و حرفه ای دست زده است. 
پیام »یادگیری برای شغل« یکی از توصیه نامه های این 
سازمان به منظور آموزش»آمادگی شغلی« به ویژه در 

دورة متوسطه دوم است.
در ایــن پیام بر باید هــا و نبایدهــای آموزش های 

فنی  و حرفه ای، دستیابی به شغل، رشد تولید، گسترش 
فضای رقابت، کاهش فاصله بین یادگیری و شــغل، 
مقابله با فشــارهای اقتصادی، حمایت از آموزش های 
فنی و حرفه ای، توسعة حرفه ای و نیاز به شایستگی های 
وسیع تر، مهارت های مورد نیاز برای آموزش گیرندگان، 
نقش راهنمایی حرفه ای در رشــد ایــن آموزش ها، 
یادگیــری در محیــط و کنترل کیفیت و ســنجش 

استاندارد برای صالحیت حرفه ای تأکید شده است.

چارچوب استاندارد های طبقه بندی 
بین المللی

تنوع گســترده ای برای  طبقه بندی آموزش وجود 
دارد. یکی از این طبقه بندی ها، »استاندارد بین المللی 
ISCED« است. »ISCED« به معنی طبقه بندی 
بین المللی اســتاندارد آموزشــی بــرای بخش های 
گوناگون آموزش های رســمی کشور هاست. امروزه 
این استاندارد در سطح بین المللی مورد پذیرش قرار 

گرفته است و کشور ایران نیز از آن تبعیت می کند.
در این طبقه بندی سه نوع »آموزش فنی و حرفه ای«، 
»آموزش پیش فنی و حرفــه ای« و»آموزش نظری و 
عمومی« وجود دارد که نظام آموزش فنی و حرفه ای 
كشورها نیز قســمتی از این طبقه بندی را تشکیل 
می دهد. از استاندارد بین المللی ISCED، نسخه های 
مختلفی مانند  ISCED97  و  ISCED2011 به 
صورت شش سطحی و هشت سطحی ارائه می شود. 
برای کسب اطالعات بیشــتر به سایت های مربوطه 

مراجعه کنید.

انواع شاخص ها در استاندارد های 
بین المللی

   برای یافتن پاســخ  ســؤال های مطرح شده در 
اشارة مقاله، الزم است شاخص های معینی را تعریف 
کنیم. از آنجا که تنوع بسیار گسترده ای از شاخص ها 
وجود دارد، به آســانی نمی توان شاخص مناسبی را 
انتخاب کرد. با توجه به فعالیت های انجام شــده در 
مركز آموزش فنی و حرفه ای یونســكو، خوش بختانه 
این مرکز شــاخص ها را انتخــاب و در پژوهش های 
خود ارائه کرده است. پس از مطالعه و بررسی اسناد 
بین المللی، می توان از بین آن ها شاخص هایی را كه 
دارای توجه بیشتر و فراوانی باالتری بوده اند استخراج 
و انتخاب کرد. تعدادی از  این شاخص ها عبارت اند از:
 نــرخ ثبت نام دانش آموزان فنی  وحرفه ای در دورة 

راهنمایی و متوسطه؛

كلیدواژه ها: 
آموزش فنی وحرفه ای، 

نیازهای بازار كار، 
شاخص های آموزشی، 

مطالعة تطبیقی

پیام »یادگیری 
برای شغل« یكی از 

توصیه نامه های این 
سازمان به منظور 
آموزش»آمادگی 

شغلی« به ویژه در 
دورۀ متوسطه دوم 

است
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 مدت زمــان آمــوزش در دوره هــای گوناگون 
تحصیلی؛

 نسبت تعداد هنرجو به هنر آموز؛
سرانه تولید ناخالص داخلی؛

 نوع ساختار آموزش نظام رسمی؛
تركیب محیط های یادگیری؛

 مدت زمان آموزش قبل از اشتغال؛
 دسترسی به تحصیالت تكمیلی؛

 روش نیازسنجی آموزشی؛
 درصد زمان آموزش عملی به كل آموزش؛

 نحوة تأثیرگذاری بازار كار بر آموزش؛
روند كاربست چارچوب صالحیت های حرفه ای ملی؛

شایستگی های غیرفنی.
یاد آور می شود، شاخص های دیگری نیز وجود دارند که 
به دلیل فراوانی و اثر بخشی کم، از آن ها صرف نظر شده 
است. همچنین با توجه به بافت فرهنگی، بافت صنعتی، 
بافت بومی و اقلیمی کشور ها، در مطالعات آماری کمیت 

اختصاص یافته به شاخص ها متفاوت است.

آمار و شاخص های کلی
در یک پژوهش فرا گیر که در مرکز یونیوک وابســته 
به سازمان جهانی یونســکو روی 207 کشور جهان 
انجام شده، شاخص هایی مانند سن ورود فراگیرندگان 
به دوره های مختلف، طول دوره و مواردی مشــابه آن 
مورد توجه قرار گرفته است. از آنجا که تعداد کشورها  
و شاخص ها نســبتًا زیاد است، به منظور درک فرایند 
کار، از بین 207 کشور 10 کشور را انتخاب کرده ایم. 
مالک انتخاب کشور ها، »میزان توسعه«، »تشابه نظام 
آموزشی« و »تطابق فرهنگی به خاطر توسعة صنعتی« 
و تشابه نظام آموزشی بوده است، مثاًل انتخاب کشور 
»فرانسه« به دلیل توسعة صنعتی و تشابه نظام آموزشی 
آن با کشور »ایران« و »زیمباوه« به عنوان یک کشور 
توسعه نیافته انتخاب شــده است. جدول 1 این آمار  
و ساختار کلی آموزشی کشــورهای جهان  را نشان 
می دهد. مثاًل با اســتفاده از این آمار  می توان تعداد 
کشــور هایی )58 کشــور( که در آن ها دورة کاردانی 

وجود دارد را مشخص و با هم مقایسه کرد.
جدول1. ساختار كلی آموزشی كشورهای جهان و آمار آن

ی
تعداد ماه در طول سال آموزش

ماه پایان سال

ی
صیل

ماه شروع سال تح

ی
ش اجبار

ن پایان آموز
س

ی
ش اجبار

ن ورود آموز
س

ی
ش اجبار

طول آموز

A
ی-4

طول دورة كاردان

A
طول دورة متوسطه-3

A
ی-2

طول دورة راهنمای

ی
طول دورة ابتدای

ستان
ش از دب

ت دورة پی
 مد

A
ن ورود به دورة فوق دیپلم- 4

س

A
ن ورود به دورة متوسطه 3

س

A
ی-2

ن ورود به  دورة راهنمای
س

ی
ن ورود به دورة  ابتدای

س

ستان
ش از دب

ن ورود به پی
س

شور
ك

9 12 3 ... ... ... 0 3 3 6 4 0 16 13 7 3 Afghanistan
افغانستان

9 5 8 ... ... ... 0 3 3 6 4 ... 16 13 7 3 Finland
فنالند

9 6 9 ... ... ... 2 3 4 5 3 17 15 11 6 3 France
فرانسه

11 9 10 ... ... ... 1 3 6 4 3 19 16 10 6 3 Germany
آلمان

9 6 9 ... ... 6 2 4 3 5 1 0 14 11 6 5 Islamic Republic of Iran
جمهوری اسالمی ایران

11 3 4 ... ... ... 1 3 3 6 3 18 15 12 6 3 Japan
ژاپن

8 6 10 14 6 9 0 3 3 6 3 0 15 12 6 3 Lebanon
لبنان

10 11 1 ... ... ... 0 4 3 6 2 0 15 12 6 4 Malaysia
مالزی

9 6 9 ... ... ... 0 3 3 5 3 0 14 11 6 3 Turkey
تركیه

11 12 1 ... ... ... 0 4 2 7 3 0 15 13 6 3 Zimbabwe
زیمباوه

مالک انتخاب 
كشور ها، »میزان 
توسعه«، »تشابه 
نظام آموزشی« و 
»تطابق فرهنگی 
به خاطر توسعة 
صنعتی« و تشابه 
نظام آموزشی بوده 
است
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شاخص های تنوع سطوح آموزش 
فنی و حرفه ای

ســازمان یونیوک در آمــار دیگری شــاخص های 
را  فنی و حرفــه ای  آمــوزش  ســطوح  تنــوع 
فنی و حرفــه ای  آموزش هــای  ورود  براســاس 
 بــه دوره هــای گوناگــون آموزشــی و اســتاندارد 
ISCED 97 و سطوح تعریف شده برای آن را برای 
207 کشــور ارائه و مقایسه کرده است. با استفاده از 
این آمــار در می یابیم که آموزش های فنی و حرفه ای 
در کشــور های متفاوت از چه دوره و از چه سطحی 
شروع می شود. در جدول 2 نمونه هایی از این آمار ها 
 را مشــاهده می کنید. این جدول، سطوح آموزشی 
ابعــاد  از  را   ISCED4،  ISCED3 ،ISCED2
مهارتی، شایســتگی و صالحیت حرفــه ای تعیین 
می کند. این ســطوح در اســناد »دفتر برنامه ریزی 
و  فني وحرفــه اي  درســي  كتاب هــاي  تألیــف  و 
كاردانش ســازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی« 
وزارت آموزش و پــرورش برای رشــته های گوناگون 
تعریف  به طــور دقیق  فنی و حرفه ای  آموزش هــای 
شــده اســت. ولــی به طــور خالصــه می توانیم 
بگوییم کــه ســطح ISCED1  کارگر ســاده، و 
 ســطح  ISCED2 کارگــر نیمه ماهــر و ســطح

 ISCED3 کارگر ماهر یا کمک تکنســین و سطح 
  ISCED5B تکنسین است. در ضمن ISCED4
نوعی از برنامة دانشگاهی فنی وحرفه ای است که در 
حد دوره کارشناســی آکادمیک با درس های بیشتر 
عملــی به اجرا در می آیــد و در نهایت به صالحیت 

حرفه ای می انجامد.
بررســی جدول 2 روی 207 کشور نشان می دهد 
که دورة راهنمایی فنی و حرفه ای فقط برای 48 کشور 
)حدود 25 درصد(در سطح ISCED 1  به اجرا در 
می آید و اغلب این کشــورها، به جز استرالیا و هند، 
در زمرة کشور های فقیر و توسعه نیافته هستند. اما 
دورة متوسطة فنی و حرفه ای در 149 کشور یعنی 75 
درصد کشورها در سطحISCED 2 اجرا می شود. به 
عبارت دیگر، نسبت اجرای دوره های فنی و حرفه ای 
در جهان حدود ســه برابــر دوره هــای راهنمایی 
فنی و حرفه ای اســت. با بررسی ستون 3 در می یابیم 
که 129 کشور، یعنی حدود 50 درصد، دورة کاردانی 
دارنــد. پس می توان نتیجه گرفت که جامعة جهانی 
نیازمند کارگر و تکنســین ماهر، شایســته و واجد 

صالحیت است.

جدول2. شاخص های تنوع سطوح آموزش فنی  و حرفه ای
ت نام در

 وجود ثب
ISCED دورة

 5B
 

س حرفه ای(
)كارشنا

ش  
 انواع سطوح آموز

 فنی و حرفه ای به كار
رفته

ص تنوع سطح
 شاخ

ش فنی و حرفه ای
آموز

 كاردانی فنی و حرفه ای
ISCED

4

 متوسطه
 فنی  و حرفه ای
U

SCED
3

 راهنمایی فنی وحرفه ای

ISCED
2

كشور Country

ف
ردی

 ISCED2+3 * *   استرالیا Australia 11

000 ISCED3+4 *   * افغانستان Afghanistan, Islanic 
Republicof

2

 ISCED3+4 2   * فنالند Finland 66

 ISCED3+4 2   * فرانسه France 67

 ISCED3+4 2   * آلمان Germany 71

 ISCED3+4 2   * ایران Islamic Republi of Iran 88

 ISCED3+4 2   * مالزی Malaysia 113

 ISCED3 1 *  * تركیه Turkey 190

 ISCED2+3 2 *   اوگاندا Uganda 194

 ISCED4 1  * * زیمباوه Zimbabwe 207

* از كشور مربوط آماری ارائه نشده است.

 جدول، سطوح 
 آموزشی 

 ISCED3 ،ISCED2
،ISCED4 را از ابعاد 

مهارتی، شایستگی 
و صالحیت حرفه ای 

تعیین می كند. این 
سطوح در اسناد 

یزی  »دفتر برنامه ر
و تألیف كتاب های 

درسی فنی وحرفه ای 
و كاردانش سازمان 

یزی  وهش و برنامه ر پژ
آموزشی« وزارت 
ورش  آموزش و پر

برای رشته های 
گوناگون آموزش های 
فنی و حرفه ای به طور 

یف شده  دقیق تعر
است
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شاخص نرخ ثبت نام   
براســاس پژوهش های انجام شــده، نرخ ثبت نام 
دانش آموزان دورة راهنمایی و ابتدایی در آموزش های 
فنی و حرفه ای به كل دانش آموزان دوره بین قاره های 
جهان، قارة اروپا با میانگین 48 درصد و اقیانوســیه 
با 41 درصد بیشــترین نرخ ثبت نام، قاره های آسیا 
و آمریــکای جنوبی بــا 18 درصــد در رتبة دوم و 
آمریکای شمالی با 10 درصد در ردة آخر قرار دارد. 
در دورة آموزش راهنمایی فنی و حرفه ای اقیانوســیه 
با 16 درصد باالترین ثبت نــام را به خود اختصاص 
داده است. در قارة آسیا و آمریكای جنوبی ثبت نام در 
دورة راهنمایی )متوسطة اول( تقریبًا ناچیز است. با 
توجه به این گزارش، آمار مربوط به ثبت نام نمی تواند 

اطالعات قابل استفاده ای را در اختیار ما قراردهد.

شاخص مدت زمان آموزش 
فنی و حرفه ای رسمی در دوره های 

تحصیلی
براســاس پژوهش هــا، مــدت زمــان آمــوزش 
فنی و حرفــه ای رســمی در دوره هــای تحصیلــی 
راهنمایی، متوســطه و كاردانی، براساس كدگذاری 
نظام طبقه بنــدی آموزش بین المللی  ISCED، به 
ترتیب 3، 3 و 2 ســال است. در نظام آموزشی فعلی 
ایران این مدت به ترتیب 3، 2 و 2 سال است. یعنی 
مدت زمان آموزش فنی و حرفه ای دوره متوســطه به 
مدت یك ســال از میانگین جهانی كمتر است. طول 
مدت زمان آموزش فنی و حرفه ای و آموزش عمومی و 
نظری به طور متوسط بین كشورهای متفاوت جهان 
تقریبًا برابر است. در نظام آموزشی فعلی که از سال 
تحصیلی 1369 تــا 1395 به اجرا در می آید. زمان 
آموزش دورة فنی و حرفه ای به صورت 3، 3 و 2 اصالح 

شده است.

شاخص دسترسی سطوح باالتر 
آموزشی

در ایــن شــاخص بــه ایــن ســؤال که آیــا به 
مشــارکت کنندگان در برنامة آموزش فنی و حرفه ای 
اولیه )عمدتًا دورة متوســطه( اجازه داده می شود که 
به سطوح باالتر آموزش عالی دسترسی پیدا کنند و 
اگر می توانند، به چه میزان این دسترسی وجود دارد، 
پاسخ داده می شود. برای نمونه، در کشور فرانسه در 
حدود 63 درصد دانش آموختگان دوره های آموزش 

فنی و حرفه ای بــه نظام آموزش عالــی آکادمیک و 
آموزش فنی وحرفه ای دسترســی دارنــد. در ایران 
تقریبًا امــکان ادامة تحصیل برای اکثر دانش آموزان 
در دوره هــای باالتر آموزش فنی و حرفــه ای فراهم 
شــده اســت،  ولی مالک گزینش و ورود به دوره ها، 
پیوســتگی الزم با برنامه هــا و یادگیری قبلی ندارد 
و مثاًل در دوره های دانشــگاه علمی کاربردی، رشتة 
تحصیلی قبلی بسیاری از ورودی ها كاماًل غیر مرتبط 
است. لذا ادامة تحصیل دانش آموختگان هنرستانی 
در ســطوح باالتر در ایران نیازمنــد تجدید نظر در 

طراحی برنامه های آموزشی است.

شاخص روش و شیوه نیازسنجی 
آموزشی 

نیازسنجی آموزشــی یکی از مهم ترین عوامل برای 
افزایــش کیفیت آموزش های فنی و حرفه ای اســت. 
در کشور های جهان اســتخراج اطالعات بازار کار و 
بررسی اســتاندارد عملکرد دانش آموزان در محیط 
کار با روش ها و ابزارهای گوناگونی انجام می شــود. 
روش های مورد اســتفاده در کشــورها آســیایی و 
اروپایــی برای انجام نیازســنجی می تواند ابزار هایی 
مانند سرشــماری جمعیتی، پیمایش از كارفرمایان، 
پیمایش نیازهای مهارتی آموزشــی، بررسی منظم 
نیروی كار و مطالعه دانش آموختگان باشــد. انتخاب 
ابزار و روش نیاز ســنجی تا حدود زیــادی به بافت 
اقلیمی، جمعیتی و صنعتی کشــور ها بستگی دارد. 
برای نمونه در کشــور آلمان به دلیل وجود »سیستم 
آموزشــی دوگانه«4،  نیاز ســنجی فقــط از طریق 
سر شــماری انجام می شــود، یا در كشــور اندونزی 
به طور منظم از کارفرمایان نیازســنجی آموزشــی 
صورت می گیرد. در کشور استرالیا بیش از 75 درصد 
برنامه های آموزشــی فنی و حرفه ای بر اساس برنامه 

منظم بررسی نیروی کار، ارائه می شود.
اولین نیاز ســنجی در ایران در ســال 1369 هجری 
شمســی با تحلیل مشــاغل صورت گرفت و برنامة 
در حال اجرای هنرســتان ها براساس نظریة بلوم5 
تدوین شد و به اجرا در آمد.در سال 1391 ضرورت 
تجدید نظــر در برنامه های آموزشــی فنی و حرفه ای 
در دســتور کار ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی 
آموزشــی قرار گرفت و به دفتر برنامه ریزی و تألیف 
آموزش هــای فنی و حرفه ای مأموریت داده شــد تا 
براساس نیازسنجی شــغلی و آموزشی برای توسعه 
و اجــرای آموزش فنی و حرفه ای اقــدام كند. در این 

مدت زمان آموزش 
فنی و حرفه ای 
رسمی در دوره های 
تحصیلی راهنمایی، 
متوسطه و كاردانی، 
براساس كدگذاری 
نظام طبقه بندی 
آموزش بین المللی  
ISCED، به ترتیب 3، 
3 و 2 سال است. در 
نظام آموزشی فعلی 
ایران این مدت به 
ترتیب 3، 2 و 2 سال 
است
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راســتا دفتر توانست با یک کار فشرده و طاقت فرسا 
و با اســتفاده از تجربیات جهانی، اسناد سر شماری 
جمعیتی، اســناد بازار کار، اسناد نهاد های دولتی و 
غیر دولتــی مرتبط، پیمایش از كارفرمایان، پیمایش 
نیازهای مهارتی آموزشی و نیاز های بازار کار برنامة 
دورة جدیــد نظــام 6-3-3 را تدویــن و ارائه كند.
برنامه ها در دو بازة دنیای کار و دنیای آموزش تدوین 
شدند و در نهایت اسناد دنیای کار شامل استاندارد 
شایستگی حرفه، استاندارد  ارزشیابی حرفه  و 
اسناد دنیای آموزش شامل اسناد پشتیبان، مطالعة 
برنامة  برنامة درسی، سند  تطبیقی، راهنمای 
درســی برای هر درس، ماكت بستة یادگیری 
پایة دهم، کتاب درسی، کتاب همراه هنرجو 
و کتاب راهنمای معلم برای هر یک از رشته های 
مصوب تهیه شــدند. تعداد اســناد برای هر رشــته 
مشتمل بر 14 سند و برای تمام رشته ها حدود 560 

سند است که در سایت دفتر بار گذاری شده است. 

شاخص نسبت درصد زمان آموزش 
عملی به زمان کل دوره آموزش 

فنی و حرفه ای
یکــی از مهم ترین شــاخص های آموزش و تربیت 
فنی و حرفه ای در ســطح بین المللی، شاخص درصد 
زمان آموزش عملی در دورة متوسطه فنی و حرفه ای 
اســت. این شاخص برای کشــور های مختلف عضو 
تهیه   )OECD( اقتصادی  ســازمان همکاری های 
شــده اســت. در کشــور فنالند 76 تا 100 درصد 
برنامه های آموزشــی دارای بیش از 75 درصد زمان 
آموزش عملی نسبت به کل زمان آموزش متوسطة 
فنی و حرفه ای اســت. یعنی بیشــتر حجم برنامه ها 
به صورت آموزش عملی اجرا می شود. در کشور های 
مختلف، زمان آموزش عملی نسبت به نوع برنامه ها 
متفاوت اســت و از یک چارچوب و استاندارد خاص 
پیروی نمی کند، ولی این شــاخص در اکثر کشورها 
باالتر از 50 درصد اســت. در کشــور ایران در دورة 
متوســطة فنی و حرفه ای در حال اجرا، نسبت زمان 
آموزش عملی به آموزش متوســطة فنی و حرفه ای را 

می توان از دو دید گاه مورد بررسی قرار داد:
الف( اگر آموزش دورة متوســطه ســه ساله فرض 
شود، نسبت درصد زمان آموزش عملی به زمان کل 
آمــوزش بین 26 تا 43 درصد و میانگین آن در کل 
برنامه ها در سال 91-1390 حدود  33 درصد است.
ب( اگر دورة متوســطة آموزش فنی و حرفه ای را دو 

ساله در نظر بگیریم )سال دوم و سوم هنرستان(، این 
شــاخص بین 39 تا 60 درصد و میانگین 45 درصد 
می شود، در هر دو صورت در برنامة در حال اجرا، این 
شاخص در ایران کمتر از کشورهای دارای سبک در 

آموزش فنی و حرفه ای است.
 در برنامه ریــزی دورة آموزش های فنی و حرفه ای در 
نظام 6-3-3، پیشنهاد سازمان پژوهش برای نسبت 
درصد زمان آموزش عملی به زمان کل دورة آموزش 
فنی و حرفه ای 60 درصد بوده اســت که در صورت 

تصویب شورای عالی اجرایی خواهد شد.

 شاخص نقش دنیای کار در نظام 
آموزش فنی و حرفه ای

یکی دیگر از شــاخص های مهم در ارتقای کیفیت 
بهره برداران  مشــارکت  فنی و حرفه ای،  آموزش های 
در فرایند هــای برنامه ریزی نظام آموزشــی اســت. 
اصلی ترین بهره برداران آموزشی، عالوه بر هنرجویان، 
کارفرمایان، اتحادیه ها و صنوف هستند. کارفرمایان 
می توانند از دو مســیر مشــورت و تصمیم گیری در 
برنامه های آموزش های فنی و حرفه ای مشارکت کنند. 
این مشارکت می تواند در فرایند تهیة برنامة درسی، 
محتوی آموزش عملی، اثبات شایستگی های کسب 
شــده و اعطای صالحیت ها باشد.. در کشور استرالیا 
کارفرمایان در مورد تهیــة محتوای آموزش عملی، 
شایستگی های کسب شده و صالحیت های ارائه شده 
به دانش آموزان تصمیم می گیرند. در کشور دانمارک 
کارفرمایان در تمام فرایندهای برنامة درسی، محتوی 
آموزشی، شایستگی های کسب شده و صالحیت های 
ارائه شــده، هم مشــورت می دهنــد و هم تصمیم 
می گیرند. در کشــور ترکیه کارفرمایان بیشتر نقش 
تصمیم گیــری را در آموزش هــای فنی و حرفه ای بر 
عهده دارند. در اغلب کشورها در مورد شایستگی های 
کسب شــده و صالحیت های اعطا شده )ارزشیابی( 
کارفرمایان نقش تصمیم گیری یا مشورتی را بر عهده 
دارند. در کشــور آمریکا کارفرمایان در مورد تعیین 

شایستگی و صالحیت تصمیم  می گیرند.
در کشور ایران در فرایند برنامه درسی فنی و حرفه ای 
دورة متوســطه، دنیای کار غالبًا نقش مشورتی را بر 
عهده دارد. اغلب کارفرمایان در تعیین شایستگی ها 
و صالحیت های هنرجویان در فرایند تصمیم گیری 
یا مشورت دخالت داده نمی شوند. به منظور برطرف 
کردن این نقــص، در برنامه ریزی دورة آموزش های 
فنی و حرفه ای در نظام 6-3-3 در ایران، از استاندارد 

یكی دیگر از 
شاخص های مهم 

در ارتقای كیفیت 
آموزش های 

فنی و حرفه ای، 
مشاركت بهره برداران 

در فرایند های 
یزی نظام  برنامه ر

آموزشی است
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بین المللی ایسکو 2008 استفاده شده است. یکی از 
توصیه های اصلی در این اســتاندارد پر رنگ کردن 
نقش کارفرمایان و دست اندر کاران در صنعت است. 
استفاده از روش »دیکوم« در فرایند برنامه ریزی بسیار 
مؤثر و کمک کننده بوده است. در جلسات دیکوم از 
مشورت و تصمیم گیری شاغلین در دنیای کار به طور 
مستقیم استفاده می شــود. نتایج حاصل از جلسات 
پژوهشی دیکوم نشان می دهد که نقش بهره برداران 
در دنیای کار در فرایند برنامه ریزی بسیار مؤثر است 
و زمینه اشــتغال و جذب خروجی های آموزش های 

فنی و حرفه ای را مهیا می سازد.

 شاخص های تضمین کیفیت در 
آموزش های فنی و حرفه ای

برای دســتیابی بــه آموزش فنی و حرفــه ای کارا، 
تضمین کیفیت یکی از اصلی ترین چالش ها ســت. 
شاخص های دروندادی، فرایندی، بروندادی و پیامدی 
از جمله شــاخص های تعیین کیفیت هستند. نظام 
آموزش فنی و حرفه ای به دلیل مأموریت ها و انتظارات 
شفاف و روشــن که متوجه آن است، این چالش را 
بیشتر احساس می کند. شاخص های تضمین کیفیت 
می توانند برنامة درسی، محتوای مهارت آموزی، مدت 
آموزش، منابع فیزیکی، تعداد کارگاه ها، صالحیت های 
کسب شده، عملکرد آموزشی و عملكرد در بازار كار 
باشــند. بیشتر کشــورها صالحیت های کسب شده 
توســط دانش آموزان را مــالک تضمین کیفیت در 
نظر گرفته اند. در کشــور فنالند عملکرد در بازار کار 
نیز مورد توجه قرار می گیرد. در کشــور ترکیه تمام 
موارد به جز عملكرد در بازار در نظر گرفته می شود. 
اغلب کشورهایی که تضمین کیفیت را در دستور کار 
خود قرار داده اند، از نظر سرانة ناخالص تولید ملی در 

جایگاه مناسبی قرار دارند. 
در آمــوزش فنی و حرفه ای کشــور ایــران روش 
نظام مندی برای تضمین کیفیــت در دورة آموزش 
رسمی متوســطه وجود ندارد. البته در برخی موارد 
در مورد برنامة درســی به صورت غیر نظام مند این 
تضمین کیفیت انجام می پذیرد. بدیهی اســت تا 
زمانی که تأکید بر گذر از دورة تحصیلی وجود 
دارد و ماک کیفیت مدارس و هنرســتان ها 
آمار باالی قبولی هاســت، نمی توان به نتیجة 
مطلوب رســید. با علم به اینکه می دانیم کار 
بسیار دشوار و پیچیده ای است، برای تربیت 
یک نیروی کارامد، تأکید بر ارزشیابی توسط 

نهاد بیرونی و اجرای آن به صورت فرایندی و 
پایانی براساس شاخص های ذکر شده است.

شاخص زمان حضور هنرجویان در 
محل کار نزد کارفرمایان 

زمــان حضــور هنرجو در محیــط کار یکی دیگر 
از شــاخص هایی اســت که مورد توجــه متولیان 
آموزش های فنی و حرفه ای کشــورها قــرار دارد. هر 
چه محیط آموزش به محیط واقعی نزدیک تر باشد، 
اهداف با سهولت بیشــتری محقق می شوند. درصد 
این زمان در کشورهای مختلف متفاوت است و بین 
25 تا 75 درصد تغییر می کند. مثاًل در  آمریکا این 
شاخص کمتر از 25 درصد و در استرالیا و دانمارک 
باالی 75 درصد است. در کشور ایران در رشته های 
فنی و حرفه ای این مقدار کمتر از10درصد است. دورة 
کارآموزی یکی از این مواردی اســت که می تواند در 
این شاخص گنجانده شود. پیوند محتوای آموزشی با 
بازار کار تا حدود زیادی مؤثر است که در برنامه ریزی 
دورة آموزش های فنی و حرفه ای در نظام 6-3-3 در 
ایران دقیقًا به آن توجه شــده است. اجرای عملیات 
میدانی،کارگاهی و آزمایشگاهی در محیط واقعی کار 

بسیار مؤثر است.

شاخص کاربست صاحیت های 
حرفه ای ملی

ایــدة »چارچــوب صالحیــت ملی« بــه منظور 
دستیابی به آموزش های حرفه ای و رویكرد مبتنی بر 
شایستگی است که درسطح بین المللی و ملی مورد 
توجه قرار دارد. نکتة مهم در کاربســت و اســتقرار 
نظام صالحیت حرفه ای ملی در کشــور ها، وجود و 
لزوم تجربه در آموزش مبتنی بر شایســتگی است. 
قارة آســیا، اســترالیا، مالزی، فلیپین و سریالنکا از 
جمله کشورهایی هستند که نظام صالحیت حرفه ای 
ملی را مســتقر نموده اند. در کشور ایران، بر اساس 
مادة 21 قانون برنامة پنجم توســعه، دولت موظف 
است در سال اول برنامه سازوکار کاربست این نظام 
را در آموزش های فنی و حرفــه ای طراحی كند. اگر 
چه هنوز درکشور تجربه ای ســازمان یافته در مورد 
آموزش مبتنی بر شایســتگی وجــود ندارد،  ولی در 
برنامه ریزی دورة آموزش های فنی وحرفه ای در نظام 
6-3-3 در ایران که از سال 1391 آغاز و به شورای 
عالی آموزش و پرورش پیشــنهاد شد، نمودار توسعة 
حرفه ای برای هر رشــته تهیه و ضمیمه شده است. 

بدیهی است تا 
كید  زمانی كه تأ
بر گذر از دورۀ 
تحصیلی وجود 
دارد و مالک 
كیفیت مدارس و 
هنرستان ها آمار 
باالی قبولی هاست، 
نمی توان به نتیجة 
مطلوب رسید
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براساس این نمودار که با اســتاندارد ملی و جهانی 
انطبــاق دارد، هنر جویان در پایه های دهم و یازدهم 
در ســطح مهارتی کارگر ماهر و در پایة دوازدهم به 
سطح کمک تکنسین در سطح ملی ارتقا می یابند و 
در صورت تمایل می توانند مسیر توسعة حرفه ای را 
طی و در مسیر شــغلی خود رشد کنند و به درجة 
مهندسی حرفه ای یا باالتر برسند. بنابراین خانواده ها 
و جامعــه نباید نگران ادامــة تحصیل فرزندان خود 
باشند. ضمن اینکه در عصر حاضر در ایران، بسیاری 
از دانش آموختگان در رشته ها و دوره های تحصیلی 
متفاوت حضور دارند که به دلیل نداشتن مهارت قادر 
به اشــتغال و تأمین معاش خود نیستند و اجباراً به 
کارهایی مشــغول می شــوند که کاماًل بی ارتباط با 

سابقة تحصیلی آنان است.

شاخص کاربست شایستگی های 
غیرفنی )محوری( در آموزش 

فنی و حرفه ای
اگر شایســتگی های غیرفنی بر شایستگی های فنی 
تقدم نداشته باشــد، حداقل هم تراز با آن است. اگر 
فردی انبوهی از مهارت و دانش را داشــته باشد ولی 
نتواند ارتباط برقرار کند، نمی تواند در جامعه زندگی 
و امــرار معاش کند. در کشــورهای مختلف جهان 
تعاریف گوناگونی از شایســتگی های غیر فنی شده 

است كه می توان آن ها را به پنج دسته تقسیم كرد:
 شایستگی های بسیار ضروری برای محیط کار و 

زندگی اجتماعی در حال تغییر
شایســتگی های ضروری برای استخدام و توسعة 

نمودار1. نمونه ای از مسیر توسعه حرفه ای ملی منطبق با استاندارد های بین المللی

مهندسي الكترونیك 
)21520395(

تكنیسین مهندسي 
الكترونیك )31140404(

تكنسین ابزار دقیق 
)31140593(

تعمیركاران و سازندگان وسایل 
ابزار دقیق )71270392(

تكنسین مهندسي مخابرات 
)35220994(

تكنسین الكترونیك 
)31140493(

الكترونیك كار عمومي )82120191(

مونتاژكاران تجهیزات الكتریكي 
و الكترونیكي )82120592(

تكنسین سمعي بصري و 
پخش )35210894(

تكنسین مخابرات 
)35220393(

سرویس كاران و مكانیك وسایل 

الكتریكي و الكترونیكي )74310392(

 

تكنسین 
)سطح 3( 

كارگر ماهر 
)سطح 1(

كمك تكنیسین 
)سطح 2(

تكنسین الكترونیك ترافیك 
هوایي )31550394(

تكنسین ارشد 
)سطح 4(

مهندسي مخابرات 
)21530195(

مهندس حرفه اي
 )سطح 5(
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شخصی در اجتماع و زندگی
شایستگی هایی که یک شخص برای موفقیت در 

یادگیری، کار، و حل مسائل و مشکالت نیاز دارد.
شایســتگی هایی که یک محیط کاری با ســطح 
عملکردی باال نیــاز دارد و دنیای آموزش باید آن ها 

را آموزش دهد.
شایستگی هایی که برای موفقیت در دامنة وسیعی 
از فعالیت ها در آمــوزش، تربیت فنی، کار و زندگی 

نیاز است.

  
 اغلب کشــورهای پیشــرو این شایســتگی ها را در 
آموزش فنی و حرفه ای خود لحاظ کرده اند. كشور های 
جهان در صدد تهیه فهرســتی گســترده و شلوغ از 
شایســتگی های محوری نیســتند، ولی در مجموع 
می توان آن ها را به شــش گروه اصلی طبق نمودار2 
دسته بندی کرد. در برنامة درسی در حال اجرا به طور 
سازمان نایافته تا حدودی به شایستگی های غیرفنی 
توجه شده اســت. اما برنامه ریزی دورة آموزش های 
فنی و  حرفه ای در نظــام 6-3-3 در ایران با رویکرد 
توجه عملی به شایستگی های غیر فنی تدوین شده 
اســت. در تمام مراحل، عالوه بر ارزشیابی براساس 
شایســتگی های فنی، از شایستگی های غیرفنی نیز 
به صورت فرایندی و پایانی ارزشیابی به عمل می آید.
 عالوه بر شاخص های ذکر شده، شاخص های دیگری 
مانند ســهم هزینه های بنگاه هــای اقتصادی و نرخ 
اشتغال دانش آموختگان نیز وجود دارد که خود بحث 
مفصلی را می طلبد. لذا به بیان شاخص ها در همین 

حد بسنده می کنیم.

شایستگی های 
پایه و اساسی

شایستگی 
كسب و كار

شایستگی 
تفكر

شایستگی 
شخصیتی

شایستگی 
ارتباط با 
دیگران

شایستگی  
ارتباط با 

جامعه
شایستگی 

غیرفنی
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 پی نوشت ها
1. out puts
2. out come
3. worl Bank
4. dual sistem
5. bloom

 منابع
1. مطالعه مقایســه ای نظام آموزشی 
دوره  در  رســمی  فنی وحرفــه ای 
متوسطه در كشورهای مختلف جهان، 

مهدي اسمعیلي
2. سند اســتاندارد شایستگی حرفه 
رشته الكترونیك- سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی
3. ســند اســتاندارد ارزشیابی حرفه 
رشته الكترونیك- سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی
4. ســند پشتیبان ارزشــیابی حرفه 
رشته الكترونیك- سازمان پژوهش و 

برنامه ریزی آموزشی
5. ســند راهنمــای برنامه  درســی 
نظــام در  مختلــف   رشــته های 
3-3-6 سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

آموزشی
برنامه درســی رشته های  6. ســند 
مختلــف در نظــام 6-3- ســازمان 

پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
7. www.codefop.everopa.eu
8. www.vis.unesco.org
9. Isced 2011-International 
standard
10. Classification of education 
unesco institu for statistics
11. www.OECD.org
12. Better policies for better 
love
13. org niatcon for Economic 
co- operator and development 
(OECD)

جمع بندی
همواره این ســؤال مطرح است که: چرا باید آموزش 
فنی و حرفه ای متحول شود؟با توجه به شاخص هایی 
که ذکر شــد ،آموزش فنی وحرفه ای به دلیل اینکه 
یکی از ابزارهای توسعة صنعتی و به تبع آن توسعة 
اقتصادی اســت، اهمیت خاصی دارد. آموزش های 
فنی و حرفه ای به پرورش مهارت های دانشی، مهارتی 
و نگرشــی از ابعاد فردی و اجتماعی می پردازند، لذا 
همة توانایی هایی که به وسیلة افراد برای تأمین نیاز 
بازار كار کســب می شوند، در چارچوب آموزش های 
فنی وحرفه ای قرار می گیرند. چنانچه این آموزش ها 
با توجه به نیاز بازار کار و صنعت با رویکرد مبتنی بر 
شایستگی طراحی شوند، در رفع بسیاری از مشکالت 
اقتصــادی و اجتماعی تأثیرگذار خواهد بود. با توجه 
به گذشتن زمان نســبتًا طوالنی از آخرین تغییرات 
برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای، تغییرات  در 
گســترده و ســریع فناوری وتغییــر و از بین رفتن 
بسیاری از مشاغل ، ایجاد تحولی فراگیر برای اعتالی 

آموزش فنی وحرفه ای ضرورت دارد.
برای رسیدن به این هدف الزم است برنامة آموزش 
فنی وحرفه ای کشــورهایی که از نظر فرهنگی، نظام 
حکومتی، موقعیت سیاســی و جغرافیایی به کشور 
ایران نزدیک هســتند  و در ضمن از رشــد صنعتی 
باالیی برخوردارند، مورد مطالعه قرار گیرد. کشــور 
مالزی به دلیل آســیایی و اســالمی بودن آن ، کشور 
آلمان به دلیل دارا بودن سابقة طوالنی در آموزش های 
فنی و حرفه ای و داشتن اعتبار خاص بین کشورهای 
صنعتی جهان، و کشــور فرانســه به دلیل اروپایی 
بودن، مشابهت دوره های آموزشی آن با کشور ایران، 
چهارمین کشور پیشرفتة دنیا و همچنین بزرگ ترین 
مرکز پژوهشی جهان، می تواند انتخاب مناسبی باشد. 
البته با توجه به رشــتة تحصیلی می توان کشورهای 
دیگری را انتخاب كرد. ایــن فرایند در برنامه ریزی 
نظام آموزشی 6-3-3 برای تمام رشته های منتخب 
به اجرا در آمده است. دلیل انتخاب این کشورها عالوه 
بر موارد ذکر شده ، توجه آنان به شاخص های مطرح 
در سطح بین المللی بوده است. برخی از شاخص های 

مشترک به شرح زیرند:
 ارائة مشاورة تحصیلی مناسب به نسل جوان؛

هدایت آموزش به ســمت مشــاغل مناســب در 
مؤسسات خصوصی و دولتی؛

ایجاد تمهیدات الزم در راســتای ادامة تحصیل و 
تحصیالت تکمیلی؛

تأکید بر فرهنــگ عمومی به موازات پرداختن به 
آموزش های فنی و حرفه ای و نیاز بازار کار؛

دست یابی به توسعة پایدار و تأکید بر مهارت های 
غیر فنی

فراهم سازی نیروی کار مورد نیاز کشور در زمینه های 
صنعتی و فنی نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. 
با تربیت نیروی انسانی مناســب، نیازهای صنعت، 
بنگاه هــای اقتصادی، کارگاه هــای صنعتی و مراکز 
تولیدی برآورده می شــود. در این راستا به همکاری 
و مشــارکت مراکز تولید و صنعتی با مراکز آموزش 
رســمی نیاز اســت. لذا ضرورت دارد، مراکز فنی و 
صنعتی و بنگاه های اقتصادی با مراکز آموزش دهندة 
نیــروی کار فنی و حرفه ای ارتبــاط نزدیک و دائمی 
داشته باشند تا نیازهای آنان شناسایی و نیروی کار 

ماهر تربیت شود.
انتخاب نیروی انســانی، با ارائة مشــاورة تحصیلی 
و شغلی، براساس اســتعدادها و توانایی آن ها انجام 
می گیــرد. الزم اســت فرایند یادگیــری و یاددهی 
آموزش هــای فنی و حرفــه ای در محیط های واقعی 
صنعتی و فنی، محیط های شبیه ســازی شــده،  و 
محیط های آموزشی نظری به اجرا در آید. در ضمن 
به برنامه های کارآمــوزی،کارورزی و کاربینی توجه 
خاص شود. تعیین متولی مشخص برای آموزش های 
فنی وحرفه ای به منظور جلوگیری از آموزش موازی 
در مراکز متعدد به کیفیت بخشــی آموزشی کمک 

شایانی می کند.
بــا توجه به موارد بیان شــده، آنجایــی که علوم و 
فناوری در حال تغییر و پیشرفت هستند و توجه به 
شاخص های فرهنگی، دینی، جغرافیایی، پراکندگی 
جمعیت و توجه به شــرایط اقلیمی و نیازهای بومی 
و منطقــه ای نیز اجتناب ناپذیر اســت، باید تحولی 
اساســی در برنامه ریزی آموزش های فنی و حرفه ای 
رخ دهد تا زمینة تحقق اهداف پیش بینی شــده در 
برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت کشور محقق شود. 
افزایش بهره وری، پیشرفت شغلی، رضایت درونی و 
گسترش خالقیت و نوآوری از پیامدهای آموزش های 
فنی و حرفه ای و از موارد دیگری اســت که بر ایجاد 

تحول تأکید می کند.


