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چکیده
توسعه آموزشهای فنی و حرفهای در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ ایران و بهویژه شتابدهی به فرایند تولید ،امری حیاتی است؛
زیرا سرمایهگذاریهای زیربنایی و افزایش ابزار و تجهیزات و بهطورکلی سرمایه فیزیکی بدون سرمایه انسانی بالاستفاده مانده و یا به نحو
اقتصادی و کارآمد مورد بهرهبرداری قرار نمیگیرد .در این میان نقش آموزشهای ارائهشده از سوی مراکز فنی و حرفهای در تخصص
فارغالتحصیالن دانشگاهها در بازار کار را بهتر میتوان لمس کرد .فارغالتحصیالنی که یا آموزشهای دادهشده به آنها از کیفیت کافی
برخوردار نبوده است و یا این آموزشها متناسب با بازار کار نمیباشد .ازاین رو؛ هدف از این تحقیق بررسی رویکرد دوگانه آموزش
مهارتهای فنی و حرفهای در آموزش عالی بود .درواقع این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤال چرایی به وجود آمدن رویکرد دوگانه در
آموزش مهارتهای فنی و حرفهای در میان فارغالتحصیالن آموزش عالی و کشف عناصر مهم در آموزش مهارتهای فنی و حرفهای و بازار
کار بود  .این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی-تحلیلی است .ابزار جمعآوری اطالعات بهصورت کتابخانهای/اسنادی
است .بدین ترتیب که ابتدا با بررسی اسناد فرادستی و متون مرتبط به آموزشهای فنی و حرفهای و رابطه آن با عملکرد فارغالتحصیالن
آموزش عالی در بازار کار ،چارچوب نظری منسجمی طراحی و سپس عناصر کلیدی بازار کار که شامل مدرک ،تخصص ،دانشگاه و مراکز
فنی و حرفهای و عناصر کلیدی آموزش مهارتهای فنی و حرفهای که شامل آموزشهای نظری ،آموزشهای عملی ،نیازهای بازار کار و
نیازهای دانشجویان بود شناسایی و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
واژگان کلیدی :رویکرد دوگانه ،مهارتهای فنی و حرفهای ،آموزش عالی.
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مقدمه
دانشمحور1

در کشورهای صنعتی در دهههای آخر قررن گذشرته و بره دنبرال آن در برخری از کشرورهای
ظهور اقتصاد
جنوب شرقی آسیا و آمریکای التین نشان داد که سرمایه انسانی 2نقشی محوری در توفیق این کشورها برای ورود به اقتصاد
جدید ایفاء نموده است (بانک جهانی2002 :؛ به نقل از سلیمی فر و مرتضوی .)4831 ،بهعالوه میتوان گفت کره آمروزش-
های فنی و حرفهای 3به دلیل توأم نمودن آموزشهای نظری و عملی از توانایی زیادی در تشکیل سررمایه انسرانی و تربیرت
کارگر دانشمدار 4برخوردار میباشند.
آموزشهای فنی و حرفهای نقش مهمی در تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهای ماهر موردنیراز برازار کرار در
کشورهای مختلف جهان ایفا میکنند .این آموزشها در کشورهای درحالتوسعه نهتنها عهدهدار تربیت نیروی کرار موردنیراز
بخشهای مختلف اقتصاد این کشورها میباشند ،بلکه از طریق بسترسازی خوداشتغالی ،به حل مشرکل بیکراری نیرز کمرک
مینمایند .بهعالوه ،این آموزشها راه میان بری در مسیر تربیت نیروی انسانی نیز به شمار میروند ،چراکه از یکسو با توجه
به بهرهمندی این آموزشها از مبانی علمی و استفاده از روشهای پذیرفتهشده آموزشهای کالسیک راه خود را از یرادگیری
بر مبنای تجربه عملی صرف جدا کرده و از این طریق راه درازمدت و غیرعلمی این نوع فراگیری را کوتاه نموده و این توانایی
را در آموزشدیده فراهم میکنند تا ب تواند خود را در مقابل تغییرات تکنولوژیکی به آسانی هماهنگ نماید .از سوی دیگر این
آموزشها با توأم نمودن آموزشهای نظری و عملی این امکان را برای آموزشدیده فراهم مینمایند که همسویی بیشتری برا
نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان بیشتری برای جذب آنها در فعالیتهرای اقتصرادی -اجتمراعی فرراهم گرردد
(همان).
این آموزشها همچنین از مزیت بازدهی در کوتاهمدت و یا میانمردت برخروردار مریباشرند .درحرالیکره آمروزشهرای
کالسیک به دلیل هزینه باال ،طوالنی بودن دوره آموزش ،سهم زیاد آموزشهای نظری در آنها و درنتیجه بهرهمنردی انردک
از عملیات کارگاهی ،از جهت هماهنگی با نیازهای بازار کار و لذا جرذب در آن دچرار مشرکل مریباشرند .بره همرین دلیرل
کشورهای جهان توجه روزافزونی را به آموزشهای فنی و حرفهای مبذول داشتهاند ،بهطوریکه ایرن آمروزشهرا حتری بره
درون سیستم آموزشهای آکادمیک این کشورها نیز نفوذ کرده است (پراوین ویزاریا.)2008 ،5
مزیتهایی که برای آموزشهای فنی و حرفهای مورد اشاره قرار گرفرت منروب بره وجرود برخری شررایط در ارائره ایرن
آموزشها میباشد که از آن جمله میتوان بهضرورت برنامرهریرزی مردون بررای ایرن آمروزشهرا ،برخرورداری از امکانرات و
تجهیزات کارگاهی مناسب ،انتخاب کارآموزان بر اساس تواناییهای عمومی و انگیزههای قوی ،اسرتفاده از مربیران مجررب و
عالقهمند ،سهم مناسب آموزشهای عملی و نظری در این دورهها و طراحی زمان مناسب برای هر یک از دورهها اشاره نمود.
بهزعم (انتظاریان و طهماسبی ،)4830 ،بین سازمانهای فنی و حرفهای و نظام آموزش عرالی ارتبراب تنگراتنگی وجرود
دارد .آموزش عالی کشورمان بهعنوان سازمانی که دانشجویان را در حوزهای متخصرص سراخته و وارد برازار کرار مریکنرد از
اهمیت شایان توجهی برخوردار است .متخصص ساختن افراد و تربیت آنها برای تصدی پستهایی در جامعه زمرانی کراراتر
میشود که بین سازمانهای فنی و حرفهای و نظام آموزش عالی ارتباب قوی وجود داشته باشد .در حال حاضرر چیرزی کره
شاهد آن هستیم عدم ارتباب بین سازمانهای فنی و حرفهای و آموزش عالی است .این عدم ارتباب میتوانرد تبعرات زیرادی
1-Knowledge base Economy
2
-Human Capital.
3-Vocational and Technical Eduactions
4- Knowledge-Worker.
 -5ایجاد رشتههای کار و دانش ,هنرستانهای هنری و فنی در کشورمان و توأم نمودن آموزشهای نظری و عملی در کشورهایی مانند:
کوبا ,چین و هند ازجمله اثرات آموزشهای فنی-حرفه ای بر آموزشهای کالسیک در این کشورها میباشد.

برای جامعه (در مفهوم عام) و دانشجویان (در مفهوم خاص) داشته باشرد .از جملره مهرمتررین ایرن تبعرات عردم تخصرص
دانشجویان (بهویژه در رشتههایی مانند برق ،مهندسی عمران ،نقشهکشی ،اعم رشتههای کرار و دانرش و )...و روانره سراختن
آنها به بازار کار بدون فراگیری تخصص است .به بیان دقیقتر در کشورمان ،بین نظام آموزش عرالی و سرازمانهرای فنری و
حرفهای هم از لحاظ کیفی و هم از لحاظ کمی ارتباب منطقی وجود ندارد .پژوهش حاضر به این مسأله اساسی میپردازد که
شکاف بین سازمانهای فنی و حرفهای و نظام آموزش عالی را مورد بررسی قرار داده و رویکرد دوگانرهای کره سرازمانهرای
فنی و حرفهای در آموزش عالی پیشگرفتهاند متوقف شود .منظور از دوگانه بودن رویکرد سازمانهای فنری و حرفرهای ایرن
است که یا آموزشهای ارائهشده به فارغالتحصیالن از کیفیت مناسب برخوردار نمیباشند و یا اینکه مهرارتهرای ارائرهشرده
مطابق با نیازهای بازار کار نیست.
مبانی نظری تحقیق
سازمان فنی و حرفهای کشور بهعنوان مهمترین مرکز آموزش مهارت و حرفههای شغلی ,تأثیر بسیار شرگرفی در کمرک
به حل اشتغال افراد جویای کار و تقویت بنیادهای استاندارد شغلی جامعه خواهد داشت .در این راستا توجه به آمروزشهرای
با کیفیت و مورد پذیرش کارفرمایان کشور بهگونهای که نیروی تربیتیافته مهارتهای الزم و استاندارد مهارت شرغلی برازار
کار را فرا گرفته باشد ،همچنین استفاده از توان سرمایهگذاری بخش خصوصی در توسعه کارگاهها و استانداردهای آموزشری
به روز و کارآمد و به مشارکت درآوردن ساختار کارفرمایان صنعت و کشاورزی در جهت تقویت کارگراههرای فنری و مهرارتی
مراکز فنی و حرفهای کشور میبایست از نکات قابلتوجه مسئوالن دولت قرار گیرد.
در دهه اخیر؛ علیرغم تالشهای وافر مسئوالن و دستاندرکاران ،این سازمان به دالیل عمده زیر با چرالشهرای زیرادی
مواجه بوده است:
-۱افزایش بیرویه مراکز فنی و حرفهای در استانها (افزایش آمار  033مرکز آموزش دولتی به  ۰۷۷مرکز آموزشری دولتری)
به دور از توجه به آمایش سرزمینی شامل:
الف) توجه به آمارهای رشد جمعیت و جوانان جویای کار آن منطقه؛
ب) نیازهای بومی و محلی و نیازهای منطقهای و ملی به مشاغل و حرفهها متناسب با امکانات و برنامههای توسعه
اقتصادی اجتماعی کالن کشور؛
ج) عدم توجه به دسترسیهای جوانان به مراکز احداثی از حیث جغرافیایی و ایاب و ذهاب؛
د ) عدم توجه به نیازهای جنسیتی و...؛
 -2عدم توجه به چگونگی امکان به روز نگهداری کارگاهها و تجهیزات فنی این مراکز در عصری که تکنولوژیها و
روشها به سرعت قابل تغییر میباشد و تغییر و تبدیل تجهیزات در هر مرحله اعتبارات قابل توجهی نیاز دارد.
-۳عدم توجه به چگونگی تأمین اعتبارات و منابع انسانی متخصص مورد نیاز جهت مدیریت ،برنامهریزی و اساتید
آموزشی کارآزموده جهت آموزش کار آموزان متخصص.
- ۴تقویت روحیه مدرکگرایی بیش از مهارتآموزی.
-۵بی رقبتی جوانان به فراگرفتن مهارت و حرفه به دلیل مشکالت اقتصادی و رشد آمار بیکاری و کاهش فرصتهای
شغلی در جامعه.
 -۶عدم انگیزه مطلوب جهت سرمایهگذاریهای بخش خصوصی در این حوزه و رکود بیشازحد در آموزشگاههای
خصوصی تابعه.
-۰ورود دستگاههای متعدد و دخالت در حوزه مهارتآموزی (سلیمی فر و مرتضوی.)1031 ،

سیر تکوینی آموزشهای فنی و حرفهای
اولین قدم در جهت حمایت از آموزش فنی و حرفهای در ایاالت متحده امریکا با تصویب قانونی در سال  1111مریالدی
برداشته شده که طبق آن برنامه آموزشی به حکومت مرکزی محول گردید و بودجه الزم جهت ارائه آموزشهای کشراورزی،
بازرگانی ،اقتصاد خانواده و صنعتی تأمین گردید .پسازآن مدارس حرفرهای فراوانری تأسریس شرد .در کشرورهای فرانسره و
انگلستان نیز اقدامات مشابهی در جهت توسعه آموزش حرفه ای صورت گرفت .در فاصرله برین دو جنرگ جهرانی اول و دوم
تالشی برای پیوند بیشتر آموزشوپرورش و آموزش عالی با نیازهای زندگی جدید ،منجر به گسرترش بریشازپریش آمروزش
فنی و حرفهای در بسیاری از کشورهای جهان شد.
پس از جنگ جهانی دوم ،با پیشرفتهای علمی و فنی بعد از جنگ و نیاز روزافزون جوامع به نیروهای ماهر و متخصص،
آموزشهای فنی و حرفهای نیز گسترش بیسابقهای یافت ،اما تحوالت در این زمینه در کشورهای مختلف متفاوت بود.
تحوالت گسترده و سریع در علوم و تکنولوژی و نقش آموزش فنی و حرفهای در تربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع
در کشورهای مختلف موجب شد که در سال  1131میالدی ،مرکز جهانی علمی و فنی و فرهنگی (یونسکو) اقدام به
تشکیل کنگرهای در مورد آموزش فنی و حرفه ای نماید .طبق آمارهای ارائه شده در این کنگره ،در دهههای گذشته
بسیاری از کشورها بهمنظور توسعه و احیای آموزش فنی و حرفهای ،قوانین و مقررات ویژهای را وضع نمودند .این
اقدامات با تغییر برنامهها ،روشها و افزایش بودجه همراه بوده است (بانک جهانی.)2331 ،
وضعیت و جایگاه کنونی تربیت حرفهای در نظام آموزشی ایران
در اولین سالهای پس از انقالب حرکتهایی در جهت توسعه کمّی و کیفی تربیت حرفهای انجرام گرفرت ،طرر جرامع
آموزش فنی و حرفهای بهمنظور تربیت نیروی انسانی ،ایجاد و گسترش هنرستانهای جروار کارخانرهای و گنجانردن دورهی
کارآموزی بهعنوان واحد درسی در هنرستانها ،از آن جمله بود .مهمترین اقدام در این ایام ،تغییر نظام آموزش متوسطه برود
که از سال  1731بهتدریج در کشور به اجرا درآمد .در طر کلیات نظام آموزشوپرورش جمهوری اسالمی ایران و در اصرل
چهل تحت عنوان «توجه به آموزش فنی و حرفهای» ضرورت در نظر گرفتن این نوع آموزش بهمنظور نیل بره خودکفرایی و
قطع وابستگی مورد تأکید قرار گرفته ،در بخشی از آن (ص  )73آمده است:
هدایت ،سازماندهی و ارائه آموزشهای فنی و حرفهای باید به همراه آموزشهای نظری و علمی توسط مدیریت واحداجرا گردد و همواره همترازی ارزش و اعتبار آموزشهای فنی و حرفهای با سایر آموزشها حفظ گردد.
ادامه تحصیل برای کلیه رشتهها تا باالترین سطح میسر باشد.آموزشهای نظری و فنی و حرفهای در هر رشته بهگونهای مناسب تلفیق شوند تا برحسب انتخاب دانشآموز واستعداد و توانایی و کوشش وی و نیاز کشور انتخاب مسیر ادامه تحصیل یا اشتغال به کار برای دانش آموزان فراهم
گردد (آییننامه آموزشی.)1731 ،
ارتباط آموزش (مهارتهای فنی و حرفهای) با بازار کار
دنیای کار و مؤسسات آموزشی (بهویژه دانشگاهها) بر یکدیگر تأثیر متقابل دارند .ازیکطرف مؤسسات صنعتی و تولیردی
و خدماتی فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیالن مؤسسات آموزشی (بهویژه دانشگاهها) فرراهم مریآورنرد و از طررف دیگرر
مؤسسات آموزشی نیروی انسانی ماهر موردنیاز آنها را تربیت میکنند ،در هرر طررف گرروههرای مرتبطری قررار دارنرد کره
میتوانند این ارتباب را به وجود آورند و آن را حفظ کنند .کارفرمایان ،مدیران و کارکنان بخشهای اقتصادی ،در فضای کرار
و مدیران آموزشی ،مربیان و هنر جویان در فضای آموزشی (خالقی .)1831 ،نمرودار شرماره  1ایرن ارتبراب را بهترر نشران
میدهد.
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(به نقل از :خالقی)1831 ،

این تعامل میتواند بهطور مؤثرتری از طریق پاسخ گوئی محتوای برنامههای درسری آمروزشهرای فنری و حرفرهای بره
نیازهای صنعت و خدمات از سوی نظام آموزش فنی و حرفهای و مشارکت بخرش خصوصری و دولتری در تردوین سراختار و
برنامههای آموزش فنی و حرفهای و سرمایهگذاری در آن از سوی کارفرمایان ایجاد شود و پلی بین آموزش و کرار بره وجرود
آورد (خالقی. (1831،
بااینوجود ،بین محیط آموزشگاهی و محیط کار و فرهنگ ،نگرش مردیران آنهرا تفراوتهرای اساسری وجرود دارد کره
برقراری ارتباب مستقیم بین مدیران آموزشی با دشواری مواجه میکند ازجمله:
 تفاوت در شیوه مدیریت و نگرش مدیرا ن این دو گروه نسبت به مسائل جاری و آموزشی ناشی از ماهیت
متفاوت محیط آموزشی و محیط کار .
 تأثیر این ارتباب بر محصوالت نظام آموزشی بهویژه ازنظر تربیتی با توجه به حساسیت اولیا نسبت به
فرزندان خود که به نوبه خود افکار عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد.

 اشتغال کاری زیاد مدیران هر دو گروه و کمبود وقت برای برقراری ارتباب مستقیم و مستمر بهعنوان یک
وظیفه جدید که مانع ایجاد انگیزه برای صرف وقت در این زمینه میشود (خالقی.)1831 ،
ازاینرو ضرورت برقراری ارتباب دوطرفه بین محیط کار و آموزش در قالب اصالحات آموزشی (برهگونرهای کره بتوانرد از
یکسو نیروی کار را متناسب با نیازهای بازار کار و شکار فرصتهای شغلی تربیت کند و از سوی دیگر نگران مسرائل تربیتری
نشود) ایجاب میکند که یک ساختار ارتباطی یا به تعبیر دیگر پل واسطی بین این دو گروه به وجود آید.
این پل ارتباطی میتواند بهوسیله دولت از طریق مکانیسم هائی مانند تشکیل سازمانهای نمایندگی شامل
نمایندگان کارفرمایان و مدیران و متولیان آموزشی به وجود آید (خالقی .)1831،نمایش این پل ارتباطی در نمودار
شماره  1نشان دادهشده است.
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نمودار شماره  :2نمایش پل ارتباطی بین محیط کار و آموزش فنی و حرفهای
(به نقل از :خالقی)1831 ،

این سازمانها از یکسو نیازهای مهارتی صنایع و بازار کار را به نظام آموزش فنی و حرفهای منتقل مریکننرد و از سروی
دیگر مشارکت نهادهای تولیدی و خدماتی را در برنامهریزیهای درسی و آموزشی فرراهم مریسرازند و خرالء ناشری از عردم
تفاهم و همزیستی میان این دو نهاد را پر میکنند و بین نیازهای بازار کار و محتوای آموزشی ارتبراب تنگراتنگی بره وجرود
میآورند .درواقع ارتباب بین این دو گروه میتواند بین محتوای آموزش و نیازهای صنعت تعادل و توازن بره وجرود آورد و از
طریق این تعامل به نوسازی و بهسازی هر دو نظام آموزش فنی و حرفهای و اقتصادی کمک فراوان کند (خالقی.)1831 ،
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نمودار شماره  :8نمایش نقش سازمان واسط بین صنعت و نظام آموزش فنی و حرفهای
(به نقل از :خالقی)1831 ،

روش تحقیق
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کیفی به شمار میرود .روش تحقیق توصیفی-تحلیلری اسرت .ابتردا مطالعراتی در زمینره
مراکز فنی و حرفهای ،سیر تکمیلی مراکز فنی و حرفهای ،شیوه آموزش مهارتهای فنی و حرفهای و آمروزش عرالی صرورت
گرفت تا چارچوب نظری منسجمی به دست آمد .سپس با بررسی منابع داخلی و خارجی به دو متغیر اصرلی تحقیرق (برازار
کار و آموزش مهارتها) پرداخته شد .الزم به ذکر است؛ با توجه به کمبود پژوهشهای داخلی و خرارجی در زمینره رویکررد
دوگانه آموزش مهارتهای فنی و حرفهای در آموزش عالی ،در این پژوهش بیشتر از روش تحلیل اطالعات بهره گرفته شرده
است.
یافتهها و بحث
آموزشهای فنی و حرفهای بهصورت رسمی و غیررسمی در قالب آموزشهای قبل از اشتغال و حین اشرتغال در بیشرتر
کشورها وجود دارند و حتی در برخی از کشورها صاحبان صنایع و کارفرمایان نیز برای انجرام برخری آمروزشهرای مهرارتی
ملزم میشوند .بهعنوانمثال ،در کشور هندوستان مؤسسات آموزش صنعتی از  95واحد در سال  1591به  1442واحرد در
سال  1551و  8333واحد در سال  1551افزایش یافتند .این مراکز با اجرای برنامههای آموزشی در یک چارچوب زمانی 1
تا  1ساله از نقش براالیی در تربیرت صرنعت گرران برخروردار برودهانرد (داش .)1331 ،1طری چهرار دهره گذشرته ،تعرداد
انستیتوهای آموزشی صنعتی بهطور مداوم در حال گسترش بودهاند .این مراکز ،وظیفه آموزش دادن به جوانان بین 42-22
سال در  12رشته مهندسی و  22رشته غیر مهندسی را در یک دوره یک تا دو ساله به عهده داشتهاند .کیفیت آموزشی این
افراد بستگی به رشتهای داشت که برای آن آموزش میدیدند .تعداد این مراکز از حدود  23موسسه در پایران برنامره اول در
سال  4321به  2112موسسه در ابتدای برنامه هشتم در سال  4332و حدود  8000انستیتو در سال  4331افزایش یافت
و ظرفیت این انستیتوها به  122000نفر افزایش یافته است.
مالزی نیز ازجمله کشورهایی است که توسعه آموزشهای فنی و حرفهای در کنار برنامههای متنوع را در دستور کار خود
قرار داده است و در این خصوص تنها به منابع داخلی بسنده ننموده ،بلکه برای انتقال تکنولوژی به بخش صنعت ،مؤسسرات
آموزشی فنی و حرفهای مشترکی را با سه کشور انگلستان ،فرانسه و آلمان در آن کشورها تأسیس نموده است .در پاسرخ بره
این سؤال که چرا برخی از کشورها بهویژه در سطح کشورهای آسیایی در اجرای برنامههای آموزش فنی و حرفرهای موفرق و
برخی ناموفق بودهاند ،میتوان گفت که این پدیده به عوامل متعددی ارتباب داشته است (هرک و هرک4333 :2؛ بره نقرل از
سلیمی فر و مرتضوی .)4831 ،ازجمله این عوامل عبارتاند از :
 -4عوامل اجتماعی :در بسیاری از کشورهای آسیایی نوعی نگرش منفی به کارهای مبتنی برر مهرارت یرا اصرطالحا
کارهای یدی که مبتنی بر دستورالعمل 3میباشد ،وجود دارد.
 -2عوامل اقتصادی :سطح توسعه اقتصادی و ساختار صنعت و تنوع فعالیتها در بخشهرای گونراگون اقتصرادی در
ایجاد نیاز به آموزشهای فنی و حرفهای مؤثر واقع میشوند .توجه به آمروزشهرای آمرادهسرازی جوانران بررای کرار
ازجمله خواستهها و الزامات در بیشتر کشورها حتی در کشورهای توسعه یافته است.
 -8دولت :ازآنجاکه آموزش فنی و حرفهای نسبت به آموزشهای عمومی پرهزینهتر میباشند ،لذا دولتها از نقش
تعیینکنندهای در توسعه این آموزشها برخوردارند .این بدان معنی است که دولتها میبایست در تخصیص منابع
مالی توجه ویژهای را به این آموزشها معمول دارند .چراکه سرمایهگذاری نامناسب منتج به بازده مناسب نخواهد
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شد .1پر واضح است که توفیق در کسب دستاوردهای آموزشهای فنی و حرفهای با اتکا به ادبیات موجود در گرو
تعامل عوامل و متغیرهای بسیار زیادی است که حاصل آن سرمایه انسانی کارآفرین میباشد .نظر به غلبه رویکرد
مشتری مداری در عصر حاضر ایجاب مینماید که از منظر فراگیران بهعنوان اصلیترین عنصر ،اثربخشی مراکز فنی
و حرفهای مورد بازبینی قرار گیرد و شاخصههای آن موردسنجش و تحلیل واقع گردد.
اما سؤال اصلی و مهم دیگر چرایی رویکرد دوگانه آموزش مهارتهای فنی و حرفهای در کشورمان است .در اصل این
سؤال خود به دو سؤال اصلی تقسیم میشود:
-4آیا آموزشهای (مهارتهای) ارائهشده به دانشجویان از کیفیت کافی برخوردار میباشد؟
-2آیا آموزشهای (مهارتهای) ارائهشده به دانشجویان متناسب با بازار کار است؟
در پاسخ به سؤال اول میتوان گفت بر اساس آمار و ارقامهای ارائهشرده در تحقیقراتی ازجملره (انتظاریران ،طهماسربی،
 ،)1013آموزشهای ارائهشده به دانشجویان از کیفیت مناسبی برخوردار نیست؛ چراکه هر روز بر بیکراری فرارغالتحصریالن
افزوده میشود .اما مسئله مهم دیگر که در دل سؤال  1جای گرفته است ارتباب بین آموزشهای ارائهشرده از سروی مراکرز
فنی و حرفهای به دانشجویان با اشتغال آنها است .درصورتیکه در حالت معقوالنه بین این دو ارتباب دوسویه و نزدیک باید
باشد (بر اساس شکل شماره  ،)1اما در حال حاضر چیزی که شاهد آن هستیم ارائه شدن این آموزشها بره دانشرجویان برر
بیکاری آنها افزوده است تا اشتغال (بر اساس شکل شماره .)2
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شکل شماره  :1ارتباب مستقیم آموزش مهارتها با اشتغال

اشتغال

آموزش مهارتها

شکل شماره  :2ارتباب غیرمستقیم آموزش مهارتها با اشتغال

همانطور که از شکل شماره  1میتوان استنباب کرد ارائه آموزش مهارتها به دانشجویان دانشگاههرا و مراکرز آمروزش
عالی با اشتغال آنها رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد .به بیان بهتر مؤسسات و مراکز فنی و حرفهای در بخشی از فعالیتهای
 -1کشور ژاپن ازجمله کشورهایی است که در آن دولت در ارتقا آموزشهای فنی و حرفهای بهطور بسیار فعالی عمل میکند و این
در حالی است که در این کشور بخش خصوصی نیز فعال میباشد ولی بدون کمک دولت امکان توسعه و تسری این آموزشها ممکن
نیست.

خود اقدام به ارائه آموزشهای تخصصی به دانشجویان میکنند؛ ایرن مؤسسرات بره شناسرایی توانراییهرای و اسرتعدادهای
دانشجویان و با ارائه آموزشهای تخصصی مرتبط با رشته تحصیلی دانشجویان ،آنها را در حرفهای متخصص ساخته و روانه
بازار کار میکنند .بازار کاری که به این نوع تخصصها نیاز داشته و درصدد بهرهگیری از آنها است .اما در این میران آمرار و
ارقام نشان میدهد که افرادی که مستقیما تحت نظر اینگونه مراکز و مؤسسات فنی و حرفهای بودند نسبت بره دانشرجویان
سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در کسب حرفه و اشتغال موفق عمل نمودهانرد .بررای مثرال مریتروان بره تحقیرق
انتظاریان و طهماسبی ( ،) 1013اشاره کررد .ایرن دو محقرق در بخشری از تحقیرق خرود بره آمرار  15/6درصردی بیکراری
فارغالتحصیالن دانشگاهی اشاره و بیان میکنند ساالنه یکمیلیون نفر فارغالتحصیل در کشرور متقاضری کرار هسرتند .آمرار
نشان میدهد که  15درصد بیکاران ایران را دانشآموختگان دانشگاهی تشکیل میدهنرد .همچنرین برر اسراس سرشرماری
مرکز آمار ایران در سال  35حدود  2میلیون و  633هزار شغل تخصصی قابلدسترسری بررای فرارغالتحصریالن دانشرگاهی
وجود داشته کره در مقابرل ،در سرالهرای اخیرر خروجری از دانشرگاههرا بریش از حرد انتظرار بروده اسرت .افرزایش تعرداد
فارغالتحصیالن و کمبود مشاغل مناسب ،مشکالت زیادی را پدید آورده است .اکنون تعداد دانشآموختگان آموزش عالی کره
در جستجوی فرصت شغلی هستند حدود دو برابر سال  1035است .برر اسراس مرکرز آمرار ایرران ،نررک بیکراری در میران
دانشآموختگان ،از  11/6درصد در سال  ،35به  15/6درصد در سال  36افزایش یافته است .بر اساس مطالعات انجامشرده،
جمعیت جوان و فعال کشور تا سال  1133بالغ بر  61میلیون نفر میشرود .بره عبرارتی  2/5درصرد رشرد افرراد را جوانران
فارغالتحصیالن دانشگاهها تشکیل خواهند داد .بنابراین دولت تا سال  ،1133باید  21میلیون فرصت شغلی ایجراد کنرد کره
نیمی از آن مربوب و متناسب با تحصریالت فرارغالتحصریالن دانشرگاههرا و مراکرز آمروزش عرالی کشرور باشرد (انتظاریران،
طهماسبی.)1013 ،
درحالیکه آمار نرک بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی باالست ،فارغالتحصیالن مراکرز مهرارتآمروزی برا کرمتررین نررک
بیکاری مواجه هستند .بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی با تحصیالت آکادمیک و دانش تئوریک براال ولری سرطح مهرارت و
تخصص پایین ،نشانگر این واقعیت است که بازار کار کشور بسیار هوشمند عمل میکند و به تخصرص نیرروی کرار بریش از
مدرک آنها اهمیت میدهند (انتظاریان ،طهماسبی .)1013 ،این عدم موفقیت دانشآموختگان دانشگاهها و مراکرز آمروزش
عالی را میتوان از چند جهت ازجمله کیفیت پایین آموزشهای ارائهشده به دانشجویان از سوی دانشگاهها ،کمبود واحدهای
عملی ،کمبود واحدهای کار در سازمان ،بیرغبتی دانشجویان به واحدهای تئوری ،عدم استقبال دانشگاههرا و دانشرجویان از
مراکز فنی و حرفهای در جهرت فراگیرری تخصرص در رشرته تحصریلی و ...موردبررسری قررارداد .بعرد مهرم دیگرر ناکرامی
فارغالتحصیالن دانشگاهی در اشتغال ،نسبت به هنرجویان مراکز فنی و حرفهای را میتوان در دو اصرطال مردرکگرایری و
تخصص گرایی بررسی کرد .همچنان که مشخص است در حال حاضر بازار کار بیشتر از مدرک به تخصص فرارغالتحصریالن
اهمیت میدهد .فارغالتحصیالن آموزش عالی که پس از گذراندن چند سال ،مردرک رسرمی از دانشرگاههرا گرفتره و بردون
هیچگونه تخصصی در کنار هنرجویان مراکز فنی و حرفهای که پس از گذراندن دروس عملی و نظری خود قرارگرفتهاند و در
این شرایط بازار کار دست به انتخاب افراد متخصص میزند .برای درک بهتر موضوع و ارتباب بین مدرک ،تخصص و بازار کار
میتوان به شکل شماره  0رجوع کرد.
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شکل شماره  :3ارتباط بین مدرک ،تخصص و بازار کار

همانطور کره شرکل فروق نشران مریدهرد برازار کرار برا تخصرص و مردرک ارتبراب نزدیکری دارد .بردین ترتیرب کره
فارغالتحصیالنی میتوانند در بازار کار موفق عمل کنند که هم تحصیالت آکادمیک را گذرانده باشند و هرم تخصرص کسرب
کرده باشند .بهترین گزینه برای گذراندن تحصیالت آکادمیک ،دانشگاهها و مراکز آمروزش عرالی و بهتررین راه بررای کسرب
تخصص ،مراکز و مؤسسات فنی و حرفهای میباشند .برای درک بهتر موضوع میتوان به شکل شماره  1رجروع کررد .شرکل
ارائهشده ارتباب دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،مؤسسات و مراکز فنی و حرفهای و بازار کار را نشان میدهرد .ایرن چرخره
زمانی کامل خواهد شد دانشگاهها بهعنوان مراکز هستهای در آموزش مبانی و تئوریهرا و مراکرز فنری و حرفرهای برهعنروان
مراکز هستهای آموزش مهارتها با یکدیگر و نیز با نیازهای بازار کار ارتباب داشته تا از این طریق بتوانند فارغالتحصیالنی که
روانه بازار کار میکنند هم ازنظر مدرک و هم ازنظر تخصص در سطح باالیی باشند.
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شکل شماره  :3ارتباط بین دانشگاه ،مراکز فنی و حرفهای و بازار کار

رویکرد دوم مربوب به مسئله عدم تطابق میان آموزشهای ارائهشده از سوی مراکز فنی و حرفهای با نیازهای دانشجویان
و بازار کار است .با توجه به آمار و ارقام ارائهشده بیکاری فارغالتحصیالن ،درصدی از آن را میتوان به آموزشهایی اختصاص
داد که یا از کیفیت کافی برخوردار نبودهاند و یا آموزشهای ارائهشده با نیازهای واقعی دانشجویان و بازار کار تطابق نداشرت.
بههرحال دو مشکل مطر شده فوق برمیگردد به دانشگاهها و سازمانهای فنی و حرفهای؛ چراکه این مراکرز برا نیازسرنجی
میتوانند ابتدا از نیازهای بازار کار اطالع کامل کسب کرده و در ادامه با شناسرایی توانرایی و قابلیرتهرای فرارغالتحصریالن،
آموزشهای با کیفیت و همراستا با نیازهای بازار کار ارائه دهند.

با توجه به یافتههای تحقیق الگوی مفهومی را میتوان بدینصورت ترسیم کرد:
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شکل  :4الگوی مفهومی تحقیق

همانطور که الگوی مفهومی تحقیق نشان میدهد بازار کار و آموزش مهارت دو رکن اصلی و به بیان دقیقترر دو متغیرر
تحقیق را تشکیل میدهند .بازار کار با چهارعنصر مدرک ،تخصص ،مراکز فنری و حرفرهای و دانشرگاههرا کامرل مریشرود و
آموزش مهارتها با چهارعنصر آموزشهای نظری ،آموزشهرای عملری ،نیازهرای دانشرجویان و نیازهرای برازار کرار تکمیرل
میشود .در توضیح الگوی مفهومی تحقیق میتوان گفت مدرک در کنار تخصص و تخصص در کنار مردرک دو عنصرر الزم و
ملزوم یکدیگر برای موفقیت در بازار کار به شمار میروند .این دو عنصر در صورتی فارغالتحصیالن را در بازار کار به موفقیت
میرسانند که مراکز فنی و حرفهای و دانشگاهها با یکدیگر ارتباب تنگاتنگی برقررار کررده و برا تعامرل بتواننرد برا شناسرایی
قابلیتهای دانشجویان ،آنها را بهسوی فراگیری تخصص هدایت کنند .همچنین آموزشهای نظرری و عملری در کنرار هرم
میتوانند به کسب مهارت صحیح منجر شوند و این در صورتی امکانپذیر است کره ایرن آمروزشهرا برا توجره بره نیازهرای
دانشجویان و بازار کار انجام شوند.

نتیجهگیری
پژوهش حاضر در نظر داشت با بررسی رویکرد دوگانه آموزش مهارتهای فنی و حرفرهای در آمروزش عرالی بره چرایری
وجود این رویکرد و کشف عوامل مهم در ایجاد این رویکرد بپردازد .با بررسی ادبیات تحقیق مشخص شد درصرد بیکراری در
بین فارغالتحصیالن آموزش عالی با مدرک آکادمیک بیشتر از هنرجویانی است که یا مستقیما زیر نظر مراکز فنی و حرفهای
به کسب تخصص مشغول هستند و یا افرادی که پس از فارغالتحصیلی از آموزش عالی به این مراکز مراجعه و آمروزشهرای
عملی را در جهت تکمیل آموزشهای نظری فرا گرفته شده در دانشگاهها را تکمیل مریکننرد .همچنرین برا بررسری مبرانی
نظری تحقیق دو عنصر مهم تحقیق یعنی بازار کار و آموزش مهارتها مشخص شد .بازار کار متشکل از چهارعنصرر مردرک،
تخصص ،دانشگاه و مراکز فنی و حرفهای و آموزش مهارتها متشکل از چهارعنصر آموزشهای نظری ،آمروزشهرای عملری،
نیازهای دانشجویان و نیازهای بازار کار بود.
در ادامه با تحلیل اطالعات بهدستآمده در این حوزه ،مشخص شد بازار کار ارتباب تنگاتنگی با مردرک و تخصرص دارد.
به بیان دقیقتر بازار کار هم به مدرک آکادمیک که شامل آموزشهای نظری از سوی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کسرب
میشود نیاز دارد و هم به تخصص که شامل آموزشهای عملی از سوی مراکز فنی و حرفهای میباشد .در این میران ارتبراب
ضعیف میان دانشگاهها و مراکز فنی و حرفهای عامل مهم دیگر در بیکاری و تخصصهای موردنیاز بازار کار است .چراکه اگرر
دانشگاهها و مراکز فنی و حرفهای با یکدیگر ارتباب داشته باشند میتوانند با نیازسنجی از تخصصهای موردنیاز برازار کرار و
نیز شناسایی قابلیتها و استعدادهای دانشجویان ،آنها در کسب تخصصها یاری رسانند.
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