ضرورت عدالت آموزشی در ارایه آموزشهای فنی و حرفهای
در دانشکدههای فنی و حرفهای کشور
مهدی رفیعی
مدرس گروه صنایع (مکانیک) دانشگاه فنی و حرفهای ،دانشکده انقالب اسالمی ،تهران
تاریخ دریافت مقاله39/2/01 :

تاریخ پذیرش نهایی39/6/5 :

چکیده
ساماندهی دانشکدههای فنی و حرفهای در کشور با رویکرد آمایش سرزمین عنوان پژوهش حاضر است که هدف اصلی آن توسعه متعااد منااق
کشور براساس پتانسیلهای هر منطقه میباشد.
در این پژوهش با استفاده از روشها و مد های برنامهریزی منطقهای فرضیاتی بهشرح زیر مورد آزمون قرار گرفت:
 .0موسسات آموزش فنی و حرفهای در سطح کشور با توجه به نظریه پایه توسعه استانها در آمایش سرزمین متناسب با نیازهای محلی توسعه نیافته
است.
 .2موسسات فنی و حرفهای در سطح کشور بهصورت عادالنه توسعه نیافته است.
نتایج حاصل از بررسی فرضیات باال بهشرح زیر میباشد:
علیرغم وجود تقاضای باال برای آموزش فنی و حرفهای ،بهدلیل فقدان برنامهها و راهبردهای بلند مدت برای توسعه این آموزش ،مراکز آموزشعالی
فنی و حرفهای در سطح کشور بهگونهای نامتناسب با نیازهای محلی توزیع شدهاند.
عدم رعایت عدالت در توزیع مراکز آموزشعالی فنی و حرفهای و نیز ظرفیت پذیرش این مراکز ،سابب جاباهجااییهاای بسایاری در ساطح کشاور
بهمنظور دستیابی به فرصتهای آموزشی شده است.
واژههایکلیدی
ساماندهی ،دانشکدههای فنی و حرفهای ،آمایش سرزمین و عدالت.

نویسنده مسوول مکاتباتme26mr@yahoo.com :
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 .1مقدمه

سازد و بهقور چشمگیری از ضایعات و هزینههای تولیاد باهکاهاد و

در کشورهایى که داراى جمعیت جوان هستند یکى از ضارورتهاای

قدرت رقابت در بازارهای جهانی را ایجاد نماید.

توسعه منابع انسانى ،گسترش نهادهاى آموزشى است .گسترش ایان

این نو از آموزش بهعنوان یکی از ارکان توسعه پایدار مورد پذیرش

گونه نهادها عالوه بر هموار کردن اجراى برنامههااى توساعه مناابع

و تأکید سازمانهای بینالمللی مانناد یونساکو و یونیاو قارار گرفتاه

انسانى در سطح ملى ،آثار قابل مالحظهاى در جهت توسعه منطقهاى
و محلى دارد .در کشور ایران با تاسای

است .به گزارش یونسکو در کنفران

دارالفناون توسام امیرکبیار

سئو در خصوص توسعه پایدار ،انسان محور توسعه است و کلید آن

اولین مدرسه به سبک جدید ،در سا  0226قمری (.0312م) شارو
بهفعالیت کرد .پ

بینالمللی پاری

و کنفاران

آموزش فنی و حرفهای است .به عبارت دیگار توساعه آماوزشهاای

از آن نیز مدارس متعددی نظیر مدرساه فالحات،

فنی و حرفهای موجب افزایش سرمایه انسانی ،اجتمااعی ،فیزیکای و

شاد کاه

مالی شده است و این افزایش سرمایه موجب توسعه پایادار سیاسای،

رویکردی فنی و حرفهای داشتند .همچنین اولین موسساات آماوزش

اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و توساعه پایادار نیاز موجاب توساعه

عالی در ایران مانند هنرستان عالی نارمک ،تکنیکوم نفیسای و پلای

آموزشهای فنی و حرفهای میشود.

تکنیک تهران با جهت گیری علمای ا کااربردی شارو باهفعالیات

یکی از مسایلی که همواره موانعی بر سار راه توساعه منااق شاده،

کردند .از آن زمان تاکنون ایان آماوزش هاا از فاراز و نشایبهاایی

جابهجایی نیروی کار متخصص در مناق توسعه نیافته باوده اسات.

برخوردار بوده است .در حا حاضر ،آماوزش فنای و حرفاهای باه دو

براساس آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن ساا  0925کاه در

صورت رسمی و غیررسمی ارایه میشود.

مطالعات سند سیاسات و راهنماای عملیااتی اجارای ساند ا راهبارد

در دنیای کنونی مهمترین اثارات آماوزشهاای فنای و حرفاهای را

گسترش ج رافیایی آموزش عالی سالمت در جمهوری اسالمی ایران

میتوان به شرح زیر برشمرد:

(تهیه شده توسم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در تیرماه

تجارت ،صنایع مستظرفه و هنرستان صنعتی تهران تاسی

 آمااوزش فناای و حرفااهای و مهااارتآمااوزی در رشااد سااریع
اقتصادی موثر است؛
 آموزش فنی و حرفهای و مهارت آموزی بر توساعه مبتنای بار
دانایی نقش بهسزایی دارد؛
 آموزش فنی و حرفهای و مهارتآموزی منجر به تحق امنیات
انسانی و عدالت اجتماعی میشود؛
 آموزش فنی و حرفه ای و مهارتآموزی باعث توسعه فرهنگی
میشود؛
 گسترش آموزش فنی و حرفهای موجاب اصاالح هارم شا لی
نیروی کار ،ارتقاا و توانمندساازی نیاروی کاار و تاامین سارمایه
انسانی میشود.

 )0930منعک

شده است .تنها در یک دهاه (ساا  0935تاا ساا

 06/3 ،)0925درصد جمعیت کشور (بیش از  02میلیون نفر) در داخل
قلمرو سرزمین جابهجا شدهاند و این درصد نسبت به دهه ،35-0965
حدود  2/3درصد افزایش داشته است .مطالعات نشان داده اسات کاه
مهاامتاارین علاات مهاااجرت درونکشااوری بااهقااور کلاای دسااتیابی
بهفرصت های ش لی باوده اسات ،ولای مهامتارین علات مهااجرت
درونکشوری نخبگان ،دستیابی به فرصتهای تحصیلی میباشد .در
فاصله ساا هاای  0935تاا  0925بایش از یاک میلیاون مهااجرت
درونکشوری تنها بهمنظور دستیابی به فرصتهای تحصیلی صاورت
0

فرصتهای برابر در دسترسای باه آماوزشهاای فنای و حرفاهای و

گرفته است.

مهارتآموزی از راهکارهای ایجاد زمیناه بارای رشاد و تعاالی افاراد

مطالعات متعدد نشان داده اند که مهاجرت درونکشوری نخبگان (که

جامعه بهشمار میرود .گسترش دسترسی به این آموزشها برای افراد

بهقور عموم از نواحی کم توساعه باه ناواحی توساعهیافتاه صاورت

مختلف و حمایت و گسترش دورههای فنی و حرفهای ،ضمن افزایش

میگیرد) تاثیر مخربی بر توسعه شهرستانهای زادگاه آنان میگذارد.

توانمندی آنان وافزایش دسترسی به منابع و فرصاتهاا باه افازایش

یکی دیگر از عوارض نامطلوب مهاجرت های تحصیلی ،آسایبهاای

اعتماد عمومی و در نتیجه تحق امنیت و عدالت اجتماعی میانجامد.

اجتماعی است که متوجه دانشجویان غیربومی می باشد .اکناون و باا

آموزشهای فنی و حرفهای ،افراد را برای ورود به دنیاای کاار آمااده

توجه به توضیحات ،وقت آن رسیده است تا با نگاه ویاژهای باه ایان

می سازند .این آموزشها می تواند با انتقا مهارت و شایستگی ماورد

موضو  ،بستر مناسبی برای ساماندهی مراکز آموزش عالی با تاکید بر

نیاز ،پاساخگویی باه نیازهاای در حاا ت ییار باازار کاار و براباری

دانشگاه فنای و حرفاهای فاراهم گاردد .از ایان رو پاژوهش فاو

فرصتها را برای همه افراد در بخشهای دولتی و غیردولتی محقا

سواالتی را بهدنبا میآورد:
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 ساارانه فیااای خااالص آموزشاای (نساابت فیااای خااالص بااه
دانشجویان فنی و حرفهای)؛
 نساابت فیااای خااالص بااه تعااداد متقاضاایان تحصاایل در
دانشگاههای فنی و حرفهای هر منطقه؛
 نسبت کادر علمی به دانشجویان فنی و حرفهای هر منطقه؛

 موسسات آموزش فنی و حرفه ای با چه الگویی توسعه یابند تاا
بتوانند از مهاجرت نخبگان محلی تاحدودی جلوگیری کنند؟
 چه رشته و مقاقعی برای تامین نیاز کشور و رسیدن به اهاداف
سند چشمانداز ،نقشه جامع علمای کشاور و باه ویاژه مطالعاات
آمایش سرزمین ا جهتگیریهای آمایش ملی باید برای مراکز در
نظر گرفته شود؟

2ـ .2مدل ضریب مکانی

 .2روش تحقیق

آنچه که نقش وجایگاه یک منطقه را نمایان میسازد ،شناخت روابم

روش تحقی بهکار گرفتاه شاده در ایان مطالعاه ،روش توصایفی ا

حاکم بین اقتصاد پایه و اقتصاد غیرپایاه اسات .در ایان روش ،پایاه

تحلیلای و همبسااتگی اسات .آمااار و اقالعاات الزم بااا اسااتفاده از

اقتصادی منطقه به معنای بخش اصلی اقتصاادی منطقاه شناساایی

روشها و مد های برنامهریزی منطقهای مورد ارزیاابی و بررسای

شده و ساهم آن در تولیاد و اشات ا کال کشاور بررسای و مطالعاه

قرار گرفته است.

میشود .در واقع با مقایسهی نسبت میزان شااغالن منطقاه در یاک

2ـ .1مدل تاکسونومی

بخش اقتصادی به کل شاغالن منطقه ،باا نسابت شااغالن هماان

مراحل تکنیک آنالیز تاکسونومی عددی در قالب چندین مرحلاه زیار

بخش درکل کشور به کل شاغالن کشور ،مزیات نسابی منطقاه در

قابل اجرا است:

بخشهای اقتصادی مشخص میشود.

 مشااخص نمااودن مناااق مااورد نظاار باارای ارزیااابی میاازان
توسعهیافتگی و تعیین شاخصهای توسعه؛
 تشکیل ماتری داده؛
 استاندارد کردن شاخصها؛
 تعیین فاصله مرکب بین مناق ؛
 تعیین کوتاهترین فاصله؛
 همگنسازی مناق ؛
 تعیین الگو یا سرمش مناق ؛
 درجهبندی میزان توسعهیافتگی مناق ؛
 تحلیل نتایج و تعیین کیفیت توسعهیافتگی.

منطقه عدد یا اعدادی بهعنوان میازان بهارهمنادی از فرصاتهاای

باارای جهاات تجزیااه و تحلیاال دادههااا در مااد تاکسااونومی از

آموزشی تعل میگیرد که نسبت درصد دانشآماوزان ماورد نظرکاه

شاخصهای آماری زیر استفاده شده است.

وارد دانشگاه فنی و حرفهای شدهاند از کل دانشآموزان در یک سان

 .3نحــوه جــن ب و یررجــی یرایــری دجــ یایی یــه
فرصتهای آموزشی
برای سنجش نابرابریهای دستیابی به فرصاتهاای آموزشای باین
استانهای کشور ،شاخصهای کمی در نظر گرفتاه شاده اسات کاه
یونسکو ساالنه برای تعیین نابرابریها در سطح کشورهای جهاان از
آنها استفاده میکند .ابتدا با استفاده از شاخص انتخااب یاا اینادک
بیانگر ،مناق کشور قبقهبندی میشوند؛ باه هماین دلیال ،باه هار

الف .درصد ثبتنامکنندگان بومی در دانشگاههای فنای و حرفاهای

معین به درصد جمعیت منطقه مورد نظر از جمعیت کل کشور اسات.

در هر منطقه به کل دانشجویان ثبتنامی در همان منطقه؛

شاخص انتخاب برابر «یک» به معنی سهم مناسب منطقه با توجه به

ب .نسبت متقاضیان بومی تحصیل در دانشگاههای فنی و حرفهای

جمعیت خود است و شاخص انتخاب «باالی یک» به معنی آن است

(تقاضای بالفعل) به ظرفیت پذیرش (ظرفیت بالفعل)؛

که منطقه مربوقه از فرصتهای آموزشی بیشتری نسبت به جمیعت

پ .تعداد دانشجویان بومی دانشکده فنی بهازای هر  011کیلاومتر

خود برخوردار است.

مربع از هر منطقه؛

مطالعات فو در چارچوب تقسیمات نهگانه مناق آمایشی کاه قای

ت .تعداد رشتههای فنی و حرفهای بهازای هر  01111نفر جمعیت

مصوبهی دولت در اسافند  0923باه تصاویب رسایده اسات ،انجاام

فعا هر منطقه (جمعیت شاغل و بیکار)؛

میشود .این مناق به شرح زیر میباشد:
 .0منطقه ساحلی شما  :گیالن ،مازندران و گلستان؛
 .2منطقه آذربایجان :آذربایجان شرقی ،غربی و اردبیل؛
 .9منطقه زاگرس :همدان ،کرمانشاه ،کردستان ،لرستان وایالم؛
 .4منطقه خوزستان :خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد؛
 .5منطقه فارس :فارس و بوشهر؛

ث .درصد دانشجویان در دانشکدههای فنی وحرفاهای باه کال در
سن تحصیل هر منطقه؛
ج .تناسب زیرساختها با میزان تقاضا در هر منطقه که با استفاده
از شاخصهای زیر قابل بررسی است:
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 .6منطقه البرز جنوبی :تهران ،مرکزی ،زنجان ،سمنان ،قم ،قزوین
و البرز؛
 .3منطقه مرکزی :اصفهان ،یزد و چهارمحا و بختیاری؛
 .2منطقه جنوب شرقی :کرمان ،سیستان و بلوچستان و هرمزگان؛
 .3منطقه خراسان :خراسان جنوبی ،رضوی و شمالی.

 .4یاف ههای پژوهب
در این قسمت با استفاده از روشها و ماد هاای برناماهریازی ذکار
شده ،به تحلیل آمار مناق پرداخته شده است.
پ

از محاسبات مد تاکسونومی ،کلیه مناق از نظر توسعهیافتگی

الزم بهذکر است پیشنهادات نظریه پایه توساعه ملای باهعناوان یاک قارح

در بخش آموزش عالی فنی و حرفاهای باه شارح زیار قبقاهبنادی

باالدست ،به عنوان ساختار اصلی مطالعات فو مدنظر قرار گرفته است.

شدهاند .در این قبقهبنادی ،منطقاهی البارز جناوبی در رتباه او و
منطقه زاگرس در رتبه آخر قرار گرفتهاند.

جدول  .1سلسله مراتب توسعهیافتگی مناطق کشور در بخش آموزش عالی فنی و حرفهای

رتبه توجعه

مناطق کشور

درجه توجعهیاف گی

0
2
9
4
5
6
3
2
3

منطقه البرز جنوبی

1/5

منطقه خراسان

1/6

منطقه مرکزی

1/6

منطقه آذربایجان

1/3

منطقه فارس

1/3

منطقه ساحلی شمالی

1/2

منطقه زاگرس

1/2

منطقه خوزستان

1/3

منطقه جنوب شرقی

1/3

کیفیت توجعهیاف گی
برخوردار از امکانات

دارای امکانات محدود

محروم از امکانات

بررسی پتانسیل و رشتههای فنی و حرفه ای مناق کشور بیانگر آن

استانها باید سند جداگانهای برحساب نیازهاای منطقاهای خاود باه

میشاود

وزارت علوم ارایه کنند .از سوی دیگر ،بهمنظور ایجاد تناساب بیشاتر

که در بسیاری از موارد با پتانسیل منطقه همخوانی نادارد .از آن جاا

رشتههای تحصیلی با بازار کار بایاد دانشاگاه فنای و حرفاهای یاک

که آموزشهای فنی و حرفه ای هزینهبر است ،باید آموزشها با نیااز

دانشگاه کارآفرین باشد .یعنی در این حالت دیگر وظیفه دانشگاههاا

بازار کار از نظر نو و تعداد رشتهها منطبا باشاد .بار ایان اسااس

فقم آموزش و پژوهش نیست ،بلکاه دانشاگاه بایاد تاا پایاان کاار،

تدوین سند توسعه متوازن آموزش فنای و حرفاهای ضاروری اسات.

دانشجو را حمایت کند و ببیند اصال محصو و خروجی دانشاگاه در

بهمنظور تدوین این سند براساس آمایش سرزمین ،هر یک از

بازار کار قرفدار دارد یا خیر.

است رشتههایی که در دانشگاههای فنی و حرفهای تدری

جدو  .2بررسی فعالیت مناق کشوردر بخش های مختلف آموزش
مناطق کشور
ساحلی شمالی

آذربایجان

زاگرس

خوزستان

فارس

البرز جنوبی

مرکزی

جنوب شرقی

خراسان

گروه فعالیت
کشاورزی

*

صنعت
خدمات

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

ماخذ :اطالعات آماری سرشماری سال  1931منعکس شده در سایت مرکز آمار ایران ،محاسبات پژوهشگر
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جدول  .9بررسی تناسب رشتههای فنی و حرفهای با پتانسیل مناطق کشوری

جهم رش ههای فنی و حرفهای در یخبهای عمده فعالیت

مناطق کشور

تناجب رش هها یا پ انسیل منطقه
تناجب کم

تناجب م وجط

کشاورزی

صنعت

خدمات

آذربایجان

04

60

25

زاگرس

1

56

44

مرکزی

2

34

24

جنوب شرقی

01

64

26

*

خراسان

2

30

21

*

ساحلی شمالی

02

53

90

*

خوزستان

05

51

95

فارس

06

56

22

البرز

03

42

23

تناجب زیاد

*
*
*

*
*
*

ماخذ :اطالعات آماری دانشجویان ثبتنامی در سال تحصیلی  39-31در دانشکدههای فنی و حرفهای

بررسی فرصتهای آموزش فنی و حرفهای حاکی از آن است که کلیهی مناق کشور از فرصت دسترسی کم نسبت به جمعیت در سن تحصیل خود
برخوردار میباشند.
جدول  .4بررسی دستیابی به فرصتهای آموزشی در مناطق کشور

جمعیت کل (نفر)

جمعیت در جن تحصیل ( 11-11جاله)

دانش ویان دانشگاههای فنی و حرفهای

یررجی فرصتهای آموزشی

منطقه
ساحلی شمالی

3990290

65939

29529

1/4

آذربایجان

2159624

011264

05245

1/0

زاگرس

3512322

33394

02122

1/2

خوزستان

5031943

95942

2249

1/9

فارس

5626613

45395

09191

1/4

البرز جنوبی

21101152

342052

92021

1/1

مرکزی

6243119

52093

24601

1/5

جنوب شرقی

3150432

31566

04236

1/2

خراسان

3524669

012222

02160

1/2

ماخذ :اطالعات آماری سرشماری سال  1931منعکس شده در سایت مرکز آمار ایران ،اطالعات آماری دانشجویان ثبتنامی
در سال تحصیلی  39-31در دانشکدهها و آموزشکدههای فنی و حرفهای

از سویی دیگر توجه به بحث جنسیتی دانشکدههای آماوزش فنای و

است که برابری دختر و پسر برای دسترسی به فرصتهاای آماوزش

حرفهای از دیگر جنبههاای رعایات عادالت در ساطح کشاور اسات.

عالی فنی و حرفهای در هیچ یک از مناق رعایت نشده است.

بررسی وضعیت پذیرش دانشجو در مناق مختلف کشور گویای آن
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جدول  . 5بررسی دستیابی به فرصتهای آموزشی در مناطق کشور به تفکیک جنسیت
منطقه

درصد پذیرش دانشجویان پسر

درصد پذیرش دانشجویان دختر

%34
%62
%65
%30
%63
%53
%62
%32
%35

%26
%92
%95
%23
%99
%40
%92
%22
%25

جاحلی شمالی
آذریای ان
زاگرس
خوزج ان
فارس
البرز جنویی
مرکزی
جنوب شرقی
خراجان

ماخذ :اطالعات آماری دانشجویان ثبت نامی در سال تحصیلی  39-31در دانشکدههای فنی و حرفهای

همچنین بررسی ظرفیت پذیرش دانشاگاههاای فنای و حرفاهای باا

افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در این مراکز باشد .از ساویی دیگار

تعداد متقاضیان ،گویای آن است کاه تعاداد متقاضایان ،باا ظرفیات

مرتفااع ساااختن تقاضااای منطقااهای بااا فیاااهای آموزشاای موجااود

پذیرش دانشگاهها همخوانی ندارد .لزوم رعایت عادالت آموزشای در

امکانپذیر نیست .میزان فیای مورد نیااز هار دانشاکده باا در نظار

جامعه و نیز پاسخگویی به تقاضااهای منطقاهای ،افازایش ظرفیات

گرفتن رشتههای تحصیلی آن مرکز ،از حاصلیرب سرانه پیشانهادی

پذیرش در این مراکز میباشد .بهگوناهای کاه تعاداد متقاضایان هار

برای هر رشته در تعداد متقاضیان بهدست میآید.

استان ا در مقیاس کالنتار هار منطقاه ا مایتواناد الگاویی بارای
جدول  .6بررسی وضعیت دانشجویان دانشگاههای فنی و حرفهای کل کشور به تفکیک مناطق نهگانه
منطقه

منطقه

آذریای ان

جاحلی شمالی

منطقه آذربایجان

02345

333

905

ساحلی شمالی

212

09232

41

29

زاگرس

0143

4625

05322

496

241

خوزستان

24

932

941

6343

612

221

فارس

000

290

001

513

3133

341

0143

البرز جنوبی

231

4030

331

93

943

29212

0336

233

مرکزی

21

450

263

923

256

0031

02132

231

264

جنوب شرقی

29

094

04

22

053

029

436

2332

063

01036

خراسان

32

942

91

03

20

335

464

663

05613

02153

ظرفیت پذیرش
دانشجو

05296

24435

03222

2212

00506

91526

24253

09155

03394

069000

مناطق کشور

منطقه

منطقه زاگرس

خوزج ان

فارس

البرز جنویی

مرکزی

22

22

0026

913

061

42

343

021

092

230

2293

342

420

906

26004

340

452

049

3363

0632

224

09393

309

92623
20329

جنوب شرقی

خراجان

م قاضیان یومی

213

05223
04355

ماخذ :اطالعات آماری دانشجویان ثبتنامی در سال تحصیلی  39-31در دانشکدهها و آموزشکدههای فنی و حرفهای
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جدول  .7حداقل فضای آموزشی موردنیاز به تفکیک رشته

ردیف

رش ه آموزشی

0

اتومکانیک ،ماشینآالت کشاورزی و حمل و نقل

2

تاسیسات

9

صنایع فلزی ،صنایع نساجی ،بر و صنایع چوب (غیر از معر و منبت)

4

حداقل جرانه فضای خالص آموزشی یرای یک دانش و (م رمریع)

5/9
5
4/6

صنایع جوشکاری ،مکانیک ،صنایع غذایی سایر حرف( :بهجز حرفههایی که امکانات کارگاهی
گسترده دارند)

5

فناوری اقالعات

6

الکترونیک ،مخابرات ،صنایع شیمیایی و بیوتکتولوژی

3

صنایع چوب(معر و منبت)

2

صنایع غذایی

3

عمران (نقشهکشی) ،گردشگری ،هتلداری ،قراحی و دوخت و کشاورزی

01

اموراداری ،امور مالی بازرگانی ،خدمات آموزشی ،مدیریت و صنایع

4/9
2/5
9/4
9/0
4
2/2
2/5

معدن ،حرفه آتشنشان صنعتی از رشته بهداشت و ایمنی ،رشته عمران یا رشتههایی که به امکانات
00

گسترده کارگاهی نیاز دارند .کشاورزی (محل آموزش عملی میتواند جدای از فیای آموزش تئوری

4

باشد).
02

5

صنایع دستی

 .1ن ی هگیری

آموزشهای دانشگاه فنای و حرفاهای بایاد تولیادمحور باشاد .بایاد

امروزه از بحرانهای جدی نظام آموزش عالی کشور ،کاربردی نبودن

بهگونهای برای دانشجویان برنامهریزی شاود کاه حتای در سااعات

بسیاری از دروس دانشگاهی است .همین مساله نیز چاالش دیگاری

بیکاری نیز به سمت تعمی دانستهها حرکت کنناد .از ساوی دیگار،

بهنام افزایش فارغالتحصیالن بیکار را پدید آورده است ،دانشاجویانی

بهمنظور ایجاد تناسب بیشتر رشتههای تحصایلی باا باازار کاار بایاد

از فراغت از تحصیل ،نه آموختاههایشاان باه درد باازار کاار

دانشگاه فنی و حرفه ای یک دانشگاه کارآفرین باشاد .یعنای در ایان

میخورد و نه حاضرند در مشاغلی غیر از رشته تخصصی خاود کاار

حالت دیگر وظیفه دانشگاهها فقم آموزش و پاژوهش نیسات ،بلکاه

کنند .تمرکز بر آموزشهای نظری موجب شده است نظام دانشگاهی

دانشگاه باید تا پایاان کاار ،دانشاجو را حمایات کناد و ببیناد اصاال

ما با بازار کارفاصله بگیرد و حتای بسایاری از دانشاگاههاای فنای و

محصو و خروجی دانشگاه در بازار کار قرفداری دارد یا خیر .توسعه

مهندسی کشور نیز خروجیهایی را به جامعه تحویل میدهند که آمار

آموزش بدون توجه به فرصتهای برابر مشکالت بسیاری را در پای

باالیی ازآنان نمیتوانند تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشاند .از

خواهد داشت که میتوان به برخی از آنها بدین شرح اشاره کرد:

که پ

 عدم تحق برناماههاای توساعه باه دلیال در اختیاار نداشاتن
متخصص و نیروی آموزشدیده الزم در مناق کمتر توسعهیافته؛
 افزایش مهاجرت از مناق محروم باه شاهرها و منااققی کاه
دارای امکانات الزم جهات اداماه تحصایل هساتند و در نتیجاه،
افزایش مشکالت موجود ناشی از مهاجرت به مناق شهری؛
 ایجاد مشکل در راه سیاست تمرکززدایی بهویژه در مناققی که
دارای مؤسسات آموزش عالی متعددی هستند؛
 ایجاد فقر و محرومیت در جامعه ،زیارا دسترسای باه آماوزش
عالی عالوه بر آنکه ایجاد ش ل میکند ،امکان استفاده از حقو و
مزایای بااالتر را باه هماراه دارد و دسترسای باه آماوزش عاالی
بهعنوان یک ارزش اجتماعی نیز قلمداد میشود
 برنامهریزی برای آموزش عالی در سطح ملی ،بدون توجاه باه
فرصتهای آموزشی برای زنان و مردان ،قومیاتهاای مختلاف،
امکانات موجود در مناق و عدم فراگیری آموزش در تمام سطوح

این رو باید آموزش هایی به دانشجویان منتقل شود که بتوانند پا
از فارغالتحصیلی در بازار کار نیز حرفی برای گفتن داشته باشند.
در شرایطی که هم اکنون نظام آموزش عاالی باا ظرفیات خاالی در
مقطع کاردانی و کارشناسی روبهروسات ،اماا رقابات بارای ورود باه
دورههای آموزش دانشگاه فنی و حرفهای بسیار شدید است .بسیاری
از دانشآموزان فارغالتحصیل در هنرستانهاا ،پشات کنکاور ساخت
دانشگاه فنی و حرفاهای گرفتاار مایشاوند .زیارا ظرفیات پاذیرش
دانشجو در این دانشگاه با تعداد متقاضیان آن نسبت منطقای نادارد.
حتی دانشجویان نخبه دانشگاه فنی و حرفهای که اختراعاات زیاادی
هم دارند ،در کنکور کم میآورناد .باهگوناهای کاه ساهم بااالیی از
متقاضاایان تحصاایل در دانشااگاههااای فناای و حرفااهای ،خواسااتار
سهمیهای ویژه برای پذیرش در دانشگاه میباشند.
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جامعه ،موجب افزایش مشکالت جامعاه و از جملاه عادم تاأمین
خودکفایی استانها در تربیت نیروی انسانی متخصص میشود.

1ـ .1راهکارهای اجرایی

این در حالی است که ساماندهی مطلوب دانشگاههای فنی و حرفهای

1ـ1ـ .1جاماندهی دانشگاهها و رش ههای فنی و حرفـهای در یـک

در هر جامعه عبارت از توازن بین بخشهاای مختلاف اقتصاادی باا

منطقه م ناجب یا پ انسیلهای هر منطقه

یکدیگر و توجه به نیازها و مقتییات جامعه اسات .قبیعای اسات در

ساماندهی مطلوب دانشگاههای فنی و حرفهای در هرجامعاه عباارت

یک جامعه کشاورزی باید محاور آماوزشهاای فنای و حرفاهای در

از توازن بین بخشهای مختلف اقتصاادی باا یکادیگر و توجاه باه

جهت رشد و توسعه این نو آموزشها باشد .همین قور در یک شهر

نیازها و مقتییات جامعه است .به ایان منظاور تادوین ساند توساعه

صنعتی فاقد زمینهای حاصالخیز ،بایاد باه صانعت و گساترش آن

متوازن آموزش فنی و حرفهای ضروری است .بهمنظاور تادوین ایان

اندیشید .از آنجا که کشور ایران ،هم از لحاظ زمینهای قابل کشات

سند براسااس آماایش سارزمین ،هار یاک از اساتانهاا بایاد ساند

و هاام از جنبااه سااطح توسااعهیااافتگی ،در زمینااه کشاااورزی از

جداگانهای برحسب نیازهای منطقهای خود به وزارت علوم ارایه کنند.

توانمندیهای مطلوبی برخورداراست ،انتظار مایرود برناماهریازان و
سیاستگذاران ،برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت خود را در این راساتا

1ـ1ـ .2توجعه رش ههای فنی و حرفهای م ناجب یا نیاز جامعه

قراحی نمایند.

بهمنظور ایجاد تناسب بیشتر رشتههای تحصیلی باا باازار کاار بایاد

یکی از دالیل خاالی شادن روساتاها از ساکنه و بالاساتفاده مانادن

دانشگاه فنی و حرفهای یک دانشگاه کارآفرین باشاد .یعنای در ایان

زمینهای قابل کشت ،مهاجرت افراد به شهرها و پیادایش پدیاده ی

حالت دیگر وظیفه دانشگاهها فقم آموزش و پژوهش نیسات ،بلکاه

حومه نشینی ،بیتوجهی به بخش کشاورزی ،عدم ارایه آموزشهاای

دانشگاه باید تا پایان کاار ،دانشاجو را حمایات کناد و ببیناد اصاال

علمی در این بخش و سنتی بودن آنهاست .ایان عوامال فعالیات در

محصو و خروجی دانشگاه در بازار کار قرفداری دارد یا خیار .ایان

این بخش را برای قشر تحصیلکرده فاقد جذابیت الزم ساخته اسات.

امر از قری توسعه همکاری مراکز و موسسات آموزشی و واحادهای

از سوی دیگر ،توسعه نام توازن بخش خدمات در شهرها بر جذابیت

تولیدی و خدماتی نیز میسر خواهد بود .ارزشیابی کیفیت بروندادها ،و

شهر افزوده و جوانان روستایی را راهی شهرها نموده است.

بهتبع آن مشخص نمودن وضعیت کیفای موجاود ،گاامی اساسای و

آموزشهای فنی و حرفهای باید با شناخت درست از نیازهای جامعه،

منطقی بارای آگااهی از شارایم موجاود ،اتخااذ تصامیم و اعماا

وضااعیت اشاات ا  ،چگااونگی توسااعه و همپااا و همگااام شاادن بااا

اصالحات الزم است .ارزشایابی ،نقطاه پایاان نیسات ،بلکاه نقطاه

فناوریهای نوین ،سامانه آموزش فنی و حرفاهای رسامی کشاور را

شروعی مناسب ،برای حرکتی هوشامندانه اسات .پار واضاح اسات

بهگونهای قراحی نماید که:

تمهید شرایم الزم بهمنظور تحقا ایان اصال مهام (برناماهریازی

 .0موجب جذب دانشآموزان مستعد شود؛
 .2توسعه رشتهها در هر یک از بخشهاای فنای و حرفاهای ،باا
نیازهای جامعه و در راستای فرایند پیشرفت جامعه متناسب باشد؛
 .9در برنامهریزیها به پیامدهای مثبت و منفی برنامهها ،با توجاه
به سنجش آن در شرایم واقعی جامعه ،توجه شود؛
 .4در توسعه رشتهها و بخشهای صنعتی ،به مسایل فرهنگی و
اجتماعی جامعه توجه شود؛
 .5توسعه مراکز آماوزش عاالی فنای و حرفاهای در هار منطقاه
براساس نو فعالیتهای زندگی آنها قراحی شاود .زیارا در غیار
این صورت بهدلیل فزونی نیروی کار شاهد پیادایش شا لهاای
کاذب خواهیم بود ،ضمن اینکه زمینهای کشاورزی و دام ا که
قسمت عمدهای از مناابع تاأمین غاذای ماردم یاک جامعاه را
دربرمیگیرند ا بهتدریج بالاستفاده و نابود میشوند.

مبتنی بر نتایج ارزشیابی و پژوهش) میتواند ضمن سو دهی نظاام
آموزش فنی و حرفهای به تدوین نظام جاامع ارزشایابی ،نویادبخش
بهبود مستمر کیفیت در این نظام باشد.
1ـ1ـ .3رعایت عدالت آموزشی در ارایه آموزشهـای عـالی فنـی و
حرفهای

ل ازوم رعایاات عاادالت آموزشاای در جامعااه و نیااز پاسااخگویی بااه
تقاضاهای منطقهای ،افزایش ظرفیت پذیرش در این مراکز میباشاد.
بهگونهای که تعداد متقاضیان هر استان و در مقیااس کاالنتار هار
منطقه می تواند الگویی برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در این
مراکز باشد .از سویی دیگار مرتفاع سااختن تقاضاای منطقاه ای باا

حا با توجه به موارد کلی توسعه فنی و حرفهای در کشاور ،شارایم

فیاهای آموزشی موجود امکانپذیر نیست .از این رو با مادنظر قارار

استان مرکزی و بهخصوص منطقه دلیجان را بهجهت برنامهریزی در

دادن سرانهی فیای پیشانهادی بارای هار رشاته آموزشای ،انتظاار

جهت توسعه در آینده بررسی میکنیم.
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می رود وزارت آموزش عالی با افزایش فیاهای آموزشی ،در راساتای

ارایه دهند .این امار مایتواناد ضامن اشات ا زایای و درآماد بارای

تامین کمبود فیای آموزشی مورد نیاز از یکسو و بهتباع آن تربیات

دانشجویان فارغالتحصیل ،سودی برای دانشگاه نیز به هماراه داشاته

نیروهای انسانی مورد نیاز هر منطقه از سوی دیگر ،کمک شایانی در

باشد که صرف تجهیز امکانات دانشگاه و تهیه محصاوالت کماک

توسعه هر منطقه کند .میزان فیای مورد نیاز هر دانشکده با در نظار

آموزشی شود .در صورت حمایت از تربیت تکنیسینها از سوی دولت

گرفتن رشتههای تحصیلی آن مرکز ،از حاصلیرب سرانه پیشانهادی

و قرار گرفتن بخشی از مجوزهای کارهای تولیدی شوراهای شهر در

برای هر رشته در تعداد متقاضیان بهدست مایآیاد .از ساویی دیگار

اختیار تکنیسینها ،فارغالتحصیل دانشگاه فنی و حرفهای مایتوانناد

توجه به بحث جنسیتی دانشکدههای آموزش فنی و حرفهای از دیگر

راحتتر کار پیدا کند.

جنبههای رعایت عدالت در سطح کشور است .گسترش دسترسی باه
این آموزشها برای افراد مختلف و حمایت و گسترش دورههای فنی

1ـ1ـ .1تخصیص یودجه کافی یرای تامین ت هیـزات و فضـاهای

و حرفهای ،ضمن افزایش توانمندی آنان و افزایش دسترسی به منابع

آموزشی مطلوب و مورد نیاز

و فرصتها به افزایش اعتماد عماومی و در نتیجاه تحقا امنیات و

برنامه پانجم توساعه تاکیادکرده اسات  46/4درصاد از بودجاه باه

عدالت اجتماعی میانجامد و نیز از مهاجرت نخبگاان باومی منطقاه

آماوزشهااای فنای و حرفااهای اختصااص یابااد .از ساوی دیگاار بااا

(استاد و دانشجو) برای آماوزش و اشات ا نیاز جلاوگیری باهعمال

بهارهگیاری از اعتباارات اساتانی مایتاوان باه توساعه تجهیازات

میآید.

آزمایشااگاهی و کارگاااهی پرداخاات .بااهمنظااور ایجاااد تعاااد در
فرصتهای آموزش فنی و حرفهای ،امکاناات آماوزشهاای فنای و

1ـ1ـ .4فراهم آوردن تسهیالت اش غالزایی یرای فارغال حصیالن

حرفهای از قری اعطای تسهیالت بانکی با حداقل کارمزد با تقویت

اکثر دانشجوهای فارغ التحصیل دانشگاه فنای و حرفاهای از اقشاار

و توسعه آموزشهای فنی و حرفهای و اولویت در تخصیص اعتبارات

متمکن جامعه نیستند و سرمایهای برای راهاندازی یک کسب و کار

دولتی با جمعیت فعا و منطب نیاز هر استان ،فراهم شود .همچنین

مرتبم با رشته دانشگاهیشان ندارند .این در حالی است کاه اغلاب

با تقویت جایگااه آماوزشهاای فنای و حرفاهای در دیادگاه ملای و

رشتههای فنی و حرفهای بارای درآمادزایی و خوداشات الی نیااز باه

اختصاص اعتبارات بیشتر در قرحهای ملی ،امکان توساعه فیااهای

سرمایهگاذاری دارناد .از ایان رو ضارورت حمایات از تعااونیهاای

آموزشی و نیز افزایش نیروهای کارآمد و بهتبع آن توساعه اقتصاادی

دانشجویی در این بین احساس میشود باهگوناهای کاه دانشاجویان

کشور فراهم میگردد.

فنی و حرفهای بتوانند با کمک استاتید محصو تولید کنند و به بازار

03

شماره سی و ششم  /پاییز و زمستان 0939

پینوشتها
 .0آمار سرشماری عمومی نفوو

مسون سوا  ،5831مطالعوا سو

سیاست راه مای عملیوایی ارورای سو

و راهبور سسوشرج راراایوا ی
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