
 

 

نیکاربردیدرفیلیپ-هایعلمیآموزش

TET: Philippines 

 

فیلیپین کشوری در جنوب شرق آسیا با جزایر بسیار و جمعیتی  رو بی    
هیای   رشد و دو زبان رسم  فیلیپین  و انگلیس ، در مواجه  با فرصت

شغل  کم، در برابر افزایش نیروی کار است. با توجی  بی  نیرا بیا ی     
در مقایسی  بیا سیایر کشیورهای شیرق آسییا،       بیکاری در این کشیور  
در فیلیپین صیور    کاربردی-های علم  آموزش اقدامات  چون توسع 

هیای تمیمین کیتییت و شییو       گرفت  و بررس  مخاطبیان، مکیانیز   
کاربردی فیلیپین در توصیف - های علم  ها در آموزش مواجه  با چالش

 گشا خواهد بود.  وضعیت موجود را 

 

بودهاست  توجه ربازموردیکاربردیازد-یعلمیهاآموزش
 ایطتورفااینت هفناوریبه و صنع  شرف یپ واینتوجهبا

نیازمنت  ینیماشت عیصتنا توستعه است  وتو  یافتته افاایش
-علمتی آمتوزش است  بنتابراین متاهر یروهاین یریکارگبه

فیلیپتینووبیشتترکشتورهای یام رسته نظام وارد کاربردی
  یش وراجسک ایحرفه بهتأسیسم ارسجردنیا(ش هومن

هتای( آمتوزش1393خالقتی  و ی یتنو از نقت  به   2002
امراین کن میآمادهکاردنیایبرایراافرادکاربردی-علمی
وهتتتامهتتتار دانتتتش آورد فتتتراه درمهمتتتینقتتتش

کیییت بترایبارگستان وجوانتا هتایشایستگی ارتقتا 
بتتهتوجتته( UNESCO, 2006واستت داشتتتهزنتت گی
افتاایشبتهرودنیتاسراسرکاربردیدر-هایعلمیآموزش
داده افتاایشرافقترادرآم ووریبهرهتوان میزیرااس  

ج ی مشاغ بهانتقالوسبباشتغالوکاهشبیکاریش ه
کنت تستهی هستتن  شاغ حاضرلدرحاکهکسانیبرایرا
-علمتیهایآموزشنقش( Orbeta and Esguerra, 2016و

مهت بستیارکشتورهااقتصتادیپای ارتوسعهبرایکاربردی
کتهداردوجتودمت ارکیوشتواه نین مکگیتهبه اس 
دراساستینقشیکاربردی-هایعلمیآموزشده  مینشا 
اس داشتهکشورهااقتصادیتوسعهواقتصادیرش ارتقا 

ک ومحلیجوامعآنها هایهخانوادافراد شام آ منافعو
ورودبتهبتازاربترایآمتوزشبهبودبنابراین شودمیجامعه
توانمن ستازیوفقیترافتراددرآمت افاایشبهتوان  میکار
حاشتیهبتهصور اینافراداینغیردرکهکردهکمکآنا 
( Maclean, 2011وشون میران ه



 فیلیپین مشخصات کشور

جایره7107ازمتشک وآسیاشرقیجنوبردواقعفیلیپین
فرهنت، مرکتااست کته(مانیت ومانی متروآ پایتخ و

300ازبتیشفیلیپین اس فیلیپیندول وآموزشاقتصاد 
مستتعمرهدهه5بهنادیکآ ازوپساسپانیامستعمرهسال

بتودمتح هایان  نظتامدرفرهنت،دوهترتتأییر آمریکتا
اسامیجملهازآموزش  آموزشتیمؤسسا اسپانیایی وجود
مشتهوددرب نهآموزشیفیلیپتینکتامال انگلیسیوکاتولیک

 داردانگلیستیوفیلیپینتیرسمیهایزبا کشوراین اس 
2016آوریت ازورشت حتالدرنیریمیلیو 102جمعی 

وآستتیادرجمعیتت پتترکشتتورکشتتورراهیتمتتینایتتن (م
 Budhraniواس جها ساختهپرجمعی ورکشدوازدهمین

et al, 20182016و فیلیپینآمارسازما اساساطالعا ( بر)
دارای2016آوری ازکشوراین 15وکتارنیرویجمعی م
مشتارک میتاا  است نیتریمیلیتو 5/65(بتانتروسال

درصت 9/93ح وددراشتغالنرخ اس %7/63کارنیروی
نیترسهشاغ  افراداز هستن شاغ نیرمیلیو 40تقریبا و
5/2حت ودبتا%6/6بیکتارینترخ هستتن مردنیرپنجدر

جمعیت کتهشتودمتیزدهاست  تخمتینبیکارنیرمیلیو 
برستت نیتترمیلیتتو 118بتته2025ستتالتتتاکشتتورفیلیپتتین

شتتتابا رشتت ( Philippine Statistics Authority, 2015و
میتتاا زیتتراآورد متتیفشتتارفیلیپتتیناداقتصتتبتتهجمعیتت 
کتتارنیتترویافتتاایشمیتتاا ازهتتایشتتغلیکمتتترفرصتت 
 ستترع رشتت اقتصتتاد(DCR Workforce, 2015واستت 
اتحادیهمل »کشورهایعضومیا درگذشتهدههدرفیلیپین
است سریع«آسیاشرقیجنوب بتوده تتأییردلیت بتهکتهتر
مستتقی گتذاریسترمایهکشتوروورودازخارجهایحواله

دراقتصتادیرشت وجود( باOECD, 2016خارجیاس و
شترقیجنتوبدرآ بیکارینرخاخیر هایسالدرفیلیپین
بتانتریندرصت 10/6ح ودباآسیا مانت هبتاقیمیتاا در
کشتورایتنکهده مینشا جهانیاشتغالرون های اس 
وبشتر آستیاعضتواتحادیتهملت جنتکشور10میا در

 (%8/0وتایلن  (%3/0وکامبوج:داردرابیکارینرخبیشترین
میانمتتار (%2/3ومتتالای (%1/3وستتنگاپور (%4/1ونئتتوس

(%6وانتت ونایو(%9/1وویتنتتام (%7/3وبرونئتتی (%5/3و
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مربوطبهنترخکشورنگرانیاینبیشترین( Adalia, 2014و
 ,Samans et alواست ستاله24تتا15افترادبانیبیکاری

قرارسال24تا15سنیندربیکارا ازنیمیازبیش( 2015
ستتالگی34تتتا15ستتنیندربیکتتارا درصتت 70ودارنتت 

بتا دارنت قترار (Philippine Statistics Authority, 2016و
بترایآموزش»یابیبهاه افتعه فیلیپیندردس توجهبه

 میتاا متیالدی2008تاسال«هاارهاه افتوسعه»و«همه
هتایدرستالیم ارسدبستا ودبیرستتانازترکتحصی 

رشوپتتروواخیتترافتتاایشیافتتتهاستت  گتتاارشآمتتوزش
کتهدهت میمنشا 2008فیلیپیندرسالجمعیهایرسانه

کنن بتینجوانانیکهنسب بهترکتحصی اق اممی7/13%
تحصتی تترکاصتلیدلیت سته هستن سال24تا6سنین

هاینتهافتاایش(1:ازانت هتاعبتار ایتنگتاارشاساسبر
یتابیترکتحصی برایدست (3وعالقهع م(2تحصی  

تترکبتهوادارراجوانتا فقرعتاملیاست کته اشتغالبه
امتراربتهکمکبرایکهان ش همجبورآنهاوکردهتحصی 
 (Peano et al, 2008وکننت تتالشختودختانوادهمعتاش
ابت اییومتوستههباکیییت همتراهبتاتکمیت هایآموزش
ای هایمربوطبهتوستعهحرفتههایشغلیومهار مهار 
کنت وآنهتارابتاهایآین هرابرایزنت گیآمتادهمتینس 

کنت  آمادهمتینیازبرایادامهزن گیموردهایاصلیمهار 
اگروتتهاوضتتا ( International Labour Office, 2010و

اقتصادیهرکشوریخاصختودشاست  امتاشناستایی 
متؤیروایتربخشنظتامکارگیریاصولاساستیهتعریفوب

کاربردی مه اس  وراکهشناخ یاع مشتناخ -علمی
هایاصلیرادرشترای هترایناصولمیاا اجرایمهار 

ویرتمهتانظتامیکنت  اصتولاساستیکشوریتعیتینمتی
:برداردرادرکاربردیموفقمواردزیر-علمی

 ارتباطبابازارکار؛
 ارتباطومشارک قویبابخشخصوصی؛
  ؛دسترسیراح برایکارآموزا
 ؛هاکییی بانیآموزش
 تأمینمالیمهئمنوب و وقیه؛و
  کاراصتلیوهایگنجان  مهارBrewer, L, & Comyn, 

P, 2015 )

-هایعلمتیش هضرور ایجادآموزشیا همهمواردب
ده  کاربردیرادرفیلیپیننشا می



 کاربردی در فیلیپین-های علمی نظام آموزش

پتترورشفیلیپتتینشتتام آمتتوزشرستتمیوونظتتامآمتتوزش
بتاشتیوهآمتوزشهایعتالیازابت اییتاآموزشرسمیغیر

شتیوهایتنباآموزشهایآمریکاییمشابه امادرتع ادسال
ستالآمتوزش12زیراستایرکشتورهادارای متیاو اس 
سال6درکشورفیلیپین آموزشابت ایی ولیابت اییهستن 

بتاآمتوزشعتالیسالاس کههمراه4وآموزشمتوسهه
دیگتر ستویاز  نتدهنظامآمتوزشرستمیراتشتکی متی

پترورش وهایآموزشفرص بردارن هدررسمیآموزشغیر
یتابیبتهم رستهاست کتهدست فضایتیدرخارجازح

ختاص بتهویتژهجوانتا افترادبرایویژهاه افیادگیری
سوادبالغکهقادربهاستتیادهازیاافرادبیتحصی کردهترک

ایازایتنکنت  نمونتهراتسهی متی آموزشرسمینیستن 
ستوادوآموزیبرایبارگسان بتیهایسوادبرنامه هابرنامه
هتایراباآموزشمهار هایپایهآموزشسواداس کهک 

درفیلیپتتین ( Syjuco, 2007کننتت ومتتیترکیتتبیمعیشتتت
هتایآموزشتینزمرافرصت  کاربردی-علمیهایآموزش

آموزا وسایرمراجعینبرایاشتتغالسازیدانشبرایآماده
ایمهتار بترکن  اینبخشهمچنینبهآمتوزشفراه می
پرداختتهو حاضتردربتازارکتارهستتن کهدرحتالافرادی

کن فراه میوریبرایارتقا اشتغالوبهبودبهرهشرای را
رئتیسجمهتورفیلیپتینم2013مه15در( Syjuco, 2007و
راامضتا کترد بتاآغتاز«10533قانو جمهوری شتماره»

ایبرنامتهدرنظامآموزشیفیلیپین لاوماجتر10533قانو 
هایپایهوپیشرفتهدرفیلیپینباآغازسالتحصتیلیآموزش
آموزا پایهیتازده ازمیالدیاعالمش  دانش2013-2014
-فنتتیهتایدوره»نویستیدرمنستب بتهنتتام2016ژوئتن
آموزشینوعمناله اینامربهکردن ق اما«معیشتیایحرفه
هملتتیبتترایگواهینامتتوبتتاامکتتا صتت وراهمیتت بتتا
هتایآمتوزشورودبتهراه پایتهدوازدهت التحصتیال فارغ
تواننت  التحصیال متیراهموارکردهوفارغکاربردی-علمی
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گونتاگو صنایعوهاپسازاتمامدورهوپذیرشدرشرک 
آمتوزشو( Javines & Jaca, 2019و نشتوکشتورمستتقر

ماهربیشترشاغلینتربی توسعهنیرویکاردرفیلیپینبرای
حاضتردرحتالشتود عرضهمیمؤسسا خصوصیسویاز

درفیلیپتینوجتودکنن هخ ما فنیومهارتیعرضه4510
دولتتتتیهستتتتن  %38آنهتتتاخصوصتتتیو%62داردکتتته

121کاربردیبختشدولتتی -کنن گا خ ما علمیعرضه
مرکتتا15م رستته 57مؤسستتهفنتتاوری فنتتیومهتتارتیو

مرکاآموزش4مرکاآموزشاستانیو45ای هقهآموزشمن
-خت ما علمتیکننت گا تخصصی(است  ستایرعرضته

 محلتیهایکالجو«دولتیهایکالجها دانشگاه»کاربردیرا
ارائتهمت رکبت و آموزشتیهایدورهکهدهن میتشکی 

دولتینهاددیگردولتیهایسازما سایروم ارس دهن می
 ,Khandu, Y. 2014; Syjucoوهستتن مهار آموزشبرای

2007 )


 در فیلیپین کاربردی-های علمی آموزش توسعه

ستال80درفیلیپتینبتیشازکتاربردی-هایعلمتیآموزش
ازسالکاربردی-هایعلمیپیشتأسیسش هاس  آموزش

کهدول برلاومارائهمهتار بتهمآغازش  هنگامی1927
گیریبترایگیریآنهادرصور تصمی کارجوانا  برایبه

م 1960تتترکتحصتتی زودهنگتتامتأکیتت کتترد دردهتته
هتایبهتوسعهمهار درزمینهکاربردی-هایعلمیآموزش

هتایگیریوستایربرنامتهکشاورزی صنع  تجار  ماهی
م بترایدولت 1980تتا1970ایپرداخت  ازدهتهحرفه

توسعهاقتصادیملیمه مسج ش کهتوسعهمهار برای
آموزشکاربردیباعرضه-هایعلمیاس  بنابراینآموزش

ایواستانیبتههایفنیومراکاآموزشیمنهقهدردبیرستا 
 (Budhrani et al, 2018نظامیرسمیتب ی ش و

ستتازما »راکتتاربردیدرفیلیپتتین-علمتتیهتتایآمتتوزش
دولتتیمؤسسته ایتنکنت متیاداره«آموزشفنیومهار 

در«آمتوزیآمتوزشفنتیومهتار توستعه»وظییهداردبر
قتانو بتراستاسفیلیپینم یری ونظار کن  اینقتانو 

قانو آموزش»عنوا باوایجادش هاس  7796جمهوری

شتود ایتنقتانو شتناختهمتی«1994مهار توسعهفنیو
وزار » «شتورایملتینیترویانستانیوجوانتا »وظایف

«کتاربردی-دفترآموزشعلمی» «آموزش فرهن،وورزش
بتاهت تجمیتعرا«دفترکارآموزیوزار کارواشتتغال»و
آمتوزشفنتیومهتار ستازما  (TESDA, 2019وکن می

آموزیدرفیلیپتینفنیومهار هایموظفاس برآموزش
  عنوا بخشیازایندستتورالعمم یری ونظار کن  به

سازما آموزشفنیومهار اباارهایارزیابیوگواهینامته
بتترد پایتتا شایستتتگیوپیشتترف مهتتار رابتتهکتتارمتتی

ان ازسازما فنیومهار فیلیپین توسعهنیترویکتاروش 
هتایمهلتوبصالحی درسته جهتانیوارتقتا ارزشبا

کاریاس  سازما آموزشفنیومهار نظار بربیشاز
مؤسسته4148داردکهمتشتک از:عه همؤسسهرابر4500

بنگتاه822دولتیومرکاآمتوزش مؤسسه365 خصوصی
126آمتوزیوهتایفراگیتریومهتار برنامتهکنن هعرضه

 ,Javines & Jacaکتارواشتتغالاست ومؤسستهفنتاوری

بتهموظفدرفیلیپین سازما آموزشفنیومهار ( 2019
اس  هایتوسعهمهار هنگیونظار بربرنامههمام ادغا

بررستی تالشبرایارتقا وتوسعهنیرویانسانیهمچنین
 حاضردرحال اس هایمهار درفیلیپینمعیارهاوآزمو 

(کمک1کشورفیلیپینبرلاوم:کاربردی-هایعلمیآموزش
(پاستخگوییبته2 کتردهتحصتی بهرفعفقرجوانتا تترک

(3و کاربردی-ایبازاربرایافراددارایمهار علمینیازه
گتراتوجهبهتغییرازمشاغ کشاورزیبهمشتاغ خت ما 

ونیازمن خ ما اقتصادی(مرتب بانیازهایاشتغالجهتانی
( Magpusao, 2011وتأکی دارد



 کاربردی در فیلیپین-های علمی مخاطبان آموزش

دربتتارهپیشتترف ینمؤسستتا آموزشتتیفیلیپتتگاارشتتیاز
آمتوزا بیتانگربتازارعظیمتیاست کتهبتهتحصیلیدانش

برگیرنت هنیازدارد اینگروهدرکاربردی-هایعلمیآموزش
کردهدرمقاطعگوناگو آموزشیوتحصی آموزا ترکدانش
التحصتتیال دبیرستتتا  دانشتتجویا مقهتتعمتوستتهه فتتارغ

اساسمنابعبر اس التحصیال دانشگاهیدانشجویا وفارغ



 یلیپیندرفیکاربرد-یعلمیهاآموزش

 4 

آمتتوزیکتتهواردپایتتهاولدانتتش100ماز2006درستتال
66شون ؛ازنیردرپایهفارغالتحصی می66فق شون  می

نیتربتهستالاولمتوستهه58آموختهمقهعابتت ایی دانش
15شتون ؛والتحصی متینیرازدبیرستا فارغ43رون ؛می

پیون ن  ازمیکردهتحصی ترک نیردیگرنیابهجمعجوانا
نیر10نیردردانشک ه 23آموختهدبیرستا  دانش43میا 

نیتر10نویستیکتردهوکاربردینام-هایعلمیدرآموزش
هتایآموزشبالقوهکنن  مخاطبا دیگرنیاترکتحصی می

التحصتتیال فتتارغ دردرجتتهاولشتتام کتتاربردی-علمتتی
مقهتتتعمتوستتتهه دانشتتتجویا ودبیرستتتتا  دانشتتتجویا 

هتایخواهن درزمینهالتحصیال دانشگاهیاس کهمیفارغ
مخاطبتا  دیگتردست آورنت بهشغلیشایستگیگوناگو 
یافترادبیکتارکتاربردیوفنتی -هایعلمتیآموزشبالقوه

کتارهستتن  ایتنجتویودرجس طورج یهستن کهبه
ویتاتعهیلتیمحت کتاردلیت هستن کهبهیکارگران گروه

دنی اقتصادی شغ خودراازبهازمح کارپیشیناخراج
انتت  کتتارگرا فیلیپینتتیدرختتارجازکشتتورکتتهدستت داده

تصمی بهبازگش بهکشوردارنت وهمچنتینکستانیکته
هایخودراخواهن مهار میوحاضرشاغ هستن درحال

کستبکننت ازدیگترهتایج یت یارتقا دهن یامهتار 
 Samans, etوهستتن کاربردی-هایعلمیآموزشمشتریا 

al. 2015 )


-هاای علمای   تضمین کیفیت آموزش های مکانیزم
 کاربردی در فیلیپین

ستازما آمتوزشفنتیومهتار هایهاوبرنامهتمامتالش
دروتارووبنظتامهایفنیومهتار برایبخشآموزش

شتود ایتنییی طراحیواجرامیکش هوبامهارتیتضمین
سویکتارگرا فیلیپینتیامربرایاطمینا ازکسبمهار از

متناسبباشغ ونیازهایبازارهایکاردرمنتاطقمحلتیو
المللیاس  بین


 الف( چارچوب ملی کیفیت فیلیپین

راستتایایجتادستاختاریدر«وارووبملیکییی فیلیپین»

المللتیبترایهمتهلتیوبتینمحک ومنستج درسته م
م ارکتحصیلیاعها ش هدرفیلیپینایجادش هاس  ایتن

همهمراح آموزشرسمیراتح پوششقتراروارووب
شت هدرلیست وتارووبملتیده  همهمت ارکککترمی

ایکتهگونتهبته تضمینکیییت شت هاست  کییی فیلیپین
تنهتادرلتینتهالملممکناس اعتمادواطمینا ملیوبتین

هتایآنهتا بلکتهدرکیییت معیارهایدانشگاهیومهتار 
رستمی شتناختهش ارزیابیواعهایم رکمعتبربتهآموز

( Syjuco, 2007وش هفیلیپیننیاوجودداشتهباش 


 نامه آموزشی ب( آیین

شور م یرا بخشصتنع تهیتهوبام«نامهآموزشآیین»
شتود منتشرمیفنیومهار سازما آموزشهیئ ازسوی
هتتایآموزشتتیشتتام استتتان اردهایشایستتتگی نامتتهآیتتین

استتتان اردهایآموزشتتیوارزیتتابیآ وصتت ورگواهینامتته
ازستوینامتهآموزشتیپارامترهتایکلتیراکتهاس  آیتین

کنت  مخاطبا واج شترای ویبت شت هباشتن  بیتا متی
ارائتهآمتوزشیعنتینامهآموزشیوهارمؤلیتهاساستیآیین

برنامهدرسی صالحی مربیا  ابااروتجهیتاا موجتودو
حاضروستالگیترد درحتالامکانا آموزشیرادرنظترمتی

نامهآموزشتیوجتودداردآیین72(درکشورفیلیپین 2014
کتاربردی-هتایعلمتیدهن گا آمتوزشارائهکهبرایتأیی 

 Syjuco, 2007; Philippineوشتتودمنتشتتروتنظتتی متتی

Statistics Authority. 2015 )


-علمی های  ج( نظام یکپارچه ثبت و اعتباربخشی برنامه
 کاربردی

«کتتاربردی-هتتایعلمتتینظتتامیبتت واعتباربخشتتیبرنامتته»
ادارهآمتوزشفنتیوستویازنظتارتیاست کتهیمکانیام

هایبرنامهکنن هعرضههایشرک همهشود مهار تهیهمی
ازمجموعتهبتهپیترویموظتفکتاربردی-آموزشیعلمتی
بردارنتت هدرایتنفراینتت  هستتتن شت هعرضتتهاستتان اردهای

استتان اردهایمقترردراستاسبترهتاناماجبتاریبرنامتهیب 
بتترنامتتهآموزشتتیواعتبارنامتتهداوطلبانتتهونظتتاممبتنتتیآیتتین

دربرنامته13098تتاکنو م 2005شایستگیاس  ازدسامبر
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( Péano, S, Et al. 2008وسه کشورفیلیپینیب ش هاس 
 نظام ارزیابی و صدور گواهینامهد( 

تتترینمهتت نظتتامارزیتتابیوصتت ورگواهینامتتهازجملتته
 کتاربردی-هتایعلمتیآموزش سازوکارهایتضمینکییی 

التحصیال وکارگرا متاهردراس  اینفراین ارزیابیفارغ
نزمدرانجتتاموظتتایفبتتاصتتور داشتتتنصتتالحی 

 ایتتنگیتتردکتتارصتتور متتیمحتت استتتان اردهاینزمدر
کتتهآیتتاپیتترویازکنتت کتتارشتتواه یراارائتتهمتتیوستتاز

استان اردهاوالااما شایستگیحاصت شت هاست  نظتام
هتایبستیارطاقت مؤلیه ارزیابیوص ورگواهینامهشام 

ا توستعهاباارهتایهتستنجیارزیتابجملهاعتبارفرساییاز
هایآموزشتی صتالحی بخشاساسیبستهمنالهارزیابیبه

عنوا ارزیاب شناخ به کاربردی-هایعلمیآموزش مربیا 
گونتاگو هتایهایارزشیابیملیدربختشاعتبارنامههیئ 

بتاابتااری نامتهآموزشتهتایدارایآیتینبرنامتههمه اس 
ایناباارهتا ان احیش هطورخاصطرارزیابیشایستگیبه

(3نامتهارزیتابی (توافتق2ارزیابی (راهنمایخود1:شام 
(برگتتته5گتتترو(راهنمتتتایستتتنجش4امتحتتتا کتبتتتی 

شتودتتاطتورمت اومتتالشمتیاس  بتهش هگذارینشانه
هتایبختشخصوصتیانجتامشتود هیئت سویازارزیابی

ییهتتایصتتنبتتاانجمتتنستتازما آمتتوزشفنتتیومهتتار 
هایرسمیبرایتوانمن سازیآنهتادرمت یری نامهموافق 

حاضتر کنت  درحتالفراین هایارزیابیشایستگیمنعق می
صور آزمایشتیدرحتوزهخت ما سازما ارزیابیملیبه

گردشگری خ ما جامعهوبه اش  فناوریاطالعتا و
ارتباطا وکشاورزیوشیال موردآزمتایشقترارگرفتته

ها برخالفستایرکشتورها س  درموردص ورگواهینامها
هتایملتیراص ورگواهینامهسازما آموزشفنیومهار 

برایافرادیکهدرکلیهواح هایشایستگییکم رکملی
کن  وارووبملیکییی وهتاران  صادرمیدریاف کرده

کتاربردی–هایعلمیسه گواهیرابرایفراگیرا آموزش
کنت تعریتفمتی4و3 2 1هتایدرسه ملیدردرجته

( Syjuco, 2007و


کااربردی در  -علمای های  و پیامدهای آموزش آثار
 فیلیپین

 الف( گواهینامه کارگران ماهر

کتاربردیدرفیلیپتین-هایعلمییکیازدستاوردهایبرنامه
وشت هوهتایمشتخ یابیبهاستان اردهاومهتار دس 

-هتایعلمتیالتحصتیال آمتوزشاس  کهبهفارغکییی با
پسازگذران  دورهوارزیابیصالحی  گتواهیکاربردی

شود ازاینرو اینگواهینامهایبا صالحی ملیاعها می
کن کهفردکارگرماهروآمادهکاراس  برایدسترستیمی

آسا بهکارگرا ماهرفیلیپینی ادارهآموزشفنتیومهتار 
 اطالعا درمورد«ش هفهرس کارگرا ارزیابیوتأیی »با

هایآنهامتناستبکارگرا رابهطورخاصازنظرشایستگی
 آوریودراختیتارداردجمتعباشرای موجوددربازارکار

 متتیالدی2005تتتا2000نتترخصتت ورگواهینامتتهازستتال
ملتیوکارگرفیلیپینیمشمولارزیابیصتالحی 162.888
میتانگینصت ورصادرش هاس کهبتا گواهینامه90.154

( Syjuco, 2007واس %55گواهینامهساننه
 کاربردی-های علمی  آموزشالتحصیالن  استخدام فارغ (ب

شتیوهبتهختواهنتیجهنهاییآموزشمهار  اشتغالاست  
اشتتغالی مهالعتا زیتادیختودشتیوهبتهخواهاستخ امو

هتایآموزشالتحصیال گیریمیاا جذبفارغ ازهانبارهدر
بهبازاراصلیکارانجامش هاس  مهالعا کاربردی-علمی

دهتت کتتهمیتتاا اشتتتغالکلتتیدرفیلیپتتیننشتتا متتی
%60کاربردیپیوستنبهنیترویکتار-التحصیال علمیفارغ
 ( Syjuco, 2007واس 



-آموزش علمای  هروی برنام های اصلی پیش چالش
 اربردی در فیلیپینک

درکتاربردی-هایعلمتیآموزشباشناخ روزافاو نقش
رویایتنهتایپتیشترینوالشتوسعهاقتصادملی اساسی

 درزمینهدسترسیبیشتروکییی اس  برنامه



 کاربردی-علمی های آموزشتعداد زیاد مربیان ملی الف( 

رهتایگونتاگو ددرعرضتهبرنامتهکتاربردی-علمیمربی
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ایدارد تتابتهامتروز شتمارمربیتا کشوراهمیت ویتژه
22000درکشتتورفیلیپتتینکتتاربردی-هتتایعلمتتیآمتتوزش

مربیتا %6نیریا1300تخمینزدهش هاس  ازاینتع اد 
حاضترمشتغولهستتن کتهدرحتالآموزشفنیومهتار 

مؤسستته121درمتت یری شتتبکهآمتتوزشفنتتیومهتتار 
(درستایر%1/94مانت هومربیبتاقی20700فناوریهستن  
کاربردیدولتیوخصوصیاشتغالدارنت  -مؤسسا علمی

بیشازافاایششمارمربیا  والشاساسی تضمینکیییت 
آنهااس  بهاینمنظوربرنامهفشردهارزیابیبرایمربیا در

وتارووب»نظرگرفتهش هاس  درپاسخبتهایتنوتالش
تصویبش  هریک«ایفیلیپینحرفه-نیصالحی مربیا ف

ازمربیا واج شرای بایت ترکیبتیازسته شایستتگیدر
وریویکسته ختاصگواهینامتهملتی(ویتکسته افن

اخیتتراقتت امشایستتتگیدرروشآمتتوزشراداشتتتهباشتتن  
آغازیتکبرنامتهملتیبترایسازما آموزشفنیومهار 
-هتایعلمتیکنن گا آموزشمربیا واج شرای وارزیابی
مایتن2006مربیدرسال4000کاربردیاس  درمجمو 

 Philippine Statisticsوانتت برنامتتهراپشتت ستترگذاشتتته

Authority, 2016) 


باا   کااربردی -علمای گسترش ظرفیت مؤسساات صصوصای   ب( 
 های تحصیلی بورس

کتاربردیدرفیلیپتین –هایعلمتیآموزشوالشمه دیگر
ازراهکتاربردی-علمیترشظرفی مؤسسا خصوصیگس

شتود تتانظتامهایتحصیلیاس  اینامرسببمتیبورس
ایکهازراهکسببرایافرادفقیروشایستهکاربردی-علمی

استاسالاامتا شتغلی نیازمنت هایرقابتیوبترشایستگی
توانمن یاقتصادیهستن  دردسترسنباشت  درپاستخبته

هتایبورستیهتحصتیلیموجتودستازما ش برنامهاینوال
باپیگیریازراهطرحتقسی متالیبتاآموزشفنیومهار 

آمیتامقاما ملیومحلیگسترشیافتهاس  پاسختشویق
کتاربردی-هایآموزشیعلمیمقاما ملیومحلی فرص 

آوردنیعتا بتهارمغتا متیایازکیرابرایشتمارفااینت ه
 .(International Labour Office, 2010; Syjuco, 2007و

 

 رقابت جهانیج( 

تح فشتاربقا رابرایهامل  ش  جهانیشتابا سرع 
افاایشنیوکپذیریمنابعانستانیسببده  اینامرقرارمی

یوالشتمنالتههبهألشود اگروهاینمسکشورهامیمیا در
بازارجهتانیمهترحبارگبرایبقاینیرویکارفیلیپینیدر

آورد ایتنوجودمتیرابهگوناگونیهایشود امافرص می
تاازوجتودکتارگرا  آوردوالشبرنیرویانسانیفشارمی

یبرایمشاغ موجوددرهرزمانمهلوبکییی وکمی با
خواستتاردول فیلیپتینبراین افاو   ناطمینا حاص کن

وتوستتعهفنتتاوریاستت  تقویتت اطالعتتا دربتتازارکتتار
یمحتوردانشسویفیلیپینرابه سرانجام تحولنیرویکار

تغییریاحتیمشاغ تشویقدرحالهایوسازگاربامهار 
  (Syjuco, 2007وکن می

 

 کاربردی-های علمی آموزشارتباط، عدالت، دسترسی و کارایی د( 

وعتت ال جتتویبرقتتراریارتبتتاط دسترستتی ودرجستت 
 ادارهآمتوزشفنتیویکتاربرد-هایعلمیبرنامهیرآم کا

درمت یری منتابعبهدنبالایناس کتهمهار باابتکاری
منتابع تواننت برداریازشرکایبیشتریکتهمتیخودوبهره

کاربردیرا-هایعلمی ظرفی برنامهکارگیرن رابهمح ود
کتارگیریبتههاوالااما شایستتگیرابتابانببردومهار 

هتایآموزشتیومهن ستیبازارکاردربرنامهروزاطالعا 
انتظتاریکیازنتایجمورد (Syjuco, 2007وخودارتقا ده 

برانگیتایتادگیریدرمؤسستا آموزشتیفیلیپتین والشو
زایتیهایخاصبترایاشتتغالهاوصالحی توسعهمهار 

 ت وینبرنامتهباش یدرسیهااس کهبای درص ربرنامه
هایاصلیمعلمتا دردرسیواجرایآنهایکیازصالحی 

ریتتایآموزشتتیوآمتتوزشعملتتیمؤسستتا زمینتتهبرنامتته
 ,Raunerهتایآموزشتیاست وکاربردیوشترک -علمی

کاربردیپتساز-علمیهایآموزش ( درهمینزمینه2009
قترارگرفتتهریتاا برنامهتورکارهاغیل دوبارهدردسسال

خان وبراینبتاور( Tripney & Hombrados, 2013واس 
کتاربردی-مهت درنظتامآمتوزشعلمتییکهتغییتراس 

 (Khandu, 2014وبنیا اس اقتصاددانشویسبهحرک 
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