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 های ای، ابزاری برای توسعۀ آموزشمسابقات مهارت حرفه

 ایفنی و حرفه
 *علی توکلی گلپایگانی

 **عباس کریمی
 ***محمود سلیمی

 چکیده
مسابقات ملی مهارت را با هدف تالش برای  ۀ، هر سالکشورای سازمان آموزش فنی و حرفه

های فنی و آموزش ۀخودباوری در جوانان، ایجاد خالقیت و نوآوری در ارائ ۀتقویت روحی
کارآفرینی، ایجاد  ۀسازی و ایجاد بستری مناسب برای رقابت سالم و توسعای، فرهنگحرفه

یستگی جوانان، ایجاد فرصتی برای نمایش توانمندی و شا ۀانگیزه در نیروی کار، ارائ
المللی و برقراری تعامل بین های ملی در سطح بینسازوکارهای الزم برای باالبردن مهارت

. در این مقاله ضمن معرفی مسابقات ملی کندنیروی کار و محیط دنیای واقعی کار برگزار می
بررسی تحول جوانان و مرور ادبیات مربوطه، به  ۀمهارت ایران و مسابقات جهانی مهارت ویژ

ای و های فنی و حرفهآموزش ۀای به عنوان ابزاری مهم برای توسعمسابقات مهارت حرفه
از نوع مروری و از نظر  ،این مقالهتشریح مزایا و انتقادات وارده به آن پرداخته شده است. 

اسنادی به ویژه مستندات دفتر مسابقات ملی  -ایهدف کاربردی است. از روش کتابخانه
نویسندگان  ۀنتایج بررسی و تجربمسابقات جهانی استفاده شده است.  ۀت ایران و دبیرخانمهار

ای غیر قابل انکار های فنی و حرفهدهد که نقش مسابقات در توسعه و ترویج آموزشنشان می
 اند.روند رو به رشد این مسابقات ارائه داده ۀنویسندگان پیشنهاداتی برای ادام ،است. در پایان

 
های فنی و آموزش ۀمسابقات ملی مهارت، مسابقات جهانی مهارت، توسعکلیدی:  واژگان

 .ای کشورای، سازمان آموزش فنی و حرفهحرفه

 

                                                                                                                   
 Email: atavakoli@standard.ac.ir   استادیار پژوهشگاه استاندارد و نمایندۀ فنی ایران در مسابقات جهانی مهارت،*

 ای.های فنی و حرفهمدیر گروه آموزشی علوم تربیتی و کارآفرینی مرکز تربیت مربی و پژوهش**

 ای.های فنی و حرفهکارآفرینی مرکز تربیت مربی و پژوهشمدرس ***

 12/70/21تصویب نهایی:           21/70/21دریافت مقاله: 
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 مقدمه
تخصص و  ۀای همیشه نقش کلیدی در ایجاد و توسعمسابقات مهارت حرفه

های دست یافتن به مهارت ،ن معتقدنداکه محققطوریبه ؛اندهای عالی ایفا کرده مهارت
پذیر عالی به عنوان کلید موفقیت اقتصادی از طریق مسابقات مهارت امکان

فرد را به تالش برای بهبود و ارتقای  ،(. شرکت در مسابقات2221؛ 2کیسلساست)
کند. در اغلب اوقات، خود ترغیب می ـ فکریهای فیزیکی و مهارتـ مستمر مهارت 

در ایران نیز سازمان آموزش فنی  است.هر دو نوع مهارت مذکور عملکرد عالی مستلزم 
ای های حرفهآموزش ۀای، مسابقات ملی مهارت را به عنوان ابزاری برای توسع و حرفه

 معرفی کرده است.
ای کشور وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان آموزش فنی و حرفه

ای وزارت کار و کل تعلیمات حرفه ۀادار"زشی از ادغام سه واحد آمو 2522در سال 
با  "کانون کارآموزی"و  "ای صندوق کارآموزیمرکز تعلیمات حرفه"، "امور اجتماعی

سازمان "به  2517د و در سال شتشکیل  "سازمان آموزش فنی و نیروی انسانی"نام 
موریت أم الف(.-2522تغییر نام داد )پرند و همکاران،  "آموزش فنی و حرفه ای کشور

اصلی این سازمان آموزش، پژوهش، تولید استانداردهای آموزشی و ارزشیابی مهارت 
المللی سازمان آموزش فنی دفتر مسابقات ملی و بین ،نیروی کار کشور است. از این رو

مسابقات ملی مهارت و حضور در  ۀای کشور متولی ساماندهی و برگزاری ساالنو حرفه
 .استر دو ساالنه های جهانی به طورقابت

عنوان یک ه تخصصی خود ب ۀمربیان موفق مسابقات در زمینو کارشناس ، جوانان
اند. در های زندگی شغلی مطرح شدهبخش در محیط کار و دیگر زمینهالگوی الهام

ای از عملکرد خوب آنان بهره برده و راه های فنی و حرفهنتیجه، تمامی بخش آموزش
 ه است. موفقیت را در پیش گرفت

و در دل  ای به یک ابزار مهم برای توسعه تبدیل شدهامروزه مسابقات مهارت حرفه
. ستاای جایگاهی مستحکم برای خود باز کردههای فنی و حرفهآموزش
ای، آمادهسازماندهی مسابقات مهارت حرفه ۀتوجهی در زمینهای قابل گذاری سرمایه

ای انجام گرفته است. های حرفهجذابیت آموزشسازی جوانان و باالبردن کیفیت و 
در ادامه ضمن معرفی مسابقات ملی مهارت ایران و مسابقات جهانی مهارت بنابراین، 

ای به جوانان و مرور ادبیات مربوطه، به بررسی تحول مسابقات مهارت حرفه ۀویژ

                                                                                                                   
1.Casseles 
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و انتقادات ای و تشریح مزایا های فنی و حرفهآموزش ۀعنوان ابزاری مهم برای توسع
در این پژوهش برآنند تا به این پرسش نویسندگان  ،به عبارتی ؛ایم وارده به آن پرداخته

 ۀمزایا و معایب به توسع ۀای با هماصلی پاسخ ارائه دهند: آیا مسابقات مهارت حرفه
 کند؟ای کمک میهای فنی و حرفه آموزش

 پیشینه

 مروری بر ادبیات مربوطه
به  ،های مهارتی در سراسر کشور استآموزش ءفراتر از ارتقااهمیت مسابقات مهارت 

اند که برگزاری مسابقات مهارت در ریزان متقاعد شدهگذاران و برنامهطوری که سیاست
، روشی اثربخش برای ارتقای ،ای )استانی( و کشوریسطح محلی )شهرستانی(، منطقه

های مهارتی دین آنان به آموزشتر والمند و درگیر ساختن جوانان و از آن مهمعالقه
 ۀدهندای را نشانرشد مسابقات مهارت حرفه (21777،ویلسون)(. 2221کیسلس؛ است)

ها، مدارس، ای و محبوبیت شدید آن در شرکتهای فنی و حرفهعالقه عموم به آموزش
این داند و موارد مختلفی از المللی میها در سطح استانی، ملی و بینمراکز، و دانشکده

خود به شعار  ۀداند و در مقالهای المپیک )ورزشی( میمسابقات را مشابه با بازی
 "ماهرتر"(، محور چهارمی با عنوان "ترقوی"، "باالتر"، "ترسریع"های المپیک ) بازی

افزاید. وی به عالوه معتقد است مسابقات مهارت جهانی نقش حیاتی در حمایت نیز می
پژوهشگران، مسابقات جهانی مهارت  ،ای دارند. به عالوهههای حرفمهارت ۀاز توسع

المللی رقابت در سطح بین برایکشورهای عضو فرصتی ارزشمند  ۀای را برای کلیحرفه
دیوید (. 2222 1)کراس، دانندهای دنیا میزنی خود در مقابل بهترین مهارتو محک

المللی بین ۀرسال"هانی در مسابقات ج ۀاز مدیران ارشد دبیرخان (1772، 5)هویی هویی
نویسد: فصل مربوط به مسابقات مهارت جهانی می "آموزش برای تغییر دنیای کار

ای برای رسیدن به اهدافی همچون باال بردن وسیله،مسابقات جهانی مهارت"
آموزی است. ای و مهارتی و تشویق جوانان به مهارتهای حرفهاستانداردهای آموزش

 ۀای منحصر به فرد برای تبادل و مقایسمسابقات،  وسیلهاز طرف دیگر، این 
های صنعتی و خدماتی برای اقتصاد استانداردهای شایستگی در سطح جهانی در زمینه
های این است که هم مهارت ۀدهندجهانی است. رشد رو به جلو این مسابقات نشان

                                                                                                                   
1. Wilson 
2. Crace 
3. Hoey 
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همی مهم در رفاه و وری جدیدتر، ساسنتی و دستی و هم مشاغل چندمهارتی و دارای فنّ
 "خوب زیستن اقتصادی و اجتماعی مردم سراسر دنیا دارند.

دهندگان و گروه دیگری از محققان به بررسی ویژگی، صفات و رفتارهای مسابقه
ن، و همکارا2لین)اند. المللی پرداختهبرندگان مسابقات در سطح کشور خود یا بین

کنندگان مسابقات ملی رقابتتحلیل صفات شخصیتی "تحقیقی با عنوان ( 1775
 2استاندارد،  ۀدر کشور تایوان انجام دادند که در آن با استفاده از پرسشنام "مهارت

گرایی، توافق، گشودگی یا خردورزی، و گرایی، وجدانویژگی بزرگ شخصیتی )برون
کننده در نفر از نفرات برتر مسابقات ملی مهارت )شرکت 521ثبات هیجانی( را بین 

اند. اند، سنجیدههای مهارتی شرکت نکردههای مهارتی( و کسانی که در آموزششآموز
دهد که وجود صفات شخصیتی در گروه برگزیدگان مسابقات و شرکتنتایج نشان می

طور چشمگیری بیشتر از گروه دوم )کسانی که در های مهارتی بهکننده در آموزش
صفات  پژوهشی دیگر لی و همکارانش . دراست اند(های مهارتی شرکت نکردهآموزش

 اند. های برندگان مسابقات ملی مهارت تایوان را شناسایی کردهو ویژگی
کنندگان موفق های هشت نفر از شرکتدر پژوهش دیگری که به بررسی ویژگی

اول کشوری و دریافت حداقل دیپلم افتخار در مسابقات  ۀکسب رتب ،)منظور از موفق
 1770نفر( و  4فنالند ) 1772کننده در مسابقات جهانی جهانی است( فنالندی شرکت

 57ان )شنفر، والدین و مربیان 0مصاحبه از این  ۀها به شیونفر( پرداخته و داده 4ژاپن )
 ۀداشتن اراد"، "اندیشیوندر"های نتایج نشان از ویژگی .نفر( گردآوری شده است

در این افراد  "های اجتماعیمهارت"، و "باال ۀانگیز"، "های شناختیمهارت"، "قوی
سسه یا مرکز آموزشی و ؤتر اینکه این افراد موفق به نقش انکارناپذیر ماست. از این مهم

 ،5و روهوتی 1)نوکالنیاناند کید داشتهأمهارت ت ۀمراحل توسع ۀمربی خود در کلی
انجام  "دفتر مسابقات ملی و جهانی مهارت بریتانیا". در تحقیقی که با همکاری (1772

کننده مسابقات ملی بریتانیا، شرکت ۀجوان برگزید 214 ۀشده است و به بررسی و مطالع
 .انگلستان پرداخته شده است 1722کانادا و  1772در اردوی انتخابی مسابقات جهانی 

برای فراهم آوردن میدانی برای محک زدن افراد با  محققان مسابقات را عاملی
آن را فرصتی برای  وهای و به عالهای عالی حرفهعملکردهای باال و ارزیابی مهارت

ای در سطح استانداردهای های فنی و حرفهمهارت ۀثر بر توسعؤدرک بهتر عوامل م

                                                                                                                   
1. Lin  
2. Nokelainen 
3. Ruohotie 
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از دهد که محیط یادگیری و پشتیبانی از جوانان دانند. نتایج تحلیل نشان میعالی می
های مهارت ۀسسات حامی همراه با انجام وظایف تخصصی به توسعؤشرکت و م سوی

 (.1721، 1و هولمز 2)جیمز انجامدعالی )تعالی( می

 مسابقات ملی مهارت در ایران 
های مهارت ۀمسابقات ملی مهارت به عبارتی مسابقات قهرمانی جوانان ایران در حوز

سسات آموزش ؤپیوند اصلی بین دنیای واقعی کار، م ۀنقط ،ای است. این مسابقاتحرفه
های عملی آنان را به نمایش و مهارت رود میشمار ه ای و فراگیران جوان بفنی و حرفه

گذارد. تنها محدودیت موجود برای شرکت در این مسابقات شرایط سنی رقابتمی
آنان بایستی کمتر از بیست و دو سال باشد. هر سال بین که سن است کنندگان 

 ۀد. در مرحلشوشهرستانی و استانی، مسابقات کشوری برگزار می ۀبرگزیدگان مرحل
صورت ترکیب آزمون کتبی استانی به ۀصورت آزمون کتبی، مرحلشهرستانی، ارزیابی به

طابق با استانداردهای های آزمون و م کشوری در قالب پروژه ۀو عملی )پروژه( و مرحل
گیرد. برای اولین بار، مسابقات مهارت فنی بین المللی مهارت انجام میمسابقات بین

رشته  21کارگران ماهر و متخصص جوان به کوشش وزارت کار و امور اجتماعی در 
 ۀ(. اساسنام2522د )توکلی و عمرانی، شبرگزار  2527کننده در سال شرکت 277با 

تهیه و تصویب و سپس این  2527قات مهارت فنی در خرداد ماه ملی مساب ۀکمیت
د. پس از انقالب اسالمی نیز این مسابقات از شساله برگزار همه 2520مسابقات تا سال 

 -2522ده است )پرند و همکاران، شتاکنون در طی سیزده دوره برگزار  2502سال 
 ب(.

بستر مناسب برای رقابت سالم  دنکرالمللی با هدف فراهم دفتر مسابقات ملی و بین
مهارت، ارزیابی نظام مهارتی کشور و عملکرد آن به ویژه در قشر جوان  ۀدر حوز

ای در جامعه، های حرفهها و مهارتمنزلت و آگاهی عموم از آموزش ءکشور، ارتقا
ای و باالبردن اشتیاق جوانان به بهبود های حرفهبهبود دستاوردهای یادگیری آموزش

ها به  ای خود و همچنین ایجاد نگرش کسب و کارانه در آنهای حرفهمهارت مستمر
ریزی سازمان آموزش فنی و های تحت معاونت پژوهش و برنامهعنوان یکی از مدیریت

پردازد. این دفتر برای دستیابی به اهداف های خود میای کشور به پیشبرد فعالیتحرفه
 د:دهانجام داده و مییی هافوق فعالیت

                                                                                                                   
1. James  
2.Holmes 
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 های ای و کمک به ارتقای منزلت مهارتهای حرفهنظارت بر وضعیت آموزش
 ،های نوآورانه در این زمینهاقدامات و طرح ۀشغلی در جامعه و هدایت و ارائ

 های حقوقی در جهت حقوقی و انجام رایزنی ـ دریافت مجوزهای رسمی
 ،صورت ساالنهه سازماندهی مسابقات ملی مهارت ب

 مهارت ایران به مسابقات جهانی مهارت و حمایت از این جوانان  اعزام تیم ملی
 ،در خصوص آماده سازی و شرکت موفق در مسابقات جهانی

  اعطای جوایز و هدایا به برگزیدگان و حمایت از این جوانان تحت عنوان
 ،نخبگان مهارتی

 و  فرهنگ مهارت ۀمهارت و اشاع ۀرسانی و نشر در زمینهای اطالعانجام فعالیت
 آموزی در کشور )دفتر مسابقات ملی مهارت(.مهارت

عنوان همکار اصلی این دفتر ای نیز بههای فنی و حرفهمرکز تربیت مربی و پژوهش
المللی نقش چشمگیری های بیندر راستای دستیابی به اهداف مسابقات و انجام فعالیت

ی اصل ۀکند. وظیفایفا میدر اجرای این مسابقات و برگزاری اردوهای مسابقات جهانی 
ای از طریق آموزش و های فنی و حرفهدر مهارت تربیت مربیان و ارتقا ،مرکزاین 

های این مرکز بخشی از سیستم تضمین کیفیت . به نوعی، فعالیتاستپژوهش 
ند از: تربیت و ا های فعالیت این مرکز عبارتترین زمینه. مهماستمسابقات ملی مهارت 

 ۀهای ممتاز در حوز ن مسابقات مهارت، هدایت و ترویج فعالیتهدایت متخصصا
مهارت با هدف ارتقای تعالی، برگزاری اردوهای آمادگی مسابقات جهانی، همکاری با 

های مهارتی، تحقیق و توسعه  آموزش ۀالمللی در حوزهای بیندیگر کشورها و سازمان
رسمی مرکز تربیت مربی و ای )سایت  های حرفهدر جهت حمایت از تعالی در مهارت

 (.2521ای، های فنی و حرفهپژوهش
ای جوانان ایران محسوب اخیر، جزو دوران موفقیت مسابقات مهارت حرفه ۀده

ایران در  ۀکنندها در مسابقات ملی و جهش خیرهاستان ۀجانبشود. شرکت همه می
از این جمله است. در حال حاضر،  1725و الیپزیک  1722مسابقات جهانی لندن 
مهم سال در  ۀعنوان یک پدیدهشهرستانی، استانی و کشوری ب ۀمسابقات در سه مرحل

که  شودای برگزار میآخرین دستاوردهای آموزش حرفه ۀراستای توسعه و اشاع
 ۀدهندنشان (2)اطالعات و تجربیات مناسبی برای جوانان است. جدول  ۀدهند ارائه

 .استاستانی به تفکیک سیزده دوره  ۀکنندگان در مرحلکتتعداد شر
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 استانی ۀکنندگان در مرحلتعداد شرکت (0)جدول 
 (0191)منبع: دفتر مسابقات ملی مهارت، 

 سال برگزاری دوره
 تعداد

 استانی( ۀ)مرحل
 سال برگزاری دوره

 تعداد
 استانی( ۀ)مرحل

 25445 2501 هشتم 2211 2502 اول

 1110 2500 نهم 24222 2507 دوم

 5410 2500 دهم 14224 2502 سوم

 5427 2502 ازدهمی 27077 2501 مچهار

 5520 2527 دوازدهم 5077 2505 پنجم

 0212 2522 سیزدهم 27277 2504 ششم

 - - - 21252 2502 هفتم
 

ای از سیزده دوره مسابقات ملی )پس از پیروزی شکوهمند خالصه (1) در جدول
 :اسالمی( از نظر تعداد رشته و نفر و به تفکیک جنسیت آورده شده استانقالب 

 

 دوره مسابقات ملی مهارت سیزدهۀ( خالص1جدول )
 (0191)منبع: دفتر مسابقات ملی مهارت، 

 تعداد رشته/ مهارت سال برگزاری)شمسی( دوره
 تعداد نفرات

 پسر دختر

 120 222 52 2502 اول

 424 204 21 2507 دوم

 202 154 24 2502 سوم

 572 51 17 2501 چهارم

 525 20 17 2505 پنجم

 517 25 17 2504 ششم

 425 10 15 2502 هفتم

 442 271 12 2501 هشتم

 477 22 11 2500 نهم

 417 07 10 2500 دهم

 451 12 10 2502 ازدهمی

 454 20 11 2527 دوازدهم

 225 02 12 2522 سیزدهم
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های تخصصی و رسمی، یک سری مسابقات آزمایشی و نمایشگاهدر کنار مسابقات 
ای های فنی و حرفهترین پدیده در آموزششود. این مسابقات بزرگمهارتی نیز ارائه می

 ۀرود و از نظر قانونی، حق سازماندهی و اجرای آن بر عهدشمار میهدر سطح کشور ب
 ای کشور است. سازمان آموزش فنی و حرفه

 هانی مهارتمسابقات ج
سال در قالب مسابقات جهانی مهارت تجلی  15رقابت جوانان ماهر دارای سن کمتر از 

های مهارت ۀاین مسابقات، المپیاد جوانان جهان در حوز ،به عبارتی کند.پیدا می
های المللی آموزشسازمان بین"با عنوان  ای است. سازمان جهانی مهارت که قبالً حرفه
که این مسابقات تحت عنوان است معروف بود، متولی برگزاری این مسابقات  "ایحرفه

المللی شد. تاکنون مسابقات بینبرگزار می "ایهای حرفهالمللی آموزشمسابقات بین"
در مادرید اسپانیا و چهل و دومین  2227آن سال  ۀدوره که اولین دور 41مهارت در 

مسابقات جهانی  ۀن برگزار شده است )دبیرخاندر الیپزیک آلما 1725آن سال  ۀدور
ترین تیم منطقه و یکی از تیم ملی مهارت ایران قوی ،(. در حال حاضر1725مهارت، 

کننده در رقابت 0های مطرح جهان در این حوزه است. ایران برای نخستین بار با تیم
هانی مسابقات ج ۀهجری شمسی( در بیست و دومین دور 2524میالدی ) 2202سال 

بعدی در  ۀمهارت که به میزبانی اسپانیا برگزار شد، شرکت کرد. این حضور در دو دور
کننده ادامه رقابت 25جنوبی با  ۀکر 2200کننده و رقابت 27هلند با  2200های سال

ب(. پس از انقالب اسالمی نیز با پیوستن مجدد  -2522یافت )پرند و همکاران، 
مسابقات  ۀمان جهانی مهارت، جوانان ایرانی در کلیبه ساز 1777کشورمان در سال 

 1722ژاپن،  1772کانادا،  1770فنالند،  1772سوئیس،  1775جنوبی،  ۀکر 1772
ده بار حضور ایران در  ۀسابق (5)آلمان شرکت کردند.جدول  1725انگلستان و 

از نظر  ایران در این مسابقات را ۀروند صعودی رتب 2مسابقات جهانی مهارت و نمودار 
 دهد.تیمی نشان می ۀمیانگین نمر
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بار حضور تیم ملی مهارت جمهوری اسالمی ایران در مسابقات جهانی  01 ۀ( سابق1جدول )
 (1101و دبیرخانه مسابقات جهانی،  0191مهارت )منبع دفتر مسابقات ملی، 

 دوره ردیف

سال 
)میالدی( 
و محل 
 مسابقات

تعداد 
کل 

 کشورها

تعداد  
کل 

مسابقه 
 دهندگان

تعداد کل 
رشته/ 
 مهارت

تعداد 
جوانان 
 ایرانی

نتایج تیم 
 ایران

2 11 
2202 
 اسپانیا

20 124 52 0 
ک دیپلم ی

 افتخار

1 15 
2200 
 هلند

21 127 57 27 - 

5 14 
2200 
 کره

20 107 51 25 - 

4 51 
1772 
 کره

52 227 47 21 - 

2 50 
1775 

 سوئیس
51 120 42 1 

ک دیپلم ی
 افتخار

1 50 
1772 
 فنالند

50 172 52 22 
دیپلم  4

 افتخار

0 52 
1770 
 ژاپن

41 021 40 22 

ک مدال ی
 5برنز و 

 دیپلم افتخار

0 47 
1772 
 کانادا

40 027 42 21 

ک مدال ی
 2نقره و 

 دیپلم افتخار

2 42 
1722 

 انگلستان
22 252 41 27 

ک مدال ی
 2برنز و 

 دیپلم افتخار

27 41 
1725 
 آلمان

+20 +2777 40 25 

مدال نقره، 1
 0یک برنز و 

 دیپلم افتخار
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 ایران در مسابقات جهانی بر حسب میانگین امتیاز تیمی ۀرتب (0)نمودار 

 
های فنی و المللی شدن آموزشسازی برای این مسابقات به بینشرکت و آماده

این انجامد. به عالوه، هدف ای غیررسمی و ارزیابی مهارت در مقیاس جهانی می حرفه
المللی مهارت و در کنار آن وسیع فعاالن و کارشناسان بین ۀمسابقات پشتیبانی از شبک

صورت دو ه ها ب. سازمان جهانی مهارت مسئول سازماندهی این رقابتاستتبادل آراء 
 . استسال یکبار 

تیم ایران در مسابقات جهانی از کارشناسان متخصصی تشکیل شده است که در طی 
اند. این کارشناسان از طریق انتخاب در مسابقات ملی و یا دهشانتخاب مراحل مختلف 

 ند. عالوه بر رقابتشوها شناسایی میشرکت و سسات آموزشیؤم از سویمعرفی 
عنوان تیم ه عنوان داور و آزمونگر و افرادی را به کنندگان، هر تیم کارشناسانی را ب 

 کند. پشتیبانی به این مسابقات اعزام می

 ای مزایای مسابقات مهارت حرفه
های نمایش توانمندی، شایستگی و استعداد ترین فرصتمسابقات مهارت یکی از مهم

زیبای این رقابت در فضایی سالم که با تالش و عشق به  ۀجوانان کشور است که جلو
، ب(. اهداف 2522د)پرند و همکاران،شوتر میخدمت در هم آمیخته است، نمایان
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ایران در مسابقات جهانی تنها به کسب مدال، شهرت و افتخار محدود راهبردی 
تقدیر و  ۀشایست ،البته جوانانی که در مسابقات عملکرد خوبی داشته باشند ؛شود نمی

های نمونه ندهند. آناهایشان را به تمام دنیا ارائه میتحسین هستند. این جوانان مهارت
دست آمده است. در ه کوشی و هدایت درست بکاملی از آن چیزی هستند که با سخت

حقیقت، مربیان، معلمان، سرپرستان کارگاه، کارشناسان و دیگر اعضای تیم پشتیبانی 
براین،  افزونبایستی همیشه حداکثر سعی خود را برای موفقیت این جوانان بکار بندند. 

فنی و ای از اهداف راهبردی در سازمان آموزش های فنی و حرفهآموزش ۀتوسع
کنند ای کشور است. بسیاری از کشورها جوانانی را به مسابقات جهانی اعزام می حرفه

تواند صورت، هدف از مسابقات ملی میرود مدال دریافت کنند. در اینکه انتظار می
. اما در ایران نگاه (1775، 2)ایروال شمار روده های جهانی بعامل انگیزشی برای رقابت

شود اعزام نماینده برای شرکت در یک مهارت ارد. احساس میدیگری نیز وجود د
خاص که قصد توسعه و ترویج آن در کشور را داریم از اعزام نماینده برای مهارتی که 

تر است. بنابراین، موفقیت تیم ایران نباید بر به مدال آوری وی امیدواریم، خیلی مهم
د. شوبر اساس موفقیت کل تیم ارزیابی  های افتخار، بلکه بایداساس تعداد مدال و دیپلم

اصلی در این رویکرد )عالوه بر هدایت جوانان برای مسابقات( اطمینان از انتقال  ۀنکت
برداری از مسابقات جهانی در اطالعات، تخصص و تجربه در مسیر عکس یعنی بهره

 . مسابقات ملی مهارت ابزاریاستای کشور های فنی و حرفهآموزش ۀتوسع ۀزمین
که تیم اعزامی به مسابقات  استای غیررسمی های فنی و حرفهآموزش ۀبرای توسع

د. بنابراین، به نوعی حتی از جوانانی که شوجهانی از طریق سیستم هدایت انتخاب می
د. هدف این است که این هدایت به شواند نیز حمایت میبه تیم ملی مهارت راه نیافته

ای عالی بینجامد، که بدین ترتیب، صالحیت حرفهتربیت جوانان دارای تخصص و 
 کند. ای تداوم پیدا میهای حرفهمسیر تعالی آنان در کسب مهارت

ارتقای رزومه، توفیق فردی، اعتبار اجتماعی، تقویت اعتماد به نفس برای برگزیدگان 
های موفق از مزایای مسابقات مهارت در سطح ملی و شناسایی کارفرمایان و شرکت

ای ضمن ارتقای آموزش مسابقات ملی مهارت حرفه ،. بنابراین(2222، 1)فیلیپستاس
دهد. محبوبیت درون فردی، نگرش به دنیای واقعی کار را تغییر می ایحرفه

ای در کشور در حال افزایش است. روز به روز بر تعداد جوانان با های حرفه آموزش
شوند، ای میارد نظام آموزش فنی و حرفههای پایه وای که بعد از تکمیل آموزشانگیزه

                                                                                                                   
1.Eerola 
2.Phillips 
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سازی و حضور در این مسابقات مسیر اصلی رشد تحصیلی شود. آمادهافزوده می
 ۀتوانند نقاط قوت فردی و اهداف توسعکند که از طریق آن میجوانان را تعیین می

ها نوعی راهنما و  شخصی خود را شناسایی کنند. به عالوه، این مسابقات برای آن
ای، جوانان را به بهبود مستمر رود. مسابقات مهارت حرفهشمار میه شوق مناسب بم

دارد. در این العمر وا میگیری اهداف یادگیری مادام پی ،هایشان و در نهایت مهارت
آن با افراد هم سن و سال  ۀهای خود به مقایسمهارت ۀجوانان ضمن ارائ ،مسابقات
پردازند. مسابقات ملی مهارت عالوه بر مورد نظر می ۀعنوان متخصص در رشتخود به

کند. مسیر رشد های کارآفرینی نیز کمک میبه برآورده کردن اهداف آموزش ،این
شده در چارچوب کار گرفتهه های مشاوره و هدایت بتحصیلی فردی و روش

 ده کرد. ای استفاهای حرفهعنوان مزیتی در آموزشه توان ب های مسابقات را می فعالیت
مهارت جوانان در این مسابقات بر اساس دنیای واقعی کار مورد ارزیابی قرار 

طبیعی  ۀها نیز یک فرصت ویژها و سازمانگیرد. مسابقات مهارت برای شرکت می
ای نقش ایفا کنند و آموزش فنی و حرفه ۀشود تا خود را بشناسانند، در توسعقلمداد می

کارگیری نیروی کار و بهبود شایستگی کارکنان هبه ب تر مشکالت مربوطاز همه مهم
سازی برای مسابقات، قالب همکاری باید به این حال، بهنگام آماده خود را حل کنند. با

ای بینجامد. از طرفی، های حرفهسمت و سویی پیش برود که در نهایت به تعالی مهارت
ها و هم برای افرادی کارکنان شرکتتواند هم برای ها میاین قبیل ارتباطات و همکاری

شده در مسابقات  های آزمون تهیهدهند، مفید باشد. پروژهای انجام میکه مطالعات حرفه
های تخصصی مورد ها و کمیتهای در کارگروههای حرفهملی مهارت و ارزیابی مهارت

بت به تغییرات دهد تا نسها به جوانان امکان میگیرد. این پروژهبحث و بررسی قرار می
تواند تأثیر مسابقات می ،العمل سریع نشان دهند. در نتیجهدنیای واقعی کار عکس

های پروژه ۀدرسی برای آموزش مهارت نیز داشته باشد. کلی ۀبرنام ۀمستقیم نیز بر تهی
ه ها و سایت دفتر مسابقات ملی مهارت بهای مربوطه در بانک دادهآزمون و ارزیابی

عنوان تمرین آموزشی و یا حتی ه ها ب تا بتوانند از آن استدسترس افراد صورت باز در 
های آزمون مسابقات طوری دقیق طراحی تمرین برای مسابقات استفاده کنند. پروژه

های فنی های عالی در آموزشها در ارزیابی مهارت توان از آنخوبی میه اند که بشده
 ای غیر رسمی استفاده کرد. و حرفه

ای باعث شناخت و جذابیت هرچه بیشتر و باالرفتن منزلت مسابقات مهارت حرفه
سسات آموزشی فرصتی ؤشود. مسابقات ملی مهارت برای مای میهای حرفهآموزش

سسات ؤم ۀهای خود را بازاریابی و دستاوردهای یادگیری خود را با بقیاست تا آموزش
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تن همکاری بین سازمانی و ایجاد شبکه بین مقایسه کنند. به عالوه، مسابقات به باالرف
 دهد اکثر مربیان و کارشناسان شرکتانجامد. مطالعات نشان میمربیان و معلمان می

شمار ه سازی بین آنان بترین فرصت برای شبکهکننده معتقدند این مسابقات مهم
دن ای شالمللی شدن و رسانهرود. سازماندهی درست مسابقات به جذابیت، بین می

کنندگان کند و هر ساله بر تعداد مشارکتای کمک شایانی میهای فنی و حرفهآموزش
( مشهود است. به عالوه، مربیان و کارشناسان 1افزاید که این امر در جدول )جدید می

بخشند. سازماندهی درست های تخصصی خود را بهبود میاز این طریق شایستگی
های پشتیبانی است که به جوانان و لیتمسابقات شامل تعداد زیادی از فعا

های های خود را در معرض دید قرار دهند. فعالیتدهد مهارتکنندگان امکان می رقابت
سازی سیستم سرمایش و گرمایش محل ها، آمادهبانک داده ۀند از: تهیا پشتیبانی عبارت
های تبلیغات، برق، نصب پالکارد و تعیین محل ۀهای تغذیسازی شبکهمسابقات، آماده

رسانی و راهنمایی بازدیدکنندگان، بازاریابی برای پیداکردن حامیان مالی، پذیرایی اطالع
های اولیه و ایمنی، خدمات حمل و نقل، تولید فیلم و پخش و صرف غذا، کمک

ها تلویزیونی و... . در خالل مسابقات عوامل اجرایی و پشتیبانی نیز با انجام این فعالیت
اجرای گذر مهارت در قالب جشنواره و  ،کنند. عالوه بر اینخود مهارت پیدا میدر کار 

آموزان و دانشجویان برای بازدید از این مسابقات از دیگر دعوت عموم به ویژه دانش
 .استهای ترویجی این مسابقات فعالیت

 وارده به مسابقات مهارت  هایانتقاد
ارت، شرکت در مسابقات جهانی و نویسندگان در طی برگزاری مسابقات ملی مه

های انتقادی اند. این دیدگاههای مسابقات با انتقاداتی نیز مواجه بودهعضویت در کمیته
ویژه وقتی سعی ما بهبود مستمر این ه ب ؛دارای ارزش باالیی بوده و ارزشمند هستند

 زیر به این مسابقات وارد است:  هایطور کلی، انتقاده ها باشد. بفعالیت
 رود شمار میه آیا مسابقات از نظر اخالقی روش و سبک مناسبی در یادگیری ب

 یا خیر؟ 
 آیا برگزاری مسابقات از نظر هزینه به صرفه و اقتصادی هست یا خیر؟ 
 کارشناسان به عنوان یک محور اصلی در این مسابقات مدنظر قرار  ءآیا ارتقا

 گرفته است یا خیر؟
 ای رستی در جهت اشاعه و ارتقای اخالق حرفهآیا مسابقات توانسته است به د

 گام بردارد یا خیر؟
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 سسات آموزشی به صورت فعال در این ؤها، مدارس، و دیگر مآیا دانشگاه
 اند یا خیر؟مسابقات درگیر شده

 رسانی این طور فعال در برگزاری، پشتیبانی و اطالعآیا اصناف و صنایع به
 مسابقات مشارکت دارند یا خیر؟

  تمرکز خود را  ۀکننده در مسابقات ملی و جهانی همکارشناس مربیان شرکتآیا
اند و کمک و هدایت آموزشی به دیگر جوانان راه برگزیده معطوف کرده ۀکنندبه رقابت

گری، هدف اصلی با افراط ،اند و به عبارتینیافته به این مسابقات را فراموش کرده
ای را گم های فنی و حرفهآموزش ۀی و اشاعآموزمسابقات یعنی ترویج فرهنگ مهارت

 اند  یا خیر؟کرده
االت فوق به خوبی ما را در برگزاری مسابقات ؤمل و تفکر در پاسخ دادن به سأت

محققان و  ،درست و صحیح برگزار کردن مسابقات کمک خواهد کرد. به عالوه
در آینده  های فوق به عنوان یک موضوع پژوهشیتوانند از پرسشپژوهشگران می

 ها ارائه دهند. استفاده ببرند و در طی تحقیق پاسخی علمی برای آن

 روش
با مرور ادبیات و مستندات دفتر مسابقات ملی مهارت ایران در سازمان  ،در این مقاله

بررسی تحول مسابقات جهانی مهارت، به  ۀای کشور و دبیرخانآموزش فنی و حرفه
ای های فنی و حرفهآموزش ۀابزاری مهم برای توسععنوان ای بهمسابقات مهارت حرفه
از نوع مروری و  ،این مقالهوارده به آن پرداخته شده است.  هایو تشریح مزایا و انتقاد

اسنادی برای گردآوری اطالعات  ـ ایکاربردی است. از روش کتابخانه ،از نظر هدف
های مذکور و ادبیات خواهیم با مرور گزارشمی ،استفاده شده است. در این پژوهش

 ۀای با هممربوطه به پرسش اصلی زیر پاسخی ارائه دهیم: آیا مسابقات مهارت حرفه
 کند؟ای کمک میهای فنی و حرفهآموزش ۀمزایا و معایب به توسع

 گیرینتیجه
مسابقات ملی مهارت ایران و  ۀبر آن بودیم تا ضمن معرفی خالص ،در این مقاله

ای به جوانان، به بررسی تحول مسابقات مهارت حرفه ۀمسابقات جهانی مهارت ویژ
 هایای و تشریح مزایا و انتقادهای فنی و حرفهآموزش ۀعنوان ابزاری مهم برای توسع

از جمله  ـ جوانان ۀوارده به آن بپردازیم. مسابقات روشی مناسب برای حمایت از کلی
است. شرکت در مسابقات و آماده شدن برای آن برای شخص  ـ ها استعدادترین آنبا
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رود که وی را به سمت شمار میه شغلی مهم ب ـ کننده یک مسیر رشد تحصیلیرقابت
دهد. با این حال، گرفتن تنها مدال در ای سوق میتخصص و مهارت عالی حرفه

. بنابراین، شرکت در مسابقات مسابقات نباید بیش از حد مورد تأکید قرار گیرد
حتی اگر افراد به مسابقات کشوری  ؛شهرستانی و استانی بسیار مفید و کاربردی است

یافتن کار،  ،برای مثال ،راه پیدا نکنند. درهرصورت، هر فرد جوان در مسیر شغلی خود
 . استرو ه به نوعی با یک مسابقه روب

سسات آموزش فنی و ؤتمامی م تقریباً ،دهدتحقیقات در دیگر کشورها نشان می
تواند به کنند مسابقات میها احساس می ای به نوعی در مسابقات درگیرند. آنحرفه

المللی میزان زیادی در تعیین مسیر شغلی جوانان در دنیای واقعی کار، جذابیت و بین
ت که . بنابراین، مهم اس(1775، 2)ایروالای کمک کندهای فنی و حرفهشدن آموزش

ای در طی مسابقات های عالی حرفهها و مهارتبرداری و دیده شدن فعالیتبرای بهره
های های مناسبی را اتخاذ کنیم تا بتوان از مزایای آن در مطالعات و آموزش روش
دهد که از نویسندگان نشان می ۀها و تجربخوبی استفاده کرد. بررسیه ای ب حرفه

تعداد نباید هرگز بت و مجسمه ساخت، اما باید راهنمایی و اس آموزان باجوانان و دانش
ای یک مسیر رشد ها ارائه داد. مسابقات مهارت حرفه مورد نیازشان را به آن ۀمشاور

ای ارائه بخش برای دستیابی به تخصص و مهارت عالی حرفهشغلی نشاط ـ تحصیلی
و بر تعیین مسیر رشد د هستندهد. به عالوه، مسابقات ابزاری مهم برای توسعه می

شغلی جوانان با استعداد تأثیر بیشتری دارند. اکنون مسابقات مهارت در اکثر  ـ تحصیلی
گروهی تبدیل  ۀمحض به یک ابزار توسعۀکنندکشورها از یک فعالیت انفرادی و سرگرم

ای کشور بهتر است بر . راهبرد سازمان آموزش فنی و حرفه(1775)ایروال، شده است 
شد که با برگزاری مسابقات ملی و ایجاد شور و نشاط و انسجام ملی همچون این با

نویسندگان، سرمایه ۀادوار قبلی تیمی قوی راهی مسابقات جهانی کند. پیشنهاد و توصی
های ها، ارگانسازمان جانبۀگذاری بیشتر در مسابقات استانی و کشوری و حمایت همه

تیبانی اصناف و صنایع و مشارکت هرچه بیشتر گذاران و به عالوه پشدولتی و سیاست
 . استسطح تخصصی این مسابقات  ءدر برگزاری بهتر و ارتقا

 

                                                                                                                   
1. Eerola 
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