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 :طراحی و استقرار نظام جامع ملی مهارت و فناوری
شناسی نظام تحلیلی بر روند تحوالت و آسیب

 ای استان خوزستانآموزش فنی و حرفه
 1زادهعلییداله مهر

 2رحمن قالوند
 3هزاروندیشهرام مالیی

 چکیده
فنی و های حاضر با هدف بررسی روند تحوالت آموزش پژوهش

ها و ها، تهدیدها، قوتو شناسایی فرصت ای در استان خوزستانحرفه
ای استان کل آموزش فنی و حرفه ۀهای نظام آموزش در ادارضعف

انجام شده است. اطالعات مورد  SWOT استفاده از روش باخوزستان 
های منابع و اسناد ملی و استانی، گزارشتحلیل  بررسی ونظر بر اساس 

ستان و مطالعات گذشته ای استان خوزکل آموزش فنی و حرفه ۀادار
گردآوری شده است. در پایان نیز راهکارهایی برای نظارت و ارزیابی 

 نظام جامع مهارت و فناوری ارائه شده است.

ای، نظام جامع مهارت و فناوری، آموزش فنی و حرفه: کلیدی واژگان
 ای استان خوزستانسازمان آموزش فنی و حرفه

 

 

 

                                                                                                                   
  Email: mehralizade_y@scu.ac.ir                                         ،                 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز.  1
               .ای استان خوزستان. کارشناس ارشد مدیریت دولتی، مدیر کل آموزش فنی و حرفه 2
 .ای استان خوزستانآموزش فنی و حرفهکل  ۀادارریزی . معاون آموزش، پژوهش و برنامه 3

 22/3/22تصویب نهایی:           11/1/22دریافت مقاله: 
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 مقدمه 
ناپذیر در و انکارو کارآمد از عوامل کلیدی و متخصص انسانی ماهر تربیت نیروی  ،امروزه
گذاری کالن در یهد و هر نوع سرماشواقتصادی و اجتماعی هر کشور محسوب می ۀتوسع
یروی انسانی و ن گذاری در بخشریزی و سرمایههای مختلف اقتصادی نیازمند برنامهبخش
 ،یمان به کرامت و ارزش واالی انسانا ۀپای بر ،ن. نظام جمهوری اسالمی ایرااستمنابع  ۀتوسع

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را استفاده ، مین قسط و عدل، استقالل سیاسیأهای تیکی از راه
نظام آموزش فنی و  .داندپیشرفته بشری و تالش در پیشبرد آنها میب از علوم و فنون و تجار

گیری شکل ۀتاریخچ است. زیادی برخورداراز قدمت  ،ای در ایران و استان خوزستانحرفه
صندوق  ،گردد. در این سالبرمی 1322ای در استان خوزستان به سال های فنی و حرفهآموزش

 فعالیت آموزشی« اردوی کار»کانون کارآموزی با نام طور سیار در روستاها و هکارآموزی ب
توسط  1321هواز در سال ای احرفه تفعالیت مرکز تعلیما ،. همچنینبرگزار نموده است

است. ادغام  کردههای آموزشی را شروع فعالیت 1322پیمانکار خارجی به پایان رسیده و سال 
ای، صندوق کارآموزی و کانون کارآموزی در استان خوزستان در اواخر مراکز تعلیمات حرفه

زش فنی و نظام آموخوزستان انجام شد.  ای منطقۀعنوان آموزش فنی و حرفه با 1321سال 
المللی، ملی و محلی با تغییرات و های اخیر در سطح بیندر سالدر ایران و ای حرفه

یی و کارآای، های فنی و حرفهآموزشرو شده است. به دلیل ماهیت ههای مهمی روبچالش
گذاران دولتی و غیردولتی بوده اصلی بسیاری از سیاست این آموزش دغدغۀ ،اثربخشی آنها
اجتماعی و فرهنگی  اقتصادی، سیاسی، ۀدر ایران شاهد تحوالتی در عرص ،ح ملیاست. در سط
قانون اساسی و  11سازی اصل گذاری ملی برای پیادهسیاست ،ترین این تغییراتهستیم. مهم

الزامات نوینی برای اقتصاد ایران و  ،های مختلف دولتی است. این اصلسازی بخشخصوصی
یی و آوجود خواهد آورد. بدون شک افزایش کارهآموزی برتسازی و مهاهای مهارتنظام

کار و  های بازارتعامل آن با نظام ۀای در سایهای مرتبط با فنی و حرفهاثربخشی آموزش
عمومی در سطح های آنان، آموزش و پرورش های آن، افراد و انگیزهاشتغال، دولت و استراتژی
تاریخی  ۀتجرب(. 1311زاده، )مهرعلی گیردمی صورتای های حرفهو عالی و نظام صالحیت

به معنای کاهش  ،ایبیانگر آن است که انحصار دولتی در بخش فنی و حرفه ملیالمللی و بین
آموزش فنی و  ۀلأتعامل آن با محیط و بازار کار و نیازهای فردی و شغلی جامعه است. مس

از منظر سیاسی نقش دولت که بل نیست،های فنی تابع امکانات و ظرفیت فقط ،ایحرفه
و  پژوهشبازار کار و  با موضوع چگونگی هماهنگی آموزش و کارآموزیثیرگذاری دارد. أت

های اجتماعی ظرفیت ۀتوسعهای مربوط به های روابط صنعتی و فعالیتتوسعه، سیاست
ست که شرایط اصلی آن ا ۀلأآورد. اما مسوجود میبه را های اجتماعیبردن مهارت باالمنظور به

های فنی با مهارت ایهتا چه اندازه دستیابی به جامع ،موجود در کشور ایران و استان خوزستان
های ها و ضعفها، تهدیدها، قوتآیا وضعیت فرصتسازد؟ پذیر میای برتر را امکانو حرفه
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مع ملی استقرار مطلوب نظام جا برای طراحی ورا ظرفیت مناسبی  ،موجود در استان خوزستان
سسات آموزشی، کارفرمایان و افراد ؤم ،نقش دولت مهارت و فناوری فراهم خواهد ساخت؟

 چگونه خواهد بود؟ در طراحی نظام جامع ملی مهارت

  پژوهشاهداف 
ای در تحوالت اقتصادی و اجتماعی کشور و های فنی و حرفهنظر به اهمیت و نقش آموزش

طه با طراحی سازمان ملی مهارت و ساماندهی نظام همچنین در راستای تحوالت جدید در راب
  بررسی شده است: هلأحاضر چند مس ۀدر مقال ،ای در سطح ملی و محلیآموزش فنی و حرفه

 ای وحرفه فنی و ۀمتوسطسطح  آموزان درتغییرات تعداد دانشی و بررسی روند کمّ .1
 ،استان خوزستان دانشوکار

ای استان ای سازمان آموزش فنی و حرفهحرفه ی تحوالت آموزش فنی وبررسی روند کمّ .2
 ،خوزستان

ای کشور و های نظام آموزش فنی و حرفهها و ضعفقوت ها، تهدیدها،شناسایی فرصت .3
 ،استان خوزستان

کارهایی برای طراحی و استقرار نظارت و ارزیابی نظام جامع ملی مهارت و راه ۀارائ .1
 .فناوری در استان خوزستان

بر اساس بررسی و تحلیل اسناد باالدستی در  ،نظر این مقاله دالعات موراست اط گفتنی
ای استان کل آموزش فنی و حرفه ۀهای عملکردی ادارسطح ملی و استان خوزستان، گزارش

گردآوری شده و فناوری  نظام مهارت ۀخوزستان و همچنین سوابق و مطالعات قبلی در زمین
 . است

 هایافته
 ای و کارودانش در آموزش و پرورشش فنی و حرفهآموز ۀتحوالت گذشت

ای و سوم نظری و فنی و حرفه های اول تاآموز دختر و پسر در پایهدانش 1256251تعداد 
اند. آموزش دیده 11-11لغایت  11-13و  12-16های دانش در استان خوزستان طی سالکارو

 :ست کها دست آمده نشانگر آنهنتایج ب
 مورد  12-11های دوم و سوم پسر طی سال ۀای پایموزان فنی و حرفهآتعداد کل دانش

 نفر بوده است.  22355 نفر و دختران 11111بررسی به میزان 
 مورد بررسی 12-11های دوم و سوم پسر طی سال ۀآموزان کار و دانش پایتعداد کل دانش 

 نفر بوده است.  26626نفر و دختران  22131به میزان 

 
 ای استان خوزستانآموزش فنی و حرفه ۀتحوالت گذشت

 زمانی مورد بررسی: ۀدهد طی دورآمده نشان میدستهنتایج ب
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 به تفکیک بخش دولتی و  ،شدگاننامای به ثبتشدگان فنی و حرفهنسبت تعداد قبول
 افزایش یافته است. %11.12زان به می 16دولتی، در سال غیر

  افزایش داشته است. %11به میزان  16سهم بخش غیردولتی در سال 

 حدوداً  16ساعت آموزش غیررسمی در سال 1555ای به ازای نسبت مربیان فنی و حرفه
 بوده است.  15.11%

 های مورد بررسی حدوداًای به طور متوسط طی سالهای فنی و حرفهآموزش سهم زنان از 
 است.بوده   25%

آموزان درصد مهارت ،های طرح آمایش آموزش عالی ایراندر حالی که بر اساس بررسی
درصد در  21/1به میزان  1312درصد در سال  16/2ای کشور از شاغل در آموزش فنی و حرفه

به   1312نفرساعت در سال  221/213/232 و کل آموزش شاغلین از میزان 16سال 
ای در بخش دولتی رسید. همچنین آموزش فنی و حرفه1316 ساعت در سالنفر 331/131/126
رسید. 1316نفرساعت در سال  211/222/126به  1312نفرساعت در سال  521/211/315از 

درصد در سال  1/3ای از های فنی و حرفهالتحصیالن دانشگاهی از آموزشسهم آموزش فارغ
درصد و  12/31سهم زنان از  ،ید. همچنینبالغ گرد 1316 درصد در سال 11/1 به 1312

و  61/1، 21/35به   1312درصد در سال  11/11درصد و بخش غیردولتی از  26/11روستاییان 
ای به جمعیت فعال اقتصادی آموزش فنی و حرفه ۀرسید. سران1316درصد در سال  21/12

 ردید. بالغ گ 1316ساعت در سال  21/35به  1312ساعت در سال  15/21کشور از 

ها و ها و تهدیدها )عوامل بیرونی(، قوتتحلیل وضع موجود شامل فرصت
منظور طراحی و استقرار نظام جامع مهارت و )عوامل درونی( به هاضعف

 فناوری استان خوزستان
های طراحی و استقرار نظام جامع منظور شناسایی و آگاهی از زیرساختبه ،در این بخش

ای کل آموزش فنی و حرفه ۀبه تحلیل وضعیت موجود ادار ،وزستانمهارت و فناوری استان خ
های اصلی نظام مؤلفه ،شود. در این رابطهپرداخته می 1سوات استان خوزستان بر مبنای مدل

شناسی نظام کنونی آموزش آسیبای مورد بررسی قرار گرفته شده است. آموزش فنی و حرفه
 د:کرورهای زیر بررسی توان در محای استان را میفنی و حرفه

ای، ملی و اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی استانی، منطقه ۀکنندهای پشتیبانینظام .1
 ،المللیبین

منظور بهبود اثربخشی درونی و بیرونی نظام جامع گیری بهنظام مدیریت، پژوهش و تصمیم .2
  ،ایآموزش فنی و حرفه

                                                                                                                   
1. SWOT 
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نظام جامع سازی و ارزشیابی مهارت و د، استاندارریزی آموزشی و درسینظام برنامه .3
 ای،های حرفهصالحیت

 نظام فناوری اطالعات و ارتباطات، .1

 ،های موجود مالیامکانات و زیرساخت .2

های مردمی و تقویت ملی و استانی و محلی و مشارکت ، فضا و امکاناتساختار تشکیالت .6
 ،بخش خصوصی

 ،منابع انسانی ۀتوسع .1

 .ار کار و صنایعابط با اجتماع و بازرونظام  .1

 هافرصت
  جامع علمی کشور، ۀانداز و نقشویژه سند چشم به آموزش در اسناد فرادستی به توجه ویژه .1

 آموزش وای، تحول در آموزش فنی و حرفه برکید مقام معظم رهبری و مسئولین أت .2
  عالی و پژوهش،پرورش، آموزش 

  ،انداز کشورهای چشمای در برنامهجایگاه و مقبولیت آموزش فنی و حرفه .3
تربیت نیروی انسانی در این  ای درهای فنی و حرفهثر آموزشؤو نقش م 11اجرای اصل   .1

 عرصه،

تحصیالت سطح  و اشتیاق به ادامه تحصیل و ارتقاءباور فرهنگی به ارزش علم و فناوری  .2
 های پیشرفته،و مهارت

 ای در استان،آموزش فنی و حرفه ۀوجود تقاضای فزایند .6

 پذیری آن،زموده و افزایش انعطافیاز بازار کار استان به نیروی ماهر و کارآن .1

  های نوین اطالعات و ارتباطات،وریگیری از فناامکانات استان و امکان بهره ۀتوسع .1

 امر آموزش از بخش غیردولتی استان،گذاری در تقاضای باالی سرمایه .2

 آموزش در سطح استان، اد مرتبط بنهاهای غیردولتی و مردموجود سازمان .15
 ای،های دانشگاهی و منطقهجود قطبو .11
خوزستانی خارج از کشور که به حضور در استان  ۀوجود اساتید و پژوهشگران برجست .12

 دارند،تمایل خدمات  ئۀبرای ارا
  ،وجود پارک علم و فناوری خوزستان .13

یمی، نیشکر و مرتبط با صنعت نفت، پتروش جدید هایدانش وها پرشتاب فناوری ۀتوسع .11
  ،صنایع جانبی در استان

 ،بخشی در سطح ملی و استانو میان ایرشتههای آموزشی میاندوره تقاضای فزاینده به .12

 ،پژوهشی در سطح استان و علمی دستاوردهای سازیمناسب برای تجاری ۀوجود زمین .16
 ،استان اتیپژوهشآموزشی و  مراکز و هادانشگاه نخبگان، با ارتباط مناسب برای ۀزمین .11

 در محیط واقعی کار در سطح استان، ایآموختگان فنی و حرفهیی نسبی مهارتاثربخشی و کارا .11

 خلیج فارس. ۀمنطق تبدیل به قطب آموزشی در برایبهترین وضعیت جغرافیایی  .12
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 تهدیدها  
های مهارتی در کشور های موازی و عدم انسجام بین آموزشای بودن؛ وجود سازمانجزیره .1

  ،ستانو ا
منظور های مهارتی بهریزی آموزشگذاری و برنامهعدم وجود نظام ملی برای سیاست .2

 ،ایحرفه صالحیت ۀتوسع

پایین بودن سهم بودجه و اعتبارات آموزش از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با  .3
  ،کشورهای پیشرفته

عدم انطباق مهارت عدم تحقق سیاست اعزام نیروی کار ماهر به خارج از کشور به دلیل  .1
 ،المللینیروی کار با استانداردهای بین

کنندگان آموزش مهارتی در سطح پیوند ضعیف نمایندگان کارفرمایان، کارگران و عرضه .2
  ،ملی و استانی

 ،بندی مشاغل با نظام آموزش مهارتی استان خوزستانپیوند ضعیف طرح طبقه .6

بندی سطوح شغلی بر اساس یند طبقهای در فرآهای فنی و حرفهکاهش توجه به آموزش .1
ماهر، ماهر، تکنیسین، تکنولوژیست ماهر، نیمهالمللی)سطوح غیربین هایبندیطبقه

 ،و تولیدکننده )تکنولوژی( )مهندسی(
 ،استان خوزستانهای فناوری اطالعات و ارتباطات با نیازهای آموزشی عدم تناسب زیرساخت .1

برای جذب در آموزش  استان خوزستانالق و مبتکر عدم استقبال منابع انسانی نخبه، خ .2
  ،ایفنی و حرفه

 ،ای در سطح ملی و استانینارسایی قوانین و مقررات در پشتیبانی از آموزش فنی و حرفه .15

 ،اینگری به آموزش فنی و حرفهملی و بخشیحاکمیت تفکر و نگرش غیر .11

  ،مهارت ۀمگواهینا دریافت جای به آموزیمهارت فرهنگ سطح بودن پایین .12

 و فنیهای آموزش ئۀارا در آزاد و خصوصی بخش از حمایت چگونگی بودن نامشخص .13
  ،ایحرفه

 بودن نامشخص لیدل به تخصصی و مهارتی یهاشآموز یبخشاثر بودن نییپا .11
 ،کشور در شغلهای استاندارد

  ،مهارتی آموزشی هاهزینه مینأت در صنایع صاحبان مشارکت بودن پایین .12
 هدایت ای،حرفه و فنی هایآموزش ریزیبرنامه برای کار بازار نیاز از الزم طالعاتا نبودن .16

  ،مختلف سطوح در شغلی
 ،در سطح ملی و استان خوزستان آموختگاندانش کارگیریبه الزام قانون به کافی توجه عدم .11

ی دیدگان در واحدهاکارگیری مهارتهای اجرایی در بهنبود ساختار مشخص در دستگاه .11
  ،تولیدی، صنعتی و خدماتی
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کارگیری بدون بهاستان در  غیرمجاز اقتصادی هایبنگاه و صنوف گسترش و تعدد .12
 ،آموختگان مورد نیازمهارت

 راستای در رسمی ایحرفه و فنیدیدگان مهارت بهکافی  بانکی تسهیالت تخصیص عدم .25
 آفرینی،کار و اشتغالی خود

 بر آموزش الگوی طراحی منظوربه سرزمین آمایش اساس بر توسعه مناسب الگوی فقدان .21
  ،کار بازار ازین اساس

کنندگان و جامعه به سمت تحصیالت نظری با ها، عرضهآموزان، خانوادهگرایش دانش .22
  ،هدف تحصیل در آموزش عالی

آموختگان آموزش مهارتی به دلیل موضع منفی آحاد جامعه ضعف منزلت اجتماعی دانش .23
 ،دینسبت به مشاغل ی

تصویر ناقص و برداشت نادرست از آموزش مهارتی به جای توجه به ابعاد دانشی، نگرشی  .21
 ،و مهارتی آن

دانش و مهارت مخاطبین به دلیل عدم ارتباط  ءارتقا برایعدم ترسیم یک مسیر پیوسته  .22
ریزی آموزشی و ضوابط و استانداردهای آموزشی و یادگیری در سه طولی و عرضی برنامه

 ،ایهای حرفهآموزشۀ دهندهئنی ارامرجع کنو
های مهارتی برای آموزش ۀدهندهئعدم اعتبار مدارک صادره از سوی سه مرجع کنونی ارا .26

 ،همدیگر

 .عدم وجود ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف و اجرای مصوبات قانونی بخش آموزش .21

 هاقوت
بخش غیردولتی  هایکتگرایش به مدیریت عدم تمرکز و رویکرد مثبت به استفاده از مشار .1

  نهاد،های مردمو سازمان

 ،سازی و اجراای در طراحی، پیادههای فنی و حرفهآموزش ئۀساختار منعطف برای ارا .2
سازی فرآیندهای و پیاده ءهای موجود در اجراامکانات و پتانسیل ۀکارگیری کلیهامکان ب .3

 ،آموزشی
 ،ر استان برای دسترسی همگانای دپراکندگی و تنوع مراکز آموزش فنی و حرفه .1
 ،ایهای فنی و حرفههای مدرن و جدید در اجرای آموزشاستفاده از تکنولوژی .2

 ،بخش ۀاسناد راهبردی بخشی برای توسع وجود .6

 ،در بخش آموزش گراییتخصص .1

  ،دسترسی به آموزش در سراسر استان امکان .1

 ،آموزش ئۀهای ارادر ایجاد تنوع شیوه رویکرد .2

 ،آموزشی و درسیهایمثبت به بازنگری برنامهرویکرد  وجود .15
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های اقتصادی در غیردولتی اعم از صنایع و بنگاه امکان استفاده از توانمندی بخش افزایش .11
 ،بخش آموزش استان

 .دولتیده از امکانات و تجهیزات بخش غیرهای تخصصی و مهارتی با استفاآموزش ئۀارا .12

 هاضعف
ریزی و ارزیابی گذاری، برنامهشده برای سیاستعدم وجود نظام ملی مشخص و تعریف .1

بر اساس  1ایهای حرفهصالحیت ۀمنظور توسعای بههای فنی و حرفهآموزش
 ،المللیاستانداردهای ملی و بین

کیفی  ۀها در نوسازی و توسععدم همکاری نهادهای پژوهشی و همکاری با دانشگاه .2
 ،آموزش مهارتی

ای از های فنی و حرفهآموزش ۀدهندهئمنابع انسانی ارا ۀالزم به حفظ و توسععدم توجه  .3
 ،ایجمله مربیان فنی و حرفه

 ،های استانالتحصیالن آموزش مهارتی در برخی از رشتهضعف کارآمدی فارغ .1

 ،ایهای آموزشی فنی و حرفهمحوری در طراحی دورهمحوری بر تقاضاعرضه ۀغلب .2

 ،های آموزشی و شغلی با تقاضای صنعتعدم تطابق استاندارد .6
 ،آموزشی ۀریزی راهبردی و توسعنفعان بخش آموزش در برنامهضعف مشارکت ذی .1

 ،ریزی آموزشی کشورهای مربوط به برنامهناکافی بودن پژوهش .1

گرا )شرایط بیرونی گرا )مبتنی بر وضعیت موجود( به جای تفکر برونچیرگی تفکر درون .2
 ،مراکز آموزشی ۀراهبردی و توسع ریزیکار( در برنامه نظیر نیازهای بازار

 ،گرایی در نظام آموزشی کشور و استانگرایی بر کیفیتچیرگی نگاه کمیت .15

 ،کشور آموزشی در نظام اعتبارسنجیهای فعالیت بودن مندنظامغیر و پراکنده .11
 ،دهندگانآموزشهای مادی و معنوی ها و انگیزهفقدان محرک .12
 آموزش بخش در تخصصی شغلی و تحصیلی ۀمشاور نظامم پذیرش دانشجو، نارسایی نظا .13

 ،تحصیلی هدایت یندآفر و

 ،آموزشی استانهای آموزشی و غیرنات بین فعالیتتوزیع نامتناسب منابع و امکا .11

های آموزشی یافته به بخش آموزش با تورم و هزینهبودن میزان اعتبارات تخصیص ناکافی .12
 ،و اجرایی در استان

 ،ای، جنسیتی و فردی(آموزشی )منطقههای برابر آموزشی در ایجاد فرصتضعف نظام  .16

روزرسانی امکانات و تجهیزات مورد کمبود تسهیالت مالی و اعتباری برای احداث و به .11
 ،نیاز بخش آموزش

 ،ایهای خاص نظام آموزش فنی و حرفهنامهها و آیینکمبود مقررات، ضوابط، دستورالعمل  .11

                                                                                                                   
1. NQF-National Qualification Framework 
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 ،ایهای فنی و حرفهیتی مربیان و کارشناسان متخصص آموزشنارضا .12
 ،کارآفرینی پایدار ۀنهادینه نشدن روحی .25

 .1151ناتوانی این نظام برای تحقق اهداف سند چشم انداز ایران  .21

توان اظهار داشت ها میها و ضعفها، تهدیدها، قوتل مرتبط با فرصتئبندی مسادر جمع
برای طراحی و استقرار نظام جامع ملی مهارت و فناوری، هایی رغم وجود فرصتکه علی

با وجود برخورداری سازمان از  ،تهدیدهای مهمی فراروی این نظام وجود دارد. همچنین
نقاط ضعف سازمان بر نقاط قوت آن غلبه  ۀهای نسبی و همچنین نقاط قوت، ابعاد و دامنمزیت
 دارد.

 گیرینتیجه
 ایکه تا چه اندازه امکان دستیابی به جامعه کندله را روشن ئمس صدد بود تا این در ،این مقاله
در ایران و استان خوزستان میسر است؟ برای تحقق این هدف و طراحی های برتر با مهارت

سسات آموزشی، بازار کار و اشتغال، کارفرمایان و افراد ؤنظام جامع ملی مهارت، نقش دولت، م
ساختارهای آموزش،  زمان تغییرات جهانی اثراتی بر در گذرچگونه باشد؟ آشکار است که 

یند منجر به تسهیل انتقال آ. این فرایران و استان خوزستان خواهد گذاشتکارآموزی و بازارکار 
ی مانند آنچه که در مورد فناوری اتفاق افتاده است. بدیهی است عوامل .دشومهارت جهانی می

 -آور، پیچیدگی فناوری و متراکم شدن زمانیی سرسامهاآزاد، هزینه ۀهای سرمایجریان مانند
فناوری بسیار  ۀفضایی اطالعات همگی گویای آن است که سرعت انتقال مهارت برای توسع

های بازار کار و آموزش و کارآموزی که توان انتظار داشت، نظاممی ،ضروری است. در نتیجه
کشورها مورد  ۀاحتماالً در هم ،ثر مهارت را بر عهده دارندؤای از گسترش مبخش عمده

های آموزش مهارتی در گرچه در خصوص ادغام و یکسان شدن نظامپذیرش قرار گیرند. 
 ،ادغام فاقد آن استۀ اما آنچه که فرضی ؛های انتقادی نیز وجود دارددیدگاه ،المللیسطح بین

نظام دغام زیرا ا تغییر حاصل از ادغام است. ۀکنندسیاسی جهت تبیین عوامل تبیین تحلیل
ای در خصوص عقالنیت فناوری یا نیازهای اساسی مقوله اًجهانی صرفای آموزش فنی و حرفه

در طراحی و منطق اقتصادی قابل انطباقی کشورها  ۀبرای همکه اینیعنی  .نیستاقتصادی 
ثیر أت ،اقتصاد جهانیشود گفته می وجود ندارد.و کاربست نظام آموزش مهارتی  ءاجرا
های ملی گسترش مهارت بازار کار ملی و نظام، های آموزش و کارآموزیدودی بر نظاممح

 دارد.
قانونی و الزامات های کارآموزی در ، نظامالًواکنندۀ این فرضیه بر آن است که: دالیل روشن

ممکن است ثانیاً، با تغییرات سریع قابل اصالح نیستند.  ودارند ریشه عملی و هنجارهای ملی 
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 ۀوسیلههای وارداتی بمهارت ایجادظرفیت  ،های ملی آموزش و کارآموزی و بازار کارمنظا
گذاری مستقیم خارجی گیری از مزایای سرمایههای چند ملیتی را نداشته باشند. بهرهشرکت

ملیتی نیازمند ایجاد واحدهایی در خارج از کشور های چندمستلزم شرایط خاصی است: شرکت
له آن است که واحدهای خارجی أکار گیرد. مسها را بهای از مهارتههستند که مجموع

هستند. به هر  ،ات و توسعهپژوهشبه  با ظرفیت یا تعهد پایین ،شده غالباً واحد مونتاژایجاد
در قالب  ،برای استفاده از مزایای انتقال و گسترش مهارتند یرملیتی ناگزهای چندحال، شرکت

. در کشورهای در کنندسسات آموزشی و کارآموزی محلی عمل ؤندگان و مکنمینأای از تشبکه
د. در جایی که شوتکمیل  هحال توسعه، این شرایط باید با توجه به ساختارهای ارتباطی مربوط

های شرکت از سوی برترهای مهارت ۀتوان دید توسعمی آنچه که ،چنین شرایطی وجود ندارد
تغییر بنیادی در سازمان، فرهنگ  ۀمشاهدیعنی دلیل سوم ساز هزمینله أاین مس. چند ملیتی است

هایی که در اقتصاد جهانی فعالیت دارند و شامل شرکت ؛ستاهانداز شرکتو چشم
در بررسی جامع رفتار  .شوند، میفرهنگ ملی دارندیک های چند ملیتی که ریشه در شرکت
( نشان 1221س، کلی، پاولی و ریچ )ملیتی آمریکایی، ژاپنی و آلمانی درموهای چندشرکت

اند. دالیل نگرانی مانده های چند ملیتی در ساختارهای ملی خود باقیکنون شرکت اند تاداده
گردد که به مالی و نوآوری شرکت برمی های متفاوت ملی اداری،به نظام ،این پژوهشگران

 نتایج (.2551، زادهی)نقل در لودر و مهرعل شوند.ثبات توصیف میعنوان ساختارهای با
مانند و به نظام دوگانه متعهد میهای آلمانی دهد به عنوان مثال شرکتنشان می هاپژوهش

جایگزینی برای  ،های اقماری در خارج از کشورکنند به هنگام ایجاد شرکتهمچنین سعی می
رآموزی مشترک آنان یک نظام کا کردمثال، مدیر شرکت زیمنس خاطر نشان برای  آن پیدا کنند.

)لودر و  اند.ایجاد کردهبر اساس اصول نظام کارآموزی دوگانه  ،با لوفت هانزا در چین
در طراحی نظام جامع ملی مهارت و فناوری در کشور و استان  از این رو، (.2551زاده، مهرعلی

دستیابی تحلیل وضعیت تحقق . استالزامی های فنی و هم سیاسی هم تبیین ،خوزستان
تدوین و تبیین  نقش دولت، با مهارت برتر و همچنین  ایندان استان خوزستان به جامعهشهرو

گویای آن است که بسترهای ، کارفرمایان و افراد سسات آموزشی، بازار کار و اشتغالؤم
رو ههای مهمی روبثیر از وضعیت کل کشور با چالشأتخاطر آموزش مهارتی در این استان به 

های اجرایی مانند آموزش و پرورش، های مهارتی در دستگاهآموزشرغم رشد است. به
با بخش  ایحرفهای، میان آموزش فنی و دانشگاه علمی کاربردی و آموزش فنی و حرفه

نظام  ،از این رو .ایجاد نشد و محتوای آموزش با نیازهای صنعت منطبق نگردیدتعاملی صنعت 
توانایی پاسخگویی به نیازهای کشور در  ،ظر کیفیی و چه از نچه از نظر کمّ ،آموزش مهارتی
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بدون شناخت  ،دست نیاورد. اصالح این روندبخش صنعت، خدمات و کشاورزی را به
 بنابراین،پذیر نیست. گیری درست از بسترها امکانها و بهرهها و اصالح روشظرفیت

المللی، تجارب بین های علمی کشور و بررسینظران در حوزههای متخصصان و صاحبیدگاهد
های فنی و بیانگر آن است که برای ساماندهی و تحول و ایجاد هماهنگی میان انواع آموزش

ضروری های صنعت، کشاورزی و خدمات پاسخگویی به نیازهای واقعی بخش جهتای حرفه
از د که شوای طراحی گونهبههای آموزشی( )در کنار سایر نظامنظام جامع آموزش مهارتی است

ها سوی این آموزش های مختلف بهآموزان را بعد از تحصیالت عمومی از پایهیکسو دانش
فردی و کسب شغل  ءجذب کند و راه دیگری غیر از رویکرد قبولی در دانشگاه را برای ارتقا

با فراهم کردن  ،و آنان را برای محیط کار آماده کند و از سوی دیگر به روی آنها گشوده
های آموزشی فرصت ،آماده به کار اشخاصوقت برای شاغالن یا مدت یا پارهتاههای کودوره

وجود آورده و با پاسخگویی به نیازهای بازار کار ارتباط نزدیکی با بخش تولید متنوعی را به
با ایجاد ارتباط مستقیم با  ،استارزشیابی  قابلکه به آسانی ضمن آن ،برقرار کند. چنین نظامی

دست آورده و به گیری قادر خواهد بود اعتبارات الزم را بهجع دست اول تصمیمدولت و مرا
 ،شفافیت نظام و سرعت و پایداری تصمیمات ،. از طرف دیگراستفاده کندآن از ثری ؤنحو م

شود. گذاری در این زمینه میهای بخش خصوصی برای سرمایهموجب تشویق و جلب سرمایه
روابط جدید در پرتو  ،امر در سطح ملی و استان خوزستانبسترهای الزم برای تحقق این 

های خصوصی و نظام آموزش و مشارکت فعال دولت، صنایع، بخش مستلزم ،آموزش و اقتصاد
بدون شک افزایش کارایی و اثربخشی  .ریزی، اجرا، کنترل و اصالح استهکارآموزی در برنام

ها یعنی بازارکار و آن با دیگر خرده نظام تعامل ۀای در سایهای مرتبط با فنی و حرفهآموزش
های آنان، آموزش و پرورش و انگیزه اشخاصهای آن، اشتغال و کارفرمایان، دولت و استراتژی

واقع، بدون برقراری تعامل  . درگیردشکل میای های حرفهعمومی و عالی و نظام صالحیت
رو خواهد شد. ههایی روبیز با چالشای نموفقیت نظام آموزش فنی و حرفه ،هااین نظام میان

مهارت و تربیت نیروی انسانی را  ۀاجزای سازنده و ایجاد کنند میانروابط  قعیتوم ،دیدگاهن ای
 (.1)شکل  تری نشان داده است.به شکل منسجم
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 (.1383نوین )مهرعلی زاده، های چگونگی رابطۀ بین نظام آموزشی، دولت و صنعت در اقتصاد.1شمارۀ کل ش

 
و  ،دولت و مسئوالن برای طراحی و استقرار نظام جامع ملی مهارت و فناوری

و انطباق نظام آموزشی و  ،ایبخشی به نظام آموزش فنی و نظام صالحیت حرفهکیفیت
های کنونی نظام ها و سیاستاستراتژی، ناگزیرند شدن ثیرات جهانیأسازی خود با تمهارت

با توجه به تغییرات استان خوزستان، . قرار دهند بازنگریرا مورد ای آموزش فنی و حرفه
ی هاچند نوع از استراتژی، ایهای آموزش فنی و حرفهها و ضعفها، تهدیدها، قوتفرصت

 :را نشان دادبرای طراحی و استقرار و اجرای نظام جدید مهارت و فناوری استان  مورد نیاز

 آموزشي نظام کار و اشتغالبازار

 ايجاد مهارت ويژه عمومي

-نظري

 کاربردي

 خارج از خدمت ضمن خدمت

بهره برداري از 

 مهارت

و کارآموزي ارائه 

 شده

 اي نظام صالحیت حرفه

یت فعال تلفیق و هماهنگي

 هاي

و بازار کار بخش آموزش ، 

 افراد

 هاي دينتوسعة مستمر توانم

 فردي و گروهي

 نافراد، شاغلین و جوانا

 اعتقاد به

 آموزش مستمر
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آموزش فنی و  ۀدر عرصمردان دولترسد به نظر می سازنده: ۀحات مداخلاستراتژی اصال .1
بازار آزاد تالش کنند. در و محور دولت ۀتوسع میان ،یک راه میانه برای یافتنباید  ،ایحرفه

گتذاری، همتاهنگی،   سیاستت  ۀدولتی و مستتقل کته وظیفت    طراحی سازمانی ،این خصوص
 .در سطح کالن  و استانی اهمیت دارد های مهارتیمدیریت و  نظارت بر آموزش

برای افزایش توان رقابتی نظام آموزش مسئوالن استانی،  محور:استراتژی اصالحات رقابت .2
ای استان در رابطه با تغییر تقاضا برای مهارت در بازارهای داخلی و جهتانی و  فنی و حرفه

وری نیروی کتار  یش بهرههای سازماندهی تولید و استانداردهای آموزشی با هدف افزاشیوه
 هستند:زمان چند نوع سیاست به طور هم دنبال کردنسسات آموزشی، نیازمند ؤو م

 ،گیریای برای تصمیمسسات آموزش فنی و حرفهؤعدم تمرکز و تفویض اختیار به م. الف

هتای  یید مدارک و صالحیتأمنظور تای بههای حرفهتهیه و تدوین استانداردها و صالحیت .ب
   ،ایآموزان در سطوح مختلف آموزش فنی و حرفهوزشی و تضمین سطح یادگیری دانشآم

مدرستان و متدیران و افتزایش کتارایی      برای افتزایش انگیتزۀ   بهبود مدیریت منابع آموزشی .ج
 ،سسات آموزشیؤدرونی م

های جذب و استتخدام و کتارآموزی و توانمندستازی مستتمر دانتش، بیتنش و       بهبود روش .د
 .ایربیان فنی و حرفهمهارت م

هتا و  سپاری بخشتی از آمتوزش  اصالحات از طریق برون محور:استراتژی اصالحات مالی .3
هتایی از آمتوزش فنتی و    انتقال منابع مالی دولتی، تخصتیص بختش   فرآیند نظارت بر آنها،

هتای  هتا در تتأمین بخشتی از هزینته    مشارکت دادن صتنایع و شترکت   و برای سرمایهحرفه
 ثیرگذار هستند.أتوزیع عدالت اجتماعی تها در ارآموزی مدیران و کارکنان آنآموزش و ک

هتای سیاستی مهتم    اصالحاتی که در صدد بهبود نقتش محور: استراتژی اصالحات عدالت .1
و برابتری اجتمتاعی هستتند،    عنتوان منبتع اصتلی تحترک     ای بته نظام آموزشی فنی و حرفه

چنتین اصتالحاتی افتزایش ستطح      ۀعمتد شتوند. هتدف   محور نامیده میاصالحات عدالت
های اجتماعی ظرفیت ۀو توسع ترجمعیت بیش های اقتصادی برابر برایدسترسی و فرصت

، های متقاضیان در سطح استتان خوزستتان استت. در ایتن خصتوص     برای باال بردن مهارت
هتای  نهتاد  ۀعرضت  هتای متالی، افتزایش کیفیتت مربیتان،     گیریجهتها در راستای سیاست

رستمی و تمرکتز بتر    دور و غیرهتای آموزشتی از راه  درسی و برنامته  ۀشی، بهبود برنامآموز
درآمتد استتان   هتای کتم  و جوانتان روستتایی و گتروه    های محروم جامعه ماننتد زنتان  گروه

 اند.خوزستان تعیین شده
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