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 مقدمه 
دانش آموزان سرمایه هاي انساني و آینده ســازان هر سرزمين هستند و آموزش 
مهارت هاي الزم به آن ها در بســياري از موارد وظيفه نظام آموزشــي است. اگر 
به این ســرمایه انساني در زمينه صنعت و كشــاورزي به درستي مهارت آموزي 
شــود، مي تواند به عنوان نيروي كار ماهر جامعه را در مســير پيشرفت اقتصادي 
و عدم وابســتگي به بيگانگان قرار دهد. كارآفریني و ایجاد اشتغال هدف اصلي 
آموزش هاي فني و حرفه اي در سراســر دنيا است. برخي از كشورهاي موفق در 
زمينه اقتصاد، از طریق ســرمایه گذاري بر این قسمت و بهره برداري از نيروي كار 
تربيت شــده توسط نظام آموزشــي نيازهاي خود را براورده مي كنند. استفاده از 
تجربيات كشــورهاي مختلف در این زمينه براي برنامه ریزان آموزشي و معلمان 
از اهميت بســزایي برخوردار اســت. این مجموعه مقاالت به منظور آشنا كردن 
معلمان فني و حرفه اي با بعضي از راهكارهاي ارایه شده در كشورهاي مختلف و 
با محوریت ایجاد اشــتغال براي جوانان گردآوري شده است. مطالعه مقاالت این 
مجموعه معلمان را با ایده هاي جدیدي آشــنا مي كند كه به كارگيري آن ها براي 

برطرف كردن موانع و ایجاد اشتغال موثر به آن ها كمك مي كند.  
در این مجموعه مقاالت ســعي شده است ابتدا به بيان چند نمونه از روش هاي 
به كار گرفته شــده در كشورهاي دیگر پرداخته و سپس مقاالت مربوط به آموزش 
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فني و حرفه اي در ایران ارایه شــود. به عبارت دیگــر، مقاالت این مجموعه در 
دو قسمت ارایه شده اســت: تجربيات آموزش فني و حرفه اي سایر كشورها در 
مقایســه با تجربه كشورمان همراه با تحليل هایي كه برخي از موانع و مشكالت را 
بيان كرده اند. معلمان فني و حرفه اي با مطالعه این مجموعه مي توانند تفاوت هاي 
موجود و شــرایط فعلي آموزش فني و حرفه اي را شناخته و در جهت ارتقاء آن 

گام بردارند.  
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 كارآفريني، فرصتي براي حل آسيب هاي اجتماعي 
رضا كاووسی
كارشناس آموزش فنی وحرفه ای ادارة آموزش وپرورش بروجرد

 مقدمه 
بحث اشتغال و پيدا كردن شغل مناسب برای جوانان، یکی از چالش های اصلی 
هر حکومت در جهان امروز محســوب می شود. همچنين، ایجاد اشتغال به عنوان 
یکی از مهم ترین راهکارهای پيشگيری از آسيب های اجتماعی ناشی از بی كاری 
و ســایر آســيب ها، همواره مورد تأكيد صاحب نظران اجتماعی و اقتصادی قرار 
داشته اســت. از این رو، یافتن راه حل هایی نوین برای مبارزه با بی كاری و كنترل 
آسيب های اجتماعی در رشد و توسعة جامعه تأثير شایانی دارد. موضوع اشتغال 
تنها یک بحث اقتصادی یا مربوط به یک كشور خاص نيست. به طور كلی، تمامی 
جوامع با معضل بی كاری به نوعی دســت  به گریبان هســتند و ابعاد این معضل، 

بخش های اقتصادی، اجتماعی و حتی سياسی را نيز متأثر ساخته است.
در ایران این معضل به عنوان یکی از مهم ترین مشــکالت اقتصادی و اجتماعی 
مطرح اســت كه كارشناسان، تقویت كارآفرینی را راهکاری برای حل مشکالت 
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بی كاری و آسيب های اجتماعی می دانند. استفاده از الگوهای كارآفرینی اجتماعی 
و نهادینه ســازی این رویکرد، می تواند به ایجاد اشتغال پایدار و كاهش و كنترل 

آسيب های اجتماعی بينجامد. 

 تعاريف و مفاهيم كارآفرينی 
كارآفرینی فرایندی است كه در محيط ها و مجموعه های متفاوت اتفاق می افتد 
و طی آن، از طریق نوآوری های افرادی كه نسبت به فرصت های اقتصادی واكنش 
نشان می دهند، تغييراتی در نظام اقتصادی رخ می دهد كه باعث ایجاد ارزش فردی 

.]Echols, 1998[ و اجتاعی می شود
كارآفرینی مفهوم جدیدی نيست و ریشة آن به قرن هيجدهم باز می گردد؛ یعنی 
زمانی كه ریچارد كانتيلون عوامل اقتصادی را به سه دسته تقسيم كرد: 1. مالکان 
زمين؛ 2. عوامل اقتصادی دستمزدبگير؛ 3. آن دسته از عوامل اقتصادی كه با قبول 
خطر در بازار بــورس فعاليت می كنند ]Prokopenko, 1991[.  با ظهور اصول 
اقتصادی نئوكالسيک، مفهوم كارآفرینی و كارآفرین دیگر موردتوجه اقتصاددانان 
نبود، زیرا اصول اقتصادی كالســيک فقط به دنبال بهينه ســاختن منابع موجود 
برای دستيابی به تعادل و توازن بودند. تمركز بر بهينه سازی منابع موجود در بطن 

نيروهای خارجی به نقطة ثقل اصول اقتصادی رایج تبدیل شده بود.

 كارآفرينی عامل افزايش بهره وری 
مطالعات مختلف نشان داده اند كه یکی از مهم ترین هدف های توسعة اقتصادی 
در شهرها و روســتاها، ایجاد اشتغال و مهم ترین سازوكار و ابزار آن، كارآفرینی 
اســت. كارآفرینی باعــث كاهش بی كاری و افزایش بهــره وری افراد و منابع، و 

افزایش درامد مردم جامعه می شود.
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اگرچــه نباید گفت كارآفرینی خصوصی تنها راهکار اشــتغال زایی و افزایش 
درامدهای مردم روستاســت، اما به طور قطع می توان گفت بهترین و بهره ورترین 
نوع آن است. اقتصاددانان آن را مهم ترین عامل پيشرفت و توسعة اقتصادی روستاها 
می دانند و سياســتمداران آن را راهبردی كليدی برای جلوگيری از اغتشاش ها و 
ناآرامی  كشاورزان و روستایيان ارزیابی می كنند. ابزاری برای بهبود درامد زنان و 
مردان است و امکانی برای اشتغال در مجاورت محل سکونت خود كه می تواند 

خودمختاری، استقالل و كاستن از نيازهای اجتماعی آن ها را در پی داشته باشد.
همان طور كه می دانيم، كارآفرینی در روســتاها به كارخانه یا كارگاه نياز دارد. 
عالوه بر این، باید ســرمایه و وام هم وجود داشــته باشد. بدون تردید روستاها 
در عصــر حاضر با تحوالت گســترده ای روبه رو هســتند، از این رو تضمين و 
تداوم حيات و بقای روســتاها نيازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله 
با مشکالت است كه به نوآوری، ابداع و خلق محصوالت، فرایندها و روش های 
جدید بستگی دارد. برای رســيدن به این هدف، مدیران باید به نقش هایی روی 
آورند كه با شــرایط متحول محيطی متناسب باشند. توسعة كارآفرینی در كشور، 
ضمن فراهم آوردن زمينة رشد و توسعة پایدار، مسائل و مشکالت جاری، از جمله 
فقر، نابسامانی اجتماعی و فرهنگی، بی كاری دانش آموختگان دانشگاهی و معضل 
انبوه ســایر بی كاران را مرتفع خواهد كرد. دســتيابی به رشد و توسعة اجتماعی 
به عنوان یک چشــم انداز ملی، مهم ترین آرزوی هر ملتی اســت. اما تحقق چنين 
چشم اندازی به تدوین و اجرای راهبردهای اثربخش احتياج دارد. كارآفرینی یکی 
از اجرایی ترین این راهبردهاســت. بر این اساس، دستيابی به چشم انداز 20 سالة 
كشــور كه چارچوب اصلی چهار برنامة پنج سالة آیندة كشور را شکل می دهد، 

مستلزم توسعة كارآفرینی در ایران اسالمی است ]شعبانيان، 1387[.
در واقــع كارآفرینی كه به مفهوم كشــف و بهره برداری از فرصت ها به منظور 
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ارزش آفرینی در حوزه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است، 
پایه  و اســاس توسعة همه جانبه محسوب می شــود. مطالعات و تحقيقات نشان 
می دهند، كارآفرینی نقش شایسته و بایسته ای در رشد و توسعة اقتصادی، حضور 
فعال در بازارهای جهانی، رقابت، اشتغال زایی پایدار، توسعة عدالت، كاهش فقر، 

درامد ملی و حل مشکالت جامعه، دولت و بخش عمومی دارد. 
برای توســعة كارآفرینی در كشــور به كارآفرینان توانمند نياز است. منظور از 
توســعة كارآفرینی ایجــاد فرهنگ كارآفرینی در كشــور، تقویت گرایش مثبت 
عمومــی به كارآفرینی و در پی آن، افزایش نرخ فعاليت های كارآفرینانه اســت. 
كارآفرینی نه تنها یک حوزة علمی نوخاسته، بلکه نوعی راه و رسم زندگی است. 
واقعيت این است كه توسعه در كشور اسالمی ما مستلزم ظرفيت سازی كارآفرینانه 
در بخش هــای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه اســت. این امر به پرورش 
افرادی منجر می شود كه می توانند در بخش های متفاوت جامعه كسب و كارهای 
نوین ایجاد كنند، ظرفيت های موجود را توســعه دهند و با نوآوری، مشــکالت 
جامعه، دولت و بخش عمومی را كاهش دهند. در صورت تحقق این هدف مهم، 
از ظرفيت های بالقوة جامعه، حداكثر استفاده به عمل خواهد آمد و اشتغال زایی، 
عدالت و رفاه اجتماعی، توسعة پایدار، زندگی با نشاط، اميد به زندگی و اقتدار با 

عزم ملی در ایران اسالمی را به دنبال دارد.
بررسی ها نشان می دهند كه رشد بی كاری دانش آموختگان دانشگاهی افزایش 
یافته است. رفع معضل بی كاری دانش آموختگان با آموزش مهارت های كارآفرینانه 
به دانشجویان و دانش آموختگان همة رشته ها از یک سو، و توسعة انواع رشته ها و 
گرایش های جدید كارآفرینی در كنار سایر درس های رشته های موجود از سوی 
دیگر، ممکن خواهد بود. از این طریق، تعداد بيشتری از دانش آموختگان به سوی 
تأســيس كسب وكار و ایجاد اشتغال برای ســایر بی كاران گام برخواهند داشت. 
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اســتفاده از ظرفيت های موجود در توسعة فناوری پيشرفته به وجود افراد خالق، 
نوآور و كارآفرین در جامعه نياز دارد. این نياز در همة بخش ها و رشته ها مشهود 
و ملموس است. بنابراین توسعة كارآفرینی برای تأمين نيازهای كشور و دستيابی 

به هدف های ایران اسالمی ضروری است.

 توسعة اقتصادی و ايجاد فرصت های شغلی 
امروزه پدیدة كارآفرینی به عنوان علمی نو در كشــورهای توســعه یافته مدنظر 
قرار گرفته اســت، به طوری كه هم به صــورت عملی و هم در قالب تئوری در 
دانشــکده ها و مراكز علمی به عنوان یک رشتة موردنياز جامعه تدریس می شود. 
در بحث كارآفرینی آنچه اهميت دارد، توجه به ظرفيت ها و بســترهایی اســت 
كه در این زمينه وجود دارند. از جمله موانع و مشــکالت جوامع روستایی نبود 
سرمایه گذاری های مناسب در محيط های روستایی است. یکی از نظریه های توسعة 
اقتصــادی، نوآوری را عاملی  كليدی معرفی می كند كه نه تنها در توليد محصول 
جدید برای بازار، بلکه در جلب سرمایه گذاری در فعاليت های كارآفرینانة جدید 
نقش دارد. كارآفرینی تأثيری مثبت و مستقيم در بسياری از فعاليت های كشورها 
دارد. از یک ســو، سبب توسعة اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی می شود و از 

سوی دیگر، می تواند سبب بهبود وضعيت اجتماعی و فرهنگی جامعه شود.

 شيوه های حمايت مالی از كارآفرينان 
1. فراگير شدن مراكز مالی حمایت كننده از كارآفرینان در سراسر كشور و پشتيبانی 
و قبول بخشی از خطر سرمایه گذاری مؤسسه ها و مراكز مسئول توسعة فناوری 

با سازوكار مناسب توسط دولت؛
2. بسترسازی قانونی برای فعاليت های كارآفرینی؛
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3. تدوین قوانين و مقررات مالی و مالياتی مشوق فعاليت های كارآفرینی؛
٤. حمایت معنوی از كارآفرینان؛

٥. حمایت و تکریم افراد كارآفرین و ارزش محسوب شدن كسب درامد و ثروت 
از طریق كارآفرینی و معرفی الگوهای كارآفرین نمونه و موفق.

 نتيجه گيری 
مهم ترین آثار توسعة كارآفرینی، افزایش نوآوری، ارتقای سطح فناوری، افزایش 
اشتغال، توليد دانش فنی  و توليد و توزیع درامد در سطح جامعه است كه در نتيجه 
می تواند افزایش ثروت ملی و رشد اقتصادی جامعه را دربرداشته باشد. دگرگونی 
و تحوالت در سراســر جهان امروز، باعث شــده اند كه كارآفرینی بيش از پيش 
اهميت یابد و سازمان ها بيشتر از گذشته نيازمند نوآوری و كارآفرینی برای تطبيق 
با شــرایط جدید باشند. در حقيقت، ســازمان ها در ارتباط با كارآفرینی به عنوان 
مهم ترین عامل توســعة اقتصادی، می توانند سهم بيشــتری از بازارها را به خود 
اختصاص دهند. لذا با توجه به وجود نيروهای انسانی شایسته در سطح كشورمان 
و در دســترس بودن تجربه های ارزندة موجود در زمينة كارآفرینی در سطح دنيا، 
ضروری اســت برنامه ریزی های الزم در زمينة توسعة كارآفرینی در سطح كشور 
صورت گيرند. به عالوه، الزم اســت روح كارآفرینی در سراسر كشور گسترده 
شود تا جوانان كشور با شور و اشتياق به فعاليت های كارآفرینی رو آورند و خود 

مولد كار باشند؛ نه به دنبال كار در جامعه سرگردان شوند.

منابع
1. احمدپور داریانی، محمود )138٥(. کارآفرینی در کسب و کارهای خانگی. انتشارات محراب قلم. تهران.
2. گروه مدرسین مرکز کارآفرینی دانشگاه مازندران. کارآفرینی و مدیریت کسب و کار. دانشگاه مازندران.
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 تأملی بر تربيت روحية  كارآفرينی در مدرسه 
عظيم محبي
دكتراي تخصصي برنامه ریزي درسي

كليدواژه ها: فناوری، كسب و كار، نوآوری، كارآفرینی 

 تبيين كارآفريني 
كارآفرینــي طيفی از افرادي اســت كه همواره در تالش و تکاپو هســتند، به 
كار عشــق مي ورزند، كار را عبادت مي دانند، و براي كسب روزي حالل تالش 
مي كنند، تا افرادي كه با نوآوري به خلق فرصت هاي جدید كسب و كار مي پردازند. 
به عبارت دیگر، هریک از افراد نمره اي از كارآفریني دارند؛ از صفر تا ... . به طور 
طبيعي، هرچه به نمرة 100 نزدیک تر مي شویم، به ویژگي هاي كارآفریني مناسب تر 

نزدیک مي شویم كه از آن به »كارآفریني مناسب« یاد مي شود. 
كارآفرینان یا عامل تغييرند یا با تغييرات همراه مي شــوند )تغييرات اجتماعي، 

اقتصادي، فرهنگي و ...(.
در حالت معمولي، كارآفرینان افرادي هســتند كه تغييرات را به درســتي رصد 
مي كنند و متناسب با تغييرات، فرصت هاي كسب و كاري را به وجود می آورند. 
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در این معني، كارآفرینان شکارچي فرصت ها تلقي مي شوند.
همة انسان ها در مقابل تغييرات فناوري یک رویه را دنبال نمي كنند. عده اي با آن 
مقابله مي كنند، عده اي بي تفاوت هستند، عده اي همراه مي شوند، و عده اي هم به 
این موقعيت به عنوان یک فرصت می نگرند و از آن انواع فرصت هاي كسب وكار 

را ایجاد مي كنند.
در حالت خاص، كارآفرینان افرادي هســتند كــه با خالقيت و نوآوري عامل 
تغييرات هستند و تغييراتی اساسي را در عرصه هاي اجتماعي، اقتصادي و فناوري 
ایجاد مي كنند. برای مثال، افرادي كه تغييرات فناوري را باعث شده اند، كارآفرینان 
ناب هســتند. این افراد نيازآفریني مي كنند. نيازآفرینــي، نيازمند پيش بيني آینده 
است. این افراد با تحليل درست تغييرات اجتماعي و اقتصادي، ضمن نوآوري در  

فناوری هاي مورد نظر، فضاي كسب وكار جدیدي را طراحي مي كنند.
حال سؤال اینجاست كه: آیا مدرسه ها و خانواده به دنبال تربيت نسلي كارآفرین 

هستند یا كارمند؟
رویکرد غالب بر فعاليت هاي مدرســه ها و خانواده ها تربيت براي كارمند شدن 
اســت. تغيير این رویکرد به تغييــر فرهنگ آموزش و ارزشــيابي از محتوا، به 
موقعيت هاي واقعي زندگي و شــغلي، نياز دارد. به عبارت دیگر، الزم اســت به 
تربيت مهارت هاي كارآفریني توجه شــود. در مجموِع، با تحليل درست شرایط 
اقتصادي كشور و حتي جهان به این نتيجه مي رسيم كه رویکرد آموزش وپرورش 
باید از رویکرد تربيت كارمندمحوري به تربيت كارآفرین محوري تغيير یابد )البته 

در پيوند با ارزش هاي دیني و ملي(.
این رویکرد با سياســت هاي اقتصاد مقاومتي منطبق است. زیرا الزمة تقویت 
اقتصاد مقاومتي، توليد و صادرات است. براي دستيابي به چنين حالتي در كشور 
به تربيت نســلي نيازمندیم كه كارآفرین باشــد تا در آینده بتواند در عرصه هاي 
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مختلــف، وضعيت توليد را اصالح كند و با افزودن بر كيفيت توليدات داخلي و 
صادرات آن ها، ارزآوري در كشور را ارتقا بخشد. 

لذا هرگاه بتوانيم در گام نخســت نســلي با این ویژگي ها تربيت كنيم، و در 
گام هاي بعدي، با شناسایي افراد مستعد و كارآفرین، آن ها را به سمت توليدات با 
اولویت هدایت كنيم، فرهنگ كارآفریني در جامعه نهادینه مي شــود. با این اشاره 
در می یابيم كه تربيت كارآفریني با ميزان ارزآوري رابطه دارد. هر كشوري، هرچه 
ميزان صادرات و ارز باالتری داشته باشد،  فرایند كارآفریني را درست تر هدایت 

كرده است. 
عوامل زیر ضرورت اجتناب ناپذیر توجه به این رویکرد را نشان می دهند:

1. بي كاري درصد باالیي از تحصيل كرده ها؛
2. تغيير ماهيت مشاغل در جامعه با توجه به فناوري هاي جدید؛

3. پایين بودن استخدام هاي دولتي؛
٤. پایين بودن بهره وري؛

٥. توجه به سياست كاهش وابستگي به نفت و توسعة صادرات غيرنفتي؛
6. دستيابي به اشتغال مفيد و رضایت بخش در جامعه؛

7. توجه به رشــد مقاالت علمي در كشور بدون توجه به تبدیل آن به فناوري و 
تجاري سازي آن ها؛

8. اصالح روند تحصيالت تکميلي در كشــور و هدایت پایان نامه ها به ســوي 
مسئله هاي واقعي و نه صرفاً پژوهش براي پژوهش؛

9. اصــالح روند هدایت تحصيلي و شــغلي در آموزش وپــرورش با تأكيد بر 
رشته هاي فني و مهارتي؛

10. اصالح فرهنــگ آموزش و تدریــس در آموزش وپرورش و دانشــگاه ها، 
از رویکــرد انتقالي، به رویکرد كاوشــگري و كارآفریني محور )یعني مبتني بر 
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محصول و عملکرد واقعي(؛
11. اصالح فرهنگ ارزشــيابي یادگيري در آموزش وپرورش و دانشــگاه ها، از 

ارزشيابي صرفاً اطالعات به ارزشيابي عملکرد.
مقولة كارآفریني در كشــور ما با مقولة شغل، ایجاد كارخانه و ... شناخته شده 
است. در صورتي كه ایجاد شغل و ... محصول كارآفریني است. كارآفریني یعني 
ارزش آفرینــي در فضاي كســب وكار با بهره گيري از ریســک پذیري و نوآوري 
]محبي، 1395[. لذا كارآفریني در گام نخســت یک مقولة انســاني است. یعني 
افرادي كه بتوانند با خالقيت، نوآوري و پذیرش ریسک هاي مختلف به شکل هاي 

زیر در فضاي كسب وكار مؤثر باشند:
1. ارتقای كيفيت محصول؛

2. اصالح فرایند توليد؛
3. اصالح تکنولوژي و بهره گيري از فناوري هاي جدید؛

٤. اصالح فرایند توزیع؛
٥. اصالح روند بازاریابي و ...؛

6. و در نهایت، ایجاد كسب و كارهاي جدید.
رابرت هيســریچ  كارآفریني را فرایند خلق چيزي با ارزش تعریف كرده است 
كــه از طریق اختصاص زمان و تالش، همــراه با پذیرش خطرپذیري هاي مالي، 
رواني و اجتماعي و به منظور دریافت هاي پاداش هاي مالي و رضایت شــخصي 
از نتایج كار به دســت می آید ]به نقــل از فيض بخش، 1390[. با توجه به نکات 
گفته شــده، كارآفریني با سه كلمة »تغيير«، »فرصت« و »نيازآفریني« همراه است. 

لذا كارآفریني یعني:
 درك تغييرات و تبدیل آن ها به ضرورت هاي كسب وكار؛

 درك نيازها و نياز آفریني؛
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تحليل تغييرات موجود و پيش بيني تغييرات در آینده و خلق فناوري هاي جدید 
و زمينه سازي برای فرصت هاي كسب وكار جدید؛به عبارت دیگر: 

 كارآفریني فراتر از شغل و حرفه  است. شغل و حرفه محصول تفکر كارآفریني است.
 كارآفریني شيوة زندگي توأم با خالقيت، نوآوري و ریسک پذیري است؛

 كارآفریني مقوله ای فرهنگي است،  فرهنگ كشف فرصت یا خلق فرصت؛
 كارآفریني یک علم ميان رشته اي است )مدیریت، روان شناختي و اقتصاد(؛

 كارآفریني عالوه بر كسب و كارهاي مستقل، شامل كارآفریني درون سازماني و 
كارآفریني اجتماعي نيز مي شود.

 ويژگی های كارآفرينانه 
1. انگيزة پيشرفت )تمایل به موفقيت(

2. حس استقالل طلبي
3. كنترل دروني

٤. خالقيت و نوآوري
٥. ریسک پذیري )خطرپذیري(

6. تحمل ابهام

ویژگی های 
كارآفرینانه

تحمل 
ابهام

حس 
استقالل طلبي

ریسك پذیري 
)خطرپذیري(

 انگيزة پيشرفت 
)تمایل به موفقيت(

خالقيت
و نوآوري

كنترل 
دروني
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 مهارت هاي كارآفرينان 
 مهارت هاي فناورانه؛

 مهارت بازاریابي )شناخت بازار، اندازة بازار، مشتریان، رقبا و ...(؛
 مهارت مالي و حسابداري؛

 مدیریت )برنامه ریزي و تصميم گيري(؛
 مهارت هاي ارتباطي )گفت وگو، ...(؛

 مهارت فني و دانش مربوط به حوزة كاري؛ 
 مهارت های فرایند توليد و توزیع؛

 مهارت فرایند فروش؛
 مهارت هاي افکارسنجي؛

 مهارت تجزیه و تحليل قيمت؛
 مهارت شيوه هاي تبليغ؛
 مهارت هاي بانکداري؛

 مهارت هاي مربوط به سهام و بورس؛
 مهارت هاي مربوط به صادرات و واردات؛

 مهارت هاي مربوط به عرضه و تقاضا؛
 مهارت هاي مربوط به تحليل فرصت ها و تهدیدها؛

 مهارت هاي كار تيمي؛
 مهارت هاي امور تجارت؛

 مهارت مربوط به قوانين شركت؛
فهــم مؤلف از ماهيت كارآفریني آن اســت كه انگيزه بــراي موفقيت عامل 
كليدي در كارآفریني اســت. این عامل باعث خواهد شــد تــا ارادة فرد براي 
حركت و تالش تقویت شود. فرد در صورت برخورداری از چنين انگيزه اي )به 
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شــرط داشتن دانش و مهارت در حوزة كاري(، به طور طبيعي فهم اقتصادي را 
كسب خواهد كرد و با مطالعه و تجربه مي تواند تحليل مناسبي از وضعيت بازار، 
قيمت، توليد، عرضه و ... به دســت آورد. پس از راه اندازي كسب و كار آنچه 
اهميــت دارد،  مدیریت به معناي كلي اســت؛ از برنامه ریزي گرفته تا برقراري 

ارتباطات و ... . 

 ويژگي هاي مدرسة كارآفرين 
1. واگذاري اداره و مدیریت فعاليت هاي مدرسه به دانش آموزان؛

2. برپایي بازارچه هاي كســب وكار در مدرســه به منظــور تمرین مهارت هاي 
كسب وكار )فروش و ...(؛

3. واگذاري صفر تا صد برنامه ریزي و اجراي اردوها و ... به دانش آموزان؛
٤. تمرین پروژه هاي ساخت و توليد واقعي در مدرسه؛

٥. برگزاري مسابقه های مربوط به بورس و ... در مدرسه؛
6. به كارگيــري تدریس بــا رویکرد كار، مهارت و كارآفرینــي )پروژه، تکاليف 

عملکردي و ...(؛
7. به كارگيري ارزشيابي با رویکرد پروژه و عملکرد؛

8. ســاخت و توليد وسایل عملي ساده توسط دانش آموزان متناسب با درس های 
متفاوت؛ 

9. دست ورزي دانش آموزان با وسایل اوليه براساس موقعيت هاي طبيعي؛
10. انجام آزمایش و فعاليت هاي عملي در موقعيت هاي شبيه سازی شده و مجازي؛

11. بازدید از مراكز صنعتي و تهيه گزارش؛
12. توليد بازي رایانه اي با تم كار از سوي دانش آموزان؛
13. توليد كتاب داستان با تم كار از سوي دانش آموزان؛
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1٤. توليد روزنامه دیواري با تم كار از سوي دانش آموزان؛
1٥. مطالعة كتاب هاي غيردرسي با تم كار از سوي دانش آموزان؛

16. تشویق خانواده ها به خرید اسباب بازي با تم كار از سوي دانش آموزان؛
17. تشویق خانواده ها به واگذاري امور بانکي و ... به بچه ها؛

18. هدایت بازي و ســرگرمي هاي بچه ها به اســباب بازي با تم كار از ســوي 
دانش آموزان؛

19. تشویق خانواده  به راه اندازي كسب و كارهاي خانگي با كمک بچه ها؛
20. واگذاري مسئوليت امور فني منزل و مدرسه  به بچه ها؛

21. واگذاري مسئوليت خرید وسایل منزل به بچه ها؛ 
22. و ...

منابع
۱. محبي، عظیم )1398(. تربیت مهارت هاي تفكر و كارآفریني در مدرسه، مؤسسه مدارس یادگیرنده مرآت

۲. محبي، عظیم )1398(. ویژگي هاي تدریس و ارزشیابي، انتشارات مدرسه.
۳. مباني نظري سند تحول )1390(. شوراي عالي آموزش وپرورش.
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 طراحی الگوی مفهومی تأثير  مؤلفه های آموزش كارآفرينی 
 بر ايجاد نگرش كارآفرينانه

جواد آقا محمدي
دانشجوي دكتراي تخصصی مدیریت آموزشي

كليد واژه ها : كارآفریني، آموزش كارآفریني، مؤلفه هاي آموزش كارآفریني، نگرش 
كارآفرینانه.

 چكيده 
آموزش كارآفریني فرایندي اســت نظام مند كه با هدف توسعة دانش، مهارت، 
نگرش و ویژگي هاي شخصيتي و در قالب آموزش هاي رسمي ارائه مي شود. در 
ایــن فرایند، افراد غير  كارآفرین ولــي داراي توان بالقوه به صورتي خالق تربيت 
مي شــوند. با توجه به اینکه ویژگي هاي اصلي كارآفرینــان از قبيل ابتکار عمل، 
ریسک پذیري، استقالل طلبي، خالقيت، پشــتکار، مثبت اندیشي و ... اكتسابي و 
قابل آموزش هســتند، بنابراین آموزش كارآفریني امروزه به یکي از اساسي ترین 
فعاليت ها در نظام هاي آموزشي كشورهاي پيشرفته تبدیل شده است. اما آنچه در 
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این فرایند مهم و اساسي است، شناخت مؤلفه هاي اثرگذار بر آموزش كارآفریني 
در جهت ایجاد نگرش كارآفرینانه اســت كه هدف اصلي تحقيق حاضر را شکل 
مي دهد. در این تحقيق از رویکرد توصيفيـ  تحليلي استفاده شده و اطالعات مورد 
نياز از طریق مطالعه و تحليل ادبيات نظري و پيشينة پژوهشي )داخلي و خارجي( 
گردآوري شده است. در تحقيق حاضر، پس از بررسي و تشریح كامل مفاهيم و 
مؤلفه هاي كارآفریني، آموزش كارآفریني و مدل هاي نظري موجود در این زمينه، 
الگوي مفهومي تحقيق ارائه شده است. مؤلفه هاي آموزش كارآفریني كه سازه هاي 
الگوي مفهومي را شــکل مي دهند، در قالب مدل مبتني بر رویکرد سيستمي ارائه 
شــده اند كه عبارت اند از: ویژگي هاي شخصيتي كارآفریني؛ سياست و خط مشي 
آموزشي؛ فضا و تجهيزات آموزشي؛ شيوه و سبک آموزشي معلمان؛ سبک رهبري 

مدیران؛ ویژگي هاي معلمان؛ دوستان و هم ساالن؛ محتوا و برنامة درسي.

 مقدمه و بيان مسئله  
آموزش كارآفریني فرایندي اســت نظام مند كه با هدف توسعة دانش، مهارت،  
نگرش و ویژگي هاي شــخصيتي و در قالب آموزش هاي رســمي ارائه مي شوند 
]Tahlil Azim and Al-kahtani, 2015[. بــا توجه به اینکه ویژگي هاي اصلي 

كارآفرینان از قبيل ابتکار عمل، ریســک پذیري، استقالل طلبي، خالقيت، پشتکار، 
مثبت اندیشي و ... اكتسابي و قابل آموزش هستند، بنابراین آموزش كارآفریني امروزه 
به یکي از اساســي ترین فعاليت ها در نظام هاي آموزشي كشورهاي پيشرفته تبدیل 
شــده است. به طوري كه با فراهم كردن محيط مناســب و ارائة آموزش هاي الزم، 

نسبت به توسعه و تقویت این ویژگي هاي فردي اقدام مي شود ]زعفریان، 1394[.
 یکي از عوامل اثرگذار بر توســعه و ترویج آموزش كارآفریني، توجه خاص 
به تقویت نظام آموزشــي اســت. امروزه تقریباً در اكثر كشورهاي توسعه یافته و 
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در حال توســعه در همة پایه هاي تحصيلي، آموزش و ترویج كارآفریني جایگاه 
ویژه اي دارد ]رحمتي، مقيمــي و الواني، 1389[. آموزش مهارت هاي كارآفریني 
به شــکل فزاینده اي در طيف وسيعي از كشــورهاي گوناگون به عنوان جزئي از 
برنامة درســي آموزش و پرورش پذیرفته شده است. در فنالند آموزش كارآفریني 
از دبستان تا دانشگاه ارائه مي شود ]شکاري و همکاران، 1389[ در هلند، لهستان، 
ليتواني، بلغارستان و روماني، آموزش كارآفریني در دوره هاي متفاوت آموزشي در 
برنامة درس ملي گنجانيده شده است ]EACEA, 2012[. نتایج یک نظر سنجي 
در ایاالت متحده آمریکا از بنيان گذاران 549 شركت نشان داد كه 70 درصد آن ها 
معتقد هستند كه آموزش كارآفریني در كارآفرین شدن افراد در آینده نقش مهم و 
اساسي ایفا مي  كند ]Ghina and et al., 2015[. نتایج پژوهش دیگري نشان داده 
اســت كه مهم ترین عامل مؤثر در حركت كارآفریني از قوه به فعل، بروز روحية 

كارآفریني در افراد از طریق آموزش است ]مرادي و همکاران، 1390[. 
همان گونه كه بيان شد، در حال حاضر موفقيت كشورهاي پيشرفته و توسعه یافته 
در حل مشــکل بي كاري، نتيجة توجه ویژه به بحث كارآفریني، فرهنگ سازي، و 
بســط و تقویت روحيه و نگرش كارآفرینانه در نظام آموزشي از سنين كودكي و 
 .]Sesen and Pruett 204; Gutierrez and Zepeda, 2015[ نوجواني اســت
مطالعات در كشــورهاي اروپایي نشــان داده اســت كه آموزش هاي كارآفریني 
توانسته اســت، دانش كارآفریني را بين افراد افزایش دهد و در نتيجه بر كاهش 

 .]Eslambolchi, 2012[ نرخ بي كاري تأثيرگذار باشد
یکي از مهم تریــن اقدام ها در زمينة آموزش كارآفریني و خوداشــتغالي افراد 
تحت تأثيــر قرار دادن نگرش،  دانش و مهارت آن ها  نســبت به این امر اســت 
]آذركش، 1394[. ایجاد و تقویت ارزش ها، ســوق دادن نگرش ها به سمت تغيير 
]احمدي  مقيم، 1393؛ احمد پور داریاني، 1393[، و شناسایي و تحریک  انگيزه ها، 
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نگرش ها و رفتارهاي كارآفرینانه كه تحت عنوان فرهنگ ســازي كســب و كار 
 و كارآفریني از آن یاد مي شــود، از مؤلفه هاي اصلي آموزش كارآفریني هســتند 
 .]Arasti and Eavarjani, 2012 Ezeudu and et al., 2013; Bakar and et al., 2015[

بارگــر، نيل و ماهادي1 )2005( در نتایج تحقيق خــود بيان مي كنند كه آموزش 
كارآفرینــي بر نگرش، دانــش، رفتار و ویژگي هاي شــخصيتي كارآفرینان تأثير 

مي  گذارد. 
ایجاد نگرش، دانش و مهارت كارآفرینانه در افراد شــرط الزم براي بروز رفتار 
كارآفرینانه از سوي آنان است. »تئوري رفتار برنامه ریزي شده« استدالل مي كند كه 
نگرش ها، پيشــرو قصد و نيت، و مقدمة رفتار هستند ]الري، سوري و رحيميان، 
1394[. نظریة »توفيق طلبي«2 دیوید مک كله  لند3 دربارة انگيزه هاي روان شناسانه، 
عنصري بنيادین دربارة رفتار كارآفرینانه است. مک كله لند تأكيد داشت كه »نياز 
بــه موفقيت«،  عاملي مهم و با ارزش براي توصيف رفتار اقتصادي اســت. افراد 
داراي این نياز با احتمال بيشــتري نسبت به دیگران، كارآفرینان موفقي مي شوند 
]Casson, 2010[. مــک  كله لند معتقد بود كه با یک برنامة درســت در زمينة 

آموزش و پرورش مي توان روحية كاري را در جوامع تقویت كرد ]ميرزا محمدي، 
پورطهماسبي و تاجور، 1387[. 

با عنایت به آنچه گفته شد، هدف اصلي پژوهش حاضر طراحي الگوي مفهومي 
تأثير مؤلفه هاي آموزش كارآفریني بر ایجاد نگرش كارآفرینانه است و این سؤال 
كليدي و مهم قابل طرح و بررســي اســت كه: »چه عوامل و مؤلفه هایي نگرش 
كارآفرینانه را تحت تأثير قرار مي دهند؟« براي پاســخ گویي به این ســؤال مهم و 
كليدي با مراجعه به متون و اســناد معتبر و بررســي الگوهاي موجود و پيشينة 

پژوهشي، به واكاوي در این زمينه پرداخته ایم. 
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 اصول ايجاد و توسعة كارآفريني در نظام آموزشي 
انعطاف پذیري: خالقيت و كارآفریني در ذات خــود فرایند هاي منعطف، آزاد و 
سيال هستند. چارچوب هاي خشک و ثابت، و سياست ها، روش ها و قوانين 
غيرمنعطف كه بدون توجه به موقعيت ها و مقتضيات اجرایي مي شوند، از 

مهم ترین عوامل محدود كنندة خالقيت و كارآفریني به  شمار مي آیند. 
تمركززدایي: در نظام آموزشــي متمركز، تراكــم قدرت تصميم گيري آن هم در 
سطوح باالي هرم ســازماني، موجب كاهش مشاركت مدیران، معلمان، 
دانش آمــوزان و والدین مي شــود. همين امر، یعنــي تمركز در آموزش، 
كاستي هاي متعددي را به وجود مي آورد كه مهم ترین آن ها از دست دادن 
فرصت هاي رشد خالقيت و نوآوري و در نتيجه كارآفریني خواهد بود. 

تعامل با محيط: مركز آموزش كارآفرین بدون شــک نمي تواند دیوارهاي بلند و 
درهاي بسته داشته باشد. ایجاد و تقویت كارآفریني مستلزم تعامل گسترده 
با محيط اجتماعي و اقتصادي است. مدیریت آموزش كارآفرین باید پيوند 

عميق و همه جانبه اي بين مركز و جامعه برقرار  كند. 
جامعيت و هماهنگي: طرح توســعة كارآفریني بایــد مبتني بر اصل جامعيت و 
هماهنگي طراحي و تدوین شود. جامعيت بر گستردگي و شمول طرح، 
به نحوي كه در برگيرندة همة اجزا و عناصر خرد و كالن باشــد، تأكيد 
مي ورزد. از ســوي دیگر، هماهنگي بر هم ســویي و یکپارچگي اجزا و 

عناصري داللت دارد كه با هم در ارتباط و تعامل اند. 
تأكيد بر كيفيت: كارآفریني در مراكز آموزشي محصول مستقيم كيفيت برنامه ها، 
روش ها، فعاليت ها و فرایند هاي یاددهي- یادگيري است. آموزش بدون 
كيفيت، آموزشــي سطحي و غيراثربخش است كه توان تحقق هدف هاي 
عميق و اصيل آموزش ، از جمله كارآفریني را ندارد ]حسن مرادي، 1383[. 
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جدول1. مروري بر مطالعات تجربي صورت گرفتة داخلي و خا رجي
نتایج و یافته هاي تحقيقعنوانمحقق/ محققان 

مدیران و كارآفریني دانش آ موزان عابد زاده )1391(
متوسطة نظري و فني وحرفه اي

نتایج  تحقيق نشان داده است كه ارتباط معنا داري بين نقش 
مدیران مدرسه ها و تقویت روحية كارآفریني دانش آموزان 

وجود دارد. 

كنجوري و مهدي زاده 
)1392(

نقش دبيران و مربيان در آموزش و 
توسعة تفکر كارآفریني

نتایج بيانگر آن است كه دبيران و مربيان مي توانند با ایجاد 
شرایط و بستر الزم براي تقویت روحية كارآفریني در 

دانش آموزان نقش تعيين كننده و مهمي ایفا كنند. 

روشن و دیگران 
)1394(

بررسي رابطة بين آموزش كارآفرینانة 
معلم با روحية كارآفرینانه 

یافته هاي تحقيق حاكي از آن است كه بين آموزش 
كارآفرینانه، محيط آموزش و شيوه هاي آموزش كارآفریني با 

روحية كارآفریني دانش آموزان رابطه وجود دارد.

نادري و دیگران 
)1394(

 الگو سازي مفهومي تأثير مؤلفه هاي 
آموزش كارآفریني بر نگرش هنرجویان 

به كسب و كار در هنرستان هاي 
كاردانش 

مؤلفه هاي آموزش كارآفریني در این تحقيق شامل متغيرهاي 
ویژگي هاي فردي، مربيان، فضا و تجهيزات آموزشي، 

محتواي آموزش، رهبري تحولي و مشاورة شغلي و تحصيلي 
بوده است. 

مال حسيني، حجازي و 
نوه ابراهيم )1395(

نقش عوامل آموزشي در نگرش 
كارآفرینانه هنرجویان 

یافته هاي تحقيق نشان داد كه عوامل آموزشي )شيوة فعال 
تدریس، محتواي آموزشي و شيوة اجراي آموزش( نقش مهم 

و عمده اي در نگرش كارآفرینانه داشته اند. 

توركر و سلکوك4 
 )2008(

 عوامل تأثيرگذار بر قصد و نيت 
كارآفریني 

نتایج تحقيق بيانگر آن است كه آموزش سهم عمده اي در 
قصد، هدف و توسعة كارآفریني داشته است. 

سون لي و دیگران 
نتایج پژوهش نشان داد كه آموزش بر نگرش، دانش و بينش بررسي تأثير آموزش بر رفتار كارآفرینانه )2010( 

كارآفریني تأثيرگذار است. 

انوشا، ویجا یال اكشمي 
و ویجایال5 )2015(

مطالعة عوامل مؤثر بر قصد و نيت 
كارآفریني 

نتایج تحقيق نشان داد كه به جاي تأكيد بر عوامل محيطي 
و بيروني در قصد و تصميم كارآفریني، باید بر عوامل 

شخصيتي و درون زاي فردي تأكيد شود. 

دنانيو، آدجي و نایمکي6 
)2015(

عوامل تأثيرگذار بر قصد و نيت 
كارآفریني دانشجویان 

نتایج تحقيق بيانگر آن است كه قصد كارآفریني تابعي 
است از عوامل حمایت كنندة آموزشي، مانند تشویق 

عوامل آموزشگاهي، ارائة آموزش هاي الزم و حمایت هاي 
خانوادگي.
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جدول 1، مروري بر مطالعات تجربي صورت گرفته داخلي و خارجي در این 
مقاله را نشان مي دهد.

 مروري بر كاربرد مدل هاي نظري در آموزش كارآفريني 
مدلرفتاربرنامهريزيشدةآجزن)1991(

براســاس مدل رفتار برنامه ریزي شدة آجزن، ســه عامل اساسي و كليدي در 
تمایل به كارآفرینــي نقش بازي مي كنند كه عبارت انــد از: هنجارهاي جمعي؛ 
ارزش هاي فردي؛ توانایي ]Soon and et al, 2016[. البته این سه عامل به عنوان 
پيش بيني كننده هاي اولية تمایل به كارآفریني مطرح هســتند و نگرش نســبت به 
رفتار، هنجارهاي ذهني و قابليت هاي اجرایي پيش بيني كننده هاي ثانویة تمایل به 

كارآفریني محسوب مي شوند )نمودار1(. 

 ]Boissin, 2007[ نمودار 1. مدل رفتار برنامه ریزي شده آجزن

تمایل به كارآفریني

نگرش

هنجارهاي 
ذهني

هنجارهاي جامعه

توانایي

ارزش هاي فردي

قابليت اجرایي

مدلنياتكارآفرينانهلينان)2004(
لينان با اضافه كردن دانش كارآفرینی معتقد اســت كه دانش بيشــتر ادراكات 

واقعی تری از فعاليت های كارآفرینی را به دنبال خواهد داشت )نمودار2(.
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 ]Linan, 2004[  نمودار2. مدل نيات كارآفرینانة لينان

كشش فرد

هنجارهاي اجتماعي
نيت كارآفریني

دانش كارآفرینان

امكان پذیري ادراك شده

مدلرويكردشخصيتيياويژگيريچوآدكوك)1983(
درون مایة اصلي این رویکرد، تفاوت قائل شدن بين كارآفرین و غيركارآفرین 
است؛ با فرض اینکه ویژگي هاي شخصيتي كارآفرینان زیربناي رفتار و موفقيت 
آن ها را شــکل مي دهد. مدل نظــري و زیربنایي این رویکرد، مدل عمومي رفتار 
شناختي است كه رفتار انســان را مي داند. از طرز تلقي ها و انگيزه هاي وي طرز 

تلقي فرد هم به نوبة خود مبتني بر نظام ارزشي یا معيارهاي اوست )نمودار3(. 

نمودار3. مدل نظري رویکرد ویژگي ها ]آگهي و خالدي، 1390[

ارزش هانگرش رفتار

در مدل نظري رویکرد ویژگي ها، كارآفریني رفتاري قلمداد مي شود كه ناشي از 
انگيزه ها و عوامل انگيزشي كارآفریني است ]مصلح شيرازي، 1384[. 
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مدلسازههايالزمدركارآفرينيمككلهلند)1976(
به منظور ایجاد كارآفریني وجود شرایط و موقعيت هایي الزم و ضروري به  نظر 

مي رسد. سه شرط الزم براي تحقق كارآفریني عبارت اند از:
 وجود شخص كارآفرین؛ 

 وجود شرایط محيطي و منابع كافي و مناسب؛ 
 وجود سياست گذاري ها و قوانين مناسب.

از طرف دیگر، شناخت ویژگي هاي كارآفرینان به درك صحيح از این پدیده و 
پرورش ویژگي هاي مذكور در افراد به صورت برنامه هاي درسي و كالسي كمک  
شــایاني خواهد كرد و با این عمل یکي از شرایط الزم براي تحقق كارآفریني در 

كشور فراهم خواهد شد )نمودار 4( ]زماني و شریف زاده، 1384[.

نمودار4. مدل سازه هاي الزم در كارآفریني مک  كله لند ]آگهي و خالدي، 1390[

شرایط مساعد كارآفریني
كارآفریني

ویژگي هاي 
كارآفرین

شرایط محيطي

قوانين و مقررات

در ایــن الگو، با مطالعة منابع و متون موجود و بررســي مدل هاي گوناگون و 
مطالعات تجربي هشت مؤلفه شناسایي شدند كه مؤلفه هاي دروندادي و فرایندي 
روي هم رفته نگرش نســبت به كارآفریني را شــکل خواهند داد، نگرش مثبت 
نســبت به كارآفریني رفتار كارآفریني را به دنبال خواهد داشــت، و پيامد رفتار 
كارآفریني خلق ارزش براي خــود و جامعه خواهد بود. الگوي مفهومي حاضر 
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بــا نتایج تحقيقات عابــد زاده )1391(، جعفري و همــکاران )1392(، نادري و 
همکاران )1394(، ســبزه )1394(، روشــن و همکاران )1394(، یازرلو )1395( 
و مالحســيني )1395( در داخل كشور، و موریانو و جورجي ویسکي )2007(، 
اسالمبولچي )2012(، ژانگ و ژانگ )2013(، انوشا و همکاران )2015( و دنانيو 
و همکاران )2015( در خارج از كشــور، و مدل هاي نظري مک كله لند )1976(، 
رویکرد ویژگي هاي فردي ریچ و آدكوك )1982(،  و رفتار برنامه ریزي شده آجزن 
)1991( و لينان )2004( مطابقت و هم خواني دارد. پيشــنهاد هاي زیر مي توانند 
روي نگرش، قصد و نيت دانش آ موزان تأثير بگذارند و در نهایت رفتار كارآفریني 

دانش آموزان را به دنبال داشته باشند: 
 تأميــن فضا، امکانــات و تجهيزات كافــي و به روز، و تقویــت كارگاه ها و 

آزمایشگاه هاي موجود در مراكز آموزشي؛ 
 به خدمــت گرفتن مربياني با دانش و با ویژگي هایي از قبيل داشــتن روحية 
استقالل طلبي، خالق و نوآور كه این مهم از طریق آموزش هاي ضمن خدمت 

امکان پذیر است؛ 
 تقویت روحيه و ویژگي هاي فردي و شــخصيتي كارآفریني در فراگيرندگان با 
توجه به اینکه گفته شد، این ویژگي ها اكتسابي و از طریق آموزش دست  یافتني 

هستند؛ 
 بازنگري در محتواي كتاب  هاي درسي و تقویت آموزه هاي كارآفریني؛ 

 انتخاب و انتصاب مدیراني خالق، نوآور و ریسک پذیر كه خود عامل كارآفرین 
باشند. 

ارائةمدلمفهوميمؤلفههايتأثيرگذارآموزشكارآفريني
»مدل مفهومي پژوهش« ابزاري تحليلي است كه به كمک آن متغيرهاي پژوهش 
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و روابط ميان آن ها مشــخص مي شود. بيشــتر پژوهش هاي علمي مبتني بر مدل 
مفهومي هستند. مدل مفهومي در سنجش متغيرها و روابط ميان آن ها بسيار مؤثر 
است و تقریباً مبناي یک پژوهش علمي تلقي مي شود ]عابدي جعفري و رستگار، 
1386[. مــدل مفهومي آموزش كارآفریني پژوهش حاضر را مي توان براســاس 
مباني نظري و پيشينة پژوهشي و بررسي تحليلي مدل هایي كه داراي چهار دسته 
متغيرهاي دروندادي، فرایندي، بروندادي و پيامدها هستند، تشریح كرد )نمودار 

 .)5

نمودار٥. الگوي مفهومي تأثير مؤلفه هاي آموزش كارآفریني در جهت رفتارهاي كارآفرینانه

پيامد:
 خلق ارزش براي خود و جامعه 
 کاهش آسیب هاي اجتماعي 

 ایجاد رفتارهاي کارآفرینانه

برونداد:
 نگرش نسبت به کارآفریني

مؤلفههايفرايندي:
 شیوه و سبك آموزش 

 سبك رهبري مدیران مراکز آموزشي 
 محتوا و برنامة درسي

مؤلفههايدروندادي:
 ویژگي هاي شخصیتي 

دانش آموزان 
 ویژگي هاي مربیان 

 سیاست  و خط مشي هاي 
آموزشي 

 فضا و تجهیزات آموزشي
 ارزش ها و باورها

عوامل و سازه هاي درونداد ي آموزش كارآفریني تأثيرگذار بر نگرش كارآفرینانه 
عبارت اند از: 

ویژگي  هاي شــخصيتي  كارآفریني: به مجموع صفت ها، ارزش ها، نگرش ها، 
رفتارهــا و دیدگاه هایي كه یک فرد دارد و این خصوصيات به مثابه یک 
نيروي محركه براي او عمل مي كنند، ویژگي هاي شخصيتي گفته مي شود 
]نادري و همــکاران، 1394[؛ ویژگي هایي مانند تحمل ابهام، ســالمت 
 فکري، كنترل دروني،  نياز به موفقيت، ریسک پذیري، رؤیا پردازي و غيره 
]Gurol and Atsan, 2006[. برخــي از صاحب نظران علم كارآفریني 

معتقدنــد كه ویژگي هاي شــخصيتي عامل مؤثري بــر تصميم گيري در 
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 .]Moriano and Gorgievski, 2007[ كارآفریني به شــمار مي رونــد
اســالمبولچي )2012(، در تحقيقــي بــا عنوان »آمــوزش كارآفریني و 
مؤلفه هاي آن در ســازمان«، از ویژگي هاي شخصيتي كارآفریني به عنوان 
عوامل مهم آموزش كارآفریني یاد كرده است. ژانگ7 و ژانگ )2013( و 
انوشا و همکارانش )2015( در تحقيقي به نقش و تأثير ویژگي هاي فردي 

و شخصيتي بر قصد كارآفریني تأكيد كرده اند. 

سياست و خط مشي آموزشي: سياســت و خط مشي آموزشي، فرایندي پویا و 
تعاملي اســت و عوامل متعدد فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي در 
ســطح كالن )دولت ها( و در سطح خرد )مدرســه( درتدوین و اجراي 
آن نقــش دارند ]بل و استونســون8، 1392[. با وجود ریشــه دار بودن 
فرهنگ كارآفریني در فرهنگ ملي و اســالمي ]نجم/39 و 40؛ هود/61[ 
و تأكيد هایي كه در اســناد باالدســتي در برنامة ششم توسعة اقتصادي، 
اجتماعي و فرهنگي و سند تحول بنيادین آموزش و پرورش )راهکار 1-6، 
5-5، 5-6، 5-18، 3-21( و برنامة درسي ملي وجود دارد، متأسفانه هنوز 
موضوع كارآفریني و اهميت آن در خط مشي هاي اجرایي دولت انعکاس 

مناسبي نيافته و این موضوع در نظام آموزشي بسيار مشهود است. 

فضا، امكانات و تجهيزات آموزشــي: فضاي آموزشي عنصري است كه همة 
فرایند هاي یاددهي- یادگيري درون آن انجام مي گيرند. تجهيزات آموزشي 
نيز به همة امکاناتي اطالق مي شود كه مي توانند در محيط آموزشي شرایط 
را به وجود آورند كه یادگيــري مؤثرتر صورت گيرد ]نادري و دیگران، 
1394[. یازرلو )1395(، در تحقيقي با عنوان »ســهم آموزش  و پرورش در 
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توسعة كارآفریني«، به چند عامل اشــاره مي كند كه یکي از آن ها فضا و 
امکانات و تجهيزات آموزشي است. 

ارزش ها و باورها )فرهنگ كارآفریني(: بســياري از پژوهشــگران معتقدند كه 
كارآفریني پدیده اي فرهنگي است. محيط فرهنگي شامل باورها و عقاید 
افراد جامعه در خصوص آنچه كه فعاليت هاي مناســب و مشروع است، 
مهم ترین عامل تأثيرگذار بر كارآفریني تلقي مي شود. كارآفریني زماني در 
جامعه گسترش پيدا مي كند كه كارآفرینان مورد تقدیر و از احترام باالیي 
برخوردار باشــند. كو9 )2003( و درنان و كنــدي10 )2005( معتقدند 
كه مدل هــاي نقش نيز بر تقویت روحية كارآفرینــي و در نهایت رفتار 
كارآفریني تأثيرگذارند كه در این ميان نقش خانواده و والدین و دوستان 

بسيار برجسته است ]عباس زاده، 1394[.

معلمان و توانایي هاي آنان )ویژگي هاي مربيان و معلمان(:  منظور این اســت 
كه معلمان و مربيان به خصوصياتي همچون هدایت شــاگردان به سمت 
هدف هاي آموزشي مجهز باشند. ]فتحي واجارگاه، 1388، به نقل از: نادري 
و همکاران، 1394[. مربي و معلم خوب به شاگردان خود انگيزه مي دهد، 
عملکردشــان را تحليل مي كند، بازخورد ارائه مي دهد، دربارة چگونگي 
عملکرد و نحوة یادگيري عملکرد آنان را راهنمایي مي كند، و ســرانجام، 
تعمق دربارة بيان آنچه آموخته شده را تشویق مي كند ]فرددانش، 1382[. 
از جمله صفت هایي كه این معلمان باید داشــته باشند تا خود عامل مهم 
تأثيرگذار باشــند، مي توان به عالقه، صبر و بردباري، خودباوري، كنترل 

دروني و خالقيت و نوآوري اشاره كرد. 
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مؤلفه ها و سازه هاي فرایندي آموزش كارآفریني تأثيرگذار بر نگرش كارآفرینانه 
عبارت اند از: 

شــيوه و سبك آموزش: سبک عبارت است از روش خاص ادراك و بيان افکار 
به وسيلة تركيب كلمات و انتخاب الفاظ و طرز تعبير ]ایران زاده، 1390[. 
مالحســيني و همکارانش )1395( در تحقيقي با عنــوان »نقش عوامل 
آموزشي در نگرش كارآفرینانه«، به مؤلفة شيوة آموزش )تدریس( به عنوان 
عامل مهم اشاره كرده اند. روشــن و همکارانش )1394( در تحقيقي كه 
به بررســي رابطة بين آمــوزش كارآفرینانة معلم با روحيــة كارآفرینانة 
دانش آموزان دورة متوســطه پرداختند، نتيجه گرفتند: شيوه هاي آموزشي 
مربي و معلم نقش اصلي در شکل گيري روحية كارآفرینانة دانش آموزان 

بازي مي كنند. 

ســبك رهبري مدیران: سبک رهبري عبارت است از الگوهاي رفتاري دائمي و 
مستمر كه افراد هنگام كار با و به وسيلة دیگران از آن استفاده مي كنند و به 
وسيلة  افراد دیگر درك مي شوند ]Hassan and et al., 2016[. عابد زاده 
)1391(، در تحقيقــي با عنوان »مدیــران و كارآفریني دانش آموزان دورة 
متوسطة نظري و فني وحرفه اي« نشان داد كه بين نقش مدیران مدرسه ها 
و تقویــت روحية كارآفریني دانش آموزان رابطة مثبت و معناداري وجود 
دارد. بنابراین، ســبک مدیریتي مدیر مدرســه  یکي از عامل هاي مؤثر در 

آموزش كارآفریني است. 

محتوا و برنامة درسي: محتوا به فرایند هاي شناختي اشاره دارد كه یادگيرندگان 



35

هنگام تفکر دربارة محتوا مورد اســتفاده قرار مي دهند ]فتحي واجارگاه، 
1388، بــه نقل از: نــادري و همــکاران، 1394[. جعفري و همکارانش 
)1392( در تحقيقي با عنوان »بررســي تأثير محتواي درس كارآفریني بر 
پرورش مهارت هاي كســب و كار در دانشجویان رشته هاي كشاورزي« 
نشــان داد كه از دید دانشجویان، محتواي درس كارآفریني بر آشنا شدن 
آن ها با اصول، مباني، مفاهيم و غيره تأثير مثبت داشته است. سبزه )1394( 
در تحقيقي بيان مي كند كه كارآفریني در قالب الگوهاي برنامة درســي از 

سنين قبل از دبستان، زمينة رشد و شکوفایي آن ها را مهيا مي سازد. 

برونداد آموزش كارآفریني: در مدل مفهومي ســازه هاي تأثيرگذار بر آموزش 
كارآفرینــي عوامل درونداد و فرایندي روي هــم رفته برونداد و یا همان 
نگرش كارآفرینانه را سبب خواهند شد. نگرش كارآفریني عبارت است 
 .]Ismail, 2015[ از ميــزان مطلوب یا نامطلوب بودن یک عمل و رفتار
نگرش نسبت به كارآفریني عبارت است از آمادگي رواني براي انجام كار 
كه این آمادگي رواني مي  تواند مثبت، منفي یا خنثا باشد. وقتي به هر دليلي 
فرد از انجام كار خوشــش نياید و به دنبــال فرصتي بگردد تا از زیر كار 
شــانه خالي كند، داراي نگرش منفي نسبت به كار است. در نگرش خنثا 
فرد هيچ احساس مثبت یا منفي نسبت به كار ندارد. اما در نگرش مثبت 
كه هدف ما در اینجا نيز همان نگرش مثبت به كســب وكار و كارآفریني 
است، فرد با عشق و عالقه به كار مي نگرد، كسب و كار را عامل موفقيت 
فردي و اجتماعي خود مي داند و از انجام كار احساس رضایت و شادماني 

مي كند]مدرسي و مدرسي سریزدي، 1394[.
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پيامدهــاي آمــوزش كارآفریني: در مــدل مفهومــي مؤلفه هــاي آموزش 
كارآفرینــي، بعــد از ایجاد نگــرش رفتــار كارآفرینانه در فــرد، رفتار 
كارآفرینانه در او شــکل خواهــد گرفت كه پيامد آمــوزش كارآفریني 
اســت. هر چند بيشــتر شــواهد و قرائن پيرامون پيامد و آثار آموزش 
كارآفریني برگرفته از گفته ها و شــنيده ها هســتند، امــا همين گفته ها و 
شــنيده ها بســيار ارزشــمندند. موفقيت اقدامات كارآفریني را مي توان 
 در كاهش فقر، ایجاد اشــتغال، مســئوليت پذیري و خوداشتغالي دانست 
]Eslambolchi, 2012[. بــا نگاهــي به همة ایــن عوامل و مؤلفه هاي 

یاد شــده مي توان گفت كه خلق ارزش براي خود و جامعه پيامد اصلي 
آموزش كارآفریني است. 

پينوشتها
1.Burger, Oneill & Mahadea
2. Achievement
3. Mac Clelland
4.Turker & Selcuk
5.Anusha, Vijayalakshmi & Vijayan
6. Denanyoh, Adjei & Nyemekye
7. Zhang 
8. Bell & Estevensoon
9. Cow
10. Drennan & Kennedy

منابع
1. قرآن كریم

و  فني وحرفه اي  آموزش  رشد  فصلنامة  كارآفریني«.  فرهنگ  »تبیین   .)1394( سید مصطفي  آذركش،   .2
كاردانش. دورة یازدهم. شمارة 2.

3. آگهي، حسین )1390(. آموزش كارآفریني. انتشارات دانشگاه خوارزمي. كرمانشاه. 
4. احمد پور داریاني، محمود )1393(. كارآفریني. انتشارات ساكو. تهران. 

5. احمدي مقیم، عباس )1393(. كارآفریني. انتشارات فراگیر هگمتانه، همدان. 
6. ایران زاده، نعمت اهلل )1390(. »نظریة سبك در ایران )روش هاي سبك شناسي(«. فصلنامة سبك شناسي نظم 

و نثر فارسي. سال چهارم. شمارة 2.
7. بل، لس و استونسون، هوارد )1392(. سیاست گذاري آموزشي. ترجمة محمود ابوالقاسمي و كورش فتحي 

و اجارگاه. انتشارات نورالثقلین. تهران. 
بر  كارآفریني  درس  محتواي  تأثیر  »بررسي   .)1392( مجتبي  تجري،  سمیه؛  محمد ي زاد،  رویا؛  جعفري،   .8



37

پرورش مهارت هاي كسب و كار در دانشجویان رشته هاي كشاورزي مازندران«. پنجمین همایش ملي آموزش. 
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي. تهران. 

9. حسن مرادي، نرگس )1383(. »كارآفریني چالش  نوین مدیریت آموزشي. مجموعه مقاالت همایش ملي 
مهندسي اصالحات در آموزش و پرورش«. انتشارات پژوهشكده تعلیم و تربیت. تهران. 

10. رحمتي، محمد حسن؛ مقیمي، سید محمد؛ الواني، سید مهدي )1389(. »تحلیل نظام خط مشي گذاري براي 
آموزش غیر رسمي كار آفریني در ایران«. توسعة كار آفریني. سال سوم. شمارة 9.

11. روشن، محمد رحیم و همكاران )1394(. بررسي رابطة بین آموزش كارآفرینانة معلم با روحیة كارآفرینانه 
دانش آموزان دورة متوسطة شهر تهران. اندیشه هاي نوین تربیتي. دورة 11. شمارة 1.

12. زعفریان، رضا )1394(. »كاشف در جست وجوي استعداد هاي كارآفرینانه«. دو  ماهنامة شوق تغییر. سال 
چهارم. شمارة 20.

و  كارآفریني  توسعة  كارآفریني«. سمینار  و  )1384(. »جنسیت  مریم  و شریف زاده،  زماني، غالمحسین   .13
تجلیل از زنان كارآفرین. شیراز. 

14. سبزه، بتول )1394(. »طراحي الگوي برنامة درسي  كارآفریني براي كودكان پیش از دبستان و ارزشیابي 
آن از دیدگاه متخصصان برنامة درسي، كارآفریني و مربیان«. فصلنامة مطالعات پیش دبستان و دبستان. سال 

اول. شمارة1.
15. سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)1390(. وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي ایران. تهران. 

16. شكاري، عباس؛ صدیقیان، غالمحسین؛ محمدي، علي )1389(. كارآفریني آموزشي. نشر شاسوسا. كاشان. 
17. عابد زاده، عشرت )1391(. مدیران و كارآفریني دانش آموزان متوسطه نظري و فني وحرفه اي دخترانه شهر 

ري. رشد آموزش فني وحرفه اي و كاردانش، دورة هشتم، شمارة 2، صص 40-49.
تعاریف،  مفاهیم،  سازمان ها  در  معنویت  ظهور   .)1386( عباسعلي  ستگار،  و  حسن  جعفري،  عابدي   .18

پیش فرض ها، مدل  مفهومي. فصلنامة علوم مدیریت ایران. سال دوم. شمارة 5.
19. عباس زاده، حسن )1394(. گرایش به كارآفریني. انتشارات گهواره كتابیران. تهران. 

20. فردانش، هاشم )1382(. مباني نظري تكنولوژي آموزشي. انتشارات سمت. تهران.
كارآفریني«.  تفكر  توسعة  و  آموزش  در  دبیران  »نقش   .)1392( حسین  مهدي زاده،  و  زكیه  كنجوري،   .21

پنجمین كنفرانس ملي آموزش. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي. تهران. 
22. الري، امیر؛ سوري، علیرضا؛ رحیمیان، یزدان )1394(. »بررسي محتوا و كتاب هاي مدل آموزش كارآفریني 
از بعد میزان توجه به نگرش كارآفرینانه با تكنیك ویلیام رومي«. سومین همایش بین المللي مهارت آموزي و 

اشتغال. سازمان آموزش فني وحرفه اي كشور. تهران. 
23. مدرسي، سیده جمیله و مدرسي سریزدي، سیدمحمد مهدي )1394(.  كارآفریني. انتشارات ترمه. تهران. 
24. مرادي، حوریه؛ شعبانعلي فمي، حسین؛ كرمي، غالمحسین )1390(. »ضرورت توسعة آموزش كارآفریني 

در نظام آموزش عالي«. فصلنامة مهندسي مشاور. شمارة 53.
25. مصلح شیرازي، علینقي )1384(. »مقایسة ویژگي هاي كارآفریني دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز«. 

سمینار توسعة كارآفریني و تجلیل از زنان كارآفرین. شیراز. 
نگرش  در  آموزشي  عوامل  »نقش   .)1395( عبدالرحیم  ابراهیم،  نوه  اسد؛  طاهره؛ حجازي،  مالحسیني،   .26

كارآفرینانه هنرجویان«. رشد آموزش فني وحرفه اي و كاردانش. دورة یازدهم. شمارة 3.
27. میرزا محمدي، محمد حسن؛ پورطهماسبي، سیاوش؛ تاجور، آذر )1387(. »موانع و راهكارهاي كارآفریني 

در نظام آموزش عالي ایران«. كار و جامعه. شمارة 97.
نگرش  بر  كارآفریني  آموزش  مؤلفه هاي  تأثیر  مفهومي  »الگو سازي   .)1394( همكاران  و  نادر  نادري،   .28

هنرجویان به كسب و كار در هنرستان هاي كاردانش«. نشریة كارآفریني در كشاورزي. شمارة دوم. 
29. یازرلو، صفرعلي )1395(. »سهم آموزش و پرورش در توسعه كارآفریني«. فصلنامة رشد آموزش فني وحرفه اي 

و كاردانش. دورة دوازدهم. شمارة 1.



38

آموزشفنیوحرفهای

  آموزش های فنی و حرفه ای و تربيت تكنسين ماهر در ايران 

سيده جميله مدرسی سریزدی
 كارشناس ارشد مدیریت آموزشی

 آسيه السادات مدرسی سریزدی
كارشناس ارشد برنامه ریزی درسی

 چكيده 
اصوالً آموزش در بدو امر به شکلی كاربردی بوده و نظام اولية آموزش براساس 
اســتاد شاگردی شــکل گرفته است. اما رشد و توســعة تکنولوژی موجب شد 
به آموزش های فنی به شــکلی علمی برخورد شــود و در سيستم های آموزشی 
به گونه ای خاص مورد توجه قرار گيرد. در این مقاله تالش شده است سير تحول 
آموزش های فنی و حرفه ای در ایران به صورت اجمالی بيان شود و سير تغييراتی 
كه این دســته آموزش ها در طی زمان، چه به صورت مثبت و چه منفی، شــاهد 
بوده اند بيان گردد. البته چون در این بررسی تمركز اصلی بر روی آموزشکده های 

فنی بوده سير تحول این مراكز مورد بررسی قرار گرفته است.

كليدواژه ها: آموزش های فنی حرفه ای، ماهر، مهارت تکنولوژی
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 مقدمه 
در جهان كنونی، ســير تحوالت و رخدادها به ســرعت و با شــتابی فزاینده 
بسياری از وضعيت ها و بافت های سنتی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی كشورها 
را دستخوش دگرگونی ساخته  و برای عقب نماندن از سير تحوالت سریع رقابت 
ســخت پيچيده و تنگاتنگی را ميان جوامع مختلف به دنبال داشته است. یکی از 
راه هایی كه می تواند اســباب ترقی و رشد و وسيله ای برای تبادل اطالعات فنی 
و فناوری )تکنولوژي( روز و كســب دانش بيشتر باشد مراكز فنی و حرفه ای و 

آموزش های مربوطه است.
آموزش فنی و حرفه ای فعاليت هایی اســت كه فرد را برای احراز شغل، حرفه 
و كســب و كاری آماده می كند و یا كارایی و توانایی او را در انجام آن ها افزایش 
می دهد )پژوهشکدة تعليم و تربيت، 1379، ص 107(. از اهداف مهم آموزش و 
پرورش در بخش فنی و حرفه ای تربيت تکنيســين های ماهر به منظور به گردش 
درآوردن چرخ های اقتصاد كشور در كارخانه ها، كارگاه ها و سازمان ها و استفادة 

صحيح از منابع و معادن و ذخایر ارزی بوده است. 
اینجاســت كه باید اهميــت و جایگاه آموزش های فنــی و حرفه ای و تربيت 
تکنيســين های ماهر و تعمق و تفکر در رشد و توسعة جایگاه آن، نه به صورت 
یک شــعار احساســات برانگيز، بلکه ضرورتی اجتناب ناپذیر كه نشئت گرفته از 
بينش و شــعور اجتماعی مجریان و برنامه ریزان است مورد توجه قرار گيرد. لذا 
آشــنایی با ســير تحول آموزش های فنی و حرفه ای به ویژه در سطح عالی كه در 
تربيت تکنسين های ماهر نقشی اساسی ایفا می نماید، می تواند فرصت مناسبی در 
اختيار برنامه ریزان جهت تعمق بيشتر قرار دهد. بدون شک شناخت روند گذشته 

می تواند مسئوالن را در برنامه ریزی مناسب در آینده یاری نماید.
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  سير تاريخی شكل گيری آموزش های فنی و حرفه ای  
تاریخ آموزش و پرورش برای كار تقریباً به چهار هزار ســال پيش برمی گردد. 
ابتدایی ترین نوع آموزش و پرورش حرفه ای به شــکل كارآموزی بوده است. در 
ابتدایی ترین شــکل، آموزش و پرورش برای كار به طریقی سازماندهی شده بود 
كه طی آن »دانش پایه« در فضای كالس درس و »مهارت های كاربردی« در ضمن 
كار توســعه می یافت. هرچند برنامه های كارآموزی همزمان با تخصصی تر شدن 
قلمروهای مختلف مهارتی به سرعت توسعه یافتند، ولی همواره در فضای واقعی 

كار بر آموزش و تربيت تأكيد می شد.
در قرن شانزدهم برای نظام كارآموزی جایگزین هایی شدیداً مدنظر قرار گرفت. 
نظام كارآموزی با پيشرفت انقالب صنعتی در اوایل قرن نوزدهم ميالدی شروع به 
فرود و پس رفت كرد، به طوری كه برنامه های كارآموزی سابق دیگر نمی توانست 

به تقاضاهای زیاد برای كارگر ارزان و غيرماهر پاسخ گوید. 
در ســال 1876 »ویکتور دالوس« رویکرد جدیــدی مرتبط با تدریس صنایع 
مکانيکی را تشریح كرد كه برای آموزش حرفه ای در ایاالت متحده حکم كاتاليزور 
را داشت... در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بيستم مدارس فنی، مدارس كسب 
و كار بازرگانی شدند و مدراس متوسطه كشاورزی به شکوفایی رسيد. بسياری از 
برنامه های ارائه شده در این مدارس از نظر هدف و مقصود مشابه آن چيزی است 

كه در آموزشکده ها و مدارس متوسطة جامع امروزی یافت می شود.
در قرن بيستم تمایل عمومی بيشتری نسبت به آموزش حرفه ای پدید آمد. طی 
این دوره دو چهرة برجسته، »چالز پراسر و جان دیویی« مواضع فلسفی متفاوتی 
را درخصوص جایگاه آموزش حرفه ای ارائه دادند. با آغاز دهة شــصت ميالدی، 
مــردم این نکته را دریافتند كه جهان به تدریج در حال تغيير از حالت اقتصادهای 
مجزای كشــوری به ســمت اقتصاد فراگيرتر و جهانی تر است. همزمان انقالب 
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فنی نيز در حال وقوع بود. بدیهی اســت تغييرات ایجاد شده در  محيط كار، نوع 
متفاوتی از قانون آموزش حرفه ای را اقتضا می كرد. چنين قانونی می بایست مربيان 
را تشویق می كرد تا دانش آموزان را به نحوی آماده كنند كه سطوح مهارت علمی 

آن ها با تخصص فنی شان برابری كند.
قانون آمــوزش حرفه ای و فناوری كاربردی 1990 »كارل پرگينز« بر اســاس 
این ایده شــکل گرفت و برخالف قانون قبلی كه بر تمایز گســتردة بين آموزش 
علمی و آموزش حرفه ای تأكيد داشت. قانون پرگينز2 از تلفيق مطالعات آموزش 
حرفــه ای و علمی حمایت می كرد. عالوه بر ایــن قانون، مصوب جدیدتری كه 
الیحة »فرصت های از مدرســه تا كار« 1994 ناميده می شود نيز بر مبنای عناصر 
فراكنشی قانون پركينز2 تدوین شده است، كه هر دو با دیدگاه های »جان دیویی« 
هماهنگی دارد و بسياری از ایده های جان دیویی را درخصوص مدارس و آموزش 

مدرسه ای منعکس می كند )تلخيص، خالقی و فتحی، 1390، صص23- 16(.

  مدارس عالی فنی و حرفه ای در ايران  
در ایران تا زمان صفویه آموزش حرفه ای بيشــتر به روش استاد- شاگردی و 
در كارگاه ها و كارخانه ها صورت می گرفت )مرجانی، 1373، ص 47(. در زمان 
قاجاریه نخستين مدرسه ای كه به سبک جدید توسط دولت ایجاد شد دارالفنون 
بود كه سنگ بنای آن در سال 1266 هجری قمری در تهران گذاشته شد و چون 
تصميــم بر آن بود كه هر فنی در آن تعليم شــود، نام این مدرســه را دارالفنون 
گذاشــتند )وكيليان، 1388، ص120(. تأسيس دارالفنون توسط اميركبير سرآغاز 
نهضت علمی جدید در ایران محســوب می شود و از مهم ترین اقدامات علمی و 
فرهنگی در تاریخ آموزش و پرورش ایران به شــمار می آید )سركارآرانی، 1382، 

ص277(.
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مدرسة ایران و آلمان اولين مدرسة فنی پس از دارالفنون محسوب می شود كه از 
آن به عنوان هنرستان فنی ایران یاد می شود )1363 ه.ق( )وكيليان، ص74(. اولين 
مدرسة حرفه ای دولتی در ایران نيز در سال 1289 ه-ش به ریاست كمال الملک، 
به نام مدرسة صنایع مستظرفه، دایر شــد )قرابگيان، 1325، ص86( و پس از آن 

مدارس حرفه ای متعددی در ایران تأسيس شد.
مدارس فنی و حرفه ای موجود در كشور تا پيش از جنگ جهانی دوم به كمک 
معلمان خارجی و خصوصاً اتباع آلمان اداره می شد. در سال 1320 به دليل اثرات 
ناشی از جنگ جهانی و اشغال كشور توسط نيروهای متفقين اكثر معلمان بيگانه 
از كشــور خارج شدند و ادارة هنرســتان ها به معلمان ایرانی واگذار شد و از آن 
پس نياز به معلمان متخصص جهت آموزش و در هنرستان ها روز به روز افزایش 
یافت. از ســال 1338 به منظور تأمين كادر آموزشی هنرســتان ها، چهار دوره از 
دانش آموختگان )فارغ التحصيالن( ممتاز هنرستان های كشور به آلمان اعزام شدند، 
كه پس از مراجعت به تدریس در مراكز فنی و حرفه ای پرداختند. با افزایش تعداد 
هنرســتان ها نياز به معلم فنی و حرفه ای نيز بيش از پيش احساس شد. از این رو 
مراكزی جهت تربيت معلم هنرســتان های فنی و حرفه ای در قالب مركز تربيت 

معلم در كشور ایجاد شد )مدرسی، 1377(.

  مركز تربيت معلم فنی و حرفه ای  
نخســتين مركز تربيت معلم فنی وحرفه ای در ســال 1339 با تصویب شورای 
عالی آموزش و پرورش در تهران شــروع به كار كرد و این مركز به نام هنرسرای 
مقدماتی پسران با 16 دانشجو فعاليت خود را آغاز كرد. در سال 1340 نيز مركزی 
جهت تربيت معلم فنی دختران با 33 دانشجو تأسيس شد. این مركز تنها 9 سال 
به فعاليت آموزشــی  مشــغول بود. دورة تحصيلی در این مراكز یک سال بود و 
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داوطلبان از  ميان دانش آموختگان هنرستان های صنعتی پذیرفته و متعهد می شدند 
كه مدت پنج سال در آموزش و پرورش خدمت نمایند.

مركز تربيت معلم پســران از ســال 1340 به هنرسرای مقدماتی بهبهانی تغيير  
نام یافت. برای همکاری در ادارة این مركز در ســال 1340 قرارداد ســه جانبه ای 
بين ایران، فرانسه و مؤسسة بين المللی كار منعقد گردید و به موجب آن تعدادی 
كارشناس فنی از كشورهای مختلف به این مركز جذب شد. طبق همين قرارداد 
هر ساله تعدادی از دانش آموختگان ممتاز این مركز به مدت یک سال برای تکميل 
تحصيالت به كشور فرانسه اعزام می شدند. این قرارداد تا سال 1346 برقرار بود 

)اقمشه، 1366، ص 22(.
در ســال 48- 1347 مــدت آموزش در این مركز بر طبق اســاس نامة جدید، 
كه به تصویب وزارت علوم و آموزش عالی رســيد، به دو ســال افزایش یافت 
و به دانش آموختگان آن نيز مدرك فوق دیپلم )كاردانی( اعطا می شــد. با افزایش 
هنرســتان های صنعت و مدارس حرفه ای در كشور و نياز به تأمين كادر آموزشی 
آن ها از سال 1353، تعداد این مراكز نيز افزایش یافت. این مؤسسات، كه به مركز 
تربيت معلم فنی و حرفه ای تغيير نام یافتند تا ســال 1357 عموماً در رشــته های 
ســاختمان، اتومکانيک، برق، حرفه و فن و همچنين در رشــتة خدمات اداری و 
بازرگانی فعاليت داشــتند. تعداد این مراكز در ســال 1357 به 10 واحد و تعداد 

دانشجویان آن ها به 5727 نفر رسيد.
داوطلبان مراكز تربيت معلم نيز از بين دیپلمه های هنرستان های فنی و همچنين 
از هنرستان های كشاورزی پذیرفته می شدند و از آن ها نيز تعهد خدمت به مدت 
5 سال در آموزش و پرورش گرفته می شد. قابل ذكر است كه این مؤسسات همه 

تحت نظر دفتر امور مركز تربيت معلم فنی و حرفه ای اداره می شدند.
مدارس عالی دیگری به جز مراكز تربيت معلم، نيز از ســوی وزارت آموزش و 
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پرورش ایجاد شد كه از جملة آن ها انستيتو تکنولوژی و آموزشگاه های بهداشت 
مدارس و نيز مدرســة عالی فنی تهران بود. انستيتو تکنولوژی و همچنين مدرسة 
عالی فنی و مراكز مشــابه آن ها عمدتاً با هدف پر نمودن خأل بين مهندســان و 
كارگران ماهر ایجاد شــدند. این مراكز از مؤسســاتی بودند كه تا زمان پيروزی 
انقالب اسالمی، همگی تحت پوشش دفتر مدارس عالی معاونت آموزش فنی و 

حرفه ای قرار داشتند )دفتر مدارس عالی، 1376(.

  انستيتو تكنولوژي  
انســتيتو تکنولوژي به منظور تربيت تکنيســين درجة یک )كمک مهندس و 
مهندسان عملی( در سال 1344 تحت نظر هيئت امنای پلی تکنيک تهران تأسيس 
شــد. بر طبق اساس نامة انســتيتوهای تکنولوژی، تحصيل در این مراكز در ابتدا 
شــامل دو دورة دو ســالة كمک مهندسی و دورة دو ســالة مهندس عملی بود. 
داوطلبــان تحصيل در دورة اول از ميان دانش آموختگان هنرســتان ها و از طریق 
امتحان ورودی انتخاب می شــدند و این دانشــجویان پس از گذراندن دورة دو 
ســاله موفق به اخذ گواهی نامة دورة اول انستيتوهای تکنولوژی، داشتن گواهی 
حداقل دو ســال كار در رشــتة تحصيلی مربوطه در صنایع و همچنين توفيق در 
امتحانات ورودی تعيين شده بود. به دانش آموختگان این دوره بر طبق اساس نامه، 
گواهی نامة مهندسی عملی، معادل ليسانس یا كارشناسی بود، اعطا می شد. اما بعداً 
اساس نامة جدیدی به تصویب شــورای مركزی دانشگاه ها رسيد كه بر طبق آن 
تحصيل در انستيتو تکنولوژی منحصر به دورة دو سالة اول شد. نخستين انستيتو 
تکنولوژی از سال 45- 1344 با پنج رشته، در چهار مركز زیر آغاز به كار نمودند:

1. انســتيتو برق و مکانيک تهران، 2. انســتيتو رنگریزی تهران، 3. هنرسرای 
مقدماتی بهبهانی )مركز تربيت معلم حرفه ای پســران( 4. تربيت معلم حرفه ای 
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دختران تهران
اما در سال تحصيلی 51- 1350تعداد این مراكز به 27 واحد و تعداد رشته های 
تحصيلی به 24 رشــته رســيد. در طی برنامة پنجم عمرانی بــر تعداد این مراكز 
به ســرعت افزوده شــد، به نحوی كه تا قبل از پيروزی انقالب اسالمی در سال 
1357 تعداد انستيتوهای تکنولوژی در سراسر كشور 44 واحد و دانشجویان این 
مؤسسات 16124 نفر بوده است. در سال 1359 كلية انستيتوها، با توجه به شرایط 

خاص انقالب فرهنگی، تعطيل شدند )مدرسی، 1377(.

 مدرسة عالی فنی تهران 
مدرســة عالی فنی تهران در سال 1352 با 200 دانشــجو در رشته های راه و 
ساختمان، برق، الکترونيک و نقشــه برداری آغاز به كار نمود. از سال 5- 1354 
ادارة امور این مركز به وزارت آموزش و پرورش واگذار شــد و تحت نظر دفتر 
امور مدارس عالی قرار گرفت. این مدرسه در پنج دوره به تربيت دانش آموختگان 
با درجة فــوق دیپلم اقدام نمود، اما از ســال 1356 دورة تحصيلی این مركز به 
ليســانس )كارشناســی( تبدیل شد. از آن پس دانشــجویان مدرسة عالی فنی از 
ميان دانش آموختگان فوق دیپلم انســتيتو تکنولوژی و نيز مدرســه عالی فنی از 
طریق مسابقة ورودی پذیرفته می شدند. در واقع از آن تاریخ امکان ادامة تحصيل 
دانش آموختگان انســتيتوهای تکنولوژی در مدارس عالی فراهم شد. این مركز تا 
پس از پيروزی انقالب اســالمی تحت  نظارت وزارت آموزش و پرورش قرار 
داشت، ليکن از ســال 1358 با تصویب شورای انقالب اسالمی، مشمول الیحة 
ادغام واحدهای دانشگاه ها شد و در پوشش وزارت فرهنگ و آموزش عالی قرار 

گرفت.
در فروردین ماه 1359 با آغاز انقالب فرهنگی و تعطيل شدن مراكز آموزش عالی، 
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انســتيتوهای تکنولوژی و مراكز تربيت معلم فنی و حرفه ای نيز فعاليت آموزشی 
خود را متوقف كردند. درنخستين مرحله در آبان ماه 1360 از 11 مركز فعال تربيت 
معلم فنی و حرفه ای 6  مركز در شــهرهای تهران )بهبهانی و شهيد شمسی پور(، 
اصفهان، شيراز، مشهد و یزد در هفت رشتة اتوماتيک، برق، الکترونيک، ساختمان، 
مکانيک و حرفه وفن و خدمات با 815 دانشــجو مجدداً شروع به كار كردند. در 
مرحلة بعد در ســال 1361 نيز انســتيتوهای تکنولوژی بازگشایی شدند. در این 
مرحله، استان هایی كه دارای چندین مركز بودند مراكزشان در یکدیگر ادغام شد 
و به صورت مجتمع های آموزش فنی و حرفه ای شروع به فعاليت كردند. از سال 
تحصيلی 65- 1364 نيز مجتمع های آموزش فنی و حرفه ای به آموزشکده تغيير 

نام یافتند )مدرسی، 1377، ص20(.
در سال 1374، با توجه به تغييرات ایجاد شده در نظام آموزشی كشور و تدوین 
برنامه های درســی در شاخة فنی و حرفه ای به صورت كاردانی پيوسته )5 ساله(، 
دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای می توانند بدون گذراندن دورة پيش دانشگاهی طبق 
ضوابطی مســتقيماً در گرایش های متناسب با سوابق تحصيلی خود در این دوره 
ادامه تحصيل دهند. به منظور جذب آن ها و فراهم نمودن امکانات الزم جهت این 
دســته از دیپلمه ها كه طبق آیين نامة نظام جدید باید به طور پيوسته ادامه تحصيل 
می دادنــد؛ دفتر مدارس عالی فنی و حرفه ای، كه متولی امور آموزشــکده ها بود، 
اقدام به افزایش تعداد آموزشــکده ها نمود تا بتواند پاسخ گوی نياز دانش آموزان 
دیپلمة فنی و حرفه ای نظام جدید كشــور باشــد و امکان ادامة تحصيل را برای 
آن ها تا ســطح كاردانی فراهم نماید. در این راستا و به منظور اجرای اولين دورة 
كاردانی و پيوسته نظام جدید در سال 1374 ضرورت افزایش آموزشکده ها، كه تا 
آن زمان تنها 28 آموزشــکده فنی و حرفه ای مخصوص پسران و یک آموزشکدة 
فنی و حرفه ای دختران )به نام دكتر شریعتی( در سطح كشور فعال بود، با همت 
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مسئولين دفتر امور مدارس عالی و همياری مسئولين آموزش و پرورش استان ها 
و عالقه مندی و همکاری مردم، تعداد فراوانی آموزشکده در سطح كشور تأسيس 
شــد. به طوری كه در سال 77- 1376 نزدیک به 90 آموزشکده در سراسر كشور 

فعال گردید و 30 آموزشکده به خواهران اختصاص یافته بود. 
آموزشــکده های فنی كــه زیر نظر ادارة كل مدراس عالــی وزارت آموزش و 
پرورش كشور اداره می شد با تغيير ساختار در سال 1387 زیر نظر مجتمع پيامبر 
اعظم)ص( وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و با ســاختاری جدید فعاليت 
خود را آغاز نمود. آموزشکده های فنی و حرفه ای در حال حاضر به بيش از 180 
آموزشکده افزایش یافته اســت و عالوه بر دوره های كاردانی در بعضی از مراكز 

جهت دوره های كارشناسی ناپيوسته نيز دانشجو می پذیرد.
براساس مصوبة اردیبهشت ماه 1390 مجلس شورای اسالمی، آموزشکده های 
فنی كه در این زمان زیر نظر مجتمع آموزش عالی پيامبر اعظم)ص( وابســته به 
وزارت آموزش و پرورش اداره می شد با پيگيری مسئولين وقت به دانشگاه فنی و 
حرفه ای تغيير نام یافت و زیر نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوری قرار گرفت 
)كوچکی نژاد، 1390(. این دانشــگاه در حال حاضر در تالش اســت تا بتواند با 
نگاه جدیدی به آموزش های فنی حرفه ای در كشور زمينة رشد این آموزش ها را 

متناسب با فناوری روز دنيا فراهم نماید.

  نتيجه گيری  
همان طور كه مشاهده شــد، آموزش های عالی فنی و حرفه ای از ابتدا تاكنون 
مســيرهای مختلفی را طی نموده و تغييراتی در شيوه ها و چگونگی آموزش های 
فنی و حرفه ای در طی سال ها مشاهده گردیده است. بدون شک این سؤال مطرح 
است كه این تغييرات چرا و چگونه به وجود آمده و آیا این تغييرات به بهتر شدن 
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آموزش هــای فنی و حرفه ای منجر گردیده یا خير و آیا برای ایجاد این تغييرات 
ارزیابی و پژوهش های خاصی صورت گرفته است یا خير؟ و نهایتاً جریان تغيير 
در وضعيت  آموزش های فنی و حرفه ای در آینده بر چه اســاس و مبتنی بر چه 
تحقيقاتی خواهد بود؟ لذا بررسی و سير تحول آموزش های فنی حرفه ای فرصت 
مناسبی در اختيار مســئولين و برنامه ریزان قرار خواهد داد تا با تعمق به بررسی 
گذشته بپردازند و با الهام از گذشته و تجزیه و تحليل آن مسير صحيحی را برای 
فعاليت آینده انتخاب نمایند و در جهت رشــد و بهينه ســازی فعاليت آینده گام 

مؤثری بردارند.
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  افزايش ظرفيت اشتغال با توسعة انرژي هاي تجديدپذير 

مجتبی انصاری پور
كارشناس برنامه ریزی و تأليف كتاب های درسی رشتة الکتروتکنيک

كليدواژه ها: فتوولتائيک، انرژی تجدیدپذیر، توسعة پایدار، اشتغال

 مقدمه 
امروزه یکی از مشکالت بيشتر كشورها جذب نيروی انسانی آماده به كار است. 
در كشورهای در حال توسعه بخشی از این نيرو فارغ التحصيالن دانشگاهی هستند 
كه معموالً مهارت خاصی ندارند. ایران به عنوان كشــوری مستعد در زمينة توليد 
برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر فتوولتائيک می تواند با بهره گيری از این 
موقعيت فرصت اشتغال بسياری از جوانان را فراهم كند. تحقيقات نشان می دهد، 
در حوزة برق خورشــيدی به ازای توليد هر مگاوات برای 15 نفر شــغل ایجاد 
می شود. این ميزان در كشورهای مختلف گاهی تا حدود سه برابر متوسط ، رشد 
خواهد داشت. بيشتر این ظرفيت شغلی در مراحل ساخت، نصب و بهره برداری 

از سيستم های فتوولتائيک است.
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امروزه در كشــورهای در حال توســعه دسترســی به انرژی های تجدیدپذیر 
برای توســعة اقتصادی بسيار مفيد است. به ویژه آنکه محدودیت و اتمام ذخایر 
انرژی های فسيلی استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را اجتناب ناپذیر ساخته است. 
با رشد و توسعة این انرژی ها ميزان واردات سوخت های فسيلی توسط كشورهای 
جهان رو به كاهش خواهد گذاشت و ضرورت صادرات نفت نيز كاهش می یابد. 

در نتيجه توليد ناخالص داخلی كشورهای صادركنندة نفت، منفی خواهد بود.
صاحب نظران حوزة انرژی معتقدند كه دو راهبرد زیر می تواند مؤثرترین راهکار 
در رسيدن به توسعة پایدار كشورها، تأمين منابع اقتصادی، ارتقای امنيت انرژي و 

كاهش آسيب به محيط زیست باشد:
1. ارتقای كارایی انرژی؛

2. توسعة بهره گيری از سایر منابع انرژی، از جمله انرژی های تجدیدپذیر.
انرژی هــای تجدیدپذیر مانند باد و خورشــيد به دليل رایــگان بودن و آلوده 
نکردن محيط زیست، سهم بسيار زیادی در آیندة توليد انرژی دنيا خواهند داشت. 
آمارها نشــان می دهند، در سال 2015 حدود 286 ميليارد دالر در بخش افزایش 

ظرفيت های انرژی تجدیدپذیر در جهان سرمایه گذاری شده است.
از نظر رشد در توزیع منطقه ای، سریع ترین رشد ظرفيت توليد برق انرژی های 
تجدیدپذیر مربوط به كشــورهای در حال توسعه است. سياست های حمایتی از 
انرژی های تجدیدپذیر از تعداد 138 كشــور در ســال 2014 به 145 كشور در 
ســال 2015 رشد داشته است. این ميزان رشد نشــان می دهد، ميزان اشتغال در 
فناوری های تجدیدپذیر نسبت به فناوری فسيلی دارای رشد بيشتری بوده است. 
آخرین آمارها حاكی از آن اســت كه در ســال 2015 حدود 8/1 ميليون نفر در 
فناوری های جدید تجدیدپذیر اشــتغال دارند كه نسبت به سال قبل پنج درصد 
رشــد داشته است. از این ميزان 6/8 ميليون نفر در بخش برق تجدیدپذیر و 1/3 
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ميليون نفر در بخش برق آبی اشتغال دارند.
دولت جمهوری اسالمی ایران تا سال 2020 هدف گذاری 5000 مگاوات برق 
از انرژی های تجدیدپذیر را در دســتور كار خود قرار داده اســت. این در حالی 
اســت كه هم اكنون حدود 100 مگاوات نيروگاه بادی و خورشيدی فتوولتائيک 
توســط بخش دولتی و كمتر از این مقدار توسط بخش خصوصی به بهره برداری 

رسيده است.
مطالعات نشان می دهند، كشور ایران با برخورداری از 300 روز آفتابی و متوسط 
تابش آفتاب 4/5 تا 5/5 كيلووات ســاعت بر متر مربع در روز، ظرفيت باالیی در 
توليد برق با انرژی تجدیدپذیر دارد. برای انرژی حاصل از باد نيز ظرفيت بسيار 
مناسبی در ایران وجود دارد. این در حالی است كه كشور ایران ظرفيت بزرگی از 

سوخت های فسيلی دارد.

 اشتغال زايی انرژی تجديدپذير خورشيدی 
افزایش تعداد فارغ التحصيالن فاقد مهارت مشکالت جذب نيروی انسانی را 
در بازار كار بيشــتر می كند. به همين دليل كشورهای در حال توسعه با حركت 
به سمت گســترش مشاغل مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر می توانند به سمت 
اشتغال زایی بيشتر حركت كنند. محاسبات اوليه نشان می دهند، به طور متوسط 
به ازای هر مگاوات برق بادی حدود ســه شغل و هر مگاوات برق خورشيدی 
15 شغل ایجاد می شــود كه این مقدار با توجه به فناوری های استفاده شده در 
كشــورها، پراكندگی و فرهنگ كار می تواند تا سه برابر مقدار متوسط باشد. در 
ميان انرژی های تجدیدپذیر، فناوری فتوولتائيک بيشــترین ظرفيت اشتغال زایی 

را دارد.
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نمودار 1. تعداد مشاغل مرتبط با انرژی های تجدیدپذیر در سال 201٥ )ميليون شغل(

نمودار 2. ميزان اشتغال فناوری های گوناگون تجدیدپذیر 201٤ 
)نظر به ازای هر گيگاوات ساعت(

در نيروگاه بادی منجيل با ظرفيت حدود 60 مگاوات، بيش از 62 نفر اشتغال به 
كار دارند این تعداد كاركنان رسمی هستند و با لحاظ كردن آمار كاركنان پيمانی 
و پيمانکار، تعداد از این رقم فراتر خواهد رفت. با این وصف شــاغالن نيروگاه 
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بادی 1 نفر به ازای هر مگاوات خواهد بود در حالی كه در دنيا این نرخ 0/2 است.
اخيراً در كشورمان ایران و در استان همدان بزرگ ترین نيروگاه برق خورشيدی 
كشــور به ظرفيت تقریبی 14 مگاوات افتتاح شــد كه با توجه به نرخ گفته شدة 
اشتغال در این شاخة انرژی تجدیدپذیر، حدوداً اشتغال بيش از 200 نفر را در پی 
خواهد داشت. بررسی های جهانی نشان می دهند كه بيش از نيمی از مشاغل ایجاد 
شده در نيروگاه های خورشــيدی مربوط به مراحل نصب و بهره برداری هستند. 
از طرف دیگر، بيشــتر جامعة آماری شــاغالن انرژی های تجدیدپذیر مربوط به 
سيستم های فتوولتائيک و برق خورشيدی است. بنابراین چنانچه عالوه بر نصب 
و بهره برداری و توســعة نيروگاه های خورشيدی در ایران، ظرفيت ساخت توليد 
مدول های خورشــيدی نيز افزایش یابد، عالوه بر نصب و بهره برداری شاغالن 

مراحل ساخت نيز به این آمار شاغالن اضافه خواهد شد.
با توجه به هدف برنامة ششــم توسعه مبنی بر ســهم پنج درصدی ظرفيت 
مولدهــای تجدیدپذیر تــا پایان برنامه، الزم اســت تا 5000 مــگاوات مولد 
تجدیدپذیر در ایران نصب شــود. همچنين، با توجه به نقش مهم نيروگاه های 
خورشــيدی در پيک سایی و كاهش تلفات توصيه شده است كه حداقل 2000 
مگاوات از این توان به مولدهای خورشــيدی اختصــاص یابد. بنابراین انتظار 
می رود تا پایان برنامة ششم بالغ بر 40000 شغل جدید ایجاد شود؛ مشاغلی كه 

پایدار نيز خواهند بود.

 توسعة انرژی تجديدپذير و پيامدهای اقتصادی آن 
با توســعة انرژی های تجدیدپذیر و دو برابر شدن سهم انرژي هاي تجدیدپذیر 
در كشورهای جهان، نرخ واردات ســوخت های فسيلی برای توليد برق در این 
كشورها كاهش می یابد. با این توسعه توليد ناخالص داخلی كشورهای واردكنندة 
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نفت و گاز مثبت و ميزان توليد ناخالص داخلی كشورهای صادركنندة نفت، مانند 
قطر، عربستان و روسيه منفی می شود.

نمودار 3. درصد رشد توليد ناخالص داخلی كشورها در اثر توسعة انرژی های تجدیدپذیر بر مبنای دو سناریو

متأسفانه یکی از آسيب های جدی اقتصادی كشور ایران، وابستگی درامد دولت 
به صادرات نفت اســت. به گونه ای كه طبق آمار بانــک جهانی، در حدود 23/6 
درصد توليد ناخالص ایران در ســال 2014 از طریق صادرات نفت بوده اســت. 
چنانچه تا سال 2030 ســهم انرژی های تجدیدپذیر در جهان دو برابر شود، اگر 
اقتصاد ایران همچنان به صادرات نفت متکی باشد، مانند عربستان با كاهش توليد 

ناخالص داخلی مواجه خواهد شد.
مسئلة جدیدی كه كشور با آن مواجه می شود، اثرات اقتصادی ناشی از رشد توليد 
ناخالص داخلی در جهان و افزایش تقاضا برای كاال و خدمات اســت. این رخداد 
مهم رشد مثبت تراز تجاری جهان را در پی دارد. ایران می تواند با حركت به سمت 
توليدات صنعتی، كاال و خدمات دانش بنيان در فناوری تجدیدپذیر، گام بزرگی در 
اقتصاد مقاومتی بردارد و به یک شاخص مناسب در تراز تجاری جهانی دست یابد.
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چنانچه در كشورمان ایران توسعة انرژی تجدیدپذیر مانند سایر كشورها تا سال 
2030 اتفاق بيفتد، با دو برابر شــدن سهم انرژی های تجدیدپذیر در جهان، تراز 
تجاری ایران با رشــد مثبت در حدود 0/9 تا 1/6 درصد مطابق نمودار 4 مواجه 

خواهد شد.

نمودار ٤. درصد رشد تجارت جهانی در اثر دو برابر شدن انرژی های تجدیدپذیر

  نتيجه گيری 
توسعة انرژی تجدیدپذیر مخصوصاً انرژی خورشيدی رشد بسيار چشمگيری 
در اشــتغال نيــروی كار خواهد داشــت. از طرفی افزایش ظرفيــت توليد برق 
انرژی های تجدیدپذیر ضمن كاهش وابســتگی به صــادرات نفت و جلوگيری 
از كاهش توليد ناخالص داخلی با توســعة رشد صنعتی و ارائة خدمات و توليد 
كاالهای دانش بنيان ســعی در رشد تراز تجاری كشور از طریق اهميت به اقتصاد 

مقاومتی را در بر خواهد داشت.

منابع
۱. ضرورت توسعة انرژی های تجدیدپذیر در ایران- سازمان انرژی های نو ایران )سانا(

2. Renewables Energy 2015. Global Status Report
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  انرژی تجديدپذير فتوولتاييک مقايسة سال های 2016 و 2017 
 در  سطح جهانی 

مجتبی انصاری پور
كارشناس ارشد برق و دانشجوي دكتراي تخصصي برنامه ریزي درسي

 مقدمه 
بازارهای جهانی انرژی خورشيدی در سال های اخير با رشد چشمگيری همراه 
بوده اســت. این رشد توليد با نگاه كشــورها به مقوله های افزایش توليد انرژی، 
حمایت از محيط زیست و رقابت در بازار »فتوولتایيک1« از دیدگاه توسعه همراه 
بوده اســت. بيشتر ظرفيت های نصب شــده در كشورهای جهان با حمایت های 
دولتی و مقررات ملی حمایت شده اند. قارة آسيا همچنان در توليد فتوولتایيک در 

دنيا پيشروست.

 وضعيت فتوولتاييک در سال 2016 
ظرفيت جهانی در ســال 2016 حداقل به مقدار 75GW ولتاژ مستقيم افزایش 
داشته است. این مقدار ظرفيت معادل نصب بيش از 31 هزار پنل خورشيدی در 
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هر ســاعت است. بيشترین ظرفيت نصب شده در پنج سال اخير مربوط به سال 
2016 بوده كه 48 درصد نســبت به سال قبل رشد داشته است. مجموع ظرفيت 

نصب شدة جهانی مطابق نمودار 1 حداقل معادل 303GW بوده است.

نمودار 1. ظرفيت نصب شدة جهانی سامانة خورشيدی

 ظرفيت قارة آسيا 
قارة آسيا برای چهارمين سال متوالی تمام بازارهای جهانی را در دست گرفته 
و تقریبًا دوسوم ظرفيت جهانی را به خود اختصاص داده است. در سال 2016، 
پنج بازار برتر متعلق به كشــورهای چين، ایاالت متحده، ژاپن، هند و انگلستان 
بوده اند كه ظرفيتی در حدود 85 درصد بازار را در دســت داشته اند. كشورهای 
دیگر كه در رده های بعدی قرار دارند، عبارت اند از: آلمان،  كره، استراليا، فيليپين 
و شيلی است. ظرفيت تجمعی كشورهای چين و ژاپن )كه از آلمان عبور كرده 
است( و ایاالت متحده و ایتاليا در پنج ماه گذشته سال 2016 در نمودار 2 نشان 

داده شده است.
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نمودار 2. ظرفيت جهانی پنج كشور برتر تا سال 2016

كشور چين همچنان تســلط خوبی در توليد فتوولتایيک در جهان داشت. در 
همين زمان بازارهای جدید نوظهوری در همة قاره ها به طور قابل توجهی به رشد 
فتوولتایيک كمک كردند. به طور متوسط، هر قاره در حدود 1GW دارای ظرفيت 
نصب شــده بود و حداقل 24 كشــور به مقدار 1GW و بيشتر ظرفيت داشتند. 

حدود 114 كشور ظرفيتی بيش از 10MW داشتند.

علت گســترش بازار بــرق فتوولتایيــک عمدتاً افزایش رقابت ســامانه های 
خورشــيدی، افزایش آگاهی از ظرفيت خورشــيدی، و افزایش تقاضای برق در 
كشــورهایی بود كه هدفشان كاهش آلودگی و كاهش گازهای گلخانه ای بود. در 
بســياری از بازارهای جدید، انرژی خورشيدی با مشوق )اسپانسر( و یا مقررات 
دولتی هدایت می شود. كشور چين در سال 2016 حدود 345GW افزایش توليد 
داشــت كه این مقدار نسبت به سال قبل افزایش 126 درصدی را نشان می دهد. 
سهم كشــور چين 45 درصد ظرفيت كل فتوولتایيک نصب شدة جهانی مطابق 

نمودار 3 است.
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نمودار 3. ظرفيت نصب شده در كشور چين نسبت به ظرفيت جهانی

.

در این نمودار 10 كشور برتر توليد كننده برق فتوولتایيک در سال 2016 آورده 
شده است.

در این ســال بعد از كشــور چين، دومين كشور آسيایی ژاپن است كه سومين 
ميزان توليد فتوولتایيک جهانی به آن تعلق دارد. در ژاپن، توليد برق خورشيدی، 
برق ساختمان های مسکونی را تأمين می كند. ميزان توسعه فتوولتایيک در كشور 
ژاپن، از سال 2012 كه معادل 0/4 درصد بود، به مقدار 4/4 درصد در سال 2016 

تغيير كرد.
بعد از كشــور ژاپن سومين بازار جهانی در آسيا متعلق به هندوستان است كه 
چهارمين رتبة جهانی را دارد. بازار فتوولتایيک در كشور هندوستان در سال های 
اخير به طور قابل توجهی گسترش یافته است. این گسترش به دليل كاهش سریع 
قيمت ها، همراه با پشــتيبانی سياست های قدرتمند در چندین ایالت این كشور و 
در ســطح ملی از سال 2014 بوده اســت. با این همه، این مقدار فقط 10 درصد 
ظرفيت فتوولتایيک هندوســتان است. ظرفيت نصب شده از كشورهاي مختلف 
دنيا در ســال 2016 برحســب درصد ظرفيت نصب شده با اولویت كشور چين 
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)46 درصد( در نمودار 4 دیده مي شــوند. در این سال ایاالت متحده در رتبه دوم 
قرار دارد.

 ظرفيت قارة اروپا 
اتحادیة اروپا اولين منطقه ای بود كه نقطة عطف توليد 100GW را در ســال 
2016 مصوب و از آســيا عبور كرد. كشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه حدود 

70 درصد این ظرفيت را تشکيل می دهند.

نمودار ٤. مقایسه ظرفيت های نصب شده در كشورهای مختلف در سال 2016

 وضعيت فتوولتاييک در سال 2017 
ســال 2017 نقطة عطف و جدیدی برای فتوولتایيک در دنيا بود. در این سال 
ظرفيت نصب ســامانه های فتوولتایيک از دیگر فناوری های انرژی بيشتر بود و 
همچنين ظرفيت نصب شــده فتوولتایيک در دنيا از تركيب سوخت های فسيلی 
و انرژی هســته ای پيشی گرفت. سال 2017، انرژی خورشيدی بيشترین ظرفيت 
جهانی را در كشــورهای چين، هند، ژاپن و ایاالت متحده داشت. این مقایسه در 
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نمودار 5 دیده می شود.

نمودار ٥. ظرفيت نصب شدة جهانی در سال 2017

به طور متوســط در این سال در هر ســاعت حدود 40 هزار پنل خورشيدی 
نصب شــده است. در این سال برای پنجمين سال پياپی  قارة آسيا، بقية مناطق 
جهان را در توليد انرژی خورشــيدی تحت تأثير قرار داد و 75 درصد ظرفيت 
جهانی را به خود اختصاص داد. پنج بازار مهم در این ســال، شامل كشورهای 
چين، ایاالت متحده، هندوســتان، ژاپن و تركيه، مســئوليت تقریبًا 84 ظرفيت 
جدید نصب شده را برعهده داشــتند. پنج كشور دیگر بعد از آن ها كشورهای 
آلمان، اســتراليا، كره، انگلستان و برزیل بودند. این وضعيت در نمودار 6 دیده 

می شود.
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نمودار 6. وضعيت بازار جدید جهانی در سال 2017

در مقایســه با سال قبل، یعنی 2016، هر قاره یک گيگا وات نصب كرده است 
و حداقل 29 كشــور در حدود 1GW و بيشــتر نصب كرده اند. در این سال نيز 
انگيزه های اصلی توليد انرژی خورشــيدی بر مبنای افزایش رقابت فتوولتایيک 
خورشيدی همراه با افزایش تقاضای برق در كشورهای در حال توسعه، افزایش 
آگاهی از ظرفيت خورشــيدی برای كاهش آلودگی، كاهش انتشــار گاز CO2 و 
دسترســی به انرژی بوده است. همچنان هم مشــوق های دولتی و مقررات ملی 
عامل اصلی توليد بوده اند. كشورهایی نظير آلمان، یونان، هندوراس و ایتاليا بخش 
عمده ای از برق توليدی خود را از ســامانه های خورشــيدی تأمين می كنند، ولی 
برای اینکه این سامانه ها بتوانند منبع اصلی توليد انرژی الکتریکی آن ها باشند، باید 

موانع و چالش های پيش رو برداشته شوند.

 مقايسة ظرفيت آسيايی و جهانی در سال 2017 
كشــور چين در ســال 2017 بيش از دیگر بازارها انتظارات ظرفيت جهانی را 
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افزایش داد. این كشور ظرفيت جهانی را كه تا سال 2015 به مقدار 51GW  بود، 
به ظرفيت جدیدی معادل GW 53/1 در ســال 2017 ارتقا داد و برای اولين بار 

منبع پيشرو فتوولتایيک در دنيا شد.
وضعيت جهانی و برنامه ریزی ها مقدار ظرفيت كل نصب شــده تا پایان سال 
2017 را به مقدار GW 131/1 رســاند. جالب اینجاست كه این مقدار به مراتب 
 GW بيشــتر از حداقل هدف نهایی در نظر گرفته شــده تا سال 2020 به مقدار
105 بود! این پيش بينی در ســال 2016 با هدف پيشرفت اقتصادی، كاهش فقر و 

حفاظت از محيط زیست بيان شد )نمودار 7(.

نمودار 7. پيش بينی تأسيسات نصب شده در سال 2017

ایاالت متحده در ســال 2017 به دليل عوامل متعددی، از جمله تأخير اتصال، 
كاهش رشــد بازارهای متداول در آن كشور )از جمله كاليفرنيا(، افزایش قيمت 
تجهيزات فتوولتایيک و نيز فقدان اطمينان سياسی در مقایسه با سال 2016،  حدود 

10 درصد كاهش رشد داشت. )نمودار 8(
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نمودار 8. مقایسه ظرفيت های نصب شده در كشورهای مختلف در سال 2017

در ســال 2017، دوبی یک نيروگاه 200 مگاواتی تأسيس كرد. اردن، عربستان 
ســعودی، ابوظبی و امارات متحده عربی مناقصه هــای متفاوتی برگزار كرده اند. 
كشور ایران نيز چندین توافق نامه برای گسترش فتوولتایيک و ساخت تأسيسات 

مربوطه امضا كرده است.

 آموزش انرژی تجديدپذير فتوولتاييک در ايران 
با توجه بــه اهميت انرژی تجدیدپذیر فتوولتایيــک و ظرفيت باالی ایجاد و 
بهره برداری از آن در كشورمان، آموزش آن درسطوح مختلف ضروری می باشد. 
در حــال حاضر معرفی و اهميت انرژی های تجدیدپذیر از جمله فتوولتایيک در 
درس علوم دانش آموزان آمده اســت و به صورت تخصصی به عنوان پودمانی از 

برنامه درسی رشته الکتروتکنيک در هنرستان های كشور تدریس می شود.

پینوشت
1. Photovoltaic

منبع
1. Renewables 2017 & 2018, Global status Report.
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 بازاريابی جهانی 
دینا آجری 
دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت، مشهد

  اشاره 
یکی از دالیلی كه بازاریابی جهانی روز به روز مؤثر واقع می شــود آن است كه 
شبکة ارتباطات جهانی دسترسی هر چه بهتر را به بازارهای بيشتری در سرتاسر 

جهان امکان پذیر می سازد. 
امروزه یکی از موضوعات بحث  برانگيز در مورد بازاریابی كاالهایی كه قابليت 
رقابت و عرضة آن ها در سطح بين المللی این است كه آیا شركت  های عرضه كنندة 
این محصوالت باید راهبرد واحدی برای بازاریابی در سطح جهانی اتخاذ كنند و 
یا برای هر منطقه از جهان باید راهبردهای بازاریابی متناسب با آن ها به كار گرفته 

شوند؟ 
تأكيد بازاریابی جهانی بيشــتر بر فروش محصوالتی مشــابه همراه با تبليغات 
یکســان در سرتاسر جهان است. این راهبرد در واقع داللت بر آن دارد كه جهان 
و اجزای آن روز به روز در حال یکنواخت شدن و هم شکل شدن است و ساكنان 
جهان رفته رفته چيزهای مشــابهی را طلب می كنند. یکی از دالیلی كه بازاریابی 
جهانی روز به روز مؤثر واقع می شود، آن است كه شبکة ارتباطات جهانی دسترسی 
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هر چه بهتر را به بازارهای بيشــتری در سرتاسر جهان امکان پذیر می سازد. برای 
مثال، شبکة سی ان ان ) CNN( امروزه 78 ميليون خانوار را در یکصد كشور تحت 
پوشش خود دارد و یا مخاطبان ام تی  وی )MTV( شامل 310 ميليون نفر در 78 

كشور هستند. 
از طرف دیگر، فلسفة بازاریابی محلی یا منطقه ای این است كه نيازهای مشتریان 
از كشوری به كشور دیگر متفاوت است و شما باید كاالهای تجاری و همچنين 

تبليغات مربوط به آن را با توجه  به شرایط خاص هر منطقه تعدیل كنيد. 
هر یک از این دو راهکار در بازاریابی دالیل منطقی و طرفدارانی دارد. بازاریابی 
جهانی می تواند به صرفه جویی در هزینه ها و افزایش سودآوری منجر شود. برای 
مثــال، كمپانی »كلگيت پالموليو« هنگام عرضة خمير دندان خود كه طعم خاصی 
داشــت، در بيش از 40 كشور تنها از دو نمونه آگهی استفاده كرد. این كمپانی به 
دليل اســتفاده از مواد اولية یکسان و همچنين آگهی تجاری یکسان، به ازای هر 
كشــور معادل 1 تا 2 ميليون دالر فقط در بهای تمام شدة كاال صرفه جویی كرد. 
افزون بر آن، با استاندارد ســازی شکل ظاهری و بسته بندی برخی از كاالهایش و 
كاستن از تعداد كارخانه های خود كه به توليد انواع كاال در اشکال و بسته بندی های 

مختلف می پرداختند، ميليون ها دالر در هزینه  ها صرفه جویی كرد. 
البته بازاریابی جهانی برای گروه محصوالتی مؤثر اســت كه در بازار مربوطه و 
در آن گروه خاص، كاالهای متنوعی با كيفيتی مشابه وجود داشته باشد تا استفاده 
از ایــن روش باعث كاهش هزینه ها و در نتيجه كاهش قيمت محصول شــود و 

كيفيت نيز در حد سایر كاالهای مشابه حفظ شود. 

  بازاريابی خارجی 
عبارت  اســت از بازاریابی كاال و خدمات از یک كشــور به كشــوری دیگر. 
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بازاریابی داخلی و خارجی تفاوت هایی دارند كه از جملة آن ها می توان تفاوت  های 
محيطی در زمينه های سياسی، اقتصادی و فرهنگی را نام برد. تفاوت های موجود 
در آب و هوا، محيط طبيعی، فرهنگ، منابع و فناوری، نيازهای توليدی و خدماتی 
متفاوتــی را ایجاد می كنند. از آنجا كه برای هر بنگاه اقتصادی رفع تمام نيازهای 
مصرف كنندگان امکان پذیر نيست، لذا مدیریت بازاریابی باید فرصت های موجود 
را از طریق تقســيم بازار تجزیه و تحليل كند تا بتوانــد كاال و خدمات مورد نياز 
مصرف كنندگان مورد نظر را با توجه به منابع خود تأمين كند. منظور از تقســيم 
بازار این اســت كه بازاری وســيع را با روشــی به بخش های كوچک تر تقسيم 
كنيــم كه در هر كدام از آن ها یکنواختی بيشــتری از نظر عرضه و تقاضا وجود 
داشــته باشد. مصرف كنندگان خصوصياتی مشترك و مشابه دارند. معيارهایی كه 
تقسيم بازار براســاس آن ها انجام می گيرد، شامل عوامل جغرافيایی، جمعيتی یا 
دموگرافيک، روانی، رفتاری، بازاریابی و اقتصادی اســت. پس از بررسی بازار و 
تقسيم آن به بخش های مشابه، مدیریت بازاریابی باید تصميم بگيرد كدام یک از 
ایــن بخش ها را به  عنوان بازار هــدف انتخاب كند. البته او می تواند بيش از یک 
بخش را براســاس تركيب و توانایی كاركنان بازاریابی، توان رقابتی و خط مشی 

بازرگانان سازمان خود انتخاب كند. 

  اهميت بازاريابی بين المللی 
امروزه هيچ كشوری در جدایی كامل از كشورهای دیگر زندگی نمی كند. منابع 
اقتصادی، فناوری و ســطح زندگی افراد هر كشــور، به اقتصاد كشورهای دیگر 
بستگی نســبی دارد كه به وســيلة جریان پيچيده ای از كاالها، خدمات، سرمایه 
و فناوری به هم مربوط می شوند. كشــورها از طریق مبادالت بين المللی، سطح 
توليد خود را باال می برند و سود بيشتری كسب می كنند. آن ها از طریق واردات، 
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كاالهایی را كه قادر به توليد آن ها نيستند به دست می آورند و از طریق صادرات، 
كاالهای توليدی مازاد بر مصرف خود را به كشــورهای دیگر می فرستند. گرچه 
یک كشور ممکن اســت از عوامل توليد متفاوتی برخوردار باشد و بتواند انواع 
كاال را توليــد كنــد، اما قادر به توليد آن ها با قيمت مســاوی نخواهد بود. علت 
اولية مبادالت بين المللی، در ظاهر اختالف قيمت كاال و خدمات كشورهاســت. 
تفاوت قيمت ها یا به دليل تفاوت در شرایط عرضه یا امکانات توليد و یا تفاوت 
در شــرایط تقاضا یا الگوی مصرف و یا تركيبی از آن هاست. تفاوت در شرایط 
عرضه ممکن است ناشی از تفاوت در منابع طبيعی، كارایی، مهارت كار، سطوح 
تکنولوژی توليد، فراوانی عوامل توليد و غيره باشد. با این حال، تفاوت در هزینه 
یا شــرایط عرضه، به تنهایی عامل اختالف قيمت نيست، بلکه تفاوت در شرایط 
تقاضا كه عمدتاً توســط سطح درآمدها و الگوی مصرف متفاوت كشورها شکل 

می گيرد، به اندازة تفاوت عرضه در اختالف قيمت ها تأثير دارد. 
هر كشــوری با شروع مبادلة بين المللی می تواند عوامل توليد خود را در توليد 
محصوالتی به كار ببرد كه بازده بيشــتری دارنــد و آن ها را با محصوالت دیگر 
كشورها مبادله كند. مبادالت بين الملل زمينه ساز ایجاد تخصص بين الملل می شوند. 
مؤسســات اقتصادی با دسترسی به بازارهای خارجی از طریق صادرات، رشد 
بيشــتری پيدا كرده اند و به این وســيله محصوالت خــود را با كيفيت بهتری به 

بازارهای داخلی و خارجی عرضه می كنند و سود بيشتری به دست می آورند. 
تمایل به ادامة ســرمایه گذاری های صنعتی، ضرورت رشــد اقتصادی، انگيزة 
كسب برتری و شهرت در صحنة بازرگانی، تأكيد بر ارتقای كارایی و سودآوری، 
اشــباع بازارهای داخلی، سياست توليد انبوه و نياز به درآمدهای ارزی، از جمله 
عواملی هستند كه ضرورت و اهميت بازاریابی بين المللی را آشکار تر می سازند. 

با توجه به تغييرات سریعی كه در اقتصاد بين الملل رخ داده است، برنامه ریزی 
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برای فعاليت در بازارهای خارج نيز به مراتب مشــکل تر و پيچيده تر از گذشــته 
است. عوامل متعددی در این زمينه دخالت دارند كه از ميان آن ها می توان به موارد 
زیر اشــاره كرد: شدت رقابت، تحوالت سریع سياسی و اقتصادی، افزایش موانع 
و محدودیت های تجاری در كشــورهای مختلف، گرایش بيشتر به سياست های 
حمایتی، پيشــرفت ها و نوآوری های ســریع در فناوری و گســتردگی تبليغات 
بازرگانی. به طور كلی، در ســال های اخير، رقابت  در محيط بازرگانی بين المللی، 
به ویژه در بازار محصوالت صنعتی و كاالهای مصرفی بادوام شدت یافته و ورود 
عرضه كنندگان جدید از جمله كشــورهای در حال توســعه را به این بازارها با 

مشکالت جدی روبه رو ساخته است. 

  راهبرد های ورود به بازار 
عمده ترین هدف شركت ها از ورود به بازارهای بين المللی، ایجاد فرصت های 
مناســب برای كسب سود است. همين دليل باعث می شود تعدادی از شركت ها، 
پس از دریافت سفارشــی غيرقطعی از خارج، به تحقيق در فرصت های موجود 
در آن بازار خارجی برانگيخته شــوند. وقتی شركتی به طور قطع تصميم می گيرد 
وارد بازار خارجی شود، مجبور است به طور جدی و مؤثر خود را به ارائة پيوستة  
كاال و خدمات متعهد بداند. در غير این صورت، مشــتریان وی منابع دیگری را 
جســت وجو خواهند كرد. در بازارهای متعدد جهان، شــرایط به حدی متفاوت 
است كه نمی توان یک روش ورود به بازار را توجيه كرد. راهبرد ورود را باید با 
محيط خاص هر بازار تطبيق داد. این راهبرد ها باید بهترین خدمات را ارائه دهد و 
هدف های شركت را تأمين كند. مهم ترین سؤال هایی كه برای راهيابی به بازارهای 

بين المللی مطرح می شوند، عبارت اند از: 
1. باید وارد كدام بازار شد؟ 
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2. چگونه باید وارد بازار شد؟ 
3. چگونه باید در آنجا عمل كرد و رشد یافت؟ 

ســنتی ترین راه ورود به بازارهای خارجی، صدور كاالســت. شــركت های 
خصوصی، صــادرات را یا به عنوان راهبرد اوليــن ورود و یا به عنوان مؤثرترین 
وســيلة حضور مداوم در بازار خارجــی انتخاب می كنند و در صورت موفقيت، 
اقــدام به ایجاد واحدهای توليدی می كنند. صادرات می تواند یک بار یا مســتمر 
باشد، اما در هر صورت مشکالتی وجود دارد. مثاًل هزینة باال امکان رقابت را از 
بين می برد. افزایش هزینه ناشی از عوامل متعددی است كه عبارت اند از: دسترسی 
رقبــا به مواد اوليه، نيروی كار، حمل و نقل ارزان، موانع مصنوعی و غيره. غير از 
صادرات، راهبردهای دیگری نيز وجود دارند كه فروش و ســود بيشتری را عاید 

شركت می كنند. نمونة آن ها عبارت اند از: 
1. عمليات خارجی كه با پيشــرفت تکنولوژی و تنگ تر شدن رقابت، لزوم آن 

بيشتر احساس می شود. 
2. اعطای پروانة ساخت  كه طی آن یک شركت به شركتی دیگر اجازه می دهد 
از روش ساخت، نام تجاری، فناوری، تجارب كتبی  و دیگر مهارت های متعلق به 
امتياز دهنده استفاده كند. روش های دیگر نظير سرمایه گذاری مشترك و مستقيم، 
اجاره، قرارداد توليــد و مدیریت نيز می توانند مورد توجه مدیران بازاریابی قرار 

گيرند. 

 1. صادرات
صادرات، آســان ترین و كم هزینه  ترین راه ورود به بازارهای خارجی اســت. 
فروش محصوالت ســاخته شده به بازارهای خارجی، تغييرات زیادی را در خط 
توليد و دیگر منابع ایجاد نمی كند. صادرات می تواند مستقيم یا غيرمستقيم باشد. 
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الف.صادراتمستقيم
فروشــندگانی كه به خریداران بازارهای خارجی دسترســی دارند، با فعاليتی 
بيشــتر، اقدام به صدور كاال می كنند و بدون اینکه از طریق واســطه عمل كنند و 
هزینه های خود را در این باره افزایش دهند، كاال را مستقيماً به بازارهای خارجی 
می رسانند. این  گونه عمليات، گرچه مستلزم سرمایه گذاری و ریسک بيشتر است، 

اما بازگشت سرمایه و سود افزون تری را در پی دارد. 

ب.صادراتغيرمستقيم
مؤسساتی كه در آغاز راه هستند و فعاليت های خود را به تازگی شروع كرده اند، 
غالباً از این طریق وارد عمل می شوند، زیرا اوالً به سرمایه گذاری كمتر نياز دارند 
و ثانياً مجبور نيستند فعاليت ها و خدمات فروش خود را افزایش دهند و ریسک  
بيشتری را بپذیرند. این گونه شركت ها كاالی خود را از طریق واسطه های داخلی 

و خارجی در بازارهای بين المللی به فروش می رسانند. 

 2. مشاركت 
بسياری از شركت های بزرگ از این طریق وارد بازارهای بين المللی می شوند. 

مشاركت با شركت های خارجی به صورت های متعدد صورت می پذیرد: 

الف.اعطایامتياز
روش اعطای امتياز توليد محصول به شــركت های دیگر، نوعی مشاركت در 
بازار بين المللی تلقی می شود )غالباً شركت های چند مليتی(. در این حالت، مؤسسه 
ریســک كمتری را می پذیــرد و با توجه به نوع قرارداد، اجازه می دهد شــركت 
خارجی از مارك تجارتی و اســرار توليدش بهره بگيرد و عالوه بر آن، خدمات 
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تخصصی خود را نيز در اختيار او قرار می دهد. 

ب.روشقراردادتوليد
در این گونه عمليات، مؤسســه به جای دادن امتياز توليد به شركت خارجی، 
تصميم می گيرد با حفظ مســئوليت، قراردادی مبنی بــر توليد كاال با توليد كنندة 

محلی منعقد سازد. 

پ.قراردادمديريت
بنگاه اقتصادی ممکن اســت تصميم بگيرد مدیریت شــركتی مستقر در بازار 
خارجــی را برعهده بگيرد. در این حالت، مؤسســه اقدام بــه صدور مدیریت، 
كارشــناس و خدمات مدیریت می كند. در این شيوه، معموالً سرمایة الزم توسط 
شــركت محلی فراهم می شــود و مدیریت و خدمات فنی و كارشناسی بر عهدة 
سازمان بازرگانی خارجی اســت و در مقابل ارائة این خدمات، سهمی از درامد 

شركت محلی را دریافت می دارد. 

  مشاركت مستقيم 
شــركت های بزرگ و معتبر از طریق ورود به بازار خارجی، توسط بازاریابان 
و سرمایه گذاران خود مقداری از سهام مؤسسات بازارهای خارجی را خریداری 
می كنند و در مقابل، بخشی از سهام شركت خود را به آن ها می فروشند. در حالتی 
دیگر، هر دو طرف اقدام به تأســيس مؤسســات توليدی مشاركتی می كنند. این 
روش محبوبيت و مطلوبيت چشمگيری دارد و چون اطالعات بيشتری از دیدگاه 
اقتصادی، سياســی و محيطی فراهم می آورد، مورد توجه سرمایه گذاران خارجی 

است. 
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  3. سرمايه گذاری مستقيم  
شکل دیگری از ورود به بازار خارجی، روش سرمایه گذاری مستقيم است كه 
باید با دقت و ظرافت خاصی انجام شــود. این كار مستلزم كنترل و سازما ن دهی 
بسيار صحيح عملياتی است. این نوع سرمایه گذاری و فعاليت توليدی در خارج، به 
منابع مالی و فنی بيشتری نياز دارد و به همين علت، معموالً شركت های بازرگانی 
و صنعتــی بزرگ از آن اســتفاده می كنند. مزایای این روش برای شــركت های 

سرمایه گذاری عبارت اند از: 
1. نيــروی كار و مواد خام ارزان تــری را می توان در بازارهای خارجی تهيه كرد 

)فرض این است كه مؤسسة سرمایه گذاری از كشوری پيشرفته است(. 
2. اطالعات وسيع تر و كامل تری را می توان به دست آورد. 

3. افزایش ارتباطات بين مؤسسه از یک سو و مشتری ها و تهيه كنندگان محلی و 
توزیع كنندگان از سوی دیگر موجب شناخت محيط و تطابق كاال با خواسته های 

مشتریان خواهد شد. 
٤. كنترل مؤسسه بر سرمایه گذاری انجام شده بيشتر است و امکان توسعة خطوط 
توليد و روش های بازاریابــی را، به نحوی كه اهداف بلند مدت را دنبال كنند، 
فراهم می ســازد. بدیهی است كه در این روش سرمایه گذاری، پذیرش ریسک 
زیاد، به دليل رویداد های پيش بينی نشــده و مســائل اقتصادی سياسی كشور 

ميزبان، غيرقابل اجتناب است. 
٥. محصوالت توليد شــده در كشور خارجی، می تواند به دیگر بازارهای مجاور 
صادر شود. به این ترتيب، هزینه های حمل و نقل در مسافت های زیاد كاهش 

می یابد. 
6. در صورتی كه ســرمایه گذاری صنعتی براســاس بررسی های اقتصادی دقيق 

صورت گيرد، سودآوری آن از دیگر روش ها بيشتر است. 
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  تجزيه و تحليل بازارهای خارجی 
مســلماً برای شروع بازاریابی و انجام عمليات بازرگانی در بازارهای خارجی، 
ابتدا تجزیه و تحليل دقيقی در زمينة تمامی موارد و ابعاد انجام شود. برای انجام 
مطالعه، داده های اطالعاتی ویژه ای باید استفاده شوند. به كمک این داده ها می توان 
مدل های خاص پاره ای محصوالت ویژه و بازار ویژه را تهيه كرد. سرمایه گذاری 
مستقيم، به اطالعات كامل تر و تجزیه و تحليل دقيق تری نيازمند است. این تجزیه 
و تحليل دو مرحله دارد. مرحلة اول بررسی فرصت های بازاریابی است كه مرحلة 
تعيين فرصت های بازاریابی در خارج نيز ناميده می  شــود و طی آن، فرصت های 
انتخاب شده تجزیه و تحليل می  شوند. در مرحلة دوم كه آن را مرحلة تنظيم برنامة 
بازاریابــی می نامند، به جمع آوری، ثبت و طبقه بندی، بررســی، تجزیه و تحليل 
اطالعات می پردازند. سپس كشورهایی را كه در آن ها چشم انداز بازاریابی موفقی 
دیده می شــود، انتخاب و راهبردهای ورود و نيز منابع قابل تخصيص شــركت 
برای بازار هدف تجزیه و تحليل می شــود.تنظيم راهبرد ورود و برنامة بازاریابی 
بعــد از تعيين و انتخاب بازار بالقوه صورت می پذیرد. ســپس تالش ها بر تنظيم 
برنامة بازاریابی ویژه، همان بازار متمركز می شود. این برنامه باید بازتاب نيازهای 

مصرف كنندگان و شرایط بازار باشد. 
برنامه ریزی موفق راهبرد بازاریابی، بر اطالعات صحيح مبتنی است. در ابتدای 
كار، جمع آوری اطالعات صحيح كاری بسيار مشکل به نظر می رسد، اما با مراجعه 
بــه مراكز نگهداری اطالعــات كه امروزه به فراوانی وجود دارند، دسترســی به 
اطالعات ممکن می شــود. جمع آوری، تجزیــه و تحليل اطالعات در زمينه های 
فرهنگی، سياســی، حقوقی و اقتصادی، به مدیریــت بازاریابی بين الملل كمک 
می كند تا از بازار مورد نظر شناخت بهتری پيدا كند و تصميمات، برنامه ریزی ها و 

كنترل های مدیریت، نزدیکی بيشتری با واقعيت داشته باشند. 
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  فرهنگ  
از ميان عوامل موجود، عامل فرهنگی تأثير عميقی بر رفتار مصرف كننده دارد. در 
اینجا فرهنگ مجموع صفات رفتاری اكتسابی است كه اعضای جامعه از خود نشان 
می دهند و در آن ســهيم اند. خصوصيات فرهنگی جامعه و رفتار مصرف كنندگان 
عبارت اند از: سطح زندگی و الگوهای مصرفی جامعه، نيازها، آداب و رسوم، اعتقادات، 
ارزش های اجتماعی و فرهنگی، برنامه های تبليغات بازرگانی و نظر مصرف كنندگان 
در مورد آن ها، رفتار گروه های مختلــف جامعه و رفتار مصرف كنندگان در مورد 

كاالهای خارجی. فرهنگ از دو بعد تشکيل شده است: 
1. بعد مادی كه به صورت عوامل تکنيکی و اقتصادی نظير مســکن نشان داده 

می شود. 
2. بعد تجریدی كه به صورت نمادهای اجتماع، عقاید، زیباشناسی و زبان  نشان 

داده می شود. 
در این زمينه، الزم است بازاریابان محدودیت های فرهنگ بر روند بازاریابی را 
بشناسند. از آنجا كه بازاریابی در تغيير الگوهای موجود فرهنگی نقش مهمی ایفا 
می كند، می توان گفت بازاریابی بين المللی وسيله ای مهم برای تأثيرگذاری متقابل 
فرهنگ ها بر یکدیگر اســت. بازاریابی، تکنولوژی و شيوة زندگی را از نواحی و 

فرهنگ های دیگر وارد كشور می كند. 
در نتيجه، بازاریاب باید برای تطبيق اثرات برنامه ریزی بر دیگر عناصر فرهنگی 
كوشــا باشــد و از اقداماتی كه در بــازار به ایجاد مقاومــت و ضدیت با برنامه 
می انجامد، اجتناب ورزد. از ســوی دیگر، هيچ فرهنگی یکپارچه نيســت و به 
خرده فرهنگ هایی مانند نوجوانان، گروه های قومی درون جامعه، جوامع شهری و 
روستایی، گروه های علمی و مذهبی تقسيم می شود كه در بعضی نکات با فرهنگ 

اصلی هم خوانی و در بعضی موارد تضاد دارند. 
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هنگامی كه فعاليت های بازاریابی توســعه می یابند و به بيرون از مرزها كشيده 
می شــوند، با مشکالت زیادی مواجه می شــوند كه بيشتر با فرهنگ مردم كشور 
خارجی ارتباط دارند. امتياز بازاریابی داخلی این است كه مدیریت بازاریابی خود 
در بطن فرهنگ و بازار است و با آن كاماًل آشنایی دارد، اما در بازاریابی بين المللی، 
این امتياز وجود ندارد و ممکن است تفاوت های فرهنگی، مدیریت بازار را دچار 

اشتباهات فاحشی كند. 

زیبایی شناسیفرهنگ تحصيالت

زبانمذهب لرزش ها 
و طرز فكر 

سازمان های 
اجتماعی 

 فناوری و فرهنگ 
مادی 

قوانين و سياست 

پدر شــناخت فرهنگ تمامی جنبه های آن باید مطالعه شوند. مطالعة فرهنگ 
مستلزم بررسی عوامل زیر است: 

 فناوری و فرهنگ مادی 
 سازمان ها و نهادهای اجتماعی

 تحصيالت 
 ارزش ها و طرز فکر 
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 مذهب 
 زبان 

 زیبایی شناسی 
 قوانين و سياست 

  الگوهای چهاربعدی هافستد  
گردهافســتد، نویســنده و محقق تأثيرگذار و معروف در زمينة فرهنگ ملی و 
ســازمانی، در مطالعاتش به این نکته پی می برد كــه در دنيا فرهنگ هایی ملی و 
منطقــه ای وجود دارند كه تأثيرات عمده ای بر رفتار ســازمان ها و شــركت ها و 
مصرف كنندگان می گذارند. وی تفاوت هــای فرهنگی جامعه های مختلف را به 

چهار بعد اصلی مربوط می داند: 
 فردگرایــی در مقابل جمع گرایی: آیــا افراد یک جامعــه ترجيح می دهند 

مسئوليت ها را فردی متقبل شوند یا بيشتر جمعی و گروهی؟ 
 فاصلة قدرت: آیا فاصلة قدرت در یک جامعه كم است یا زیاد؟ برای مثال، در 
كشورهای عربی و ایران فاصلة قدرت بسيار بيشتر است از آمریکا و كشورهای 

اروپایی. 
پرهيز از نبود اطمينان: به طور كلی، كشورهایی كه پرهيز از نبود اطمينان در آن ها 
بيشتر است، قانونمندتر هستند و كارمندان ترجيح می دهند مدت طوالنی تری در 

كنار كارفرماهای خود بمانند. 
 مردســاالری در مقابل زن ساالری: این موضوع نشــانگر صفات خاص در 
فرهنگ های مختلف اســت. مردســاالری بيشــتر با رقابتی بودن، جاه طلبی و 
جمع آوری مادیات همراه اســت، در صورتی كه زن ســاالری بيشتر به روابط 

فردی و كيفيت زندگی توجه دارد. 
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در نهایت می توان گفت، بين فرهنگ جامعه و بازاریابی ارتباط مستقيم وجود 
دارد. به بيان دیگر، توفيق بازاریابی بين المللی در این است كه تصميمات بازاریابی 
با معيارهای فرهنگی جوامع مطابقت داشته باشند. این معيارها مالك رد یا قبول 

بازاریابی هستند. 

  محيط سياسی و حقوقی  
در عصــر حاضر، بــا توجه به دخالت های دولت هــا و وضع محدودیت ها و 
ممنوعيت ها، قوانين و مقررات در امور بازاریابی صادرات و واردات تأثير بسزایی 
دارند، لذا بررســی محيط سياسی و حقوقی اهميت خاصی دارد. دولت ها نه  تنها 
فعاليت های بازرگانی را تنظيم می كنند، بلکه انگيزة الزم را برای بازرگانی به وجود 
می آورند. آن ها گاهی در یک فعاليت اقتصادی مشــاركت می كنند، اما معموالً در 
خط مشــی اقتصادی دولت، تصميم گيری های تجاری با محدودیت هایی روبه رو 
می شــود. در زمينة ریســک باید گفت، بســياری از رویداد های سياسی، محيط 
بازرگانی را دســتخوش تغييرات جدی می كند. به طور كلی، تعریفی كه می توان 
از ریســک ارائه داد، »احتمال تأثير سوء رویدادی سياسی بر سود شركت« است. 

مسائل مدیریت سياسی دو وجه دارد: 
1. ارزیابی شرایط گذشته، حال و آیندة یک كشور به منظور پيش بينی تغييرات 

احتمالی 
2. ایجاد راهبرد به منظور تطبيق با تغييرات 

كشــورهای دنيا را می توان براســاس نظام های حقوقی آن ها گروه بندی كرد. 
می توان كشــورها را به كشورهای دارای حقوق عرفی، وضعی، مذهبی، قبيله ای 
و كمونيستی تقسيم بندی كرد. تشخيص این گروه ها برای مدیران بازاریابی امری 

حياتی و مهم است. 



80

آموزشفنیوحرفهای

  شرايط اقتصادی  
بررسی سيستم ها و سياست های پولی، مالی و بازرگانی بازارهای خارجی هدف 
بایــد مورد توجه مدیران بازاریابی قرار گيرد. به طور كلی، مدیریت بازاریابی باید 
اطالعات الزم را درمــورد وضعيت اقتصادی بازار خارجی مورد نظر جمع آوری 

تجزیه و تحليل كند. اطالعات یاد شده شامل موضوعات زیر می شوند: 
سيســتم  اقتصادی، سياست های دولت در امور بازرگانی، مقررات صادرات و 
واردات، تعرفه ها، برنامه های اقتصاد ملی در زمينة رشد و توسعه، سيستم پولی و 
بانکی، نرخ تورم، ماليات ها، فلســفه های اقتصادی و اجتماعی دولت، روش های 
توزیــع كاال و سيســتم حمل  و نقل،  ميزان فعاليت دیگر شــركت های خارجی، 
استراتژی  بازرگانی شركت و مؤسسات رقيب، تنوع و كيفی توليدات داخلی در 
بازار، ســطح درآمد كشــور و توزیع آن، و كاالها و خدماتی كه توسط مردم آن 

كشور مورد استفاده قرار می گيرند. 
دانستن اینکه بازار خارجی مورد نظر در كدام مرحله از توسعة اقتصادی است، 
به مدیریت بازار كمک می كند تا در مورد نوع و ميزان تقاضا و سيستم بازاریابی 
آن كشــور شناخت بهتری داشته باشد. این مراحل اقتصادی عبارت اند از: اقتصاد 
معيشتی )كشاورزی(، ما قبل صنعتی، توليد و صنایع اوليه، توليد كاالهای مصرفی 
و نيمه بادوام، توليد كاالهای ســرمایه ای و بــادوام و صادرات كاالهای توليدی. 
وقتی شــركتی به طور قطع تصميم می گيرد وارد بازار خارجی شود، مجبور است 
به طور جدی و مؤثر خود را به ارائة پيوســتة كاال و خدمات متعهد بداند. در غير  

این صورت، مشتریان منابع دیگر را جست وجو خواهند كرد. 
راهبرد تبليغات شــامل آگهی، انواع روش های ارتقای ســطح فروش، فروش 

شخصی، تبليغات تجاری و تماس با شركت ها و مشتریان هدف است. 
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 تحقيقات ناكافي 
دليل ناموفق بودن بيشتر برنامه هاي بازاریابي در بازارهاي هدف برخي كشورها، 
ناكافي بودن تحقيقات در آن هاست. كمپاني »بالك باستر« كه رتبة اول را در ميان 
فروشــگاه هاي اجارة محصوالت ویدیویي در بازار آمریکا دارد، با بررسي هایي 
كه به انجام رســاند، پي برد كه كشــور آلمان چهارمين كشور به لحاظ جذابيت 
بازار براي محصوالت كرایة ویدیویي در سراسر جهان است. همچنين، تحقيقات 
مقدماتي نشان داد كه نام بالك باستر در بين آلماني هاي ميان سال به عنوان یک نام 
تجاري مطلوب ارزیابي مي شود. در 1995 كمپاني بالك باستر هفت فروشگاه در 
مونيخ و ده فروشــگاه نيز در برلين افتتاح كرد، ولي بعد از مدتي كمپاني مذكور 
با بررسي بازار آلمان دریافت كه فروشگاه هاي او بازدهي چندان مناسبي ندارند. 
تحقيق بعدي نشان داد كه آلماني ها براي تماشاي فيلم سالن هاي نمایش مربوطه 
را ترجيح مي دهند. همچنين، متوجه شــد كه فروشگاه هاي بالك باستر در نواحي 
حومة شهر واقع شــده اند، در حالي كه رقابت اصلي بازار در محدودة مسکوني 
شهر است. احتماالً بزرگ ترین اشتباه كمپاني این بود كه نتایج حاصل از تحقيقات 
اوليه نشــان دهندة این واقعيت نبود كه یک سوم از كل فيلم هاي كرایه در آلمان 
شــامل فيلم هاي ویدیویي غيراخالقي بود كه این كمپاني آن ها را عرضه نمي كرد 
و ضمناً مردم از تمام فروشگاه هاي ارائه دهندة فيلم هاي ویدیویي كرایه در آلمان 
تصویر منفي در ذهن داشتند و مراقب بودند كودكان از چنين فروشگاه هایي دور 
نگه داشته شوند. بعد از دو سال، كمپاني بالك باستر تمامي فروشگاه هاي خود را 
در آلمان تعطيل كرد و ســپس یک تحقيق وسيع را در بازار ژاپن پایه ریزي كرد. 
در نتيجه، طبق گزارش مفصل »وال اســتریت ژورنال« كه در سال 1998 منتشر 
شــد، 38 فروشگاه این كمپاني در بازار ژاپن عملکردي موفقيت آميز داشتند. این 
شركت به فروشگاه هاي خود در بازار ژاپن اجازه داد هر روز از ساعت 10 صبح 
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تا نيمه شب فعاليت كنند. این مورد درست برخالف ساعت كاري فروشگاه هاي 
این كمپاني در بازار آلمان بود كه مجبور بودند در روزهاي یکشــنبه و روزهاي 

تعطيل بسته باشند. 

  استانداردسازي 
گاهي برنامه هاي جهاني بازاریابي شركت ها بيش از حد بر یک كاالي ویژه متمركز  
و فعاليت هاي پيشــبردي فروش نيز براي این محصوالت یکنواخت و استاندارد 
مي شود. براي مثال، كمپاني »فورد« چند بار تالش كرد اتومبيلي توليد كند كه در هر 
دو منطقة اروپا و شــمال آمریکا قابليت فروش داشته باشد. بار اول، یعني در سال 
1980، این كمپاني با توليد مدل  »اســکورت« موفق نشد این هدف را محقق سازد. 
در تالش بعدي، یعني در سال 1990، با توليد اتومبيل مدل »ميستاك« كه در گروه 
اتومبيل هاي با اندازة متوسط بود نيز این كمپاني نتوانست موفقيت چنداني كسب 
كند. هر كسي كه تجربة رانندگي در خيابان هاي كشورهاي اروپایي را داشته باشد، 
مي داند چه قدر مشــکل است اتومبيلي را ساخت كه آنقدر كوچک باشد كه بتواند 
خيابان هاي تنگ و باریک اروپایي را به راحتي طي كند و آنقدر بزرگ باشد كه توان 
رقابت با سایر اتومبيل ها را از لحاظ هيبت ظاهري و با اتومبيل هاي در حال آمد و 

شد در خيابان هاي عریض شهرهاي آمریکا داشته باشد. 
مدل هاي متوســط ميســتاك و كانترا كمپاني فورد فروش خوبي در دو منطقة 
مذكور نداشــتند، چرا كه بهاي تمام شدة  آن تقریباً »بيش از اتومبيل هاي هم تراز 
یعني هوندا آكورد و تویوتا كمري بود و ضمناً فضاي صندلي هاي عقب نيز بسيار 
كــم بود. بنابراین، فورد تصميم گرفت اتومبيلي در اندازة مدل اســکورت توليد 
كند كه تصور مي كرد در آمریکا و اروپا عملکرد خوبي داشته باشد. هيئت مدیرة 
كمپاني فورد براي توليد یــک اتومبيل كوچک جهاني با اجتناب از تعصب هاي 



83

ملي، با منصوب كردن یک فرد انگليسي به عنوان مهندس برنامه ریزي توليد، یک 
آلماني به عنوان ریاســت فني، یک اســتراليایي به عنوان سرپرست طراحي و یک 
خانــم ایرلندي به عنوان مدیر پروژه براي ســاخت یک اتومبيل جادار براي بازار 
آمریکا مــدل جدید فوكاس را طراحي كرد كه تغييراتي از جمله پهن تر شــدن 
صندلي ها، جاي پاي بزرگ تر و امکانات پياده و سوار شدن راحت تر در آن اعمال 
شد. همچنين، شــركت فورد قرارداد هایي را با 15 كمپاني مطرح مونتاژ قطعات 
در سراســر دنيا امضا كرد و در نتيجه موفق شــد به ميزان 1000 دالر در توليد 
هر اتومبيل از مدل فوكاس صرفه جویي را در هزینه تحقق بخشــد. این كمپاني 
پيش بيني مي كند در سال  جاري یک ميليون دستگاه از اتومبيل هاي مدل فوكاس 

را در سراسر جهان به فروش برساند. 

  راهبردهاي بازاريابي محلي  
راهبــرد اول بر نوعي از بازاریابي جهاني داللــت دارد كه در آن یک نوع كاال 
با برنامه هاي تبليغاتي یکســان در سراسر جهان عرضه مي شود كه از مزایاي آن 
مي توان به كاهش قابل مالحظه در هزینه ها اشــاره كرد. این راهبرد براي خطوط 
هواپيمایي و توليد كنندگان رایانه و سازندگان ماشين آالت صنعتي مناسب است. 
راهبرد دوم برعرضة كاالیي یکسان در چند كشور با پيام هاي تبليغاتي متفاوت 
براي مشتریان بالقوه داللت دارد. براي مثال، یکي از كاالهاي مناسب این راهبرد، 
وسایل نقلية موتوري سبک است كه در كشورهاي كمتر توسعه یافته معموالً براي 
حمل و نقل بار استفاده مي شود و در آمریکا به عنوان یک وسيله براي سهولت در 

انجام برخي امور منزل كاربرد دارد. 
راهبرد سوم دربارة كاالهایي مناسب است كه براي شرایط خاص مناطق مختلف 
توليد شده اند، اما معموالً با یک پيام تبليغاتي یکساني معرفي مي شوند. پاك كننده ها یا 
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مواد سوختني از جمله كاالهایي هستند كه با توجه به تنوع شرایط آب و هوایي مناطق 
مختلف جهان توليد مي شوند، اما با نام تجاري یکسان بازاریابي به فروش مي رسند. 

راهبرد چهارم بر كاالیي متفاوت همراه با پيام متفاوت در بازاري خاص داللت 
دارد. مثاًل هنگامي كه مســئوالن متوجه شــدند قهوة آمریکایي كه رنگ آن كمي 
روشن تر است، در بازار بيشتر مورد توجه است، ناگزیر شدند تركيبي از محصول 
را براي این بازار آماده كنند كه رنگ آن قدري روشــن تر باشد. همچنين، به دليل 
اینکه قهوه به اندازة چاي در بازار انگليس طرفدار ندارد، شركت نستله مجبور به 
انجام برنامه هاي بيشتر تبليغاتي براي متمایل كردن مشتریان بالقوه به محصوالت 

خود در بازار مذكور شد. 
راهبــرد پنجم مربوط بــه اختراع یک كاالي جدید بــراي ارضاي نياز بازاري 
مخصوص است. به نظر مي رسد این راهبرد، نسبت به راهبردهاي پيشين، هزینه و 

مخاطرات بيشتري در بازاریابي جهاني براي شركت دربرداشته باشد. 
به طور مثال، به دليل كمبود نيروي برق در بسياري از كشورهاي در حال توسعه 
شــركتي در جنوب آفریقا رادیویي اختراع كرد كه نيروي برق آن به وســيلة یک 
اهرم دســتي دوار تأمين مي  شود و با هر بار چرخاندن آن، مولد داخلي برق این 
رادیو تا یک ســاعت برق مورد نياز رادیو را تأمين مي كند. این رادیو در هر نقطه 
از جهان كه دسترسي به انرژي الکتریسيته محدود است و یا تهية باتري گران تمام 

مي شود، كاربرد دارد. 

  دورة  عمر كاالي بين المللي  
مصرف كنندگان در هر كشــور از نظر سرعت قبول كاالهاي جدید با هم كاماًل 
متفاوت هستند. این تفاوت ممکن است به خاطر تفاوت در درآمد افراد و یا طرز 
فکر آن ها نسبت به كاالهاي جدید در كشورهاي مختلف باشد. به همين دليل، كاالي 
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جدید پس از اشباع كردن یک بازار خاص مي تواند در بازارهاي دیگر به رشد خود 
ادامه دهد. مثال ساده از این قبيل كاالها اتومبيل پژو 206 فرانسه در ایران است. 

  نام گذاري كاال  
بــه دليل اینکه نام كاال ریشــة عميق در زبان و فرهنــگ دارد، نامگذاري كاال 
مي تواند جهاني یا محلي باشــد. »كوكاكوال« اسمي است كه در اكثر زبان ها یک 
تلفظ و معني دارد. شــركت »آمریکارد« كه قصد داشت كارت اعتباري خود را به 
بيش از 20 كشور ارائه كند، در سال 1977 نام خود را به »ویزا« تغيير داد كه تقریبًا 

در همه جا معني یکساني دارد. 

  معرفي كاالي جديد 
همگاني شدن یک نوآوري جدید در یک جامعه نيز به عوامل مختلفي وابسته 
است. براي مثال، ماكروویو در دهة 50 ميالدي در آمریکا اختراع شد، اما همگاني 
شــدن و به اصطالح جا افتادن این كاال در اواخر دهه هاي 70 و اوایل 80 اتفاق 
افتاد. عواملي مانند مزیت نســبي كاال نســبت به قبل، سازگاري كاال، پيچيدگي 
اســتفاده از كاال و یا قابل مشاهده بودن كاربرد آن توسط دیگران، در جا افتادن و 

پخش نوآوري جدید بسيار مؤثرند. 
توجه به این عوامل براي شــركت هاي پيش رو و نوآور در بازاریابي بين المللي 

بسيار حائز اهميت به نظر مي رسد. 

  ترفيع 
عمليات ترفيع فروش به مجموعه برنامه هاي ارتباطي شركت با مصرف كنندگان 
اطالق مي شود كه شامل پنج ابزار تبليغات، فروش شخصي، پيشبرد فروش، روابط 
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عمومي و بازاریابي مســتقيم اســت. به زبان ســاده، ترفيع در برقراري ارتباط با 
مشــتریان است و هدف نهایي آن ترغيب و قانع ساختن آن ها براي خرید مداوم. 
بازاریابي ســعي مي كند با استفاده از انواع ابزار ترفيع، ذهن مشتریان را نسبت به 
محصول، به ویژه نشان تجاري و موقعيت آن، آگاه سازد. عالوه بر این، مشخص 

كند به چه دليل مشتریان باید محصوالت شركت را خریداري كنند. 

  موانع فرايند ارتباطات بين المللي 
 موانع زباني: تبليغات شــركت باید به زبان هاي مختلف ترجمه شوند. نه تنها 
به زبان هاي اصلي، بلکه به گویش هــا و لهجه هاي محلي كه در هر جاي دنيا 

استفاده مي شوند. 
 موانع فرهنگي: تفاوت هاي كوچک اما پيچيده در زبان هاي مختلف مي توانند 
باعث شــوند شــعاري كه براي مثال در یک زبان كاماًل جالب و جذب كننده 

است، در زبان دیگر، اگر ترجمة واژه به واژه شود، كاماًل برعکس عمل كند. 
 رسانه ها: ســليقه ها و عرف تبليغات كشورهاي مختلف ممکن است كاماًل با 
هم متفاوت باشند. در برخي از كشورهاي آمریکاي جنوبي تبليغات روزنامه اي 

بسيار مؤثرترند از تبليغات تلویزیوني، اما در كشور آمریکا چنين نيست. 
 قوانين و محدودیت هاي تبليغاتي: كشورها قوانين كاماًل متفاوتي در این باره 

كه چه تبليغاتي مجاز هستند اعمال مي كنند. 

 تبليغات جهاني 
در موفقيت راهبرد تبليغات جهاني )یکسان براي همة كشورها( چهار عامل مؤثرند: 

1. محصوالت یا خدمات در همة بازارها منافع یکساني داشته باشند. 
2. منحني دورة عمر كاال در بازارهاي مختلف در مراحل یکساني باشد. 
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3. شرایط رقابتي در بازارها تقریباً یکي باشد. 
٤. قدمت و نام كاال در بازارها یکسان باشد. 

در مجموع مي توان گفت، تبليغات جهاني به دليل مقرون به صرفه بودن و هزینة 
كمتر، مزایایي دارد، اما به دليل وجود تفاوت هاي فرهنگي، تبليغات محلي مؤثرتر 

و قابل قبول ترند. 

  قيمت گذاري  
قيمت كاالها و خدمات در بازاریابي به ميزان پول یا بهایي اطالق مي شــود كه 
خریدار در مقابل دریافت آن ها حاضر به پرداخت است. قيمت گذاري در كنار كاال 
و خدمات، ترفيع و توزیِع تنها بخشــي از آميختة بازاریابي است كه براي شركت 
ســود  آور است و سه  بخش دیگر براي شركت هزینه بر هستند. همين امر باعث 

اهميت یافتن هر چه بيشتر این عضو آميختة بازاریابي مي شود. 

  عوامل تأثيرگذار بر قيمت گذاري بين المللي 
 عوامل ســازماني: این عوامل شامل هزینة تمام شده، هزینة بسته بندي، هزینة 
حمل ونقل، هزینة گمركي، ماليات، هزینه هاي عملياتي، هزینة كانال هاي توزیع 

و سایر هزینه ها مي شوند. 
 بازار: سطح درآمد افراد و وضعيت رقابت دو عامل اصلي این بخش هستند كه 

در بازارهاي مختلف متفاوت اند. 
 محيط: عواملي از قبيل تورم، نرخ ارز و مقررات كنترلي دولت ها در بازارهاي 

مختلف بر قيمت گذاري تأثير گذارند. 
 راهبرد شركت: شركت ها عموماً از سه سياست قيمت گذاري كه شامل قيمت 

نفوذي، دوششي و قيمت  بازار است استفاده مي كنند.  
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  قيمت جهاني و قيمت هاي متفاوت براي انواع بازارها  
برخي از شركت ها براي عرضة محصوالت خود در بازارهاي مختلف به قيمت هاي 
پایين تر، از نام تجاري جدیدي اســتفاده مي كنند. این سياست باعث مي شود به نام 
تجاري اصلي شــركت لطمه اي وارد نشود و نيز امکان باال بردن قيمت نام تجاري 
اصلي نيز وجود داشته باشد. شركت »سوني« مارك جدید »آیوا« را براي بخشي از 
بازار كه به دنبال قيمت پایين تر بود عرضه كرد. یا شركت »هوبلين« دو محصول با 
نام هاي متفاوت و قيمت هاي پایين تر از نوشابة اصلي خود  یعني »اسميرنوف« وارد 

بازار كرد و هم زمان قيمت اسميرنوف را یک دالر افزایش داد. 
قيمت یکســان جهاني نيز مي تواند در راستاي راهبرد هاي خاص شركت هاي 

چند مليتي به كار گرفته شود. 

  توزيع  
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را براي بخشــي از بازار كه به دنبال قیمت پایین تر 
بود عرضه كرد. یا شــركت »هوبلین« دو محصول با 
نام هاي متفاوت و قیمت هاي پایین تر از نوشابة اصلي 
خود  یعني »اســمیرنوف« وارد بازار كرد و هم زمان 

قیمت اسمیرنوف را یك دالر افزایش داد. 
قیمت یكســان جهاني نیز مي تواند در راســتاي 
راهبرد هاي خاص شــركت هاي چنــد ملیتي به كار 

گرفته شود. 

توزيع 

كانال هاي توزيع بين المللي 
در هر بازار، محصــوالت صنعتي و مصرفي باید از 
طریق كانال هاي توزیــع در اختیار مصرف كنندگان 
قــرار گیرند. انتخاب بهترین كانــال براي محصولي 
خاص از یك شركت در بازاري خاص، سیاست توزیع 

شركت نامیده مي شود. 
در هر كشور، شــبكه اي از كانال هاي توزیع وجود 
دارد كه در كل ســاختار منحصر به فــرد و ثابتي را 
تشكیل مي دهد. بازاریابان بین المللي نیز به فعالیت 

در چارچوب این ساختار مجبورند. 

ساختار توزيع بين المللي 
ساختار سیستم توزیع هر كشور از عواملي همچون 
مراحل رشد اقتصادي، سطح درآمد مصرف كنندگان، 
كیفیــت تجهیــزات زیربنایي، عوامــل محیطي و 

نمايندة صادراتی

واسطة وارداتی

شركت صادراتی 

واردكننده

عمده فروش

خرده فروش 

مصرف كننده 

مصرف كنندة 
صنعتی 

 شركت توليدی 
يا بازرگانی 

مستقيم

كانال های 
كشور مقصد 

كانال های 
كشور مبدأ

بازاريابي جهاني 
در برخي موارد 
مي تواند به خوبي 
عمل كند و موجب 
صرفه جويي در 
هزينه ها شود
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  كانال هاي توزيع بين المللي  
در هــر بازار، محصوالت صنعتي و مصرفي باید از طریق كانال هاي توزیع در 
اختيار مصرف كنندگان قرار گيرند. انتخاب بهترین كانال براي محصولي خاص از 

یک شركت در بازاري خاص، سياست توزیع شركت ناميده مي شود. 
در هر كشــور، شــبکه اي از كانال هاي توزیع وجود دارد كه در كل ســاختار 
منحصر به فرد و ثابتي را تشــکيل مي دهد. بازاریابان بين المللي نيز به فعاليت در 

چارچوب این ساختار مجبورند. 

  ساختار توزيع بين المللي  
ســاختار سيستم توزیع هر كشــور از عواملي همچون مراحل رشد اقتصادي، 
ســطح درآمد مصرف كنندگان، كيفيت تجهيزات زیربنایي، عوامل محيطي و نيز 
نظام حقوقي و قانوني آن كشــور متأثر است. كانال هاي موجود در سيستم توزیع 
بين المللي به دو بخش كانال هاي كشــور مبدأ و كانال هاي كشــور مقصد تقسيم 

مي شوند. 

  راهبرد توزيع بين المللي  
به زبان ساده، راهبرد توزیع بين المللي باید به این پرسش پاسخ دهد كه در هر 
بازار بهترین كانال توزیع كدام اســت. عوامل مؤثرتري كه در انتخاب كانال باید 

مورد توجه قرار گيرند عبارت اند از: 
 پوشش اثربخش بازار هدف 

 كنترل كافي بر عوامل كليدي موفقيت شركت از طریق كانال 
 حداقل هزینه 

 انعطاف پذیري كانال در صورت لزوم تغييرات 
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 سازگاري با فرهنگ و راهبردهاي سازمان 
 تأثير سرمایة الزم بر نقدینگي شركت 

 تداوم فعاليت كانال در صورت ترك پرسنل كليدي 
 كمک به رقابت 

دارا بــودن همة  این ویژگي ها براي یک كانال امري بســيار پيچيده و شــاید 
غيرممکن اســت. بنابراین، صرفه جویي در هزینه ها با باالترین اثربخشــي توازن 
خوبي براي این هشــت عامل مي تواند باشــد. براي مثال، شركت چند مليتي و 
بين المللي»DELL« كه توليد كنندة رایانه هاي شــخصي، تجهيــزات رایانه اي و 
لپ تاپ اســت و در ســال 2008 درآمدي بالغ بر بيش از 61 ميليارد دالر داشته، 
به دليل صرفه جویي در هزینه ها و ساده سازي توزیع خود، در تمام جهان، تنها از 

طریق اینترنت و تلفن كاالها و خدمات خود را به فروش مي رساند. 

  نتيجه 
مثال هایي كه بيان شدند، داللت بر آن دارند كه بازاریابي جهاني در برخي موارد 
مي تواند به خوبي عمل كند و موجب صرفه جویي در هزینه ها شود.  اما به احتمال 
زیاد، بهترین روش آن اســت كه جهاني فکر كنيــد، ولي محلي عمل كنيد. این 
بدان معني است كه شركت ها باید هدف هاي جهاني داشته باشند، ولي از شرایط 
بازار داخلي نيز غافل نشــوند. براي مثال، در عيــن حال كه خميردندان كمپاني 
»كلگيت« در سراسر جهان در دسترس است، این كمپاني براي منطقة خاورميانه 
خميردندان هایي با مواد طعم دهندة متفاوت توليد مي كند. همچنين، این شــركت 
نوعي صابون بچة مخصوص بازار فرانســه را در این كشور به فروش مي رساند. 
كمپاني »پپسي كوال« نيز به نمایندگان خود در سراسر جهان اجازه داده است خود 

نيز برنامه هایي براي پيشبرد فروش تدوین كنند. 
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بررســي هاي به عمل آمده داللت بر آن دارد كه حدود 86 درصد از برنامه هاي 
تبليغاتي كمپاني هاي بزرگ را در مناطــق مختلف جهان مدیران بازاریابي همان 
مناطــق طراحي و اجرا مي كنند. همچنين، 74 درصد از تصميم گيري ها در انجام 
هزینه هــاي مختلف و 61 درصد از تصميم گيري ها در تعيين كانال هاي توزیع را 
مدیران بومي همان مناطق برعهده دارند؛ این در حالي اســت كه معموالً طراحي 

محصوالت در كمپاني مادر انجام مي گيرد. 
بازاریابي جهاني را هم اكنون بسياري از شركت ها در حال اجرا دارند، اما به نظر 
مي رسد این برنامه ها باید به منظور تأمين نيازهاي خاص مشتریان در كشورهاي 

منطقه تعدیل شوند. 
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 آموز ش فنی وحرفه ای در آلمان 

محبوبه محمدعلي
كارشناسی ارشد حقوق قضایی

 اشاره 
مطالعة نظام آموزش  فنی و حرفه ای ســایر كشورها به منظور استفاده از تجربة 
آن هــا و ارائة راهکارهای اساســی برای اصالح نظام آمــوزش  فنی و حرفه ای،  
همواره مورد توجه پژوهشــگران و صاحب نظران این حوزه بوده است. در این 

نوشتار نظام آموزش  فنی و حرفه ای آلمان مورد بررسی قرار گرفته است.

كليد واژه ها : مطالعة تطبيقی، آموزش فنی وحرفه ای دوگانه، دوال سيســتم، 
كارآموزی

 
 مقدمه 

نظام آموزش فنی وحرفه ای دوگانه )دوال سيستم( كه برای اولين بار در كشور 
آلمان طراحی و اجرا شــده، شــامل كار نيمه وقت و تحصيل در كنار هم است. 
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این نظام بنياد آموزش متوســطه را تشــکيل می دهد. در آلمان همة جوانانی كه 
داوطلب آماده شدن برای یک حرفة مناسب هستند، باید بعضی از آموزش های 

فنی وحرفه ای را تا باالترین سطح ممکن دریافت كنند. 
دانش آموزان در ســن  شــش ســالگی وارد نظام آموزش تمام وقت اجباری 
می شوند. این دوره 9 ســال طول می كشد. بعد از تکميل این دوره، 70 درصد 
از دانش آموزان وارد نظام آموزش دوگانه می شــوند و بقيه به تحصيالت نظری 
می پردازند. البته فارغ التحصيالن دوره های فنی وحرفه ای نيز می توانند گواهی نامة 

ورود به دانشگاه را به دست آورند.
دانش آموزانــی كه وارد دوال سيســتم می شــوند، یک یــا دو روز در هفته 
به صورت نيمه وقت به كار مشغول می شوند و بقية هفته را به كالس های درسی 
خود می روند. این كارآموزی معموالً بين دو تا سه سال طول می كشد. در آلمان 
درصد دانش آموزان فنی وحرفه ای نســبت به نظری، از 37/3 درصد در ســال 
1950 به 68/6 درصد در سال 1986 رسيده و از آن زمان تاكنون در حدود 70 

درصد ثابت  مانده است. 
آمــوزش فنی وحرفه ای جوانان، چه برای مشــاغلی كه نياز به آموزش دارند 
و چه برای شــاغالنی كه به تشــخيص دولت محلی باید آموزش ببينند، فقط 
توسط دولت تعيين می شــود. این عمل موجب یکنواختی استاندارد و تضمين 
كيفيت می شود و بازار كار پرتحركی را ایجاد می كند. نظام دوگانة كشور آلمان 
در بيشــتر كشورهای در حال توسعه متقاضی زیادی داشته است، زیرا به سبب 
آن، موفقيت اقتصادی آلمان با نظام ویژة توسعة منابع انسانی پيوند یافته است. 
البته وجود شرایط مناسب، از جمله نظام تحصيلی آلمان به عنوان مبنایی برای 
كارآموزی، پایبندی جدی كارفرمایان به تعليم كارآموزان، وجود شــركت های 
پر رونقی كه قادرند بخش عمدة هزینه ها را تقبل كنند، و اتخاذ سياســت كاماًل 
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محدودكننده در قبال مدارس حرفه ای تمام وقت، به موفقيت نظام فنی وحرفه ای 
آلمان كمک شایانی كرده است.

 
1.مأموريت،چشمانداز،راهبردوقوانينآموزشفنيوحرفهاي

 كشور آلمان سابقه ای طوالني در آموزش و تربيت فني و حرفه اي دارد. 
 اهميت موضوع تغييرات جمعيتي كشــور آلمان در دهه های گذشــته،  سبب 
كاهش وســيع نيروي كار ماهر شده و لذا تربيت نيروي كار ماهر افزایش پيدا 

كرده است.
 كشور آلمان بر ایجاد ارتباط قوی تر بين نظام آموزش دوگانة آلمان و آموزش 

عالي متمركز شده است.
 بهبود تلفيق شایستگي های پایه در مهارت آموزی حرفه اي نيز از موضوع های  

مورد توجه است.
 سرمایه گذاری روی یادگيري مادام العمر از راهبردهاي كشور آلمان است.

 تسهيل گذر از مدرسه به محيط كار، به ویژه براي معلوالن  نيز از جملة  این 
راهبردهاست. 

 راهبردهاي یادگيري مبتني بر شایســتگي، به رسميت شناختن یادگيري هاي 
قبلی، و ارتباط با اتحادیة اروپا در این كشور در نظر گرفته شده است.

 قوانين متعددي براي آموزش فني و حرفه اي و مهارت آموزی در كشور آلمان 
وجود دارد.

2.نظامآموزشفنيوحرفهايرسمي،غيررسمیوسازماننايافته
 ساختار نظام آموزشي آلمان 4+ 6 + 3 است.

 در دورة اول متوســطه، دانش آموزان در تمــام درس ها، دوره ها و مطالعات 
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پيش حرفه ای، آشنایی با دنيای كار را آموزش می بينند.
 در دورة متوسطه، مهارت آموزی هم در نظام دوگانه و هم در  مدارس نظري 

وجود دارد.
 دانش آموران، پس از گذراندن دورة اجباري، در ســن 15 سالگي وارد دورة 

دوم متوسطه مي شوند.
 دانش آموزان یکي از 13حوزة حرفه اي موجود را انتخاب می كنند. 

 در نظــام دوگانة آموزش فني و حرفه اي بــه دانش آموزان اجازة ورود به نظام 
دانشگاهی )آكادميک( و نظري نيز داده مي شود.

 مهارت آموزی در دنيای كار و مدارس حرفه اي انجام مي پذیرد.
 مهارت آموزی در نظام آموزش دوگانه انتخابی محبوب و عمومي است.

 بيش از دو سوم كل دانش آموزان نظام آموزش دوگانه را انتخاب مي  كنند. 
 برنامة آموزش متوسطة فني و حرفه ای دو، سه یا پنج سال طول می كشد كه به 

حرفة انتخابی بستگی دارد. 
 در نظام دوگانه، دانش آموزان دو روز در مدرسه و چهار روز در محيط واقعي 

كار حضور دارند. 

3.متوليومسئولآموزشفنيوحرفهاي،وتأمينمنابعمالي
 متولي اصلي آموزش فني و حرفه اي در كشور آلمان دولت فدرال و دولت هاي 

ایالتي هستند.
 مؤسســة »بيب« )BIBB( به دولت فدرال و شركت ها مشاورة فني و حرفه اي 

مي دهد.
 )KMK( »بــراي هماهنگي بين ایالت ها و دولت مركزی، كنفرانس »ك.ام.ك 
برگزار مي شــود و مصوبات آن پس از تصویب در پارلمان ایالت قابل اجرا 
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خواهد بود. 
 مشاركت دولت، كارفرمایان و اتحادیه بسيار زیاد است.

 ایالت ها داراي كميتة مهارت آموزي حرفه اي هســتند كه شــامل كارفرمایان، 
اتحادیه ها و متولي اصلي كه هر كدام سهم برابر دارند می شوند. 

 كارفرمایان و اتحادیه در دولت مركزي نيز نقش مهمي در آموزش دارند.
 تأمين منابع مالي آموزش فني و حرفه اي آلمان بسيار پيچيده است.

 در نظام دوگانه، تأمين منابع مالي توسط ایالت و بنگاه هاي اقتصادي صورت مي پذیرد.
 در مدارس حرفه اي ایالت منابع مالي را تأمين مي كند.

4.معلمانومربيانآموزشفنيوحرفهاي
 آموزش معلمان ارائه دهندگان درس های نظري و آموزش مربيان ارائه دهندگان 

درس های عملي متفاوت است.
 مربيان در كارخانه ها بر اساس قانون آموزش فني و حرفه اي عمل مي كنند.

5.صالحيتها،چارچوبصالحيتهاوتضمينكيفيت
 چارچوب صالحيت هاي آموزش در آلمان براســاس پيامدها در سال 2006 

تصویب شده است.
 این چارچوب هشت سطح دارد كه شایستگي هاي حرفه اي و شایستگي هاي 

فردي شخصي را شامل مي شود.
 ارائه دهندگان آموزش فني و حرفه اي متعهد مي شوند، كيفيت دروني و بيروني 

را تأمين و حفظ كنند.
 سنجش كيفيت توســط آژانس هاي اعطاي گواهي نامه كه خود مجوز دارند، 

انجام مي شود.
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 شوراي اعتباردهی در انجمن ملي اعتباردهی ایجاد شده است.
 گواهي نامه ها و اعتباربخشی ها داراي اعتبار سه ساله هستند.

 معيارهاي تأمين منابع مالي براي مدارس متنوع هســتند و  برخي از آن ها 
عبارت انــد از:  صالحيت مربيــان؛ وجود نظام كنترل كيفيت؛ مشــتری مداری؛ 
ارزشــيابي پيوســته؛ پشــتيباني از مهارت آموختگان در دنياي كار؛ همکاري با 

خبرگان بيروني؛ بهبود مستمر آموزش.
 

6.اصالحات،پروژههاياصليوچالشهادرآموزشفنيوحرفهاي
 پودمان هاي صالحيت براي ورود راحت تــر افراد به مهارت آموزی طراحي 

شده اند. 
 مؤسسة بيب پایگاه داده اي از پودمان ها تشکيل داده است.

 براي كاهش ترك تحصيل، برنامة مشاوره شغلي، برنامة جهت گيری حرفه اي 
و پروژة »Job Starter« انجام مي شود.

 ارتباط آموزش فني و حرفه اي با آموزش عالي تقویت مي  شود.
 قانون فرصت هاي اشتغال در سال 2010 تصویب شده است.

 به منظور اجرای آموزش مســتمر، براي كارفرمایان تســهيالت مالي در نظر 
گرفته شده است.

 چالش هاي تلفيق سياســت هاي اتحادیة اروپا بخش مهارت آموزی در كشور 
آلمان در درگاه )پورتال( اینترنتي تهيه شــده توســط مؤسسة بيب ارائه شده 

است.

منابع
توسعه یافته. مرکز  برخی کشورهای  و  ایران  در  فنی وحرفه ای  آموزش های  1. محمدعلی، محبوبه )1388(. وضعیت موجود 

پژوهش های مجلس شورای اسالمی، دفتر مطالعات اجتماعی. 
2. اسماعیلی، مهدی )13۹3(. مطالعة مقایسه ای آموزش فنی وحرفه ای رسمی در دورة متوسطه در کشورهای مختلف جهان. 





99

 مدرسة فنی وحرفه ای جبل  عامل 
 در شهر صور- لبنان

گردآوري: محسن جعفرآبادي

»مدرســة صنعتي جبل عامل« كه به آن »مؤسسة مَِهنيه« هم مي گویند، یکي از 
شــاخه  هاي »جمعيت نيکوكاري« است كه امام سيد عبدالحسين شرف الدین در 
ســال 1936 آن را تأسيس كرد. جمعيت نيکوكاري از سال 1960 تحت نظارت 
امام موسي صدر و با تالش ها و پيگيري هاي ایشان مجدداً فعال شد. او در ابتدا 
پدیدة تکدي گري را در شهر صور از ميان برد و سپس تالش براي ریشه كني فقر 
در منطقه را آغاز كرد. به پيشــنهاد امام صدر، تأسيس یک مدرسة فني و حرفه اي 
به منظور آموزش فني وحرفه اي جوانان متناسب با نيازهاي شغلي و آماده كردن 
آنان براي ورود به بازار اشــتغال، در دســتور كار جمعيت قــرار گرفت. روز 
1962/12/14 )1341/9/25( جمعيت نيکوكاري تأســيس چنين مدرســه اي را 
)كه در بدو امر مؤسســة اجتماعي نام گرفــت( با حمایت رئيس جمهور وقت، 

فؤاد شهاب آغاز كرد. 
احداث ســاختمان مدرسه در نيمة ســال 1968 )1347( با كمک هاي مالي 
لبنانيــان خارج از كشــور و با همکاري وزارت آموز ش و پرورش و »ســازمان 
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بازپروري اجتماعي« به پایان رسيد. دولت فرانسه نيز در تأمين ابزار و تجهيزات 
آن مشاركت داشت. 

فعاليت آموزشــي این مركز در ســال تحصيلي 70-1969 و با پذیرش 150 
هنرجو آغاز شد. در سال تحصيلي 72-1971، امام صدر ریاست و ادارة مدرسه 
را به دكتر مصطفي چمران سپرد و وي تا سال 1979 كه لبنان را به مقصد ایران 

ترك كرد، عهده دار این سمت بود. 
هنرجویان این مركز هنگام تأســيس به  طور عموم یتيمان و محرومان شيعه 
بودند كه خانواده اكثر آن  ها مورد هجوم اســرائيل قرار گرفته و پدر و مادرشان 
كشــته شده بودند. در این مدرسه، پسران از یازده، دوازده سالگي تا سن پانزده 
تا بيست سالگي درس مي خواندند. فرزندان یتيم در این مدرسة شبانه روزي به 
 طور رایگان درس مي خواندند و در رشته هاي فني مهم، مانند نجاري، آهنگري، 
جوشــکاري، برق و الکترونيک، ماشين هاي كشاورزي و .. تحصيل مي كردند. 
آن ها هنگامي كه درس خود را پس از چهار ســال تمام مي كردند، وارد اجتماع 

مي شدند و حقوق مکفي مي گرفتند تا بتوانند خانوادة خود را اداره كنند. 
در اكثر ســال ها، شــاگردان  اول لبنان از این مدرسه فار غ التحصيل مي شدند؛ 
شــاگرداني كه با كار خود در جوشکاري، تراشــکاري، ماشين سازي و ...، در 
سرتاســر لبنان ســرآمد دیگران بودند؛ زیرا این مدرســه فقير و محروم بود و 
مســئوالن آن براي آنکه امور مدرسه را اداره كنند، مجبور بودند كه براي خارج 
از مدرســه كار كنند و مثاًل در و پنجره بســازند و بفروشند. بنابراین شاگردان 
مجبور بودند كه براي بازار در و پنجره بســازند. كساني كه در جوشکاري كار 
مي كردند، به اندازة صد برابر شــاگردان در مدرسه هاي دیگر حتي تا نيمه شب 
و همچنين در روز تعطيل كار مي كردند. یا اینکه در قسمت ماشين هاي تراش، 
پيچ هاي بزرگ مي ساختند و به خارج از كشور مي فروختند تا مقداري از خرج 
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خــود را تأمين كنند. بنابراین هنرجویان این مركز به علت تمرین و كار زیاد در 
این صنایع، تبحري فراتر از همســاالن خود در سایر لبنان داشتند. به طوري كه 
گاهي براي اســتخدام استاد جدید براي مؤسسه، این استادان بودند كه باید در 

برابر دانش آموزي از سال هاي آخر امتحان مي دادند. 
هنرجویان این مدرسة صنعتي كه اغلبشان یتيم بودند، این مركز را مانند خانة 
خود حس مي كردند. آن ها نه تنها در تأمين مخارج مانند آنچه ذكر شد مشاركت 
داشتند، بلکه در ساخت و توسعة این مركز نيز حضوري فعال داشتند. از جمله، 
ســاختماني كه در حاشــيه حياط قرار دارد، در یک ماه رمضان به همت دكتر 
چمران و خود دانش آموزان مدرســه ســاخته شد تا بخشي از كالس ها به آنجا 
منتقل شــود؛ همچنين، آب نماي زیباي این مركز حاصل تالش دكتر چمران و 

خود دانش آموزان بود. 
مدرســه نه تنها در حوزة صنعت سرآمد بود، بلکه در تربيت كادرهایي متعهد 
كه منشأ تحوالت سياسي و تغيير در ساختار حکومتي لبنان شدند نيز بسيار مؤثر 
بود. نام مدرســة صنعتي جبل  عامل یادآور بسياري از جلسات و حوادثي است 

كه منشأ تغيير و تحول در تاریخ لبنان شد. 
دكتر چمران از ســال 1971 كه به جنوب لبنان وارد شــد، كالس هایي براي 
درس هاي ایدئولوژیک اسالمي، به سبک انجمن هاي اسالمي دانشجویان به راه 
انداخت. از هر روســتایي یک یا دو نفر از معلمان مؤمن و مسلمان را انتخاب 
مي كرد كه مجموعًا حدود 150 نفر مي شــدند. آنان هفته اي یک بار به مدرســه 
مي آمدند و جلســاتي اسالمي و عميق برپا مي شد كه در آن ها خود آقاي صدر، 
شيخ مهدي شمس الدین، سيدمحمد حســين فضل اهلل و رجال دیگر سخنراني 
مي كردند. در ادامه، پــس از بحث و انتقاد، خود دكتر چمران نيز وارد بحث ها 
مي شد و یک سلســله درس هاي ایدئولوژیک را بيان مي كرد. نيمي از این عده 
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رفتند و تقریبًا نيمي دیگر ماندند و هم اینان بودند كه اولين هسته هاي »سازمان 
حركت محرومين« را در جنوب تشکيل دادند. 

بعد از تصميم امام صدر براي تأســيس »جنبش امل« )شاخة نظامي حركت 
محرومين(، وي از سال 1974 شروع به تعليم جوانان شيعه كرد. آموزش نظامي 
امل شــروع شــد و اولين گروه هفتاد نفري از استادان و شاگردان مدرسة جبل 
عامــل در دهي به نام »یمونــه« در »بعلبک« به مدت یک هفتــه تعليم نظامي 
مي دیدند. پس از انفجار »عين البنيه« و اعالم رســمي موجودیت امل، نخستين 
كنگرة جنبش طي روزهاي 28 تا 30 مارس 1976در مدرسه فني وحرفه اي جبل 
عامل، واقع در شهر صور، برگزار شد و این چنين نام جنبش حركت محرومين 

و سازمان امل با نام مدرسة صنعتي جبل عامل گره خورد. 
براي اولين بار در ســال 1972، اولين كسي كه مســلحانه در مقابل اسرائيل 
ایســتاد و به شهادت رسيد، جوان پانزده ســاله اي به نام فالح  شرف الدین از 
مدرســة صنعتي جبل عامل در شــهر صور در جنوب لبنان بود. از زمان آغاز 
تجاوز اســرائيل به لبنان در مارس 1978، اســرائيلي ها چندین بار به مدرســة 
صنعتي جبل  عامل هجوم بردند كه شــدیدترین آن ها حمالت سال 1982 بود. 
مقاومت و مبارزه با اشــغالگران نيز از همين مدرســه آغاز شد و از زمان ورود 
اســرائيل به لبنان در ســال 1982، تا عقب نشــيني نيروهاي اسرائيلي به منطقة 
موسوم به »كمربند امنيتي« در ســال 1986، بسياري از شهداي مقاومت كه در 
مبارزه با اشــغالگران به شهادت رسيدند، از جمله اســتادان و دانشجویان این 
مدرســه بودند. از طرف دیگر، مزدوران عراق بارها به این مدرسه  حمله كردند 
و با راكت و موشک آن را كوبيدند. در خالل جنگ هاي داخلي لبنان، تقریبًا همة 

مدرسه ها بسته شده بودند، ولي این مدرسه به كار خود ادامه مي داد. 
دكتر چمران در هشت ســال مدیریت خود در این مركز، براي دانش آموزان 
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نــه یک مدیر یا فرمانده، بلکه پدر و همراهي دلســوز بود كه در عين داشــتن 
اقتــدار در مدیریت، عطوفت و مهرباني اش به قدري بود كه در شــدید ترین و 
خطرناك ترین وضعيت امنيتي نيز شاگردان او عالقه اي به ترك مدرسه نداشتند 
و ترجيح مي دادند كه در كنار او بمانند. نتيجة مدیریت هشت سالة دكتر چمران 
در این مدرسه، تربيت نيرویي متخصص و متعهد بود كه منشأ تحوالت عظيمي 

در تاریخ لبنان شد. 
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 نوين سازی آموزش وپرورش روسيه 
نویسنده: مارگاریت پاولووا٭

ترجمه: بتول عطاران

 اشاره 
ایــن مقاله به عنوان یک مطالعة موردی، به فرایندهای جاری »نوین ســازی«1 
آموزش وپرورش، طرز مفهوم سازی توسعة پاینده، و رویکردهای آموزش برای 
توسعة پاینده می پردازد. در این مطالعه، روسيه به عنوان نمونة كشوری انتخاب 
شــده كه دوره ای از انتقال، از نوعی جامعه به  نوعی دیگر را پشت سر گذاشته 
اســت. این انتقال، از طرفی در پرداختن به مسائل توســعة پاینده چالش های 
بيشتری ایجاد می كند،  و از طرف دیگر، ممکن است برای تغيير جامعه، و قرار 
دادن آن در مسير توسعة پاینده، و توانمندسازی افراد از طریق پرورش توانایی ها 
توســط آموزش برای توسعة پاینده، فرصت های بيشتری ایجاد كند. دليل دیگر 
انتخاب روسيه، سنت روشن فکری آن، در مد نظر داشتن »مسائل جهانی« )مانند 
ســپهر فرهنگی( و توليــد نظریه های اصيل علمی در علوم طبيعی اســت. این 
مقاله ســابقه ای از نظام آموزشی روســيه به دست می دهد، دگرگونی های اخير 
در ســاختار، محتوا، و مدیریت آن را به همــراه مثال هایی از آموزش  فناوری 
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و حرفه ای را تشــریح می كند، و ســرانجام فرصت هایی برای آموزش به منظور 
توسعة پاینده در این نظام را شناسایی می كند.

 سياست آموزشی روسيه در دوره انتقال 
بعد از انقالب 1917، باور عميقی وجود داشــت كه ریشة آزادی، برابری و 
اخوت، یک برنامة درسی عام است. ریشة این اندیشه ها در انقالب فرانسه بود. 
ارزش زیربنایی سياست آموزشــی جمهوری سوم فرانسه این بود كه: » انتظار 
می رفت ملت از راه گســترش حيطه های جدیدی از دانــش به توده ها آزادی 
كســب كند. ... دولت هر بار كه می خواهد به نام »ملت« كنترل مستقيم بر مردم 
را به دست گيرد، به روایت آزادی متشبث می شود تا مسير پيشرفت را به آن ها 

.]lyotard, 1979/1984:32[ »نشان دهد
مشخصة روسية شوروی نيز همين روابط ميان آموزش وپرورش و دولت بود. كنترل 
برنامة درســی مدرســه ها از مركز، اصل عمدة مدیریت، در سراسر دورة شوروی و 
پس از آن شد. تمامی دانش آموزان باید از برنامة درسی یکسانی در مدرسه ها پيروی 
می كردند. هدف های اصلی و محتوای درس ها نيز یکســان بود. اشــارة ضمنی این 
رویکرد، یکسانی دستاورد تحصيلی دانش آموزان و كيفيت مدرسه بود. فرایند یادگيری 
، عمدتاً بر كسب دانش نظام مند تمركز داشت. تربيت دانش  محور، در چارچوب یک 
سنت دائرئ المعارفی كه بر اندیشه های كمنيوس2 بنا شده بود، تنظيم می شد، با این 
باور كه تمامی دانش آموزان باید هر چه بيشتر دربارة موضوعات مناسب سنشان دانش 

كسب كنند. هدف كلی تعليم وتربيت »پان سوفيا«3 یا »خرد كلی« بود.
تمامی اصالحات آموزشی كه در جماهير شوروی انجام شد، به سياق »از باال 
به پایين« تنظيم می شــد. قصد این اصالحات، دگرگونی نظام آموزشی و حفظ 

ثبات اجتماعی بود.
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در اواخر دهة 1980، مؤسسه های آموزشی اولين نهادهایی بودند كه به ایستایی 
جامعه شــوروی واكنش نشان دادند. اصالحات سال های 1984 و 1988 نتایج 
مطلوبی به بار نياورد و تا اواخر دهة 1980،  نياز به اصالحات شــدیدتر پدیدار 
شــد. محتوای آموزش و حيات هر مدرسه، به لحاظ ایدئولوژیکی كنترل شد و 
قدرت به صورت متمركز در ســطح دولت باقی ماند. نه اوليا، نه دانش  آموزان و 
نه كارفرمایان، هيچ یک نمی توانستند در بهبود نظام آموزشی كه نمی توانست به 

نيازهای فرد، جامعه یا اقتصاد پاسخ دهد، سهمی داشته باشند.
در آن زمان جنبشی ریشه ای، موسوم به »تربيت تعاون«4 ایده هایی تازه عرضه 
كرد. معلمان ترقی خواه از بخش های گوناگون جماهير شوروی )تقریبًا 10 نفر( 
به مناسبت های متفاوت تشکيل جلسه دادند تا اصول تربيت نو را تدوین كنند. 
ایده های اصلی تالش آنان عبارت بــود از: »تأكيد بر ماهيت فعال یادگيری« و 
»نيــاز به محور قــرار دادن دانش آموز در فرایند آموزش«. دركنگرة سراســری 
معلمان در ســال 1989، این ایده ها در كشــور مبنــای بحث ها و اولویت های 

اصالحات آموزشی را تشکيل می داد. 
فروپاشــی جماهير شــوروی در ســال 1991. به معنای برپا داشــتن نظام 
جدید آموزشــی برای روســية جدید بود. اولين فرمان پرزیدنت یلتســين، به 
توســعة آموزش وپرورش اختصاص داشــت. در ژوئن 1992. پارلمان قانون، 
آموزش وپــرورش را تصویب كــرد. به عنوان بخشــی از این قانــون. اصول 
سياســت های جدید آموزشی مورد تأیيد قرار گرفتند. این اصول شامل »انسانی 
كردن«5 آموزش وپرورش )یعنی جهت گيری به ســمت دانش آموز( و »انســان  
دوستانه كردن«6 آموزش وپرورش )یعنی لحاظ كردن درس های بيشتری از علوم 
انسانی در برنامة درســی(، تمركززدایی، متنوع ساختن مدرسه ها و اصالحات 
تربيت معلم بود. روح  قانون 1992، حركت از الگو سياســی، به سمت الگویی 
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آموزشــی و از جامعة استبدادی به ســمت جامعة مدنی بود7. در سال 1996، 
اصالحاتي در این قانون صورت گرفت.

این قانون آموزشي مسئوليت برنامه ریزي درسي را در سه سطح ملي )فدرال(، 
منطقه اي، و محلي تقسيم مي كرد. اجزاي منطقه اي و مدرسه محور برنامة درسي، 
براي ایجاد انعطاف بيشــتر براي معلمان و برنامه ریزي درسي اعمال شده بود. 
جزء فدرال )اجباري( برنامة درســي كه مشخصة آن استانداردها بود. به عنوان 
كمترین ســطح آموزش دیده مي شــد كه دولت آن را به منظــور حفظ كيفيت 

آموزش تأمين مي كرد.
از این رو اولين گام براي اصالح محتواي آموزشــي، به تدوین استانداردهاي 
فدرال آموزشي مربوط مي شــد. براي تعریف این استاندارد ها فراخواني اعالم 
شد و شش پيشنهاد از ميان 150 پيشنهاد برگزیده شد. براي اولين بار در تاریخ 

تعليم وتربيت روسيه، دانشگاهيان در اتخاذ تصميم سهيم شدند.
بر پایة قانون آموزشي، یک برنامة فدرال توسعة آموزشي، باز هم طي فراخوان، 
طراحي شد. این برنامه كه در سال 1994 از تصویب گذشت، تأكيدش بر انتقال به 
توسعة متوازن آموزش وپرورش، در شرایط جدید سياسي، اجتماعي و اقتصادي، 
و نيز بر متنوع سازي محتواي آموزشي و انواع مدرسه ها بود. تا پایان سال 1995، 
پيشرفت هایي حاصل شد یعني: انواع مدرسه ها تأسيس شدند؛ برنامه هاي ملي و 
منطقه اي توسعة آموزش وپرورش، براي مدنظر قرار دادن شرایط خاص بخش هاي 
مختلف روسيه طراحي شدند؛ مدیریت آموزشي غيرمتمركز شد )كه حال شامل 
چهار سطح تصميم گيري مي شد: وزارت فدرال،  ادارات كل منطقه اي در محدودة 
فدراسيون روسيه، ادارات منطقه اي آموزش وپرورش در محدودة شهرها و مناطق 
و هيئت هاي اختصاصي مدارس(: و گروه هاي مختلف عالقه مند، به نحو فزایند ه اي 

در توسعة نظام آموزشي دخيل شدند.
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البته با وجــود این نتایج،  هدف هاي اصلي انتقال به توســعة متوازن و غلبه 
بر بحران موجود در آموزش وپرورش حاصل نشــد عامل اصلي این ناكامي ها 
كمبود بودجه ارزیابي مي شد. اعمال اصالحات، در شرایط بي ثباتي اقتصادي و 
سياسي، موجب كشمکش هایي درون نظام آموزشي شد. بي ثباتي جامعة روسيه 
در تمامــي ســپهرها، به ویژه پس از بحران 1998، امکان توســعة توأم با ثبات 

درآموزش وپرورش را زیر سؤال مي برد.

 راهبرد نوين سازي 
نقــش مهمي كه آموزش وپــرورش در حيات جامعه ایفــا مي كند، به فاصلة 
كوتاهي بعد از بحران، موجب شد باز برنامة اصالحات آموزشي در بحث هاي 
سياســي مطرح شــود. دولت فدراسيون روسيه در ســال 2000، دكترین ملي 
تعليم وتربيــت را تصویب كرد كه به آموزش وپرورش در سياســت هاي دولت 
و جهت گيري هاي اصلي براي توســعة آن. اولویت مي داد. هم زمان با یک دهه 
اصالحات شــدید اقتصادي، فرایند نوین سازي آموزشي )اصالحات آموزشي( 
جریان داشــت. برخالف اصالحات اقتصادي كه نسبتًابدون مخالفت اجرا شد 
و اكثریت نياز به انتقال به اقتصاد بازار را پذیرفته بودند اصالحات آموزشــي با 
برخورد ميان دو گروه عمده مواجه شــد. هــر دو گروه مدعي بودند كه هدف 
اصالحات آموزشــي،  تنظيم نظام آموزشي براي نيل به دگرگوني هاي اجتماعي 
ـ اقتصادي اســت. هر چند فهم آن ها از این فرایند »تمدن ساز« متفاوت بود كه 

حاكي از دیدگاه هاي متفاوت تندي در زمينة راه هاي رسيدن به آن بود.
گروه اول مدافع مســيري بود كه بر پایة اعتالي مردم براســاس ارزش هاي 
بازار باشــد و این براي نظام آموزشي روســيه تازگي داشت. گروه دوم مدعي 
بــود كه نظام قبلي كه افرادي آگاه توليد مي كرد، هنوز مطرح و معتبر اســت و 
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لذا این در هر اصالحي در نظام آموزشــي باید مدنظــر قرار گيرد. در »راهبرد 
نوین سازي«8، سندي كه هدف هاي اصلي، هدف هاي فرعي و دستور العمل هاي 
برنامة عمل براي توسعة آموزش وپرورش روسيه تا سال 2010 را بيان مي كند،  
ميان این دیدگاه ها مصالحه اي حاصل كرد. این سند، مطابق با سند دكترین ملي 

آموزش وپرورش9 تنظيم شد.
نوین ســازي آموزش وپرورش روســيه از ســال 2001 آغاز شــد. راهبرد 
نوین سازي براي اصالحات آموزشي در روسيه، در سطوح ساختاري، قانوني و 
برنامة درسي چند هدف تعيين كرد. سمت وسوي آن فائق آمدن بر تنزل كيفيت 
آموزش وپرورش براي نيل به نوســازي تمامي كشور بود. در این راهبرد، چهار 

اولویت براي سياست هاي دولت شناسایي شده بود.
 تضمين دسترســي به آموزش توسط دولت: )دورة كامل آموزش عمومي 
رایگان در ســطح اســتانداردهاي آموزشــي و اعمال آزمون متحدالشــکل 
فارغ التحصيلي )یکســان در سطح كشور( كه براي ورود به دانشگاه نيز مورد 

استفاده قرار مي گيرد.
 باالبردن كيفيت آموزش عمومي: )تغيير جهت گيري آموزش از انتقال دانش به 
رشد دانش آموز، تلفيق ارزش ها در فرایند یادگيري، تغيير ساختار آموزش وپرورش 

و تغيير محتواي آن،  و مدنظر قرار دادن تحصيالت مدرسه اي 12 ساله.
 باال بردن كيفيت آموزش حرفه اي، شامل آموزش حرفه اي و كارآموزي، 
و آموزش عالي: اصالح محتوا و ساختار آموزش حرفه اي، مطابق با نيازهاي 
صنعت و اقتصاد،  نيازهاي فرهنگ، و نظام استخدامي دولت، افزایش انعطاف، 
پيگيري دگرگوني هاي بازار، تقســيم مســئوليت تأمين بودجة مؤسسه هاي 
حرفــه اي بين دولت فدرال و دولت هاي محلي، تدوین فهرســت روزآمدي 
از شــغل ها، بررســي مدل هاي متفاوت یکپارچگي آموزش حرفه اي اوليه و 
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متوسطه، و آموزش  حرفه اي متوسطه و آموزش عالي.
 برقراري روابط مالي اثربخش در آموزش وپرورش: یعني افزایش حمایت 
دولت، تدوین مدل هاي متنوع تأمين بودجة مؤسسه هاي آموزشي، معافيت هاي 

مالياتي براي فعاليت هاي آموزشي، و توسعة آموزش غيررسمي.

جنبة اصلي اصالحات در تمامي ســطوح آموزشي، نوسازي محتواي برنامة 
درســي، به عنوان راهي براي نيل به آشــتي دادن ارزش هاي فرهنگي ســنتي و 
سنت هاي آموزشي با نياز تازة توســعه اقتصادي بين المللي بود. در این حالت 
مخلوطي از عناصر مدرن و »مدرن متأخر«10، در محدودة یک نظام آموزشــی، 
پيشــنهاد می شــد. تأكيد مدل های آموزشــی مدرن متأخر بــر »هماهنگی«11 
ایدئولوژیک آموزش وپرورش، با دانش/ رقابت اقتصاد بين المللی به طور كامل 
اســت. مدل های مدرن آموزش وپرورش بر برابری فرصت های آموزشی تأكيد 
می كنند. و از نظر ایدئولوژیک این موضوع را با توســعة شهروندی، و استيالی 
گفتمان های سياســی و مدنی را بــر گفتمان های اقتصادی، بــه نحو محکمی 

.]Cowen, 1996[ هماهنگ می كنند
دو مفهــوم مهمــی كه معرف تنش هــای فوق در آموزش  عمومی هســتند. 

عبارت اند از: اعمال شایستگی های فرهنگ محور، و »آموزش نيمرخ«12.

 چرخش از جهت گيري علمي به جهت گيري فرهنگي 
 در نوين سازي آموزش وپرورش روسيه 

فرض عمدة راهبرد نوین ســازي نظام آموزشــي روسيه آن است كه ساخت 
محتواي آموزش باید مبتني بر ســپهرجنبه هاي مختلف فعاليت  انســاني )یعني 
فعاليت هــاي شــناختي، مدنيـ  اجتماعــي، اجتماعــيـ  كاري، خانه داري، و 
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فرهنگي ـ فراغتي( باشد كه جمعًا فرهنگ را تشکيل مي دهند. این فرض تفاوت  
مهمي با باورهای پيشــين دارد. بيست سال قبل هدف مدرسه های روسيه ارائة 
دانش علمی و مهارت های نظام مند بود. اكنون »آموزش وپرورش عبارت است 
از فرایند تربيتی اجتماعی كردن سازمان یافته كه هدف آن منافع شخص و جامعه 

است«. فرد باید در فرهنگ روسی اجتماعی شود.
پيش از تدوین راهبرد نوین ســازی،  دو هدف آموزش وپرورش كه به یک ميزان 
مهــم بودند. یعنی آمــوزش دادن و پرورش دادن مــردم، از هم جدا بودند. اكنون 
سياســت  فعلی نوین ســازی، به اجتماعی كردن از طریق آموزش اشاره دارد. طبق 
نظر لبدف و نيوپوكویفا13 )2001( اجتماعي شدن عبارت است از »تبحر یافتن در 
فرهنگ جامعه كه موجب فعاليت فرد و برعهده گرفتن نقش هاي اجتماعي مختلف 
مي شود«. مبناي پرورش ظرفيت دانش آموز براي عمل، تسلط یافتن بر فرهنگ است.
چرخش از درك »تبحر« بر حسب علوم تجربي تا درك آن برحسب فرهنگ، 
 حائز اهميت اســت و اكنون تأكيد عمدة اصالحات آموزشي در روسيه همين 
اســت. لبدف مي گوید: هدف عمــدة آموزش عمومي تلنبار كــردن دانش از 
رشته هاي متفاوت نيست، بلکه پرورش توانایي هاي عام براي حل مسئله در هر 
جنبه از فعاليت اســت. در نوین ســازي محتوا، تأكيد اصلي بر پرورش شخص 
»فرهنگي« اســت كه بالقوه قادر است در زمينه هاي متفاوت مسائل را حل كند. 
بدین ترتيب، توانایي بالقوة حل مســائل، هــدف عمدة آموزش وپرورش تلقي 
مي شود.شایســتگي هایي كه در روسيه به رسميت شناخته مي شوند، پر از دانش 
و درك ویژه اند. به نظر مي رســد این شایستگي ها براي سنت آموزشي روسيه 
مناســب هستند و امکان كسب نگاهي را به جهان و معنویت فراهم مي كنند كه 
نظام مند و مبتني بر علوم اند و دانش آموزان را براي درگير شــدن با فعاليت هاي 

مناسب اجتماعي آماده مي سازند13. 
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 ســاختار شایستگی های كليدی از این قرار اســت: شایستگی های سپهر 
فعاليت های شــناختی: بر پایة روش های مهارت  یافتن در راهبردهایی برای 

كسب دانش از منابع اطالعاتی متفاوت.
 شایستگی های سپهر فعاليت های مدنی ـ اجتماعی: شامل نقش شهروندان، 

رأی دهندگان و مصرف كنندگان.
 شایســتگی های سپهر فعاليت های اجتماعی ـ كاری: شامل توانایی تجزیه 
و تحليل وضعيت بازار كار، ارزیابی توانایی های حرفه ای خود، ســازگاری با 

هنجارها و اخالق در روابط كاری،  و غيره.
 شایستگی های سپهر خانه داری: شامل مسائل بهداشتی، رفاه خانواده و غيره.
 شایستگی های سپهر فرهنگیـ  فراغتی: از جمله انتخاب در زمينه های استفاده 

از اوقات بی كاری كه می تواند فرد را از لحاظ فرهنگی و روحی غنی سازد.
در محدودة راهبرد نوین ســازی محتوای آموزش عمومی، گفته می شود این 
فهرست شایســتگی ها، معرف رویکرد نظام مندی به پرورش شایستگی هاست. 
شایســتگی های مزبور وســيع تر از شایســتگی های منحصر به زندگی شغلی 
هســتند و جهت گيری عمده ای در تدوین »نسل  جدیدی از استانداردها« برای 
مدرسه های روســيه دارند شایســتگی ها كه باید حاوی جهت گيری تازه ای از 
رویکرد »محتوامدار« به رویکرد »فعاليت مدار«، در یاددهی و یادگيری باشد. از 

این رو نتایج یادگيری باید از طریق الگوهای فعاليت ها تنظيم شوند.

 آموزش نيمرخ 
آموزش نيمرخ به عنوان نمونه اي از حرفه اي كردن آموزش متوســطه، در سال 
2002 آغــاز به كار كرد. این نوع آموزش، با تصــور آموزش دانش آموزان براي 
نيازهــاي اقتصادي، رابطــة نزدیکي دارد و براي راه انــدازي نظام نوین آموزش 
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حرفه اي مادام العمر زمينة مناســبي فراهم كرده است. چون دانش آموزان باید بعد 
از پایة نهم تصميمات مهمي اتخاذ كنند كه به ادامة تحصيالتشان مربوط مي شود، 
راهبرد جدیدي موســوم به »آموزش پيش نيمرخ«14 آغاز شد كه به آن ها در اخذ 
تصميم كمک مي كند. آموزش نيمرخ به دانش آموزان فرصت مي دهد كه زمينه اي 
را به انتخاب خودشــان به صورت عمقي بخوانند كــه این زمينه معموالً به ادامة 

تحصيلشان مربوط است. 
در اینجا نيمرخ هایي به عنوان نمونه پيشنهاد مي شوند )مدرسه ها مي توانند براي 
خود نيمرخ هایــي طراحي كنند(: علوم تجربي، اقتصاد اجتماعي،  علوم انســاني، 
فنــاوري، و نيمرخ هاي عام )غيرنيمرخي(. از ســال 2002، زماني كه وزارتخانه 
»سند مفهوم آموزش نيمرخ« را تأیيد كرد، اجراي آزمایشي این رویکرد در بسياري 

از منطقه هاي روسيه در دست پيگيري بوده است.
جهت گيري آموزش نيمرخ، افزایش فرصت هاي دانش آموزان براي انتخاب خط سير 
مطالعات شخصي است. خط سير فردي طوري پيش بيني شده است كه دانش آموزان 
بتوانند درس خواندن در مؤسسه هاي آموزشي متفاوت را نيز با هم تركيب كنند15. سند 

مفهوم آموزش نيمرخ، ساختار آموزش نيمرخ را چنين بيان مي كند:
 درس هاي اجباري براي تمامي نيمرخ ها در سطح پایه )ریاضيات، تاریخ، زبان 
روســي و زبان هاي خارجي، تربيت بدني، درس تلفيقي مطالعات اجتماعي 
براي نيمرخ هاي غيرعلوم انســاني و درس تلفيقي علوم تجربي براي نيمرخ 

علوم انساني(؛
 درس هاي نيمرخـ  مطالعات عمقي كه نيمرخ را شــکل مي دهد مانند شيمي، 
فيزیک، زیست شناســي براي نيمــرخ علوم  تجربي، ادبيات، زبان روســي و 
زبان هــاي خارجي براي نيمرخ علوم انســاني،  و تاریخ، حقوق، اقتصاد براي 

نيمرخ اقتصاد اجتماعي(؛
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 درس هاي انتخابي، درس هایــي كه درس هاي اجباري را تقویت مي كنند، یا 
تخصصي را درون نيمرخ به وجود مي آورند )مثاًل بوم شناسي و فناوري هاي 

شيمياي براي نيمرخ علوم تجربي(.
نسبت تقریبي ساعت تدریس ميان این سه جزء به ترتيب 50، 30 و 20 است. 
درس هــاي نيمرخ براي دانش آموزاني كه هر نيمرخ خاصي را انتخاب مي كنند، 
اجباري اســت. درس هاي عمومي و درس هاي نيمرخ در استانداردهاي فدرال 
تعریف شــده اند. درس هاي انتخابي در واكنش بــه نيازهاي متفاوت منطقه اي 
پيش بيني شــده اند. بنابراین مدرسه ها یا اداره هاي منطقه اي آموزش وپرورش در 

مورد محتواي آن تصميم مي گيرند.
در ســند مفهوم آموزش نيمرخ، بــراي تقویت آموزش نيمــرخ، مدل هاي 
سازماني متفاوتي پيشنهاد شــده اند. مثاًل »مدل هاي مدرسة اصلي« تک نيمرخي 
یــا چندنيمرخي، یا »مدل هاي شــبکه اي« تک نيمرخي یــا چندنيمرخي. براي 

مدل هاي شبکه اي دو نمونه پيشنهاد شده است:
 تعدادي از مدرســه هاي اصلي، یک »مدرســه  مرجع« انتخــاب مي كنند كه 
مي تواند نيمرخ خاصي را اجرا كند. تمامي مدرســه هاي شــبکه درس هاي 
عمومــي و انتخابــي و بعضي از درس هاي نيمرخ را ارائه مي كنند: مدرســة 

مرجع باقي درس هاي نيمرخ را ارائه مي كند.
 دانش آمــوز مي توانــد درس هاي نيمــرخ را درمؤسســه هاي فني وحرفه اي 

مؤسسه هاي آموزش غيررسمي یا از طریق نظام آموزش  از راه  دور بخواند.
مدرسه ها تصميم  مي گيرند كه چه نيمرخي را ارائه كنند و یا آن را ارائه نکنند 
)مدرســه ها مي توانند در رویکرد آموزش عمومي باقي بمانند(. آموزش نيمرخ 
به دانش آموزان فشــار مي آورد.  انتخاب مهمي صورت دهند؛ انتخابي مقدماتي 

براي جهت آتي )نيمرخ( اشتغال حرفه اي شان.
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 نظام آموزشي 
فرایند نوین سازي، بر ســاختار آموزش وپرورش نيز تأثير گذاشت. آموزش 
اجباري در روســيه متشکل از 9 سال تحصيل در مدرسه است. كودكان در سن 
شــش یا هفت سالگي وارد مدرسه مي شــوند و چهار سال در مدرسة ابتدایي 
درس مي خوانند. دورة متوسطه )پایه هاي 5 تا 11( از دو جزء تشکيل مي شوند: 
پایه هــاي 5 تا 9 )آموزش عمومي پایه( كه اجباري اســت و پایه هاي 10 و 11 
)آموزش عمومي تکميلي( كه غيراجباري اســت. بعــد از پایة 9، دانش آموزان 
تصميم مي گيرند كه دبيرســتان را ترك كنند و بــه دنبال كار بروند،  یا در یکي 
از انواع مدرســه هاي حرفه اي ادامة تحصيل دهند، یا براي دو ســال دیگر در 

دبيرستان بمانند. دولت تکميل آموزش عمومي را براي همه تضمين مي كند.
ساختار آموزش حرفه اي در روسيه سه سطح دارد و عبارت است از هر نوع 

آموزش بعد از عمومي كه شامل كارآموزي براي اشتغال در آینده مي شود.
سطح اول، »آموزش حرفه ای مقدماتی« است. هدف آن تربيت كارگران ماهر 
برای تمامی شاخه های سپهرهای اقتصادی و اجتماعی است. نوع سنتی مدرسة 
حرفه ای در این سطح، »مدرسة تخصصیـ  فنی«16 خوانده مي شود. دانش آموزان 
مي توانند بعد از گذراندن پایة نهم، دو یا سه سال، یا بعد از گذراندن پایة یازدهم 
یک یا دو ســال، در این مدرسه ها درس بخوانند. نوع جدید از مدرسه ها كه در 
سال هاي اخير تأسيس شده است، : »ليسة حرفه ای«17 است. دانش آموزانی كه از 
ليسه فارغ التحصيل می شوند، نسبت به دانش آموختگان مدرسة تخصصی ـ فنی 
مدرك باالتری كسب می كنند. طی 10 سال گذشته، تعداد دانش آموزانی كه در 
آموزش حرفه ای مقدماتی ثبت نام كرده اند، كاهش یافته اســت؛ گرچه آموزش 

حرفه ای مقدماتی هنوز بخش مهمی از نظام آموزشی است.
آموزش حرفه ای مقدماتــی به برخی از دانش آموزان محروم فرصت می دهد 
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كــه گواهی حرفــه ای دریافت كنند و ضمن ادامه دادن تحصيل عمومی شــان، 
درامد داشته باشند. پيش از فروپاشی شــوروی، آموزش حرفه ای مقدماتی در 
1400 رشــتة شغلی، كارآموزی ارائه می كرد. اكنون بعد از چند بار اصالح، این 

كارآموزی ها در 38 گروه حرفه ای و 280 حرفة یکپارچه ارائه می شوند.
این ســازمان دهی دوباره، بعد از تصویب »ســند مفهوم اصالحات آموزشی 
در آموزش حرفه ای مقدماتی18 آغاز شــد. در سال 1999، فهرست جدیدی از 
حرفه ها تصویب شــد و استانداردهای جدید تدوین شد.19 هر استاندارد شامل 

ویژگی های حرفه ای شغلی خاص، و ویژگی های ملی محتوای حرفه است.
ســطح دوم آموزش حرفه ای، نوعی آموزش متوســطة حرفه ای اســت كه 
كارآموزی متخصصان ميانی و تکنيســين ها را تأمين می كند. این سطح بر مبنای 

دو برنامة آموزشی اصلی،  یعنی مقدماتی و پيشرفته،  سازمان دهی شده است.
دانش آموختگان بعد از گذراندن ســطح مقدماتی، گواهی نامة تکنيسين دریافت 
می كنند. بعد از سطح پيشرفته )كه مستلزم یک سال تحصيل بيشتر است(، گواهی نامة 
»سرتکنيسين«20 دریافت می كنند. همه ساله 11 درصد دانش آموختگان پایة 9 و 23 

درصد دانش آموختگان پایة 11 در آموزش متوسطة حرفه ای ثبت نام می كنند. 
محتوای آموزش ســطح دوم آموزش حرفه ای را استانداردهای دولت تعيين 
می كند كه متشکل از دو بخش ملی و منطقه ای است. آموزش حرفه ای متوسطه 
در مؤسسه های حرفه ای متوسطه و فوق متوسطه و كالج های فنی ارائه می شود. 
كالج ها ســطح بعدی كارآموزی پيشــرفته را ارائه می كنند. یک سال كارآموزی 
بيشــتر در كالج، به دانش آموختگان امکان می دهد كه مســتقيمًا به ســال دوم 
مؤسسه های آموزش عالی وارد شوند. طبق طبقه بندی استانداردهای بين المللی 
»یونسکو« ســطح دوم آموزش حرفه ای معادل آموزش عالی عملی یا آموزش 

عالی پيش دانشگاهی است21.



117

در ســال 2002 وزارت آموزش وپرورش برای مدرسه های متوسطه حرفه ای 
چارچوبی تهيه كرد كه به عنوان بخشــی از آموزش متوســطة حرفه ای، آموزش 
عمومی تکميلی ارائه كنند22. این برنامه دانش آموزانی را شامل می شود كه بعد از 
پایة نهم در این نظام ثبت نام می كنند. در اینجا هم مانند مدرسه های اصلی،  بخش 
اجباری برنامة درســی شامل بخش ملی، متشکل از 1632 ساعت آموزش است. 
این بخش كيفيت آموزش و امکان رفتن به ســطح های باالتر تحصيل را تضمين 
می كند و شامل این درس ها می شود: فلسفه/ زبان )272 ساعت(، ریاضيات )272 
ساعت(، علوم اجتماعی )340 ساعت(، علوم تجربی )408 ساعت(، تربيت بدنی 
)204 ســاعت(، و فناوری )136 ساعت(، توصيه شده است كه 1404 ساعت از 
بخش ملی آموزش ها در ســال اول، و بقيه در سال دوم تحت پوشش قرار گيرد. 
كل ساعات تدریس در هر سال، 2106 ساعت )یعنی 54 ساعت در هفته( است.

جزء آموزش عمومی در مدرســه های متوسطة حرفه ای می تواند در محدودة 
پنج نيمرخ سازمان دهی شود: یعنی: علوم انسانی، تعليم وتربيت، اقتصاد اجتماعی، 
فنی، و علوم تجربی. تفاوت هایی در ســاعات تدریس این نيمرخ ها در ســند 

پيشنهاد شده است23 )جدول 1(.
جدول1. توزیع وقت پيشنهاد شده براي نيمرخ و رشته هاي متفاوت )به ساعت(

علوم تجربيفني اقتصاد اجتماعيتعليم وتربيتعلوم انسانيرشته ها و درس ها

390351273273273فلسفه/ زبان

234234273273234ریاضيات

273273273234273علوم اجتماعي

273351351390429علوم تجربي

195156195195156تربيت بدني

3939393939فناوري

14041404140414041404جمع
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بوم شناسی اجباری نيســت. البته این در تمامی نيمرخ ها، به عنوان درسی در 
علوم تجربی  لحاظ شده و 39 ساعت به آن اختصاص داده شده است.

آموزش فناوری درســی اجباری اســت. این درس بــه دانش آموزان امکان 
می دهد، آموزش عمومی شــان را روی زمينه ای كه بيشتر مورد عالقه شان است 

كه به رشتة شغلی مورد عالقه شان مربوط است، تمركز دهند.
اقــدام دیگری كه آموزش حرفــه ای را به نيازهای دانش آمــوزان نزدیک تر 
می كند، اقدامی اســت كه در ســند مفهوم آموزش نيمرخ در مرحله های باالی 
آموزش عمومی پيشــنهاد شــده اســت24 به این معنا كه به دانش آموزان امکان 
مي دهد كه وقتي در یک مؤسســه حرفــه اي ثبت نام كردند، تأكيد بر درس هاي 
حرفه اي، یا بر درس هاي عمومي را انتخاب كنند. ســند مزبور، به نياز به تغيير 
رویکردهاي فعلي نســبت به مرحله های باالي آموزش حرفه اي اشــاره كرده 
اســت. پيش تر درس هاي دانش آموزان بر پایة دو دســته استاندارد قرار داشت: 
یکي استانداردهاي آموزش عمومي، و دیگري استانداردهاي آموزش حرفه اي. 
این كار سبب مفصل شدن برنامة درسی و پایين آمدن كيفيت یادگيري شده بود. 
در ســند مفهوم آموزش نيمرخ، براي فارغ التحصيالن پایة 9 كه درس شان را در 
آموزش حرفه اي ســطح مقدماتي یا متوسطه ادامه مي دهند، مدل زیر به صورت 

دو »پودمان«25 اجباري آموزش عمومي پيشنهاد شد كه عبارت اند از:
 پودمان اصلي آموزش عمومي )با جهت گيري نيمرخي و 700ـ  500 ساعت(: 
این پودمان شــامل چند درس عمومي است كه به درك بهتر تخصصي شده، 
و درس یکپارچــة علوم انســاني، كه هدفش پرورش عمومــي و فرهنگي 

دانش آموزان است، كمک مي كند.
 پودمان پرورش توانایي هاي عمومي )300 ساعت(: این پودمان توانایي هایي 

را رشد مي د هد كه براي سازگاري كامل با بازاركار مورد نياز هستند.
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بعد از دو پودمان فوق، دانش آموزان براساس عالقه ها و نمره هایشان به دو گروه 
تقسيم مي شوند. برنامة درسي این دو گروه از لحاظ نسبت بين درس هاي عمومي 
و حرفه اي فرق مي كند. گروه اول كه اكثر دانش آموزان هستند، به مطالعة عميق تر 
توانایي هاي حرفه اي ادامه مي دهند. آن ها بعدها مي توانند در كنکور شركت كنند 

و بعد از مقداري كارآموزي بيشتر به نظام دانشگاهي وارد شوند.
گروه دوم شــامل دانش آموزاني است كه پودمان عمومي اصلي را با موفقيت 
خوانده اند و برنامه شــان ادامة تحصيل در بخش آموزش عالي اســت. آن ها به 
خواندن مهارت هاي حرفه اي در سطح گواهي نامة پایين تر ادامه مي دهند و یک 
پودمان عمومي اضافي براي آماده شــدن براي كنکور مي خوانند. این پودمان را 
مي توانند در مدرســة حرفه اي، یا نزدیک ترین مدرسة اصلي بخوانند. در نتيجة 
این مدل دانش آموزان ناچار نيســتند برنامــة تحصيلي مفصلي را بگذرانند، هر 
چند به خاطر تأكيد واضح و مشــخص این دو برنامه )دو گروه(، منافع مدرسه 

مفيدتر مورد استفاده قرار مي گيرند.
حضور بخش عمده اي از آموزش عمومي درون نظام آموزش حرفه اي، ویژگي  
خاص آموزش حرفه اي روسيه است. آموزش فناوري، و نيز بوم شناسي، بخشي 
از آموزش عمومي را تشــکيل مي دهند. مي توان به منظور آموزش براي توســعة 
پایــدار، از طریق جزء آموزش عمومي آموزش حرفــه اي، از رویکرد دگرگوني 
ارزش استفاده كرد. محمل دیگر براي انجام این كار، دوره هاي كارآموزي است كه 
مستقيماً دانش آموزان را براي حرفه هاي آینده آماده مي كنند. این دوره ها مي  توانند 
شامل رویکرد مهندسي زیست محيطي باشند كه به راه حل هاي فني براي مسائل 

بوم زیستي مربوط است.
تفاوت عمدة ميان دو ســطح اول آموزش حرفه اي، عمق مطالعات است كه 
معموالً به تخصص بســتگي دارد. مثاًل طراحان در سطح دوم و آرایشگري در 
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سطح مقدماتي، آموزش حرفه  اي كارآموزي مي بينند. طي 10 سال گذشته، تعداد 
دانش آموزاني كه در سطح مقدماتي آموزش حرفه اي ثبت نام كرده اند، 17 درصد 
كاهش داشته است26 در حالي كه طي پنج سال گذشته، تعداد دانش آموزاني كه 
در ســطح دوم آموزش حرفه اي ثبت نام كرده اند، افزایش یافته است. این حاكي 
از روندي به ســمت سطوح باالتر آموزش، و احياي نقش آموزش وپرورش در 

جامعه از نظر ارائة فرصت براي انتخاب مسير بهتر براي زندگي است.
سطح سوم آموزش حرفه اي، آموزش عالي است كه سه نوع مؤسسه آموزش 
عالي درگير آن هستند: دانشگاه ها، آكادمي ها و انستيتوها. این مؤسسه ها همچنين 
شکلي از آموزش حرفه اي بعد از دانشگاه را در سطح درجة »كاندیدات ناوك«27 
)درجه پژوهشــي كه در كشورهاي دیگر به عنوان درجة دكترا پذیرفته مي شود( 
ارائه مي كنند. بعد از آن درجة دكترا و سپس فوق دكترا، و نيز كارآموزي ضمن 
خدمت براي كاركنان آموزش عالي قرار دارد. محتواي برنامه هاي آموزشي، تعداد 
ساعات آموزش، و شرایط فارغ التحصيالن آموزش عالي، توسط استانداردهاي 
آموزشي دولت مشخص مي شــوند. دانشجویان مي توانند به صورت تمام وقت، 
پاره وقــت یا غيرحضوري )تركيبي از آموزش از راه دور و جلســات فشــردة 

حضوري( درس بخوانند.
بعد از كاهش تعداد دانشــجویان آموزش عالي در اواسط دهة 1990 )در سال 
1995 به ازاي هر ده هزار نفر 189 دانشجو وجود داشت(، اكنون تعداد دانشجویان 
در حال رشد است. آموزش عالي دانشجویان را براي 350 تخصص آماده مي كنند. 
انستيتوها نيز معلمان آموزش فناوري را تربيت مي كنند28. مرحله بندي آموزش به 
سطح هاي چندگانه، مدل تازه اي براي آموزش عالي است كه هدف آن یکي كردن 
آموزش عالي روسيه با نظام اروپایي است. در سال 1994 فرماني از طرف دولت 
روســيه، موجب رویکردي عمومي براي ایجاد ساختار بخش آموزش عالي چند 
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سطحي شد29. بعد از گذراندن سطح اول آموزش عالي كه دو سال طول مي كشد، 
دانشجویان مي توانند فوق دیپلم بگيرند. 

سطح دوم دورة چهار سالة ليسانس است. شرایط دولت، چارچوب محتواي 
آموزش هاي حرفه اي براي كســب صالحيت آموزشي، از نظر حداقل محتوا، و 
سطح شایستگي دانش آموختگان دانشگاهي در زمينه اي خاص را تعيين مي كند. 
سطح سوم آموزش عالي مي تواند یکي از این دو نوع باشد: برنامة فوق ليسانسي 
كه دو ســال به طول مي انجامــد و فارغ التحصيالن را براي تحقيق و/ یا تدریس 
آماده مي كند، یا برنامة یک ســاله ـ اسپشــياليته30 ـ ]تخصص[ كه دانشجویان 
را آماده مي كند تا مدرس، مهندس، اقتصاددان و غيره باشــند )برنامة قدیمي(. 

بنابراین تركيبي از ساختارهاي جدید و قدیمي وجود دارد.
فرایند یکي سازي آموزش عالي روسيه با نظام اروپایي، از امضاي موافقت نامه اي 
در مورد بخش آموزش عالي مشــترك در سراســر اروپا آغاز شــد كه در سال 
1999 در »بلوني« به امضا رســيد. مدارج ليســانس و فوق ليسانس به تدریج در 
تمامي رشته ها راه اندازي مي شود. اكنون فارغ التحصيالن مي توانند درجة ليسانس، 
متخصص )مثاًل مدرس، پزشک یا حقوق دان(، و درجة فوق ليسانس كسب كنند. 
ساختار برنامه هاي تحصيلي مي تواند ممتد )5 تا 6 سال(، یا مبتني بر سطح ها باشد. 
نهادهاي ملي قوة مجریه كه تا حدودي مســئول بودجة مؤسسه ها هستند. تعداد 

دانشجویان ورودي سال اول آموزش عالي را تعيين مي كنند.

در چهارم نوامبر ســال 2004، كميته هــای وزارت آموزش وپرورش و علوم 
فدراسيون روســيه، دربارة اولویت های توســعة نظام آموزشی كشور به بحث 
پرداختند. ســندی كه در آن اجالس مورد بررســی قــرار گرفت، برای اجرای 
اصالحات آموزشــی در روســيه چند مشکل را شناســایی كرده بود. از جمله 
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مشــکالتی كه مورد بحث قرار گرفت، نبود تناســب ميان محتوای آموزشی و 
نيازهای جاری جامعه و اقتصاد بود. به ویژه به این نکته اشــاره شــد كه بازار 
كار، ســطح خاصی از دانش نظری را از نيــروی كار طلب نمی كند، بلکه از او 
سطحی قابل قبول و قابل بروز از رفتار مسئوالنه، شایستگی تخصصی و ظرفيت 
ارتباطی می خواهد. حل كشمکش های موجود ميان تفسيرهای سنتی از آموزش 

و تقاضاهای جدید، برای آموزش كار آسانی نيست.
وقتی ملت ها گذشتة طوالنی و با شکوهی داشته باشند، هر كار بکنند نمی توانند 
گذشــته را نادیده بگيرند. حتی همان لحظه ای كه می كوشند آن گذشته را نابود 
كنند، تحت تأثير آن هستند. آن ها در ميانة درخشان ترین انتقال ها، از لحاظ بنياد، 

همان شخصيت و سرنوشتی را دارند كه تاریخ به آن  ها داده است.
كميته ها آشــکارا اعالم كردند كه مشکالتی در تغيير دادن محتوا و روش های 
تدریس آموزش عمومی، به یادگيری فعاليت محورتر، و تربيت دانش آموزمحورتر 
وجود دارد. نتایج ناموفقی كه دانش آموزان روســی در آزمون »پيزا«31 در ســال 
2006 كســب كردند، این نتيجه گيری را تأیيد می كنــد. دگرگونی در یادگيری 
دانش آموزان، كه از طریق فرایند نوین ســازی كســب می شود، اساسی نيست. 
این موضوع در روســيه چنين توضيح داده می شود كه پيزا عمدتًا سطح توانایی 
دانش آموزان، برای كاربرد دانش و مهارت های مدرســه ای را در موقعيت های 
واقعی زندگی می ســنجد، نه ســطح مهارت آن ها را در برنامة آموزشی مدرسه 
كه بســياری از معلمان و دانشــگاهيان آن را مقياس عمدة موفقيت می شمارند 
)Mesh Rova, 2008(. البته روش و رویکرد مورد اســتفاده در طراحی پيزا به 

هدف های نوین سازی آموزش وپرورش روسيه نزدیک است كه عبارت  است از 
پرورش شایستگی های كليدی دانش آموز برای افزایش توانایی حل مسئله. این 

شایستگی ها در مؤلفه ملی آموزش عمومی پایه و تکميلی لحاظ شده است.32
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 اولويت های اصالحات آموزشی 
كميته هــا بر نقــش محوری آموزش وپرورش در توســعة اقتصــادی، ثبات 
اجتماعی، و توســعة نهادهای مدنی جامعه صحه گذاشــتند و در جلسة خود 
تصویب كردند كه در مرحلة فعلی نوین ســازی آموزش وپرورش روسيه، برای 

اصالحات آموزشی پنج اولویت وجود دارد كه عبارت اند از:
 افزایش كيفيت آموزش حرفه ای )آموزش و كارآموزی حرفه ای و آموزش عالی(؛

 افزایش دسترسی به آموزش عمومی و ارتقای كيفيت آن؛
 ایجاد نظم نوینی از آموزش حرفه ای مادام العمر؛

 افزایــش جاذبه های ســرمایه گذاری در نظام آموزشــی )بــرای جذب منابع 
غيردولتی(؛

 حركت به ســمت اصول بودجه ریزی ســرانه در آموزش وپرورش و ایجاد 
بازاری اثربخش برای خدمات آموزشی.33

اولویت های مذكور، در برنامة عمل دورة منتهی به ســال 2010، موســوم به 
»برنامة ملی توســعة آموزشی برای ســال ها 2010ـ2006« بيان شده اند.34 این 
برنامه شــامل، تدوین اســتانداردهای حرفه ای جدید كــه صنعت باید در این 
مورد همکاری كند، تدوین اســتانداردهای مدرســه ای جدید با تأكيد بيشتر بر 
رویکردهــای تربيتی معاصر، یعنی توانایی حل مســائل واقعی زندگی به عنوان 
حاصل یادگيــری، و تدوین قانون ملی جدید آموزش وپرورش، برای یکپارچه 

كردن مبنای قانونی تمامی سطوح آموزش وپرورش است.
اقــدام دیگر برای افزایش اثربخشــی اصالحات آموزشــی را رئيس جمهور 
فدراســيون روسيه در سپتامبر 2005 اعالم كرد. آموزش وپرورش یکی از چهار 

پروژة ملی بود كه از بودجة دولتی برخوردار بودند.
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 پروژة ملی اولويتی »آموزش وپرورش« 
این پروژه از این زمينه ها حمایت می كند:

 نوآوری در مدرســه های نظری و حرفه ای، هم در ســطح مقدماتی و هم در 
سطح متوسطه؛

 مؤسسات آموزش عالی كه راهبردهایی ابتکاری نشان می دهند؛
 معلمان برتر؛ 

 مدرسه هایی كه به اینترنت متصل هستند؛
 تأسيس دو دانشگاه بزرگ در سيبری و منطقة جنوبی روسيه؛

 ادارات منطقه ای آموزش وپرورش كه رویکردی نظام مند برای توسعة آموزشی 
در منطقه به كار می برند.

این پروژه برای حمایت از جوانان مستعد نيز منابعی در اختيار می گذارد. مثاًل 
در ســال 2007، 76 مدرسة حرفه ای، به خاطر راه اندازی برنامه های كارآموزی 
نوآورانــه، 1/8 ميليارد روبل دریافت كردند. در ســال تحصيلی 2007ـ 2006،  
شــش هزار مدرسة آموزش عمومی برای نوسازی آزمایشــگاه، خرید نرم افزار 
و تجهيــزات، و ارائة كارآموزی به معلمان، هركــدام یک ميليون روبل دریافت 
كردند. در سال های 2006 و 2007، از بيست هزار معلم پشتيبانی شد و هر یک 
صدهزار روبل دریافت كردند.35 این پروژه در حال تکامل است و برنامة زمانی 

فعاليت ها مشخص شده است.

 آموزش فناوری 
آموزش فناوری یکی از راه های مؤثر حرفه ای كردن آموزش مدرســه ای است. 
آموزش فناوری بخشــی از آموزش عمومی آموزش حرفه ای در روسيه است. از 
این رو در روسيه پيوند نزدیکی ميان آموزش فناوری و حرفه ای وجود دارد و در 
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این قســمت، برای نشان دادن برخی تغييرات در نظام آموزش عمومی روسيه، از 
آموزش فناوری استفاده می كنيم. فناوری به عنوان درسی جدید یا زمينه ای جدید 

برای یادگيری، از سال 1993 معمول شد.

 فرهنگ  فناورانه 
جهت گيــری محض درس پيــش از آن، یعنــی درس كارآمــوزی نيروی 
كار36، فنی بود. وقتی با اصالحات آموزشــی دهة 1990 فرایند انســانی كردن 
آموزش وپرورش روســيه آغاز شــد، موضوع ارائة دليل منطقی برای آموزش 
فناوری باال گرفت. در آن اوضاع به نظر می رســيد مفهوم »فرهنگ  فناورانه«37، 
راهی برای وارد كردن مباحثی گســترده تر در چارچوب آموزش فناوری باشد. 
در چند سند )مثاًل فرمان وزیر آموزش عمومی و تخصصی( آمده بود كه انتقال 

فرهنگ فناورانه، هدف اصلی آموزش فناوری در روسيه به شمار می رود.
رویکرد این درس تالشــی است برای بنا نهادن برداشتی وسيع تر و انسانی تر 
از درسی كه فقط جهت گيری فنی دارد. به این ترتيب كه »هدف اصلی آموزش 
فناوری ایجاد فرهنگ فناورانه است كه به معنی مهارت یافتن در نظام روش ها 
 و وســيله ها فعاليت )شــخص( برای خلق ارزش های مادی و معنوی اســت« 

 )Atutov, Kozhina, Ovechkin, & Khotuntsev, 1998:7(

ملحوظ داشــتن ارزش های معنوی، نياز به آن دســته از فعاليت های شخص 
را كه در هماهنگی با طبيعت هســتند، برجســته می كند. در صورت مذاكرات 
مفهوم آموزش فناوری ]Ovechkin & Simonenko, 1998:12-13[، فرهنگ 
فناورانه چنين تعریف شــده اســت: »انتقال دانش در مورد سپهر فنی، توانایی 
اســتفاده از دستاوردهای آن به نفع شخص، با توجه به سازگاری آن با طبيعت 
و فرهنگ به نســل های بعدی. این مفهوم جایگاه شخص در محدودة طبيعت و 
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حدود دخالت بی خطر او را در فرایندهای طبيعی معلوم می كند. »فن فرهنگ38، 
ولت آن شاوونگ39 )چشم انداز جهان( و خودفهمی شخص امروزی، وحدت، و 

هماهنگی فرهنگ مادی و معنوی جامعه را تعریف می كند.«
مفهوم »فن سپهر«40 كه به عنوان منبع دانش فرهنگ فناورانه معرفی شده است، 
به نظریة ورنادسکی برمی گردد. فن ســپهر را، به همراه طبيعت، فرد، و جامعه، 
بخش ممتازی از نظام ســيارة زمين می شمارند. فعاليت برای طراحی و ساختن 
مصنوعــات مادی، و نتایج تأثيــر آن بر افراد، جامعــه و طبيعت، در محدودة 
ساختاری عام سازمان دهی می شــود كه به آن فن سپهر می گویند. فن سپهر، هم 
نتيجة توســعة جامعة انسانی است، و هم نيروی گردانندة آن. بدین ترتيب همة 
فناوری ها، مســائل و فرایندهای اجتماعی ـ فرهنگی مشــمول مفهوم فرهنگ 
فناورانه می شوند و باید در آموزش فناوری ارائه شوند. مفهوم فرهنگی فناورانه 
بيشــتر بر مســائل و ارزش های اخالقی در جامعه تأكيد دارد. فرهنگ فناورانه 
شامل صنعت های سنتی كه بخشی از ميراث فرهنگی ملت ها را تشکيل می دهند 
نيز می شود. این موضوع آموزش فناوری را با اصالحات آموزشی پيوند می دهد.
رمزگشایی از معانی این مفهوم نشان می دهد كه ماهيت فرهنگی فناورانه، در 
چارچوب رویکرد یک الگوی انســانی به تعليم وتربيت ارائه می شود. فرهنگ 
فناورانه، اهميت عمل مسئوالنة متأثر از ارزش های اخالقی را، كه نقش آفرین را 
قادر می ســازد پيامدهای مثبت و منفی دغدغه نسبت به انسان ها را، بی درنگ یا 

.)Oser, 1994( غيرمستقيم ارزیابی كند، برجسته می سازد

 استانداردهای آموزش فناوری 
اولين اســتانداردهای آموزش فناوری در سال 1998 منتشر شد. پيش نویسی 
از دومين استانداردهای فناوری، طبق راهبرد نوین سازی تدوین شد كه در سال 
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2003 نهایی و در ســال 2004 تصویب شــد. جهت گيری هدف های آموزش 
فناوری، كه در دومين مجموعة اســتانداردها بيان شــده است، كمتر به سمت 
كسب دانش و بيشتر به سمت رشد شخصی دانش آموزان گرایش دارد: پرورش 
ذهن های كاوشگر؛ تفکر فنی؛ تجســم فضایی و مهارت های فکری، خالقيتی، 
ارتباطی و مدیریتی؛ دخالت خود راهبر در فعاليت ها؛ تبحر در فرهنگ فناورانه؛ 
و نيــز جهت دادن آموزش به ســمت فعاليت های گوناگون، با هدف ســاختن 
محصوالتــی مفيد برای فرد و جامعه. همچنين مفهوم پروژه ســازی )طراحی( 
معرفی شده است. استانداردها با نوع خاصی از كار ارتباط مستقيم كمتری دارند 
و هدفشان بيشتر آماده سازی دانش آموزان برای زندگی و كار به طور كلی است.
در سطح آموزش عمومی پایه، هر دانش آموز می تواند )در محدودة مدرسه های 

خاص( یکی از سه جهت ]زیر[ را انتخاب كند: 
 فناوری استفاده از دست یا ماشين در كار با مواد مقاوم، كار هنری روی مواد، 

و فناوری نساجی؛
 فناوری غذا و فرهنگ منزل؛ 

 فناوری كشاورزی كه عمدتًا برای مدرسه های غيرشهری است.
هر جهت شــامل پودمانی در مورد صنایع مدرن و آموزش حرفه ای اســت. 
این پودمان امکان ایجاد پيوند نزدیک ميان آموزش فناوری و آموزش حرفه ای 
را ميســر می كند. برخی موضوع های درســی، مانند اثرات فناورانه بر طبيعت، 

فناوری ها و بهداشت، مطالبی از بوم شناسی مرتبط را مطرح می كنند.
در سطح باال، اســتانداردها از دو جزء تشکيل می شوند: »جزء فناوری عام« 
و »جزء تخصصی«. اولی برای تمام دانش آموزان اجباری اســت و دومی شامل 
چند حق انتخاب اســت كه دانش آموزان می توانند از ميان آن ها یکی را انتخاب 
كنند. جزء فناوری عام شامل این محتواست: مفاهيم اصلی و انواع فعاليت های 
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فناوری؛ مبانی فعاليت های دگرگون سازی و طراحی؛ فرهنگ فناورانه و فرهنگ 
مصرف و جهت گيری تخصصی )راهنمایی مسير زندگی(.

جــزء فناوری عام باید با یکی از اجزای تخصصی، یعنی »جهت ها« )فناوری 
اســتفاده از دست یا ماشين با مواد مقاوم؛ كار هنری روی مواد؛ فناوری نساجی 
و غذا؛ فرهنگ منزل؛ یا فناوری كشــاورزی ـ برای مدرســه های غيرشهری(، 
یا »رشــته ها« )یعنی فعاليت های عملی انســان ها مانند صنایع توليدی، اقتصاد، 
تعليم وتربيت، پزشــکی، صنعت ســاختمان، حمل ونقل، فنــاوری اطالعات، 
هنر كاربــردی و صنعت، امور اداری و منشــی گری، باغبانــی، دام پروری، و 
صنایع خدماتی( تلفيق شــود. این ســاختار، به ویژه  در سطوح باالی مدرسه، 
برای دانش آموزان انعطاف بيشــتری به دســت می دهــد. از یک طرف، تمامی 
دانش آمــوزان مبانی فرهنگ فناورانه را به عنــوان جزئی از فرهنگ عمومی در 
چارچوب نيمرخ ها )مثاًل علوم انســانی ـ اجتماعی، علو م انسانی ـ فلسفه/ زبان، 
علوم تجربــی، فيزیک و ریاضيات( می خوانند، و از طرف دیگر می توانند جهت 

یا رشته ای را كه با عالقه های حرفه ای آن ها تناسب دارد، انتخاب كنند.
در حال حاضر كه ســومين نســل استانداردها در روســيه در دست تدوین 
است، آموزش فناوری دارد بيشــتر به سمت الگویی آموزشی پيش می رود كه 
بر رویکردهای یادگيری فعاليت محور و پرورش شایستگی ها تأكيد دارد. نتایج 
یادگيری، عمدتًا از طریق الگوهای فعاليت ها و انجام كارهایی كه معرف واقعی 

دستاورد دانش آموزان هستند، بيان می شوند.

 تربيت معلم فناوری 
در روســيه تربيت معلم فناوری، به همراه كل نظام آموزش عالی دســتخوش 
تغييراتی بوده اســت. مقررات آن توسط اســتانداردهای دولتی آموزشی برای 
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آموزش حرفه ای عالی تنظيم می شــود.41 استانداردهای تربيت معلم فناوری كه 
در ســال 2000 به اجرا گذاشته شدند، شامل پنج سال تحصيل تمام وقت، پس 
از گذراندن یازده ســال تحصيل در مدرســه است. این اســتانداردها همچنين 
كيفيت فارغ التحصيل و برنامه های آموزشــی معلم فناوری را تشــریح می كند. 
این ها شامل رشته هایی هســتند كه در سطح دولت و دانشگاه تعيين می شوند. 
نوع رشته هایی كه دانشجویان می توانند انتخاب می كنند، رشته های »گزینشی«42 
هستند )دانشجویان اگر به موضوع های خاصی عالقه مند باشند، معموالً ثبت نام 
در رشــته هایی را انتخاب می كنند كه اجبار نباشــند(. دوره های انتخابی در هر 
مجموعه باید مکمل رشته هایی باشد كه در بخش ملی مجموعه ذكر شده است. 
استانداردها طول برنامة كارآموزی را 260 هفته و 8884 ساعت تعيين كرده اند. 

برنامه  باید شامل مجموعه رشته های زیر باشد:
 رشته های علوم  انسانی و اقتصاد اجتماعی؛

 ریاضيات و علوم تجربی؛
 رشته های تخصصی عمومی؛

 رشته های خاص موضوع درس؛
 رشته های گزینشی )رشته های غيراجباری(.

كارآموزی معلمان فناوری با دو رویکرد صورت می گيرد: یک برنامة پنج ساله 
و یک برنامة چندسطحی. انعطاف برنامه محدود می شود به 5 درصد اختالف با 

تعداد ساعت هایی كه در استانداردها مشخص شده است.
باز هم در انطباق با رویکرد »پان ســوفيا« )خردكلی(، دانشــجویان آموزشی 
وســيع دریافت می كنند. در مجموعة علوم انســانی و اقتصــاد اجتماعی، آن ها 
تاریخ روســيه، فرهنگ، سياســت، حقوق، فلسفه، جامعه شناســی، اقتصاد و 
زبان هــای خارجی می خوانند. از  این رو می توان مفاهيم كلی توســعة پاینده را 
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در این رشــته ها گنجاند. بوم شناســی، به عنوان دوره ای تک ترمی )72 ساعت( 
در مجموعة ریاضيات و علوم گنجانده شــده است تا تمامی دانشجویان آن را 
بخوانند. رشته های تخصصی عمومی كه به علوم تربيتی و روان شناسی ربط پيدا 
می كننــد نيز این زمينه را دارند كه طــی درك دالیل منطقی آموزش فناوری و 
»آموزش شناســی«43 آنچه به آموزش برای توسعة پایدار مربوط می شود، به این 
موضوع، یعنی آموزش برای توسعة پایدار بپردازند. رشته هایی كه خاص زمينة 
یادگيری هســتند )رشــته های فنی عمومی(، می توانند به راه حل های مهندسی 

زیست محيطی برای مشکالت اجتماعی و محيط زیست  بپردازند.
فرصت دیگر برای اعمال آموزش برای توســعة پایــدار، اعمال آن از طریق 
تخصصی كردن اســت. تخصصــی كردن در برنامه هــای تربيت معلم فناوری، 
پودمانی نهصد ســاعتی اســت. این باید شامل برنامه ای منســجم باشد كه به 
دانشجویان امکان دهد دانش و مهارت های الزم برای كار در محيط آموزشی به 
سرعت در حال دگرگونی را كسب كنند و نيز كارآموزی نظام مندی در زمينه ای 
خاص داشته باشند. در حال حاضر در آموزش فناوری 28 تخصص وجود دارد. 
برخی از این تخصص ها عبارت اند از: تکنيک  و تخصص فنی؛ فرهنگ منزل و 
هنر كاربردی؛ منزل و خانوادة روستایی؛ ساختمان و نگهداری مسکن انفرادی؛ 
فناوری نســاجی؛ فناوری غذایی؛ طراحی لوازم خانگی و محصوالت صنعتی؛ 
گرافيــک و طراحی؛ فناوری پيشــرفته؛ اقتصاد كاربردی؛ فناوری كشــاورزی؛ 
جهت یابی تخصصی )راهنمایی شــغلی(؛ زبان خارجی در آموزش حرفه ای؛ و 

كارآموزی نيروی كار.
تعداد تخصص هایی كه در هر مؤسســه ارائه می شــود، فرق می كند. بعضی 
دانشــگاه ها یک تخصص، و مؤسســات دیگر چندین تخصــص كه در عمل 
حداكثر 10 تخصص می شود، ارائه می كنند. تخصصی كردن به نظام كارآموزی 
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انعطاف می بخشد  و به آن اجازه می دهد، به نيازهای عمل آموزش پاسخ دهد. 
كميتة  اتحادیه روش شناســی یادگيریـ  یاددهی می تواند به سرعت تخصص ها 
را تصویب كند. این كميته مؤسسة تضمين كيفيتی است كه تالش های كاركنان 
دانشــگاه، صنعت و نمایندگان مؤسسه های دیگر را هماهنگ می كند تا كيفيت 
محتوای آموزش عالی و تدوین آن را تضمين كند. همچنين جهت های آینده را 
پيش بينی و از فرایند كارآموزی دانشجویان پشتيبانی كند. هدف های این كميته 
عبارت اند از تهية پيش نویس استانداردهای دولتی برای آموزش، پيش بينی نمونة 
برنامه های تحصيلی و برنامة درسی برای آموزش عالی، تأیيد فهرست جهت ها 
و تخصص ها برای آموزش عالی، و بررســی دست نویس كتاب ها و كتاب های 

درسی ای كه باید به تأیيد این كميته و وزارت آموزش وپرورش برسند.
معلمان بعد از فراغت از تحصيل در یک برنامة تربيت معلم فناوری، می توانند 
هم در مدرسه های نظری كار كنند و هم در مدرسه های حرفه ای؛ البته به شرط 
آنکه یکی از درس های كارورزی دانشــجو در یک مؤسســة آموزش حرفه ای 

انجام شده باشد.

  نتيجه گيری 
فدراسيون روسيه آموزش وپرورش را یکی از زمينه های دارای اولویت سياست 
دولت اعالم كرده است. چارچوب این كار را سندهای عمدة زیر تعيين می كنند:

 قانون فدراســيون روســيه »دربارة آموزش وپرورش« )مصوب دوما در سال 
1992 و اصالح شده در سال 1996(؛

 برنامة ملی توسعة آموزشی 2010ـ2006 )مصوب دوما در 23 دسامبر 2005( 
كه مطابق با مفهوم نوین سازی آموزش وپرورش روسيه تا سال 2010 تدوین 

شده است؛
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 پــروژة ملی اولویتی »آموزش وپرورش« )كه در 5 ســپتامبر 2005 به همراه 
چهار پروژة ملی دیگر توسط رئيس جمهور فدراسيون روسيه اعالم شد(.

نوین ســازی آموزش وپرورش روســيه در ســال 2001 آغاز شد و یکی از 
نيروهای مهم برای پيشــرفت روسيه قلمداد می شود. پيش از انجام نوین سازی، 
منافع اصالحات آموزشی برای جامعه، دولت و اقتصاد مورد تأكيد قرار گرفت. 
سندهای رسمی روی نياز به اصالحات آموزشی به نفع جامعه )به ویژه حركت 
از رویکردی اســتبدادی به شــاگردمحور و از این طریــق، تقویت اصالحات 
سياســی، اجتماعی و اقتصادی(، دولت )در حركت به سمت تنوع بخشيدن به 
آموزش وپرورش با جهت گيری به سمت فرد و انتخاب او(، و اقتصاد )از این نظر 
كه آموزش وپرورش برای امنيت ملی كشور اساسی است و فقط آموزش وپرورش 
 می توانــد كيفيت نيروی كار در همــة زمينه ها را تضمين كنــد( تأكيد كردند

.)Tkachenko, 1996(

از فرایند نوین ســازی چند دگرگونی مثبت حاصل شده است؛ از جمله تنوع 
آموزش وپرورش، توسعة تدریجی استانداردهای جدید، تقسيم مسئوليت ميان 
دولت و ادارات محلی و منطقه ای آموزش وپرورش، و طراحی برنامة درســی 
چندسطحی. عناصر مدل های آموزشی مدرن و مدرن متأخر كه در حال حاضر 
در روسيه هم زیســتی دارند، از نظر اعمال آموزش برای توسعة پایدار، ویژگی 
مثبتی محسوب می شوند. شایستگی های فرهنگ مدار، فرصتی فراهم می كنند كه 
برای مدل جدیدی از پيشرفت تمدن، مبنایی آموزشی درست شود كه موردنياز 
آموزش برای توسعة پایدار است )تمدن سپهر فرهنگی(. آموزش نيمرخ مربوط 
به اقتصاد نيز، به عنوان راهی برای حرفه ای كردن آموزش مدرسه ای، می تواند با 
پدید آوردن نوعی دانش و شــيوة عمل ویژه كه به توسعة پایدار منجر می شود، 
در آموزش برای توسعة پایدار نقش مهمی ایفا كند. در این صورت رویکردهای 
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دگرگونی ارزش و مهندســی زیســت محيطی، هر دو در نظام آموزشی قابليت 
كاربرد دارند.

در روســيه آموزش فناوری و حرفه ای از طریق مفهــوم آموزش نيمرخ در 
دبيرستان، و آموزش عمومی در رشته های آموزش حرفه ای، با هم پيوند نزدیکی 
دارند. رویکردهای سنتی برای آموزش حرفه ای كه شامل عنصر اساسی آموزش 
عمومی و تأكيدی جدید بر فرهنگ فناورانه در آموزش فناوری، رشد شخصی 
و یادگيری فعاليت محور اســت، امکان اعمال اخــالق، مفاهيم، و فعاليت های 

آموزش برای توسعة پایدار را فراهم می كند.
در برنامه های تربيت معلم هم، جزء عمومی آموزش )مثاًل فلسفه، بوم شناسی، 
حقوق و علوم سياســی(، پایة اجرای آموزش برای توسعة پایدار برای معلمان 
فنــاوری و حرفه ای را فراهم می كند. دوره های تخصص در آموزش حرفه ای و 
تربيت معلــم در آموزش عالی )از طریق دوره های خاص برای زمينة یادگيری(، 
می تواند به مســائل خاصی از توسعة پاینده بپردازد. می توان از طریق همکاری 
ميان معلمانی كه با زمينه های متفاوت درســی ســروكار دارنــد، بر تنش های 
احتمالــی ميان این دو راهبرد اجرای آموزش برای توســعة پایدار ـ عمومی و 

خاص ـ فائق آمد.
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 آموزش دوگانة فنی وحرفه ای در چهار كشور جهان
  بررسی سيستم آموزش دوگانة فنی وحرفه ای كشورهای 

  سوئد، فنالند، آمريكا و امارات متحده عربی 
جمال نيلی
مدیر هنرستان كاردانش فرزانگان و كارشناس ارشد مدیریت آموزشی

خليل ناصری
كارشناس ارشد مدیریت اجرایی

كليدواژه ها: نظــام آموزش دوگانه، آموزش فنی وحرفه ای، آموزش رســمی، 
آموزش غيررسمی

 اشاره 
با گذشــت زمــان و ورود جوامع بــه مرحلة صنعتی و فراصنعتی و توســعة 
روش ها، ابزارها و پيچيدگی مهارت هــا، به تبع آن روش های مهارت آموزی نيز 
دچار دگرگونی شــده اند. در این راستا بسياری از كشورهای پيشرفته و در حال 
توسعة دنيا از نظام آموزش دوگانة فنی وحرفه ای همراه با كار برای تربيت نيروی 
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كار ماهر اســتفاده می كنند. این تحقيق ســعی در بررسی وضعيت نظام آموزش 
مهارتی كشورهای سوئد، فنالند، آمریکا و امارات متحده عربی دارد تا با شناسایی 
نقاط مثبت و ضعف نظام آموزش رســمی و غيررســمی این كشورها و مقایسة 
تطبيقی آن ها با نظام آموزش مهارتی ایران، به راهکارهایی در جهت بهبود كارایی 
نظام آموزش فنی وحرفه ای در ایران دســت یابد. به عالوه، شاید بتوان با طراحی 
چارچوب ملی صالحيت حرفه ای ایران براساس استانداردهای بين المللی، تحرك 
عمودی و افقی الزم را در نظام های آموزشــی موجود داخلی به وجود آورد و به 

تعامل الزم با نظام های آموزشی خارجی نيز دست پيدا كرد.

 مقدمه 
سهم جوانان ایرانی متقاضی ورود به دانشگاه ها بسيار بيشتر از متوسط جهانی 
است. اما مشــکالت موجود در زمينة آموزش عالی در كشور در ارتباط با توليد 
فناوری و ایجاد زمينة مهارتی برای دانش آموختگان موجب شــده اســت اغلب 
دانش آموختــگان در ارتباط با ورود به بــازار كار و كارآفرینی دارای ناتوانی های 
جدی باشــند. در  جهت حل این مشکل نظام دوگانة فنی وحرفه ای توأم با كار، 
مورد اســتقبال كشورهای مهم دنيا قرار گرفته است ]آزاد، 1385؛ عباسی، 1378؛ 

خالقی، 1387[.
برگــزاری هم زمان دوره های مهارتی مبتنی بــر نياز واحدهای توليدی در یک 
زمينــة تخصصی، در عين فعاليت كارآموز در این واحدها، موجب می شــود كه 
اوالً كارآموزان سریع تر به هدف آموزشی خود برسند و جذب بازار كار شوند و 
ثانياً، نياز واحدهای توليدی برای جذب نيروهای متخصص و كارامد مرتفع شود 

.]Bennell, 2015; Burnett, 2009[

فنالند و سوئد دو كشور حوزة اسکاندیناوی در شمال اروپا هستند كه به دليل 



137

نظام آموزش عالی با استانداردهای باال و »اقتصاد دانش بنيان1« توانسته اند با وجود 
اقليم بسيار سرد و جمعيت كم، به نسبت وسعت خود، ظرف نيم قرن اخير یکی 
از مؤثرترین اقتصادهای رو به رشــد در جهان باشــند و استانداردهای علمی و 

.]Psacharopoulos, 2008[ آموزشی آن ها سرامد كشورهای قارة سبز شود
امــارات متحــده عربــی در طول چند ســال اخيــر به پيشــرفت های قابل 
توجهی در آموزش دســت یافته اســت. روزآمد كردن سياست های آموزشی و 
ســرمایه گذاری روی اصول بنيادین نظام آموزشــی از جمله مواردی هستند كه 
 سبب جذب فارغ التحصيالن به بازار كار و مشاركت در توسعة این كشور شده اند

.]Haq Mahbub & Haq Khadija, 1998[

براســاس یک مطالعه انجام شده در كشــور آمریکا، در پاسخ به سؤال جایگاه 
و عملکرد آموزش های فنی وحرفه ای، 76 درصد از پاســخ دهندگان بر این باور 
بودند كــه به این آموزش ها توجه بيشــتری مبذول شــود و فقط چهار درصد 
 از آن هــا آموزش های فنی وحرفه ای را فاقد جایگاه شــغلی بــاال منظور كردند 
]VOC. H. 1997[. براساس توصية »یونسکو« نيز، همة كشورها به یک خط مشی 

منسجم آموزشی نياز دارند كه در آن، آموزش های فنی وحرفه ای به عنوان بخشی 
.]UNESCO, 2016[ اساسی از این نظام یکپارچه دیده شده باشند

 نظام آموزش دوگانة فنی وحرفه ای همراه با كار 
كشــور آلمــان پایه گــذار ایــن نظام اســت و بيــش از 80 كشــور دنيا از 
دســتاوردهای این كشور در این حوزه اســتفاده می كنند. این نظام دوگانه ناميده 
می شــود، زیــرا آموزش در دو محيط آموزشــی بــه انجام می رســد )در بنگاه 
اقتصــادی و در مدارس حرفه ای(. وظایف این نظــام ایجاد كيفيت های مهارتی 
 منطبــق بر قانون آموزش حرفه ای و جهت گيری شــغلی فرایند آموزش اســت 
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]Salehi etal., 2015; Hoachlander etal, 1992؛ انوری و همکاران، 1383[. 

هدف آموزش در سيســتم دوگانه این است كه آموزش های پایة مربوط به شغل، 
توانایی هــا و صالحيت هایی را كه برای اجــرای فعاليت های حرفه ای در دنيای 
 دائمــاً در حال تغيير، مورد نياز اســت، در یک دورة آموزشــی مدون ارائه كند

]Yildirim & Simsek, 2010؛ یوسيليانی، 1389؛ موسوی، 1391[.

 بررسی نظام آموزش دوگانه كشور سوئد 
آموزش فنی وحرفه ای در كشور سوئد به طور كامل با نظام آموزشی آن كشور 
ادغام شــده است. هدف از آموزش فنی وحرفه ای، برآورده كردن نياز بازار كار به 
نيروی انسانی است. به همين منظور دولت مجموعه های متفاوتی از فعاالن بازار 
نيــروی كار را برای طرح ریزی و اجرای سياســت های آموزش فنی وحرفه ای به 
كار گمارده اســت. همچنين، دولت سوئد تنوع بخشی به آموزش فنی وحرفه ای، 
ساده كردن آپشن های آموزش فنی وحرفه ای، اختصاص زمان بيشتر به موضوعات 
تخصصی همراه با معرفی برنامه های كارآموزی جدید و تشویق شهرداری ها برای 

سازمان دهی برنامه های تخصصی حرفه ای محور را در دستور كار خود دارد.
در سال 1962 مجلس ملی سوئد به طراحی آموزش پيش نياز پيوسته و با دورة 
زمانی 9 ســال و احداث مدارس فنی وحرفه ای مبادرت كــرد. برگزاری آزمون 
ورودی در ســال 1969 از ميان برداشــته شــد و در عوض نظامی برای ارزیابی 
علمی دانش آموزان از طریق برگزاری آزمون سراســری و سنجش نمرات افراد با 
ميانگين ملی طراحی شد. با اعمال اصالحات دهة 1970، مراكز آموزش متوسطه 

و مدارس فنی-حرفه ای تحت نهاد مدیریتی واحدی قرار گرفتند.
آموزش فنی وحرفه ای كشور سوئد شامل آموزش فنی وحرفه ای دورة دبيرستان، 
آموزش كارآموزی، آموزش شــهری بزرگ ساالن، آموزش فنی وحرفه ای عالی و 
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تکميلی است. برای نمونه، آموزش فنی وحرفه ای در دورة دبيرستان به این شکل 
اســت كه بعد از 9 ســال آموزش اجباری، دانش آموزان می توانند وارد دبيرستان 
شــوند كه دارای دو شــاخة عمومی و فنی وحرفه ای است. هر دو شاخه در یک 
مدرسه ارائه می شوند كه شاخة آموزش فنی وحرفه ای آن اساساً از طریق دو نوع 

برنامه انجام می شود:
الف( دوره های فنی وحرفه ای؛

ب( برنامه های مقدماتی برای آموزش در سطوح باالتر.
دورة فنی وحرفه ای به طور معمول ســه ســال طول می كشــد و در برگيرندة 
آموزش اجباری كارگاهی و عملی اســت. برنامه های مقدماتی سطوح باالتر نيز 
به طور معمول ســه سال طول می كشند، ولی آموزش كارگاهی در آن ها اجباری 
نيســت. دانش آموزان در صورت تمایل می توانند بــا گذراندن واحدهایی واجد 

شرایط ورود به دانشگاه شوند.
در كشور سوئد گذراندن برنامه های آموزش فنی وحرفه ای متوسطه به دریافت 
دیپلم فنی وحرفه ای می انجامد و تحت شرایطی خاص، دانش آموزی كه در برنامة 
آموزش بزرگ ساالن شــهرداری ثبت نام كرده باشد، می تواند بعد از اتمام دوره، 
دیپلم آن را نيز دریافت كند. در ســطوح باالتر، دورة دو ســاله به دریافت دیپلم 
پيشرفتة فنی وحرفه ای منجر می شــود. دولت در بودجة سال 2013، در راستای 
توســعة آموزش فنی وحرفه ای، بر افزایش آموزش كارگاهی برای مربيانی كه در 
كارگاه ها مشــغول تدریس هستند، ادامة سرمایه گذاری در امر آموزش كارآموزی 
به وســيلة افزایش دریافتی كارفرمایانی كه به جذب كارآموزان می پردازند، بهبود 
كيفيت آموزش فنی وحرفه ای بزرگ ساالن، اختصاص سرمایة قابل توجه به منظور 

افزایش فرصت های آموزش فنی وحرفه ای برای بزرگ ساالن تأكيد كرده است.



140

آموزشفنیوحرفهای

 بررسی نظام آموزش دوگانة كشور فنالند 
خط مشــی های آموزش فنی وحرفه ای براساس پيش بينی های كيفی و كمی بنا 
نهاده شــده اند. پيش بينی های كمی به تقاضاهای بلندمدت بــرای نيروی كار و 
نيازهای آموزشی و پيش بينی های كيفی به نيازهای مهارتی مربوط هستند. دولت 
براساس این پيش بينی ها به توليد و جمع آوری اطالعات در زمينة انواع مهارت های 
مورد نياز در بازار كار آینده و راه های پاسخ به این تقاضاها از طریق نظام آموزشی 
می پردازند. هدف دولت انجام پيش بيني های الزم برای توسعة چارچوب كيفيت 
مهارت های حرفه ای مورد نياز و تدوین دســتورالعمل هایی برای تطبيق مناسب 

مهارت های مورد نياز در بازار كار آینده است.
در كشــور فنالند آموزش فنی وحرفه ای در سطوح دبيرستان آغاز می شود كه 
بيش از 40 درصد افراد واجد شــرایط بعد از پایــان دوره های پایه بالفاصله آن 
را شــروع می كنند. نظام آموزش عالی در فنالند دارای دو بخش مکمل اســت: 
دانشگاه ها و دانشکده های صنعتی كه در آن ها بزرگ ساالن جدا از نظام آموزشی 
بزرگ ساالن می توانند به تحصيل بپردازند. آموزش فنی وحرفه ای به صورت های 
متفاوتی ارائه می شود؛ همچون برنامه های مدرسه محور، آموزش های كارآموزی، 
آموزش های صنعتی، آموزش های خاص فنی وحرفه ای و صالحيت های مبتنی بر 
مهارت. برای مثال، برنامه های مدرسه محور و آموزش كارآموزی شامل برنامه های 
دورة دبيرستان و آموزش های سطوح باالتر هستند. برنامه های مدرسه محور حدود 
سه سال به طول می انجامند و در هر برنامه نيم سال به آموزش كارگاهی و فعاليت 
عملی اختصــاص دارد. این برنامه های كارگاهی را هــم می توان در محيط های 
آموزشی و كارگاهی مؤسسات و هم به صورت آموزش مجازی )آنالین( برگزار 

كرد.
در كشور فنالند برای هر صالحيت گواهی نامه ای به طور جداگانه در نظر گرفته 
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می شــود. گواهی نامه ها براســاس مهارت مورد نياز در بازار كار تهيه می شوند و 
شامل واحدهای عملی و كاربردی در بازار كار هستند. گواهی نامه ها شامل مدارك 
فنی وحرفه ای دورة دبيرستان، گواهی نامه های پيشرفته و خاص، مدارج پلی تکنيک 

و درجة ارشد می شود.
آموزش فنی وحرفه ای در فنالند به وسيلة پروژه های توسعة ملی در حال بهبود 
است. در سال های اخير موضوع های كليدی توسعه، شامل نيازهای در حال تغيير 
مهارت مورد نياز بازار كار، همکاری بين مؤسســات آموزشی و فعاالن بازار كار، 
كيفيت آمــوزش فنی وحرفه ای، بازبينی یادگيری های گذشــته، تنوع محيط های 
یادگيری، تقویت روش های كارامد، كاهش نرخ افت و افزایش جذابيت آموزش 

فنی وحرفه ای مورد تأكيد بوده اند.

 بررسی نظام آموزشی دوگانة كشور اياالت متحدة آمريكا 
هــدف از آموزش فنی وحرفه ای در آمریکا آمــوزش دربارة كار و برای كار، و 
آموزش به واسطة كار است. عالوه بر این، هر ایالتی بر مبنای نياز بازار كار اهداف 
خاص خود را دارد. اهداف راهبــردی در آموزش فنی وحرفه ای به این صورت 
تعریف شده اند: افزایش دسترســی و تسهيل ورود به كالج، آموزش نيروی كار، 
ارتقای كيفيت به واسطة تقویت آموزشگاه ها و افزایش نرخ فارغ التحصيلی و نرخ 

استخدام در جاهایی كه نياز به مهارت های باال وجود دارد.
آموزش در دورة متوســطه توســط مؤسساتی اجرا می شــود كه تقریباً تمامی 
دوره های تحصيلی تا پایان دبيرستان را در برمی گيرند و ساختار هر یک از مکانی 
به مکان دیگر تا حدودی متفاوت اســت. اكثر دانش آموزان دبيرستان گواهی های 
آموزش فنی وحرفه ای دریافت می كنند. برنامه های آموزش فنی وحرفه ای در ایاالت 
متحده هم جهت هســتند و در زیرمجموعه های غيرموازی با ارتباطات ساختاری 
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كوچک بين آن ها تدریس می شــوند. فارغ التحصيالن دورة متوسطه ممکن است 
تحصيل در مؤسسات فنی وحرفه ای را در یک دورة دو سالة كالج و یا یک دورة 
چهار ســالة دانشگاهی ادامه دهند كه شامل: سيســتم »Tech-prep«، مسيرهای 
شغلی و شبکه های شغلی اقامتی است. برای مثال، مسيرهای شغلی شامل سلسله 
دانش ها و مهارت هایی است كه در سطوح دبيرستان و بعد از آن برای اداره كردن 
افراد به منظور ورود به شاخه های متفاوت شغلی و حرفه ای باید اكتساب شوند. 
این نظام در همکاری و ارتباط با آموزش دورة دبيرســتان و بنگاه های كســب و 
كار و كارفرمایان اســت. مسيرهای شــغلی برای تمام دانش آموزان و متقاضيان 
بزرگ ســال در دسترس اســت و به منظور یاری مشاغل و حرفه ها طراحی شده 

است.

 بررسی نظام آموزش دوگانة كشور امارات متحدة عربی 
دولت امارات روی گســترش مهارت های عمومی تأكيد دارد، با این هدف كه 
دســتيابی به آموزش های عالی بهبود یابد. در سال 2010 شورای اجرایی ابوظبی 
یک مركز آموزش فنی وحرفه ای تأسيس كرد كه به مثابه سازمان مسئول آموزش 
فنی وحرفه ای عمل می كند. از سال 2000 آموزش پایه به دو بخش آموزش ابتدایی 
)كالس های اول تا پنجم( و آموزش راهنمایی )كالس های ششــم تا نهم( تقسيم 
شــده است كه هر دو دوره اجباری هســتند. آموزش دورة راهنمایی در مدارس 
عمومی یا مدارس فنی ارائه می شود. در مدارس عمومی یک سال اول را مباحث 
عمومی تشــکيل می دهند و برای دو سال بعد، دانش آموزان از دو شاخة علوم و 

هنر یکی را می توانند ادامه دهند.
در مدارس فنی سه شاخة تحصيلی داریم: فنی، كشاورزی و اقتصاد. دوره های 
باالتر در مؤسسات آموزشی و یا كالج های تکنولوژی ارائه می شوند. دانش آموزان 
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برای ورود به این دوره ها باید در آزمون مربوط به آن ها شركت كنند و صالحيت 
الزم را به دســت آورند. ورود بــه كالج برای تمامی دانش آموزان آزاد اســت. 
برنامه های این كالج ها در برگيرندة شــش موضوع آموزشــی مجزا هســتند كه 
در دوره های درســی و با مشــورت فعاالن صنعت و كارفرمایان و فعاالن بخش 
اقتصادی تهيه شــده اند. كالج های تکنولــوژی برنامه های تکنيکی و تخصصی با 
باالترین كيفيــت را برای دانش آموزان ارائه می دهند. ایــن دوره ها در نهایت به 
دریافت درجة دیپلم كاربردی منجر می شوند. همچنين به عنوان قسمتی از راهبرد 
توسعه، صنعت گردشگری ابوظبی، آموزش گردشگری را راه اندازی كرده است 
كه هدف آن پرورش متخصصان خوب و كارآزموده در زمينة گردشــگری است. 
برنامة آموزشی توسعة صنعتی دوره های خدمات مشتری، تاریخ فرهنگ ابوظبی، 
خدمات اطالعات گردشــگری و بســياری موارد دیگر را شامل می شود. عالوه 
بر این، یک سلسله از مؤسســات آموزش فنی وحرفه ای در »دهکدة دانش دبی« 
راه اندازی شــده اند كه در واقع مراكز آموزش زبان، مجریان برنامه های آكادميک 
و فنی وحرفه ای و مؤسســاتی بين المللی هســتند كه به دانش آموزان برنامه ها و 

فرصت هایی برای رشد مهارت هایشان ارائه می دهند.
در كشــور امارات متحدة عربی، دو سطح گواهی نامه وجود دارد كه هر كدام 
نشان دهندة ميزان سختی، پيچيدگی و عمق یادگيری دانش آموزان است. برآوردهای 
یادگيری مبتنی بر معيارهای معمولی هستند كه ميزان توانایی های یادگيرندگان را 
نشــان می دهند. این برآوردها طبق ميزان دانــش، تخصص و جنبه های متفاوت 
مهارت ها، شــامل استقالل، مسئوليت و نقش پذیری است. این معيارها به منظور 
ارزیابی ميزان یادگيری مورد نياز برای دست یافتن به صالحيت و تسهيل تبادالت 
بين المللی مورد نيازند. »مؤسســة ملی آموزش فنی وحرفه ای« پنج سطح مهارتی 
ارائه نموده اســت كه هر كدام بر شــش حوزة ارتباطات، فناوری ارتباطات، كار 
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گروهی، بهبود یادگيری شخصی، حل مسئله و كار با اعداد و ارقام تمركز دارند.

 نتيجه گيری و راهكارهای مهم 
برای فراگير شــدن فرهنگ فنی وحرفــه ای و كارآفرینی باید تغييراتی در نظام 
آموزشــی و محتوای درس های مدرسه ها و دانشــگاه ها داده شود و افرادی در 
رأس امور قرار گيرند كه به ایجاد و توســعة فعاليت های توليدی عالقه مند باشند 
و شــرایط مناسبی را برای ظهور كارآفرینان خالق فراهم سازند. همچنين انگيزة 
دانش آموزان و دانشــجویان هنرستان ها و آموزشکدة فنی وحرفه ای موجب رشد 
نگرش مناسب و تقویت روحية كارآفرینی در آن ها می شود و بر رفتار كارآفرینی 
آنان تأثير می گذارند. مطالعة تطبيقی نظام آموزش عالی ایران و كشورهایی كه در 
توسعة آموزش فنی وحرفه ای پيشــرفت های روزافزونی داشته اند، نشان می دهد 
كه با شناســایی و به كارگيری روش های مؤثر آموزشــی در برگزاری دوره های 
آموزشی مورد نياز و پيش بينی شده، همچنين، تدوین نظام جامع ارزیابی آموزشی 
و محتــوای آن با توجه به مالك های آموزش كار، برقراری ســاز و كار بازخورد 
منظم و روزآمد و اصالح و بهســازی برنامه های این هنرستان ها و آموزشکده ها، 
موجبات رشــد خالقيت و كارآفرینی دانش آموختگان این مؤسســات را فراهم 

خواهد كرد.
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آموزش و مهارت آموزی حرفه ای در هلنـد 
دكتر بهناز مرجاني، ندا مافي نژاد

 مقدمه 
مفهوم شایستگی در سيســتم VET هلند، چه در سطح سياست گذاری و چه 
در ســطح جریان آموزشی، بسيار مورد توجه است. بر این اساس، آموزش مبتنی 
بر شایســتگی نيز، هم در سطح نظام و هم در سطح محيط های یادگيری، الگوی 

پيشرو نوآوری است. 

دليل مهم مقبوليت مفهوم شایستگی این است كه بسياری از مشاركت كنندگان 
در زمينــة VET انتظار دارند كه آموزش مبتنی بر شایســتگی بتواند فاصلة بين 
بــازار كار و آموزش را كــم كند. ایدة اصلی این انتظار آن اســت كه آموزش 
حرفــه ای به دانش آموزان امکان می دهد كه شایســتگی های مــورد نياز را در 
مشــاغل آیندة خود و در كل جامعه كســب كنند. عالوه بــر این، ضمن اینکه 
آن ها به عنوان افراد متخصص مشــغول كار می شوند، باید شایستگی های خود 
را همچنان توســعه دهند تا قادر باشند تحوالتی را كه در آینده در زمينة كاری 
و محيط بيرونی شان پدید می آید پيش بينی كنند و در قبال آن ها واكنش مناسب 
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داشــته باشند. از این لحاظ، یادگيری مادام العمر را می توان به شرح زیر تعریف 
كــرد: »فرایندی برانگيزنده« حمایتی و مداوم كه در آموزش معمولی راه اندازی 
شده و از نيازها، فرصت ها و تجربيات اشخاص حمایت می كند تا توانایی آن ها 
را جهت كسب شایستگی های الزم برای پيشرفت شخصی و عملکرد تخصصی 
در سازمان های متبوع و در جامعة به سرعت در حال تغيير، توسعه دهد. به این 
ترتيب، هر روز بيش از پيش این نياز احســاس می شــود كه آموزش حرفه ای 
باید در جهت توسعة شایستگی ها و  نه صرفًا اخذ دیپلم، هدایت شود؛ باید بر 
قابليت هــا تأكيد كرد نه بر مدرك ها. »قابليــت« یکی از پيش نيازهای مهم برای 

واجد شرایط استخدام شدن است.  
بنابراین فرض بر این است كه چنانچه عمدة تأكيد بر توسعة قابليت ها معطوف 

شود، رابطة بين آموزش و بازار كار بهبود می یابد. 
افزون بر این ها، به رسميت شناختن شایستگی هایی كه به طور غيررسمی كسب 
شده اند منفعت عمومی دارد زیرا به این وسيله می توان از هزینه های غيرضروری 

اجتناب ورزید. 
مقالة حاضر در مورد ثمربخشــی جنبش شایستگی برای توسعة VET هلند، 
تأّملی انتقادی عرضه می كند. مقاله با تحليل تاریخی آموزش مبتنی بر شایستگی 
در كشورهای مختلف آغاز می شود تا جذابيت چنين آموزشی را برای VET هلند 
روشن تر نماید. در ادامه، مفهوم شایستگی مورد كندوكاو قرار می گيرد و اشکاالت 

احتمالی و مسيرهای كلی پيشرفت های آینده ترسيم می شود.

كليدواژه ها: مهارت آموزي، شایستگي، آموزش 



148

آموزشفنیوحرفهای

 پيشينه 
 آموزش مبتنی بر شايستگی با نگاهی به گذشته 

توجه بــه آموزش و مهارت آموزی مبتنی بر شایســتگی در دهه های 1960 و 
1970 و در پی انتشــار آثار گوناگونی راجع به مهارت آموزی سازمانی مبتنی بر 

شایستگی و مهارت آموزی مبتنی بر شایستگی معلمان در آمریکا مطرح شد. 
در تحقيق خود، تحت عنوان: »به ســوی شایستگی؛ تحليل انتقادی اصالحات 
مبتنــی بر شایســتگی در آموزش عالی«، به این نتيجه رســيدند كه شایســتگی 
اصطالحی كلی اســت و در عين حال برنامه های آموزش مبتنی بر شایستگی كه 
او و همکارانش مورد مطالعه قرار داده بودند، با توجه به گرایش نظری، فرصت، 
مقاصد و تمركز علمی ایشــان، بسيار متنوع اســت. گرانت و همکاران، آموزش 
مبتنی بر شایســتگی را به شرح زیر تعریف كردند: »آموزش مبتنی بر شایستگی 
معموالً شکلی از آموزش است كه برنامة درسی را از تحليل نقش بالقوه یا واقعی 
در جامعة مدرن به دســت می آورد و در صدد است بر مبنای عملکرد اثبات شده 
در بخش هایــی از آن نقش یا در تمام، به تناســب پيشــرفت دانش آموز برایش 

گواهی نامه صادر كند« )گرانت و همکاران، 1979، ص 6(. 
آموزش و مهارت آموزی مبتنی بر شایستگی، تاریخچه ای طوالنی دارد. آختنهاگن 
و گراب )2001( منشــأ رویکردهای نخستين تحليل وظيفه را در دهة 1860 در 
مســکو یافته اند. ویکتور دالوس تا حدودی بر مبنای نظریة شرطی سازی پاولف 
روش هایی برای تحليل وظيفه ایجاد كرد و طولی نکشــيد كه این روش ها جای 
خود را در جنبش های مهارت آموزی یدی و فنی آمریکا باز كردند. رویکردهای 
مبتنی بر شایستگی معموالً با تحليل وظيفه آغاز می شوند كه در آن ها مشاغل را به 
تکاليف جداگانه ای تجزیه می كنند و در نهایت آموزش و مهارت آموزی مبتنی بر 
مهارت حاصل می شود. نایهوف )2003( نيز بر تاریخچة طوالنی آموزش مبتنی بر 
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شایســتگی تأكيد دارد و به رویکرد بابيت در دهة 1920 اشاره می كند كه درواقع 
تحليلی علمی از اعمال انســانی است تا بتواند توانایی های اصلی مورد نياز برای 
عملکرد سطح باال را شناسایی كند. در دهة 1960 یک رویکرد رفتارگرا در صدد 
برآمد توصيف های مربوط به وظيفه را دقيقاً به اهداف رفتاری موفقيت آميز تبدیل 
كند و به دنبال این تبدیل روابط S-R )محرك - پاسخ( جداگانه ای در زنجيره های 
آموزش برنامه ریزی شــده شناســایی گردید. در دهة 1970 نظریه های یادگيری 

شناختی، جای این مدل های آموزش برنامه ریزی شده را گرفت. 
در پی دهة 1970، مشــخصة اصلی »جنبش شایستگی«، عبارت بود از تحليل 
مفصل جنبه های گوناگون رفتاری مربوط به وظایف شــغلی. وظایف مربوط به 
مشاغل به اجزای سازندة خاصی تجزیه می شد و در نهایت فهرست های طویلی 
از عناصر رفتاری تجزیه شده به دست آمد. آموزش مبتنی بر شایستگی عمدتاً با 
رفتارگرایی، یادگيری استادانه و یاددهی پودمانی )modular( توأم بود و به تدریج 
معلوم شد كه این رویکرد چندان سودمند نيست. در نتيجه در دهة 1980، توجه 

به جنبش شایستگی اصلی كاهش یافت )مولدر 2003(. 
در استراليا و بریتانيا، آموزش مبتنی بر شایستگی به طور اساسی در دستور كار 

اصالحات مهارت آموزی ملی قرار گرفت و اجرا شد. 
در اســتراليا، چارچوب مهارت آموزی ملی به منظور افزایش رقابت جویی این 
كشور در بازار، به اجرا درآمد )ولد 1999(. بنا به گفتة ولد اصالحات در استراليا 

هم اكنون در دو مسير عمده جریان دارد: 
اصالح بنيادی نظام كارآموزی و هنرجویی اســتراليا و تحول مدارس متوسطة 

باالتر. به عقيدة ولد: 
»استراليا و بریتانيا هم در روش اجرا و هم در موضع رفتارگرایانه ای كه در قبال 
مهارت آموزی مبتنی بر شایســتگی اتخاذ كرده اند، شباهت های فراوانی دارند. به 
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نظر می رسد هر دو سيستم براساس رویکرد رفتارگرایانه به شایستگی پایه ریزی 
شــده اند و به رویکردهای كل نگرتر چندان توجهــی ندارند. هرچند تحقيقاتی 
صورت گرفته است تا در مورد مفاهيم كل نگرتر شایستگی بررسی هایی به عمل 

آید. 
جيمز )2002( درمورد اوضاع اســتراليا اظهار می دارد كه مهارت آموزی مبتنی 
بر شایســتگی معموالً ماهيتی محافظه كارانه دارد: بــه جای تربيت افراد مبتکر و 
متفکران حل كنندة مسئله، به ترتيب افرادی آگاه به طرز كار، فنی و نيز كارگران 
ســازش پذیر می پردازند. علــت این محافظه كاری، استانداردســازی موجود در 

روش های تأليف برنامة درسی است. 
بورم )2002( در مورد VET مبتنی بر شایســتگی در بریتانيا، استدالل می كند 
 )NVQ( كه مــدل مهارت آموزی مبتنی بر شایســتگی موجــود در ورای نظام
صالحيت های حرفه ای ملی بریتانيا، مکانيستی و تقليل گراست و اهميت عوامل 
انســانی را در فرایندهای یادگيری در نظر نمی گيرد. نظام NVQ، یادگيری مبتنی 
بر مدرســه، به دليل این ادعا كه هر نظریه ای كه در دانشــکده آموخته می شود. 
غيرفعال است، از بين می رود چرا كه الزمة دانش فعال این است كه از راه اجرا در 
محل كار شکل گيرد. این نوع یادگيری در عصر صنعتی تيلوری به مهارت هایی 
بی محتوا در اقتصادِ نه چندان ماهر منتهــی می گردد )پاین، 2000(. در حالی كه 
پودمان ســازی )modularisation( غالباً با برنامه های درسی مبتنی بر شایستگی 
همراه اســت. زیرا رویکرد تجزیه گری )disintegrative( را در تحليل شــغلی 
تقویت می كند. همين استدالل درمورد استفاده از تکنيک های سنجش رفتاری نيز 
اعمال می شــود: این تکنيک ها معموالً فقط جنبه های آشکار و عادی وظایف را 

می سنجند. 
بنابراین، در ادبيات و نوشته های انگلو ـ ساكسون، آموزش مبتنی بر شایستگی 
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در كل، فاقد معنای ضمنی مثبتی اســت. چنين وضعيتی به توصيف های شــغلی 
تکــراری و یک نواخت منتهی می گــردد. در این محيط كارگر پویا و متفکر كنار 
گذاشته می شــود )نگاه كنيد به فرایند متداول ســازی به نقل از براون و دیوگيد 

 .)1996
آختنهاگن و گراب )2001( نتيجه می گيرند كه مهارت آموزی مبتنی بر شایستگی 
برای جهان تيلوری تأثيرگذار اســت اما برای محل كار بسيار ماهر تأثير چندانی 
نــدارد چرا كه در محل كار فوق العاده ماهــر، توانایی های انعطاف پذیری و حل 

مسئله، مورد نياز است. 
البته كشورهایی، با وجود ایرادهای وارد شده بر آموزش و مهارت آموزی مبتنی 
بر شایســتگی، همچنان در طی دهه های اخير، نظام های مبتنی بر شایستگی را به 
كار برده اند. این آموزش را می توان آموزش مبتنی بر پيامدها و اســتانداردهای از 
پيش تعيين شــده و مبتنی بر آنچه كه دانش آموزان می توانند انجام دهند، تعریف 
كرد.« به عالوه، آموزش مبتنی بر شایســتگی در كشورهایی كه این نظام در آن ها 
برای مدتی برقرار بوده همچنان در حال تحول اســت. به طور مثال در استراليا، 
آموزش مبتنی بر شایستگِی فعلی آن با آنچه در ابتدا آغاز كرده بود كاماًل متفاوت 

است )ميلر، 2001(. 
آموزش مبتنی بر شایســتگی در هلند و نيز در ســایر كشورها، هم در جریان 
آموزشــی حرفه ای و هم در قلمرو سياست )= خط مشی( به سرعت شهرت و 

محبوبيت یافته است. 
جذابيت آن برای مدارس و ســایر مؤسسات VET در درجة اول در این نکته 
نهفته اســت كه مفهوم فوق بر جنبة مثبت آموزش و یادگيری تأكيد خاصی دارد. 
تربيت افراد شایســته بيش از جبران نقایــص دانش آن ها، معنای ضمنی مثبت و 
عملی تــری در بردارد. این رویکرد به خوبی با فرهنگ پيشــرفت و اختياردهی 
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هماهنگی دارد؛ فرهنگی كه بســياری افراد در جریان آموزشــی از آن پشتيبانی 
می كنند. معلمان VET احساس می كنند كه آموزش مبتنی بر شایستگی، به دليل 
ارتباط عملی خود، می تواند بهتر و بيشــتر از آموزش ســنتی دانش آموزان را در 
جهت اتمام تحصيالت شــان ترغيب كند. به عالوه، مؤسســات VET از طریق 
تماس های مســتقيمی كه با سازمان های كاری دارند، به سرعت درك می كنند كه 
شركت های مدرن، حرفه ها و مشاغل چگونه در حال تغييرند و مدارس را تشویق 
می كنند كه دانش آموختگان )فارغ التحصيالن( خود را، عالوه بر دانش های ویژه، 

به مهارت های فراگير نيز تجهيز نمایند. 
همان گونه كه در باال ذكر كردیم، دليل اصلی كسب محبوبيت فوق العادة آموزش 
مبتنی بر شایستگی در عرصة خط مشی VET، قابليتی است كه گفته می شود این 

آموزش در كم كردن فاصلة بين نظام مدرسه و بازار كار دارد. 
در ميان سياســت گذاران باوری وجود دارد مبنی بــر اینکه دانش آموختگانی 
كه تحت نظام شایســتگی آموزش دیده باشــند بهتــر از دانش آموختگان دارای 
صالحيت های ســنتی قادرند مشاغل مورد نياز سازمان های مدرن را انجام دهند. 
در ضمن، اندیشــة آموزش مبتنی بر شایستگی جای خود را در گفتمان های خط 
مشــی مربوط به واجد شرایط استخدام بودن و یادگيری مادام العمر به خوبی باز 
كرده اســت. نظام های شایستگی این نوید را با خود دارند كه می توانند فرایندها 
و پيامدهای یادگيری را به گونــه ای ارائه دهند كه در طول دورة عمر افراد قابل 

سنجش و قابل كنترل باشد. 
دليل اخير نمونة دیگری از پتانســيل قابل درك و ذاتی مفهوم شایستگی در از 

بين بردن اختالف آموزش ـ كار است. 
در مجموعه بحث های شایســتگی در سطح عمل و خط مشی پدیدة دیگری 
جلب توجه می كند و آن اینکه این مفهوم از چنان استعدادی برخوردار است كه 
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می تواند معایبی را كه احتماالً همراه آن وجود دارد به طور كلی نادیده بگيرد. ظرف 
پنج سال اخير؛ یعنی از زمانی كه مدارس و مؤسسات VET هلند روش خود را 
به سمت الگوی شایســتگی تغيير داده اند، تأثيری عمده و به سبک روز در ميان 

آن ها مالحظه شده است. 
سؤال منطقی كه در این جا مطرح می شود این است كه شایستگی ها را تا چه حد 
می توان چاره و راه گشــای مشکالتی دانست كه ماهيت آن ها آموزشی و مربوط 
به بازار كار اســت. به طور مثال آیا یک نظام، خواه مبتنی بر شایستگی باشد خواه 
نباشد، می تواند برای تمام مشــاركت كنندگان در عرصه های عمل، خط مشی و 
سياست واقع بينانه و كافی باشد؟ آیا معرفی مدل آموزشی دیگری درواقع و اساسًا 
می تواند از ميزان ترك تحصيل دانش آموزان بکاهد؟ ســزاوار است كه سؤاالتی 
از این دســت پرسيده و پاسخ داده شود، اما تاكنون چنين سؤاالتی در بحث های 

شایستگی در سطح عمل و خط مشی مورد توجه قرار نگرفته اند. 

 مفهوم شايستگی 
همان گونه كــه پيش تر ذكر كردیــم، مفهوم شایســتگی در زمينة پژوهش و 
عمل آموزش و مهارت آموزی، تاریخچه ای بســيار طوالنی دارد. امروزه، اندیشة 
شایســتگی ها به مفهوم قابليت های تلفيقی، بسيار رایج شده است. ولی با بررسی 
تحقيقات متعددی كه درمورد ایجاد شایســتگی انجام شده است احتمال دارد به 
این نتيجه برسيم كه مفاهيم شایستگی و آموزش مبتنی بر شایستگی هنوز پرابهام 
و نيازمنــد یک تعریف و تصور دقيق اســت. بنابرایــن ارائة یک تعریف قطعی 
از اصطالحات »شایستگی ها« و »شایســتگی« فعاًل مقدور نيست، بنابراین برای 
شــروع یک تعریف مقدماتی انتخاب می كنيم. در این زمينه، مولدر )2001( برای 
اصطالح شایســتگی تعریف مقدماتی زیر را بيان كرده است، ضمن آنکه عقاید 
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ســایر محققان مرتبط با VET را هم در نظر می گيرد: شایســتگی عبارت است 
از قابليت یک شــخص )یا یک ســازمان( برای رسيدن به موفقيت هایی خاص. 
شایســتگی های شــخصی قابليت های عملکرد - مدار تلفيقی را كه مشتمل بر 
خوشه های ساختارهای دانش و همچنين قابليت های شناختی، ارتباطی، عاطفی و 
در صورت لزوم روانی - حركتی است، در بر می گيرد. به عالوه شامل نگرش ها 
و ارزش هایی اســت كه برای انجام تکاليف به حل مســائل و به عبارت كلی تر 
برای عملکرد مؤثر در شغل، سازمان، موقعيت یا نقش خاص، الزم اند. با تکيه بر 
این تعریف، آموزش مبتنی بر شایســتگی تلویحاً بيانگر ایجاد فرصت هایی برای 
دانش آموزان و كارگران نزدیک به دنيای تجدید آن ها در محيط یادگيری هدفدار 
اســت كه )ترجيحاً عمل تخصصی( فراهم می شود و در آنجا فراگيرنده می تواند 
با پرورش قابليت های عملکرد - مدار و تلفيقی، عماًل از عهدة مشــکالت اصلی 

برآید. 
ون مرینبوئــر و همکاران )2002( تحقيقی انجام دادند تا مشــخص نمایند كه 
آیا امکان هماهنگ ســازی مفهوم شایستگی وجود دارد یا نه. آن ها شش ویژگی 
مشترك شایستگی ها را طبق تعاریف نویسندگان این حيطه به شرح زیر به دست 

آوردند: 
 شایستگی ها به بافت )زمينه( وابسته اند؛ 

 تفکيک ناپذیرند )دانش، مهارت ها و نگرش ها در هم ادغام شده اند(؛ 
 در معرض تغييرند؛ 

 با فعاليت ها و وظایف مرتبط اند؛ 
 شایستگی ها مستلزم فرایندهای یادگيری و توسعه اند؛ 

 با هم ارتباط درونی دارند )آن ها به هم پيوسته اند(. 
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 اشكاالت موجود در VET مبتنی بر شايستگی 
در این بخش به طرح چند اشکال احتمالی در اجرای آموزش مبتنی بر شایستگی 

می پردازیم: 

مفهومشايستگی
اشــکال اول، همان طور كه ون مرینبوئر و همکاران نشان داده اند تعریف های 
مفهومــی متعددی در مورد شایســتگی وجــود دارد كه بســياری از محققان و 
نویســندگان درمورد این مفاهيم اتفاق نظر ندارند. بــه همين جهت، متصدیان 
ســازمان ها و دانشکده ها عماًل برای مفهوم شایســتگی از توصيف های متفاوتی 
بهره می گيرند. گاهی اوقات این پراكندگی در تعریف بهانه ای می شود تا هر كس 
شایستگی ها را آن گونه كه دوست دارد تعریف كند و در نتيجه قابليت اطمينان این 
مفهــوم كاهش مي یابد. )مولدر، 2000، 2003(. به گفتة نابيوف )2003(، طراحی 
برنامه های درسی، فرایندهای یادگيری و روش های ارزشيابی مبتنی بر شایستگی 
تنها در صورتی به نتيجه می رســند كه »شایستگی« حتی االمکان و بدون هرگونه 
ابهامی جامة عمل بپوشد. بنابراین شناخت فرایندهای یادگيری زیربنایی ضرورت 
دارد. از سوی دیگر، این نکته حائز اهميت است كه هنگام طراحی و اجرای عملی 
آموزش مبتنی بر شایستگی باید از اصطالحات خاص شایستگی اجتناب گردد و 

رویکرد كاربردی تری اتخاذ شود )مولدر 2003(. 
در این مورد الزم اســت، ضمن تعامل با همــة عوامل اجرایی دخيل، نگرش 
مشتركی را در خصوص »شایستگی های مطلوب« بازسازی نمود )افراد دخيل مثل 

دانش آموزان معلمان، شركت كنندگان از مردم و دولت؛ سيمونز 2003(. 
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استانداردسازی
اشکال دوم، اعتماد بيش از حد به استانداردسازی شایستگی هاست، در حالی كه 
تأثير آموزش مبتنی بر شایستگی در ریشه دار بودن آن در زمينه )بافت( نهفته است. 
معمــوالً، واقعيــت كار از توصيف هــا و مقررات ســازمانی مکتــوب كاماًل 
متفاوت اســت )كالروس، 2003(. اســتفاده از شایستگی هایی كه بيش از اندازه 
استانداردســازی شده باشند درواقع باعث می شــود كه مطلب به خوبی فهميده 
نشــود، زیرا هرگونه انتزاع از روال واقعی موجب می شــود كه آن شایستگی ها 

كاربرد خود را از دست بدهند. 
نکتة دیگری كه با مشکل استانداردسازی مرتبط است پایبندی به پيش بينی های 
مشــاغل است: استانداردهای شایستگی باید به تشریح مشاغل در آینده بپردازند 
همان مشاغلی كه دانش آموزان برای آن ها آموزش دیده اند، ولی آن ها فقط می توانند 
مشــاغل را از روی گذشــته تشــریح كنند. چنانچه بهره گيری از استانداردهای 
شایســتگی بسيار سخت گيرانه )خشک، مطلق( باشد، به جای آنکه دانش آموزان 
را برای پيشرفت های ابتکاری آماده سازد، آن ها را به مهارت آموزی محافظه كارانه 

سوق می دهد.
شایستگی ها از حاصل جمع اجزای تشکيل دهنده شان بسيار فراتر است. بنابراین 

باید نوعی استقالل خاص از زمينه )بافت( وجود داشته باشد. 
به هر حال زمانی كه تالش هایی صورت می گيرد تا نظام شایستگی ها)ی مورد 
نياز( از روال واقعی كار تفکيک گردد، احتمال خطر دیوان ســاالری )كاغذبازی( 
موجب نگرانی می شــود. در نتيجه طولی نمی كشــد كه تأثير بالقوة كار كردن با 

مجموعة مشخصی از شایستگی های بااهميت )=هدفمند( از بين خواهد رفت. 
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يادگيریدرمدرسهومحلكار
اشــکال سوم؛ غالباً سختی تلفيق یادگيری در مدارس با یادگيری در محل كار 
دست كم گرفته می شود )كالروس، 2003(. عوامل مختلفی كه در یادگيری نقش 
دارند به زبان های متفاوتی ســخن می گویند، سوابق فرهنگی و تاریخی متفاوتی 
دارند و منافع مختلفی را هم دنبال می كنند. بنابراین تنظيم كردن دو نظام یادگيری 
متفاوت تا این اندازه دشــوار تعجــب آور نخواهد بود. به هر حال تمایز بين این 
دو محيط باید مورد توجه قرار گيــرد )كالروس، 2003(، هرچند این مرزبندی 
مصنوعی است، چرا كه در نهایت تک تک دانش آموزان به طور فردی در حال كار 
می باشند. آن ها در مکان ها و زمان های مختلف در جریان یادگيری بوده، الگوهای 

ذهنی خودشان را به تناسب واقعيت كار می سازند و تعدیل می كنند. 
پس اگر تالش كنيم در تمام مســيرهای یادگيری برای آن ها نوعی پيوســتگی 
فراهم كنيم )مثاًل با توسعة مهارت های شناخت شناسی آن ها( آسان تر خواهد بود 

تا اینکه بخواهيم مشکل تلفيق را در سطح نظام حل كنيم. 
بنا به گفتة ســيمونز )2003(، مشخصة تلویحی بودن یادگيری در محل كار به 
مشکل عمده ای منجر می شــود )و آن اینکه چطور می توان یادگيری تلویحی را 
رواج داد؟( كه این نکتــه باید در طراحی برنامه ها و محيط های یادگيری هم در 

مدرسه و هم در محل كار مورد مالحظه قرار گيرد. 

تعيينفعاليتهایيادگيری
اشکال چهارم، مشخص كردن شایستگی هایی كه قرار است دانش آموزان كسب 
كنند، خودبخود به طراحی فعاليت های مؤثر یادگيری منجر نمی شود. برنامه ریزی، 
طراحی و تحقق شــيوه های مؤثر یادگيری، توجه خاصی را می طلبد. بسياری از 
نویسندگان این حيطه، استدالل می كنند كه برنامه ها و مسيرهای یادگيری باید بر 



158

آموزشفنیوحرفهای

پایة اصول یادگيری اجتماعی و ساختن گر )structivist=( استوار گردد. 
معلمان باید در تيم های چندرشته ای كار كنند تا با استفاده از دوره های كاربردی 
موجــود و آموزش ضمن خدمت، فعاليت های یادگيری جدید شایســته مدار را 
طراحی نمایند. برای تحقق بخشيدن به آموزش مبتنی بر شایستگی، تبدیل اهداف 
شایســته-مدار به فعاليت های عملی یادگيری بســيار ضروری است. هرگاه امر 
تحقق بخشــيدن در مرحلة آماده سازی با مشــکل مواجه شود و به مرحلة اجرا 
نرسد، ابتکار واقعی با شکست مواجه خواهد شد. از این لحاظ، چنانچه قرار باشد 
دانش آموزان به یادگيری مادام العمر مجهز گردند، نه تنها شایستگی های مرتبط با 

كار بلکه شایستگی یادگيری را نيز، باید توسعه داد. 

ارزشيابیشايستگیها
مشــکل پنجم، این است كه ارزشيابی شایســتگی ها، به ویژه در موقعيت های 
كاری، امری پرزحمت و وقت گير اســت )ژلما، 2003(. استانداردســازی بسيار 
سخت است و غالباً بيش از آن كه نيازمند امتحان كالسی باشد به مشاهدة منظم 
احتياج دارد. تهيه و اســتفاده از ابزارهای ارزشيابی معتبر، تکليفی ضروری و در 

عين حال بسيار دشوار است. 
به عالوه، همچنان كه اهميت معيارهای ارزشيابی افزایش می یابد، كيفيت آن ها 

نيز جدی تر می شود )رجوع كنيد نيوون هویس و همکاران، 2001(. 
 به طــور مثــال، چنانچه هــدف اصلی ارزشــيابی بــه جــای خودتکاملی 
)self-development=(، گزینــش یا اعطای گواهی نامه باشــد در آن صورت 
حساســيت استفاده از ابزارها و وســایل با كيفيت عالی به مراتب بيشتر می شود. 
ضمناً در اینجا معضل بين اســتانداردهای ملی ارزشيابی و انعطاف پذیری محلی، 
ضروری می نماید. از آنجا كه روش های ارزشيابی قدیمی با برنامة درسی مبتنی بر 
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شایستگی چندان تناسبی ندارد، بنابراین مدارس، بنگاه ها و فعاالن سازمانی برای 
تهية ابزارهای ارزشيابی مناسب باید در جست وجوی شيوه های جدید برآیند. 

تغييرنقشها/هويتمعلم
اشــکال دیگر این است كه زمانی كه آموزش مبتنی بر شایستگی اجرا می شود، 
ممکن است دامنة تغيير نقش معلمان )و دانش آموزان( به راحتی مورد غفلت قرار 
گيرد )ژلما، 2003(. معلم باید نقش خود را از یک فرد خبره ای كه دانش را انتقال 
می دهد به نقش تربيت كننده ای كه هدایت فرایندهای یادگيری دانش آموزان را به 
عهده دارد، تغيير دهد. دانش آموزان نيز باید مســئوليت یادگيری خودشان را، كه 
قبــاًل بر عهدة معلم بود، تقبل كند. این نوع نقش پذیری، كه شــاید حتی در حد 
تغيير الگو باشــد نگرشی كاماًل متفاوت را از سوی هر دو طرف ایجاب می كند. 
سياســت گذاران، ضمن این كه از اجرای آموزش مبتنی بر شایستگی دم می زنند، 

دستيابی به این چالش را كاماًل و به راحتی به فراموشی می سپارند. 

مديريتمبتنیبرشايستگی
و باالخره در جریان تدوین آموزش مبتنی بر شایستگی، توجه ساختاری داشتن 
به توسعة شایستگی معلمان و مدیران مدارس یک ضرورت است. »عمل كردن به 
گفته های خود« باید یک اصل پيشرو و مهم تلقی شود. طبق نظر مولدر )2000(، 
مدیریت مبتنی بر شایســتگی، به یک فرهنگ و همــکاری عمومی داللت دارد. 
چنانچه این شرایط تأمين نگردد، مدیریت مبتنی بر شایستگی امری ناموفق خواهد 
بود. مدیریت خودش موظف اســت. »طبق گفتة خود عمــل كند«. در غير این 
صورت، افراد واقع در سطوح پایين تر در مدارس به جای آن كه چنين مدیریتی را 
یک استراتژی حمایت كننده از توسعة سازمان مدرسه و كاركنان بدانند، احساس 
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می كنند كه در مدیریت یک ابزار معمولی هستند. 

 نتيجه گيری 
توسعة اخير آموزش مبتنی بر شایستگی در VET هلند، هم برای معلمان و هم 
برای سياســت گذاران، در تمام سطوح این سيستم، چالشی نوآورانه مطرح كرده 
اســت. البته شایان ذكر است كه مفاهيم شایستگی و آموزش مبتنی بر شایستگی، 
مدت های مدیدی اســت كه در آموزش و فناوری عملکرد انسانی مورد استفاده 

بوده است. 
آموزش مبتنی بر شایستگی درواقع جایگزینی برای كار كردن با صالحيت ها و 
ساختارهای صالحيتی تلقی می گردد؛ همان گونه كه ظرف 20-25 سال اخير در 
VET هلند چنين روالی جریان داشته است. این دو رویکرد هر دو بر یک فرض 

اســتوارند و آن اینکه صالحيت ها و شایستگی ها هر دو از تحليل شغلی و فنون 
پيش بينی به دست می آیند و از هر دو به عنوان درونداد برنامه ریزی درسی و برای 
ارزشيابی برون دادهای یادگيری استفاده می شود. بنابراین، ویژگی ابتکاری آموزش 
مبتنی بر شایستگی را به راحتی می توان همان مطالب قدیمی دانست كه در قالب 
جدید مطرح شده اســت، با این ویژگی كه پيش نيازهای شغلی برای مسيرهای 

آموزشی به اهدافی قطعی تبدیل می شوند. 
به هر حال، گنجاندن آموزش مبتنی بر شایســتگی در VET هلند، كه مبتنی بر 
اصول نظریات یادگيری اجتماعی - ســاختن گر است، موجب توجه و حمایت 
اساســی به تدوین و معرفی برنامه های یاددهی - یادگيری در راستای مسيرهای 

انعطاف پذیر و یادگيری خود هدایتی است. 
معرفی آموزش مبتنی بر شایستگی به تسریع و تسهيل گسترش مسيرها برحسب 
نياز می انجامد. در این مسيرها دانش آموزان، معلمان و استادان می توانند گروه های 
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یادگيری را در بخش توليد كارخانه ها تشکيل دهند. این نکته در جنبش آموزش 
مبتنی بر شایســتگی تناقض ایجاد می كند: یعنی در ســطح فرایندهای یادگيری، 
انتظار می رود كه انعطاف پذیری بيشتری صورت گيرد؛ در حالی كه در سطح مّلی، 
آموزش مبتنی بر شایســتگی كاماًل با روند استانداردسازی براساس توصيف های 
شــغلی هماهنگی دارد. اكثر اشــکاالت و معضالت مطرح شده ناشی از متعادل 
كردن انعطاف پذیری محلی با استانداردســازی ملی است. برنامه های ملی برای 
تضميــن ارزش تبادلی صالحيت ها و تنظيم حقــوق و وظایف )مالی( ضروری 
هســتند، اما غالباً مقررات ملی مانع از انعطاف پذیری محلی و تخصص حرفه ای 
می شــود. بحث های مربوط به آموزش مبتنی بر شایســتگی در VET هلند را به 

خوبی می توان در بافت معضل این سطح نظام درك كرد. 
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  شوراي آموزش هاي فني وحرفه اي هنگ كنگ 
ترجمه: رقيه متحيرپسند

 آشنايی با مراكز آموزش فنی و حرفه 
شــورای آمــوزش فنی وحرفــه ای )VTC( در ســال 1982 و تحت فرمان 
شورای آموزش فنی وحرفه ای تأسيس شــــد تا نظامــی ارزان و جامـــع برای 
آموزش وپرورش فنی وحرفه ای فراهم آورد و آن را ارتقا دهد و هم چنين نيازهای 
اقتصــادی را مرتفع ســازد و برنامه هایی را برای آموزش كارگــران، هنرمندان، 
تکنسين ها و متخصصان تکنولوژی، به منظور بهبود صنعت، تجارت و خدمات، 

ارائه دهد.
این شورا، هم چنين مؤسسات زیر را اداره و نگه داری می كند: مؤسسة آموزش 
فنی وحرفه ای هنگ كنگ )IVE(، مدرســة عالی بازرگانی )VTC(، سيستم های 
اطالعات )SBI(، مراكز آموزش و توســعة صنعتی و مراكز مهارت ها و هم چنين 

مركز Apprenticeship Ordinance )احکام كارآموزی(.
شورای آموزش های فنی وحرفه ای هنگ كنگ )VTC( دارای 18 عضو غيردولتی 
پيشــرو در صنعت، تجارت و خدمات است، از جمله نمایندگان كارگران و سه 
صاحب منصب دولتی از نظر معاون آموزش و نيروی انســانی، مأمور عالی رتبة 
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كار و مدیركل تجارت و صنعت می باشــد. مدیر اجرایی این شــورا عضوی از 
شوراست.

21 هيئت آموزشی و پنج كميتة عمومی به این شورا كمک می كنند. هيئت های 
آموزشــی نياز به نيروی انســانی را در صنایع یا در بخش های تجاری مختلف 
ارزیابی می كنند و 5 كميتة عمومی مســئول حيطه های آموزشی خاص )مشترك 
بين بيش از یک بخش اقتصادی( هستند. این حيطه ها عبارت اند از: كارآموزی و 
آزمــون تجارت، آموزش فناوری اطالعات، آموزش مدیریت و نظارت، آموزش 

متخصصان فناوری و آموزش افراد معلول.
مؤسســة یاد شده )IVE( دیپلم عالی، دیپلم، مجوز عالی، مجوز دوره های فنی 
را ارائه می دهد و به جوانان كمک می كند تا دور ة موفقی را پشت ســر بگذرانند. 
دوره های آموزشی در 9 رشتة زیر ارائه می شوند: علوم كاربردی، مدیریت تجاری، 
آموزش كودكان و خدمات، ســاخت، طراحی، چاپ، نســاجی، مهندسی برق و 
الکترونيک، هتــل داری، خدمات و جهان گردی، فناوری اطالعات و مهندســی 

مکانيک، توليد و صنایع.
 )SBI( و سيستم های اطالعات )VTC( مدرسة عالی بازرگانی شورای یاد شده
كار خود را از ســال 2001 آغاز كرده اســت تا دوره های دیپلــم عالی را برای 
دانش آموزان فراهم آورد. دانش آموزان هزینة آن را خودشــان پرداخت می كنند. 
این مركز در سال های 2003 و 2004، حدود 1700 دورة تمام وقت در رشته های 

مدیریت بازرگانی و فناوری اطالعات ارائه داده است.
این شورا دارای چند مركز آموزش و توسعه با اهداف زیر است: ارائة آموزش 
مهارت های پایه و ارتقای آموزش مربوط به اتومبيل )خودرو(، برق، الکترونيک، 
گاز، جواهرات، فلزكاری، خدمات دریایی، فناوری پالســتيک ها و ابزار، چاپ، 
نساجی و جوشکاری. سطوح این دوره ها از كارورزی تا متخصص فناوری است.
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شورای آموزش های فنی وحرفه ای )VTC( جهت برآورده كردن نياز بخش های 
تجاری و خدمات، مراكز زیر را اداره می  كند: مركز توســعة مدیریت هنگ كنگ، 
مركز توسعة خدمات مالی، مركز توسعه و آموزش فناوری اطالعات، مركز توسعه 
و آموزش صنعت مهمان داری، مؤسســة آموزش آشــپزی چينی، مركز آموزش 
تجــارت خرده پا و مركز آمــوزش صادرات/واردات و كلی فروشــی. این مراكز 

دوره های پایه و عالی را برای كارمندان در همه سطوح فراهم می آورند.
شــورای مذكور با اجرای برنامة آموزش مهندســی، منابع كافی از مهندسان با 
تجربه را برای هنگ كنگ تأمين و تضمين می كند. هدف از این برنامه فراهم كردن 
آموزش عملی كافی برای دانش آموختگان )فارغ التحصيالن( و دانشجویان مهندسی 
طی دوره های فشرده اســت تا آموزش خود را به عنوان مهندس تکميل كنند و 
به ســطح حرفه ای برسند. همچنين برنامة آموزش فناوری جدید را اجرا می كند 
و هدفش كمک به كارفرمایان در آموزش تکنولوژیســت ها در زمينة فناوری های 
جدید است، كه برای صنعت و اقتصاد هنگ كنگ مفيد هستند. هم چنين 75 درصد 
هزینة اجرای كل این آموزش ها )بــرای كارفرمایان در اعزام كاركنان خود برای 

حضور در دوره های فوق( توسط بورس دولتی پرداخت می گردد.
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