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

ضرورت ارائه آموزشهای مهارتی با همکاری بنگاههای اقتصادی

امروزه به داليلي نظير رشد روزافزون رقابت در سطح بينالمللي و تغييرات سريع تكنولوژيكي ،دولتها سعي
ميکنند تا بهمنظور افزايش نوآوري ،کارايي و ايجاد ثروت ،به صورتي فعال با دانشگاهها و صنعت همكاريها و
تعامالت بين سازماني داشته باشند .اينگونه همكاريها و تعامالت بين سازماني ميتواند مزاياي زيادي نظير
پيشرفتهاي تكنولوژيكي ،کاهش هزينهها ،دانش بيشتر و عميقتر و غيره را به همراه داشته باشند ( Barnes
 .)et al,2002عالوه بر اين بسياري از مسائل و چالشها در جامعه وجود دارند که حل و مديريت بر آنها از
توان يك سازمان خارج است و اجباراً الزم است چندين سازمان و نهاد با هم همكاري داشته باشند تا بتوانند در
مورد آنها اقدام کنند  .مواردي نظير آموزش ،اشتغال ،بهداشت و سالمت ،توريسم ،تحقيق و توسعه و غيره
ازاينگونهاند زيرا در همه آنها مواردي نظير ناکافي بودن منابع مالي و اطالعاتي ،رشد روزافزون پيچيدگيهاي
محيطي ،چندبعدي بودن مسائل و غيره ،ايجاب ميکند که شبكهاي متشكل از سازمانها و نهادهاي مختلف در
مورد آنها تصميمگيري و اقدام کنند(.)Coward et al,1996
امروزه مؤسسات آموزش فني و حرفهاي در محيطي کار ميکنند که با ويژگيهاي پيشرفت سريع تكنولوژيكي،
تخصصهاي در حال ظهور ،تغيير پيوسته شرايط شغلي و افزايش رقابتپذيري مشخصشده است .دستگاههاي
آموزشي امروزي تحت فشارمضاعفي قرار دارند زيرا تغييرات تكنولوژيكي ،کوتاه شدن چرخه محصول و اشكال
جديد سازمان دهي محل کار ضرورت تغيير در زمينه تصميم گيري در مورد آموزش آنان را ايجاد کرده است.
به نظر مي رسد ميزان پيشرفت تكنولوژي در مقايسه با تجربه فراگيران در کالس هاي آموزشي فعلي خيلي
سريعتر باشد .لذا  ،موسسات آموزشي بايد توجه داشته باشند که موفقيت آنها بستگي به ميزان جذب فارغ
التحصيالن آنها در بازار کار دارد.
از طرفي صنايع بايد بپذيرند که هر نيروي کاري که از نهادهاي آموزشي مي آيد ممكن است فاقد ويژگيهاي
مورد نظر آنان باشد .براي اين منظور سازمان بين المللي کار ارتقاء مشارکت مراکز آموزش فني و حرفهاي با
صنايع را به عنوان يكي از راه حل هاي اين چالش ها مورد تاکيد قرار داده است .مطالعات محققان در کشورهاي
توسعه يافته نشان داده است که شرکت هايي که با موسسات آموزشي همكاري ميکنند ،معموال از بهره وري
باالتر نسبت به شرکت هايي برخوردارند که چنين مشارکتي ندارند.
سومين کنگره بين المللي آموزش فني و حرفهاي در خصوص "تحول در آموزشهاي فني و حرفهاي  :ايجاد
مهارت براي کار و زندگي" در شانگهاي ،چين پيشنهاد کرد که اجراي آموزش فني و حرفهاي بايد با مشارکت

گسترده ذينفعان مختلف صورت پذيرد  .شرکت کنندگان در اين کنگره تاکيد داشتند براي اينكه آموزش فني
و حرفهاي بتواند به نيازهاي بازار کار پاسخ داده و همزمان به شهروندان يك کشور در کسب مهارت هاي مورد
نياز براي کار و آموزش مادام العمر کمك کند بايد اهميت حياتي هماهنگي و همكاري با شرکاي اجتماعي و
صنايع را مد نظر قرار دهد  .لذا گفتگو با ذينفعان براي توسعه برنامه درسي ،برنامه ريزي ،اجرا و مديريت
آموزشهاي فني و حرفهاي يك امر ضروري به شمار مي رود شواهد نشان مي دهد که افرادي که دوره هاي
کارآموزي و کارورزي در شرکت ها را طي ميکنند از احتمال اشتغال بكار بيشتري برخوردارند ،حقوق بيشتري
را به دست مي آورند و در حين اشتغال بكار از موفقيت بيشتري نسبت به سايرين برخوردارند  ..يك برنامه
آموزش در صنعت اگر بخوبي اجرا شود موجب برقراري پيوند عميق بين آموزش و صنعت و کاهش فاصله
نيازهاي مهارتي خواهد شد و در عدم برقراري ارتباط موثر با بازار کار؛ عدم انطباق مهارتي و بيكاري را به دنبال
دارد .لذا تعامل بين مؤسسات آموزشي و صنعت ،يك ابزار استراتژيك براي نوآوري ،رقابت و رشد اقتصادي هر
کشوري محسوب مي شود.
با توجه به روند روزافزون تغييرات در تكنولوژي و منابع محدود مالي در سازمان تجهيز کارگاههاي آموزشي با
تكنولوژيهاي نو بسيار مشكل و يا غيرممكن است و در صورتي که سازمان محدوديت مالي نيز نداشته باشد
باوجوداين تجهيزات در صنايع منطقي به نظر نميرسد که سازمان هرچند سال يكبار تجهيزات کارگاههاي
آموزشي را بهروزرساني نمايد .سازمان بايد در راستاي همافزايي بين سازماني و در يك تعامل دو يا چندجانبه
بخشي از آموزشهاي خود را در صنايع و بنگاههاي اقتصادي که توانايي اين کار را دارند اجرا نمايد .اين طرح
ميتواند مزاياي زيادي براي سازمان ،کارآموز و بازار کار داشته باشد ازجمله:
-

ارائه آموزشهاي فني و حرفهاي در محيط واقعي کار،

 آشنايي کارآموزان با بازار کار و ارتباط مستقيم با آن، بهروز بودن امكانات و تجهيزات آموزشي ،انطباق آموزشها با نيازهاي بازار کار، معرفي مهارت آموختگان به بازار کار، ارتباط مربيان مراکز آموزشي با بازار کار، ارتقا اثربخشي آموزشهاي مهارتي، برونسپاري آموزشها، تقويت نقش حاکميتي سازمان، -ارتقا فرهنگ کار و کارآفريني در جامعه بهويژه در بين کارآموزان

 و کاهش هزينهها.قوانين باالدستي مانند:
 اصل  44قانون اساسي، بند  1سياستهاي اقتصاد مقاومتي بند  3سياستهاي اقتصاد مقاومتي بند  5سياستهاي اقتصاد مقاومتي بند 76سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني ،حرفهاي و مهارتينيز بر لزوم مشارکت ذينفعان در توانمندسازي نيروي انساني موردنياز بازار کار تأکيد دارند.
تجربه کشورهاي موفق نيز نشان ميدهد که يكي از مؤثرترين راههاي تربيت نيرو کار ماهر و نيمه ماهر موردنياز
بازار کار ،آموزش و توانمندسازي آنها با همكاري کنشگران بازار کار بهويژه بنگاههاي اقتصادي ميباشد ازجملهه
اين نوع همكاري ميتوان به سيستم آموزش دوگانه(دوال) کشور آلمان اشاره نمود ،در آلمهان حهدود  56درصهد
جوانان آموزشهاي خود را با اين سيستم ادامه ميدهند 438000 ،بنگاه اقتصهادي کهه اک هر آنهها بنگهاهههاي
اقتصادي متوسط و بزرگ هستند با سيستم آمهوزش فنهي و حرفههاي دوگانهه همكهاري دارنهد و بخهش اعظهم
آموزشهاي عملي در اين بنگاهها ارائه ميشود اين بنگاهها در سال بيش از  500000کارآموز آموزش ميدهند.
بنگاههاي اقتصادي بيش از  60درصد از کارآموزاني که آموزش دادهانهد را اسهتخدام مهينماينهد(مايكل شهوارتز،
آموزش حرفه اي در آلمان)
باعنايت به تصويب قانون نظام جامع آموزش و تربيت فني ،حرفهاي و مهارتي و رويكرد جديد سازمان مبنهي بهر
حكمراني محلي آموزش هاي فني و حرفه اي ،فرصت مناسبي است کهه ادارات کهل آمهوزش فنهي و حرفهه اي
ظرفيت بنگاه هاي اقتصادي استان را شناسايي و با همكاري و مشارکت آنها نيروي انساني مورد نياز بازار کهار را
تربيت نمايند .در همين راستا مديريت جديد سازمان به منظور استفاده از ظرفيهت سهاير ذينفعهان و تسههيل و
مديريت صحيح ارتباط با بنگاه هاي اقتصادي اقدامات موثري از قبيل تدوين نظام نوين تربيهت مربهي آمهوزش
فني و حرفه اي ،تدوين نظام نوين مديريت آموزشگاه هاي آزاد (ضوابط و دستورالعمل اجرايي آيهين نامهه نحهوه
تشكيل و اداره آموزشگاه هاي آزاد مصوب سال  )1397و طرح آموزش دوگانه انجهام داده اسهت کهه مهي توانهد
منشاء تحوالت اساسي در ارايه آموزش هاي فني و حرفه اي باشد.
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