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  هاي آموزش مهارتي در چند كشور دنيا بررسي نظام

  گذار با تأكيد بر نهادهاي سياست
  

  

  زينب مولوي

  

  دانشجوي دكتري مديريت دولتي، پرديس فارابي د انشگاه تهران

  

  

  مقدمه

اقتصاد «جهان امروز با توسعه فناوري و تغييرات گسترده برخاسته از آن، كشورها را ناگزير از تغيير رويكرد 

كرده است و همين موضوع سبب شده تا سه محور » اقتصاد مبتني بر دانش و مهارت«به » مبتني بر منابع

بهبود . اي برخوردار شود حظهنوآوري، فناوري و شايستگي در روند توسعه و پيشرفت از اهميت قابل مال

امروزه در بيشتر كشورهاي . هاي نيروي انساني ابزار دستيابي به اين سه محور است ها و مهارت شايستگي

هاي فني و مهارتي، اهميت بسيار زيادي پيدا كرده است و در  يافته و در حال توسعه، آموزش توسعه

رشد فزاينده جمعيت، ميزان باالي بيكاري و . كند يريزي توسعه كشورها نقش راهبردي را ايفا م برنامه

هاي اقتصادي، تقاضاهاي جديدي را براي تربيت نيروي انساني ماهر ايجاد  مشاركت روزافزون در فعاليت

  . ها افزوده است كرده است كه اين شرايط نيز به نوبه خود بر اهميت و حساسيت اين آموزش

نظام آموزش فني و مهارتي، به عنوان يكي از اجزاي مهم نظام آموزش و پرورش كشورها، متصدي 

شناسايي اين ). 4، ص1391االسالمي و همكاران،  شيخ(ماهر است  اصلي پرورش نيروي انساني ماهر و نيمه

و مهارتي،  اي هاي آموزش و تربيت حرفه نظام. ها براي دستيابي به مديريت اثربخش ضروري است نظام

آموزي را با سفارش و راهبري مقامات  ها هستند كه خدمات گوناگون آموزشي و حرفه اي از سازمان شبكه
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در ). 45-46، ص1384گاسكف، (كنند  مختلف مسئول براي انواع متفاوت مشتريان در سطح ملي ارائه مي

  .شود ادامه نظام آموزش چند كشور دنيا بررسي مي

ها، به ارائه  گذاري در اين نظام ها و سياست شي كشورهاي دنيا، به ويژه سياستهاي آموز بررسي نظام

  .كند ميگذاري كمك  راهكارهاي مناسب در جهت بهبود نظام آموزش مهارتي، به ويژه در حوزه سياست

  آلمان كشور

مهارتي در  هاي آموزش ترين نظام نظران، نظام آموزش مهارت و فناوري در آلمان، از قوي به اعتقاد صاحب

  .نيز موفق عمل كرده است ها سياستگذاري، اجرا و تدوين  سياستدنيا است كه در حوزه 

 سيستم در آموزش هدف .باشد مي 1دوآل آموزشي سيستم بر منطبق آلمان در كشور مهارتي آموزش

 اجراي براي كه هايي را صالحيت و ها توانايي، شغل به مربوط پايه هاي آموزش كه است اين دوآل

نمايد  ارائه مدون آموزشي دوره يك در است نياز مورد تغيير حال دائماً در دنياي در اي حرفه هاي فعاليت

)Hippach-Schneider et al., 2007, p.25( .  

  17%    5%    5/47%    4/15%    51%    
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  اي مدارس تخصصي حرفه -

اي وابسته به  مدارس حرفه -

  وزارت بهداشت
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  )Hippach-Schneider et al., 2007, p.25(هاي دوآل در آلمان  اهميت آموزش. 1شكل 

                                                   
1. Dual 

در بنگاه اقتصادي و در مدارس : گيرد ي به انجام ميآموزشدر دو محيط  آموزششود، چرا كه  اين سيستم دوآل ناميده مي
 آموزشهاي مهارتي منطبق بر قانون  وظايف اين سيستم ايجاد كيفيت. انجامد سال به طول مي 3معموالً  آموزشاين . اي حرفه
 .باشد مي آموزشگيري شغلي فرآيند  اي و جهت حرفه

5/52
22 %
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 را صالحيت داراي متخصص نيروي عنوان به شغلي وظايف اجراي، دوره آميز موفقيت رساندن اتمام به

  .دارد مي مجاز را رسمي آموزشي حرفه 349 از يكي در

  مهارتي آلمان و فني آموزش نظام ساختار

 بزرگترين دوآل سيستم. دارند تالقي يكديگر با اغلب تحصيلي مختلف هاي شاخه و ها راه دوآل سيستم در

IIمتوسطه سطح در آموزشي حوزه ، تحصيلي سال يك در تحصيل به شاغلين درصد 53 حدود و باشد مي 1

  .باشند مي رسمي آموزشي حرفه يك يادگيري مشغول

 دوآل سيستم در اي حرفه آموزش به ورود به قادر 3شوله رال و 2شوله هاوپت هاي دوره التحصيالن فارغ

 عنوان به را شغلي، آموزشي دوره طي از پس دوآل سيستم التحصيالن فارغ اتفاق به قريب اكثر. باشند مي

 التحصيالن فارغ. كنند مي استفاده آموزش ادامه امكانات از آينده در غالباً كنند و مي احراز متخصص نيروي

 و كرده اخذ را تخصصي عالي مدرسه ديپلم، وقت تمام نظام از معين شرايطي تحت توانند مي همچنين

  . بپردازند آكادميك تحصيالت به سپس،

  .باشند مي كارآموز تعداد بيشترين داراي اي حرفه تخصصي مدارس، اي حرفه) وقت تمام( مدارس بين در

 نيز دوآل سيستم به ورود سال اولين در اي حرفه تخصصي مدرسه به ورود خاص شرايطي در

 مدارس به ورود مجوز توان مي ،اي حرفه تخصصي مدارس آموزشي هاي دوره برخي در. است پذير امكان

  .كرد اخذ را تخصصي عالي

 ششم يك حدود. كشند مي طول سال 3 تا 1 آن، گرايش و آموزشي حرفه به بسته، آموزشي هاي دوره

 مقررات بر اساس. آموزند مي را دوآل سيستم رسمي حرفه يك اي حرفه تخصصي مدارس كارآموزان

                                                   
1. Secendary II  

 آموزشدوره  9تا  5 هاي سال شامل معمول در حالت .نمايد مي ارائه را پايه عمومي آموزش آموزان دانش براي هشول هاوپت. 2

 كه كند اخذ را هاي عمومي آموزش دوره پايان مدرك وجود دارد كه امكان اين اياالت در كليه يآموزش نهم سال در پايان .باشد مي

 .آيد مي به حساب پايه هاي آموزش دوره پايان مدرك عنوان به
 هاي ي سالآموزش دوره اين معمول، در حالت .شود مي ارائه تكميلي و پايه عمومي هاي آموزش آموزان دانش به شوله رآل در. 3

 .كرد اخذ را دوره مياني پايان مدرك توان مي اياالت دركليه دهم سال درپايان .گردد مي شامل را آموزش دهم تا پنجم
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   .شوند مي حساب معادل دوآل سيستم هاي آزمون با مدارس نهايي آزمون مواقع اين در دولت حقوقي

 دوآل سيستم در حرفه يك مبناي بر القاعده علي اي حرفه عالي مدارس و تخصصي عالي مدارس

 هاي راه مجموع، در. كنند مي اعطا گواهينامه و بخشند مي تعميق را اي حرفه شناخت و اند شده گذاري پايه

 عالي مدارس و دوآل سيستم در اي حرفه آموزش و مدرسه در اي حرفه آموزش بين حركت جهت مختلفي

  .دارد وجود

 آموزشي هاي دوره كه شود مي مؤسساتي ديگر همچنين، و عالي مدارس شامل آموزش، سوم سطح

  .آورند درمي اجرا به عالي مدرسه به ورود مجوز با دو سطح التحصيالن فارغ براي را عالي اي حرفه

  مهارتي در آلمان و فني غيررسمي و رسمي هاي آموزش تعامل و ارتباط نحوه

 در اجرا به، شده شناخته رسميت به حرفه 349 در و رسمي به صورت آلمان در پايه اي حرفه هاي آموزش

  .رسد مي انجام به غيررسمي به صورت ارتقاي مهارت تكميلي هاي آموزش اما، آيد مي

 وزارت معموالً( ذيربط وزارتخانه سوي از، دارند قرار دسترس در كه رسمي آموزشي حرفه 349 براي

  . شود مي تصويب آموزشي مقررات آلمان،) پژوهش و آموزش وزارت همكاري با تكنولوژي و اقتصاد

   مهارتي در آلمان و فني آموزش نظام با مرتبط هاي سياست و قوانين

 متمم و 1969 سال اي حرفه هاي آموزش قانون، 2005 آوريل اول از اي حرفه هاي آموزش حوزه در تحول با

 و اطمينان، بازنگري اين از هدف. شد بازنگري كامل طور به 1981 سال در اي حرفه هاي آموزش قانون

 همه براي اي حرفه هاي آموزشي باالي كيفيت تضمين همچنين،، جوانان آموزشي هاي موقعيت سازي بهينه

  .بود ها آن اجتماعي و اي منطقه و بومي پيشينه از نظر صرف، جوانان

 رسميت از به اندعبارت اي حرفه آموزش شده بازنگري قانون افتادن جريان به از پس مهم هاي نوآوري

 تحكيم، باشند شده طي آلمان از خارج در و بوده محدود زماني لحاظ از كه آموزشي مقاطع شناختن
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  .اي حرفه هاي آموزش مقررات بر BIBB(1(آلمان  اي حرفه آموزش مؤسسه استانداردهاي

 هاي آموزش نيازسنجي و معرفي، مشاوره قانون، III فصل براساس BA(2(آلمان دولتي كار اداره

  .دارد برعهده اقتصادي هاي ه بنگا و جوانان براي اي حرفه

   اي در آلمان آموزش حرفه اهداف و ها برنامه، راهبردي هاي سياست

 بر تناسب به كه كرد خواهد پيروي اصلي مشخصه 3 از آلمان مهارتي هاي آموزش نظام آينده سال ده در

  .شد خواهد نمايان اي حرفه هاي آموزش هاي سياست در جديدهاي  اولويت مبناي

  جمعيتي؛ نمودار تغييرات درنظرگرفتن -

   اي؛ حرفه آموزش شانس افزايش -

   .شفافيت بهبود -

  در آلمان جو مهارت پذيرش نظام

 دوره شروع از پيش كه دهند مي ترجيح دانشگاه به ورود مجوز داشتن با مدارس التحصيالن فارغ از بسياري

 دوآل سيستم در آموزش در. كنند شركت دوآل سيستم آموزشي هاي دوره از يكي در دانشگاهي تحصيل

 و كنند مي پرداخت مالي هزينه كمك كارآموز به و دارند عهده بر را آموزش هاي هزينه اقتصادي هاي بنگاه

 هاي آموزش شروع در .شود آموزي مي مهارت دوره گذراندن حين در فرد درآمد كسب باعث امر اين

 سيستم در آموزش به ورود براي. باشد رسيده انجام به وقت تمام مدارس در اجباري آموزش بايد  اي حرفه

  . است باز همگان براي دوره به ورود راه، ندارد وجود خاصي شرط پيش دوآل

  در آلمان درسي برنامه تنظيم متولي نهاد

 در ها آموزش مسئول اياالت. است شده تقسيم ايالت 16 و دولت بين دولتي تكاليف آلمان كشور در

 به مربوط قوانين حتي، مدارس به مربوط قوانين همه. باشند مي اي حرفه مدارس همچنين و رسمي مدارس

                                                   
1. Bundesinststut for Berufsbildung 
2. Bundesinststut for Arbeit 
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 كردن هماهنگ براي مهم مؤسسه. شوند مي محسوب ايالتي قوانين، اي حرفه مدارس در ها آموزش

  . است» فرهنگ وزراي كنفرانس« ايالت 16 در آموزشي هاي سياست

 دولت به عهده اقتصادي بنگاه در و مدارس از خارج در اي حرفه هاي آموزش مسئوليت، عوض در

 حل، اي حرفه هاي آموزش قانون راهبري جمله از هماهنگي كلي مرجع پژوهش و آموزش وزارت. است

 جديد آموزشي مقررات اين بر عالوه، است اي حرفه هاي آموزش هاي سياست به مربوط اساسي مشكالت

 حوزه در شده تقسيم وظايف و ها قابليت .افتد مي جريان به پژوهش و آموزش وزارت توافق با صرفاً

 در با را اياالت و دولت بين تنگاتنگ توافق و همكاري كه است شده تكميل فرآيندي اي حرفه هاي آموزش

  ).17، ص1389نژاد،  ثابت(كند  مي تضمين اجتماعي هاي طرح گرفتن نظر

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )Hippach-Schneider et al., 2007, p.18(ها در نظام آموزش مهارتي آلمان  حيطه مسئوليت. 2شكل 

  قانون گذار

وزارت اقتصاد و كار و يا وزارتخانه تخصصي ديگر در 

   (BIBB)اي آلمان ي حرفهها آموزشمؤسسه   و پرورش آموزشتعامل و همكاري تنگاتنگ با وزارت 

  كميته اصلي

نمايندگان كارگران و كارفرمايان 

 )سنديكاها(

اي كميته هاي حرفهكميته 

(VET) 
  صالح مقام ذي

  ايالتيكميته 

 وزارتخانه ايالتي

كنفرانس وزراي 

 فرهنگ

وقت  مدارس نيمه

 اي حرفه

بنگاه اقتصادي متولي 

 ايحرفه آموزش

  اداره كار آلمان

  مشاوره شغلي* 

 يآموزشهاي  معرفي مكان* 

 ايحرفه آموزشمقررات 

 برنامه درسي* 

  آزمون*  چهارچوب برنامه درسي* 

 يآموزشهاي  ي كارگاهتواناي* 
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  در نظام آموزشي آلمان آموزش الگوهاي

  ):39-41، ص1392نژاد و همكاران،  ثابت(الگوها در نظام آموزشي آلمان به شرح زير است 

   1شده سازي شبيه محيط در اي حرفه آموزش و ياددهي، يادگيري

 كار واقعي محيط با متناسب شده سازي شبيه محيطي در كارآموزان يادگيري و ياددهي فرآيند روش اين در

  . شود اجرا مي اي حرفه و فني آموزش سازمان در روش اين، رسد مي انجام به) كارگاهي آموزش(

   2پروژه انجام بر مبتني اي حرفه آموزش و ياددهي، يادگيري

 شكل، يابد مي انتقال كارآموزان به مهندسي هاي پروژه اجراي قالب در كه مفيدي در اين روش، تجربيات

  . كند مي ايجاد متوسط و كوچك هاي كارگاه ويژه به اقتصاد، با را جديدي همكاري

  3رسانه كمك به اي حرفه آموزش و ياددهي، يادگيري

 وجود صورت در ها حرفه از بسياري در و است آموزشي فناوري و اطالعات فناوري از تركيبي روش اين

، دارد رايانه با تنگاتنگ ارتباط كه اطالعات فناوري هاي رشته خصوصاً الزم افزاري نرم و افزاري سخت بستر

 كارآموز اينكه به توجه با اما، است پذير امكان سهولت به روش اين با نظري مباحث انتقال. دارد كاربرد

 اين طي از پس و دارد عادت روي از تكرار بعد، تمرين سپس، تقليد به نياز ابتدا در مهارت كسب جهت

 ابزار اطالعات فناوري حوزه از خارج هاي رشته در روش اين لذا،، رسد مي مهارت به فرد كه است مراحل

  .دهد نمي قرار يادگيرنده اختيار در را الزم

   4پودماني اي حرفه آموزش و ياددهي، يادگيري

 اين از، شود حرفه يك يادگيري به منجر كه گردد مي اطالق اي مجموعه به آموزشي پودمان اينكه به توجه با

 دارند، را شغل به منتهي كوچكتر اجزاي به تجزيه قابليت كه ها حرفه برخي در آموزش كردن پودماني رو،

                                                   
1. SITTAL: Simulated Teaching, Training and Learning   
2. POTTAL: Project – Oriented Teaching, Training and Learning  
3. MATTAL: Media – Aided Teaching, Training and Learning  
4. MOTTAL: Modularized Teaching, Training and Learning  
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  :گيرد مي انجام شيوه دو به كه است اي حرفه هاي آموزش در مرسومهاي  روش از يكي

 واحدهاي بندي دسته و) Unit( كار واحدهاي در باهم مرتبط و خانواده هم هاي توانايي بندي دسته) الف

  .مهارتي هاي پودمان در كار

 به منجر خود كوچكتر واحدهاي از يك هر كه طوري به كوچكتر واحدهاي به ابرحرفه يك تجزيه )ب

  . شود شغل يك

   اي در آلمان نظام صالحيت حرفه

و  ISCED5و امكان حركت به سمت  ISCED1997اي در آلمان مبتني بر  چارچوب صالحيت حرفه

ISCED6 1.در مقاطع عالي وجود دارد كه اين حركت بر اساس مسير شكل زير است  

                                                   
  براي مطالعه بيشتر رجوع شود به . 1

Hippach-Schneider, Ute; Krause, Martina; Woll, Christian (2007) Vocational education and training in 
Germany: Short description, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 
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  كاناداكشور 

اين موضوع به طبع . گونه مديريت آموزش متمركز و نظام ملي آموزش يكپارچه وجود ندارد در كانادا هيچ

اي رسمي از مقطع متوسطه آغاز  هاي فني و حرفه آموزش. شود اي نيز مي فني و حرفههاي  شامل آموزش

آموزي پس از اتمام مقطع  ها مهارت در ساير استان »كبك«هاي غيررسمي به جز استان  اما آموزش .گردد مي

اما  .گردد ه ميمند به ورود به بازار كار ارائ شاگردي براي افراد عالقه -هاي استاد  متوسطه در قالب آموزش

  .باشد هاي متوسطه و پس از آن نيز قابل ارائه مي هاي مهارتي متنوع در طول سال در آموزش

هاي مهارتي در سطح ملي با هماهنگي و عقد قرارداد بين وزارت توسعه منابع  آن چه مهم است آموزش

مين نيروي كار و با أاست تها در تحقق سي موزي استانآ آموزي با ادارات آموزش و حرفه تانساني و مهار

وزارت  ،همچنين .)يافته اي غيررسمي سازمان هاي فني و حرفه آموزش(پذيرد  مين منابع الزم صورت ميأت

مين أهاي كارآموزي و نظارت و ت برنامه يآموزي با وزارت صنايع در اجرا منابع انساني و مهارت هتوسع

در راستاي اين ) يافته اي غيررسمي سازمان فني حرفه هاي آموزش(اعتبار الزم پشتيباني و همكاري دارد 

ف يها شكل گرفته است كه حتي وظا همكاري نهادهاي غيرانتفاعي متشكل از دولت فدرال و استان

هاي مختلف خود شوراهاي  آموزي به آن تفويض شده است كه در رشته در امور حرفه گذاري سياست

ها همكاري و پيوند قوي بين وزارت توسعه منابع انساني و  زيرمجموعه استاني دارند كه در سطح استان

  .موزي استآ وزارت آموزش و حرفه

آموزي  هاي مهارتي و حرفه برخي آموزش ،ها به فراخور حال ه تحصيالت تكميلي نيز دانشگاهردر دو

كارآموزي و استاد هاي  ها نيز آموزش  و در كالج) يافتهغيررسمي سازمان(دهند  ارائه ميبراي دانشجويان 

مهارت براي كارگران و  يمدت و ارتقا هاي كوتاه و آموزش ،رسمي شاگردي براي دانشجويان به طور

  ).افتهنيغيررسمي سازمان(دهند  متخصصين كارخانجات ارائه مي
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  نظام آموزش رسمي و غيررسمي در كانادا

بدون و غيررسمي  ساختارمنديررسمي طبقه عمده يادگيري رسمي، غ 3هاي يادگيري هدفمند، در  فعاليت

  .شود و به تبع آن سه نوع آموزش مطرح مي اند بندي شده تقسيم ساختار

يافته  اي سازمان اين نوع آموزش به هر آنچه كه انسان در طول عمر، به گونه: آموزش مستمر ضمني .1

از طريق تجربيات  اين آموزش .گردد اطالق مي ،گيرد هاي دانش، توان و بينش فرامي و نامنظم در زمينه

  .آيد به دست مي ،كند يابد و كار و زندگي مي شخصي روزمره با توجه به محيطي كه فرد در آن رشد مي

اي شامل آن قسمت از نظام آموزشي است كه از  آموزش رسمي يا مدرسه :آموزش رسمي. 2

يافته است و داراي ساختاري  سازمان اين نوع آموزش .يابد كودكستان آغاز شده و تا آموزش عالي ادامه مي

  .كند از سلسله مراتب منظمي پيروي مي باشد و مشخص مي

شود كه  آموزش غيررسمي به هر نوع فعاليت آموزشي و كار آموزي اطالق مي :آموزش غيررسمي. 3

هاي آموزشي و  مانند دوره .پذيرد يافته است ولي در خارج از نظام آموزش رسمي تحقق مي سازمان

   .هاي گوناگون مدت در زمينه ارآموزي كوتاهك

  فرانسهكشور 

) مهارتي و عمومي(نظران نظام آموزشي  فرانسه نيز، همانند آلمان، از كشورهايي است كه به زعم صاحب

  .شماي كلي نظام آموزش فرانسه در شكل زير ترسيم شده است. اي دارد پيشرفته
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 -ديپلم فني پيشرفته

 اي گواهينامه توانمندي حرفه

  سال 18تا  15

   

 مقدماتي

 دوره آموزشي متوسطه 
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 ابتدايي
 ابتدايي 
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  )Vocational education and training in France, 2008, p.26(آموزش فرانسه ساختار نظام . 4شكل 



13 

 

  در فرانسه آموزشي عمومي هاي سياست

ها و تربيت پرسنل  در حوزه تحصيل و آموزش، دولت مركزي، مسئوليت محتواي درسي، برگزاري آزمون

مسئوليت حفظ و اداره مدارس را ها هم  ها و شهرستان آموزشي را براي خود حفظ كرده، در حالي كه استان

. اي برعهده دارند و هم استخدام و پرداخت حقوق پرسنل غير آموزشي خود را در ارتباط با آموزش حرفه

 .نداي براي بيكاري جوان يا بزرگسال هاي كارآموزي و آموزش حرفه شوراهاي استان مسئول دوره

  ):11-15، ص1392طاهرپور شلماني، ( ير استعمده آموزش مهارتي در فرانسه شامل موارد ز هاي سياست

  ؛اي هاي حرفه تسهيل و تشويق دسترسي به صالحيت .1

  ؛تداركات براي تغييرات عمده جمعيتي. 2

   .اي كيفيت آموزش حرفه يارتقا .3

فرانسه اخيراً دست به اقداماتي زده تا سطح گذاري عمومي در نظام آموزش مهارتي،  سياستدر حوزه 

  .اي را در سراسر كشور بهبود و ارتقا بخشد و تحصيل حرفهكيفيت آموزش 

  :در سطح ملي اقدامات زير انجام شد :در سطح ملي

   LOLF1طرح قانوني مديريت مالي تصويب  -

، بيني و عملكرد سازمان پژوهش، اطالعات و آمار وابسته به وزارت اشتغال، سازمان ارزيابي، پيش -

همگي به ، آموزشي/ هاي دوره تحصيلي و مركز مطالعات و پژوهش وابسته به وزارت آموزش و پرورش،

  .هاي اجراشده مشغول هستند سياستثيرگذاري أتحقيقات به منظور ارزيابي ت دادن آوري آمار و انجام جمع

اي براي جوانان و  هاي كارورزي و آموزش حرفه شوراهاي استاني مسئول دوره :در سطح استاني

   .بزرگساالن هستند

                                                   
1. La Loi Organique Relative Aux Lois deFinances 

تر، و افزايش اثرگذاري  تر و هوشمندانه كرد دقيق محور را مطرح كرد، از جمله هزينه اي از اقدامات نتيجه اين قانون مجموعه      
ها،  شد، بر مبناي مأموريت ا تقسيم ميه هاي قبل كه بين وزارتخانه هاي دولتي، كل بودجه ملي در اين حوزه، برخالف دوره برنامه
 .هاي عملكرد مناسبي را تهيه كرد شود تا بتوان شاخص ريزي، تقسيم مي ها و اقدامات پيشگيرانه بودجه برنامه
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در فرانسه  90تعدادي عناوين و برچسب كيفيت در اوايل دهه  :دهندگان آموزشي طح ارائهدر س

ها و مربيان آموزشي  ييد رسمي رعايت نكات كيفي در سازمانأطراحي و معرفي شدند، و هدف از اين كار ت

  .بود

   در نظام آموزش فرانسه گذار سياستنهادهاي 

  ):17-18، ص1392طاهرپور شلماني، (اند  سطح مطرح 3 فرانسه درگذار در نظام آموزش  سياستنهادهاي 

  سطح ملي

اي  هاي حرفه گونه كه در آموزش ري تحصيلي، آنگذا سياست وزارت آموزش و پرورش مسئوليت -

  .آيد را بر عهده دارد هاي كارورزي به اجرا درمي در دوره ،مدارس و همچنين

تنها در حوزه كشاورزي، وزارت اقتصاد،  ،شابهيوزارت كشاورزي و شيالت داراي مسئوليت م -

اي  اي مستمر جوانان، كارجويان بزرگسال، و آموزش حرفه صنعت و اشتغال مسئوليت آموزش حرفه

   .باشد دار مي شاغالن بخش خصوصي را عهده

اي در  هاي حرفه هاي ديگر، از قبيل وزارت جوانان و ورزشي، وظيفه آموزش و ديپلم وزارتخانه -

  .شان هاي تخصصي هحوز

  سطح استاني 

  ؛اي هاي استاني هماهنگي اشتغال و آموزش حرفه كميته -

  ؛گذاران استاني سياستنهادهاي مشاور را براي  به عنوانشوراهاي اقتصادي و اجتماعي استاني  -

آموزشي نيازسنجي هاي  انجام مطالعات و تحليل، به منظور باني اشتغال و آموزش مركز استاني ديده -

   .ها در استان

  المللي سطوح آموزشي در فرانسه بندي سطوح تحصيلي و استاندارد بين طبقه

اي و پيشرفت  هاي فني و حرفه بندي ملي سطوح تحصيلي كه توسط كميسيون ملي آمار آموزش طبقه
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استانداردهاي مطرح سطوح استاندارد آموزشي فرانسه مقايسه آن با ساير . اجتماعي تدوين گرديده است

  .مهارتي در جدول زير بيان شده است

  بندي سطوح تحصيلي در فرانسه طبقه. 1جدول 

سطح مشابه در   شرح  سطوح آموزشي

ISCED 
 EQFسطح مشابه در 

اي يا پاياني يك دوره طوالني متوسطه  پايان دوره كوتاه آموزشي حرفه  5سطح 

  پيشرفته پس از پايان دوره متوسطه عمومي 

C3  3  

پايان دوره متوسطه پيشرفته يا پايان دوره مطالعاتي بعد از دوره   4سطح 

  متوسطه

3  4  

هاي دانشكده در بهداشت و خدمات  ديپلم دوره متوسطه يا دوره  3سطح 

  اجتماعي

B5  5  

اي يا از  مرحله اي يا دو مرحله كسب مدرك از يك دوره دانشگاهي يك  2سطح 

  مانند ليسانس » مؤسسه آموزشي ويژه«يك 

6  6  

اي  اي يا سه مرحله دانشگاهي دومرحله كسب مدرك از يك دوره  1سطح

  ، مانند دكترا»مؤسسه آموزشي ويژه«

6  7  

  National Education and Vocational Education in France, 2010, p.5: منبع   

  

  مالزي ركشو

اند  هاي چهارگانه آموزش در كشور مالزي عبارت بررسي نظام آموزش مالزي نشان داد، به طور كل، بخش

  :1از

  بخش مهارت؛  -

  بخش فني و مهارتي؛ -

  العمر؛  بخش يادگيري مادام -

  .بخش آموزش عالي -

                                                   
 www. Studymalaysia.comبر گرفته از سايت . 1
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  و پرورش مالزي  هاي فني و مهارتي در وزارت آموزش نگاهي به آموزش

در اين مقطع دروس . شود اي در وزارت آموزش و پرورش در مقطع ابتدايي شروع مي آموزش فني و حرفه

آموزان به مقطع اول  با پيشرفت دانش. گردد آموزان معرفي مي هاي يدي به دانش مربوط به مشاغل و مهارت

هاي زندگي تداوم  وي دروس مهارتآموزش مشاغل به س) هاي چهارم و پنجم دبيرستان كالس(متوسطه 

مقطع دوم متوسطه يا . كند هاي شغلي آشنا مي هاي بيشتري درباره مهارت ها را با زمينه يابد و آن مي

در اين شاخه . گردد اي به صورت رسمي آغاز مي هاي فني و حرفه دبيرستان، مقطعي است كه آموزش

شود و همچنين،  ، رياضي و علوم آموزش داده ميها دروس اصلي از جمله زبان تحصيلي، مثل ساير شاخه

  .كنند اي را نيز انتخاب مي هاي مختلف دروس فني و حرفه آموزان از ميان گروهي از گزينه دانش

  :دهند اي سه گرايش ارائه مي هاي فني و حرفه ها يا هنرستان دبيرستان

 شامل مكانيك، ساختمان، برق، كشاورزي و بازرگاني؛: گرايش فني .1

 شامل تجارت، بازرگاني، اقتصاد خانواده و كشاورزي؛ : اي يش حرفهگرا .2

  .هاي آموزش شغلي شامل دوره: گرايش آموزش مهارتي .3

اي در مقطع باالتر از ديپلم در حيطه اختيارات وزارت آموزش عالي است و  آموزش فني و حرفه

  .هاي ذيل در آن دخيل هستند مؤسسه

  تكنيك  هاي پلي دانشكده -

  اي محلي ه كالج -

  هاي دانشگاهي فني  كالج -

  هاي دولتي  دانشگاه -

  اي در مالزي گذاري آموزش فني و حرفه سياستچارچوب 

ها و  سياست. گذار در نظام آموزش مهارتي كشور مالزي اداره منابع انساني است سياستمهمترين نهاد 

حمايت از رشد كشور تأكيد  هاي توسعه ملي مالزي به كرات بر اهميت توسعه نيروي انساني در طرح
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كه كشور را ملزم به » رو مالزي، راه پيش«مالزي تحت عنوان  1991اند و اين امر در بيانيه سال  داشته

  . كرده است، گنجانده شده است 2020رسيدگي به جايگاه كشوري پيشرفته تا سال 

  .خالقيت و اراده مردم آن باشدها،  طبق اين بيانيه، مهمترين منبع هر ملتي بايد استعدادها، مهارت

و  ها سياست، نيز بر ضرورت بازنگري بنيادي در )2001- 2010(انداز كشور  سومين طرح چشم

بنيان تأكيد  راهكارهاي توسعه نيروي انساني به منظور حمايت از تغيير جهت كشور به سوي اقتصاد دانش

  .كند مي

  :ذيل است هاي تعليم و تربيت شامل موارد در اين طرح اولويت

  معرفي رويكرد آموزشي جديد دوگانه؛ ) الف

  العمر  ترويج و توسعه آموزش مادام) ب

هاي كشور  دولت اولويت) 2006 – 2010نهمين برنامه توسعه (ساله توسعه ملي  در برنامه پيشين پنج

دانش و  گذاري باالبردن ظرفيت سياستهاي عمده  ساله بعدي را مطرح كرد كه يكي از اولويت 15براي 

نوآوري و پرورش ذهنيت درجه يك تمركز عمده بر گسترش قابليت دسترسي و كيفيت نظام آموزشي 

  . هاي آموزشي در راستاي ملزومات درحال تغيير صنعت بود كشور از طريق بازنگري در برنامه

في و هاي شركاي ذيربط از جمله صنايع معر در قالب اين طرح، نظام ملي آموزش دو گانه با مشورت

و راهكارهاي مربوط به  ها سياستاي ملي تحت عنوان كميته توسعه سرمايه انساني براي هدايت  كميته

  .تعليم و تربيت تشكيل گرديد

اي همچنان در حمايت از توسعه  آموزش فني و حرفه) 2011-2015(در دهمين طرح توسعه كشوري 

گذاري براي افزايش دسترسي به آموزش  تسياساقتصادي كشور حائز اهميت حياتي است و چهار رهنمود 

  .اي كيفي در مالزي تدوين گرديده است فني و حرفه

اي و جذب هنرآموز بيشتر از طريق تبليغات رسانه  هاي فني و حرفه بهبود برداشت از آموزش) الف

  ملي؛
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اي در راستاي ملزومات صنعت با  هاي درسي آموزشي فني و حرفه ارتقا و هماهنگي برنامه) ب

هاي ملي مهارت و تشكيل  هاي درسي، به رسميت شناختن صالحيت هايي كه استانداردسازي برنامه طرح

  هاي مالزي؛ مجمع جديد تكنولوژي

  آموزي؛  تربيت مربيان كارآمد با تأسيس مركز جديد پيشرفته تربيت مربي و مهارت) ج

گذاري جاري در اين  رد سرمايهاي شامل بررسي رويك هاي فني و حرفه كارآمدتركردن ارائه آموزش) د

  .اي هاي آموزش فني و حرفه بندي عملكرد مؤسسه ها و درجه آموزش

  هاي آموزش مهارتي در مالزي سطوح صالحيت

ها را بر اساس يك سري  يا چارچوب صالحيت مالزي ابزاري است كه صالحيت MQF1در مالزي 

كند و  بندي مي المللي تهيه و دسته ينمعيارهاي توافق شده از نظر ملي، و محك شده با عملكرد ب

باجولوند (كند  هاي دانشگاهي و نظام اعتباري مبتني بر باز دانشجو را تصريح مي هاي آموزشي دوره خروجي

  ).51، ص1392و همكاران، 

  در مالزي MQFهاي  گانه صالحيت سطوح هشت .2جدول 

  شرح  سطح

  3تا 1سطوح 
اي و  اي كه توسط بخش فني و حرفه هاي فني و حرفه گواهيگواهي مهارتي كه توسط بخش مهارت، 

  .شود كه توسط آموزش عالي اعطا مي 3گواهينامه سطح 

  6تا  4سطوح 
اي، مهارت و آموزش عالي اعطا  هاي فني و حرفه هاي پيشرفته به ترتيب، توسط بخش مدارك ديپلم و ديپلم

  .شود مي

  دكتري: 8ليسانس            سطح  فوق: 7ليسانس          سطح : 6سطح   8تا  6سطوح 

  1393مطالعات محقق، : منبع 

  

  

  

                                                   
1. Malaysian Qualification Framework 
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  چارچوب صالحيت هاي مالزي، صالحيت ها و سطوح. 3جدول 

آموزش 

  العمر مادام

سطوح   ها بخش  

MQF ها مهارت  اي فني و حرفه  آموزش عالي  

ي
جرب

ش ت
 پي

 و
ش

وز
 آم

ي
تگ

وس
پي

  

  8    مدرك دكتري -

  7    مدرك فوق ليسانس -

      ليسانس ديپلم و گواهينامه فوق

  مدرك ليسانس -
  6  

  ديپلم و گواهينامه ليسانس -

  5  ديپلم پيشرفته  ديپلم پيشرفته  ديپلم پيشرفته

  4  ديپلم  ديپلم  ديپلم

  گواهينامه

  اي گواهينامه فني و حرفه

  3  ها مهارت 3گواهينامه درجه 

  
  2  ها مهارت 2گواهينامه درجه 

  1  ها مهارت 1گواهينامه درجه 

  65، ص1392باجولوند و همكاران، : منبع     

  

  تركيه كشور

دو بعد  ها اين نوع آموزش. شود اي در تركيه زير نظر وزارت آموزش ملي اداره مي نظام آموزش فني و حرفه

) آموزش در بنگاه(و آموزش كاربردي يا عملي ) آموزش در مركز يا مدرسه( نظريآموزش  يعني اصلي

  .دارد

   تركيه مهارتي و فني آموزش نظام ساختار

، 1392شيرزادي و نماينده، ( شود ير دو بخش رسمي و غيررسمي اجرا مآموزش فني و مهارتي در تركيه د

  :)19-20ص
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  نظام آموزش رسمي 

و ) آموزش در مركز يا مدرسه( نظرياي به صورت دوگانه يعني آموزش  در اين نظام آموزش فني و حرفه

آلمان صورت ) دوگانه(مشابه مدل دوال ) هاي اقتصادي آموزش در بنگاه(آموزش كاربردي يا عملي 

  . گيرد مي

  آموزش غيررسمي نظام 

آموزش غيررسمي، خدمات آموزشي را غير از خدمات آموزشي رسمي، در راستاي اهداف كلي و اصول 

پايه آموزش ملي به شهروندان فراهم آورده كه هرگز وارد سيستم آموزشي نشده يا در سيستم خاص 

  .ور نيافته و يا حتي آموزش رسمي را رها كردندحضآموزش رسمي 

  

  در سيستم آموزش رسمي و غيررسمي تركيه هاي مهارتي سهم آموزش. 4جدول 

اي پذيرفته  آموزان متوسط در مدارس فني و حرفه دانش% 4/38
  .شوند مي

اي متعلق  از كل مدارس تركيه به مدارس فني و حرفه% 8/56
  .است

  آموزش غيررسمي  آموزش رسمي

  اي هاي مهارت حرفه مدارس آموزش  هاي فني پسرانه دبيرستان
  مدارس هنرهاي تجربي دختران  فني دخترانههاي  دبيرستان

  صنعتي -مؤسسات بازرگاني  هاي آموزش تجارت و توريستم دبيرستان
  هاي فني بزرگساالن مراكز آموزش  مدارس آموزش علوم بهداشتي

  مراكز آموزش عمومي  هاي بازرگاني و صنعتي دبيرستان
  مراكز آموزش نوآموزان  هاي كشاورزي دبيرستان
    هاي دريانوردي دبيرستان

    اي حقوق هاي حرفه دبيرستان
    هاي ثبت اسناد و امالك دبيرستان

    هاي هواشناسي دبيرستان

  33، ص1392شيرزادي و نماينده، : منبع   
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  تركيه مهارتي گذاري در نظام آموزش سياستمرجع 

   ):22، ص1392شيرزادي و نماينده، (اند از  گذاري عبارت سسياستدر نظام آموزش مهارتي تركيه مراجع 

  قانون اساسي تركيه  .1

  قانون اصول آموزش ملي  .2

  قانون ملي تشكيالت و وظايف وزارت آموزش و پرورش ملي . 3

  ) TVET ناظر بر نظام 1986ن ئژو 5مصوب (اي  قانون بهبود نظام آموزشي فني و حرفه .4

  قانون پايه آموزش عالي  .5

گيري و  اي باالترين مرجع تصميم هاي فني و حرفه ت مديره آموزشئهي شوراي ملي آموزش و

  .استتركيه  TVETگذاري  سياست

  اي تركيه نظام صالحيت حرفه

  :اي با توجه به موارد زير محقق شد هاي حرفه ، ارائه مجوزهاي مربوط به صالحيت2006در تركيه سال 

  .اي هاي حرفهاي ملي بر پايه استاندارد تهيه اصول صالحيت حرفه -

  .گيري كنند تهيه استانداردهاي شغلي توسط هيئتي كه بايد در مورد استانداردهاي شغلي تصميم -

  . كنند اي كه در تركيه كار مي اي ارائه شده توسط افراد بيگانه هاي حرفه ها و صالحيت تأييد گواهينامه -

اي  شرايط بخش فني و حرفه و حمايت از مقامات واجد) EQF( پيروي از چارچوب صالحيت اروپا

)VQA:(  

VQA  داراي دو مسئوليت اصلي است كه در انجام رابطه سيستمVET اوالً، . مهم استVQA 

  .دهد استانداردهاي شغلي را براساس مهارت واقعي و مورد نياز در بازار كار توسعه مي

كند تا در همه سطوح آموزشي  پذير مي ثانياً، استانداردهاي شغلي توسعه استانداردهاي آموزشي را امكان

را با اهداف مورد نياز بر حسب برنامه درسي هدفمند فراهم  VETها مدارس  آن. در كشور استفاده شوند
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  .آورند مي

  اي در تركيه سطوح صالحيت حرفه .5جدول 

  سطح  )به سال(مدت   بازار كار  مهارتيهاي  آموزش  آموزش عالي

  8  و باالتر 19  دكتري  اي دكتري حرفه  دكتري

  7  18 -17  فوق ليسانس  اي فوق ليسانس حرفه  فوق ليسانس

  6  16 -13  كارشناس  صالحيت 6سطح   ليسانس

  5  14 -13  1سرپرست  صالحيت 5سطح   تكنيسين

  4  12  استادكار  صالحيت 4سطح   تكنيسين

  3  11  كارگرماهر  صالحيت 3سطح   -

  2  10 - 9  كارآموز  صالحيت 2سطح   -

  1  1 - 8  -  آمورش ابتدايي  -

  63، ص1392شيرزادي و نماينده، : منبع  

  

اي دارند و  شود، در كشورهايي كه نظام آموزش مهارتي پيشرفته طور كه مشاهده مي همان

گذاري متعدد نيستند و تعداد  سياستها موفق بوده است، معموالً نهادهاي  گذاري در اين نظام در آن سياست

  . كنند گذاري در اين حوزه فعاليت مي سياستمعدودي نهاد و مرجع 

   

                                                   
1. Forman 
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