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چکیده
آموزش هاي فني و حرفه اي در دستيابي به" توسعه ي پایدار" از اهميت ویژه اي برخوردار است .در توسعه ي پایدار ،محور توسعه انسان و كليد
آن آموزش هاي فني وحرفه اي است .مي توان با بکارگيري از نگرش ها و رویکردها در كنار آموزش هاي مهارت هاي فني و تخصصي ،به تربيت
نيروهاي ماهر و متخصص مورد نياز جامعه پرداخت .این امر باعث ایجاد اشتغال در جامعه مي شود .با ارائه آموزش هاي غيررسمي فني و حرفه اي در
كنار آموزش هاي رسمي عالي تحت عنوان مراكز جوار دانشگاهي مي توان در توسعه اشتغال منابع انساني گام بسيارموثري برداشت .كسب مهارت و
ارتقاي آن از اهداف بسيار مهم در سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور مي باشد .در این راستا ن ظام جامع مهارت و فناوري در سه بخش طراحي
گردید .با ارائه این نظام جامع ،آموزش ها در ارتقاء منافع اشخاص ،بنگاه هاي اقتصادي ،اقتصاد و اجتماع به ویژه در چالش هاي بحراني اشتغال ،ریشه
كني فقر ،بيمه هاي اجتماعي و حمایت از رشد اقتصادي تاثير متقابل دارد .بدین منظور این مقاله چالش هایي كه افراد جامعه در پيشرفت دانش،
مهارت و توانمندي هاي شغلي خود با آن مواجهند ،را مورد بحث و بررسي قرار داده است.
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Abstract

 -1كارشناس حوزه معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي ،كارشناس مسئول روابط بين الملل ستاد19164372190 ،
 -6مدیركل امورحمایتي و توانمندسازي معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي19169330964 ،
 -3كارشناس حوزه معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي19166234240 ،
 -7كارشناس ارشد پژوهش هاي علوم اجتماعي ،كارشناس حوزه معاونت رفاه اجتماعي وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي19160307037 ،
-0كارشناس حسابداري ،سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور 19167173990
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Technical and vocational training in achieving "sustainable development" has particular importance .In
sustainable development, human is the base of development and the key is the technical and vocational training.
The use of the attitudes and approaches in addition to technical and specialized skills training will create the
trained and skilled human forces of required for society. This creates occupation in the society well. The
informal technical & vocational training along with formal education as near university centers can be very
effective step taken in the development of human resources employment. One of the main objectives of
technical & vocational training organization (TVTO) is the acquisition & promotion of skills. In this regard, a
comprehensive system of skills and technology was designed in three parts. By providing of this comprehensive
system, training in promoting the interests of individuals, businesses, the economy and society, especially in
reducing the occupational critical challenges, poverty, besides it influences social insurances, backing the
economic growth in global economy. In this study, the researchers made on attempt to deal with challenges in
which society members may face obtaining a job with the progressing of the knowledge, skills and professional
capabilities.
)Keywords :( Sustainable development) (Technical and vocational training) ( Skill comprehensive system

مقدمه
امروزه قرار گرفتن در مسير توسعه و دستيابي به "توسعه ي پایدار" 6یکي از اهداف اصلي در جوامع بشري
است .سازمان هاي جهاني 7مانند یونسکو بدون در نظر گرفتن شرایط اختصاصي و اقليمي كشورها ،راه هاي دستيابي به
این توسعه را بررسي كرده و راهکارهاي كلي دستيابي به توسعه ي پایدار را توجه ویژه به آموزش هاي فني و حرفه
مي
اي8معطوف كرده است .در توسعه ي پایدار همه ي نظام هاي آموزش فني و حرفهاي جهان به سمت آن هدایت
شوند .این امر جز با سرمایه گذاري بر نيروي كار 9و سرمایه انساني در جوامع مختلف ممکن نخواهد بود .در توسعه ي
پایدار ،محور توسعه انسان است و كليد آن آموزش هاي فني وحرفه اي است .به عبارت دیگر ،توسعه ي آموزش هاي
فني وحرفه اي موجب افزایش سرمایه ي انساني كه موجب توسعه ي پایدار سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مي
گردد .از سوي دیگر ،توسعه ي پایدار مجدداً موجب توسعه ي آموزش هاي فني وحرفه اي مي شود .بنابراین نوع جدیدي
از دانش و مهارت 10ا یجاب مي كند كه شامل نگرش ها و رویکردها در كنار آموزش مهارت هاي فني و تخصصي پدیدار
مي گردد كه به آن "دانش براي توسعه پایدار " گفته مي شود .نقش آموزش هاي فني و حرفه اي ،تربيت نيروهاي ماهر
و متخصص مورد نياز هر جامعه ،كسب مهارت و ارتقاي آن ،ایجاد اشتغال و بهره مندي از خدمات آنان از اهداف بسيار
مهم در كشور است .بدیهي است هنگامي كه كسب مهارت و ایجاد تخصص هاي مختلف ،متناسب و هماهنگ با نيازهاي
جامعه باشد عالوه بر ایجاد و ارتقاي پویایي و شادابي روحيه در ميان قشر جوان مي گردد ،باعث جلوگيري از هدر رفتن
منابع انساني و مالي درجامعه مي گردد .در حقيقت منابع انساني به عنوان نيروي متخصص ماهر از سرمایه هاي توانمند و
اصلي در جامعه محسوب مي شوند .در سال هاي اخير یکي از اولویتهاي راهبردي سازمان آموزش فني و حرفه اي
كشور ،11ارائه آموزشهاي فني و حرفه اي و كسب و ارتقاي مهارت براي توانمندسازي 12سرمایههاي انساني و تربيت
6

Sustainable Development
World Organizations
8
Technical & vocational Training
9
Labor force
10
skill
11
Technical & vocational Training Organization
7

پنجمین همايش ملي و چهارمین همايش بین المللي

مهارت آموزي و اشتغال

نيروي انساني ماهر متخصص متناسب با نياز بازار كار با استفاده از ظرفيت بخشهاي مختلف دولتي و غيردولتي مي
باشد .در مفهوم جدید ،سرمایه ي انساني شامل كسب مهارت در كنار آموزش هاي رسمي و نظام آموزش فني و حرفهاي
همراه با كسب تجارب در حين كار است .در این راستا طراحي ساختار نظام جامع مهارت و فناوري با سه بخش"آموزش
مهارت و فناوري"" ،صالحيت حرفهاي" و "نظام احراز اشتغال" در دستور كار سازمان آموزش فني و حرفه اي قرار
گرفت .در گام نخست در آبان ماه سال  1391نظام "آموزش مهارت و فناوري" به تصویب هيئت وزیران رسيد .هدف از
ایجاد نظام جامع مهارت و فناوري ،یکپارچه سازي آموزش هاي مهارتي فني و حرفه اي با تغييرات فناوري و افزایش
قابليت ملي فناوري است كه با تحقق این هدف ،انسجام نظام آموزش مهارتي با نظام ملي نوآوري و همچنين نقشه ي
جامع علمي كشور و سایر اسناد باالدستي مد نظر قرار مي گيرد .با توجه به نقش كليدي سازمان آموزش فني و حرفهاي
كشور ،دانشگاه جامع علمي كاربردي و دانشگاه فني و حرفه اي در توسعه ي شایستگي منابع انساني و صالحيت حرفه
اي 13نيروي ماهر ،لذا الزم است با اتخاذ راهبردها و سياست ها زمينه استقرار و بکارگيري جامع این نظام در كليه سطوح
آموزش فني و حرفه اي فراهم گردد.
-1اقتصاد نوين دانش محور
در اقتصاد نوین دانش محور ،14مهمترین عامل توليد نيروي كار و سرمایه نيست ،بلکه كسب دانش ،مهارت و
فناوري نوین افراد است .ارائه آموزش هاي نوین فني و حرفه اي در افراد ماهر ،از نيازهاي اساسي جامعه است .آموزش
هاي مداوم سبب كسب دانش و مهارت هاي جدید و یا ارتقاء سطح دانش و مهارت موجود در افراد مي گردد .تداوم
مستمر آموزش در افراد ،باعث افزایش بهره وري و رشد اقتصادي در كشور مي شود .تربيت نيروي ماهر در كنار آموزش
هاي رسمي سبب همکاري تنگاتنگ این منابع انساني و مدیریت مي گردد .این نوع همکاري منجر به رشد و توسعه
سازماني در كشور مي گردد .چني ن امري باعث اشتغالزایي و در نهایت بهبود بهره وري در توسعه اقتصاد داخلي و رفع
معضل بيکاري خواهد شد .چهار محور اصلي در این نوع اقتصاد عبارتند از:
آموزش منابع انساني

سيستم هاي نوین آموزشي

بکارگيري از زیرساخت هاي آموزشي

نظام هاي بنيادي اقتصادي

در اقتصاد نوین دانش محور ،مهمترین هدف آموزش هاي فني و حرفه اي ،ایجاد اشتغال در جامعه است.
اشتغال عبارت است از بکارگيري نيروهاي متخصص كارآمد ماهر در مشاغل تخصصي است .در حال حاضر ،یکي از مهم
ترین مسائل اجتماعي پيش رو ،چالش هاي اشتغال و بيکاري در جامعه است .با توجه به رشد جمعيت در دو دهه گذشته
و ادامه تحصيل تعداد زیادي از جوانان در رشته هاي مختلف و در نهایت فارغ التحصيلي انبوهي از جوانان جویاي كار
فاقد مهارت الزم براي كسب شغل موردنظر در اكثر رشته هاي تحصيلي ،مي توان بيکاري این قشر جامعه را از مهمترین
چالش هاي اجتماعي فعلي به حساب آورد .در حقيقت اشتغال ،نوعي مجوز زندگي مستقل و بيکاري مسبب انحراف و
سرخوردگي نسل جوان و بوجود آمدن بحران هاي اجتماعي-سياسي خاصي مي گردد.
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با توجه به صرف هزینه هاي هنگفت توسط جامعه و خانواده در طي دوران تحصيالت دانشگاهي در مدت زمان
بين  3تا  4سال كه از بهترین سال هاي مفيد عمر جوانان مي باشد ،متأسفانه در دهه اخير شاهد وجود گروهي از دانش
آموختگان رشته هاي مختلف فاقد مهارت هاي الزم مي باشيم كه بدون توجه به نيازها و پتانسيل هاي موجود جامعه
براي جذب ،وارد بازار كار شده و بالتکليف رها شده اند .آخرین آمار نرخ بيکاري در جامعه  17درصد گزارش شده است
كه در ميان آنها بيکاران دانش آموخته دانشگاه ها ،نرخي نزدیك به بيست درصد را به خود اختصاص داده است .بدیهي
است رشد نرخ بيکاري در ميان دانش آموختگان و گسترش ابعاد آن ،باعث سرخوردگي و عدم امنيت شغلي شده كه در
نهایت ،منجر به هدر رفتن سرمایه هاي مادي و معنوي كشور و خانواده مي گردد .بدنبال رشد نرخ بيکاري ،افزایش
مهاجرت قشر تحصيل كرده جامعه و تهي شدن جامعه از وجود نخبگان ،موضوعي است كه مدت ها است مورد توجه
بسياري از برنامه ریزان و سياستگذاران جامعه در سطوح مختلف شده است .از مشکالت اساسي كه منجر به رشد نرخ
بيکاري در جامعه شده است مي توان به وجود فاصله بين بخش صنعت و آموزش هاي دانشگاهي ،فقدان مهارت الزم در
رشته موردنظر و عدم انطباق این آموزش ها با نيازهاي بازاركار اشاره نمود .این عوامل منجر به افزایش مستمر نرخ
بيکاري دانش آموختگان دانشگاهي مي شود .بررسي ها نشان مي دهد یکي از دالیل مهم این افزایش ،عدم داشتن
مهارت هاي مورد نياز بازاركار است .لزوم توجه به آموزش هاي فني و حرفه اي و كسب مهارت در كنار تحصيالت
دانشگاهي مي تواند نقش بسيار مؤثري در رفع این مشکل ایفا نماید .در حال حاضر یکي از مهمترین مشکالتي كه بيشتر
كشورهاي دنيا با آن درگيرهستند موضوع اشتغال است .بيکاري دانش آموختگان دانشگاهي یکي از بزرگ ترین معضالت
فعلي در كشوراست .ایران نيز یکي از كشورهاي در حال توسعه اي است كه با تعدد عواملي در مسير ایجاد اشتغال روبرو
است .امروزه دامنه بحران بيکاري در جامعه به قدري جدي است كه باعث دغدغه فکري اكثر خانواده ها و مسئولين كشور
شده است .در این ميان خيل انبوه دانش آموختگان بيکار دانشگاهي بر دامنه این بحران افزوده است .عدم برنامه ریزي
مناسب براي این قشر آسيب پذیر ،خسارت جبران ناپذیري براي كشور به دنبال خواهد داشت ..فقدان آموزش هاي فني و
حرفه اي و كسب مهارت در كنار نظام آموزش عالي ،یکي از دالیل بروز بحران و بيکاري فارغ التحصيالن است.
بدیهي است فرد فارغ التحصيل دانشگاهي براي اشتغال و پذیرش مسئوليت هاي تخصصي جامعه نيازمند كسب
مهارت در طول دوران تحصيل خود مي باشد .در حال حاضر تعداد بسياري از فارغ التحصيالن دانشگاهي نمي توانند با
استفاده از آموخته هاي دانشگاهي شان وارد بازار كار شوند ،زیرا بين نظام آموزشي 15و بازار كار 16كشور هم از لحاظ كيفَي
و هم از لحاظ كمَي ارتباط منطقي وجود ندارد.

-2مراکز جواردانشگاهي
در حال حاضر ،آموزش هاي كشور به دو صورت "آموزش هاي رسمي و غيررسمي" 17ارائه مي گردد .آموزش
هاي رسمي در وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و آموزش هاي غيررسمي در آموزش هاي فني
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وحرفه اي ارائه مي شود .با تأسيس مراكز جواردانشگاهي در سراسر كشور ،مقررشده است در كنار آموزش هاي رسمي
دانشگاهي ،آموزش هاي غيررسمي فني وحرفه اي جهت كسب و ارتقاي سطح مهارتي دانشجویان در كنار كسب علم و
دانش و بمنظور رفع مشکل فقدان مهارتي در دانش آموختگان دانشگاهي ارائه گردد .اهداف اصلي براي آموزش هاي فني
وحرفه اي كه مورد توجه و استقبال بسياري از كشورها قرار گرفته است ،عبارتنداز:
تقویت آموزش هاي فني وحرفه اي به منظور یادگيري مادام العمر18

جهت دادن آموزش هاي فني وحرفه اي به سمت توسعه ي پایدار

تأمين آموزش هاي فني وحرفه اي براي دانش آموختگان دانشگاهي بمنظور كسب همزماني علم و مهارت

آموزش هاي فني وحرفه اي مي تواند با انتقال مهارت و شایستگي مورد نياز جامعه ،پاسخگویي به نيازهاي در
حال تغيير بازاركار ،فرصت هاي برابري 19را براي همه ي افراد در بخش هاي دولتي وغيردولتي محقق مي سازد .این نوع
از آموزش ها به عنوان یکي از اركان توسعه ي پایدار مورد پذیرش و تأكيد سازمان هاي بين المللي مانندیونسکو،20
یونيوک ،21سازمان جهاني كار22قرار گرفته است.
-3مشکالت و چالش هاي نظام آموزش فني و حرفه اي
شناسایي مشکالت و چالش هاي نظام آموزش مهارت و فناوري در دو بعد ذیل بررسي مي گردد.
عوامل بيروني نظام23

عوامل دروني نظام24

 -3-1عوامل بیروني نظام آموزش فني و حرفه اي



رشد باالي جمعيت و افزایش جمعيت جوان



نرخ باالي مهاجرت نيروي متخصص از كشور



فقدان تعامل ميان ارائه دهندگان آموزش هاي متوسطه ،عالي ،فني و حرفه اي و بازاركار

 -3-2عوامل دروني نظام آموزش فني و حرفه اي



فقدان نظام یکپارچه مدیریت



نبود استراتژي و برنامه هاي هدفمند و مؤثر بين آموزش هاي مهارتي و نياز بازاركار



مبتني نبودن تصميم هاي مهارتي كشور براساس دستاوردهاي پژوهشي



استفاده از مدیران متخصص در زمينه ي آموزش هاي فني و حرفه اي



عدم حضورمناسب بخش هاي غيردولتي و ذي نفعان در توسعه ي آموزش هاي فني وحرفه اي



عدم تطابق استاندادرهاي آموزشي و شغلي ،تجهيزات با نياز صنعت و بازاركار



پيوند نامناسب كارفرمایان ،25كارگران و عرضهكنندگان آموزش فني و حرفهاي
18

Lifelong Learning
Equal Opportunity
20
UNESCO
21
UNEVOC
22
International Labor Organization
23
External Factors
24
Internal Factors
19

پنجمین همايش ملي و چهارمین همايش بین المللي

مهارت آموزي و اشتغال
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روش پژوهش
در ابتدا از طریق مطالعات كتابخانهاي ،بررسي سایت هاي مختلف بویژه سایت سازمان بين المللي كار و سازمان
آموزش فني و حرفه اي كشور ،تحقيق و پژوهش در زمينه مطالب موجود در سایت ،مدارک و مستندات مربوط ،وضعيت
آموزش رسمي و غير رسمي و مادام العمردر توسعه نيروي انساني در ایران بررسي شد .سپس با استفاده از روش توصيفي به
تحقيق در این زمينه پرداخته شد .در این روش به تجزیه و تحليل تاثيرات این آموزش ها در زندگي افراد جامعه بویژه
كارگران ،شاغالن و بيکاران پرداخته شده است.
نتايج تحقیق
همان طور كه مي دانيد دستيابي به جامعه اي با نيروي انساني توانمند و ماهر كه همه افراد آن با آرامش خاطر به كار و تالش
مي پردازند از اهداف و آرمان هاي دولت ها مي باشد .لذا با دوراندیشي و استقبال از راهبردها و دستور العمل هاي سازمان بين المللي كار
مي توان با نگرش و درک درست از پيشگامي و برخورداري از شایستگيهاي حرفهاي در سطح استانداردهاي جهاني و با بازنگري
زیرساختهاي آموزش رسمي ،غير رسمي و مادام العمر و توسعه شایستگي و توانمنديهاي افراد در این حوزه مي توان به توسعهي پایدار
و دانش بنيان با مشاركت فعال تمامي افراد جامعه در تمامي عرصه ها ي سياسي ،اقتصادي و اجتماعي دست یافت .لذا بمنظور تحقق این
آرمان الزم است بسترهاي اجتماعي ،فرهنگي ،اقتصادي و سياسي مشاركت همه افراد جامعه فراهم گردد .از طرفي وجود فرصت هاي
برابر براي توسعه توانمندي ها و شایستگي هاي زنان و مردان در بعد مهارت هاي شغلي در توسعه پایدار نقش مهم و اساسي دارد .لذا
اهميت به آموزش هاي رسمي ،غير رسمي و مادام العمر فني و حرفه اي نقش بسزایي در پيشبرد این اهداف خواهد داشت.
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