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  چکیده

و همچنین میزان انطباق  ايحرفهموزش فنی و هاي یونسکو در رابطه با آ هدف این مقاله بررسی خط مشی

براي این منظـور بـا توصـیف و شناسـایی     . آموزي در ایران است اي و مهارت هاي فنی و حرفه آن با برنامه

مـا بـا ایـن     ايحرفـه هـاي فنـی و    از منظر یونسکو، به بررسی میزان انطباق برنامه هاآموزشي این هامؤلفه

ها و  مورد از سیاست 12در این مقاله . پرداخته شده است ايحرفهي فنی و هاي جهانی در دوره ها سیاست

روش . انـد  ایران مورد آزمون قرار گرفتـه  ايحرفهیونسکو استخراج و در حوزه آموزش فنی و  هايپیشنهاد

ـنندج   هاهنرستانشامل مربیان  جامعۀ آماري. اي و توصیفی است پژوهش کتابخانه بـه صـورت   (ي شـهر س

نفـر از مـدیران و    10بـه تعـداد   (اي استان  ن سازمان فنی و حرفهو مسئوال) نفر انتخاب شدند 20فی تصاد

ها از روش تحلیل کمی استفاده  ساخته و براي تحلیل دادهۀ محققابزار تحقیق پرسشنام. هستند) کارشناسان

ریـزي و   برنامـه هـا،   مشـی  خـط (هـاي پیشـنهادي    مورد از سیاست 7دهد که در  نتایج نشان می. شده است

اي به منزله آماده شدن براي حوزه کار  آموزش فنی و حرفه ،اي آموزش عمومی ابعاد فنی و حرفه ،مدیریت

ـادگیري مـداوم     آموزش فنی و حرفـه  ،و اشتغال فراینـد   ،مکانیسـم راهنمـایی و مشـاورت    ،اي بـه عنـوان ی

اسـت و در  نسبتاً مطلوبدر حد وضعیت ) اي فنی و حرفه مؤسساتکارکنان و اعضاي آموزشی ، یادگیري

: اي سیستم آموزش فنی و حرفه، اي تعریف و دامنه آموزش فنی و حرفه(هاي پیشنهادي  مورد از سیاست 5

هـاي آمـوزش فنـی و     کادر مدیریتی و نظـارتی در برنامـه   ،هاي کارآموزي محتواي برنامه،اهداف و مقاصد

  . شده است برآورد موارد نامطلوب) یالمللبینهاي  همکاري ،اي حرفه

، پیشـنهادهاي یونسـکو در آمـوزش فنـی و     ايحرفـه ي، آمـوزش فنـی و   آمـوز مهارت:کلیدي واژگان

  .ایران ايحرفه، نظام آموزش فنی و ايحرفه

                                                                                                                              

دانشگاه کردستان   عضو هیئت علمی*

  17/4/1391: تاریخ پذیرش          6/2/1390: تاریخ دریافت
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مقدمه

هایی بستگی دارد کـه  گیري ملت و دولت به توسعۀ منابع انسانی و توسعۀ سازمان شکل

یونسکو در بارة اهمیـت ایـن موضـوع توضـیح     . دبه تربیت نیروي انسانی مشغول هستن

اي یک شرط الزم براي نگهداري ساختار پیچیده ي هاي فنی و حرفهدهد که آموزش می

یونسکو(رود  توسعۀ اجتماعی، اقتصادي و مدنی مدرن به شمار می
1
؛ بـه نقـل از   1974،

ولید علـم  چنان پرشتاب است که در تشرایط تحول در دنیاي معاصر آن) 1384صالحی، 

اي که متأثر از ایـن تغییـرات،   اي هستیم به گونهو فنّاوري هر روزه شاهد تغییرات عمده

ماهیت مشاغل دستخوش تغییر شده و به تبع آن روند نوع تقاضا بـراي نیـروي انسـانی    

هاي مختلف اقتصادي کشورها نیز تحت تـأثیر قـرار   مورد نیاز را جهت اشتغال در بخش

رایـت (اسـت  گرفته 
2
بـا  ). 1384؛ بـه نقـل از خواجـه شـاهکوهی و همکـاران،      2003،

یافته هنوز موقعیت افراد به تحصیالت دانشـگاهی  وجودي که حتی در کشورهاي توسعه

اي از نقـش و جایگـاه تأثیرگـذاري اقتصـادي مهمـی       حرفه مرتبط است، آموزش فنی و

  ) .1382عزیزي، (برخوردار است 

تولیـد، نیـروي کـار و سـرمایه نیسـت، بلکـه       عامل ترین محور، مهمدر اقتصاد دانش

یوسیلد(دانش، مهارت و فنّاوري افراد است 
3

به اعتقاد کویین. )1996، 
4

قـدرت  ) 1992(

هـاي فیزیکـی، مرهـون    اقتصادي و توان تولیدي سازمان هـاي مـدرن بـه جـاي دارایـی     

ازمان در راهبردي سـ که بانک اطالعات  ايگونهبه . توانمندي فکري و خدماتی آنهاست

سـولیمن (ها نیست، بلکه در مغز مدیران و کارکنان آن اسـت  حافظۀ رایانه
5

در ). 2003، 

توان اذعان نمود که جوامـع پیشـرفته اقتصـادي و صـنعتی از     این راستا، بدون تردید می

نظـامی کـه نیـروي انسـانی الزم را در سـطوح      . نظام کارآمد آموزشی نیـز برخوردارنـد  

پرنــد و (دهــد  مختلــف اقتصــادي و صــنعتی آمــوزش مــیي هــابخــشمختلــف بــراي 

 درستی این اعتقـاد آلفـرد مارشـال کـه دانـش نیرومنـدترین       ،از این رو) 1391همکاران،

                                                                                                                              
1. UNESCO
2 . Wright
3 . Useild
4 . Queen
5 . Soliman
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یکـی از  ) 1381ایـزدي و صـفار حیـدري،    (موتـور تولیـد اسـت تردیـد وجـود نـدارد      

 هـاي مختلـف و  راهکارهاي مناسب براي فراهم ساختن نیروي انسانی الزم براي بخـش 

. اي استهاي فنی و حرفهدر سطوح متفاوت تخصصی، آموزش

اي در هر کشور، به شـرایط اقتصـادي، اجتمـاعی و     هاي فنی و حرفهتوسعۀ آموزش 

هاي کشورها از صنعت به سـوي  گیريبا حرکت و جهت. سیاسی آن کشور بستگی دارد

. هاي جامع باشـند تصنایع خدماتی، کشورها به نیروهاي ماهر نیاز دارند که داراي مهار

اي نیـز تعیـین کننـده الگـوي      هاي دولت و ابعاد فنی و حرفهبحث تعامل بین خط مشی

مورد استفاده هر کشور خواهد بود، زیرا هر الگو ارتباط نزدیکـی بـا اشـتغال، اسـتخدام،     

هـاي  هاي زنـدگی و ادامـۀ تحصـیل و در نهایـت، برنامـه     تولید، درآمد، فراگیري مهارت

در حـال  ). 1391پرنـد و همکـاران،   (گذاران آن کشـور دارد  هاي سیاست اهتوسعۀ دیدگ

. حاضر، در کشور ما دو نظام آموزش رسمی و غیر رسمی طراحی و مستقر شـده اسـت  

متولیان آموزش رسمی کشور در سطح متوسطه، وزارت آموزش و پرورش و در سـطح  

وزش غیـر رسـمی کشـور،    متولی نظام آم. عالی، وزارت علوم؛ تحقیقات و فنّاوري است

اي و متولی نظام آموزش مهـارتی رسـمی کشـور، دانشـگاه جـامع      سازمان فنی و حرفه

  . علمی و کاربردي است

اي ایران در دو بخش دولتی و غیردولتی در جهت ارائه سازمان آموزش فنی و حرفه

. دارد مند و جویاي کار و شاغالن، فعالیت آموزش اي به جوانان عالقهحرفههايمهارت

هـاي آموزشـی   اجـراي برنامـه  : انـد از آموزشـی در دو بخـش عبـارت   هـاي  اهم فعالیت

صـنعت، کشـاورزي و   هـاي مختلـف  اي مـورد نیـاز در بخـش   هاي فنی و حرفهمهارت

تولیـد و  خدمات از طریق مراکز آموزشـی سـازمان یـا مراکـز جـوار کارخانـه یـا خـط        

راکـز آموزشـی تحـت نظـر سـازمان و      هاي آزاد؛ نظارت بر امر آمـوزش در م آموزشگاه

هـا و واحـدهاي آموزشـی و صـنایع کشـور بـه       هاي آزاد؛ همکاري با سازمانآموزشگاه

اي؛  کادر آموزشی مـورد نیـاز بخـش آمـوزش فنـی و حرفـه      منظور هماهنگی در تأمین

هاي آموزشی؛ تشخیص و اعالم به موقع نیازهاي راهنمایی مدیران صنایع در زمینه طرح

ارکنـان و فـراهم سـاختن امکانـات آموزشـی؛ همکـاري در فـراهم سـاختن         آموزشی ک

اي و مربیـان مراکـز   تسهیالت کار آموزشی و بازآموزشی مربیان مراکـز آمـوزش حرفـه   
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نفع و موارد دیگري آموزشی جوار کارخانه و مربیان آموزشی مؤسسات غیردولتی و ذي

سـؤال اصـلی اینجاسـت کـه نظـام      امـا  . توان به همۀ آنها اشـاره نمـود   که در اینجا نمی

هــایی کــه بــه آمــوزي را چگونــه تعریــف کــرده؟ دامنــۀ آمــوزشآموزشــی مــا مهــارت

 21آموزي در قـرن  شود چقدر است و کجاست؟ و اینکه مهارتآموزي منجر میمهارت

ها و دانش است؟ براي این منظور در ابتدا تالش شده با دربرگیرندة چه طیف از مهارت

د و مدارك موجود، پیشنهادهاي یونسکو در خصوص هر کدام از عناصـر  مراجعه به اسنا

اي مانند هر نظام آموزش فنی و حرفه. اي را برشماریمهاي فنی و حرفهو اجزاء آموزش

ها و عناصر خـاص خـود    مؤلفههاي سیتم آموزش ملی و عمومی داراي یک از زیربخش

المللی که متولی امر آمـوزش و   بیني هاسازمانسازمان یونسکو به عنوان یکی از . است

ی المللـ بـین هاي آموزشی و همچنین تدوین سیاستهاي جهـانی و اسـتانداردهاي   طراحی

ي هـا آموزشي عمومی و خاص، به ارائه پیشنهاداتی براي توسعۀ هاآموزشبراي توسعۀ 

کنز کینگ ۀاي پرداخته است که در قالب مقالفنی و حرفه
1

و  )1998(، یونسـکو )2008(

ي توسعه در این بخـش  هارئوس کلی برنامه ةمنتشر شده و دربرگیرند) 2009(یونسکو

اي بـه شـرح زیـر    ارتباط با آموزش فنی و حرفهسرفصل پیشنهادهاي یونسکو در. است

که در اینجـا   استتري  هاي جزئیها داراي زیربخشست که البته هر کدام از این بخشا

توانیـد جزئیـات   و در قالب جداول مـی  ها در بخش نتایجتوانیم به آنها بپردازیم و تننمی

  :ها را مشاهده بفرماییدهر کدام از این بخش

: ايسیسـتم آمـوزش فنـی و حرفـه    ) 2اي تعریف و دامنه آموزش فنـی و حرفـه  ) 1

اي ابعـاد فنـی و حرفـه   ) 4خط مشی ها، برنامه ریـزي و مـدیریت   ) 3اهداف و مقاصد

اي بـه منزلـه آمـاده شـدن بـراي حـوزه کـار و        حرفه آموزش فنی و) 5آموزش عمومی 

اي به عنـوان یـادگیري   آموزش فنی و حرفه) 7هاي کارآموزي محتواي برنامه) 6اشتغال 

کارکنـان و اعضـاي   ) 10فراینـد یـادگیري   ) 9مکانیسم راهنمایی و مشـاورت  ) 8مداوم 

هـاي آمـوزش   هکادر مدیریتی و نظارتی در برنام) 11اي آموزشی مؤسسات فنی و حرفه

  المللیهاي بینهمکاري) 12اي  فنی و حرفه

                                                                                                                              
1. Kenneth King
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  ها دادهتحلیلروش

سـاخته اسـتفاده   که قبالً گفتیم براي گردآوري اطالعات از یک پرسشنامۀ محقق همچنان

اي  ها و سؤاالت پرسشنامه از منابع سازمان یونسکو انتخاب شد؛ به گونـه  البته گویه. شد

بـراي  . اي است ان در حوزة توسعۀ آموزش فنی و حرفههاي این سازم که بیانگر سیاست

هـاي کیفـی    گیري و تبدیل پاسـخ تحلیل اطالعات گردآوري شده از طریق ابزارهاي اندازه

شـود، کـه جهـت    ها استفاده مـی  هر کدام از گزینه) گذاري ارزش(به مقادیر کمی، از روش 

گویان از مقیاس لیکرت سنجش پاسخ
1
لیکرت یک مقیاس پـنج   مقیاس. استفاده شده است 

هـاي زیـاد و خیلـی زیـاد و در سـوي       بخشی است که در یک سوي این پیوسـتار گزینـه  

هـاي مقیـاس، بـه     فاصلۀ بین گزینه. هاي کم و خیلی کم قرار گرفته است دیگران آن گزینه

شود، که در نقطۀ وسط، گرایش پاسخگو نسبت بـه هـر دو طـرف مقیـاس     پنج قسمت می

)   1جدول . (شود گذاري می این نظر خنثی در آنجا عالمتبرابر است و بنابر

  ارزشهاي عددي مقیاس لیکرت) 1(جدول 

جدول امتیاز بندي گزینه هاي مقیاس پنج بخشی

خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

1 2 3 4 5

کنیم که پاسخگویان هـر کـدام از    ها و تحلیل آنها ابتدا مشخص می براي استخراج داده

در ادامـه بـراي   . گـذاري کـرده انـد    ها را با چه فراوانی عالمـت  هاي مربوط به سؤال گزینه

هاي مربوط بـه هـر گزینـه، امتیـاز یـک       محاسبه هر سؤال، با مشخص شدن فراوانی پاسخ

  :سؤال به طریق زیر محاسبه شده است

  

  

  

کدام یک  پس از محاسبه امتیاز مربوط به هر سؤال، معیین می کنیم که امتیاز مربوط در

                                                                                                                              

1. Liker  Scale

فراوانی مربوط به آن× امتیازهاي هر گزینه 

تعداد پاسخ دهندگان به آن                                                                                             

امتیاز هر سؤال
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  :از قسمتهاي پیوستار زیرقرار گرفته اند

  

  

  

  

  

  

، وضـعیت آن نـامطلوب ،   بدسـت آیـد    33/2تـا   1بنابرین اگر امتیاز یک  سـؤال بـین  

، نسبتاً مطلوب و اگر امتیـاز سـؤال مـورد نظـر     قرار گیرد  66/3و  33/2چنانچه امتیاز بین

مه به منظـور قضـاوت در مـورد    در ادا. قرار گیرد وضعیت آن مطلوب است 5و   67/3بین

هر کدام از مالکها و عوامل مورد ارزیـابی، بـا توجـه بـه وضـعیت هـر نشـانگر و مـالك         

  : امتیاز هر سؤال به صورت زیر محاسبه شده است) مطلوب، نسبتاً مطلوب و نا مطلوب (

  

  

  ها یافته

، پیشـینۀ  توان گفت که در سطح کشور مادر خصوص پژوهش انجام شده، با اطمینان می

. پژوهشی چندانی وجود ندارد که محقق بخواهد نتایج حاصله را بـا آنهـا مقایسـه کنـد    

ها، کتب و مقاالتی است که به نقاط ضعف و مشکالت نظام آنچه هست در قالب نوشته

در ) 1391(در این میـان، پرنـد و همکـاران    . اي پرداخته شده است آموزش فنی و حرفه

اي، بـه برشـمردن ایـن    مشکالت نظام آموزش فنی و حرفـه  ها وبخشی با عنوان چالش

ها را به دو دسته آنان این چالش. انداي ما پرداختهها در نظام آموزش فنی و حرفهچالش

اند که در ترکیب این دو دسته، به بسیاري از نتایج حاصله بیرونی و درونی تقسیم نموده

هاي بیرونـی، مبـاحثی چـون    شدر بخش چال. این پژوهش هم صحه گذاشته شده است

نگـري، یـادگیري   گرایـی، بخشـی  رشد باالي جمعیت، باال بودن نرخ مهـاجرت، مـدرك  

هاي  العمر، سردرگمی در تعاریف و مفاهیم، الگوبرداري ناشیانه، پایین بودن قابلیتمادام

پایین ترین امتیاز
تیازباالترین ام

نامطلوب

1 33/2

نسبتاً مطلوب

66/

مطلوب

هاي مربوط به یک بعد امتیازات زیربخشمجموع    

هاي آن بعدتعداد زیربخش

امتیاز هر بعد
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هاي درونی هم به مـواردي چـون فقـدان    فنّاوري فقدان انسجام میان قوانین و در چالش

ام یکپارچه مدیریت، استفاده کـم از مـدیران متخصـص، عـدم توجـه بـه اسـتفاده از        نظ

المللی، عدم تطابق با استانداردهاي جهانی، عدم توجه به توسـعۀ منـابع   هاي بین فرصت

اي، عدم وجود نظام ملی مشخص و تعریف  هاي فنی و حرفهانسانی ارائه دهندة آموزش

اي، فقـدان   هـاي فنـی و حرفـه   و ارزیابی آموزش ریزيگذاري، برنامه شده براي سیاست

توان نام برد که دقیقاً بر اساس  را می... اي با بازار کار و  هاي فنی و حرفهارتباط آموزش

هاي مورد بررسـی در   نگاهی کلی به وضعیت مؤلفه. نتایج این پژوهش قابل تأیید هستند

اي اصـالحی هسـتند کـه    ه ضعف شامل سیاستدهد که این نقاط  این پژوهش نشان می

تـوان  در اینجـا مـی  . یی همچون یونسکو به دنبال تحقق بخشیدن آنهـا هسـتند  هاسازمان

هـاي آمـوزش    چنین نتیجه گرفت که این مشکالت جزء مواردي هستند که بیشتر نظـام 

کننـد و ایـن امـر باعـث شـده تـا        اي جهان با آنها دست و پنجـه نـرم مـی    فنی و حرفه

هـایی را بـراي برطـرف     لی که متولی امر آمـوزش هسـتند سیاسـت   المل ي بینهاسازمان

گراب(کنندها اتخاذ  این عیب ساختن
1

، کات شال)2006(
2

، استروف)2003(
3

)2005 (

اي در  هاي خود مواردي را بـه عنـوان مشـکالت آمـوزش فنـی و حرفـه       نیز در پژوهش

ذکر شده در باال هـم آنهـا    توان در موارد اند که می دهکرهاي آموزشی گوناگون ارائه  نظام

گانـه و زیـر    12هاي  در این بخش از مقاله وضعیت کیفی هر کدام از مؤلفه. را پیدا نمود

ذکر است به منظور پرهیـز   شایان. یمکن ارائه می) 2(ا در قالب جدول هاي آنها رمجموعه

ئـه  از تفصیل مطالب سعی شده است که کلیۀ ابعاد مورد بررسی در قالب یک جدول ارا

شود و از ارائۀ جداول جداگانه براي نتایج ارزیابی کیفی هر یک از ابعاد خودداري شـده  

ها منبع اي هستند که این زیر بخشهاي جداگانههر کدام از ابعاد داراي زیر بخش. است

 5اي داراي مثالً بعد تعریف و دامنـه آمـوزش فنـی و حرفـه    . تهیۀ پرسشنامه بوده است

ها در خصوص هر یـک از  رحله اول بعد از ارزیابی نتایج پرسشنامهدر م. زیربخش است

ها، وضعیت کیفی آنها مشخص شده و در نهایت، با تحلیل وضعیت مجموعـه  زیربخش

                                                                                                                              
1. Grubb
2 . Cutshall
3. Ostroff
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هاي یک بعد، بر اساس فرمول ذکرشده در باال، وضعیت کیفـی ابعـاد مختلـف    زیربخش

  .مشخص شده است

  اهاي آنهوضعیت کیفی ابعاد و زیربخش) 2(جدول

وضعیت کیفی ابعاد مورد ارزیابی

اسـت کـه در    02/2وضعیت کیفی این بعد 

شودمیسطح نامطلوب برآورد 

ايحرفهتعریف و دامنه آموزش فنی و - 1

نامطلوب نسبتاً مطلوب مطلوب

78/1 آموزش عمومی ۀدر بدن ايحرفهفراگیر شدن آموزش فنی و 

34/2
در حوزه شـغلی و مشـارکت اثـربخش در     تبدیل شدن به ابزاري براي آمادگی

دنیاي کار است

21/2
جنبه اي از یادگیري مادام العمر و آمادگی بـراي تبـدیل    ايحرفهآموزش فنی و 

شدن به شهروندي پاسخگو

89/1 پایدار توسعۀتبدیل شدن ابزاري براي ایجاد زمینه هاي محیطی براي 

88/1 قرروشی براي تسهیل ریشه کن کردن ف

اسـت کـه در    11/2وضعیت کیفی این بعد 

شودمیسطح نامطلوب برآورد 

اهداف و مقاصد: ايحرفهسیستم آموزش فنی و  - 2

92/1
ـ   ايحرفهتبدیل شدن آموزش فنی و  حیـاتی از فراینـد آموزشـی     ۀبه یـک جنب

کشور

98/1
ـتفاده  بیشتر اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي، ازطریـق ا  توسعۀدستیابی به هدف  س

و بکارگیري پتانسیل در حال افزایش مردان و زنان

88/1 تمدن کنونی بشر ايحرفهایجاد درك درست از جنبه هاي علمی و فنی و 

11/2
پایدار محیطـی از راهگـذر شـغل و     توسعۀآماده سازي افراد براي مشارکت در 

خود ۀحرف

66/2
ه و خـاص سیسـتم اجتمـاعی و    با نیازهاي ویژ ايحرفهتناسب آموزش فنی و 

،فنّاوريجهانی  توسعۀ

99/1
و آمـوزش   ايحرفـه فنـی و   هـاي آمـوزش سازي و تلفیق مناسب بین یکپارچه

عمومی در تمام سطوح

38/2
توجه به نیازهاي آموزشی افـراد، تحـول در مشـاغل و حرفـه هـا و شناسـایی       

تجارب کاري به عنوان بخشی از یادگیري

90/1
بستر مناسب براي مهیا ساختن تمام افراد جامعه جهـت ورود بـه دنیـاي     ایجاد

کار و کمک به سیستم آموزشی جهت بازتوزیع مجدد درآمدها

99/1 پایه را در بردارد هايآموزشبخش جدایی ناپذیري از 

65/2
اســتعدادها، عالیــق و  توســعۀاي کــه زمینــه انجــام وظیفــه بــه عنــوان وســیله

را فراهم می سازد شودمیا که به یافتن شغل مناسب منجر یی رهامهارت

30/2
هـا  و تخصـص  هامهارتهاي فراهم ساختن امکان دسترسی آسان به انواع گونه

چه در داخل و چه در خارج از سیستم آموزشی



33  ...:21اي در قرن آموزش فنی و حرفه

وضعیت کیفی ابعاد مورد ارزیابی

80/1
هـا،  توجه به افرادي که داراي نیازهاي خاص و ویژه هسـتند، همچـون اقلیـت   

...مهاجران و 

70/1

در ارتباط با آمال و عالیق افراد، افراد را براي یادگیري مادام العمـر و از طریـق   

ي فنـی و کارآفرینانـه   هـا مهـارت ها و ابزارهاي ذهنی مورد نیاز، نگرش توسعۀ

آماده سازد

36/2
توانمند سازي افراد براي هماهنگ سازي خود با تغییـرات سـریع و پیچیـده در    

العاتاط فنّاوريحوزه 

اسـت کـه در    92/2وضعیت کیفی این بعد 

شودمیسطح نسبتاً مطلوب برآورد 

خط مشی ها، برنامه ریزي و مدیریت- 3

38/2
ـادي   ايحرفهبرنامه ریزي آموزش فنی و  - در حمایت از نیازهاي خـاص اقتص

اجتماعی منطقه اي در حال و آینده

34/2

ــین دولــت، از ط ايحرفــهآمــوزش فنــی و  ۀطراحــی و ارائــ ریــق مشــارکت ب

ـتخدام کننـده   بخش ـاي   )کارفرمایـان (هـاي اس ـنعت،  ايحرفـه ، انجمـن ه ، ص

دولتیهاي غیرسازمانجامعه محلی و کنندگان،استخدام

68/3
ملی همپاي اصـالحاتی   توسعۀدر مباحث  ايحرفهفنی و  هايآموزشتوجه به 

آموزش انجام شده است ةکه براي حوز

89/3
 هـاي آمـوزش ریـزي  مدت و بلند مدت ملی براي برنامه یازهاي کوتاهارزیابی ن

ايحرفهفنی و 

21/3
بـر حسـب    ايحرفـه طراحی یک نوع برنامه ملی براي بخش آمـوزش فنـی و   

رویکردهاي سیاستگذاري در بخش اشتغال

88/2
متناسب بـا تغییـرات در حـوزه عالیـق و      ايحرفهبرنامه ریزي آموزش فنی و 

ت مردمی براي کاالها و خدماتمطالبا

22/4
ـین خـط مـش    هـاي اقتصـادي و   میزان پاسخگویی مسوالن دولتی در مقابل تعی

اجتماعی، قوانین کار و اشتغال

80/1
هـاي اشـتغال،   ي غیـر دولتـی در بخـش   هـا سـازمان میزان مشـارکت نماینـدگان   

ايو حرفهریزي آموزش فنی هاي کوچک در برنامهکارآفرینی، صاحبان شرکت

99/1
میزان مشارکت نمایندگانی از کل جامعه و اقشار و اصناف آن در برنامـه ریـزي   

ايحرفهآموزش فنی و 

64/2
سطح تدوین استانداردها و مالکهـایی تعریـف شـده بـراي ارزیـابی وضـعیت       

ايحرفهفنی و  هايآموزش

18/3
ي درسـی و  هابرنامهداري، میزان ارزیابی کیفیت کاري اعضاي آموزشی و کادر ا

موارد اموزشی، تسهیالت فیزیکی، موارد و ابزار مورد نیاز

اسـت کـه در    63/2وضعیت کیفی این بعد 

شودمیسطح نسبتاً مطلوب برآورد 

آموزش عمومی ايحرفهابعاد فنی و - 4

38/2
به آشنایی با فن آوري و دنیـاي کـار، درك    ايحرفهمیزان کمک آموزش فنی و 

ورانه فرهنگ مدرناهیت فنّما

39/2 یی کـه  هامهارتهایی براي برخورداري تمام افراد از سازي فرصتسطح فراهم
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وضعیت کیفی ابعاد مورد ارزیابی

هـم کســانی کــه  (الزم اســت  ايحرفـه فنــی و  هــايآمـوزش بـراي ورود بــه  

خواهند در درون سیستم آموزشی باشند و هم کسانی که در محل کار خـود  می

)مشغول به فعالیت هستند

14/3
اي جهـت ورورد بـه   فق آموزش و پرورش بـه عنـوان مقدمـه   امیزان گسترش 

دنیاي کار و دنیاي تکنولوژي

اسـت کـه در    75/2وضعیت کیفی این بعد 

شودمیسطح نسبتاً مطلوب برآورد 

آماده شدن براي حوزه کار و اشتغال ۀبه منزل ايحرفهآموزش فنی و - 5

98/2
هـاي  تـا بتوانـد زمینـه    ايحرفهمتوسطه فنی و ةدور هايآموزشمیزان تنوع در 

اشتغال را براي افراد فراهم سازد

31/2
 ايحرفـه آموزشی فنی و  مؤسساتیافته و قابل انعطاف بین میزان تبادل سازمان

ي آموزشیهابرنامهو دنیاي کار در طراحی ساختارها و 

98/2
ي هـا مهارتانش وسیع و توانسته به کسب د ايحرفهمیزانی که آموزش فنی و 

عمومی و قابل انطباق با تعداد زیادي از مشاغل را براي فرد فراهم سازد

61/2 ايحرفهي عام و دانش پایه براي هر بخش از آموزش هامهارتمیزان پرورش 

02/2
هـاي  سازي و آموزش افرادي کـه بـه دلیـل نـاتوانی    تالش در راستاي یکپارچه

در جامعه محروم هستند جسمی و ذهنی از حضور

64/3
وقـت،  وقـت، پـاره  تمـام  (ايحرفـه ي در حوزه آموزش فنی و هاسازمانتنوع 

...)حضوري و نیمه حضوري و  هايآموزش

اسـت کـه در    17/2وضعیت کیفی این بعد 

شودمیسطح نامطلوب برآورد 

ايحرفهي فنی و هابرنامهمحتواي  - 6

38/2
هـاي  اي از شایسـتگی پـذیري فنـی و ارائـه مجموعـه    قارائه دانش علمی، تطبی

ي عمومیهامهارتبنیادین و 

36/2

ـات    هابرنامهتدوین  بر اساس تحلیل و پیش بین الزامات شغلی که توسـط مقام

ـایر   ايحرفـه ي هاسازمانوالن بخش اشتغال، ئآموزش و پرورش ملی، مس و س

ان تهیه شده اندنفعذي

12/2
اي، مـومی و موضـوعاتی چـون سـواد رایانـه     ن موضـوعات ع میزان تعادل بـی 

....هاي ارتباطی، محیط زیست و فنّاورياطالعات و 

90/1 ايبر اساس رویکرد ماهیت میان رشته هابرنامهمیزان طراحی 

99/1 هاي سالم سازگاري با محیط زیستبر روش هابرنامهمیزان تأکید

12/2 مداوم در سطح ملی و منطقه توسعۀهمیت ویژه یی با اهابرنامهتأکید

38/2
ـتغالی و کـارآفرینی، فـارغ از تربیـت افـراد در      ـ   میزان پرورش روحیه خود اش

...تخصصی مثل صنعت، تجارت و  ةحوز

اسـت کـه در    56/2وضعیت کیفی این بعد 

شودمیسطح نسبتاً مطلوب برآورد 

ومبه عنوان آموزش مدا ايحرفهآموزش فنی و - 7

90/1 ايمیزان توجه به اصول آموزش مداوم در تعیین راهبردهاي بخش فنی و حرفه

78/2

آموزش عمومی یـا   ةصور اجازه استفاده از مدارك تحصیلی قبلی افراد در حوز

یادگیري هاي قبلی و تجارب کاري فرد براي ادامه تحصـیل در   همۀو  ايحرفه

ايحرفهحوزه فنی و 
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وضعیت کیفی ابعاد مورد ارزیابی

31/2

ي آمـوزش و پـرورش و   هـا بخشبا دیگر  ايحرفهارتباط آموزش فنی و میزان 

به منظور تسهیل مسـیرهاي یـادگیري مـداوم از طریـق بـه رسـمیت شـناختن        

یادگیریهاي قبلی افراد

79/2

ي هـا برنامـه در مـدیریت   ايحرفـه فنـی و   هـاي آمـوزش پذیري میزان انعطاف

ـ   نظـور تسـهیل یـادگیري    ي درسـی بـه م  هـا برنامـه ۀآموزشی و درسـی و ارائ

العمرمادام

89/2
 هـاي آمـوزش هاي سنی، جنسی، امکان پذیرش افراد بدون توجه به محدودیت

کاري آنان ۀقبلی و سابق

12/2
 ايحرفـه اینترنت در بخـش فنـی و    ۀهاي جمعی و شبکمیزان استفاده از رسانه

براي تحقق آموزش مداوم

14/3
احـی دوره هـا در قالـب آمـوزش در محـل کـار،       میزان انعطاف پذیري در طر

آموزش آخر هفته اي، آموزش مکاتبه اي براي تحقق آموزش مداوم

اسـت کـه در    34/2وضعیت کیفی این بعد 

شودمیسطح نسبتاً مطلوب برآورد 

مکانیسم راهنمایی و مشاورت .8

89/2
ـ         ـایی و مشـاوره در تمـام فراینـد سیسـتم آمـوزش فن ی و میزان پوشـش راهنم

ايحرفه

12/2
ـنعت، افـراد و         ـایی شـغلی بـه نیازهـاي بخـش ص میزان توجه مشاوره و راهنم

خانواده ها

18/2
هـاي  الزم مربـوط بـه دنیـاي کـار و فرصـت      میزان در دسترس بودن اطالعات

ايحرفهاي بخش آموزش فنی و در سیستم مشاورهشغلی 

35/2

اوران از فرصـت موجـود، از جملـه رونـد و     بینانه راهنمایان و مشسطح نگاه واقع

ساختار اشتغال در بازار کار، اثرات زیسـت محیطـی مشـاغل مختلـف و آنچـه را      

مورد انتظار باشد) پیشرفت شغلی و تحرك شغلی(ممکن است از لحاظ پاداش 

34/2

هایی همچـون  راهنمایان و مشاوران در راستاي استفاده از روشمیزان توانمندي 

ـار آمـوزان از ضـرورت       ز محیطمالقات ا هـا و  هـاي کـاري و آگـاه نمـودن ک

هاي الزم براي انتخاب شغلشایستگی

12/2
ـاري     میزان توجه راهنمایان و مشاوران به یافتن فرصت ـارب ک هـایی بـراي تج

آموزشی هابرنامهکوتاه مدت و مطالعه موقعیتهاي واقعی دنیاي، در ضمن 

کـه در  اسـت   37/2وضعیت کیفی این بعد 

شودمیسطح نسبتاً مطلوب برآورد 
ايحرفهفرایند یادگیري در آموزش فنی و  .9

38/2
میــزان اســتفاده از روش یادگیرنــده محــوري و رویکردهــاي نوآورانــه و      

ايحرفهپذیري در آموزش و پرورش فنی و انعطاف

92/1

دد در راستاي جهت دهـی مجـ   ايحرفهسطح کنونی آموزش و پرورش فنی و 

ـیط زیسـت،    برنامه درسی به سمت مباحث و موضوعاتی چون تکنولوژي، مح

زبان خارجی و فرهنگ  کارآفرینی و الزامـات رشـد سـریع و  در حـال رشـد      

صنایع خدماتی 

34/2
یکپارچه بـه نظریـه و عمـل در نظـام آمـوزش و پـرورش فنـی و         ۀمیزان توج

ايحرفه



هاي آموزشیپژوهش در نظام  36

وضعیت کیفی ابعاد مورد ارزیابی

98/2
شگاه و کارگـاه بـر اسـاس مبنـاي نظـري و       امکان کسب تجربه در محیط آزمای

ي عملیهابرنامهعلمی و نمایان ساختن نظریه هاي فنی در قالب 

52/1
ي مربوط به زبان هاي خـارجی در آمـوزش   هامهارتامکان کسب و یادگیري 

با عنایت به افزایش تحرك و مهاجرت نیروي کار ايحرفهفنی و 

11/3
مـورد نیـاز در محـل    ین آالت و تجهیزات واقعـی  شبیه سازي و استفاده از ماش

ايحرفهآموزش فنی و  مؤسساتهاي در کارگاهکار 

اسـت کـه در    64/2وضعیت کیفی این بعد 

شودمیسطح نسبتاً مطلوب برآورد 

ايحرفهفنی و  مؤسساتکارکنان و اعضاي آموزشی  .10

98/2

ـبی از معلمـان و   سـازي تعـد  ها بر اساس استخدام و آمادهتعیین اولویت اد مناس

مدرسان و مربیان، مدیران و راهنمایان واجد شـرایط بـراي اطمینـان از کیفیـت     

ايحرفهباالي آموزش فنی و 

11/3

که براي مربیـان فنـی   ) تشویق، ترفیع، حقوق و مزایا(تناسب شرایط استخدامی

گـر بـا   هاي افـرادي دی در نظر گرفته شده است متناسب با مطلوبیت ايحرفهو 

مدارك تحصیلی مشابه

18/3
تخصصـی و   ايحرفـه فنـی و   مؤسساتحذف تفاوت و تبعیضات بین مربیان 

آموزشی عمومی مؤسساتمعلمان 

98/2
از مــدرك الزم در  ايحرفــهمنــدي معلمــان آمــوزش و پــرورش فنــی و بهــره

هاي شغلی مربوطهزمینه

70/1
خـارج از محـیط آموزشـی بـراي     و مـاهر   ايحرفـه میزان دعوت از کـارگران  

ايحرفهتدریس در مراکز آموزش فنی و 

38/2
ـتن خـود     فراهم بودن امکانات و شرایط الزم براي معلمان جهت بـه روز نگهداش

هاي کاريدر راستاي حوزة تخصص و همچنین توانایی ارتباط مداوم با فرصت

21/2

هاي آموزشـی و  ی، نظریهشناختی و جامعه شناختروان هايآموزشفراهم شدن 

هـاي تـدریس خـاص در ارتبـاط بـا      یادگیري، مـدیریت کـالس درس، روش  

براي مربیان ايحرفهتحقیقی فنی و  ۀموضوع یا زمین

اسـت کـه در    31/2وضعیت کیفی این بعد 

شودمیسطح نامطلوب برآورد 

ايحرفهي آموزش فنی و هابرنامهکادر مدیریتی و نظارتی در  - 11

28/2

هایی فنـی و  در یکی از زمینه ايحرفهتجربه کاري مدیران حوزه آموزش فنی و 

ـازي،  هـا و فراینـدهاي مـدیریتی، آمـاده    ، دانش در خصوص تکنیکايحرفه س

نظارت و هماهنگی

34/2
ـاي جدیـد و رونـدهاي اداري امـروزي در حـوز     کآشنایی مدیران با تکنیـ   ةه

ايحرفهمدیریت مراکز فنی و 

اسـت کـه در    15/2یفی این بعد وضعیت ک

شودمیسطح نامطلوب برآورد 

یالمللبینهاي همکاري - 12

36/2
ي از ایـن نـوع در   هابرنامهبا  ايحرفهي آموزش فنی و هابرنامهمیزان هماهنگی 

هاي آموزشیسایر نظام

21/2
ـاي کمکـی و همیارانـه در سـطح     همکاري اثربخش با کشورهایی که فعالیت ه

کندالمللی ارائه میبین
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وضعیت کیفی ابعاد مورد ارزیابی

98/1
ـتن سـرمایه     هـا میزان توجه به راه هـاي فکـري در   یی بـراي بـه اشـتراك گذاش

در تمام کشورها ايفنی و حرفه توسعۀهاي پژوهش و حوزه

98/1
ـات  دانش ۀهاي الزم براي مبادلفراهم شدن زمینه آموختگان و بهره بردن از امکان

المللیبین

97/1

ي درسـی،  هـا برنامهترس بودن اطالعات و اسناد مربوط به طراحی میزان در دس

هـاي آموزشـی خـارج از    هاي آموزشی و مواد آموزشی همچنین فرصتروش

هاي شغلیکشور و فرصت

34/2

اي با کشورهایی که داراي میراث فرهنگـی مشـترك   میزان همکاري هاي منطقه

 ايحرفـه خش آموزش فنـی و  ب توسعۀبا ما هستند و یا با مشکالت مشابهی در 

خود مواجه هستند

21/2

ـ     ايحرفهمیزان تالش نظام آموزش فنی و   ۀما بـراي همکـاري در راسـتاي تهی

ـین استانداردهاي  هـاي ارزشـیابی و   المللـی و مشـترك در خصـوص سیسـتم    ب

سنجش، مـدارك و اسـناد شـغلی، اسـتانداردهاي فنـی و تجهیزاتـی، پـردازش        

هااطالعات با سایر کشور

در ادامۀ مطلب به منظور وضوح سطح کیفی هر کدام از ابعاد مورد بررسـی، تـالش   

) 3(شد تا سطح کیفی آنها به طور جداگانه ارائه شود که نتـایج را در جـدول و نمـودار    

  .کنید مشاهده می

  وضعیت هر کدام از ابعاد دوازده گانه مورد بررسی در این پژوهش) 3(جدول و نمودار

ارزیابی ابعاد مورد

سطح مطلوبیت

نامطلوبنسبتاً مطلوبمطلوب

02/2ايتعریف و دامنه آموزش فنی و حرفه

11/2اهداف و مقاصد: ايسیستم آموزش فنی و حرفه

92/2خط مشی ها، برنامه ریزي و مدیریت

63/2اي آموزش عمومیابعاد فنی و حرفه

75/2شدن براي حوزه کار و اشتغال اي به منزله آمادهآموزش فنی و حرفه

17/2هاي کارآموزيمحتواي برنامه

56/2اي به عنوان یادگیري مداومآموزش فنی و حرفه

34/2مکانیسم راهنمایی و مشاورت

37/2فرایند یادگیري

64/2ايکارکنان و اعضاي آموزشی مؤسسات فنی و حرفه

31/2ايهاي آموزش فنی و حرفهبرنامهکادر مدیریتی و نظارتی در 

15/2المللیهمکاري هاي بین
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  گیري نتیجه

گذشـته در  دهـۀ طـول درهـاي آموزشـی بـه نسـبت تحـوالتی کـه        شایسته است، نظام

ربط ي ذافرادهمۀهاي آموزشی اتفاق افتاده استو به میزانی که کیفیت در نظامخصوص

آنکیفیت کنـونی تضمینوارتقاءوبهبودبراي و حرفهفنی آموزشنظامنفع در و ذي

نظـام  ). 1381ایزدي و صفار حیـدري،  (تأکید دارند آنمختلفاجزاءوسطوحهمۀدر

هایی که در بستر  یکی از روش. اي هم به دنبال ارتقاي کیفیت باشد آموزش فنی و حرفه

سـتفاده نمـود، اسـتفاده از    توان براي ارتقـاء و تضـمین کیفیـت از آن ا    نظام آموزشی می
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هـاي آموزشـی    استانداردها و یا سطوح حداقلی است کـه بـراي کیفیـت در ایـن حـوزه     

اي هم از این اصل مستثنا نیست و بـراي ایـن    نظام آموزش فنی و حرفه. اندتدوین شده

هـاي  یکـی از ایـن مـوارد کوشـش    . حوزه هم کارهـاي عظیمـی صـورت گرفتـه اسـت     

در . همچون یونسکو، سازمان جهانی کار و بانـک جهـانی اسـت   المللی هاي بینسازمان

هاي یونسکو در رتباط با ابعـاد مختلـف   ها و سیاستاین مقاله ما تالش کردیم تا توصیه

اي اي را شناسایی و آنهـا را در بسـتر نظـام آمـوزش فنـی و حرفـه      آموزش فنی و حرفه

از دیدگاهها و نظرات چنـد نفـر   کشورمان ـ البته به دلیل محدودین زمانی براي این کار  

  . اي استفاده شده است ـ بسنجیم مربی و مسئول حوزه فنی و حرفه

هاي پژوهش به آن اشاره شـد، متأسـفانه در خیلـی از ابعـاد،     که در بخش یافته همچنان

المللی است فاصله اي ما با آنچه مورد توافق و تأیید نهادهاي بین جایگاه نظام فنی و حرفه

اي، محتواها، اهداف و مقاصد، مخصوصـاً در   هاي فنی و حرفهابعاد دامنۀ آموزش در. دارد

المللی و کادر مدیریتی بخش فنـی و حرفـه اي مـا، بـا مشـکالت      هاي بین سطوح فعالیت

هاي راهنمـایی و   ها، فرایندهاي یادگیري، سیستم اگرچه خط مشی. اي مواجه هستیمعدیده

تـر   ستیم، اما در این ابعاد هم نیاز بـه کـار بیشـتر و جـدي    داراي نقاط قوتی ه... مشاوره و 

اي کـه محقـق در   هاي پژوهش و همچنین بنا بـه تجربـه   با توجه به یافته. شوداحساس می

  :دانیم که پیشنهاداتی در این رابطه ارائه نمایمطول انجام پژوهش کسب کرده، الزم می

م است که بازنگري اساسی در الز ايحرفهآموزش فنی و  ةدر بخش دامنه و حوز. 1

ـ . شـود و تعریـف آن انجـام    هـا آموزشنوع نگاه به این دسته از  و آمـوزش فنـی    ۀدامن

اي از آمـوزش عمـومی شـناخته    که به عنـوان بدنـه   شوداي وسیع  باید به اندازه ايحرفه

کـه زمینـه    ايگونـه بـه   شودشود و در طراحی آن به مبحث یادگیري مادام العمر توجه 

شده انـد و هـم اکنـون    براي پذیرش افرادي که به نوعی از سیسستم آموزشی جداالزم 

همچنین تـالش شـود   . شودفنی در یک حوزه خاص هستند، فراهم  هايآموزشنیازمند 

پایـدار هسـتند    توسـعۀ هایی از آموزش که در خدمت را به عنوان گونه هاآموزشتا این 

  .بازتعریف شوند

بـه عنـوان    اي، باید تالش شود تا آموزش فنی و حرفهدر مبحث اهداف و مقاصد. 2

الزم بـراي جـذب و بـه     ۀاي اساسی از فرایند آموزشی کشور شناخته شود و زمینـ جنبه
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هـا بایـد   هدف این آمـوزش . هاي موجود در جامعه فراهم شود کارگیري تمامی پتانسیل

د براي مشارکت در سازي افرااي بشر و آمادهایجاد و توسعۀ درك درست از تمئن حرفه

همچنین تالش شـود تـا بـا دیـدگاهی یکپارچـه بـه تلفیـق        . توسعۀ پایدار محیطی باشد

همچنـین بایـد در بعـد    . اي با آموزش عمـومی پرداختـه شـود   هاي فنی و حرفهآموزش

هـم سـاختن شـرایطی    ها راهدفی به این نکته توجه شود که هدف اساسی این آموزش

ها چه در داخـل و  ها و تخصصهاي مهارتانواع گونه بهنند باشد که افراد متقاضی بتوا

.چه در خارج از سیستم آموزشی دسترسی پیدا کنند

اي در خـدمت  هاي فنی و حرفـه ها باید تالش نمود تا آموزش مشی در بخش خط. 3

همچنین ضرورت توجه بـه  . اي باشد نیازهاي اقتصادي، اجتماعی در سطح ملی و منطقه

، )کارفرمایـان (کننـده   هـاي اسـتخدام  بین دولت، بخشزشی با مشارکت هاي آمو طراحی

. شـود  دولتی احسـاس مـی  ي غیرهامحلی و سازمان ۀاي، صنعت، جامعهاي حرفه انجمن

اي بـر حسـب رویکردهـاي     طراحی یک برنامه ملی براي بخش آمـوزش فنـی و حرفـه   

متناسب با تغییـرات  اي  ریزي آموزش فنی و حرفه سیاستگذاري در بخش اشتغال، برنامه

.در حوزه عالیق و مطالبات مردمی براي کاالها و خدمات جزء ضروریات است

تبـادل سـازمان یافتـه و    افراد براي دنیاي کار و اشـتغال؛   کردندر ارتباط با آماده . 4

آن در  کردناي و دنیاي کار و منعکس قابل انعطاف بین مؤسسات آموزشی فنی و حرفه

همچنـین  . اي جزء ضروریات استهاي آموزشی فنی و حرفهبرنامهطراحی ساختارها و 

هـاي   سازي و آموزش افرادي کـه بـه دلیـل نـاتوانی    هایی در راستاي یکپارچه تالشباید 

.جسمی و ذهنی از حضور در جامعه محروم هستند انجام گیرد

مـات  بر اساس تحلیل و پیش بینـی الزا  هابرنامهتدوین در بخش محتوایی نیازمند . 5

ي هـا سازمانوالن بخش اشتغال، ئمقامات آموزش و پرورش ملی، مس از سويشغلی که 

حفظ تعادل بـین موضـوعات عمـومی و    . یمهستاند ان تهیه شدهنفعذيو سایر  ايحرفه

هـاي ارتبـاطی، محـیط زیسـت؛     فنّـاوري اي، اطالعـات و  موضوعاتی چون سواد رایانـه 

اشـتغالی و  ـ   اي و پـرورش روحیـه خـود   رشته بر اساس رویکرد میان هابرنامهطراحی 

.تخصصی افراد نیز جزء الزامات است ةکارآفرینی، فارغ از تربیت افراد در حوز

استفاده از به عنوان آموزش مداوم، نیازمند  ايحرفهدر بعد نگاه به آموزش فنی و . 6
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ر طراحـی  پـذیري د اي، انعطاف اینترنت در بخش فنی و حرفه ۀهاي جمعی و شبک رسانه

اي و  اي، آمـوزش مکاتبـه   ها در قالب آموزش در محـل کـار، آمـوزش آخـر هفتـه      دوره

اي بـراي   اینترنت در بخش فنـی و حرفـه   ۀهاي جمعی و شبک همچنین استفاده از رسانه

.تحقق آموزش مداوم هستیم

اطالعات الزم مربوط به دنیـاي  راهنمایان و مشاوران تحصیلی در این حوزه باید، . 7

بینانه از فرصت موجـود، از جملـه رونـد و سـاختار     ي شغلی، نگاه واقعهافرصتو  کار

اشتغال در بازار کار، اثرات زیست محیطی مشاغل مختلـف و آنچـه را ممکـن اسـت از     

.لحاظ پاداش مورد انتظار باشد، را دارا باشند

وق و تشویق، ترفیع، حقـ (شرایط استخدامیدر بخش کارکنان باید تالش نمود تا . 8

هـاي  در نظر گرفته شده است متناسب با مطلوبیت ايحرفهکه براي مربیان فنی و ) مزایا

همچنـین بـه رسـم    . افرادي دیگر با مدارك تحصیلی مشابه و حتی باید باالتر هم باشـد 

و مـاهر خـارج از محـیط آموزشـی      ايحرفهاز کارگران هاي آموزشی مدرن، بیشتر نظام

.شوداستفاده  ايحرفهزش فنی و براي تدریس در مراکز آمو

ي آموزش هابرنامههماهنگی تا  کردی، باید تالش المللبینهاي در بخش همکاري. 9

تـالش  . شـود هاي آموزشی بیشـتر  ي از این نوع در سایر نظامهابرنامهبا  ايحرفهفنی و 

ـ الملبـین هاي کمکی و همیارانـه در سـطح   ی که فعالیتمؤسساتشود تا با کشورها و  ی ل

هـاي الزم بـراي مبادلـه    همچنـین، ایجـاد زمینـه   . شوداط نزدیک برقرار بکند ارتارائه می

ي هـا برنامـه آموختگان، در دسترس بودن اطالعـات و اسـناد مربـوط بـه طراحـی      دانش

هـاي آموزشـی خـارج از    موزشی و مواد آموزشی همچنـین فرصـت  هاي آدرسی، روش

در این راستا باید تالش نمـود تـا   . فته شودباید در نظر گرهاي شغلی وکشور و فرصت

هاي ارزشـیابی و  المللی و مشترك در خصوص سیستمبیندر راستاي تهیه استانداردهاي 

با سایر کشورها ارتباط مفید و مثبت برقرار ... سنجش، استانداردهاي فنی و تجهیزاتی و 

.کرد
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