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چکیده
ﺑر اﺳاس ﺑﻨﺪ (اﻟﻒ) ﻣادة  00ﻗاﻧﻮن ﺑرﻧاﻣة ﭼﻬارم و ﻣادة  03ﻗااﻧﻮن پاﻨ تﻮﺳﻌﻪ ،دوﻟت ﻣﻜﻠﻒ ﺷﺪه اﺳات ﻧﻬااد ﺳﻴاﺳتﮔذار آﻣﻮزشهاا
ﻣﻬارتی را تأﺳﻴﺲ ﻛﻨﺪ ،ﻟﻜﻦ تالش ها اﻧ امﮔرفﺘﻪ تاﻛﻨﻮن ﺛﻤر ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳت و ﻛﻤاﻛان ﻣﺸﻜﻼت ﻧاﺷی از ﺧأل ﭼﻨﻴﻦ ﻧﻬاد ﻣﻠی ،هﻨﻮز ﺑاﻪ
ﭼﺸ ﻣیﺧﻮرد .ایﻦ پژوهش ﺑا هﺪف ﺑررﺳی وضﻌﻴت ﻣﻮجﻮد در تﺪویﻦ ﺧطﻣﺸی ﻧظام غﻴررﺳاﻤی آﻣاﻮزش ﻣﻬاارتی ،ﺑاﻪ دﻧشااس ﺷﻨاﺳاایی
ﭼاﻟش ها ﻣﻮجﻮد در ایﻦ ﻧظام و طرح پﻴﺸﻨﻬادهایی ﺑرا ﺑﻬشﻮد آن اﺳت .روش تحقﻴق از ﻧظر هﺪف ،ﻛارﺑرد و از ﻧظر ﻧحاﻮة ﮔاردآور
داده ها ،تﻮصﻴفی از ﻧﻮع پﻴﻤایﺸی اﺳت .روش ﮔردآور دادهها ،ﻣطاﻟﻌات ﻛﺘاﺑخاﻧﻪا و ﻣطاﻟﻌات ﻣﻴﺪاﻧی اﺳت ،ﻛﻪ ﺑﻪ ایﻦ ﻣﻨظﻮر ،اﺑزارهاا
پرﺳﺸﻨاﻣﻪ ،ﻣصاحشﻪ و اﺳﻨاد و ﻣﺪارک ﺑﻪﻛار ﮔرفﺘﻪ ﺷﺪ .ت زیﻪ و تحﻠﻴل دادهها ﺑا ﺑﻪﻛارﮔﻴر آزﻣﻮن تای اﺳاﺘﻴﻮدﻧت اﻧ اام ﮔرفات .ﻧﺘاای
ﻧﺸان داد در تﺪویﻦ ﺧط ﻣﺸی ﺑرا ﻧظام غﻴررﺳﻤی آﻣﻮزش ﻣﻬارتی ،ﻣﺸﻜل تﻌﺪد و ﻧاهﻤاهﻨگی ﻧﻬادها ﺧطﻣﺸیﮔذار وجﻮد دارد .در حاس
حاضر ،ﻣؤﺛرتریﻦ ﻧﻬاد ﺧطﻣﺸیﮔذار در ﻧظام غﻴررﺳﻤی آﻣﻮزش ﻣﻬارتی از دیﺪﮔاه ﺧشرﮔاان ،ﺳاازﻣان آﻣاﻮزش فﻨای و حرفاﻪا اﺳات .در
ﻧﻬایت ،ﺑر ﻣشﻨا ﻧﺘای  ،پﻴﺸﻨﻬادهایی ﻣطرح ﺷﺪ.

واژگان کلیدی
آﻣﻮزش ﻣﻬارتی ،تﺪویﻦ ﺧطﻣﺸی ،ﻧظام آﻣﻮزش ﻣﻬارتی غﻴررﺳﻤی ،ﻧﻬاد ﺧطﻣﺸیﮔذار.

 .این مقاله برگرفته از رساله دکتری با عنوان «طراحی مدل تدوین خطمشی در نظاا آماوز

مااارو و فنااوری کشاور»

است که در حال اجرا می باشد.
 نویسندة مسئول

تلفن22 005221 0 :

پست الکترونیکattarnia@ut.ac.ir :
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مقدمه
خطمشیگذاری از وظایف و اعمال حاکمیتی دولتهاست .دولتهاا دو ناو اعماالح حااکمیتی و
تصدی گری را بر عاده دارند .در اعماال تصادی گاریح باا انماا وظاایف شاظیه وظاایف ب ا
خصوصیح کاال و خدماو تولید مایکنناد .در اعماال حااکمیتیح دولات در باازار و تولیاد کااال و
بنگاهداری حضور نمییابد و میکوشد تا با تنظیم قواعاد و مقارراوح و تادوین سیاساتهاا نقا
هماهنگ کنندگی را به عاده بگیرد (قلیپورح  231ح ص .)29بنابراینح خطمشیگاذاری ساازوکاری
سیاسیح مدیریتیح اداری و مالی است که برای دستیابی به اهداف تعریافشاده طراحای مایشاود.
خطمشیها ممکن است در سازمانهای ب

دولتی یا خصوصیح گروهها و افاراد باهکاار گرفتاه

شوند (.)Geurts, 2011, p.6
از طرفیح امروزه در بیشتر کشورهای توسعهیافته و در حال توسعهح آموز های فنی و ماارتیح
اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است و در برنامهریزی توسعة کشورها نقشی راهظردی ایفا مایکناد.
رشد فزایندة جمعیتح میزان باالی بیکاری و مشارکت روزافزون انسانها در فعالیتهای اقتصاادیح
تقاضاهای جدیدی را برای آموز

نیروی انسانی ماهر و آموز های عملی ایماد کرده اسات کاه

این شرایط نیزح خود بر اهمیت حیاتی این آموز ها افزوده است .نظا آموز

ماارتی در سه نو

رسمیح غیررسمی ساختاریافته و غیررسمی ساختارنیافته فعالیت دارد .در این میاانح پای باردن باه
کیفیت سرمایههای انسانی صرفاً با درنظرگرفتن سطح مدارک و سطوح تحصیلی افراد با چال های
زیادی روبهرو شده است؛ افراد و تواناییهای آنها صرفاً برابار باا مادارک تحصایلیشاان نیسات.
آموز ها و صالحیتهای غیررسمی افراد در کیفیتب شی به آنها نقا

بسازایی دارد .بناابراینح

یکی از مامترین منابع ایماد قابلیتها و توانااییهاای حرفاهایح آماوز هاای غیررسامی اعام از
ساختاریافته و ساختارنیافته 0است .بسیاری از افراد با برخورداری از سطح قابل قظول دان

نظاری

1. Non-Formal
2. Informal
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و کاربردیح از طریق طی دورههای آموز

حرفهای ماارتی به طور غیردانشگاهیح توانایی خاود را

در انما وظایف مورد انتظار تقویت میکنند .این آموز ها در نظا آموزشی به غیر از نظا رسمی
آموز

ارائه میشود (علوی ایل چی و بامنیار باروقح  220ح ص .)02-0

بنابراینح دولتها سعی دارند با وضع قوانین و مقرراو و سیاساتهاای مناساف فعالیاتهاای
آموز

ماارتی را به سمت باره وری باالتر نیروی انسانی ساوق دهناد .در اداماهح ضامن بررسای

م تصر مظانی نظری پژوه ح با اجرای مراحل علمی پژوه ح فرایند تادوین خاطمشای در نظاا
غیررسمی آموز

ماارتیح مدلسازی میشود.

بیان مسئله
نظا آموز

ماارتی و نظا

ماارتی غیررسمی ساختاریافتهح به عنوان پلی میان نظا رسمی آموز

غیررسمی ساختارنیافته عمل میکند .به طوری که اهمیت این نظا به جات سمت و ساو دادن باه
دان

و مااروهایی است که به طور ساختارنیافته انتقال مییابد.

آموز
آموز

غیررسمی ساختاریافته

آموز

رسمی

غیررسمی

ساختارنیافته

شکل .1موقعیت آموزشهای غیررسمی ساختاریافته (علوی ایلخجی و بهمنیار باروق ،1931 ،ص)11

برخالف هزینه های سنگین دولتی و خصوصی در حوزة آموز

ماارتی غیررسمیح انتقادهاای

مامی به کارکردها و دستاورد این نظا برای تربیت نیروی انسانی حرفهای در اقتصاد کشور وجاود
دارد .در آسیفشناسی کالن وضعیت کنونی آموز

ماارتیح به ویژه آموز

غیررسمی مااارتی در

ایران چال هایی وجود دارد که برخی از آنها عظارواند از جزیرهای باودنح وجاود ساازمانهاای
موازی و نظود انسما و هماهنگی باین آماوز هاای مااارتی در کشاور؛ نظاود نظاا ملای بارای
سیاست گذاریح برنامه ریزی و ارزیابی آموز های ماارتی به منظور توسعة صالحیتهای حرفهای
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در کشور؛ عد سیاست گذاری مناسف در حوزة جذب مربیان کارآمد و برنامة درسای؛ بایتناساظی
ساختار موجود با مأموریت های نظا آموز
ماارتی و دانشگاه علمی کاربردی؛ گرای

ماارتی کشور در آموز
دان

و پرور ح سازمان آموز

آموزانح خانوادهها و عرضهکننادگان و جامعاه باه

تحصیالو نظری برای موفقیت در مقاطع تحصیلی آموز

عالی.

همچنینح نامعلو باودن مسائول اصالی آماوز هاای فنای و حرفاهای (بارای اعطاای مماوز
صالحیتهای حرفه ایح آموز ح ارزشیابی صالحیتهای حرفهای) و مرزبندیهاا و تعصافهاای
ناصحیح سازمانی بین وزارت انههای دخیل و عد ترسیم مسایری پیوساته بارای ارتقاای دانا

و

ماارو م اطظین به دلیل نظود ارتظاط طولی و عرضی سیاستگذاری آموزشی و درسی و ضاوابط و
استانداردهای آموزشی و یادگیریح باعث شده است انتقادهایی به سیاستها و قوانین و مقرراو در
این نظا وارد شودح این انتقادها چه در مرحلة تدوین و چه در مرحلة اجرا و ارزیاابی سیاساتهاا
مطرح است.
از طرفیح برخالف اینکه براساس بند (الف) مادة  55قانون برنامة چاار و مادة  0قانون پانمم
توسعه و مادة  5مصوبة  932مورخة  02مرداد شورای عالی انقاالب فرهنگایح دولت مکلف شده
بود نااد سیاستگذار آموز هاای مااارتی را تأسیﺲ کندح تاال هاای انماا گرفته تاکنون ﺛمری
نداشته است و کماکان مشکالو ناشی از خااأ چنین نااد ملیح هنااوز ادامااه دارد .بنااابراینح بایااد
تغییراو ضروری به تناسف وضعیت کشور آغاز شود .از طرف دیگرح پی نیاز پاسخ آماوز

فنای

و حرفه ای کشور به الگوهای جدید دربرگیرندة نگر ها و ارز هاای مناساف اجتمااعیح وضاع
سیاست های جدید و مناسف و درنظرگرفتن فرصت ها و نگرانی هاای محلایح منطقاه ای و جااانی
است (نفیسیح  230ح ص .) 5بنابراینح با توجه باه اهمیات نظاا غیررسامی آماوز

مااارتیح و

بهویژه سیاستگذاری در این حوزهح و چال هایی که در حوزة سیاستگذاری در این نظا وجاود
داردح این تحقیق در پی آن است که مش ص کند وضعیت خاطمشایگاذاری در نظاا غیررسامی
آموز

ماارتی ایران چگونه است؟.
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مبانی نظری تحقیق
تدوین خطمشیعمومی

1

تعریفهای مفاومی متعددی از سیاستگذاری عمومی بیان شده استح کاوچران 0سیاساتگاذاری
عمومی را فعالیتهای حکومت و مقاصد برانگیزانندة این فعالیتهاا تعریاف مایکناد (

Birkland,

 .)2001, p.21به عقیدة توماس دای سیاست گاذاری عماومی چیازی اسات کاه حکومات تصامیم
میگیرد انما دهدح یا کنار بگاذارد ( .)Dye, 2002, p.1بارای خاطمشایگاذاری مراحال م تلفای
پیشنااد شده است .عمومی ترین مراحل پیشناادی مدل سهمرحلهای شامل تدوینح اجارا و ارزیاابی
است.
معنی سادة تدوین خطمشی عمومی طراحیکردن نس ة واحادی بارای برطارفکاردن بعضای
نیازهاح یا اقدا برای رفع یک مسئله یا مشکل (الوانی و شریفزادهح  222ح ص .)3
مدلهای خطمشیگذاری عمومی

یکی از تدابیری که در فرآیند خطمشیگذاری به منظور شناخت باتر و سادهتر عوامل و متغیرهاای
موجود کاربرد داردح تعریف مدل است .در ادامهح برخی از مامترین انوا مدلهای خطمشیگذاری
به طور م تصر معرفی میشود.
مدل عقالیی جامع
براساس رویکرد عقالیی چاار مرحله برای خطمشیگذاری در نظر گرفته است:
.تش یص مشکل؛
.0مش صکردن و تشریح همة گزینههای ممکن؛
.2ازریابی همة گزینهها با بهکارگیری مقیاسهای هدفمند که از اهداف ناشی میشوند؛
.9انت اب راهحلی که بیشترین خروجی را دارد.
1. Public Policy Formulation
2. Cochran
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بنابراینح برای خطمشیگذاری در رویکرد عقالیی دو نکته اهمیت دارد:
الف) فراهمکردن گزینههای ممکن برای خطمشی عمومی و انت اب اﺛارب

تارین گزیناه بار

مظنای تمزیهوتحلیل هزینه -فایده ؛
ب) انت اب ابزارهایی برای اجرای مناسف خطمشی عمومی.
مدل عقالیی محدود

0

در مدل عقالیی محدودح خطمشیگذاران از دستیابی به گزینههایی که نسظت به منافع آنهاا فاصاله
داردح صرفنظر میکنندح و بهجای تحقق باترین هدف به دنظال تحقق اهداف رضایتب

هساتند

(.)Augir, 2007, p.62
مدل نهادی در خطمشیگذاری
مدل ناادی تشریح میکند که چگونه گروهها و سازمانهای اجتماعی 9بر تصمیمها و نحوة اجارای
آنها در خطمشی عمومی توافاق مایکنناد .مادل نااادی درک رواباط ناادهاای دولتای و فرایناد
خطمشیگذاری را ممکن میکند ( .)Dogaru, 2011, p.39رویکرد ناادگرایی با تمرکز بر جنظههاای
قانونی و ساختاری ناادها برای تمزیه و تحلیل فرایند خطمشایگاذاری باهکاار گرفتاه مایشاود.
ساختارهاح ناادهاح و توافق و تعامل آنها با محیط خارجی نق

مامی در خطمشیگذاری دارد .باه

عظارو دیگرح ناادها ممموعهای از ویژگیهای رفتاری بازیگرانیاند که بر فرایند خطمشایگاذاری
و محتوای آن مؤﺛرند.
در این پژوه

با توجه به مشکالو متعدد نظا غیررسمی آموز

ماارتی در زمیناة ناادهاای

دخیل در خطمشی گذاری این نظا ح و با استناد به نظر خظرگیح مدل ناادی برای بررسای وضاعیت
خطمشیگذاری در نظا غیررسمی آموز

ماارتی بهکار گرفته شد.
1. Cost- Benefit
2. Bounded Rationality
3. Institutional Model
4. Social Group and Organization
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مدل گروهی
مدل گروهی بیان دیگری از نظریة جامعة مرکف 0اسات .در مادل گروهای طظقااو و گاروههاای
م تلف در جامعه با یکدیگر در ارتظاط و تعاملاند و خطمشیگاذاری حاصال فشاار و نیروهاایی
است که از سوی این گروهها بارهم وارد مایشاود .نظریاة گروهای یکای از رو هاای پویاا در
شکلگیری خطمشیها در جوامع مرکف مانناد ایااالو متحادة امریکاا اسات (

Anderson, 2003,

.)p.20
مدل نخبگان
در این مدلح خطمشی عمومی انعکاسدهندة ترجیحاو ن ظگان است .در نظریة ن ظگان جامعه باه
دو دستة اقلیت قدرتمند و اکثریت بدون قدرو تقسیم میشود .شمار اندکی از افراد ارز ها را در
جامعه توزیع میکنند .تودهها در خطمشیگذاری عمومی تصمیمگیری نمیکنناد

( Dye & Zeigler,

.)1996, pp.4-5
نظریة بازی
این مدل بر تصمیمهای عقالیی در محیط رقابتی 9بین دو یا چند نفار (گاروه) تأکیاد دارد .شارایط
رقابتی به گونه ای است که بازده هر گزینه برای یک طرفح مرتظط به نتایج گزینة طرف دیگر است
(الوانی و شریفزادهح  222ح ص.)29
مدل سیستمی

5

نظریة سیستمها خطمشی عمومی را به عنوان بازده سیستم بیان میکند .نظریة خاطمشای در قالاف
1. Group Model
2. Pluralist Society

جامعة مرکف جامعهای است که در آن همة طظقاو و گروههای م تلف موجود در جامعه در خطمشیگذاری مؤﺛرند و
هیچ طظقهای بر طظقة دیگر سلطه ندارد.
3. Game Theory
4. Competitive Environment
5. System Model
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سیستم در جامعه به ممموعهای از ناادها و فعالیتهای قابل شناسایی اشاره دارد کاه نیازهاا را باه
تصمیمهای معتظری که نیازمند پشتیظانی همة قشرهای جامعه باشدح تظدیل مایکناد .ایان مادلح باه
عناصری از سیستم اشاره دارد که با یکدیگر در ارتظاطاند (الوانی و شریفزادهح  222ح ص.)22
مدل جزئی -تدریجی
در مدل جزئی – تدریمیح خطمشیگذاران عموماً مشروعیت برنامههاای حاضار را مایپذیرناد و
برای ادامة خطمشیهای قظلیح با تغییراتی جزئیح موافقاند (الوانی و شریفزادهح  222ح ص .)9
مدل تلفیقی
این مدلح شیوه ای ترکیظی است که پدیده و مفاهیم تصمیمهای عالی و راهظردی را با مسائل سطوح
پایین و تدریمی که برای سطوح باالتر تدارک دیده میشوندح تلفیق میکند .در کلح مادل تلفیقایح
مدلهای عقالییح تغییراو تدریمی و رضایت ب
مدل انتخاب عمومی

را تلفیق میکند (الوانیح  231ح ص.) 51

0

در این مدلح تصمیمگیرنده با امکاناو و فرصتهای خاصی مواجه میشود و با مزایای نسظی انوا
م تلف شیوههای تصمیمگیریح تصمیمگیری میکند .انساان در چناین شارایطی از روی شاانﺲ و
تصادف تصمیمگیری نمی کنادح بلکاهح باا قصاد و نیات در پای حصاول نتاایج ماورد نظار خاود
بررسیهایی انما میدهد (الوانی و شریفزادهح  222ح ص.)91
مدل آشفته
مدل آشفته (سطل زباله)ح مدل تصمیمگیری در شرایط مظام و آشفته است .در این مدلح سازمانهاا
«بینظمی سازمان یافته» 9محسوب میشوند که وضوح و شفافیت ندارند .این ابااا باه ساه شاکل
جلوه میکند:
1. Incrimental Model
2. Public Choice Model
3. Grbage Can Model
4. Organized Unarchies
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اولح اولویتهای تصمیمگیرندگان غالظاً روشن و مش ص نیست و در هالهای از اباا قرار دارد
و حتی اولویتها گاهی پﺲ از ات اذ تصمیم مش ص میشود.
دو ح اباا در روابط علت و معلولی؛ اعضای سازمان و تصمیمگیرندگان آگاهی و شناخت خود
را در این زمینه به وسیلة آزمون و خطا به دست میآورند و هیچگاه نمیتوانناد باا اطمیناان اظااار
کنند که علت اصلی کدا است.
سو ح اباا ناشی از اعضا دخیل در فرایند تصمیمگیری؛ این اعضا با توجه به عالقههاح سلیقههاح
نیروها و زمانی که در اختیار دارند به جرگة تصمیمگیاری مایپیوندنادح یاا از آن جادا مایشاوند.
بنابراینح پی بینی اینکه چه کسانی واقعاً در تصمیمگیری مشارکت خواهند کردح بسیار دشوار است
(الوانی و شریفزادهح  222ح ص)92-52
آموزش مهارتی
فرهنگ سیاستهای جامع آموزشی و تحصیالتی اروپاح ماارو را به عنوان توانایی انما وظایف و
حل مشکالو تعریف میکند (

Terminology of European education and training policy, 2008,

)p.164
آموز

فنی و مااارتیح آموزشای اسات کاه دانا

و ماااروهاای عملای ماورد نیااز بارای

کسفوکاری خاصح است دا شدن یا ماهر و مت صصشدن در کسف و کار فعلیح ارائه مایدهاد.
این نو آموز
دان

اشاره دارد که به کسف مااروهاای کااربردی و عملای و

به جنظههایی از آموز

علمی پایه دربارة شغل منمر میشود (.)Abayomi Olumade, 2013, p.1842
سازمان یونسکو ( ) 222در همای

عمومی آموز

سازمان بینالمللی کارح در سال 022ح آموز

فنی و مااارتی را ایان طاور تعریاف کارده اسات:

«جنظههای م تلفی از فرایند آموز ح عالوه بر آموز
با فناوریح کسف مااروهای عملی و دان

فنی و حرفاهای مشاترک باین یونساکو و
عمومیح آموز

مرتظط با شغل در ب

و اقتصادی)Nuffic, 2010, p.1; Mclean et al., 2012. p.5 ( ».

فناوریهاح و علاو مارتظط

های م تلف زندگی اجتمااعی
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انواع آموزشهای فنی و مهارتی

ناادها و ممامع بینالمللی دستهبندیهای م تلفی را برای آموز های فنی و ماارتی بیان کردهانادح
مرکز بینالمللی آموز های فنی و حرفهای یونسکو این آموز ها را در سه نو دستهبندی میکناد
( :)UNEVOC and UNESCO, 2013, pp.2-4آموز

رسمی ؛ آماوز

غیررسمی ساختارنیافته .2ویژگیهای این سه نو آموز

آموز

غیررسامی سااختاریافته0؛

در جدول خالصه شده است.

جدول  .1انواع آموزش فنی و مهارتی

ویژگی

نوع

 یادگیری ارادی و سازماندهی شده است که با گذراندن دورة آموزشیح مدرکی معتبر و رسمی اعطا میشود. آموزشی است که در نظا مدارسح دانشکدههاح دانشگاهها و مؤسساو آموزشی رسمی دیگر ارائه میشود.آموز

رسمی  -به طور معمولح رو

پلکانی 9پیوستهای از آموز

تما وقت برای آموز

کودکان و جوانان است

 در برخی کشورهاح در قسمتهای باالیی این پلکان برنامههایی برای اشتغال نیماهوقات در نظاا آموزشای (مدرساه ودانشگاه) سازماندهی شده استح چنین برنامههایی در این کشورها به عنوان نظا دوگانه 5یا مشابه آن شناخته میشوند.
 نتیمة فعالیتهای سازماندهیشده در داخل یا خارج از محل کار است که منمر به یادگیری میشود و به اخاذ مادرکمعتظر و رسمی منمر نمیشودح بلکه مرحلة پایانی آن اعطای گواهینامه آموزشی است.
آموز

 -هر نو فعالیت آموزشی سازماندهیشده است که کامالً با تعریف آموز

رسامی منطظاق نظاشاد .از ایان روح آماوز

غیررسمی

غیررسمی میتواند در داخل و خارج مؤسساو آموزشیح و برای افراد با هر سنی انما گیرد و با توجه به زمینههای هار

ساختاریافته

پایاه بارای کودکاان بازماناده از تحصایلح

کشور میتواند برنامههای آموزشای بارای ساوادآموزی بزرگسااالنح آماوز
مااروهای زندگیح مااروهای کار و فرهنگ عمومی را پوش
 -در برنامههای آموز

آموز
غیررسمی
ساختارنیافته

دهد.

غیررسمی الز نیست سیستم به صورو پلکانی پیگیری شود.

 این آموز ها اگر غیرارادی باشدح نتیمة فرعی فعالیتهای دیگر است. اگر ارادی باشدح کمتر سازماندهیشده و ساختیافته استح از جمله این فعالیتها یادگیری است که در خانوادهح محالکارح زندگی روزانة هر فردح مظتنی بر خودهدایتی1ح هدایت خانواده 1و هدایت اجتماعی 3انما میگیرد.

منظعUNEVOC & UNESCO, 2006, p.6 :

1. Formal Education
2. Non Formal Education
3. Informal Learning
4. Ladder
5. Dual System
6. Self-Directed
7. Family-Directed
8. Socially-Directed
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انواع نظامهای آموزشی

به طور کلح مطالعة نظا های آموز
میدهد .یک نو آموز
میکند (آموز

ماارتی در کشورهای م تلفح دو نو نظا آموزشی را نشاان

عمومی است که آموز گیرنده را برای ساطوح بعادی آموزشای آمااده

مدرسهای و دانشگاهی) و نو دیگرح برنامههای آموز

فنی و مااارتی باا هادف

مااروآموزی و واجد شرایط کردن افراد برای دورههای باالتر و انما فعالیتهای ت صصی است.
در بیشتر کشورهاح این دو نو آموز ح جداگانه برنامهریازی مایشاوند و دانا آماوزان یکای را
انت اب میکنند .در برخی کشورهاح هر دو نو آموز

در یک نااد و مؤسساة آموزشای باه طاور

همزمان و موازی ارائه میشود (.)Hoogerwaard, 2006, p.21
در نو شناسی دیگرح لیلز و هوگان ( ) 232چاار رویکرد و نظا م تلف را برای آموز

فنای

و ماارتی تعریف کردند (.)Boateng, 2012, p.109
سیستم آموزش رسمی :0در این رویکرد در طاول دورة تحصایالو رسامیح جااتگیاری باه
سمت ارائة مااروهای و آموز
میشود با تغییر جات 2نگر

حرفهای است ( .)Boateng, 2012, p.109در این رویکردح تاال
دان آموزان نسظت به جامعه و کارح آموز

انما گیرد .ایان رو

در جوامع سوسیالیستی بیشتر کاربرد دارد و با تغییر ساختاری در نظاا آموزشای محقاق مایشاود
()Lillis & Hogan, 1983, p.1
رویکرد موازی آموزش مهارتی :9در این رویکارد مؤسسااو فنای و حرفاهای در کناار نظاا
عمومی آموز

مدرسهایح آموز

فنی و ماارتی ارائه میدهند (.)Boateng, 2012, p.110

رویکرد حق انتخاب برنامة درسی اصلی :5ایان رویکارد برناماههاای آماوز

مااارتی را در

ساختار برنامة درسی عمومی مدرسه ای به عنوان نظاامی جاایگزین قارار مایدهاد .موضاو هاای
1. General
2. Formal Educational System
3. Reorientation
4. Parallel Vocationalized System
5. Core Curriculum Option Approach
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حرفهای و ماارتی به عنوان موضو های اصلی اجظاری یا گزیناههاایی باا نظاا آماوز

عماومی

یکپارچه میشوند.
نظام غیررسمی آموزش مهارتی :این نظا شرایط را فراهم مایکناد تاا افاراد خاارج از نظاا
آموز

رسمیح مااروها و فنون مورد نیاز را فراگیرند (.)Boateng, 2012, p.110

نظام آموزش غیررسمی فنی و مهارتی در ایران

تاری چة آموز های فنی و ماارتی غیررسمی در ایران به درستی مش ص نیست؛ لیکن در متاون
و اسناد تاری ی به اعزا کارگران و تکنیسینها به کشورهای صنعتی برای کسف مااارو و تاأمین
استادکار ماهرح یا است دا استادکاران خارجی در داخل کشور اشاارههاایی شاده اسات .براسااس
برخی مدارک و مستنداو موجود در وزارو کاار و اماور اجتمااعی 0و ساازمان آماوز

فنای و

ماارتی کشور روند تصویف قوانین و ات اذ تصمیمهای مرباوط باه آماوز هاای فنای و مااارتی
غیررسمی را میتوان در جدول  0مشاهده کرد (موسویح  232ح ص.)29
جدول  .1روند تصویب قوانین مربوط به آموزشهای فنی و مهارتی غیررسمی در ایران

موضوع

سال
222

تصویف آییننامة کارآموزی و افزای

291

تغییر عنوان «سازمان اردوی کار» به «کانون کارآموزی»

292

تصویف اساسنامة «صندوق کارآموزی» با  1ماده و یک تظصره

259

تصویف آییننامة است دا «مراکز تعلیماو حرفهای» در شورای عالی اشتغال

252
239
232

تشکیل «سازمان آموز

ماارو در چاار فصل

فنی و نیروی انسانی» از ادغا سه نااد صندوق کارآموزیح کانون کارآموزی و ادارة کال تعلیمااو

حرفهای وزارو کار با هدف تأمین و تربیت نیروی انسانی مت صص ماهر و نیمهماهر مورد نیاز صنایع و خدماو کشور
تشکیل ستاد هماهنگی آموز های فنی و حرفهای به ریاست معاون اول رئیﺲ جماور
تصویف کلیاو تشکیل سازمان ملی ماارو از ادغا سازمان آموز
آموزشکدههای فنی و حرفهای آموز

و پرور

فنی و حرفهایح دانشاگاه جاامع علمای و کااربردی و

در شورای عالی اداری (که عملیاتی نشد و توسط مملﺲ لغو شد).

منظع :موسویح  232ح ص25

1. Compulsory Core Subjects

 .0این وزارت انه بعداً به وزارو تعاونح کار و رفاه اجتماعی تغییر نا یافت.
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به طور کلیح نظا آموز

فنی و حرفاهای ایاران شاامل ساه ب ا

اصاالی اساات :متوسطهح

کوتاهمدو و عالی.
در تقسیم بندی دیگرح نظا آموز
غیررسمی آموز

ماارتی ایران به رسمی و غیررسمی تقسیم میشود .در نظا

ماارتی ایرانح ناادها و دستگاههای م تلف در حال اجرای آموز

مااارتیاناد.

این نظا در انتاای دوره هاای آماوز ح باه کاارآموزان گواهیناماه اعطاا مایکناد .نظاا رسامی و
غیررسمی آموز
و دان

ماارتی ایران فقط تا سقف دیپلم و در شاخة هنرستانهاح فنی و حرفهای و کاار

دبیرستان قابل تظدیل به هم هستند.

پیشینه تحقیق
بررسیهای محققان نشان داد هیچ تحقیقی در موضو تحقیق حاضر در داخال و خاارج از کشاور
انما نگرفته است .اما برخی تحقیقاو در حوزة سیاستگذاری برای آموز هاای مااارتی انماا
گرفته استح که به برخی از آنها اشاره میشود.
رحمتی ( ) 232در رسالة دکتری خود با عنوان «طراحی مدل خطمشیگذاری در نظا آموز
کارآفرینی در ایران»ح ضمن بررسی نظا کارآفرینی و خطمشیگذاری در نظاا کاارآفرینی ایاران و
چند کشور جاانح در ناایتح مدلی برای خطمشیگذاری مناسف نظاا آماوز
طراحی کرد .سلیمی (  ) 22در تحقیقی با عنوان «آموز
یونسکو در خصوص آموز

کاارآفرینی ایاران

فنی و حرفهای در قرن  :0سیاستهای

فنی و حرفه ای در عصر اطالعاو و مقایسة جایگاه آماوز

حرفهای ایران با سیاستها» خطمشیهای یونسکو در رابطه با آموز

فنای و

فنی و حرفهای و همچناینح

میزان تطابق آن با برنامههای فنی و حرفهای و مااروآموزی را بررسی کرد .نتایج تحقیاق او نشاان
داد هفت مورد از سیاستهای پیشناادی شامل خطمشیهاح برنامهریازی و مادیریتح ابعااد فنای و
حرفهای آموز
آموز

عمومیح آموز

فنی و حرفهای به منزلة آماده شدن برای حاوزة کاار و اشاتغالح

فنی و حرفه ای به عنوان یادگیری مداو ح سازوکار راهنمایی و مشاوروح فرایناد یاادگیری

کارکنان و اعضای آموزشی مؤسساو فنی و حرفهایح وضعیت نساظتأ مطلاوب اسات و  5ماورد از
سیاستهای پیشناادی یعنی تعریف و دامنة آموز

فنی و حرفهایح نظا آموز

فنی و حرفاهایح
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کادر مدیریتی و نظارتی در برنامههای فنی و حرفهای و همکاریهای بینالمللیح وضعیت نامطلوب
بااه دساات آمااد .عطارنیااا و مولااوی ( ) 222در پژوهشاای بااا عنااوان «بررساای وضااعیت اجرایاای
خطمشیهای راهظرد توسعه و ارتقای منابع انسانی در سازمان فنای و حرفاهای» وضاعیت اجرایای
خطمشیهای راهظرد توسعه و ارتقای منابع انسانی در سازمان فنای و حرفاهای را بررسای کردناد.
نتایج تحلیلهای کیفی و کمی دادههای جمعآوری شادهح نشاان داد باهحاز چناد برناماة محادودح
وضعیت اجرایی همة خطمشیها و برنامههای راهظرد توسعه و ارتقای منابع انسانی نامطلوب است.
نتایج این تحقیق بر لزو توجه بیشتر به اجراییکردن خطمشیها و برنامههاای تادوینشاده بارای
سازمان فنی و حرفهای تأکید دارد.
اگرول و گاسکاو ( )02 2در پژوهشی با عنوان «تحلیل مقایسهای خطمشیهای ملی گستر
مااروها :راهنمایی برای خطمشیگذاران» استانداردهای سازمان بینالمللی کار و سازمان یونساکو
را در آموز ها ماارتی مطالعه و است راج کردند .در ناایتح  5حوزه خطمشای از اساتانداردهای
سازمان بینالمللی کار است راج شد.
سؤالهای تحقیق
سؤال اصلی تحقیق

وضعیت تدوین خطمشی در نظا غیررسمی آموز

ماارتی ایران چگونه است؟

سؤالهای فرعی تحقیق

سؤالاای فرعی تحقیق شامل دو سؤال زیر است:
 -ناادهای اصلی خطمشیگذار در نظا غیررسمی آموز

ماارتی ایران کدا اند؟

 ناادهای خطمشیگاذار در هار یاک از عناصار (ورودیح فراینادح خروجای و پیاماد) نظااغیررسمی آموز

ماارتی ایران کدامند؟
1. Aggarwal & Gasskov
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روش تحقیق
با توجه به اینکه تحقیق حاضر به توسعة دان

کاربردی در حوزة خطمشیگذاری آموز

کمک می کند و نتایج تحقیق در عمل کاربرد خواهد داشتح این پاژوه

ماارتی

از نظار هادف کااربردی

است .همچنینح از نظر نحوة گردآوری دادههاح تحقیقی توصیفی از نو پیمایشی استح که باا فان
دلفی و رو

مقطعی انما میگیرد.

جامعه و نمونة آماری و روش نمونهگیری
جامعة آماری این تحقیاق کلیاة خظرگاان و اعضاای هیئات علمای دانشاگاه هاا آشانا باه مظاحاث
سیاستگذاری و نظا ماارتی ایرانح مدیران و کارشناسان ارشد نظا آماوز

فنای و مااارتی کال

کشور هستند.
در این تحقیقح رو
رو

نمونهگیری از خظرگان به منظور مصاحظههای اکتشافی و اجرای فن دلفیح

گلوله برفی و نمونهگیری قضاوتی است .در مممو ح  3مصاحظه انما گرفت و بارای انماا

فن دلفی با نظر خظرگان  25پرسشنامه ارسال شد که  2نفار در اجارای ایان فان باه طاور کامال
همکاری کردند.
ابزار و روش گردآوری دادهها
برای گردآوری دادهها و اطالعاو دو رو

بهکار گرفته شد:

مطالعاو کتاب انه ای :با مراجعه به کتفح ممالوح ممموعه مقاالوح سامینارها و کنفارانﺲهااح
مراجعه به سایتهای اینترنتی مرتظط با موضو ح و اسناد و مدارکح اطالعاو ماورد نیااز گاردآوری
شد.
مطالعة میدانی :در مطالعاو میدانی دادهها از طریق فن دلفی و مصاحظة اکتشافی به دست آمد.
ابزارهای گردآوری دادهها و اطالعاو در پژوه
مدارک است.

حاضر پرسشنامة دلفایح مصااحظه و اساناد و
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قابلیت اعتبار و قابلیت اعتماد ابزار تحقیق
قابلیت اعتظار و قابلیت اعتماد رو

دلفی و به طور کلح رو های کیفای آساان

متأسفانه سنم

نیست .مام این است که پژوهشگر بر مراحل پژوه

یا ابزار آن تأﺛیری نداشاته باشاد تاا روایای

صوری آسیف نظیندح ضمن اینکه اگر اعضای شرکتکننده در پژوه ح نمایندة گروه یا حوزة دان
مورد نظر باشندح اعتظار محتاوا نیاز تاا حادودی تضامین مایشاود (احمادی و همکاارانح  231ح
ص .) 30و اگر نتایج مصاحظه بازبینی و بررسی ممدد شودح اعتظار محتوا حاصل میشود
به طور کلح قابلیت اعتظار و اعتماد رو

دلفی به میزان خظرگی پاساخگویاان منت اف بساتگی

داردح در این تحقیق با انت اب افراد خظره و آشنا به موضو تحقیق و بهکارگیری رو
قضاوتی و گلوله برفی این امر محقق شد .همچناینح انعطااف رو

نمونهگیری

باا بررسای نتاایج حاصال از

مصاحظه در اجرای فن دلفی محقق شد.
یافتههای پژوهش
با انما مصاحظههای اکتشافی ناادهایی که در حال حاضر در تدوین خطمشی برای نظاا آماوز
غیررسمی ماارتی دخیلاندح تعیین شد این ناادها در جدول زیر درج شده است.
جدول  .9نهادها و مؤسسات وابستة خطمشیگذار در نظام غیررسمی آموزش مهارتی ایران
نهاد

ردیف
سازمان آموز

نهادها و سازمانهای وابسته

فنی و حرفهای کشور

0

جااد دانشگاهی

2

جمعیت هالل احمر

9

قوة قضاییه

5

نیروهای نظامی کشور

 .بسیج؛  .0پایگاههای مقاومت محلهها؛  .2سازمانهای عقیدتی  -سیاسی

1

وزارو جااد کشاورزی

 .سازمان تحقیقاو و آموز ؛ کشاورزی؛  .0سازمان شیالو؛  .2سازمان دامپزشکی

1

وزارو صنعتح معدن و تمارو

معاونت امورجوانان و اداراو کل استانها
 .دادگستریهای استانها؛  .0سازمانهای وابسته مانند کانون وکال؛  .2کانون سردفتران رسمی؛
 .9سازمان زندانها و اصالح و تربیت

 .شرکتهای خودروسازی؛  .0سازمان نوسازی و گستر
 .9خانه صنعت و معدن؛ .5مرکز آموز

مدیریت صنعتی؛  .1شرکت شارکهای صنعتی؛  .1سازمان

بارهوری ایران؛  .3انممن معادن ایران؛  .2مرکز آموز
تولیدیح صنعتیح بازرگانی و خدماتی؛
آموز

صنایع؛ .2انممن صنایع کشور؛

 .مؤسسه آموز

بازرگانی؛  . 2مرکز آموز
و پژوه

و تحقیقاو صنعتی ایران

شرکتهای

صنایع و معادن؛  . 0مرکز
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ادامة جدول  .9نهادها و مؤسسات وابستة خطمشیگذار در نظام غیررسمی آموزش مهارتی ایران
نهادها و سازمانهای وابسته

ردیف

نهاد

3

ارگانهای وابسته به وزارو کشور

2

وزارو فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .مدیریت و آموز

سازمانهای همیاری شارداریها؛  .9سازمان فرهنگی هنری شارداریها
آموزشگاههای آزاد تحت پوش

سازمانهای وابسته به وزارو امور

2

وزارو فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .بانکها؛  .0بیمهها؛  .2سازمان بورس واوراق باادار

اقتصاد و دارایی
 .مراکز آموز
وزارو علو ح تحقیقاو و فناوری

و پژوه

استانداریهای کشور؛  .0شارداریها؛  .2شورای شار؛ .2

آزاد کلیة دانشگاههای کشور؛  .0آموزشگاههای آزاد غیرانتفاعی (پارسهح شریفح

قلمچی و جز آن)؛  .2دانشگاه جامع علمی کاربردی در قالف پودمانهای آموزشی کوتاه مدو؛
 .9انممنهای علمی م تلف مثل انممن مدیریت ایران؛  .5مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری
 .مؤسسة ملی استاندارد ایران؛  .0مناطق آزاد و ویژة تماری؛  .2بنیاد شاید و ایثارگران؛  .9بنیاد

نااد ریاست جماوری

0

مستضعفان؛  .5معاونت راهظردی ریاست جماوری؛  .1معاونت توسعة مدیریت و سرمایه انسانی؛
 .1معاونت اجرایی؛  .3معاونت امور زنان و خانواده؛  .2سازمان مدیریت دولتی.

سازمان میراث فرهنگیح صنایع دستی و

2

اداراو کل استانها

گردشگری
وزارو باداشتح درمان و آموز

9

دانشگاهها و دانشکدههای پزشکی و پیراپزشکی

پزشکی

5

وزارو راه و شارسازی

1

وزارو ورز

و جوانان

1

وزارو آموز

و پرور

3

خانة کارگر (ب

 .سازمان هواپیمایی کشور؛  .0سازمان بنادر و کشتیرانی؛  .2راهآهن؛  .9مرکز تحقیقاو راه و
مسکن و شارسازی؛  .5مرکز آموز

هتلداری و سیاحتی

 .فدراسیونهای ورزشی؛  .0اداراو کل استان.
 .اداراو کل استانها؛  .0ضمن خدمت فرهنگیان؛  .2صدور مموز برای آموزشگاههای زبان.

خصوصی)

2

نیروی انتظامی

02

سازمان بازیستی

0

کمیتة امداد اما خمینی

00

سازمان علو کشورهای اسالمی ()ISC

02

سازمان صدا و سیما

 .مؤسسه سرو ؛  .0باشگاه خظرنگاران جوان.

منظع :محققساختهح 222

به دلیل همپوشانی فعالیت برخی مؤسساو و سازمانهای وابستهح یا کمرنگ بودن نقا
در تدوین خط مشی برای نظا غیررسمی آموز

آنهاا

ماارتی ایرانح فقط ناادهای اصلی در ادامة فرایند

تحقیق مدنظر قرار گرفتح بنابراینح با اجرای فن دلفی ناادهایی که در تدوین خطمشی برای نظاا
غیررسمی آموز
در این پژوه

ماارتی مؤﺛرتر عمل میکنندح است راج شد .در بررسی از طریق آماار اساتنظاطی
فقط دور دو دلفی در نظر گرفتاه شاده اسات و اساتنظاطهاا بار اسااس نتاایج و
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دستاوردهای حاصل از این دور انما شده است .دلیل اولح جامعیت پرسشنامه دور دو است و از
سوی دیگرح معموالً است راج الگوی نااییح بر مظنای نتایج آخرین دورِ دلفی انما میگیرد .بر ایان
تماماً از خروجی دور دو دلفای صاورو گرفات (ماؤمنیح

پایه تحلیلها و استنظاطهای این ب
 232ح ص.) 33- 32

جدول  .4تحلیل توصیفی حاصل از اجرای فن دلفی

ردیف

نهاد
سازمان آموز

میانگین
1/29

2/052

2/295

0

جااد دانشگاهی

1/22

2/151

2/ 3

2

جمعیت هالل احمر

2/ 1

0/211

2/21

9

قوة قضاییه

0/22

2/150

2/ 25

5

نیروهای نظامی کشور

0/22

2/125

2/ 92

1

وزارو جااد کشاورزی

5/ 2

2/192

2/ 25

1

وزارو صنعتح معدن و تمارو

5/ 0

2/193

2/ 09

3

ارگانهای وابسته به وزارو کشور

0/90

2/202

2/ 11

2

وزراو فرهنگ و ارشاد اسالمی

1/22

2/125

2/ 92

2

سازمانهای وابسته به وزارو امور اقتصاد و دارایی

0/22

2/151

2/ 3

وزارو علو ح تحقیقاو و فناوری -آموز های آزاد

1/22

2/351

2/ 59

0

معاونت توسعة مدیریت و سرمایة انسانی نااد ریاست جماوری

5/20

2/532

2/ 0

2

سازمان میراث فرهنگیح صنایع دستی و گردشگری

1/22

2/211

2/ 19

0/39

2/302

2/ 91

9

فنی و حرفهای کشور

انحراف معیار انحراف از میانگین

وزارو باداشتح درمان و آموز

پزشکی

5

وزارو راه و شارسازی

0/21

1

/2

2/ 30

1

وزارو ورز

و جوانان

0/22

/201

2/023

1

وزارو آموز

و پرور

1/02

/325

2/ 90

3

خانة کارگر (ب

0/22

2/293

2/ 12

2

نیروی انتظامی

2/ 1

2/302

2/ 91

02

سازمان بازیستی

0/ 3

/052

2/009

0

کمیتة امداد اما خمینی

0/ 3

/002

2/002

00

سازمان علو کشورهای اسالمی ()ISC

0/25

2/235

2/ 11

02

سازمان صدا و سیما

0/ 2

2/335

2/ 52

خصوصی)

منظع :محققساخته براساس نتایج آزمون دادههاح 222
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در رو

دلفی برای رسیدن ب ه اجما و تأییاد الگاو نیااز باه برقاراری ساه شارط در ابعااد و

گویههاست .شرط اولح میانگین آماری باالتر از عدد  5برای طیف هفاتگاناة لیکارو باه منظاور
نشاندادن اهمیت آنهاست؛ شارط دو ح انحاراف معیاار کمتار از  /9بارای نشااندادن اجماا در
پذیر

این نااد توسط خظرگان است؛ و شرط سو ح تأیید مناسظت آماری نتایج هر انت ااب اسات.

با توجه به جدول  9میتوان دو شرط برای پذیر

نااد مورد نظر بررسی شد .هماانطاور کاه در

جدول مشاود استح بهجز  2ناادح میانگین محاسظهشده برای ناادهاای دیگار پاایینتار از عادد 5
است؛ این  2نااد که شرط اول اجما را دارندح انحراف معیاری کمتر از  /9دارند؛ بناابراینح حاائز
شرط دو هم هستند .این ناادها عظارواند از سازمان آموز

فنای و حرفاهایح وزارو صانعت و

معدن و تماروح معاونت توسعة مدیریت و سرمایة انسانی نااد ریاست جماوریح وزارو فرهناگ
و ارشاد اسالمیح سازمان میراث فرهنگیح صنایع دستی و گردشاگریح جاااد دانشاگاهیح وزارو
علااو ح تحقیقاااو و فناااوری -آمااوز هااای آزادح وزارو آمااوز

و پاارور ح و وزارو جااااد

کشاورزی.
برای تحقق شرط سو ح با توجه به حمم نمونه که بی

از  22نفر است .آزمون تای اساتیودنت

اجرا شدح که به این منظور فرضهای آماری زیر ایماد شد.
فرض صفر :میانگین حاصله با میانگین مفروض یکسان است.
فرض یک :میانگین حاصله با میانگین مفروض یکسان نیست.
نتایج آزمون تی استیودنت در جدول زیر خالصه شده است.
همان طور که در جدول  5مشاهده میشودح ضریف معنااداری بارای وزارو جاااد کشااورزی
برابر با  2/ 1و بی

از سطح خطای  2/25است .لذا دربارة این نااد فرض صفر تأیید مایشاود و

این نااد در ممموعه ناادهایی قرار میگیرد که از نظر خظرگاان در تادوین خاطمشای بارای نظاا
غیررسمی آموز

ماارتی مؤﺛرترند .ضاریف معنااداری بارای ناادهاای دیگار از صافر تاا 2/202

متفاوو است که همگی پایین تر از سطح خطای  2/25استح لذا فرض صفر در تمامی ایان ماوارد
رد میشود.
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جدول  .5نتایج آزمون تی برای معناداری نتایج اجرای فن دلفی

ارزش آزمون= 5
نهاد
سازمان آموز

مقدار تی

فنی و حرفهای کشور

92/ 5

سطح اطمینان %55

درجه

ضریب

آزادی

معناداری

22

2/22

/39

حد پایین

حدباال
0/22

جااد دانشگاهی

3/190

22

2/22

2/12

جمعیت هالل احمر

-9/250

22

2/22

-0/12

- /23

قوة قضاییه

-0 /21

22

2/22

-2/09

-0/12

نیروهای نظامی کشور

-02/13

22

2/22

-2/01

-0/13

22

2/ 1

-2/23

2/91

وزارو صنعتح معدن و تمارو

0/920

22

2/202

2/25

2/12

ارگانهای وابسته به وزارو کشور

- 5/51

22

2/22

-0/20

-0/09

وزراو فرهنگ و ارشاد اسالمی

1/003

22

2/22

19.

سازمانهای وابسته به وزارو امور اقتصاد و دارایی

-05/ 2

22

2/22

- 2 /0

وزارو علو ح تحقیقاو و فناوری

1/520

22

2/22

2/12

معاونت توسعة مدیریت و سرمایة انسانی نااد ریاست جماوری

1/112

22

2/22

2/12

3

سازمان میراث فرهنگیح صنایع دستی و گردشگری

5/512

22

2/22

2/15

/25

- 9/11

22

2/22

-0/91

- /31

-

22

2/22

-0/92

- /11

وزارو ورز

و جوانان

-3/321

22

2/22

-0/53

- /1

وزارو آموز

و پرور

3/211

22

2/22

2/20

- 1/92

22

2/22

-2/20

-0/10

- 0/93

22

2/22

-0/ 9

- /59

سازمان بازیستی

-2/11

22

2/22

-0/15

- /19

کمیتة امداد اما خمینی

-2/22

22

2/22

-0/19

- /15

سازمان علو کشورهای اسالمی ()ISC

- 9/25

22

2/22

- 2 /2

-0/03

سازمان صدا و سیما

- 3/21

22

2/22

-2/02

-0/55

وزارو جااد کشاورزی

وزارو باداشتح درمان و آموز

/923

پزشکی

وزارو راه و شارسازی

خانة کارگر (ب

خصوصی)

نیروی انتظامی

9

/

/01

/20

-0/12
/2
/

/59

منظع :محققساخته براساس نتایج آزمون دادههاح 222

در مواردی که فرض صفر رد می شودح چنانچه میانگین حاصل از میانگین مفروض بیشتر باشدح
نااد مورد نظر در ممموعة ناادهای مؤﺛر در تدوین خطمشی نظا آموز

ماارتی غیررسمی قارار
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میگیرد .همان طور که در جدول  9مشاهده میشودح سازمان آموز

فنای و حرفاهای باا میاانگین

1/29ح وزارو صنعت و معدن و تمارو با میانگین 5/0ح معاونت توسعة مدیریت و سرمایة انسانی
نااد ریاست جماوری با میانگین 5/20ح وزارو فرهنگ و ارشاد اسالمی با میاانگین 1/22ح ساازمان
میراث فرهنگیح صنایع دستی و گردشگری با میانگین 1ح جااد دانشگاهی با میانگین 1/22ح وزارو
علو ح تحقیقاو و فناوری -آموز های آزاد با میانگین  1و وزارو آموز

و پرور

باا میاانگین

1/02ح و کران باال و پایین مثظتح در ممموعة ناادهای مؤﺛر در تدوین خاطمشای نظاا غیررسامی
آموز

ماارتی از نظر خظرگان قرار میگیرندح و ناادهای دیگر در اولویت قرار ندارند.
جدول  .6اولویت نهادهای تدوین خطمشی در نظام آموزش مهارتی غیررسمی

اولویت

اول

سوم

سازمان آموز
فنی و حرفهای

 -جااد دانشگاهی

 -وزارو فرهنگ و ارشاد اسالمی

 -آموز های آزاد

 -وزارو علو ح تحقیقاو و فناوری

گردشگری

 -سازمان میراث فرهنگیح صنایع دستی و

وزارو جااد کشاورزی

نااد ریاست جماوری

 -معاونت توسعة مدیریت و سرمایة انسانی

وزارو آموز
و پرور

وزارو صنعت و معدن و تمارو

نااد

دوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

منظع :محققساختهح 222

نتایج تحقیق نشان داد مؤﺛرترین ناادها در تدوین خاطمشای بارای نظاا غیررسامی آماوز
ماارتی ایران عظارواند از سازمان آموز

فنای و حرفاهایح وزارو صانعت و معادن و تمااروح

معاونت توسعة مدیریت و سرمایة انسانی نااد ریاست جماوریح وزارو فرهنگ و ارشاد اساالمیح
سازمان میراث فرهنگیح صنایع دستی و گردشگریح جااد دانشاگاهیح وزارو علاو ح تحقیقااو و
فناوری -آموز های آزادح وزارو آموز

و پارور ح و وزارو جاااد کشااورزی؛ کاه براسااس

نتایج دلفیح اولویت ناادها در تدوین خطمشی برای نظا آموز
جدول فوق به دست آمد.

مااارتی غیررسامی باه صاورو
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دیدگاه سیستمی در نظام غیررسمی آموزش مهارتی

از آنما که خطمشیگذاری در هر یک از عناصر و اجزای نظا آموز

مااارتی گاهااً باه صاورو

ممزا و توسط ناادهای م تلف انما مایگیاردح باا اساتناد باه نظار خظرگاان و بار اسااس نتاایج
مصاحظههاح مطالعاو و تمربة محققانح براساس الگوی سیساتمی کاافمن اجازای نظاا غیررسامی
آموز

ماارتی کشور مش ص شد.

اجزای مدل سیستمی کافمن

مدل کافمن ()OEMح پنج جزء را برای نظا های آموزشی در نظر میگیرد که به شارح زیار اسات
(کافمن و هرمنح  235ح ص :)5
درون دادها :0درون داد شامل منابع انسانیح منابع آموزشی (محتوا و متن)ح نیازها و اهدافح آیاین
نامهها و قوانینح و بودجه است.
فرایندها :2چگونگی انما کارح شامل وسایل آموزشی به کار گرفته شدهح برنامهریزی و رو هاا
و نحوة اجرا و مدیریت است.
محصوالو :9نتایج در حال تکوینح شامل دورههای به اتماا رسایدهح آزماونهاای مااارو باا
موفقیت گذراندهشده و مااروهای بهدستآمدهح
بروندادها :5محصوالو رتظهبندی شده در نظا آموزشی که تحویل جامعه داده میشود.
پیامدها :1آﺛار برون دادها در جامعهح شامل خودکفایی و اعتماد به نفﺲح افراد مولد و مؤﺛر که باه
خود و جامعه کمک میکنند.
اجزای نظا آموز

ماارتی در هر بعد مدل سیستمی در جدول زیر بیان شده است .ایان اجازا
1. Organizational Elements Model
2. Input
3. Process
4. Product
5. Outcome
6. Outcome
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با مصاحظهح مطالعه و بهکارگیری تمربههای محققح با دیدی جامع به دست آمده است .شاایان ذکار
است تمامی اجزای دو نظا رسمی و غیررسمی ساختاریافته به تفکیک بیان شده است.
جدول  .7عناصر نظام مهارتی غیررسمی ایران با نگرش سیستمی

 -تعداد ماارو آموختگان

 هدفها -مربیانح کارآموزانح کادر اداری

برونداد

 دستگاهها و تمایزاو آموزشیح کمک آموزشیح اداری و ملزوماوورودی

 -صالحیت حرفهای

 -بودجه و مظاحث مالی

 -اشتغال به کار

 -استانداردهاح قوانین و مقرراو و سیاستها

 -خوداشتغالی

 -محتوا و سرفصلهای درسی

 -کارآفرینی

 -فناوری و اطالعاو

پیامد

 فضاهای فیزیکی و ساختمانها فرایند تدریﺲ و انتقال ماارو و دانفرایند

 -تعداد گواهینامه صادره

 ارتقا شغلی ارتقا ماارو -اعزا به خارج از کشور

 آزمون -فرایندهای اداری

منظع :محققساختهح 222

در مرحلة بعدح با انما مصاحظه و مطالعة اسناد و مدارکح نق

هار یاک از ناادهاای ماؤﺛر در

تدوین خطمشی برای هر یک از اجزای نظا ماارتی مش ص شد.
بحث و نتیجهگیری
برخالف هزینه های سنگین دولتی و خصوصی در حاوزة آماوز

مااارتی غیررسامیح انتقادهاای

مامی به کارکردها و دستاورد این نظا در اقتصاد کشور وجود دارد .بررسیها نشاان داد از دالیال
عمدة این ضعفح چال ها و مشکالتی است که در حوزة خطمشیگذاری برای ایان نظاا وجاود
دارد .تحقیق حاضر با هدف بررسی وضعیت خطمشی گذاری در نظا غیررسمی آماوز

مااارتی

انما گرفت.
نتایج تحقیق نشان دادح همة ناادهای مؤﺛر در تدوین خاطمشای بارای نظاا آماوز
(جدول  )1در تدوین خطمشی برای همة عناصر نظا آموز

مااارتی

ماارتی غیررسمی (ورودیح فراینادح
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خروجی و پیامد) مؤﺛرند و فقط ب

آماوز هاای آزاد وزارو علاو ح تحقیقااو و فنااوری در

خطمشی گذاری برای سه عنصر ورودیح فرایند و خروجی مؤﺛر است و در خطمشیگذاری بارای
پیامد آموز ها در نظا غیررسمی آموز

ماارتی دخیل نیست.

در ناایتح با بهکارگیری نتایج تمزیهوتحلیل دادههاح مدل وضع موجاود تادوین خاطمشای در
نظا غیررسمی آموز

ماارتی طراحی شد (شکل .)0
ناادهای اصلی خطمشیگذار در نظا

.

غیررسمی آموز

تدوین خطمشی
عناصر نظا غیررسمی
آموز

ماارتی

ماارتی

وزارو جااد کشاورزی
سازمان آموز

فنی و حرفهای

وزارو صنعت و معدن و تمارو
ورودی
وزارو فرهنگ و ارشاد اسالمی
فرایند
محصول
پیامد

وزارو آموز

و پرور

جااد دانشگاهی
گردشگری و دستی صنایع فرهنگیح میراث سازمان
معاونت توسعة مدیریت و سرمایة انسانی نااد ریاست
جماوری
و فناوری -آموز های آزاد علو ح تحقیقاو وزارو

شکل  .1مدل وضعیت موجود خطمشیگذاری در نظام غیر رسمی آموزش مهارتی کشور (محققساخته)1939 ،
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همااانطااور کااه مشاااهده ماایشااودح در حال حاضر دستگاهها و ناادهای متعددی در ت ادوین
خطمشی برای نظاا غیررسامی آماوز

مااارتی دخالات دارناد .ایان تناو و تعادد ناادهاا باه

همپوشانیهاح دوبارهکاریها و نابسامانی در سیاستهای ایان نظاا منمار شاده اسات .و از سوی
دیگرح مانع ارتظاط درست و اصولی آنها باهم در قالف ساختار آموزشی و مرتظط با عناصرح بهویاژه
خروجیح با نیازهای بازار کار شده است.
اطالعاو بازار کارح عنصری ضعیف در نظااا خااطمشاایگااذاری فعلی است و برنامهریزی و
ارزیابی جات تدوین سیاست ها و مدیریت آموزشی که باه اشاتغال پایادار منمار شاوحد به ندرو
مشاهده میشود .ظرفیت فنی و کارشناسی ناادهایی نظیر سااااازمان آمااااوز

فنی و حرفهای و

مؤسساو آموزشی برای برنامهریزیح ارزیابی و توساعة خاطمشایهااا و مدیریت آموزشی ضعیف
و ناهماهنگ است و این ضعف در سطح مؤسساو عرضهکنندة آموز

بیشاتر مشاهده میشود.

به طور کلح در بررسیها و مطالعاو محققاان برخای چال هاای و مشاکالو نظاا آماوز
غیررسمی فنی و ماارتی ایران در حوزه خطمشیگذاری در این نظا به شرح زیر شناسایی شد :
 سیاست گذاری نامناسف برای ایمااد ارتظاط ناکامال آموز هاای فنی و حرفااهای رسمی وغیررسمی؛
 -نظود نااد سیاست گذار واحد در نظا آموز

ماارتی و باه تظااع آنح پراکناادگی ماادیریت

آموز های فنی و حرفهای در سطح کشور و ساختار نامنظم و ازهمگسی ته آن؛
 فقدان انسما میان سیاستها و قوانینح و نارساییهای قوانین مصوب و کنترل و نظارو؛ -تعیین شاخصهای ارزیابی خطمشیها توسط خود ممریان آموز

ماارتی؛

 رویکرد و نگاه باال به پایین در سیاستگذاری و تصویف قوانین و مقرراو؛ شکست سیاست اعزا نیروی کار ماهر به خارج از کشور به علت عد انطظاق ماارو نیرویکار با استانداردهای بینالمللی؛
 .برگرفته از پرند و همکارانح  22ح ص2

و نتایج مصاحظهها و مطالعاو محققان
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 نظود نظاا ملای مشا ص و تعریافشاده بارای سیاساتگاذاریح برناماهریازی و ارزیاابیآموز های فنی و ماارتی به منظور توسعة صالحیتهای حرفه ای بر اساس استانداردهای ملای و
بینالمللی؛
 ضعف نظا موجود برای تحقق اهداف سند چشمانداز ایران  929؛ عد عضویت ناادهای خطمشیگذار در آموز های ماارتی غیررسامیح از جملاه ساازمانآموز

فنی و حرفهای کشورح در باالترین شاورای سیاساتگاذاری بارای آماوز هاای مااارتی

(شورای عالی انقالب فرهنگی)
مااارتی غیررسامی

با توجه به اینکه مام ترین مشکل در تدوین خطمشی برای نظاا آماوز

کشورح تعدد ناادها و عد هماهنگی بین آنها به دست آمدح پیشناادهای زیر برای باظاود وضاعیت
فعلی مطرح میشود .این پیشناادهاح حاصل مصاحظه باا خظرگاان آماوز

مااارتی و تمرباههاای

محققح با توجه به مشکالو نظا خطمشیگذاری در نظا غیررسمی آموز
 -تدوین برنامههاح سیاستها و اهداف ویژة آموز

ماارتی است.

ماارتی غیررسمی؛

 ایماد سازوکار اجراییکردن نظا صالحیت حرفهای؛ -غربال گری و تقلیل ناادهای دخیل در تدوین خطمشی برای نظا آموز

غیر رسمی ماارتی

در ایران؛
 -در اولویت قراردادن سازمان آموز

فنی و حرفهایح با توجه به نتایج این تحقیاق باه عناوان

نااد اصلی خطمشیگذار در نظا غیررسمی ماارتی ایران؛
 ایماد سازوکار هماهنگی بین ناادهای اصالی خاطمشایگاذار در نظاا غیررسامی آماوزماارتی؛
 ایماد نظا ملی هماهنگی سیاستها و قوانین و آییننامههای مصوب بارای نظاا غیررسامیآموز

ماارتی کشور؛

 خطمشیگذاری بر پایة نیازسنمی از بازار کار و م اطف؛ -ایماد نظا شفاف برای مدیران اجرایی در زمینة خطمشیهای آموز

ماارتی؛

بررسی وضعیت تدوین خطمشی در نظام غیررسمی آموزش مهارتی ایران
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 تدوین سیاست های مناسف برای تنظیم و اجرای نظا صالحیت حرفهای از دیاپلم تاا مقطاعدکترای ماارتی و حرفهای؛
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