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چكیده
نقش آموزش های مهارتی در توليد و انتقال فناوری ،فعاليتهای دانش بنيان و نوآورانه ،ایجاد و ارتقای توان کارآفرینی و ارتقای
توان عوامل توليد،از جمله ابعاد تأثيرگذاری این آموزش ها بر فرآیند توسعه اقتصادی است؛ از همين روی توجه به این آموزش ها
امری ضروری به نظر می رسد که باید بر مبنای برنامه های توسعه اقتصادی ،توسعه آموزش های مهارتی نيز مورد توجه قرار گيرد.در
این مقاله سعی گردیده در مورد تاثير آموزشهای فنی و حر فه ای بر اقتصاد و فعاليتهایی که منجر به اشتغال زایی و رشد اقتصادی
می شود و همچنين نقش آموزش های مهارتی در پرورش نيروی کار ماهر به عنوان یکی از عوامل اصلی توسعه اقتصادی توضيحاتی
ارائه گردیده است .سپس در مورد تعریف آموزش و مهارت توضيحاتی بيان شده است .در این پژوهش ما در مورد ضرورت این
مهارتها و اموزش ها برای رشد اقتصادی نيز مطالبی را بيان نموده ایم و در پایان مشکالت و چالش های این آموزش ها  ،ضعف ها و
کمبودها در نظام آموزش فنی و حرفه ای را بررسی و بيان کرده ایم.
واژگان کلیدی :اقتصاد،آموزش های مهارتی،فنی و حرفه ای
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Abstract
Role in the production of technical training and technology transfer, knowledge based and innovative
activities, creation and promotion of the entrepreneurship and promoting the factors of production,
including the impact of the training on the process of economic development is the same in regard to the
training necessaryas well as skills training in the development of skilled labor as one of the main factors
of
economic development has been explained then expressed comments on the definition of education and
skills.
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 -1مقدمه
آنگاه که سخن از توسعه همه جانبه به ميان می آید باید ابعاد مختلف علمی و فناوری ،اجتماعی ،اقتصادی ،سياسی ،فرهنگی و  ...را
برای ان درنظر داشت؛ در این ميان یکی از ابعاد مهم توسعه ،بعد اقتصادی آن است که خود نيازمندطيف گسترده ای از امکانات ،ظرفيتها،
توانمندی ها و برنامه ها است تا بتواند در مسير درست حرکت نماید .در همين راستا یکی از پيش نيازهای اساسی و به عبارتی یکی از مؤلفه
های اصلی ،نيروی انسانی است که موتور محرکه چرخه توسعه اقتصادی به شمار می رود؛ نيروی انسانی برای تأثيرگذاری بر فرآیند توسعه،
نيازمند آموزش در سطوح و ابعاد مختلف است.
آموزش های مهارتی به دليل توانمندسازی نيروی انسانی و ارتقای توانمندی های فناورانه به عنوان یکی از ارکان اساسی در برنامه
های توسعه و به ویژه توسعه در بعد اقتصادی به شمار می رود که می تواند نقش مهمی را در دستيابی به اهداف توسعه ایفا نماید.اکنون که
جمهوری اسالمی ایران با افق چشم انداز  101در مسير توسعه قرار گرفته است ،مقام معظم رهبری با هدف تأمين رشد پویا و بهبود شاخ
صهای مقاومت اقتصادی و دستيابی به اهداف سند چشم انداز بيست ساله ،سياستهای کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی جهادی ،انعطاف پذیر،
فرصت ساز ،مولد ،درون زا ،پيشرو و برو نگرا سياست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابالغ فرمودند.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور ،به عنوان یکی از متوليان اصلی آموزش های مهارتی در کشور هم راستا با برنامه های وزارت
تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ،اقدام به تدوین راهبردها ،سياستها و برنامه های عملياتی اقتصاد مقاومتی
نموده است تا بتواند همراستا با سایر دستگاههای اجرایی کشور سهم خود را در تحقق این امر ایفا نماید(بخشنامه راهبردهای کارآفرینی وزارت
کار.) 25 ،
 -2تاریخچه آموزش های فنی وحرفه ای در ایران
آموزشهای رسمی و فنی و حرفه ای در ایران با ایجاد دارالفنون آغاز شد .در این مدرسه که در سال ( 2۱ه.ق) به منظور تربيت
نيروی انسانی الزم در زمينه های اداری ،علمی ،فنی و پزشکی تاسيس شد شاگردان هم درسهای نظری داشتند و هم درسهای عملی .در زمينه
آموزش صنعت در سال ( ۱3ه.ق) اولين هنرستان فنی با نام مدرسه ایران وکمال شروع به کار کرد و در سال  202به هنرستان صنعتی
تبدیل شد .در زمينه کشاورزی در سال ( 57ه.ق) دبستان برزگر شروع به کار کرد که پس از انحالل بجای آن مدرسه فالحت در تهران
تاسيس شد .در زمينه آموزش خدمات در سال ( 5۱ه.ق) مدرسه صنایع مستظرفه تهران به ریاست کمال الملک در رشته های هنری
تاسيس شد .در سال  215با تصویب قانون کار آموزی ،آموزش در صنعت به صندوق کارآموزی واگذار شد .پس از پيروزی انقالب اسالمی به
لحاظ اهميت یافتن استقالل و خودکفایی کشور و س امان بخشيدن به آموزشهای فنی و حرفه ای مورد توجه خاص قرار گرفت و به همين
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منظور شورای عالی هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای کشور برای سازمان بخشيدن به تشکيالت و پوشش دستگاههای متعدد،بعنوان
مجری این نوع آموزشها در سال  295تشکيل شد.
 -3طبقه بندی آموزشهای مهارتی (فنی و حرفه ای ) در ایران
 آموزشهای دانش محور که توسط آموزش و پرورش وآموزش عالی در قالب هنرستان های فنی و حرفه ای  ،دبيرستان هایکاردانش ،مراکز آموزش عالی علمی-کاربردی و دانشگاه ها و دانشکده های فنی ارائه می شود که در قبال این آموزش ها مدرك تحصيلی به
افراد اعطاء می شود و ارزش استخدامی و ادامه تحصيل تا سطوح باالی علمی را نيز دارد  ،بخش قابل توجهی از آموزش های فنی و حرفه ای به
این نوع آموزش ها شامل می شود .
 آموزشهای فنی و حرفه ای مهارت محور که در یک نگاه توسط و نظارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور انجام و هدایت میگردد و در جستجوهای بعدی بيش از دهها دستگاه اجرایی ،سازمان ،نهاد و ارگان دولتی و غيردولتی آموزش داده می شود.
 -2آموزشهای فنی و حرفه ای سازمان نایافته که به صورت استاد شاگردی و پراکنده در حوزه های وسيع شغلی در صنعت و صنف در
جریان است و به آموزش های فنی و حرفه ای بنگاه محور مشهور می باشند.
این آموزشهای سه گانه فنی و حرفه ای بصورت جزایر جداگانه ای فعاليت می کنند و در حال حاضر هيچ نظام ملی برای ارتباط و
ارزشيابی مدارك دانش – بنياد با گواهينامه حرفه ای و صالحيت تخصصی بدون مدرك و گواهينامه درکشور وجود ندارد و به عبارت بهتر نظام
صالحيت حرفه ای ملی که در اغلب کشورهای پيشرو و نيز در کشورهای اروپائی مبنای ارتقاء کيفيت این آموزش هاست  ،.هنوز دارای
چارچوب ملی و تصویب شده نيست .لذا با توجه به تنوع این آموزشها نيز لزوم ساماندهی کيفی محتوایی و اجرائی و مهارت حرفه ای امروز
وجود یک نظام صالحيت ملی حرفه ای در رسيدن به اهداف برنامه های  9ساله توسعه ای ضرورتی اجتناب ناپذیر است(گودرزی. ) 270،
 -4آموزش و بالندگی نیروی انسانی در نظام آموزش فنی و حرفه ای
منظور از آموزش  ،آموختتن عمل یا مجموعه ای از اعمال است که موجب می شود فردی مهارت  ،دانش و مهارت را برای انجام
کاری فراگيرند)کيان پور  .)2۱5 ،آموزش می تواند تغيير مهارت ها ،دانش و نگرش و رفتار اجتماعی را در بر داشته باشد  .آموزش می تواند
به فضای به وجود آمدن تغييرات در ویژگی های شخصيتی  ،رفتاری  ،نگرش ها در مورد همکاران و گروه و سرپرستان و اهداف سازمان بينش
مطلوب را بوجود آورد .در این تعریف کسب تخصص حرفه ای ماشينی و دانش فنی را آموزش دانسته است  ،تعليمات مراکز آموزشی و تربيت
نيروی انسانی و ترکيب آموزش های تئوری و عملی می تواند نقش بسيار باالیی در توسعه کشور ما داشته باشد؛منظور از یادگيری فرایند تغيير
و اصالح کم و بيش دائمی در رفتار فرد است که در نتيجه فعاليت او یا از طریق مشاهده در وی ایجاد می شود ) عباسی .) 27۱،
آموزش های تخصصی شغلی  ،آموزش رفتاری ،آموزش هاای مهارتی ،آموزش های روانی حرکتی و هرگونه آموزش که برای بهتر
انجام شدن کارها الزم باشد در این بخش قرار می گيرد؛افراد در دوران صنعتی برای آموزش  ،رفتن به کالس های تخصصی را سرلوحه کار تود
قرار دادند  .هرچند اعتقاد به انسان بزرگ هنوز مطرح بود و در عصر فرا صنعتی که عصر حاکميت کامپيوتر است  ،در مساله آموزش دیگر
مسااله ابعاد ومسافت مطرح نمی باشد و آموزش از جنبه فيزیکی خود خارج شده و به صورت الکترونيکی در آمده است ) ) .فرهادیان
،) 2۱1،همانطور که بيان گردید آموزش و بالندگی نيروی انسانی کوشش مدار و برنامه ریزی شده ایست که برای افزایش توانایی های کارکنان
و بهبود سطح عملکرد و شایستگی آنان انجام می گيرد  .به همين دليل آن را از بهترین فعاليت هایسازمانی تشخيص داده اند
(سيدیان.) 5۱۱،
هر برنامه جامع آموزش به طور کلی چهار مرحله دارد که عبارتند از  :تشخيص نيازهای آموزشی  ،تعيين اهداف آموزشی  ،آموزش و
ارزیابی ؛در مرحله تشخيص بررسی می شود که چه کاستی هایی وجود دارد که باید با آموزش برطرف شود  .در مرحله بعدی اهداف آموزش
در قالب عوامل مشهود و قابل اندازه گيری  ،تعيين می شود و سپس روش های مناساب آموزش انتخاب شده و آموزش صورت می گيرد  .در
مرحله ارزیابی صورت می گيرد که می توان تاثير آموزش را از طریق مقایسه افراد آموزش دیده قبل و بعد از اجرا ارزیابی کرد(اخالقی.) 2۱9،
همچنين اهداف آموزش و بالندگی باید قبل از اجرا  ،تنظيم و به صورت صریح و مختصر بيا ن شود تا از یاك طارف برنامه آموزشی و
بالندگی و از طرف دیگر ابزاری برای ارزشيابی و اثر بخشی در دست داشته باشيم  .بدیهی است که یک از برنامه های آموزشی هدف مربوط به
تود را تواهد داشت (ميچاالك.) 575،
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 -5نقش و اهميت آموزش فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی
بيش از سه دهه ،از تدوین نظری سرمایه انسانی می گذرد .در این مدت نقش و اهميت آموزش های فنی وحرفه ای در توسعه ی اقتصادی نزد
کشورهای توسعه یافته و بسياری از کشورهای در حال توسعه ،شناخته شده است؛ به گونه ای که بسياری از کشورها برای ایجاد تحول در
توسعه اقتصادی به عنوان پيش زمينه و اولين گام ،اقدام به اصالح نظام آموزش فنی و حرفه ای خود و سرمایه گذاری در آن نموده اند (اخالقی،
 .) 2۱9آموزش های فنی و حرفه ای آموزش هایی هستند که انتظار می رود دانش آموختگان آن در زمان ورود به دنيای کار از سازگاری
نسبی در مقایسه با دانش آموختگان رشته های نظری برخوردار باشند .به عبارت دیگر ،این دانش آموختگان باید توانایی الزم را برای اشتغال
داشته باشند ( خالقی  .) 2۱9توسعه اقتصادی را افزایش بهره وری عوامل توليد شامل زمين ،کار ،سرمایه و فن آوری در سطح ملی و منطقه
ای دانسته و این افزایش بهره وری را متکی به نيروی انسانی کار آمد می داند .وی معتقد است که نيروی انسانی در اثر تربيت و آموزش می
تواند نگرش ،دانش و مهارت الزم را به دست آورد .به همين علت در اغلب کشورهای اروپایی و صنعتی بعد از دهه  50توسعه صنعتی را در
آموزش فنی و حرفه ای دانسته و در بهبود و رشد آن تاکيد بسيار دارند .در بحث آسيب شناسی نظام فنی و حرفه ای ،ميزان اثر بخشی عناصر
آموزش فنی و حرفه ای و ميزان کارآیی عناصر نظام آموزش فنی و حرفه ای را بررسی نموده و برنامه های درسی را به دليل عدم و یا کمبود
نيروی انسانی با صالحيت ،تجهيزات نامناسب ،مدیریت فاقد صالحيت حرفه ای و فضای نا کافی بدون اثر بخشی و کارآیی قلمداد کرده است و
متناسب با شرایط اق تصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و ارزشی هر کشور اقدام برای اصالح وتجدید نظر را در حوزه ی روش ها و اهداف الزم و
ضروری دانسته است(دسنزو.) 5۱۱،
توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای در شرایط کنونی برای اقتصاد و فرهنگ ایران و به ویژه شتاب دهی به فرایند توليد امری حياتی
است ؛ زی را سرمایه گذاریهای زیربنایی و افزایش ابزار و تجهيزات و به طور کلی سرمایه فيزیکی بدون سرمایه انسانی بالاستفاده مانده و یا به
نحو اقتصادی و کارآمد مورد بهره برداری قرار نمی گيرد  .بنابراین از ضرورتها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی  ،نظام آموزش برای ایجاد
مهار تهای الزم سرمایه انسانی است و در این ميان آموزشهای فنی و حرفه ای تلفيقی است از علم  ،فن و هنر و نقش بسيار مهمی در تامين
نيروی انسانی کارآمد ایفا نموده و مضمونی توسعه ای دارد  .هدف از این آموزشها  ،افزایش توانایی های دانش  ،مهارت و قدرت درك افراد و
انجام مطلوبتر کار در محدوده وظایف شغلی است(فردوسی. ) 252،
از آنجایی که موضوع بيکاری یکی از مهمترین مسائل و مشکالت جهان است و در کشورهای در حال توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهای
اقتصادی  ،اجتماعی  ،فرهنگی و سياسی سهم بيشتری را بر توسعه دارد و با توجه به اینکه یکی از دالیل بيکاری در کشور فقدان مهارتهای
مورد نياز بازار کار از سوی جویندگان کار می باشد  ،انتظار می رود سازمان آموزش فنی و حرفه ای با ارائه آموزشهای مهارتی بتواند نقش
بسزایی در کاهش ميزان بيکاری ایفا کند .زیرا آموزشهای فنی و حرفه ای به سبب انعطاف پذیری نشأت گرفته از خصيصه های بازار کار و
اوضاع اقتصادی کشور و نيز به دليل آموزش و ایجاد مهارتهای الزم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل  ،نقش به سزایی در اشتغال دارد .این
آموزشها هم مهارتهای خاص مورد نياز صنعت و هم مهارتهای عمومی بازار کار را فراهم می سازد و همچنين برای شاغلينی که به دليل
تغييرات تکنولوژی دچار کاهش کارایی می شوند امکان به روز شدن و تکميل مهارت را فراهم می کند  .لذا به این نوع آموزشها به عنوان ابزاری
برای مقابله با بيکاری باالخص بيکاری ساختاری که ناشی از تغييرات در اقتصاد جهانی می باشد  ،نگریسته می شود.در واقع خصيصه این
آموزشها  ،نوعی پرورش "کارآفرین" است  ،به این معنی که افراد پس از کسب مهارت و تخصص دانش فنی  ،قادر خواهند بود که فرصتهای
شغلی مناسبی را به دست آورند و یا در نهایت فرصت شغلی ایجاد نمایند  .اینگونه آموزش از نقش و تاثيرگذاری اقتصادی -اجتماعی مهمی
برخوردار است چرا که معرف نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است و با فراهم کردن زمينه های ارتقای دانش  ،نگرشها و مهارتهای
مورد نياز بازار کار و اشتغال در زمينه های مختلف به توسعه اقتصادی کمک می کند  .از این رو کار محور بودن آموزشهای فنی و حرفهای که
فرایند ی ادگيری فراگيران را از طریق محيطهای کار  ،برای آن مراکز و در درون آنها طراحی و اجرا می نماید و محتوای آموزشها را با تغييرات و
پيشرفتهای حوزه تکنولوژی و به تبع آن در کارکرد نهادهای اقتصادی جامعه هماهنگ می سازد  ،سبب شده است که این آموزشها به عنوان
یکی از عنا صر کليدی جهت تحقق پيشرفتهای اقتصادی محسوب گردد و از جمله عوامل موثر در موفقيت کشورهای توسعه یافته تلقی گردد
(همان).
چرا که آموزش نظری همگام با کار عملی موجب تربيت نيروی انسانی خالق و فعال می شود و همچنين این نيروها با نفوذ در جامعه
سبب به کارگيری بخش عظيمی از نيروهای غيرخالق می گردد  .لذا اگر آموزش فنی و حرفه ای در کشور نادیده گرفته شود  ،در واقع باعث
سوق دادن آموزش کشور به طور غيرمستقيم به آموزش اشتغال کاذب و درآمدهای سهل الوصول و ناپایدار می شود و به تدریج آسيب جدی به
کشور وارد می سازد .به همين علت است که می بينيم یکی از اولویتهای مهم در سرمایه گذاریهای آموزشی در تمامی جوامع صنعتی  ،توسعه و
گسترش آموزشهای فنی و حرفه ای است و این مهم نيز از سوی نهادهای ذی ربط بين المللی نظير یونسکو  ،یونيواك و بانک جهانی به منزله
یک استراتژی مهم به کشورهای در حال توسعه توصيه می شود .از سوی دیگر  ،عدم سرمایه گذاری کافی در آموزش فنی و حرفه ای به معنی
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غفلت و فنای سرمایه های انسانی تلقی می شود  .باید توجه داشت که در شرایط کنونی یکی از مهم ترین  ،راه اشتغال زایی اصولی و حل
معضل بيکاری به آموزش صحيح فنی و حرفه ای می باشد(همان منبع).
غير از بعد اقتصادی  ،نقش آموزشهای فنی و حرفه ای در تغييرات اجتماعی و فرهنگی خصوصا در رشد و بهبود فرهنگ کار حائز
اهميت است ؛ اصوال برنامه این نوع آموزش و ساختار عمليات اجرایی آن به عنوان کارگزار اصالحات فعاليتهای شغلی و بهبود مهارتها در کار ،
می تواند د ر این راستا نقش اساسی را ایفاء نماید و مسئولين ذیربط می توانند با رفع محدودیتها و برنامه ریزی صحيح از آموزشها به عنوان
مهمترین عامل برای تربيت افراد کارآفرین  ،کارآمد و دارای فرهنگ غنی از اخالق و وجدان کاری استفاده شایسته به عمل آورند  .در سازمان
آموزش فنی و حرفه ای نيز نظير سایر موسسات آموزشی رسمی و غيررسمی  ،غير از آموزش علم و مهارت مواردی از قبيل انضباط  ،تقليد
،تعهد  ،احساس مسئوليت  ،وظيفه شناسی نيز جزء محتوای آموزشی به افراد آموخته می شود  .از این رو این نظام آموزشی از طریق تحول در
فرهنگ جامعه می توانند در باال بردن کارایی و بهره وری نقش موثری ایفا نماید(همان منبع).
نقش این آموزشها در تغييرات اجتماعی  ،فرهنگی به دالیل مشروحه زیر بسيار مهم ارزیابی می گردد:
کاهش سطح بيکاری  ،ميزان اعتبار بين الملی مدارك فنی و حرفه ای  ،کاهش معضالت اجتماعی  ،کمک در جلوگيری از مهاجرت بی رویه
جوانان به شهرهای بزرگ  ،کاهش تبعات منفی بيکاری  ،بازسازی و نوسازی آموزشی  ،توانمندسازی افراد برای زندگی بهتر  ،افزایش سالمت و
بهداشت روانی  ،افزایش اميد به زندگی  ،توسعه عرصه زندگی  ،کار و حرفه  ،بهبود روابط اجتماعی و مناسبات انسانی  ،انتقال ارزشها و
هنجارهای اجتماعی  ،جامعه پذیر نمودن افراد و ...

 -6آموزش فنی و حرفهای و اقتصاد مقاومتی
در چند دهه اخير ،آموزش های مبتنی بر مهارت ،به عنوان مدلی از توسعه پایدار مورد توجه کشورهای در حال توسعه قرار گرفته
است ،که دولتها تا پيش از توجه و اهتمام به آن ،در تئوریپردازیهای اقتصاد خرد و کالن ،توجهی بدان نمیکردند و از همين جهت ،دچار
آسيبهای اقتصادی در حوزه اشتغال میشدند .در شرایط کنونی ،ایده اقتصاد مقاومتی میتواند به عنوان راه حلی مقدور و ميسور ،برای برون
رفت از بحران اقتصادی ناشی از تحریمهای همه جانبه باشد ،که بيش و پيش از عملياتی شدن ،نيازمند تبيين آموزشی آن در سطوح
وزارتخانههای مرتبط است ،تا با رویکردی حرفهای و عقالنی ،بتواند به پویایی اقتصاد ملی مدد رساند (زینلی.) 25 ،
کنار آمدن با واقعيات اقتصاد کشور و بررسی آسيبشناسانه آن ،به منظور خروج از رکود اقتصادی ،میتواند کمبودها و نارساییهای
اقتصاد ملی را آشکار کرده و در جهت رفع چنين موانعی ،راهکارهایی راهگشا و پيشنهاداتی منطقی و روزآمد ارائه کرد.اقتصاد مقاومتی ،اگر
بدون آموزش رکن های مؤثر اقتصادی پی گرفته شود ،نه فقط توليد ملی را رونق نمیبخشد ،بلکه به رشد اقتصادی دلخواه و اشتغالزایی نخواهد
انجاميد و اقتصاد را با وضعيتی در هم پيچيده و مبهم روبرو خواهد کرد .رکن اصلی چنين آموزشی ،آموزشهای مهارتی است .چرا که بهرهوری
و ایجاد انگيزه در نيروی کار ،توسط آموزش مهارتی رو به تزاید گذاشته و کيفيت منابع انسانی کارآمد را ارتقاء خواهد داد .نقش دانشگاه فنی و
حرفه ای در این باره نباید از نظر مغفول بماند ،که چنين نقشی توانسته است مفاهيم ،الگوها و ساختارهای پيشين مربوط به آموزش و دانش در
این حوزه را دستخوش تغيير کند و ضرورت دارد تا جایگاه و کارکرد آن ،در جهت نهادینه سازی اقتصاد مقاومتی ،مورد توجه قرار گيرد .بنابراین
نباید گفتمان اقتصاد مقاومتی در حد انتزاعی تعریف شود ،بلکه باید مدلی عرضه کرد تا به نحوی از انحاء ،متغيرهای مشخص کننده اقتصاد
مقاومتی را در ميدان مهارتی آموزشهای فنی و کاربردی قرار دهد.
در طراحی الگوی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر آموزش فنی و حرفهای ،دانشگاه فنی و حرفهای به راهبردی مشخص و عملياتی نيازمند
است تا پس از موفقيت در سطح کشور« ،دیپلماسی مهارتی» را برای کنش موفق در کشورهای منطقه و جهان طرحریزی کند .بر حسب همين
رسالت ،دانشگاه فنی و حرفهای با تربيت نيروی انسانی ماهر و آموزشهای مهارتی به آن ها ،راهبرد کالن خود را در دو حوزه حياتی تعریف
میکند ،که دنبال کردن آن ها را از ملزومات آموزش مهارتی دانسته و به عنوان زیربنای اقتصاد مقاومتی میپذیرد.
حوزه نخست ،تدوین مبانی آموزشی و پژوهشی مبتنی ب ر کسب مهارت و دانش فنی الزم برای حضور موفق نيروی انسانی ماهر در
بازار کار است و حوزه دوم ،تالش جهت پيوند دانشگاه ،صنعت و شرکتهای دانش بنيان و نهایتاً ،رونق توليد ملی و دستیابی به اقتصاد
نيرومند ملی است .بازیابی و بازسازی اقتصاد نيرومند ملی ،ضرورت زمان ماست .چرا که به تحقيق میتوان گفت که اقتصاد کنونی کشور،
مبتنی بر خام فروشی است چرا که از لحاظ تکنولوژی و منابع انسانی ماهر جهت دست یابی به تراز ممتازی از توليد ،در وضعيت مناسبی قرار
نداریم و برای رفع چنين معضلی ،باید با تقویت نمودن و قدرت بخشيدن به نهادهای آموزشی مرتبط ،همانند دانشگاه فنی و حرفهای و سازمان
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ملی مهارت ،توليد ملی را به تراز مقبول و مطلوبی رساند و در شکوفایی اقتصاد مبتنی بر اقتصاد مقاومتی ،مشارکت نمود و در این مسير به
اندازه مسئوليت و به قدر توان کوشيد(فردوسی سوچلمایی) 252

 -7خصوصی سازی یكی از راهكار های رشد اقتصاد
در سال های گذشته که در کشور ما خصوصی سازی به عنوان راهکاری برای مقابله با مشکالت اقتصادی به کار رفته و بحث کوچک
سازی دولت مطرح است ،شعار کار بيشتر با نيروی انسانی کمتر ،بازار کار و اشتغال را بيش از پيش ملتهب ساخته که در این راستا نقش
سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان یکی از بزرگترین متوليان و مجریان دولتی در امرآموزش های غير رسمی کشور با انتقال مهارت های
مختلف به فراگيران و جذب آنان به بازار کار و ایجاد اشتغال مولد پایدار بيش از پيش اهميت یافته است .بر این اساس  ،سرمایه گذاری در
نيروی انسانی موجبات افزایش بهره وری در توليد را به دليل ارتباط متقابل ميان آموزش و اشتغال به همراه خواهد داشت .از این رو یکی از
ضرورتها و الزامات رشد و توسعه اقتصادی ،توجه به نظام آموزش در مقاطع مختلف کوتاه مدت ،ميان مدت و بلند مدت برای ایجاد مهارت
سرمایه های انسانی است و در این ميان آموزش های فنی و حرفه ای که تلفيقی از علم ،فن و هنر است نقش بسيار مهمی در تامين نيروی
انسانی ماهر و کارآمد ایفا نموده و مضمونی توسعه ای دارد(.احمدی و پيرامی پور) 25 ,
سرمایه گذاری در نيروی انسانی را می توان به سرمایه گذاری در ایجاد مهارت ها ،تخصص ها و یا سرمایه گذاری در جهت افزایش
توانایی فردی و سالمت فيزیکی طبقه بندی کرد  .اما آنچه ارتباط ميان سرمایه گذاری در نيروی انسانی و رشد اقتصادی را برقرار می نماید
ایجاد اشتغال مناسب با آموزش نيروی انسانی است  .با نگاهی به تحول تمدن بشر مشخص می شود که نيروی انسانی مهمترین عنصر یک
سازمان محسوب می گردد و نقش آن در فرآیند توليد وارائه تدمات در جوامع بشری به عنوان مهمترین عامل شناخته شده است  .امروزه
بخش های مختلف صنعتی و بازرگانی در راستای فعاليت های تود توجه زیادی به کيفيت و کارایی نيروی انسانی به دليل آثار و نتایج سودمند
آن دارند  .شایان ذکراست نظا آموزشی مهارتی یکی از عمده ترین منابع آموزشی و تامين نيروی انسانی برای فعاليت های بخش صنایع
است(زینلی زاده .) 25 ,
 -8چالش های فرا راه آموزش های مهارتی و کارآفرینی ؛ راهكار ها و پیشنهادها
بی تردید هر فرآیندی در مسير تحقق اهداف تود با مجموعه ای از مشکالت و موانع روبه رو است و مدیران باید در پی حل و فصل و
مقابله با چالش های موجاود باشاند .از جماله این چالش ها می توان موارد زیر را یادآور شد که جهت برون رفت از موانع و مشکالت ذکر شده
پيشانهادهایی نياز ارائه گردیده است.
چالش های اساسی که فراروی آموزش های مهارتی وجود دارد عبارت است از:
عدم آشنایی دانش آموتتگان با بازار کار قبل و حين انتخاب رشته مورد نظر ؛ پيشنهاد می شود یک دفترچه اطالعااتی کامل در مورد نياز انواع
شغل ها و نياز کارگاهها تهيه و در اختيار مراجعين گذاشته شود.
بيگانگی دانش آموختگان با پدیده تود اشتغالی ؛ پيشنهاد می شود به منظور افزایش اطالعات  ،دانش و سطح آگاهی های کارآموزان و به
منظور ترویج و اشاعه فرهنگ کارآفرینی  ،ضمن اینکه این مهم به عنوان یک رسالت و هدف اصالی سازمان تبدیل شود و در برنامه ریزی ها
لحاظ شود و آموزش ها و مشاوره کارآفرینی به عنوان یک درس اجباری به همه آموزش دیدگان رشته های مختلف ارائه گردد .همچنين می
توان به برگزاری دوره ها و سمينارهای کارآفرینی پرداخت.
 -9نتیجه گیری
آموزشهای فنی و حرفه ای از کارکردها و قابليتهای اقتصادی  ،اج تماعی فرهنگی مهمی برخوردار هستند و بر توسعه کشور مستقيما
تاثير می گذارند  .پس سازمان آموزش فنی و حرفه ای در انجام وظایف خود باید پویایی خاصی داشته باشد تا بتواند به فراهم سازی بستر در
زمينه الزم برای ارتباط و مواجهه با فرآیند جهانی شدن بپردازد که این خود مستلزم توجه و همکاری همه جانبه ملی  ،بين المللی و سرمایه
گذاری مستمر است .
 -11منابع و مراجع

آزاد ،ابراهيم) 2۱9( ،عوامل موفقيت در نظام های آموزش فنی و حرفه ای ,رشد آموزش شاخه حرفه ای ،دوره دوم ،شماره پایيز 2 - ، 2۱9
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اخالقی ،علی اصغر(،) 2۱9نقش و اهميت آموزش های فنی و حرفه ای در توسعه اقتصادی .رشد آموزش شاخه حرفه ای ،دوره اول ،شماره 2
بهار 2- 3 ، 2۱9
ایرانی آرمان احمدی  ،حميده بيرامی پور( .) 25بررسی نقش آموزش های فنی و حرفه ای در ایجاد اشتغال پایدار و حمایت از کار و سرمایه
چکيده مقاالت همایش بين المللی مهار ت آموزی و اشتغال.
روحاهلل فردوسی سوچلمایی ( .) 252نقش دانشگاه فنی و حرفهای در توليد ملی ،رونق اقتصادی و اشتغالزایی  .کنفرانس بين المللی
کارآفرینی.تهران.
زینلی زاده ,اعظم ؛ ليال ,زینلی زاده(  .) 25مهارت آموزی،کارآفرینی و بهره وری مهارت آموختگان .کنفرانس بين االمللی کارآفرینی و مدیرت
کسب و کار دانش بنيان آبان  5دانشگاه مازندران
عباسی ،محمود (، ) 27۱دالیل عدم تمایل دانش آموزان مستعد نظام جدید بو شهر به ادامه تحصيل در شاخه فنی و حرفه ای سال
تحصيلی 273 -77پایان نامه کارشناسی مشاور شغلی تحصيلی مرکز آموزش عالی فرهنگيان فارس.
گودرزی ،منوچهر  .) 270(.عوامل موثر در جذب هنر جویان پسر به آموزشهای فنی و حرفه ای شهرستان اصفهان از دیدگاه هنرجویان ،پایان
کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربيتی اصفهان.
مير جيمه ،سيد رضا،) 271( ،علل روی آوردن دانش آموزان به آموزشهای کار و دانش از دیدگاه دانش آموزان شهر تهران ،پایان نامه
کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران.
یونسکو .) 572( ،آموزش وکار آموزی معلمان فنی و حرفه ای ,ترجمه اقبال قاسمی پویا دفتر تحقيقات و برنامه ریزی معاونت آموزش فنی و
حرفه ای و موسسه انتشارات فاطمی.
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