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 متعلق به مرکز تربیت مربی و پژوهش های سازمان آموزش فنی و حرفه ای می باشد. اثرکلیه حقوق این 

 



 اقتصادی های بنگاهمهارتی با همکاری  های آموزش ارائهضرورت 

 سعي ها دولت تكنولوژيكي، سريع تغييرات و المللي بين سطح در رقابت روزافزون رشد نظير داليلي به امروزه   

 و ها همكاري صنعت و ها دانشگاه با فعال به صورتي ثروت، ايجاد و کارايي نوآوري، افزايش منظور به تا کنند مي

 نظير زيادي مزاياي تواند مي سازماني بين تعامالت و ها همكاري گونه اين. باشند داشته سازماني بين تعامالت

 Barnes) باشند داشته همراه به را غيره و تر عميق و بيشتر دانش ،ها هزينه کاهش تكنولوژيكي، هايپيشرفت

et al,2002.) از ها آن بر مديريت و حل که دارند وجود جامعه در ها چالش و مسائل از بسياري عالوه بر اين 

 در بتوانند تا باشند داشته همكاري هم با نهاد و سازمان چندين است الزم اجباراً و است خارج سازمان يك توان

 غيره و توسعه و تحقيق توريسم، ،و سالمتبهداشت  اشتغال، آموزش، نظير مواردي.  کنند اقدام ها آن مورد

 هاي پيچيدگي روزافزون رشد اطالعاتي، و مالي منابع بودن ناکافي نظير مواردي ها آن همه در زيرا اند گونه ازاين

 در مختلف نهادهاي و ها سازمان از متشكل اي شبكه که کند مي ايجاب غيره، و مسائل بودن چندبعدي محيطي،

  .(Coward et al,1996)کنند اقدام و گيري تصميم ها آن مورد

 ،يكيتكنولوژ عيسر شرفتيپ  هاي ويژگيبا  که کنند ميي کار طيدر مح اي حرفهآموزش فني و مؤسسات امروزه 

 هاي دستگاهاست.  شده مشخص  پذيري رقابت شيو افزاشغلي  طيشراپيوسته  رييدر حال ظهور، تغ هاي تخصص

کوتاه شدن چرخه محصول و اشكال  ،يكيتكنولوژ راتييتغ رايز مضاعفي قرار دارندتحت فشار ي امروزي آموزش

. کرده است  جاديا آنان را  در مورد آموزش يريگ ميتصم نهيدر زم رييتغضرورت محل کار  دهي سازمان ديجد

فراگيران در کالس هاي آموزشي فعلي خيلي با تجربه  سهيدر مقا يتكنولوژ شرفتيپ زانيرسد م يبه نظر م

جذب فارغ  زانيبه م يآنها بستگ تيتوجه داشته باشند که موفق ديبا يموسسات آموزش ،لذا   سريعتر باشد.

 .آنها در بازار کار دارد النيالتحص

 هاي ويژگيممكن است فاقد  ديآ يم يآموزش ياز نهادها ي کهکار يرويکه هر نبپذيرند  ديبا عيصنااز طرفي 

با   اي حرفهمراکز آموزش فني و  ارتقاء مشارکتمورد نظر آنان باشد. براي اين منظور سازمان بين المللي کار 

مطالعات  محققان در کشورهاي . مورد تاکيد قرار داده استچالش ها  نيا ياز راه حل ها يكيبه عنوان صنايع را 

 يبهره وراز  ، معموال کنند مي يهمكار يکه با موسسات آموزش ييشرکت هاه توسعه يافته نشان داده است ک

  .ندارند يمشارکت نيکه چننسبت به شرکت هايي برخوردارند  باالتر

 جادي: ا اي حرفهفني و  هاي آموزشتحول در " خصوص در  اي حرفهو  يآموزش فن يالملل نيکنگره ب نيسوم

مشارکت  با  ديبا اي حرفهاجراي آموزش فني و کرد که  شنهاديپ نيچ ،يدر شانگها "يکار و زندگ يمهارت برا



آموزش فني  در اين کنگره  تاکيد داشتند براي اينكه. شرکت کنندگان صورت پذيرد مختلف  نفعانيگسترده  ذ

رد به نيازهاي بازار کار پاسخ داده و همزمان به شهروندان يك کشور در کسب مهارت هاي موبتواند   اي حرفهو 

و  ياجتماع يبا شرکا يو همكار يهماهنگ ياتيح تياهم نياز براي کار و آموزش مادام العمر کمك کند بايد 

اجرا و مديريت  ،يزيبرنامه ر ،يتوسعه برنامه درس يبرا نفعانيذ با گفتگولذا . را مد نظر قرار دهد  عيصنا

 يکه دوره ها يدهد که افراد ينشان مشواهد به شمار مي رود  يضروريك امر  اي حرفهفني و  هاي آموزش

 يشتريحقوق ب از احتمال اشتغال بكار بيشتري برخوردارند،  کنند ميورزي در شرکت ها را طي و کار يکارآموز

يك برنامه  ..در حين اشتغال بكار از موفقيت بيشتري نسبت به سايرين برخوردارند آورند و مي را به دست 

فاصله شود موجب برقراري پيوند عميق بين آموزش و صنعت و کاهش  آموزش در صنعت اگر بخوبي اجرا

عدم انطباق مهارتي و بيكاري را به دنبال  نيازهاي مهارتي خواهد شد و در عدم برقراري ارتباط موثر با بازار کار؛

هر  يرقابت و رشد اقتصاد ،ينوآور يبرا كيابزار استراتژ كيو صنعت،  آموزشي مؤسسات  نيتعامل بدارد. لذا 

 کشوري محسوب مي شود.

آموزشي با  هاي کارگاهتغييرات در تكنولوژي و منابع محدود مالي در سازمان تجهيز  روزافزونبا توجه به روند   

نداشته باشد نيز سازمان محدوديت مالي است و در صورتي که  غيرممكننو بسيار مشكل و يا  هاي تكنولوژي

 هاي کارگاهتجهيزات  بار يكسال  هرچندکه سازمان  رسد نميتجهيزات در صنايع منطقي به نظر  باوجوداين

 چندجانبهبين سازماني و در يك تعامل دو يا  افزايي همرساني نمايد. سازمان بايد در راستاي روز بهآموزشي را 

اقتصادي که توانايي اين کار را دارند اجرا نمايد. اين طرح  هاي بنگاهخود را در صنايع و  هاي آموزشبخشي از 

 :ازجملهمزاياي زيادي براي سازمان، کارآموز و بازار کار داشته باشد  تواند مي

 در محيط واقعي کار،  اي حرفهفني و  هاي آموزش ارائه  -

 ، آشنايي کارآموزان با بازار کار و ارتباط مستقيم با آن -

 با نيازهاي بازار کار،  ها آموزشانطباق ، و تجهيزات آموزشيبودن امكانات  روز به -

 معرفي مهارت آموختگان به بازار کار،  -

 ارتباط مربيان مراکز آموزشي با بازار کار،  -

 ، مهارتي هاي آموزش اثربخشيارتقا  -

 ، ها آموزش سپاري برون -

 ، تقويت نقش حاکميتي سازمان -

 در بين کارآموزان  ويژه بهارتقا فرهنگ کار و کارآفريني در جامعه  -



 .ها هزينهو کاهش  -

 مانند: باالدستيقوانين 

 ، قانون اساسي 44اصل  -

 اقتصاد مقاومتي هاي سياست 1بند  -

 اقتصاد مقاومتي هاي سياست 3بند  -

 مقاومتياقتصاد  هاي سياست 5بند  -

 کلي برنامه ششم توسعه هاي سياست 76بند -

 و مهارتي اي حرفه، قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني -

 دارند. تأکيدبازار کار  موردنيازنيروي انساني  توانمندسازيمشارکت ذينفعان در  بر لزومنيز  

 موردنيازهاي تربيت نيرو کار ماهر و نيمه ماهر راه مؤثرترينکه يكي از  دهد مينيز نشان موفق  کشورهايتجربه 

 ازجملهه  باشد مياقتصادي  هاي بنگاه ويژه بهبا همكاري کنشگران بازار کار  ها آن توانمندسازي، آموزش و بازار کار

درصهد   56 ، در آلمهان حهدود  اشاره نمود کشور آلمان توان به سيستم آموزش دوگانه)دوال(اين نوع همكاري مي

 ههاي  بنگهاه  هها  آنبنگاه اقتصهادي کهه اک هر     438000، دهند ميخود را با اين سيستم ادامه  هاي آموزشجوانان 

و بخهش اعظهم    دوگانهه همكهاري دارنهد    اي حرفهه اقتصادي متوسط و بزرگ هستند با سيستم آمهوزش فنهي و   

دهند. کارآموز آموزش مي 500000در سال بيش از ها  اين بنگاه  شود مي ارائه ها بنگاهعملي در اين  هاي آموزش

)مايكل شهوارتز،  نماينهد  مهي را اسهتخدام   انهد  ادهددرصد از کارآموزاني که آموزش  60اقتصادي بيش از  هاي بنگاه

 آموزش حرفه اي در آلمان(

رويكرد جديد سازمان مبنهي بهر   و  اي و مهارتي جامع آموزش و تربيت فني، حرفهتصويب قانون نظام به  عنايتبا

ادارات کهل آمهوزش فنهي و حرفهه اي      کهه  ، فرصت مناسبي است آموزش هاي فني و حرفه اي حكمراني محلي

استان را شناسايي و با همكاري و مشارکت آنها نيروي انساني مورد نياز بازار کهار را  ظرفيت بنگاه هاي اقتصادي 

مديريت جديد سازمان  به منظور استفاده از ظرفيهت سهاير ذينفعهان و تسههيل و      تربيت نمايند. در همين راستا

تدوين نظام نوين تربيهت مربهي آمهوزش    از قبيل  موثرياقدامات گاه هاي اقتصادي مديريت صحيح  ارتباط با بن

تدوين نظام نوين مديريت آموزشگاه هاي آزاد )ضوابط و دستورالعمل اجرايي آيهين نامهه نحهوه    فني و حرفه اي، 

توانهد  انجهام داده اسهت کهه مهي     ( و طرح آموزش دوگانه 1397مصوب سال  تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد

 منشاء تحوالت اساسي در ارايه آموزش هاي فني و حرفه اي باشد.
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