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1.1مقدمه
در طول دویست سال اخیر ،اقتصاددانان نئوکالسیک فقط به دو عامل کار و سرمایه برای تولید توجه
میکردند ،اما امروزه ،دانش و اطالعات جایگزین سرمایه شده است ( )Sheykh Zeynaddin et al., 2014و
بهعنوان یک عامل راهبردی در رقابتهای بینالمللی و کسب ثروت مد نظر قرار میگیرد (.)OECD, 2000
پورتر 1در تحلیل میزان رقابتپذیری اقتصادی ،کشورها را به سه طبقه تقسیم کرده که شامل کشورهای
مبتنی بر منابع ،کشورهای مبتنی بر سرمایه و کشورهای مبتنی بر اقتصاد دانش و نــوآوری هستند .از
دیدگاه پورتر اقتصاد مبتنی بر منابع کمترین قدرت رقابتپذیری را نسبت به اقتصاد مبتنی بر سرمایه و
مبتنی بر دانش و نوآوری دارد و در مقابل ،اقتصاد مبتنی بر دانش و نوآوری بیشترین قدرت رقابتپذیری
را دارد (.)Sum, 2009
در قـرن بیسـت و یکـم رقابـت بـر اقتصـاد مبتنی بر دانش متمرکـز اسـت (.)Asongu & Tchamyou, 2016
اصطلاح «دانـش قـدرت اسـت( »2ویژگـی جوامـع دانشمـدار) جایگزیـن «وقـت طالسـت( »3ویژگـی جوامـع
سـرمایهداری) شـده اسـت ( .)Achim, 2015در اقتصـاد دانشمحـور نـه تنهـا بـر افزایـش یافتههـای آمـوزش،
بلکـه بـر توسـعه مهارتهـای مـورد نیـاز قـرن بیسـت و یکـم تکیـه میشـود کـه ایـن مهارتهـا شـامل تفکـر
کارآفرینانـه ،توسـعه رهبـری ،توانایـی کار کـردن بـا افـراد در زمینههـای متنـوع و قابلیت هماهنگـی با تغییرات
سـریع محیطـی اسـت ( .)Bridges, 2008همچنیـن مؤلفـه کلیـدی اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش توجـه بیشـتر
بـه تواناییهـای فکـری نسـبت بـه عوامـل فیزیکـی و منابـع طبیعـی اسـت ( .)Walter et al., 2004اسـتفاده
اثربخـش از دانـش و اطالعـات مهمتریـن عامـل بـرای رقابـت در سـطح بینالمللـی و همچنیـن تولیـد ثـروت و
بهبـود رفـاه اجتماعـی اسـت ( .)Bajzikova et al.,2014بـرای مانـدن در رقابـت اقتصـاد جهانـی قـرن بیسـت
و یکـم ،بسـیار مهـم اسـت کـه در آمـوزش بـا کیفیـت بـاال و تولیـد دانـش سـرمایهگذاری شـود تـا هـر یـک از
بخشهـای کشـور کاراتـر شـوند ( .)Radwan & Pellegrini, 2010سـرمایهگذاری در آمـوزش زیربنـای توسـعه
اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش اسـت ( .)Halme et al., 2014رقابـت جهانـی در اقتصـاد دیجیتالـی بـه کیفیـت و
ابتـکار منابـع انسـانی بسـتگی دارد کـه بهعنـوان مهمتریـن عامـل موجـب تفـاوت میـان کشـورهای جهـان
میشـود )Dumciuviene, 2015(.همچنیـن آمـوزش بهمنظـور ایجـاد تغییـرات سـاختاری و نوآورانـه حیاتـی
اسـت (.)Šipilova, 2015
بـا بررسـی سـند چشـمانداز  1404و نقشـه جامـع علمـی کشـور نیـز مشـخص میشـود کـه حرکـت در جهت
اقتصاد مبتنی بر دانش جزو راهبردهای کالن کشور محسوب میشود (.)Sheykh Zeynaddin et al., 2014
آموزش و فناوری دو عنصر اساسـی برای دسـتیابی به نیروی کار ماهر اسـت ( .)Dahil et al., 2015همچنین
قـدرت رقابتپذیـری یـک کشـور بـه نیـروی کار بـا مهـارت بـاال و توانایـی پـرورش نـوآوری از طریـق کار آفرینـی
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بسـتگی دارد (.)Yayilgan et al., 2015
در این میان ،نظام آموزش فنی و حرفهای میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای مهم دولتها برای کاهش
فقـر و کاهـش بیـکاری و ایجـاد مهـارت در جوانـان و همچنیـن ایجـاد پیوسـتگی اجتماعـی بـهکار گرفتـه شـود
( .)King & Palmer, 2010درواقـع ،آموزشهـای مهارتـی و فنـی و حرفـهای یکـی از اجـزای جدانشـدنی
بسـتههای اقتصـادی همـه دولتهـا در مسـیر توسـعه ب هشـمار میرونـد کـه میتواننـد از طریـق آمـوزش نیروی
انسـانی ماهـر و تکنسـین از یکسـو و تقویـت و رشـد قابلیتهـای انسـانی از سـوی دیگـر ،زمینـه ایجـاد تحولـی
بـزرگ در بخشهـای مختلـف اقتصـادی را فراهـم کننـد ( .)Parand et al., 2014اهمیـت آموزشهـای فنـی
و حرفـهای بدیـن دلیـل اسـت کـه هیـچ کشـوری نمیتوانـد بـدون داشـتن نیـروی کار مولـد و ماهـر بـه توسـعه
اقتصـادی و اجتماعـی دسـت یابـد ()OECD, 2010؛ بـه بیـان دیگـر ،شـرایط پیچیـده و در حـال تغییـری کـه در
جریان اسـت ،این تصور را ناممکن کرده اسـت که یادگیرنده قبل از ورود به بازار کار مهارتهای کافی و مورد
نیـاز خـود را فـرا بگیـرد ( .)Pereira et al., 2016بـر ایـن اسـاس ،هـدف عمـده آموزشهـای فنـی و حرفـهای آن
اسـت که به خوداشـتغالی افرادی که تواناییهای ویژهای را از طریق یادگیری تجربی کسـب کردهاند ،کمک
کنـد ( .)Okoye & Michael, 2015چالـش عمـده آموزشهـای فنـی و حرفـهای برآورده کـردن نیازهای مهارتی
در حـال تغییـر افـراد و دنیـای کار اسـت کـه مطابـق با اصول یادگیـری مادامالعمر اسـت (.)Hrmo et al., 2015
بــا ایــن بینــش ،بســیاری از کشــورها اهتمــام خــود را بــرای افزایــش کیفیــت آموزشهــای فنــی و حرفـهای
قرار دادهاند و کوشـشهایی که کشــورهایی چون کانادا در ســال  ،1989آلمان در ســال  ،1996ترکیه در ســال
 1986و ایــران در س ــالهای اخیــر بهعم ــل آورهان ــد ،ناظــر بــر ایــن حقیقــت اســت .ب ــا ایــن ح ــال ،مطالع ـهای
ک ــه در مرک ــز اروپای ــی آم ــوزش فن ــی و حرفــهای انج ــام ش ــده ،حا ک ــی از اخت ــاف معن ــادار بی ــن آموزشه ــای
فنـــی و حرفـــهای و دنیـــای واقعـــی کار اســـت ( .)Salehi & Tajari, 2012در کش ــور ایـــران نی ــز مطالع ــات
مهرعلیـــزاده و همـــکاران ( ،)Mehr Alizadeh et al., 2012عطارنی ــا و هم ــکاران (،)Attarnia et al., 2014
ســـلیمی ( ،)Salimi, 2014عبداللهـــی ( )Abdollahi, 2015و دیگ ــران حا ک ــی از نب ــود موفقی ــت کام ــل
آموزشهـــای فنـــی و حرفـــهای ،علیرغـــم کوشـ ـشهای متع ــدد انج ــام ش ــده ،اس ــت .ب ــرای مث ــال،
س ــلیمی ( )Salimi, 2014ب ــه مناس ــب نب ــودن آموزشه ــا و ارتب ــاط ضعی ــف آن ب ــا نیازه ــای ب ــازار کار تأ کی ــد
ک ــرده اس ــت .عبدالله ــی ( )Abdollahi, 2015نی ــز گ ــزارش ک ــرده اس ــت ک ــه در ح ــال حاض ــر ،کار اثربخش ــی
بهمنظ ــور برق ــراری ارتب ــاط بی ــن آموزشه ــای فن ــی و حرفــهای و ب ــازار کار وج ــود ن ــدارد .بنابرای ــن ،ض ــرورت
آسیبشناســـی آموزشهـــای فنـــی و حرفـــهای بهخوب ــی آش ــکار میش ــود.
بـه هـر حـال ،ا گرچـه در برخـی از پژوهشهـا بـه آسیبشناسـی سـازههای پیرامـون آموزشهـای فنـی
و حرفـهای پرداختـه شـده اسـت ،واضـح اسـت کـه شـواهد تجربـی در ایـن حـوزه همچنـان معـدود اسـت و
پژوهشهـای بیشـتری الزم اسـت تـا درک درسـت ،عمیـق و جامعـی از آسـیبهای آموزشهـای فنـی و
حرفـهای بهدسـت آیـد.
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2.2مدل مفهومی پژوهش
بهمنظـور آسیبشناسـی در هـر حـوزهای ،بهویـژه آموزشهـای فنـی و حرفـهای ،بـه سـایر آسـیبهای
موجـود در خـارج از فراینـد آمـوزش نیـز ،کـه بـر عملکـرد آموزشـی آن سـازمان تأثیـر میگـذارد ،بایـد توجـه
ویـژهای داشـته باشـیم تـا بـا نگاهـی جامـع و بررسـی موشـکافانه بتوانیـم علـت آسـیبها را بشناسـیم و
درصـدد رفـع آنهـا برآییـم .مـدل آسیبشناسـی سهشـاخگی از ایـن منظـر از کاربردیتریـن مدلهاسـت،
چـرا کـه در ایـن مـدل فراتـر از آسـیبهای فراینـدی ،آسـیبهای سـاختاری و محیطـی سـازمان نیـز بررسـی
میشـود .بنابرایـن ،بعـد اول ایـن پژوهـش آسـیبهای فراینـدی اسـت کـه شـامل آسـیبهای فراینـد
آمـوزش اعـم از نیازسـنجی آموزشـی ،طراحـی و برنامهریـزی آموزشـی ،اجـرای آمـوزش و ارزشـیابی آموزشـی
اسـت .بعد دوم مدل ،آسـیبهای مربوط به سـاختار سـازمانی اسـت (آسـیبهای سـاختاری) و بعد سـوم
نیـز آسـیبهای موجـود در خـارج از سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـهای اسـت کـه بـر عملکـرد ایـن سـازمان
تأثیـر میگـذارد (آسـیبهای محیطـی) .در شـکل  1مـدل مفهومـی پژوهـش بـر اسـاس مـدل آسیبشناسـی
سهشـاخگی نشـان داده شـده اسـت.

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش بر اساس مدل آسیبشناسی سهشاخگی
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بر این اساس ،پرسشهای زیر برای بررسی و آزمون تدوین شدند:
 )1سازمان آموزش فنی و حرفهای در بعد فرایندی با چه آسیبهایی همراه است؟
 )2سازمان آموزش فنی و حرفهای در بعد ساختاری با چه آسیبهایی همراه است؟
 )3سازمان آموزش فنی و حرفهای در بعد محیطی با چه آسیبهای همراه است؟
3.3روششناسی
پژوهـش حاضـر از نظـر هـدف کاربـردی و از نظـر نحـوه گـردآوری دادههـا کیفـی بـود .روش کیفـی مشـتمل بر
دو مرحلـه بررسـی اسـناد و مصاحبـه نیمـه سـاختاریافته 1اسـت .جامعـه پژوهـش حاضـر در بررسـی اسـناد
شـامل پایاننامههـا ،کتـب و مقـاالت موجـود در زمینـه آسیبشناسـی آموزشهـای مهارتـی سـازمان
آمـوزش فنـی و حرفـهای بـود .جامعـه پژوهـش بـرای مصاحبـه مدیـران ،خبـرگان ،صاحبنظـران و فعـاالن
آموزشهـای مهارتـی اسـتان کردسـتان بودنـد کـه با اسـتفاده از روش نمونهگیری هدفمنـد  18نفر بهعنوان
نمونـه انتخـاب شـدند .مصاحبههـا بـا توجـه بـه سـطح اشـباع نظـری 2انجـام شـد .بـرای مصاحبـه از فـرم
مصاحبـه نیمـه سـاختاریافته کـه چارچـوب پرسـشهای آن بـر اسـاس نتایـج بررسـی اسـناد بهدسـت آمـده
اسـت ،اسـتفاده شـد .در کلیـه مراحـل تحقیـق بـرای حصـول اطمینـان از روایـی ،از روش روایـی صـوری،
محتوایـی و نظـر متخصصـان اسـتفاده شـده و از آنجـا پرسـشهای مصاحبـه از دل نتایـج بررسـی اسـناد
ً
بهدسـت آمـده اسـت و بنابرایـن ،روایـی محتوایـی آن تأییـد شـد .بـا ایـن حـال ،مجـددا بررسـی و روایـی
صـوری پرسـشها نیـز تأییـد شـد .بـرای بررسـی پایایـی دادههـا از روشهـای بـاز آزمـون (شـاخص ثبـات)3
اسـتفاده شـد کـه مقـدار آن بـرای سـه عنـوان مصاحبـه کـه بهصـورت تصادفـی از بیـن  18عنـوان مصاحبـه
انتخـاب شـده بودنـد 0/70 ،بهدسـت آمـد.
4.4یافتههای پژوهش
الف  .آسیبهای سازمان آموزش فنی و حرفهای در بعد فرایندی
بـر اسـاس نتایـج مصاحبـه بـا افـراد نمونـه 18 ،گـزاره مهـم بهعنـوان آسـیبهای فراینـدی آموزشهـای فنـی
و حرفـهای شناسـایی شـدند کـه ایـن گزارههـا در چهـار طبقـه موانـع مربـوط بـه نیازسـنجی آموزشـی ،موانـع
مربـوط بـه برنامهریـزی و طراحـی دورههـای آموزشـی ،موانـع مربـوط بـه اجـرای آمـوزش و موانـع مربـوط بـه
ارزشـیابی آموزشـی طبقهبنـدی شـدند (جـدول .)1
3- Stability Index

2- Theoretical Saturation

1- Semi Structured Interview
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جدول  :1آسیبهای آموزشهای فنی و حرفهای در بعد فرایندی

مقولهها

آسیبها
نبود توجه کافی به پتانسیلها و تواناییهای توسعهای بومی و منطقهای در ایجاد
دورههای آموزشی

موانع مربوط به نیازسنجی
آموزشی

تأ کید بر ّکمیتگرایی در ارائه آموزشها
بیتوجهی به پیشرفتهای فناوری روز در طراحی دورههای آموزشی
توجه نشدن به مهارتهای مورد نیاز کارفرمایان در ارائه آموزشها
پایین بودن سطوح مهارتی مربیان از نظر علمی و فنی
پایین بودن سطوح مهارتی مربیان از نظر دانش پدا گوژیک
استفاده نکردن از رویکردهای نوین آموزشی

موانع مربوط به برنامهریزی و
طراحی دورههای آموزشی

بهروز نبودن استانداردها و محتواهای آموزشی
بهروز نبودن امکانات و تجهیزات آموزشی
نبود توجه کافی به پرورش مهارتهای مورد نیاز اقتصاد دانشبنیان همانند خالقیت،
نوآوری و کارآفرینی
نبود توجه کافی به آموزش مهارتهای نرم به کارآموزان
نبود توجه کافی به آموزش چندمهارتی به کارآموزان

موانع مربوط به اجرای آموزش

بهکار نبردن الگوهای نوین آموزشی با استفاده از زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات
عدم پیادهسازی و استقرار نظام آموزش یادگیری مادامالعمر در آموزشهای فنی و حرفهای
نبود توجه کافی به جایگاه پژوهش در ارائه آموزشهای فنی و حرفهای

موانع مربوط به ارزشیابی
آموزشی

نبود توجه کافی به ارزشیابی مبتنی بر شایستگی
نبود توجه کافی به ارتقای میزان کارایی بیرونی نظام آموزش مهارتی
نبود سازکارهای مشخص برای استفاده از نتایج پژوهشها و ارزشیابیهای آموزشی
بهمنظور اصالح و بهبود نظام آموزش فنی و حرفهای

در ادامـه برخـی از نقلقولهـای مشـارکتکنندگان پژوهـش دربـاره آسـیبهای آموزشهـای فنـی و
حرفـهای در بعـد فراینـدی بیـان شـده اسـت .یکـی از مصاحبهشـوندگان در ایـن خصوص اینگونـه بیان کرده
است:
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«رویکـرد آموزشهـای فنـی و حرفـهای مبتنـی بـر عرضهمحـوری اسـت ،بـرای مثـال ،ایـن
سـازمان بـا توجـه بـه سـطح امکانـات و تجهیـزات و همچنیـن رشـته تخصصـی مربیـان
خـود بـه ارائـه آمـوزش اقـدام میکنـد و نـه بـر اسـاس نیـاز بـازار کار و مهارتهـای مـورد نیـاز
کارفرمایـان بخـش صنایـع».
یکی دیگر از مصاحبهشوندگان اظهار کرده است که:
«در سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـهای حیطههـای گسـتردهای بـرای فعالیـت تعریـف شـده
اسـت و بـه نظـر میرسـد کـه سـازمان بـا ایـن گسـتره از فعالیتهـا و بـا امکانـات و تجهیـزات
حداقلـی ،نتوانـد بهخوبـی و بـا رعایـت پارامترهـای کیفـی آموزشهـای مناسـبی را ارائـه
دهـد».
ب .آسیبهای سازمان آموزش فنی و حرفهای در بعد ساختاری
بـر اسـاس نتایـج مصاحبـه بـا افـراد نمونـه 3 ،گـزاره مهـم بهعنـوان موانـع سـاختاری آموزشهـای فنـی و
حرفـهای شناسـایی شـدند کـه ایـن گزارههـا شـامل نبـود نظـام یکپارچـه مدیریـت آموزشهـای مهارتـی
درکشـور ،وجود سـاختار سـازمانی متمرکز و نا کارآمد در بخشهای آموزشـی ،اداری و مالی و نبود سـازکارهای
اجرایـی مناسـب بـرای بهرهبـرداری حدا کثـری از تواناییهـای بالقـوه بخـش خصوصـی اسـت (جـدول .)2
جدول  :2آسیبها و موانع آموزشهای فنی و حرفهای در بعد ساختاری

آسیبها

مقولهها

نبود نظام یکپارچه مدیریت آموزشهای مهارتی در کشور
وجود ساختار سازمانی متمرکز و نا کارآمد در بخشهای آموزشی ،اداری و مالی

آسیبهای مربوط به بعد ساختاری

نبود سازکارهای اجرایی مناسب برای بهرهبرداری حدا کثری از تواناییهای بالقوه
بخش خصوصی در ارائه آموزشهای مهارتی

در ادامـه یـک نمونـه از نقلقولهـای مشـارکتکنندگان پژوهش در خصوص آسـیبهای بعد سـاختاری
بیان شـده است:
«اسـتخدام و بهکارگیـری مربـی بهعنـوان یـک پارامتـر مهـم و اثرگـذار در فراینـد آمـوزش ،در
حیطـه تصمیمگیـری اسـتانها نیسـت .همچنیـن ایـن سـاختار متمرکـز سـازمانی باعـث
شـده اسـت کـه در ا کثـر اسـتانهای کشـور بـدون توجـه بـه نیازهـای بومـی و منطقـهای
تعـدادی از رشـتهها بـا یـک تیـپ خـاص از کارگاههـا با امکانـات و تجهیزات یکسـان تجهیز و
راهانـدازی شـود کـه در حـال حاضـر ،متقاضـی چندانـی بـرای آنهـا وجـود نـدارد».
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پ .آسیبهای سازمان آموزش فنی و حرفهای در بعد محیطی
بـر اسـاس نتایـج مصاحبـه بـا افـراد نمونـه 7 ،گـزاره مهـم بهعنـوان آسـیبهای محیطـی آموزشهـای فنـی
و حرفـهای شناسـایی شـدند کـه ایـن گزارههـا در دو طبقـه موانـع فرهنگـی و موانـع اقتصـادی دسـتهبندی
شـدند (جـدول .)3
جدول  :3آسیبهای آموزشهای فنی و حرفهای در بعد محیطی

آسیبها

مقولهها

موانع فرهنگی

 رایج شدن مدرکگرایی بیاعتمادی کارفرمایان به اثربخشی آموزشهای مهارتی استقبال نکردن والدین از حضور فرزندانشان در رشتههای فنی و حرفهای نگرش منفی کارآموزان به آموزشهای فنی و حرفهای -نگرش منفی افراد جامعه به رشتههای فنی و حرفهای

موانع اقتصادی

 وجود شرایط رکود اقتصادی در بخشهای مختلف تولیدی ،صنعتی و خدماتی -تحریمهای بین المللی

در ادامـه یـک نمونـه از نقلقولهـای مشـارکتکنندگان پژوهـش دربـاره آسـیبهای آموزشهـای فنـی و
حرفـهای در بعـد محیطـی بیان شـده اسـت:
«هسـته اصلـی فعالیتهـای آمـوزش فنـی و حرفـهای رونـق اقتصـادی اسـت و درصورتیکـه
رونق اقتصادی در جامعه حا کم باشـد ،خروجی سیسـتم آموزش فنی و حرفهای میتواند
شتـر خواهـد بـود.
آسـانتر جـذب بـازار کار شـود و بهایـن ترتیـب آموزشهـای مـا هـم اثربخ 
امـا در شـرایط رکـود اقتصـادی میـزان کارایـی بیرونـی نظـام آمـوزش فنـی و حرفـهای نیـز
بهطـور چشـمگیر کاهـش مییابـد».
5.5بحث و نتیجهگیری
ماهیـت کار و مهارتهـای مـورد نیـاز در اقتصـاد مبتنـی بـر دانـش نسـبت به اقتصـاد مبتنی بر منابـع و اقتصاد
مبتنـی بـر کارایـی متفـاوت اسـت؛ لـذا ،بـا توجـه بـه اینکـه حرکـت در جهـت پیادهسـازی و اسـتقرار اقتصـاد
مبتنـی بـر دانـش جـزو اولویتهـای اسـناد باالدسـتی هماننـد سـند چشـمانداز  1404و برنامـه ششـم توسـعه
اقتصـادی ،اجتماعـی ،فرهنگـی و آموزشـی کشـور اسـت ،بنابرایـن ،ایـن پژوهـش بـا هـدف آسیبشناسـی
آموزشهـای فنـی و حرفـهای بـر اسـاس مـدل سهشـاخگی و بـا مدنظـر قـرار دادن الزامـات اقتصـاد مبتنـی بـر
دانـش صـورت گرفتـه اسـت.
همانطـور کـه در مراحـل مختلـف پژوهـش مشـخص شـد ،آسـیبهای زیـادی در کل فراینـد
آموزشهـای مهارتـی وجـود دارد .وجـود ایـن آسـیبها ،علیرغـم رونـد رو بـه رشـد آموزشهـای مهارتـی،
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ایـن مطلـب را بـه کلیـه متولیـان آمـوزش گوشـزد میکنـد کـه جـدا از توجـه بـه بحثهـای مهـم نیازسـنجی،
طراحـی و برنامهریـزی آموزشـی و ارزشـیابی آموزشـی ،بیتوجهـی یـا کـم اهمیـت دادن بـه رشـد و ارتقـای
مهارتهـای متناسـب بـا اقتصـاد دانشبنیـان میتوانـد بـه کلیـت فراینـد آموزشهـای مهارتـی آسـیبهای
زیـاد و جبرانناپذیـر بزنـد .همانطـور کـه یافتههـا نشـان داد ،چهـار مقولـه نیازسـنجی آموزشـی ،طراحـی
و برنامهریـزی آموزشـی ،اجـرای آمـوزش و ارزشـیابی آموزشـی بهعنـوان مقولههـای بعـد فراینـدی مـدل
آسیبشناسـی آموزشهـای مهارتـی سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـهای هسـتند .در نتایـج تحقیقـات دیگـر
) (Rabiee & Khademi, 2014; Abdollahi, 2015; Salami, 2014نیـز بـر ضـرورت بازنگـری در شـیوهها و
روشهـای اجرایـی فرایندهـای آموزشـی تأ کیـد شـده اسـت.
همچنیـن نتایـج پژوهـش نشـان داد کـه آسـیبهای زیـادی خـارج از فراینـد آمـوزش وجـود دارنـد کـه
اثربخشـی فعالیتهـای آمـوزش مهارتـی را مختـل کردهانـد .در ایـن خصـوص ،دو بعـد کلـی سـاختاری و
محیطـی مـد نظـر قـرار گرفـت .نتایـج نشـان داد کـه آموزشهـای مهارتـی سـازمان فنـی و حرفـهای در بعـد
سـاختاری دچـار آسـیب اسـت .ایـن بعـد از سـه مقولـه نبـود نظـام یکپارچـه مدیریـت آموزشهـای مهارتـی در
کشـور ،وجـود سـاختار سـازمانی متمرکـز و نا کارآمـد در بخشهـای آموزشـی ،اداری و مالـی و نبـود سـازکارهای
اجرایـی مناسـب بـرای بهرهگیـری حدا کثـری از تواناییهـای بالقـوه بخـش خصوصـی تشـکیل شـده اسـت.
نتایـج مربـوط بـه مقولـه نبـود نظـام یکپارچـه مدیریـت آموزشهـای مهارتـی بـا نتایـج تحقیقـات صالحـی
( )Salehi, 2014و عطارنیـا و همـکاران ( )Attarnia et al., 2014همسـو اسـت .درخصـوص مقولـه نا کارآمـدی
سـاختار سـازمانی نیز نتیجه این پژوهش با نتایج تحقیقات ربیعی و خادمی ()Rabiee & Khademi, 2014
همسـو اسـت .ایـن مسـئله بهعنـوان آسـیبی مهـم نیازمنـد تصمیمگیـری جـدی مسـئوالن عالیرتبـه هماننـد
هیئـت دولـت و مجلـس شـورای اسلامی و سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـهای کشـور اسـت.
نتایـج درخصـوص بعـد محیطـی حا کـی از آن اسـت کـه آموزشهـای مهارتـی سـازمان آمـوزش فنـی و
حرفـهای در ایـن زمینـه نیـز دچـار آسـیب اسـت .ایـن بعـد نیـز از دو مقولـه موانـع فرهنگـی و موانـع اقتصـادی
تشـکیل شـده اسـت .عبداللهـی ( )Abdollahi, 2015در تحقیـق خـود مسـئله فرهنـگ کار را بهعنـوان آسـیب
معرفـی کـرده اسـت.
مشـکالت فرهنگـی شـامل بیاعتمـادی کارفرمایـان بـه اثربخشـی آموزشهـای مهارتـی و همچنیـن
دیـدگاه منفـی افـراد جامعـه بـه آموزشهـای فنـی و حرفـهای موجـب شـده اسـت کـه افـراد عالقهمنـد و توانـا
کمتـر جـذب ایـن آموزشهـا شـوند .همچنیـن درخصـوص مقولـه آسـیبهای اقتصـادی یـادآوری ایـن نکتـه
ضـروری مینمایـد کـه رابطـه نظـام آموزشـی و بهخصـوص نظـام آمـوزش مهارتـی بـا نظـام اقتصـادی رابطـهای
متقابـل اسـت؛ همچنـان کـه نیـروی انسـانی کارآزمـوده و ماهـر میتوانـد زمینهسـاز شـکوفایی رشـد و توسـعه
اقتصـادی شـود ،نظـام اقتصـادی نیـز بـا حا کـم بـودن شـرایط رونـق یـا رکـود میتوانـد نظـام آمـوزش مهارتـی را
تحـت تأثیـر قـرار دهـد؛ بنابراین ،شـرایط نامطلوب شـاخصهای اقتصادی مانند رکود و تـورم باال و همچنین
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تحریمهـا اثـر نامطلوبـی بـر نظـام آمـوزش مهارتی کشـور میگـذارد و بهعنوان یـک مقوله محیطی مؤثـر بر نظام
آمـوزش مهارتـی در نظـر گرفتـه میشـود.
بـا توجـه بـه آنچـه بیـان شـد و بـا توجـه بـه آسـیبهای شناسـایی شـده در هـر بعـد و مقولههـای ذیربط،
پیشـنهادهای زیـر مطرح میشـود:
فرایندی
zنیازسـنجی آموزشـی بهصـورت فراینـدی دایمـی ،مسـتمر و پویـا در نظام آموزش فنـی و حرفهای برای
ارتبـاط بـا قشـرهای مختلـف جامعه اعـم از کارفرمایـان بخشهای مختلـف ،دانشآموختگان و دیگر
افـراد ذینفع صـورت پذیرد.
zتأ کیـد بـر پارامترهـای کیفـی در ارائـه آموزشهـا؛ بنـا بـر نتایـج بهدسـت آمـده از مصاحبههـا ،رویکـرد
اصلـی سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـهای مبتنـی بر کمیتگرایی اسـت و لذا ،این آسـیب نیازمند توجه
جـدی متولیـان و مسـئوالن سـازمان آمـوزش فنـی و حرفـهای بـرای بازبینـی راهبردهـای اجرایـی
است.
zبهکارگیری رویکردهای نوین یاددهی  -یادگیری در فرایند ارائه آموزشها.
zاسـتفاده از زمینـه فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات در ارائـه آموزشهـا و همچنین پیادهسـازی و اجرای
دورههـای آموزشـی جدیـد هماننـد موک 1در نظام آمـوزش مهارتی.
zبرگـزاری دورههـای بازآمـوزی و ارتقـای دانـش و مهـارت مربیـان هـم در بعد علمی و هـم در بعد دانش
پدا گوژیـک و روشهـای نویـن تدریـس در قالـب همـکاری با شـرکتها و کارخانههـای تولیدی مطرح
در سـطح بینالمللـی و جهانـی ،بـرای مثـال ،در قالـب همکاریهـای بینالمللـی بـا کشـورهای موفـق
در ایـن زمینـه هماننـد آلمان ،اسـترالیا و فنالند.
zبرنامهریـزی بـرای ارتقـای مهارتهـای کلیـدی و متناسـب بـا نیازمندیهـای اقتصـاد دانشبنیـان
هماننـد خالقیـت ،نـوآوری و کارآفرینـی در میـان دانشآموختـگان آموزشهـای فنـی و حرفـهای.
zبرنامهریـزی بـرای آمـوزش مهارتهـای نـرم 2هماننـد کار تیمـی ،3اخلاق کار ،4انعطافپذیـری،5
مهارتهـای اجتماعـی 6و همچنیـن آموزشهـای چندمهارتـی 7بـه کارآمـوزان.
zارتقای جایگاه پژوهش در آموزشهای مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفهای.
zطراحـی و اجـرای سـازکارهای مشـخص بـرای اسـتفاده از نتایـج پژوهشهـا و ارزشـیابیهای آموزشـی
در حیطـه آموزشهـای مهارتـی بهمنظـور اصلاح و بهبـود نظـام آمـوزش فنـی و حرفـهای.
3- Teamwork
6- Social skills

2- Soft skill
5- flexibility

1- Massive Open Online Course
4- Work ethic
7- Multi skills
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ساختاری
zپیادهسازی و اجرای مدیریت یکپارچه آموزشهای مهارتی کشور .سازمان آموزش فنی و حرفهای،
وزارت آموزش و پرورش و همچنین بیشـتر ارگانها و سـازمانهای دولتی همانند سـازمان بهزیسـتی
و اتحادیههـای مختلـف صنفـی بهصـورت جزیـرهای و ناهماهنـگ دورههـای آموزشـی مهارتـی برگـزار
میکننـد کـه ایـن امـر موجـب مـوازیکاری در ارائـه آموزشهـا و درنتیجـه ،اتلاف منابـع انسـانی ،مالـی
و مادی میشـود.
zبرنامهریـزی بـرای اجرایـی کـردن نظـام آموزش مهارتـی نامتمرکز که قابلیـت انعطافپذیری و چابکی
باالیی برای هماهنگی با پیشـرفتهای فناورانه داشـته باشـد.
zایجـاد و بهکارگیـری سـازکارهای اجرایـی مناسـب بـرای اسـتفاده حدا کثـری از پتانسـیلهای بالقـوه
بخـش خصوصـی در جهـت تحقـق اهـداف نظـام آمـوزش مهارتـی کشـور.
محیطی
zفرهنگسـازی درخصـوص ارتقـای نقـش و جایـگاه آموزشهـای مهارتـی در فراینـد رشـد و توسـعه؛ بنا
بـر نتایـج بهدسـت آمـده از مصاحبههـا ،بیشـتر افـراد جامعـه اعم از والدیـن کارآمـوزان و از همه مهمتر
کارفرمایـان بخشهـای مختلـف ،دیـدگاه مثبتـی بـه آموزشهـای مهارتـی و فنـی حرفـهای ندارنـد و
ایـن بهعنـوان یـک آسـیب جـدی محیطـی میتوانـد کل اثربخشـی نظـام آموزشـی را تحـت تأثیر منفی
خـود قـرار دهد.
zبرنامهریـزی سیاسـتگذاران بخـش کالن اقتصـاد بـرای بهبـود شـاخصهای رشـد اقتصـادی ،کاهـش
نـرخ تـورم و غیـره کـه ایـن امـر میتوانـد بـه افزایـش کارایـی بیرونـی نظـام آمـوزش مهارتی کشـور کمک
کند.
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WWعلـی ا کبـر امیـن بیدختی:دکتـرای خـود را در رشـته مدیریـت آموزشـی از
دانشـگاه ایالتـی ا کالهمـا در آمریـکا اخذ کردهاند .هم ا کنون با درجه اسـتادی
در دانشـکده روانشناسـی و علـوم تربیتـی دانشـگاه سـمنان مشـغول فعالیـت
میباشـند .ایشـان پژوهشـگر نمونه دانشـگاه سـمنان در هفت سـال (-1383
 ،)1394-1392-1390 -1388 -1387 -1384پژوهشـگر برتر اسـتان سـمنان
در سـال  ،1394کارآفریـن برتـر در جشـنواره کارآفرینـان برتـر اسـتان سـمنان در
سـال  1394بودهانـدو بیـش از  300مقالـه علمـی در نشـریات بیـن المللـی ،ملی
و کنفرانـس و هفـت کتـاب تألیـف و ترجمـه کردهانـد.
WWفرهـاد شـریعتی :مـدرک دکتـرای خـود را در رشـته مدیریـت آموزشـی از
دانشـگاه سـمنان اخـذ کردهانـد .و هـم ا کنـون عضـو هیئـت علمـی دانشـگاه
پیـام نـور میباشـند .حوزههـای مـورد عالقـه وی در امـر پژوهـش عبارتنـد از:
برنامـه ریـزی آموزشهـای فنـی و حرفـهای ،رویکردهـای نویـن آموزشـی و
آمـوزش مجـازی.

