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 ای اروپاچارچوب صالحیت حرفه 

 معرفی 

معیارهای    ها است که با توجه به مجموعه بندی صالحیت ای، ابزاری برای توسعه و طبقه چارچوب صالحیت حرفه 

عنوان معیاری برای سنجش صالحیت منابع  آید و امروزه در سراسر جهان از آن به سطح یادگیری به دست می 

المللی در  ارچوب با استفاده از تجارب بین شود و بسیاری از کشورها به تدوین این چانسانی در مشاغل استفاده می

ها اهمیت اند. از نظر تاریخی در طول قرن بیستم صالحیتای دست زده قالب چارچوب صالحیت ملی یا منطقه 

های صالحیت صورت گیرد. در نیمه دوم قرن  زیادی یافت و موجب شده فعالیت شدیدی برای توسعه چارچوب

ای شدت  های حرفه چارچوب صالحیت  تدوینقرار گرفت و گرایش به سمت    بیستم این امر بیشتر مورد تأکید 

ای مبتنی بر برونداد در ایاالت متحده امریکا پدیدار شد و در  رویکرد صالحیت حرفه   1960بیشتری یافت. در دهه  

اسکاتلند های  در اسکاتلند پایه و اساس اصالحاتی گردید که منجر به ایجاد چارجوب اعتبار و صالحیت   1984سال  

های صالحیت در دیگر کشورها آغاز شد  چارچوب 2000و اوایل دهه    1990گردید. در اواخر دهه   2001در سال 

شد و بیشتر بدنبال گسترش  عنوان پایه استفاده می ای ملی بریتانیا به که اغلب از مدل چارچوب صالحیت حرفه 

یت ملی در بسیاری از کشورها در منطقه آسیا و  چارچوب صالح 2005ای بود. از حدود سال آن در آموزش حرفه 

ای  حرفه   چارچوب صالحیت" بدنبال تصویب    2008شد. در سال    تدوینای،  ویژه برای آموزش حرفه اقیانوسیه، به 

تدوین  های صالحیت را ای از کشورهای اروپائی چارچوبتوسط اتحادیه اروپا، تعداد قابل مالحظه  (EQF) 1 "اروپا

های جامع هستند یا در حال  ای که اکنون همه کشورهای اتحادیه اروپا دارای چارچوب صالحیت به گونه   کردند 

شوند و تحت  ی اجرا م  ایو    ی احطر  ایدر نقاط مختلف دن  زین   یامنطقه   ت یصالح  یهاچارچوبباشند.  اعالم آن می 

مربوط    ها بیشترچارچوب  نیهستند. ا  (NQFs)  2"  ایهای ملی صالحیت حرفه چارچوب"ایجاد    درآن    نفوذو    ریتأث

 پس از دوره متوسطه است. ایفنی و حرفه به آموزش  

  ی مرجع مشترک برا  کیعنوان  به اجرا در آمد و از آن زمان به   2008  لی اروپا در آور  یاحرفه   تیچارچوب صالح

  ی و هم برا  ل یتحص  ی ها، هم براو آسانتر کردن درک آن   ی و در سطح نهاد  ی مل  یدر مرزها   هات یصالح  سه یمقا

(  1)سطح   هیاست، از پا  یر یادگی  یامدهایبر پ  یبرنامه شامل هشت سطح مبتن  نیشده است. ا  لیتبد   ،اهداف کار

. با  شوند ی م  "ارجاع"  ایبا هم مرتبط    ستم یس   ای  ی مل  تی (، که در آن هر چارچوب صالح8)سطح    نیترشرفته یتا پ

و استقالل    ت یدانش، مهارت و مسئول  نظر در اروپا، هر سطح از  ی آموزش و مهارت آموز  یهاستم یتوجه به تنوع س 

اروپا در انواع و سطوح   یاحرفه  تیاست. چارچوب صالح به آن الزم  یابیشده و دست  فی( تعریریادگی یامدهای)پ

  ی تا آموزش عالگرفته    یاو حرفه   ی آموزش فن  و   یاز آموزش عموم  ها،ت یو صالح  یآموز آموزش، مهارتمختلف  

 
1 European Qualification Framework (EQF) 
2 National Qualification Frameworks (NQFs) 
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م راه شودیاعمال  از  سطح  هر  تحص  یها.  دست  یشغل  ا ی  یلیمختلف  ا  یابیقابل  به  شامل    یمعن   نیاست.  که 

طر  ییهاتیصالح از  که  بخش  قیاست  نا  یررسمیغ  یهای ریادگیبه    یاعتبار  سازمان  م  افتهیو  .  شودی اعطا 

با  شود، ی اروپا ارجاع نم  یاحرفه   تی به چارچوب صالح  م یبه طور مستق  ی فرد   یهاتیصالح   ک یابتدا در    د یاما 

صالح توص  ی مل  تیچارچوب  شود.  ملی سطح    یهاکننده   فیگنجانده  توص  چارچوب  سطح    یهاکننده   فیبه 

 .شودی اروپا ارجاع م  یاحرفه  تیچارچوب صالح

بهتر پاسخ    نده،ی و آ  ی فعل  یها و اصالح شد تا به چالش   یاروپا بازنگر   یاحرفه   تی، چارچوب صالح2017در ماه مه   

  ی احرفه   تیدر صالح  سهی و مقا  ت یشفاف  جادیا  یبرا  شی دهه پ  کی توافق شده    یکه اهداف اصل  ی داده شود. در حال

هدف    و   اروپا بود   ی برا  د یجد   یهابرنامه مهارت  ی اقدام اصل  10  از   ی کینظر    د یتجد   نی ا  .در سراسر اروپا حفظ شد 

ها مهارت   یشود و هوشمند   دهید  شتریها بمهارت  شودی که باعث مبود  آموزش    یپاسخ گوئ  تیفیاز آن بهبود ک 

اول    صلکه ا  کند،ی کمک ماروپا    یحقوق اجتماع  اصلبه    نیهمچن  اروپا  یاحرفه   تی . چارچوب صالحابد یبهبود  

العمر به منظور حفظ و  مادام  یر یادگیآموزش و    و تیفی کبا  ریهمه از حق داشتن آموزش فراگ"  :کند ی م د یآن تأک

  اجتماعی مشارکت های  فعالیتبه طور کامل در     دهد ها امکان  که به آن   باشند برخوردار    ییهابه مهارت   یابیدست

مورد استفاده قرار    روپادر ا  یاحرفه   تیچارچوب صالح  "کنند.  تیریدر بازار کار را مد خود  حرکت    تیو با موفق 

خود را از    ی ر یادگی  جیتا به افراد امکان دهد نتا  شود یاروپا ادغام م   د یجد   هایبرنامه و سامانه گرفته است و در  

 خود ارائه دهند.   ی ریادگی با اطالعات مربوط به مطالب و سطح  ها،ت یصالح قیطر

ها در مناطق دیگر جهان مانند منطقه کارائیب و  اروپا، چارچوب صالحیت  تحت نفوذ چارچوب صالحیتبعالوه  

آسیا   شرق  جنوب  کشورهای  بعالوه  و  آرام  اقیانوس  جزایر  کشورهای  و  اقیانوسیه  منطقه  جنوبی،    3افریقای 

(ASEAN)  ای طراحی و توسعه یافته است. های فنی و حرفه ای در آموزش های حرفه چارچوب صالحیت  ،و استرالیا 

 بیشتر بدانیم  ای اروپااز چارچوب صالحیت حرفه

  ت یچند صالح ای کیدهد ی شود که اجازه می م فیتوص "چارچوبفرا"عنوان  به ای اروپاچارچوب صالحیت حرفه 

  ت یآنچه که صاحب صالح  ای  "یر یادگی  پیامدهای"عنوان  به   ی. فلسفه طراحشوند   سهیمقا  مه ا  ب  چند کشور  ای  کیاز  

است    متکی   ایده   نیای اروپا بر اشود. چارچوب صالحیت حرفه ی م  ف یقادر به انجام آن است، توص  و داند  ی آن را م

  ک ی  ن یمشخص کرد. ا  ،منتج به آن  ی آموزش   ا ی  ی درس   یندهایمستقل از فرآ  بروندادهای آموزشی را توان  ی که م

با    1986توسط انگلستان در سال    است کهپیامدهای یادگیری    کردیاز رو  یادینسخه بن  کی  ست؛ین  د یجد   دهیا

از عناصر    ی ای اروپا برخها، چارچوب صالحیت حرفه جنبه   ی ای آغاز شد. در بعضحرفه   ی مل  یهاصالحیت   یاندازراه

  نفع یذ  نیای اروپا مجبور است چند چارچوب صالحیت حرفه .  را اتخاذ کرده است  چارچوب صالحیت ملی  کرد یرو

 
3 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) 
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ای  چارچوب صالحیت حرفه   ی در برداشت اصل  یاساس   اتیاز فرض  بعضیبه    لها حداقاز آن   ی کند، که برخ  یرا راض

  یهاروش هر چند به    میفرض کن   که  وجود دارد  یخوب  اریبس  یهانه یزم  لیدل  نیاروپا مشکوک هستند، به هم 

  شده است کاهش  جاد یادر آن    یطراح  کرد یعضو که رو  ی ها در کشورهااز تنش   یبرخ  .ابد یی تکامل م  و مبهم   فیظر

است    سیماتر  ینوع  تیصالح  یمل  یهااز چارچوب  یاریبس  انند ای اروپا م. چارچوب صالحیت حرفه کند پبدا می

 . قرار دارد  صالحیتکه در آن 

 اروپا  ایهای حرفهصالحیت : ماتریس 1 جدول

 سطح  دانش مهارت شایستگی )استقالل و مسئولیت پذیری(

 1 سطح   

 2 سطح   

 3 سطح   

 7...6...5...4سطح    

 8سطح    

 

مجموعه    نیها سطح تسلط اردیف دهد.  ی را شرح م  تیصالح  کی  یمختلف شناخت  یهاجنبه 1  جدول  یهاستون

  تا  دوره دوم آموزش ابتدائی(  حدوداعم از )  یسلسله مراتب ضمن  کی در    نیتا باالتر  ن ینترییرا از پا  اتیاز خصوص

خود    یهات یبندی صالحطبقه   ی چارچوب برا  ن یشود از ای کنند. از هر کشور دعوت می دکترا مشخص م  سطح

کند. در  ی م   لیاروپا تسه  ه یدر سطح اتحاد   ها را صالحیت ن یب  تعادل   جاد یامر، ا  ن یشود که ای استفاده کند. تصور م

المللی  تحرک بین   بیترت  نی شود و بد ی م  جادی مختلف ا  یکشورها   هایصالحیت  نیو اعتماد متقابل ب  تیشفاف  جهینت

افزا  انیدانشجو کارگران  کشور ابد یی م  شی و  هر  از  ا  ی .  از  تا  است  شده  تا    سیماتر  نی دعوت  کند  استفاده 

 . اروپا قرار دهد  ه ی اتحاد ی خود را در الگو ی ملای های حرفه صالحیت

 ملیای اروپا و چارچوب صالحیت حرفه نیتعامل ب

به سمت    ی گسترده تر در سطح مل  ر ییای اروپا نشان دهنده تغتوسط چارچوب صالحیت حرفه   افتهیارتقا    کرد یرو

اکنون بر    ای اروپا،های حرفه یی برای تعامل با صالحیت اروپا  ی تمرکز بر پیامدهای یادگیری است. اکثر کشورها

،  2015سال    ه ی فور  تا   کنند.ی م   ی ساز  اده یو پ  تدوینرا    خود  ی مل  ت یصالح  یهاچارچوب  ، اساس پیامدهای یادگیری

ای  خود را به چارچوب صالحیت حرفه   یهای ملحیتبا هم ارتباط داشتند و سطح صال  یکشور به طور رسم  24

 .دادند ی اروپا ارجاع م 

 هدف بلند پروازانه دارد.  چند ، به گفته طراحان، و ملی ای اروپاچارچوب صالحیت حرفه  نیتعامل ب
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  ن یچارچوب جامع با هدف فراتر از مرزها ب  کی عنوان    ای اروپا اول از همه به چارچوب صالحیت حرفه  •

  شتر یمرحله ب نیشود. ای شامل م زی را ن ی، آموزش عالی شود. در تئوری ظاهر م ی ای و عمومآموزش حرفه 

آموزش    ستم یس   کی   ق یای از طربه سمت باال بردن سطح آموزش حرفه   ییاروپا  ی روند در اکثر کشورها  یک

آموزش  و    یآموزش عموم  نیعزت نفس ب  یبرابر  جیاروپا، ترو  استیاز اهداف س   یکیبا    نیهمچن.  ستا  یعال

روبرو    یکارگر   یهاه یو اتحاد  ان یکارفرما  یاز سو  یاتائید گسترده   با  هدف   ن یدارد. ا  یهمخوان  ،ایحرفه 

 .شده است

العمر است. مادام ای  آموزش فنی و حرفه   ییاروپا  استیس   ر یای اروپا کامالً درگچارچوب صالحیت حرفه  •

فراتر  هم    ن یااز  حال،    ن ی، با ادهد را پوشش می   و مداوم   اولیه آموزش  تمایز صالحیت هردو  بدون    نیرابناب

این    ایصالحیت حرفه   هدف   شود که می   ، معلوم ییاروپا  یهاه ی اصطالحات و توص  پیگیری، با  رایرود، ز  یم

  تیرا به رسم  "سازمان نایافته"و    "غیررسمی"،  "یرسم"  یندهایحاصل از فرآ  ی ریادگیتواند  است که ب

 بشناسند. 

  ن یب  معادل  ستمیس   ه یته  یاروپا برا  یقبل  یهاتالش   تیعدم موفق  لیکار، بلکه به دل  نیبه منظور انجام ا •

پاهاصالحیت یادگیری  پیامدهای  اساس  بر  را  آن  بنابرا  یگذار  ه ی،  است.  رو  ن یکرده  - ی ورود"  کرد یبا 

در امتحان    یعنوان مثال، نمره قبولها( و، به یای ورود آموزش حرفه ت ا، ساعلیتحص یها)سال  "یخروج

از    ،د ید  م یحال، همانطور که خواه  نیشود. با ای ( مشخص میدهد )خروجی که سطح دانش را نشان م

  ی ، در طراحنجای. در اوجود دارد ی متفاوتتفسیر اروپا  هی اتحاد یدر کشورها  "یر یادگی پیامدهای" معنای

پیامدهای یادگیری وجود    در  از سنت آنگلوساکسون  یقو   پیشینه  کیای اروپا،  چارچوب صالحیت حرفه 

 . ابد یی اعتبار م  تیکه توسط صالحویژگی است  که تنها   ئی خودکفابا یک ویژگی دارد 

،  کردی م  فی توص  "تیاستقالل و مسئول"عنوان  را به   تی ای اروپا مفهوم صالحچارچوب صالحیت حرفه   اصل،در  

مسئله    نیحال، ا  نیکرد. با ای م   ر یتفس  ی قرار دارد تیریسلسله مراتب مد   ک یدر    ی که فرد   ت یعنوان موقعخود را به 

ک چارچوب پیامدهای  یعنوان  به   نکهیا  ی عنی  ای اروپاچارچوب صالحیت حرفه   شیدایاز پ  یگرید یژگیبا و  شتریب

طراح است  ییادگیری  در  ،  شده  است.  شده  گرفته  به اشتباه  شاابتدا  چارچوب  ا  فیتوص  یستگ یعنوان    ن یشد، 

تاثیری بر  لزوماً    واژگانی  ریی تغ ن یحال، ا  نیاست. با ا  افته یکاهش   "یریادگی  پیامدهای"اصطالحات اکنون به نفع  

  به   ریتفس  نیشده است و ا  پذیرفته خاص آنگلوساکسون از پیامدهای یادگیری    ریتفس  نکهیا  یعنی،  نداردموضوع  

  ک ینزدهای محدود وظایف در سطح آستانه،  دادن بسته   انجام   یی عنوان توانابه   تیاز صالح  "آنگلوساکسون "مفهوم  

در    یستگ یستون شا ر ییتغ ی ، فشار برانی. بنابراستین یکاف به تنهایی   واژه  ر یی، تغ یمفهوم اساس  . بدون تغییر است

و اساس فلسفه    هیم پیامدهای یادگیری را که پامفهو   ریی ای اروپا، ضرورت تغچارچوب چارچوب صالحیت حرفه 

  ی اریشود که در بس  ریتعب  ده یچیپ  ی قیتلف   تیعنوان نوع ظرفبه   "تیصالح"اگر    رایکند. زی م  جاد یآن است، ا  یطراح
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  فیانجام وظا  یهاییکه توانا  ردیچارچوب قرار بگ   کیتواند در  ی ، نمدشوی شناخته م تیقاره به رسم  یاز کشورها

مشکل    ن یحل ا  ی اشتغال برا  تیدهد. ظرف  ص یبندی تشخطبقه   ی د یکل  یژگ یعنوان ومحدود در سطح آستانه را به 

 خواهد بود.  شایستگیمفهوم ستون سوم  سادهرییاز تغبسیار دشوارتر راه حل است اما کار  افتنیبه  ازین

دستخوش    ی ریادگی  پیامد   ده یوجود دارد. اگر ا  زین  "نیی از باال به پا"  اثر   کی،  "باالبه    نییاز پا"اثر    نیا  همانند 

ها کنار گذاشت. ما تازه  مانند آن  قاًی را دقشایستگی  توان سه دسته دانش، مهارت و  ی نم  گر یشود، دمهمی  تغییر

دهای یادگیری  پیامدهای یادگیری وجود دارد. اما اگر پیام  گرید  یو از سو   یک اثر متقابل  سو   کی که از    میاده ید

  ر ییدر مورد دانش و مهارت تغ پذیرفته شده  کرد یرو د یو آموزش باشد، با  یمانند برنامه درس   یورود  م یشامل مفاه

  ت یبه رسم  عنوان ویژگی کلیدی مفهوم گسترده شایستگیبه   در ستون دانش  د یبا  کی ستماتیکند. نقش دانش س 

در نظر    ی است. برا  یستگ یتر از شاتصورات گسترده   یاصل  ی ها  ی ژگیاز و  ی کیاستفاده از آن    را یشناخته شود ز

و  بخش  . آنچه ممکن است در سطح  ابد ی  رییتغ  به چگونه دانستن  د ی، ستون مهارت بایعرض  یهایی گرفتن توانا

 نشان داده شده است. 2که در جدول  ی باشد به سرانجام برسد ممکن است مانند چارچوب یسطح شغل

 های پیشنهادی بازنگری چارچوب صالحیت  :2جدول 

 ساختار الزامات 
 های شغلی شایستگی های فردی شایستگی

 دانش های پایه مهارت شایستگی اجتماعی  اعتماد به نفس 

  / استقالل 

،  پذیریت یمسئول

نتا  یابیدست ،  جیبه 

مهارت   و  تأمل 

مسئولیآموز   ت ی، 

 یریپذ 

 یهامهارت

رهبر یمیتکار ،  ی، 

و    مشارکت

 ارتباطات

 : یعرض  ی هاییتوانا

ر  ،  یزیبرنامه 

ارزیسازمانده   یابی، 

 کنترل 
که    ییهاتیفعال  دامنه

 انجام شود  دیبا

 مهارت ها:

 ی ، فکرفیزیکی
  ییهاتیفعال  دامنه

 انجام شود دیکه با

ابزار،  دانش  

 ، مواد زاتیتجه

فلسفه  و    ماهیت 

 کیستماتیس 

 کیستماتیس  ریغ

  ی شغل ضرور  کیانجام شده در  یهاتیبه منظور نشان دادن دامنه فعال  شتر ی»دامنه« ب ک ی، افزودن نیعالوه بر ا

از  و چه    ی ، چه از نظر ساختاریای اروپا شباهت کمچارچوب صالحیت حرفه   با این تغییرات،  نهایتخواهد بود. در  

چارچوب    ی برا  ی که لزوماً مشکل  ست یبدان معنا ن  نی. اداشت  د خواه  دارد   ی اصل)چارچوب(  با مفهوم  ی  طراحنظر  

بدان    یرات ییتغ  نیآن باشد، اگر چن  یهانه یدر هز  ییممکن است صرفه جو  بلکه .  وجود دارد  ای اروپاصالحیت حرفه 

مورد  که واقعاً مهم است    ییکنند، در جای نفع که واقعاً روزانه از آن استفاده م  یافراد ذ  ن یباشد که در ب  یمعن

که تنها چند سال    یگرا اصلل به مفهوم تحو  ه یشب  گر یاست که د  ی بدان معن  نیحال، ا  ن ی. با اگیردرار می ق  رش یپذ 

 اعالم شده بود، نخواهد بود.  شیپ
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  قاً ی، عمییوتحلیل نهاای اروپا، در تجزیه مانند چارچوب صالحیت حرفه   یی است که ساخت ابزارها  ن یا  ی اصل  علت

است. چارچوب    گرید  یسو و بازار کار از سو  ک یآموزش از    سیسرو  ی است و منعکس کننده نقاط قوت نسب  یاس یس 

به سمت     یقدرت از مؤسسات آموزش   یتعادل آموزش   ییجابجا  ی برا  یتوان تالش   یای اروپا را م صالحیت حرفه 

نسبت به    یاد یکه معلمان قدرت ز  ییتعجب دارد که اوالً، در کشورها  ی جا  ی، به سختنیبنابرا  .دانست  ارازار کب

آموزش    ستمیها در س تیصالح  جریان  یبرا  یاساس   مسئله  هابندی صالحیت که رتبه   ییدارند، و جا  یبرنامه درس 

دهندگان  )معلمان، ارائه   نفعانیاز ذ  یبرخ  ،است  (ستمیدر س   شرفت ی)به منظور اجازه پ  یاو حرفه   آموزش فنی  و

برا  بدگمان آموزش(   و  حرفه   یهستند  چارچوب صالحیت  سطح  در  برتر  رتبه  اروپا  کسب  البی ای  گری  بدنبال 

از شبکه سطح خود را به    یم یعنوان نمونه، فرانسه مرجع کامالً مستق. به ستین  میتنها مسئله مفاه  نیا  باشند ومی 

انتخاب کرده    ستونهانسبت به    س یبر خطوط ماتر  شتری ای اروپا با تأکید بهشت سطح چارچوب صالحیت حرفه 

، دو  ایروند ارجاع است. ثان  نیخود، هنوز در حال بحث در مورد ا  تیصالح  ستمیس داشتن  رغم    یاست. هلند عل

و    یکارگر   یهاه ی اتحاد  یعنیدانند،  ی م  ی تحول  نیچن  یبرنده   ایوه /  که خود را بازنده بالق  نفعیذ  یهاگروه از گروه 

 ی هاو توافق   هاصالحیت   نی محکم ب   یوندهایپ  ا یو /    یشغل  یبازار کار قو   یاراکه د  ییدر کشورها  انیکارفرما  ه یاتحاد

ها در آغاز  ه ی آلمان، اتحاد. جالب است که در  ند ابوده   یدر طرح اصل  یاساس   راتییتغ  جادی به دنبال ا  ،هستند   یجمع

اروپا بسنسبت به چارچوب صالحیت حرفه  تنها در حال حاضر تغداشتند. آن   د یترد   اریای  نه  در ساختار   ر ییها 

حرفه   ی ممفهو صالحیت  پچارچوب  را  اروپا  ملی م  شنهاد یای  سطح  در  بلکه  به    یدهند،  ارجاع  درخواست 

 . دارند ارشد( را در همان سطح دانشگاه  یکارشناس  و  نی)تکنسسیستم آموزش دوگانه  یعال هایصالحیت

در بازار کار قابل    م یاگر بخواهبلکه  .  ستیمحرک ن  رییتنها عامل تغ  نیها است. البته اپس از آن با دانشگاه   ی ر یدرگ

  تر قوی "به    ازیای اروپا نمانند چارچوب صالحیت حرفه   ی دکیساختار    ن یچن  .است  ریاستفاده باشد، اجتناب ناپذ 

انجام شود.    اتیجزئ  زدر سطح مناسب ا  یل یاز ارزش تحص  یمعنادار  سهیاگر قرار باشد مقا  ،خواهد داشت  "شدن

  یهاه یو اتحاد   انیاز آن خوشحال هستند و کارفرما  استمدارانیای اروپا که بوروکرات و س چارچوب صالحیت حرفه 

که معماران چارچوب صالحیت   ستین یسرنوشت  "بدون دلیلمرگ "تفاوت هستند، موفق نخواهد بود.  ی ب یصنف

 .است ی امر ضرور کیاصالح   نیو بنابرا  د رقم بزننخود  برای محصولای اروپا بخواهند حرفه 

 پیامدهای یادگیری: تقویت روند

  ند ی شود که فرآی است. گفته م  "یریادگی  پیامدهای"از    ی حس قو  ک یبر    یای اروپا مبتنچارچوب صالحیت حرفه 

(  یآموزش   یهات یفعال  ا ی  یها )ساعت آموزش، برنامه درس ی بدون در نظر گرفتن ورود   ی مل ای  صالحیت حرفه ارجاع  

  ن ی. با اکند ی م  ت یرا تقو  پیامد بر    ی مبتنای  صالحیت حرفه به    شیمعنا، متناسب با آن گرا  نیشود. به ای م  انجام

بررس  در  داده  تیمختلف صالح  ی هاستم یس   یحال،  نشان  است  ،  تفاوت شده  میان در    ید یشد   یهاکه    روابط 

بر اساس   هاصالحیت وجود دارد. در هلند، تمام  هم  بلکه در داخل کشورها    کشورها   نی ، نه تنها بپیامدهاو  ا  هی ورود
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است. فرانسه    یدر عمل قو   پیامدهاو    یورود  نیب  یوندهایحال، پ  نیشود. با ای م  یسازماندهپیامدها    ایها  یستگ یشا

ممتنوع   یر یتصو نشان  برخی تر  هنوز  تیصالح  یدهد.  برها  با  ستند ین  شایستگی  مبتتی  رابطه  هلند،  مانند  و   .

شود.  ی م  ف یعرت  یشغل  تیاز ظرف   ر یفراگ  مفهومدوگانه با    ستم یس   یاست. در آلمان، هسته اصل  حفظ شدهها  ی ورود

شامل مالحظات    هاصالحیت  ق یدق  ی حال، طراح  نیدانست. با ا  "هدایت شده  پیامدهای"توان آن را  ی معنا، م  نیبه ا

انگل  ی قو  یورود در  شد،  گفته  که  همانطور  ملی  سیاست.  چارچوب صالحیت  مفهوم  ،  چارچوب    پیامدهایبا 

  ، یپرستار هایصالحیت)مانند  هاصالحیت ریسا یمورد برا  ن یحال، ا ن یای اروپا مطابقت دارد. با اصالحیت حرفه 

،  ایآموزش و تربیت حرفه با    س یانگل  چارچوب صالحیت ملیارتباط    رغم ی. علستی( صادق نسایرو    BTEC  4پیرسون  

بریتانیا  یکشورها  ریو سا  سیانگل از    حوزه    وند یکنند که پی استفاده م  یبر ورود   یمبتن  هایصالحیتهمچنان 

که    ی در مورد کارآموز  یاد یامر تا حد ز  نیکنند. ای مشخص را حفظ م  ی ل یو دوره تحص  ی با برنامه درس   یداخل

را شامل    چارچوب صالحیت ملی جزء    ک یها  شود صادق است که اگرچه همه آن می  غ یو تبل  تیتوسط دولت حما

  ی نیدر سطح مع  نیتمر  یالزم برا   یشوند که شامل دانش فن ی شامل م   زیرا ن  "یفن  یگواه"شوند، اما اغلب  ی م

موارد    ی است و در بعض  اوتمتف  اریدر تجارت و مشاغل بس  ی فن  ی دانش موجود در گواه  زان یحال، م  نیاست. با ا

 . شود یابیارزنیز  یانه ی چند گز آزمون   کی  قیتواند از طری ساده است که م شفاهی شامل دانش 

کشورها را تحت فشار قرار دهد    ، (چارچوب صالحیت ملیای اروپا )و  اگر چارچوب صالحیت حرفه   ی ، حتنیبنابرا

،  بر پیامدها  ی مبتن  اصلی  مفهوم از    گرفتن   ، فاصلهبا وجودرا اتخاذ کنند،    ی شتریب  پیامدهایبر    ی مبتن  یهاستم یتا س 

مشخص شده    ی ری ادگیبر    یوب مبتن چارچ  کیعنوان مثال، در فرانسه، اگرچه  خواهد بود. به   باز هم خیلی خوب 

عملکرد    یهاکننده   فیتوص  نیو همچن   ی، اما واضح است که پیامدهای یادگیری ممکن است از نظر برنامه درس است

  ف یتوصی مبتنی بر پیامدها قوی ری ادگی یک عنوانتوان به ی را نم هفرانس ملی که چارچوب   یشود، به طور فیتعر

از پیامدهای    خود آنهابر پیامدهای یادگیری خواهد بود، اگرچه برداشت    یآلمان مبتن چارچوب صالحیت ملی    کرد. 

  ریآلمان در تفسچارچوب صالحیت ملی  است که    د یبع  ن یاست و بنابرا  یبر ورود   یمبتن  ییادگیری حداقل تا حدود

  ی ها و الزامات درس ی دهای یادگیری از ورودپیام ،، در حال حاضرنیاز پیامدهای یادگیری مستعد شود. بنابرا ی قو

با این حال پس از مدتی  است،    افته یتوسعه    یاستفاده از پیامدهای یادگیری به خوب. در هلند  شودی موجود مشتق م

مشخصات    د یو با  ستیمناسب ن  متوجه شدند که استفاده کامل از چارچوب صالحیت ملی انگلستان برای هلند 

  ک یدر هلند    در آینده، چارچوب صالحیت ملی وجود دارد که    حتمالا  نیا  .د نها بگنجانتیرا در صالح  ی ورود

 بر پیامدها نباشد.  یچارچوب صرفاً مبتن 

و    ریتفس  ن یاز ا  گرفتن   ای اروپا مستلزم فاصلهچارچوب صالحیت حرفه   ی وجود دارد که اجرا  ییهانشانه بعالوه  

که ممکن   یسلسله مراتب  ی ریادگی  ند یدر فرا  هائینشانه  ی عنیاست،    "نداردهااستا"به سمت مفهوم   گرایش  شتریب

 
4 Business and Technology Education Council (BTEC) شورای آموزش تجارت و فناوری – کالج پیرسون 
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  ، مورد  ن یهستند. اول  نوع دو    امر   ن یا  لیدالاستفاده شود.    خاص  یابیارز  ی ابزارها  یبرا  ییعنوان الگوبه از آن    است

  ر یاحتمال هستند که تفس  نیشرکت کننده است که نگران ا  یاز کشورها  یدر برخ  یاجتماع  یشرکا  یمخالفت برخ

یادگیری    ق یدق پیامدهای  حرفه   یهاستم یس   تواند می از  تربیت  و  درس   ی مبتن  ای آموزش  برنامه  در    ی بر  که  را 

شود،  ی م   یبانیپشت  ی کارگر  یهاه ی ویژه توسط اتحاد، به یتماعاج  ی شرکا  حاکم است و از طرف همه   شانیکشورها

ادعا م   را یوجود دارد، ز  ی مشکالت  ییهاستم یس   ن یکند.. دوم، در کار کردن چن  ف یتضع کنند پیامدهای  ی هر دو 

پیامدهای    نیحال، ا  نیکنند و در عی مشخص م   یآموزش   ای  ی درس   یهابرنامه   ییادگیری را کامالً مستقل از ورود 

 دارد.    یو آموزش   ی درس  رفت شیدهند که داللت بر پ  یسلسله مراتب از سطوح قرار م کییادگیری را در  

 ی عناصر اساس 

را  ای اروپا  هسته چارچوب صالحیت حرفه عناصر اصلی    ( CEDEFOP)  5  "ای اروپاهای حرفه مرکز توسعه آموزش "

از    یکیبه    ی مل  هایصالحیت. سطح  کند معرفی می مربوط به هشت سطح مرجع بر اساس پیامدهای یادگیری  

  ن یشود. ای ( مرتبط م8ترین )سطح  ( تا پیشرفته 1)سطح    ه یای اروپا، از پاسطوح مرجع چارچوب صالحیت حرفه 

است که    ن یرا ممکن کند. هدف بلند مدت ادر کشورهای مختلف    ی مل  ت یسطوح صالح  نیب  سه یتواند مقای امر م

می   د یجد   هایصالحیت  هیکل صادر  اروپا  در  حاوکه  مربوط  یشود  سطح    مرجع  ملیبه  و    چارچوب صالحیت 

مهارت  ،  آموزش ای اروپا در مورد انواع و سطوح  ای اروپا باشد. چارچوب صالحیت حرفه چارچوب صالحیت حرفه 

شود. در هر سطح  یای اعمال مو حرفه   فنی ،  نظری  یهاگرفته تا آموزش   ی، از آموزش عمومهاصالحیتو    ی آموز

بر پیامدهای    ی مبتن  کرد یرو نیباشد. ا  ی ابیقابل دست یو شغل   ی آموزش   ی رهایمسبا انواع    د ی، اصوالً باهاصالحیت از  

تأکید سنت از  نوع موسسه،    ای  یر یادگیتجربه    کی، مانند طول  "یری ادگی  یهای ورود "بر    ییادگیری، تمرکز را 

 .کند ی م  بیالعمر را ترغمادام یر یادگی، سازمان نایافتهغیررسمی و   یر یادگیبا ارتقاء اعتبار  ن یچن. همداردبرمی 

 سطح توسعه 

اروپا یونسکو، چارچوب صالحیت  نظر  توسعه   زوریبعنوان کاتالی از  بر    های ملی چارچوب صالحیت  برای  مبتنی 

که    ی کشور   39است. در  در اروپا کمک کرده  ای  صالحیت حرفه یادگیری عمل کرده و به تغییرات در چشم انداز  

اکنون در زم اروپا همکارچارچوب صالحیت حرفه   یاجرا   نهیهم  با    یمل ب صالحیت  چارچو  34کنند،  ی م   یای 

  ک یهستند. اکثر کشورها در تالشند تا    ایجاد در حال    ایاند  شده   جادیاستفاده از سطوح آشکار پیامدهای یادگیری ا

  مهارت آموزی و    یآموزش رسم  یهات یسطوح و انواع صالح  هی جامع شامل کل  ایچارچوب ملی صالحیت حرفه 

اعطا شده در    هایصالحیتبه    یانده ی( و به طور فزایو آموزش عال   ایتربیت و آموزش حرفه ،  ی)آموزش عموم

، سوئد و  ی ، هلند، لهستان، اسلوونه توان در فرانسی مورد را م  ن یاز ا  ییهابپردازند. نمونه   ی رسم  ستم یخارج از س 
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در حال    یانده یاند، اما تعداد فزاده یرس  ی مختلف یها به مراحل اجراچارچوب  نی. اگرچه اافتی)اسکاتلند(  سیانگل

 مربوطه نقش دارند.    یدر کشورها  مهارت آموزیآموزش و   یهاوه یها و ش استیشده و در س  یاتیحاضر عمل

در    تیصالح  یهاستمیس   یو نوساز  تیفاز شفا  تیحما  یرا برا   دو اصل مهمای اروپا  چارچوب صالحیت حرفه 

 کرده است. ج یاروپا ترو

قادر  و  رود بداند،  یانتظار م   صالحیت آنچه از دارنده    ا تمرکز بر ب  : پیامدهای یادگیری  یریجهت گ  -الف  

  ی و محتوا و مشخصات فرد  تیصالح  یهاستم یدر مورد س   ید یچشم انداز جد   اصل،  نیا  باشد.به انجام و درک آن  

  ک ی  ، واست  دهکر   تیپیامدها تقو  یر یادگیرا از نظر    تی ای اروپا صالحدهد. چارچوب صالحیت حرفه ی را ارائه م

برا کنندگان سطح  ف یو توص  صالحیت   ف یتوص  الزاماتِ  بندیِدرجه کند.  ی ها فراهم م آن  سه یمقا  ی زبان مشترک 

 از کشورها در حال انجام است. ی اریدر بس صالحیت ملی 

ای  تربیت حرفه آموزش و  و    ،یمربوط به آموزش رسم  ت یهمه سطوح و انواع صالح  :جامع  کردیرو   -  ب

(VETو همچنی، آموزش عالی ، آموزش عموم )ن یو همچن  ی و مهارت آموزیکه در خارج از آموزش رسم  یافراد   ن ی  

  جامع   کرد یرو  نی. اردیگیشوند را در بر م ی اعطا مسازمان نایافته  غیررسمی و    یریادگ یاز    یاعتبار بخش   قیاز طر

 ند.کی جلب محواشی آن آموزش و  یهادر بخش  شرفت یتوجه را به پ

و    صالحیت   د یدر اسناد جد   یانده یای اروپا به طور فزاو چارچوب صالحیت حرفه   چارچوب صالحیت ملیسطح  

ارائه  ی  اطالعات  یهابانک نتاستشده اروپا  در  فراگ جه ی.  کارفرمارانی،  ارائه انی،  ارگان ،  و  آموزش   ی هادهندگان 

را    صالحیت   ک یتوانند سطح، محتوا و ارزش  ی بهتر م  هاها و متولی سنجش مهارتبخشی به صالحیت رسمیت

سطح  مربوط به  مکمل(    پلمیو د  اروپانامه  ی گواه  ایها، و /  پلم یها و دنامه ی )گواه  تیصالح  اسنادصدور  بشناسند.  

(، چک، دانمارک،  هلندی زبان   / ی)جامعه فالنت  ک ی ، بلژشی کشور شامل: اتر  27ای اروپا در  چارچوب صالحیت حرفه 

، لوکزامبورگ، مالت، مونته  ی توانی، لی، لتونایتالی، ارلند ی، اسلند ی، مجارستان، اونانی، فنالند، فرانسه، آلمان، یاستون

 .  شروع شده است  س یو انگل  سی، سوئی، اسلوونی، نروژ، لهستان، پرتغال، رومانیشمال ه یمقدون  نگرو، هلند،

مطابق    هاصالحیت آل را در مورد  ده یاطالعات ا  ییو اروپا  یمل   ی اطالعات  یهااست که بانک   ت یحائز اهم  نیهمچن

  20)ملی و اروپا( را در  ها  ت یصالحبه خوبی میزان بکارگیری    یاطالعات  یهاکنند. بانکیم  جادیها اآن   چوببا چار

  ی ها)انجمن  کی، بلژشیهستند(: اتر  هیدارند و در مراحل اولملی  فقط سطح    یدهد )هرچند که برخی کشور نشان م

نگرو، هلند،  ، مالت، مونته  یتوانی، لی ن، لتورلند ی، اونانی، فرانسه، آلمان،  ی و فرانسه(، چک، دانمارک، استون  بلژیک

  ی قصد خود را برانیز    ونانیکشور مانند قبرس و    نی. چند سیو انگل  ی ، اسلوونی، اسلواکیلهستان، پرتغال، رومان

 . دهد اروپا را نشان می  سطوح مرجع در چارچوب صالحیت 3جدول   .، اعالم کرده اند 2019کار در سال  ن یانجام ا
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 (EQFاروپا )  ت یسطوح مرجع در چارچوب صالح  3جدول 

 2019منبع: یونسکو  

 شایستگی مهارت دانش سطح 

8 
پیشرفته در  مرز  دانش  کار    کیترین   ایرشته 

 مختلف یهانهیزم یا بینمطالعه و  

ارز  بیها، از جمله ترککیها و تکنمهارت ترین  ترین و تخصصیپیشرفته  ،  یابیو 
  ف یو گسترش و تعر  ینوآور  ای و /    قیدر تحق  یحل مشکالت اساس  یبرا  ازیمورد ن

 ایحرفه عمل ا یمجدد دانش موجود 

نوآور توجه،  قابل  استقالل،  یاقتدار  و    یعلم  یکپارچگی، 
  د ی جد  یندهایفرآ  ایها  دهیا  شرفتیبه پ   داریای و تعهد پاحرفه 

کار   تحق  یها نهیزم  ا ی را در خط مقدم  از جمله   ق یمطالعه 
 . د نشان ده

7 

بس برخیتخصص  اریدانش  که  آن  ی ،  در  از  ها 
در   دانش  قرار   ا یکار    نهیزم  ک یصدر  مطالعه 

به پادارد،  اصل  یبرا  یاهیعنوان    ا یو/    یتفکر 
از موضوعات  ی انتقاد  و، شناخت و تفکر  قیتحق
 مختلف  یهانهیزم  بینیا  و    نهیزم  کیدر    یدانش

ن  یتخصص  یهامهارت /    ازیحل مسئله مورد  پژوهش و  به منظور    ینوآور  ایدر 
 مختلف ی هانهیزم کاربردی درو ادغام دانش   د یجد ی هاهیتوسعه دانش و رو

  رقابل ی، غ دهیچیمطالعه پ   ا یکار    یهانهیزم  ل یو تبد  تیریمد
 تیمسئول.  دیجد  کیاستراتژ  یکردهایبه رو  ازی و ن  ی نیب  شیپ 

به   تمریادگیری  کمک  و  /  حرفه  نی دانش  و    یبررس  ا یای 
 ردیها را بر عهده بگم یت کیعملکرد استراتژ

مطالعه، شامل    ایکار    نهیدر زم  شرفتهیدانش پ  6
 ها و اصولی از تئور یدرک جد

و    دهیچیحل مشکالت پ   ی، برای، نشان دادن تسلط و نوآورشرفتهیپ   یهامهارت
 است ازیمطالعه مورد ن ای کار  یتخصص  نهیزم کیدر  ینیب  شیپ   رقابلیغ 

مدحرفه  ا ی  یفن   ده یچیپ   یهاپروژه  ا یها  تیفعال را   تیریای 
مسئولدکن زم  یریگمیتصم  تی،  در    رقابل یغ   یکارها  نهیرا 
ای حرفه تیریمد تی . مسئولد مطالعه انجام ده  ای  ینیب شیپ 

 رد یها را بر عهده بگافراد و گروه

5 
 کیدر    یو نظر  ی، واقعیجامع، تخصصدانش  

آن    ی از مرزها  ی مطالعه و آگاه   ا ی  یکار  نهیزم
 دانش

خالقانه    یهاتوسعه راه حل  یبرا  ی و عمل  یشناخت  یهااز مهارت  یاگسترده  فیط
 است ازیمورد ن یمشکالت انتزاع  یبرا

  یهاتیفعال  ا یکار    ی هانه ی و نظارت بر اعمال در زم  تیریمد
  یداشته باشد؛ بازنگر  ینیب   ش یپ   رقابلیغ   رییکه تغ  یمطالعات 

 گرانی و توسعه عملکرد خود و د

گسترده در   یهانهیدر زم یو نظر  یدانش واقع  4
 یلیتحص  ای یکار نهیزم کی

مشکالت   یراه حل برا  یافتن  یبرا  یو عمل  یشناخت  یهااز مهارت   یعیوس  فیط
 است ازیمورد ن یلیتحص  ای  یکار نهیزم کیخاص در 

مد رهنمودها  تیریخود  در  مطالعه   ا یکار    یهانه یزم  یرا 
هستند اما در معرض    ینیب  شیکه معموالً قابل پ   دکن  نیتمر
 یبرخ  تی، مسئولگرانیهستند. نظارت بر کار معمول د  رییتغ
 رد یرا بر عهده بگ  ی مطالعات   یهاتیفعال  ا یو بهبود کار    یابیارز

واقع 3 فراتیدانش  اصول،  مفاه  ندهایها،    م یو 
 مطالعه   ایکار   نهیزم کی، در یکل

و حل مشکالت   فیانجام وظا  یبرا  یو عمل  یشناخت  یهااز مهارت  یعیوس  فیط
 ازی، ابزارها، مواد و اطالعات مورد نیاساس یهابا انتخاب و استفاده از روش

را بر عهده    لیتحص  ا ی در محل کار    ف یانجام وظا  تیمسئول
 د در حل مشکالت سازگار کن طیبا شرا. رفتار خود را ردیبگ

 مطالعه  ا یرشته کار   کیاز   ی واقع یادیدانش بن 2
استفاده از اطالعات مربوطه    یبرا  از یمورد ن  یو عمل   یشناخت  ی اساس  یهامهارت

  ی و ابزارها  نیبا استفاده از قوان  معمولیو حل مشکالت    فیبه منظور انجام وظا
 ساده 

 مطالعه ا یتحت نظارت با استقالل کار 

 مطالعه ا یکار  یساختار  نهیو در زم میتحت نظارت مستق ساده  یانجام کارها  یبرا ازیمورد ن ی اساس یهامهارت پایه ی دانش عموم 1
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 ای اروپا چارچوب صالحیت حرفه نده یآ

در    صالحیت  تیشفاف  شیافزا   یمهم برا  یو ابزار  تیموفق  کیعنوان  طورکلی به ای اروپا به چارچوب صالحیت حرفه 

شود. مطابق با مشاهدات  یدر نظر گرفته م   ییاروپا  یکشورها  نیالمللی و ارتقاء اعتماد متقابل بو بین   یسطح مل

روند مداوم دارد که    ک یبه    یای اروپا بستگ چارچوب صالحیت حرفه   نده یآ  ت یدارد که موفقذکر شده، توافق وجود  

چارچوب صالحیت    این است که،  ندهیدر دوره آ  یاصل  ت یاولو  نیشود. همچن  د یو تجد   یبررس   ، دهی  در آن ارجاع 

که سطح چارچوب    نیاز ا  اننیبا اطم  ویژه به   -  باشد   و شفاف  مشاهده قابل    شتریبیی  کاربران نها  یای اروپا براحرفه 

  . ردیگی اعطا شده در اروپا قرار م  د یجد   هایصالحیت   هی در کل  مند نظام پس به طور    ن یای اروپا از اصالحیت حرفه 

،  ییزاالعمر، اشتغالمادام   یر یادگیتر  نشان دادن سهم خود در اهداف گسترده بعالوه این چارچوب در تالش برای  

 .است یاجتماع و انسجام و ادغام   ،گانرند یادگیو  انکارگر پویایی و 

دیگر، بیان  حرفه به  صالحیت  در  چارچوب  اروپا  در    ه ی اتحاد  ت یشفاف  ی ابزارها  مرکزای  و  بخش  اروپا  آموزش 

طورکلی  . به ارتباط دارد  ریاخ  یهاشده در دهه   جادیا  صی و تشخ  تیشفاف  یابزارها  ریسا  او ب  قرار دارد  آموزیمهارت

  ی کشورها  ن یو ارتقاء اعتماد متقابل ب  ی مل  هایصالحیتها و  ستم یدر س   تیشفاف  شیافزا  یمهم برا   یو ابزار   تیموفق 

 است. صورت گرفته ایقابل مشاهده شرفتیپ، سال گذشته 10. در  د یآی حساب مبه  ییپاارو

و انسجام    تیشفاف  شیو افزا  یفعل  یهارفع چالش ،  ای اروپااصالح چارچوب صالحیت حرفه   ها برایه ی توصهدف  

است.    تیصالح  یهاستمیس   رییدر حال تغ   تیمنعکس کننده ماه  است کهای اروپا  ارجاع چارچوب صالحیت حرفه 

و  اارجاع شده به چارچوب صالحیت حرفه   هایصالحیت   نیارتباط ب  تیتقو  بدنبال  نیهدف همچن  نیا اروپا  ی 

و روشن کردن نقش چارچوب صالحیت حرفه تیفی ک  نیتضم با  ،  رابطه  در  اروپا  و    یالمللنیب  هایصالحیتای 

 سوم است. یکشورها

در سراسر اروپا،    ی مل  صالحیتسازی  شفاف   یترجمه برا   دستگاه   ک یعنوان  اروپا به   ایحرفه   چارچوب صالحیت 

مالعمر آن مادام  یریادگی  لیکشورها و تسه  نیب  رندگانیادگیکارگران و    و پویایی  تحرک  جیترو کند.  یها عمل 

  ت یها و سطوح صالحستمی دارد س   ، قصد است  دهیرس   بی به تصو  2008ای اروپا که در سال  چارچوب صالحیت حرفه 

توانند از چارچوب  ی م  انیچارچوب مرجع مشترک اروپا مرتبط کند. افراد و کارفرما  کی مختلف را به    یکشورها   یمل

  ی مختلف آموزش   یهاستمیمختلف و س   ی کشورها  صالحیتسطح    سه یدرک بهتر و مقا  ی ای اروپا براصالحیت حرفه 

چوب صالحیت  چار  یاجرا  ت متعهد به تالش در جه  ییکشور اروپا  38  ، 2015تا سال  استفاده کنند.    مهارت آموزی و  

 بودند. ای اروپا حرفه 

 

 


