
 

 

 ير  کیاررديي -  علمی    هاي آموزش  تاریخچة

   جهان 

TET History in the World 

 بررای   شرایط  ایجاد  و  کاربردی  مهارت  و  دانش  به  انسانی  منابع  تجهیز
 برود    هرا  ملرت   و  ها دولت  موردتوجه  گذشته  های قرن  در  آنها  بهسازی 
 نیروی  تربیت  ضرورت  و  بشری  جوامع  توسعة  و  رشد  با  زمان هم  است. 
 رشد  و  شد  ریزی برنامه  کاربردی-  علمی  های آموزش  موردنیاز،  انسانی 
 واقعری   نیازهرای   ترممین   عدم  با  ها آموزش  این  رسمی  شروع  کرد.  پیدا 
 رو ازایرن   بود.  ها دانشگا   ازسوی  صنعتی  و  تولیدی  واحدهای  و  کار  بازار 
 کاربردی-  علمی  های آموزش  ایجاد  روند  و  تحول  گیری، شکل  بررسی 
 جهران   گونراگون   کشرورهای   در  را  ها آموزش  این  توسعه  و  رشد  دالیل 
   دهد. می  نشان 

 ای حرفهه   و  فنّی  های توانمندی  با  عملیاتی  و  ماهر  افراد  به  نیاز
 ههای  شهیو    و  هها  فنهاویی   بها   بتوانند،  که  کافی  نظری  دانش  و 
 نهوووی   و  خهق    خهود   تخصصهی   حوزة  دی  و  کنند  کای  نوین 
-علمهی   ههای  ومهوز    توسهة    تهداو    و  ایجاد  دالیل  باشند، 

 تهاییخی   یونهد   اسه.    بود   گوناگون  کشویهای  دی  کایبردی
 یشهد   با  که  دهد می  نشان  صنةتی  کشویهای  اقتصادی   توسة 
 بیسهت    قهرن   دو   نیم   از  ویژ  به  کایبردی-علمی  ی ها موز و 
 عمیق  یپیوند  ایجاد  و  وموزشی  نظا   پویایی  همرا   به  میقدی 
 یا  ونهها   اجتمهاعی   -اقتصادی  شکوفایی  فناویی،  و  دانش  میان 
 ایهن    (1382  ،یضهوانی   سهةیدی   و  بینقهی )  داشه.   همرا   به 
 کشههویهای  دی  مههیقدی  بیسههت   قههرن  اواخههر  ید  ههها ومههوز  
 جنهو    کشهویهای   برخهی   مخصوصها    ،موفهق    توسة حال دی 
 زیهادی   مویدتوجه  هستند،  ایران  شبیه  حدی  تا  که  وسیا   شرقی 
 -  علمهی   های وموز   دوگان   ماهی.  به  توجه  با  گرف.   قرای 
 ابةهاد   وموزشهی،   نظها    رینظ  احکا   از  ون  پیروی  و  کایبردی 
 و  اثهربخش   اشهتاال   برای  افراد  کردن  وماد   منظوی به  ون  عملی 
 بهه   نهاگییر   و  بهود    برخهویدای   بیشهتر   غالبیه.   از  کایوفرینانه 
 سهاختای   و  کهای   بازای  های فةالی.  بر  حاک   نظ   از  تأثیرپذیری 
 برای  کای  نیروی  قاضایت  که نحوی به  اس.،  کشویها  اقتصادی 
 وموختگهان  دانهش   از  بهاالتر   هها  ومهوز    این  وموختگان دانش 
 & Mahirda & Wahhyuni,2016; Lauder)  شهد   نظهری  

Mayhew, 2020  )   

 کهایبردی، -علمی  های وموز   کایبردی  و  فکری  زیربنای 
 ایههن  اجههرای  بههرای  اسهه.   ای حرفههه  و  فنّههی  هههای ومههوز  
 و  محهوی  کهایوموزی   محهوی،  مدیسهه   الگهوی   سه  از  ها  وموز 
 از  برخههی  دی  کههه  شههد   اسههتداد   اشههتاال  از  پهه   کههایمحوی 
 ههای  ویژگهی   بها   الگهو   الز   تناسه    عهد    سهب   بهه   کشویها 
 بیان  با  کایو  فرانسوئاز  اس.   بود   ناموفق  اجتماعی -اقتصادی 
 کشهویهای   دی  کاییفتهه  بهه   ای فهه حر  و  فنّی  وموز   الگوهای 
 توسهة    سهح    بها   هها  وموز   این  پیوند  بر  تأکید  با  و  مختلف 
 دی  ونهها   افهیایش   بهه   یو  گهذایی  سهرمایه   همچنین  و  کشویها 
 مهیقدی   80  و  70  ،60  ههای  دههه   دی  ای حرفه  و  فنّی  وموز  
 دی  ای حرفهه   و  فنّهی    ومهوز   بهر   که  انتقاداتی  به  بیست ،  قرن 
 ازجمله  اس.؛  کرد   اشای   شد   واید  توسةه دیحال  کشویهای 
 وموختگانی دانش  و  بود   گران  و  پرهیینه  ها وموز   این  اینکه 
 تهری،  سهخ.   وموزشهی   ههای  دوی   گذیاندن  وجود  با  که  داید 
 امتیههازا   مةمههولی  مههدای   وموختگههانِ دانههش  بههه  نسههب. 
 اشهای    موضهو    ایهن   به  همچنین،  ندایند   باالتری  استخدامی 
 ومهوز    ههای  دوی   اجرای  مسئولی.  واگذایی  که  اس.  کرد  
 که  کشویهایی  دی  صنة.  و  کای  واحدهای  به  کایبردی-علمی 
 ضهةیدی   مهالی   بنی   ها کایخانه  و  هستند  ضةیف  صنةتی  ازنظر 
 هیینه    دییاف.  ازطرفی  یسد  نمی  نظر به  قولمة  چندان  دایند، 
 بیکهای،   افهراد   کشهاویزان،   ویهژ   به  فراگیران  برخی  از  وموز  
 یهها  دولتههی  هههای کایخانههه  دی  شههاغل  کههه  جوانههانی  و  زنههان، 
 دی  هها  دوله.   حهاکمیتی   وظایف  با  تناسبی  نیستند،  خصوصی 
 محقهق   از  نقهل   بهه   ؛Caillods, 1993)  نهداید   توسهةه   فراینهد  
 ( 1383  مةین، 

 

   کاربردی-علمی  های آموزش  ایجاد  روند

 وضةی.  با  عالی  وموز   متداول  نظا   دی  ها خروجی  که زمانی
 بهرای   خحهر   زنه    نبهود،   منحبهق   کهای   بهازای   نیهاز   و  محلو  
 نیازههای   تهأمین   مسهئولی.   کهه   کشهویها   توسة   یییان برنامه 
 ونها  دیومد   صدا  به  داشتند  برعهد   یا  کای  بازای  انسانی  نیروی 
 بهرای   هها،  دانشهگا    وموختگهان  دانش  که  یسیدند  نتیجه  این  به 
 ادایی،-غیرمههایتی   ههای  فةالیه.   پهردازی،  نظریهه   های حوز  
 مدید  پژوهشی  و  علمی  های زمینه  سایر  و  بنیان دانش  تحقیقا  
 واحهدهای   دی  عملهی   کهای   بهرای   کهافی   توانهایی   امها   د،هستن 
 یا  میههدانی  ههای  محههی   و  تخصصهی   هههای سهازمان   تولیهدی،  
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 حهوزة   نخبگان  و  متخصصان  مؤثر  همراهی  با  بنابراین  ندایند  
 نظها    اجهرای   و  طراحهی   بهه   اقهدا    انسهانی،   نیهروی   وموز  
 )حههاجی  کردنههد  یکههایبرد-علمههی  و  مهههایتی  ومههوز  
 ( 1394  یحیمی، میر 

 مههای    توسهة    و  کهابردی -علمی  های وموز   بر  تمرکی 
 مکته    شد   وغاز  میقدی  1980  ده   اواخر  از  دنیا،  دی  شالی 
 محویی.  دی  یا  صنایع  مهایتی  نیازهای  »مدین  گرایی مهای » 
 بها   مههایتی   ایهه  وموز   داد   قرای  عمومی  وموز   های بحث 
 عنصهری   مثابهه  بهه   شالی  توسة   و  فناویی  وموز   محویی. 
 ( UNESCO, 2018)  شههد  محههر   اقتصههادی  یشههد  دی  مههه  
 لحهها   از  چههه  هها،  ومههوز   ایههن  دی  فنهاویی   کههایبرد  فلسهد   
 تهدوین   لحها    از  چهه   و  وموزشهی   ههای  فنهاویی   کایگیری به 
 دی  فنهاویی   ندهو    ضری   افیایش  انه،فناوی  وموزشی  محتوای 
 جوامهع   اجتمهاعی -اقتصهادی   تحهوال    و  شالی  های فةالی. 
 .(Bissell, 2013)  اس. 

 وجههود  بهها  کههه  اسهه.  ون  مؤیههد  تههاییخی  هههای بریسههی 
 دی  مههایتی   ههای  ومهوز    سهنتی   اولی   های برنامه  گیری شکل 
 یا  هها  ومهوز    ایهن   سهنتی   اولی   ساختایهای  بابِل،  امپراتویی 
 دی  گذشته  های قرن  دی  چین  و  ایران  مانند  وسیایی  های قدی  
 هنهد   دی  دادنهد    شکل  شاگردی-استاد  های وموز   چایچو  
 تهروی    ماننهد   ای، حرفهه   ههای  ومهوز    یشهد   وجهود   بها   نیی 
 الگهوی   چهایچو    دی  اسهتققل،   از  قبل  دویان  دی  کشاویزی 
 سهاختایهای   (،1394  میریحیمهی،   )حهاجی   استةمایی  تروی  
 کشوی  این  استققل  از  بةد  کایبردی-علمی  های وموز   نوین 
 بیکایی  کاهش  و  جوانان  به  شالی  های وموز   ایائ   هدف  با 
 انقهق     (Kumar et al., 2019)  یافه.   توسةه  تدیی  به  ونان 
 مؤسسها    و  مهدای    ایجهاد   دی  عحدهی   نقحه    ایوپها   صنةتی 
 و  بهود   صهنة.   نیازههای   تأمین  برای  ای حرفه  و  فنّی  وموز  
 کهرد   ایجهاد   وپروی  وموز   نقش  دی  اساسی  های دگرگونی 
 تجربهی،   علهو    یهافتن   اهمیه.   ومهوز ،   شهدن   همگهانی   که 
 ید  هها  دوله.   بیشهتر   دخاله.   تحصهیل،   مهد    شدن  طوالنی 
 توسهة    و  تحصیلی،  متةدد  های یشته  ایجاد  وپروی ، وموز  
 Greinertاسه.)   ونها  ترین مه   از  ای حرفه  -فنّی  های وموز  

& Hanf, 2002 ) 

 دی  انگلسهتان   فنّهی   ومهوز    سهلحنتی   کمیسهیون   گیای  
 سهرمایه   به  توجه  و  اجتماعی  اصقحا   که  داد  نشان     1884 
 ,Hyland)  شهد   ای حرفهه   و  فنّهی   ههای  وموز   یشد  موج  

 از  قبهل   از  هها  وموز   این  ومریکا،  مثل  کشویهایی  دی  ( 2014
 مهدای    امروز   و  شد  اجرا  و  یییی برنامه  میقدی  بیست   قرن 
 ههای  کال   و  شالی  های کال   تجای ،  مدای   شامل  ای حرفه 
 پوشهش   زیهر   یا  فراگیهران   شالی،  دسازیتوانمن  هدف  با  فنّی 
 ,Brush)  دهنهد  مهی   قهرای   محهوی  مههای    شالی  های وموز  

 قهانون   اولهین   مثابهه  به  هیوز-اسمی.  سند     1917  دی  ( 2016
 وموزشهی   ههای  برنامه  یوی  فدیال  گذایی سرمایه  توسة   برای 
 تقویه.   و  یشهد   موجبا   و  یسید  تصوی   به  ای حرفه  و  فنّی 
 نیهی،   پرکینی  سند  521  بخش  دی  کرد   فراه   یا  ها وموز   این 
 کهه   اسه.   شهد    اشهای    یسهید،   تصهوی    بهه      1990  دی  که 
 طهوی  بهه   سهاختایمند   و  شهد   دهی سازمان  وموزشی  های برنامه 
 د،کنه  مهی   وماد   تخصصی  و  فنّی  مشاغل  برای  یا  افراد  مستقی  
 داینهد   بهاالتر   و  مهندسهی   کایشناسی،  مدایک  که  کسانی  حتی 
 (Ibid )  فنّهی   مؤسسا   نوزده ،  قرن  اول  نیم   دی  استرالیا  دی 
 طبقهها   بههرای  خوداصههقحی»  گههرو   حمایهه.  بهها  مکانیهه  
 نقها    دی  گرفه.،  مهی   نشهئ.   انگلی   کشوی  از  که  ،»کایگری 
 افهیایش   نیهی   ونهها   ههدف   کهه   شدند  أسی ت  استرالیا  مختلف 
 فراینهد   دی  بیشهتر   موفقیه.   بهرای   کهایگران   مههای    و  دانش 
 های وموز   بیست   قرن  اوایل  دی  تدیی  به  ولی  بود   یابی شال 
 ای حرفهه   و  فنّهی   یسهمی   ههای  وموز   سم. به  شالی  و  فنّی 
 ( Hager, 2005)  یاف.  سو  

 1940  تها   1910  از  ای حرفهه   و  فنّی  های وموز   ،نروژ  دی 
-اسهتاد   ومهوز    نظها    از  و  جهدا   عمهومی   های وموز   از    

 نظها    و  یافه.   تاییهر   ای حرفهه   مهدای    سهم.    به  شاگردی
 کهایگری   نهادههای   مهدیری.   بهرای   ها وموز   این  از  سیاسی 
 تهها  1920  از  سههوئد،  ید  ( Heikkinen, 2004)  کههرد  اسههتداد  
 کهایکردی   کهه   گرفه.   شهکل   دولتهی   وموزشی  نظا      1940 
 ای حرفهه   و  فنّهی   مهدای    شهامل   و  داش.  اجتماعی-سیاسی 
 از  دانمهایک،   دی  بود   محوی شال  مدای   این  دیسی  مواد  بود  
 پژوهشهگران   میان  اجتماعی  مشایک.  نوعی     1940  تا  1880 
 انههدازی یا   بههرای  کایفرمایههان  و  کههایگران  تجههای ،  حههوزة 
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 مویدنیهازِ   کای  نیروی  تربی.  برای  ای حرفه  و  فنّی  های وموز  
 تها   1880  از  نیهی   فنقنهد   دی  ومد   وجود به  جامةه  فنّی  مشاغل 
 گرفه.   شکل  متماییی  ای حرفه  و  فنّی  وموز   نظا      1930 
 جامةه    و  مدای   صنة.،  نهادها،  بین  کایی  شبک   جادای  با  و 
 کههرد  یشههد  خههوبی بههه  کشههوی  ایههن  ملههی  صههنایع  شهههری، 
 (Heikkinen, 2004 )  کشویهای  اغل   دی  اس.  یوشن  ونچه 
 مههایتی   ههای  ومهوز    مرحله    از  عبوی  از  پ   غربی،  ایوپای 
 شهالی   محویی.  با  ای حرفه  وموز   مراکی  شاگردی،  -  استاد 
 ای حرفهه   و  فنّهی   ومهوز    مراکهی   ادامهه،   دی  و  گرفه.   شکل 
 یسهمی   ای حرفهه   و  فنّهی   ومهوز    مراکهی   سپ   و  غیریسمی 
 شد   اجرا  و  یییی برنامه  کایبردی-علمی  های وموز   ازجمله 
 ( Hager, 2005)  اس. 

 کهایبردی -مهی عل  های وموز   دو ،  جهانی  جن   از  پ  
 کهه  ای گونهه  بهه   یافه.،   گسهتر    جهان  دی  ای سابقه بی  طوی به 
 صهنةتی،   کشهویهای   موفقیه.   ههای  شهاخ    از  یکی  امروز  
 و  کشهاویزی   صهنة.،   ههای  بخهش   دی  ها وموز   این  توسة  
 های وموز   تاییخ  ( 1388  سلسله،  و  )خرقانی  اس.  خدما  
 پایهان   زمهان   به  پودمانی  یو   به  صخصو به  کایبردی-علمی 
 که  بود  هایی ناهنجایی  ون،  عل.  و  یسد می  جهانی  دو   جن  
 و  اقتصهادی   توان  ها دول.  طرف ازی   ومد   پدید  کشویها  دی 
 نداشهتند   یا  کشوی  ادایة  قدی   و  دادند  دس.  از  یا  خود  مالی 
 و  خهود   مةها    امرای  برای  شتهبرگ ازجن   سربازان  ازطرفی  و 
 ههی    ،جنه    دویة  دی  ونهان   بودنهد    کهای   جویای  شان خانواد  
 طهر    بودنهد    ندیهد    جنگهی   های مهای   کس   جی  وموزشی 
 و  زمان  کمترین  دی  داد  اجاز   پودمانی  شکل  به  ها وموز   این 
 فراگیری  به  یا  سابق  سربازان  ،امکانا   حداقل  از  گیری بهر   با 
 ایهن   دی  کنهد    ههدای.   جامةه  مویدنیاز  و  خاص  مهای   ی  
 ،مجایسهتان   ،یوسهیه   دی  سهپ    و  ولمهان   دی  ابتهدا   که  یو ، 
 ههر   افهراد   شهد،   یایه    ایوپایی  کشویهای  از  برخی  و  لهستان 
 هایواحهد   توسه    بقفاصله  دیدند، می  وموز   که  یا  مهایتی 
 دی  یا  ون  و  شهدند  مهی   گرفته  کای به  مهایتی  نهادهای  و  صنةتی 
 بهه   کای  جویای  جوانان  نیاز  ازونجاکه  اما  بردند  می  کای به  عمل 
 و  مههایتی   و  علمهی   سهح    ایتقاء  و  بیشتر  های مهای   کس  
 یه    تنها  گذیاندن  با  شالی  یشد  نظا   چرخ   دی  گرفتن  قرای 

 وموختگهان  دانهش   تحصهیل   ادامه    یا   ،شد نمی  مرتدع  پودمان 
 اکنهون   و  شهد   بهاز   نیهی   باالتر  های دوی   به  ،پودمانی  های دوی  
 سهح    باالترین  تا  ایوپایی  کشویهای  اغل   دی  پودمانی  شیوة 
 یطهو  به  )همان(   داید  ادامه  شود می  نامید   ای حرفه  دکترای  که 
 ههای  دوی   کهه   داید  وجهود   فنّهی   هایی دانشگا   ژاپن  دی  مثال، 
 ایشههد  کایشناسههی  سههح   تهها  یا  کههایبردی-علمههی  تحصههیلی 
 های دبیرستان  کشوی  این  دی  ( 1381  )موحد،  دهد می  وموز  
 داید  وجود  نیی  صنةتی  مختلف  های حوز   دی  کایبردی  و  فنّی 
 صههنةتی  واحههدهای  جههذ   ونههها  وختگههانوم دانههش  غالهه   و 
 دی  ومهوزان  دانهش   که  داید  وجود  هایی کال   عقو  به  شوند  می 
 خیههاطی،  ماننههد  هههایی حرفههه  ومههوز   بههه  سههال  یهه   مههد  
 تشهکیل   با     1962  از  البته  پردازند  می  ون  مانند  و  ویایشگری 
 وموزان دانش  کایبردی،-علمی  و  ای حرفه  و  فنّی  های دانشکد  
 ایهن   دی  ازطرفهی،   شهوند    مراکی  این  واید  توانستند  ده   سال 
 بیش  که  داید  وجود  خصوصی  سال  ی   وموزشی  مراکی  کشوی 
 تمها    بودنهد    فةهال      1985  دی  فقه    ونهها   از  موید  4000  از 
 حهوزة   دی  کهایبردی -علمهی   دانشهکدة   یه    ژاپن  های استان 
 دهنهد  می  دیپل   فو   سال  دو  طی  که  )همان(  دایند  کشاویزی 
 سهحو    واید  دانشهگا    ازطریهق   تواننهد  می  وموختگان دانش  و 
 شههر   دی  ویچهی   کشهاویزی   دانشهکدة   شوند   باالتر  تحصیلی 
 دی  که  اس.  ها دانشکد   این  از  ای نمونه  ویچی  استان  اوکازاکی 
   شد   تأسی      1950 

 کهایبردی -علمهی   های وموز   و  مؤسسا   انوا   هند،  دی 
 جمةیه.   بهه   توجه  با  تا  داید  وجود  وموزی حرفه  مأمویی.  با 
 شههود   مبههایز   بیکههایی  پدیههدة  بهها  کشههوی،  ایههن  زیههاد  بسههیای 
 مؤسسها    واید  تواننهد  مهی   نهه    کهق    از  بةد  وموزان دانش 
 دو   ةدوی  دی  ای حرفهه   و  یفنّ  شاخ   کایبردی:-لمیع  وموز  
 مهدای     سهال  سهه   ةدوی  ل ،سها   سهه   یها تکنی  پلی  ،دبیرستان 
  برپایه   تکنسهینی   وموز    ماه  30  تا  12  های دوی   ،یفنّ  عالی 
 ،صهههنةتی  کهههایوموزی  مؤسسههها   ،فشهههرد   ههههای دوی  
 ،شهاگردی -اسهتاد   مهوزی و کهای   برنامه    ،محلی  های تکنی  پلی 
 و  )بینقهی   شهوند   پیشهرفته   ای حرفهه   و  یفنّه   کهایوموزی   طر  
 ( 1382  یضوانی،  سةیدی 

 1870  ههای  سال  از  ای حرفه  و  فنّی  های وموز   ولمان،  دی 
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 پیهدا   مناسبی  یشد  و  ایجاد  شالی  وموز   کایکرد  با  1920  تا 
 ای حرفه  و  فنّی  وموز   مراکی  هب  مستمر  وموز   مدای   کرد  
 ایجهاد   )دوول(  دوگانهه   وموزشی  نظا   تدیی  به  و  شدند  تبدیل 
 نظها    دی  ده   سال  تا  وموزان دانش  ( Heikkinen, 2004)  شد 
 سییده   تا  یازده   سال  از  و  کنند می  تحصیل  عمومی  وموز  
 ومهوزان  دانهش   شهوند   مهی   متدهاوتی   وموزشهی   های نظا   واید 
 عهالی   مهدای    واید  ای حرفهه   دیهپل    کس   از  پ   بااستةداد 
 شهوند  می  کایبردی(  -علمی  دانشگا   شوله/  )فاخوخ  ای حرفه 
 کایشناسههی  هههای یشههته  از  یکههی  دی  سههال  چهههای  طههول  دی  و 
 کهه   ها، شوله  فاخوخ  شوند  می  التحصیل فایغ  کایبردی-علمی 
 بهین   نیدیه    ایتبها    دهنهدة  نشان  شدند،  تأسی      1969  دی 
 بهیش    ،  2004  دی  هستند؛  ولمان  اشتاال  نظا   و  عالی  وموز  
 نژاد )ثاب.  شدند  مجموعه  این  واید  وموزان دانش  دیصد  53  از 
 از     2011-2012  تحصههیلی  سههال  دی  و  (1389  همکههایان،  و 
 تحصهیل   هها  شوله  فاخوخ  دی  دیصد  30  دانشجو،  میلیون  4/2 
   ( 1394  وزاد،  و  )محمدعلی  کردند می 

 از  یا  خهود   فةالیه.   کابردی-علمی  های دانشگا   هلند،  دی 
 39  حاضهر  دیحهال   و  کردنهد   وغهاز   میقدی  بیست   قرن  اواس  
 کهایبردی -علمهی   ههای  وموز   حوزة  دی  عالی  وموز   مرکی 
 دانشههگا   ویز،  کههایبردی-علمههی  دانشههگا   کههه  هسههتند  فةههال 
 ووانهی   کهایبردی -علمهی   دانشهگا    ومستردا ،  کایبردی-علمی 
-علمهی   دانشگا   بردا،  کایبردی-علمی  دانشگا   هوگوسکول، 

 دانشهگا    فهانتی،   کهایبردی -علمی  دانشگا   کریستین،  کایبردی
 ویندِسههی ،   کهایبردی -مهی عل  دانشگا   هان،  کایبردی-علمی 
 کایبردی-علمی  دانشگا   و  ویتنبرک  کایبردی-علمی  دانشگا  
 دوی   دی  هها  دانشهگا    این  تحصیل  مد   اند  جمله  ون  از  زوید 
 2  تها   1  ایشد  کایشناسی  و  سال  4  کایشناسی  سال،  2  کایدانی 
   ( Universities of applied sciences, 2019)  اس.  سال 

 بلژی   دی  کایبردی-علمی  و  ای حرفه  و  فنّی  های وموز  
 واحهدهای   مویدنیهاز   کهایگری   نیروههای   ومهوز    ههدف   با 
 (1831)  مهیقدی   نهوزده    قهرن   اوایهل   دی  صنةتی  و  تولیدی 
 بها   و  گرفه.   شهکل   اساسهی   قهانون   17  شهمای    مادة  براسا  
 اوایهل   دی  وکهای  کس   به  جوانان  دادن  سو   و  اشتاال  توسة  
 شهد    تحکهی    امروزی  سازمانی  ساختای  با  میقدی،  بیست   قرن 

 فنّهی   وموز   نظا   دی  عمیقی  اصقحا      1989  و  1980  دی 
-علمی  دای مقحع  های دوی   و  شد  ایجاد  کشوی  این  ای حرفه  و 

   ( 1398  بلژی ،  وموزشی  )نظا   شد  فةال  نیی  کایبردی
 هههای مهههای   کسهه   هههدف  بهها     1833  از  فرانسههه،  دی 

 بها   فناویانهه   و  ای حرفهه   ومهوز    خهاص،   شالی  دی  ای حرفه 
 تةریهف   شهالی   و  وموزشهی   ههای  مهای   از  ای گسترد   طیف 
 ییهههیی برنامهههه  و  سیاسههتگذایی   مسهههئولی.  اسههه.   شههد   
 وزای   برعهههدة  کشهوی   ایهن   ای حرفهه   و  فنّهی   ههای  ومهوز   
 دی  نیهی   ای حرفه  و  فنّی  های کال   اس.   ملی  وپروی  وموز  
 بهه   ویود  ومهادة   یا  ومهوزان  دانهش   و  هسهتند   فةهال   کشوی  این 
 و  فنّههی  صههقحی.  گواهینامهه   دییافهه.  بههرای  ملههی  وزمههون 
 مههدیک  و  ای حرفههه  و  فنّههی  ومههوز   گواهینامهه   ای، حرفههه 
 فرانسهه،   وموزشهی   )نظها    کنهد  می  ای حرفه  و  فنّی  کایشناسی 
 1398 )   

 بهها  ای حرفههه  و  فنّههی  کایشناسههی  هههای دوی    ،  1985  دی 
 خهاص   ای حرفهه   مشهاغل   دی  وموختگان دانش  مستقی   اشتاال 
 بهرای   بیشهتر   ای حرفهه   و  فنّی  مدای   فنقند،  دی  شد   تةریف 
 کهه   شهد   ایجهاد   افهرادی   ای حرفه  و  فردی  های مهای   توسة  
 ادامهه   تحصهیلی(   نهه    )سهال   سهیکل   دویة  از  بةد  توانند نمی 
 ,Education and Trainig in Finland)  دهنههد   تحصههیل 

 بها   ای حرفهه   ههای  ومهوز    لهستان،  وموزشی  نظا   دی  ( 2002
 خهاص   یشهال   دی  فراگیران  ذیریپ اشتاال  توان  افیایش  هدف 
 سهةیدی   و  بینقهی )  اس.  یافته  توسةه  و  ایجاد  شالی  گرو   یا 
   ( 1382  ،یضوانی 

 ای حرفهه   و  فنّهی   های وموز   تانیانیا،  وفریقایی  کشوی  دی 
 برای  جامةه  افراد  و  جوانان  خوداتکایی  توان  افیایش  هدف  با 
 دیگهران   و  خهود   بهرای   شالی  های فرص.  ایجاد  و  یابی شال 
 »موسهما »  وموزشی   قحةنام  با     1374  سال  دی  و  شد  ایجاد 
 نظها    واید  کهه   افهرادی   قحةنامهه،   این  براسا   یاف.   توسةه 
 نظها    همهان   چایچو   دی  شوند، می  ای حرفه  و  فنّی  وموز  
 تواننهد  نمهی   و  یسهانند  می  انپای  به  یا  خود  وموزشی  های دوی  
 کنند   پیدا  تحصیلی  مدیک  ایتقاء  نظری  وموز   نظا   ازطریق 
 ومهوزی  حرفهه    جنبه   ،ابتهدایی   حتهی   سهح    ههر   دی  همچنین 
 ( 1373  )لوز،  گیرد می  قرای  کیدأمویدت 
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 دی  کهایبردی -علمهی   ههای  ومهوز    یییی برنامه  توسة   با 
 ایتقهاء   نیی  ونها  اجرایی  و  محتوایی  کیدی.  صنةتی،  کشویهای 
 پیدا  دانشگاهی  های وموز   با  زیادی  یقاب.  که  نوعی به  یاف. 
 نظا   ایجاد  با  بیست ،  قرن  اواخر  از  استرالیا  دی  مثال،  برای  کرد  
 پههذیر   بههه  اقههدا   تکمیلههی  و  ای حرفههه  فنههی  هههای ومههوز  
 کنهای   دی  ( 1373  ولهی،  )شا   شد  خایجی  و  داخلی  دانشجوی 
 و  ای حرفهه   ومهوز    ملهی   کمیته    تشهکیل   با  ها، وموز   این 
 واحهدهای   بها   وموزشهی   مراکهی   منسج   ایتبا   ایجاد  ازطریق 
 بهازای   مویدنیهاز   کایبردی-علمی  های وموز   توسة   صنةتی، 
 از  چهرخش    ،تاییهرا   ایهن   اصهلی   محهوی   شهد    پیگیری  کای 
 کهردن   تجربهه   براسها    یادگیری  سوی به  یادگیری  های برنامه 
 میهدان   دی  مسائل  با  مواجهه  برای  فراگیران  ترتی  بدین  و  بود 
 بها   »کایمیکل»  نا   به  سندی  کشوی  این  دی  شدند  می  وماد   کای 
 ههدف   کهه   شهد   تهیهه   »استرالیا  ای حرفه  گواهینام »  محویی. 
 های وموز   برنام   به  دبیرستانی  های وموز   اتصال  ون  اصلی 
 دی  هههایی مهههای   تقویهه.  بههرای  تکمیلههی  و  ای حرفههه  فنههی 
 داینهد   نیاز  ونها  به  ها اتحادیه  و  کایفرمایان  که  بود  دانشجویان 
 )همان(  

 

 کاربردی-علمی  های آموزش  مسئولیت

 کشهویها   بیشهتر   دی  کایبردی-علمی  های وموز   مسئولی.
 بخههش  مراکههی  ایههن  تأسههی   دی  امهها  اسهه.،  دولهه.  برعهههدة 
 دی  داید   مشهایک.   دولتهی   های دستگا   کنای  دی  نیی  خصوصی 
 دی  تهری  یافتهه  سهازمان   نحو به  موضو   این  صنةتی  کشویهای 
 سیاسههتگذایی  مسههئولی.  بلژیهه ،  دی  اسهه.   انجهها   حههال 
 دول.  برعهدة  کایبردی-علمی  و  ای حرفه  و  فنّی  های وموز  
 محلهی،   مجل   برعهدة  ایال.  هر  دی  اجرایی  مسئولی.  و  ملی 
 وموزشهی   )نظا   داید  قرای  ایال.  وموز   وزیر  و  محلی  دول. 
 وموزشهی   نظها    اینکهه   بهه   توجه  با  ولمان،  دی  ( 1398  بلژی ، 
 مراکهی   همه    بودجه    و  اسه.   دولتی  کامق   کشوی  این  یسمی 
 برعههدة   اصهلی   مسهئولی.   کند، می  تأمین  دول.  یا  دانشگاهی 
 و  سهندیکاها   ماننهد   خصوصهی   بخش  و  اس.  دولتی  نهادهای 
 و  ییهیی  برنامهه   دی  کلیهدی   بسهیای   نقهش   اقتصادی  های بنگا  
 نهژاد  )ثابه.   دایند  مهایتی  و  کایبردی-علمی  های دوی   اجرای 

 یسمی  وموز   ساختای  اینکه  به  توجه  با  ( 1389  همکایان،  و 
 دی  و  بههود   برخهویدای   بیشهتری   شهدافی.   و  قهدم.   از  ولمهان  
 ای ویهژ    جایگها    دایای  مههایتی   ههای  ومهوز    ون  چایچو  
 ههای  وموز   مسئولی.  نظا   چگونگی  از  تجربه  کس   اس.، 
 اسها    ایهن   بهر    گیرد می  قرای  توجه  موید  کشوی  این  مهایتی 
 نمهودای   یا  ولمهان   مههایتی   های وموز   دی  ها مسئولی.  حیحه 
   دهد  می  نشان  (1) 

 و  و ا  بهی   بنی،  شرک.  مانند  بییگی  صنةتی  واحدهای  البته 
 و  هسهتند   کایبردی-علمی  وموز   واحدهای  دایای  نیی  بو  
 کننههد  مههی  جههذ   واحههدها  ایههن  از  وموختگههانی دانههش  غالبهها  
 ایهن   اقتصهادی   ههای  بنگها    چههای   یه    حدود  حاضر، دیحال 
 مشهایک.   نرخ  و  دایند  کایبردی-علمی  وموز   مراکی  کشوی 
 .یابهد  مهی   افیایش  بنگا   اندازة  با  دهند  وموز   اقتصادی  بنگا  
 ازجمله  هماهنگی  کلی  مرجع  ولمان  پژوهش و وموز   وزای  
 اساسهی   مشکق   حل  و  ای حرفه  های وموز   قانون  یاهبری 
 وموزشهی   مقهریا    براین، افیون  و  بود   ای حرفه  های وموز  
 دی  افتهد   مهی   جریهان   بهه   وزایتخانه  این  توافق  با  صرفا   جدید 
 کهایبردی -علمی  های وموز   بر  ل.دو  نیی  نیوزیلند  و  استرالیا 
 فنهی   ههای  وموز   نظا   دی  کند  می  مدیری.  و  گذایی سرمایه 
 دویة  واید  دوله.   هیینه    با  وموزان دانش  ،تکمیلی  و  ای حرفه 
 سههةیدی  و  )بینقههی  شههوند مههی  دبیرسههتان  دو   ةدوی  و  اول 
   ( 1382  ،یضوانی 

-علمی  وموز   برگیایی  مسئولی.  واگذایی  دیخصوص 
 خصوصههی  بخههش  صههنة.ِ  و  کههای  واحههدهای  بههه  کههایبردی

 دی  کایشناسهان،   برخی  ازنظر  داید   وجود  متةددی  های تحلیل 
 خصوصهی   بخش  کایخانجا   که  صنةتی،  ضةیف  کشویهای 
 واگهذایی   برخویداینهد،   پهایینی   فنهاویی   توان  و  مالی  بنی   از 
 مةقهول   کهایبردی -علمهی   ومهوز    مراکهی   سی تأ  مسئولی. 
 بالقوة  فراگیران  از  بییگی  بخش  اینکه  ویژ  به  یسد، نمی  نظر به 
 یهها  دولتههی  کایخانجهها   دی  ای حرفههه  و  فنّههی  هههای ومههوز  
 محقهق   از  نقل  به  ؛Caillods, 1993)  نیستند  شاغل  خصوصی 
-علمی  های وموز   اینکه  هب  توجه  با  ازطرفی،  ( 1383  مةین، 

 اصهوال    هسهتند،   ای پُرهیینهه   و  گهران   ههای  ومهوز    کایبردی
 دی  ویهژ   بهه   اقتصهادی   ههای  حوز   غال   دی  خصوصی  بخش 
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 ومیهی  موفقی.  تأسی   دی  گذایی سرمایه  توان  کشاویزی  بخش 
 ههای  وزمایشهگا    و  هها  کایگها    فاقد  زیرا  ندایند،  یا  مراکی  این 
 ههای  دی   اجهرای   توان  و  هستند  یوز  های فناویی  با  سازگای 
 بخهش   اسه.   الز   بنهابراین   نداینهد    یا  الز   کیدی.  با  عملی 
 تها   باشهد   تأسی   و  گذایی سرمایه  محوی  حوز   این  دی  دولتی 
 کای  ایباز  اختیای  دی  و  شوند  تربی.  توانمندی  وموختگان دانش 
 ( 1394  یحیمی، میر  )حاجی  گیرند  قرای 

 

 آموزشی  محتوای

 شهد    دنبهال   جههان   دی  متةهددی   یونهدهای   محتوایی،  بُةد  از
 قهرن   اول  نیمه    و  نهوزده    قهرن   اواخهر   از  استرالیا،  دی  اس.  
 وزمایشگاهی  های مهای   و  کایگاهی  تمرینا   کنای  دی  بیست ، 
 نیی  نظری  های وموز   ای، حرفه  و  فنّی  وموز   های نامهبر  دی 
 ,Hager)  شهود  مهی   ایائهه   فراگیران  دانش  سح   افیایش  برای 

 »کهای   با  وموز   اتصال»  محویی.  با  »مایوی  سند»  دی  ( 2005
 نظها    چهایچو    ملی،  کمیت   تشکیل  با     1980  ده   اواخر  از 
 ومهوز  دانهش   ههر   ون  براسها    کهه   شهد   دوینته   فنّی  وموز  

 مهههای   هدهه.  بایههد  وموزشههکد   دانشههجوی  یهها  دبیرسههتانی 
 و  عقایههد  مبادلهه   اطقعهها ،  وتحلیههل تجییههه  و  وویی جمههع 
 بها   کردن  کای  ها، فةالی.  دهی سازمان  و  یییی برنامه  اطقعا ، 
 ییاضهی،   فنهون   و  نظریا   کایگیری به  گرو ،  قال   دی  دیگران 
 دی  مثال،  برای  کند   کس   یا  فناویی  کایگیری به  و  مسئله  حل 
 تربیهه.  و  فنههی  ومههوز   مؤسسهها   دی  یادشههد   دویة  1200 
 مختلههف  هههای زمینههه  از  وسههیةی  طیههف  (TAFE) ای حرفههه 
 ولهی،  )شها    دههد  می  پوشش  یا  کشاویزی  و  خدماتی  صنةتی، 
 کهایبردی -علمی  های دانشکد   از  هری   نیی  ژاپن  دی  ( 1373 
-علمهی   دانشهکدة   مهثق    داینهد    وموزشهی   متةهدد   های برنامه 

 پروی   تحصیلی  های یشته  دایای  ویچی  کشاویزی  کایبردی
 سههبییجا   غیرتیئینههی،  و  تیئینههی  گههل  خههوک،  طیههوی،  گههاو، 
 باشهد  مهی   جها   میو   و  برن   ای، مییعه  سبییجا   ای، گلخانه 
   ( 1381  )موحد، 

 ای حرفهه   و  کهایبردی -علمهی   ومهوز    مراکهی   ولمان،  دی 
 برعههد    یا  فراگیران  به  کایوموزی  واحدهای  مةرفی  مسئولی. 
 هها  اتحادیه  همرا  به  کشوی  این  دول.     2004  ژوئن  دی  دایند  

 
 

 (1389نژاد و همکاران،  )ثابت های مهارتی آلمان ها در آموزش حیطه مسئولیت .1نمودار 
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 دی   متخصه    نیهروی   تقاضای  و  ای حرفه  وموز   ملی  بست » 
 همکایی  با  اند مکلف  طرفین  بسته  این  دی  کرد   ایائه  یا  »ولمان 
 شهرک.   به  مایل  که  جوان  هر  و  هرک   به  ایاال ،  با  تنگاتن  
 کنهد   مةرفهی   کایوموزی  محل  ی   اس.  مهایتی  های دوی   دی 
 طراحههی  و  یدیسهه  برنامهه   ( 1389  همکههایان،  و  نههژاد )ثابهه. 
 تنیهدگی  دیهه    و  بهود    کهای   دنیهای   نیازهای  براسا   دیو  
 دیسههی  برنامهه   مشخصهها   از  کههایبردی  و  نظههری  مباحههث 
 و  اسه.   هها(  شهوله   )فهاخوخ   کهایبردی -علمهی   های دانشگا  
 کایشناسهی   مؤسسها    این  دی  تحصیلی  مدیک  سح   وخرین 
 ( 1394  وزاد،  و  )محمدعلی  اس.  ایشد 

 

 گذاری سرمایه  روند

 نشهان   کایبردی-علمی  های دوی   گذایی سرمایه  یوند  بریسی
 بیشهترین   هها  وموز   این  ظهوی  اوایل  دی  ها دول.  که  دهد می 
 خصوصهی   بخش  ون  از  بةد  و  اند داد   انجا   یا  گذایی سرمایه 
 به  یب   ی  های دستگا   از  مجوز  اخذ  با  صنةتی  های شرک.  و 
 سهح    و  نهو    ازنظهر   انهد   کهرد    اقدا   مؤسسا   این  تأسی  
 کشهویها،   از  دیگهر   برخهی   و  هلنهد   کانهادا،   دی  مدیک،  اعتبای 
 مهندسی  کایشناسی  مةادل  کایبردی-علمی  کایشناسی  مدیک 
 کایشناسهی   شهود   مهی   بنهدی  دسهته   ای حرفهه   مدیکی  و  اس. 
 دی  داید   تمرکهی   مهندسهی   علهو    کهابرد   بهر   ردیکهایب -علمی 
 مثابهه  بهه   و  بهود    مهه    بسهیای   مهدیک   ایهن   نیوزلند  و  استرالیا 
 وموزشهی   نظا   دی  اس.   مویدپذیر   ای  حرفه  کامق   مدیکی 
 اطق   »مهایتی»  علو   مجموعه  به  کایبردی  علمی  نیی،  بریتانیا 
 ههای   دوی   شهود   مهی   ایائهه   پایهه   علهو    ایکنه   دی  که  شود می 
 عملیهاتی   دیو   حاوی  عموما  کشوی  این  دی  کایبردی-علمی 
 ,Donnelly)  اسه.   مرسهو    های وموز   با  مقایسه  دی  بیشتر 

ومهوز    برنامهه   و  تقویه.   اینکه  به  توجه  با  بنابراین    (2015
تأسی   جه.  زیادی  یی گذا سرمایه نیازمند  کایبردی   -علمی 
عملهی   بخهش   مناسه    اجهرای   منظوی  به وزمایشگا   و  کایگا   
بخهش   تمایهل   یها   تهوان   عهد    واسحه  به  دول.  اس.،  دیو   
برعههد    یا  حوز   این  دی  گذایی  سرمایه مسئولی.  خصوصی،  
 داید  

 

-علمزی   آمزوزش   مراکز    مدرسان  و  مربیان  تربیت
 کاربردی

 و  مربیهان   تربیه.   بهرای   مسهتقلی   عهالی   وموز   مراکی  وال اص
 کشههوی  ههر   ولههی  نهداید،   وجهود   کههایبردی-علمهی   مدیسهان  
 و  »مةل »  داید   خصوص  این  دی  ای ویژ   وموزشی  یییی برنامه 
 ای حرفهه   ومهوز    نظها    دی  شهاغل   وموزشی  کایکنان  »مربی» 
 کهای  بهه   وموزشهی   مراکهی   دی  ةلمانم  که دیحالی  هستند   ولمان 
 دی  شهاغل   فنّهی   و  تخصصی  نیروهای  مربیان  شوند، می  گرفته 
 تخصصههی،  دیو    کههایوموزان  بههه  کههه  هسههتند  کایخانجهها  
 مسهئولی.   دهنهد   مهی   ایائهه   یا  مهویدنظر   عملهی   های مهای  
 هنه  فر  وزای   بها   کشهوی   ایهن   دی  مةلمان  و  مربیان  وموز  
 مربیههان  اولیهه   ومههوز   برنامهه   باشههد  مههی  ایههاال   از  هریهه  
 مقهریا    و  ای حرفهه   ومهوز    قهانون   دی  اقتصادی   های بنگا  
 شهاغل   کایکنان  برای  اس.   ومد   مربی  های توانایی  به  مربو  
 وجهود   خاصهی   وموزشهی   مقریا   مهای ،  وموز   مراکی  دی 
 مرحله  چند  شامل  کایبردی-علمی  مدی   ی.ترب  دویة  .نداید 
 عهالی   مدیس   یا  دانشگا   ی   دی  تحصیل  مرحله  اولین  اس.: 
 10  تها   8  بر  بالغ  ایاال   به  بسته  تحصیل  زمان  که  اس.  مةادل 
 »تخصصهی -علمهی »  دیو   شهامل   دوی   محتوای  و  بود   تر  
 16  بهین   انتخا   امکان  اب  شال  به  مةحوف  تخصصی  )دیو  
 و  منسوجا   الکتروتکنی ،  سرپرستی،  و  اقتصاد  مثل  گرایش، 
 دایی، خانههه  و  تاذیههه  فضاسههازی،  و  ومیههیی ینهه   پوشههاک، 
 زبههان  )ادبیهها ،  عمههومی  دیو   و  اجتمههاعی(  مههددکایی 
 مرتب   محال   و  ویز   فییی ،  سیاس.،  ییاضیا ،  خایجی، 
 بخهش   ی   و  شناسی یوان  و  پداگوژی  شامل  »تربیتی  و عل»  با 
 مربیهان   باشد  می  هدته  چند  مد   به  مدای   دی  »(عملی  کای» 
 انجها    گهری  مربی  کای  ولمان  دی  اقتصادی  های بنگا   دی  شاغل 
 اختصهاص   وموز   امر  به  که  فضایی  یا  کایگا   دی  و  دهند می 
 اسه.   ممکن  افراد  این  البته  باشند  می  کای به  شاولم  شد   داد  
   باشند   داشته  نیی  دیگری  شالی  وظید   کوچ   های بنگا   دی 

 مؤسسها    دی  ای حرفهه   و  فنّی  مةلمان  تربی.  بلژی ،  دی 
 صهوی    سهاله  سهه   دویة  طهول   بها   مةله    تربیه.   یوزی شبانه 
 دای گواهینامهه   وقه.  پهای    اجتماعی  ءایتقا  های دوی   پذیرد  می 
 دی  ای حرفهه   و  فنّهی   مةل   تربی.  اصلی  مسیرهای  از  یکی  نیی 
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-علمهی   عهالی   سهح    دی  تهدیی    بهرای   اسه.    کشهوی   این 
 دی  عههالی،  ومههوز   دویة  پایههان  از  په    افههراد  نیههی  کهایبردی 

 و  کهرد    شهرک.   عملی  تدیی   های یو   تکمیلی  های دوی  
-علمهی   عهالی   وموز   مراکی  دی  تدیی »  وموزشی  گواهینام  

   ( 1398  بلژی ،  وموزشی  )نظا   کنند می  دییاف.  »کایبردی
 دایای  ایوپهایی   کشهویهای   سایر  همانند  نیی  سوئد  کشوی 

 ایشهد   کایشناسی  مدیک  اخذ  به  که  اس.  وموزشی  مؤسسا  
 دی  کهه   مدیسهانی   مؤسسها ،   این  دی  ود ش می  منجر  مهندسی 
 کنند، می  تدیی   کایبردی-علمی  و  ای حرفه  و  فنّی  های دوی  
 و  وموزشهی   ییهیی  برنامه  با  مرتب   دویة  سری ی   گذیاندن  با 
 و  )بینقهی   شهوند  می  تربی.  تدیی   برای  تدیی ،  های یو  
   ( 1382  ،یضوانی  سةیدی 

 بهرای   کهال    مةلمهان   وموز   مرکی  1919  دی  ه،فرانس  دی 
 دی  ونههها  تههدیی   بههرای  و  تشههکیل  مههدای   مةلمههان  تربیهه. 
 تکمیلهی   وموزشهی   دویة  سهری  ی   ای، حرفه  و  فنّی  های دوی  
 داوطلبهان   ( 1398  فرانسهه،   وموزشهی   )نظها    شهد   بینهی  پیش 
 بایهد   ای حرفهه   و  یفنّه   متوسهحه   ومهوز    مقحهع   دی  تدیی  
 دانشهگاهی    سهال  سه  دیپل   یا  کایشناسی  مدیک  دایای  حداقل 
 مهدیک   یها   ایوپا  اتحادیه  های دانشگا   از  یکی  از  شد  دییاف. 
 استخدا   از  پ   باشند   دیگر  یکشوی  از  سالهچهای  دانشگاهی 
 شهد    مةلمان  وموز   دانشگاهی   سسامؤ  واید  ونها  ،نامةلم 
 مهای    گواهینام  ای ویژ   یوموزش  دیو   گذیاندن  از  پ   و 
 مهههای    گواهینامهه  یهها  (CAPET)  یفنّهه  دیو   دی  تههدیی  
 موضهو    که  کنند می  دییاف.  ای حرفه  و  یفنّ  کال   دی  تدیی  
 اسههه.  مشهههخ   ون  دی  ای حرفهههه  و   عمهههومی  تهههدیی  
 (CAPLP2 )  دانشهگا ،   بهه   وابسهته   وکهادمی   هر  دی  ،1990  از 
 )نظها    کردنهد   کای به  وغاز  مةل   تربی.  دانشگاهی  انستیتوهای 
 ( 1398  فرانسه،  وموزشی 

 بهه   مربهو    کهه   ومریکها،   دی  شد  تصوی   قانون  اولین  دی 
 قهرن   اواسه    دی  اسهتةمای   دویان  کهایوموزی   های نامه موافق. 
 ای ویهژ    ههای  شایسهتگی   و  فنّهی   ههای  مهای   اس.،  هجده  
 دانشهگاهی   و  مههایتی   ومهوز    مراکی  کایوموزان  اساتید  برای 
 ایهن   دی  مهایتی  وموز   های نظا   توسة   با  شد   گرفته  دینظر 
 از  پشههتیبانی  بههرای  مناسههبی  مههالی  منههابع  و  برنامههه  کشههوی، 

 مههایتی   ومهوز    ههای  ناییتوا  ایتقاء  و  بازوموزی  های برنامه 
 ( Gordon et al., 2002)  شد  اجرا  و  بینی پیش  مدیسان 

 

   دانشجو  پذیرش  نحوة

 پهذیر    بهرای   متدهاوتی   فراینهدهای   مختلهف   کشویهای  دی
 داید   وجهود   کهایبردی -علمی  وموزشی  های دوی   دی  دانشجو 
-علمهی   ههای  شهگا  دان  بهه   ویود  بهرای   هلند  دی  مثال،  طوی به 

 دیپلمهه   افراد  و  گیرد می  صوی   ای گسترد   تبلیاا   کایبردی
 دانشهگاهی   ههر   البتهه   شهوند    مؤسسها    ایهن   واید  توانند می 
 و  مصهاحبه   ازطریهق   بةضها    ولی  داید  خاصی  ویودی  شرای  
 Universities of applied)  کننهد  مهی   اقهدا    تحصیلی  سوابق 

sciences, 2019 )  نظها    دی  وموز   به  ویود  برای  ولمان،  دی 
 همگهان   برای  ویود  یا   و  وجودنداید  خاصی  شر  پیش  دوول 
 ای حرفهه   وموز   های دوی   به  ویود  داوطلبان  ولی  اس.،  باز 
 بهه   موفقیه.   با  یا  وق. تما   مدای   دی  اجبایی  وموز   باید 
 نیههی  کههایوموزی  دویة  خصههوص  دی  ند باشهه  یسههاند   پایههان 
 دانشجو  خود،  تخصصی  حوزة  به  توجه  با  اقتصادی  های بنگا  
 گیرنههد مهی   برعهههد   یا  ومهوز     ههای  هیینههه  و  کهرد    جهذ   
 پهذیر    بهرای   اسهترالیا،   دی  ( 1389  همکهایان،   و  نهژاد  )ثاب. 
 نظههری  ونوزمهه  کههایبردی،-علمههی  هههای دوی   دی  دانشههجویان 
 به  توجه  با  دانشجو  پذیر   و  شود می  گرفته  فردی  صوی  به 
 و  مههویدنظر  شههال  عققههه،  میههیان  و  فههرد  قبلههی  تجربیهها  
 هشه.   از  ( Hager, 2005)  پهذیرد  می  صوی   وتی  های هدف 
 ههای  ویودی  به  سح   سه  ،TAFE  دی  موجود  های دوی   سح  
 های گواهینامه  ونها  به  که  ددای  نیاز  متوسحه  دیپل   مدیک  یئحا 
 ةدوی  شهامل   سهح    ی   ؛شود می  داد   دیپل  فو   و  کایشناسی 
 و  اسه.   متوسهحه   اول  سهیکل   نوموختگا دانش  برای  ماهه  18 
 افهراد   کهه   اس.  مدتی کوتا   های دوی   شامل  دیگر  سح   چهای 
 نیهی   ها دوی   این  به  ویود  برای  کند  می   داوم  کای  بازای  برای  یا 
-علمهی   مؤسسه    ههر   و  نهداید   وجهود   سراسهری   های وزمون 

 بیشههتر  و  داید  یا  خههود  خههاص  ویودی  شههرای   کههایبردی
 بهه   اقهدا    فهردی   وزمون  و  مصاحبه  تحصیلی،  سوابق  براسا  
 بهرای   ادشهد  ی  سحو   تما   های گواهینامه  و  شود می  پذیر  
 سههةیدی  و  )بینقههی  باشههد مهی   ثرؤمهه  بسههیای  بههازای  دی  اشهتاال  
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    (1382  یضوانی، 
 امهروز    غیرایوپهایی،   و  ایوپایی  کشویهای  از  بسیایی  دی 

 فراینهد   و  عملکهرد   فرایوی  متةددی  مشکق   و  ضةف  نقا  
 عههد   داید   وجههود  کههایبردی-علمههی  هههای  دوی   توسههة  
 ههای  ومهوز    محتوایی  مشکق   ترین مه   از  یافتگی سازمان 
 انهدک   گذایی سرمایه  ( Hyland, 2014)  اس.  ای حرفه  و  فنّی 
 و  فنّهی   ومهوز    ههای  فضها   و  هها  مکهان   تجهیهی   و  توسةه  دی 
 محتهوای   ضهةف   مراکهی،   ایهن   تربیتهی   نظا   ضةف  ای، حرفه 
 دیگههر  از  پهایین   مههای    بها   ایکهه  نیهروی   تربیه.   و  وموزشهی  
 ,Hyland & Winch)  اسه.   وموزشهی   نظها    این  های چالش 

-علمهی   ههای  ومهوز    نیهی   اجتمهاعی   اعتبهای   بُةد  از  ( 2007
 ایوپهایی   کشهویهای   حتهی   مختلهف   کشهویهای   دی  کایبردی

 وموزشهی   ههای  نظها    سهایر   بهه   نسب.  مناسبی  موقةی.  دایای 
 جوانهان   حضهوی   مانع  ای حرفه  و  فنّی  کایهای  سختی  و  نبود  

 کهاهش   ( Hyland, 2014)  اس.  شد   ها وموز   این  دی  نخبه 
 مهد ،  کوتها    ییهیی  برنامهه   نیازمنهد   هها  چهالش   و  مسائل  این 
 تهر  مناسه    شهرای    کردن  فراه   اس.   بلندمد   و  مد  میان 
 و  کهایبردی -علمهی   های دوی   وموختگان دانش  استخدا   برای 
 بها   ایشان  برای  بهتر  شالی  امنی.  و  حقو   بینی پیش  همچنین 
 اجتماعی  جایگا   افیایش  به  تواند می  ونها  کای  سختی  به  توجه 
 ههای  فنهاویی   کهایگیری  بهه   ازطرفهی،   بینجامد   ها وموز   این 
 ههای  وموز   دی  ا ایتباط  و  اطقعا   فناویی  مانند  جدیدی 
 و  ههای  ومهوز    ایهن   توسهة    بهه   توانهد  مهی   کایبردی-علمی 
 ( Ibid)  شود  منجر  وموختگان دانش  بیشتر  توانمندسازی 

 دانهش   انتقال  و  ایتقاء  کایبردی-علمی  های وموز   هدف 
 ایتقاء  و  کردن  هنگا  به  ویی، بهر   افیایش  مهای ،  ایجاد  کای، 
 بهه   و  بهایز   اسهتةدادهای   یشهد   شاغقن،  تجای   و  ا مةلوم 
 مشهاغل   تصهدی   بهرای   نهدتهه   اسهتةدادهای   دیوویدن  فةلی. 

 

 
 )مأخذ: نگارنده( کابردي در جهان -هاي علمی هاي آموزش . الگوي ایجاد و تحوالت برنامه2 نمودار
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 و  فنّهی   ههای  ومهوز    شهامل   هها    ومهوز   این  اس.   ای حرفه 
 کهه   اسه.   کشهوی   یسهمی   ومهوز    نظها    از  خهای    ای حرفه 
 اجهرا  به  کابردی-لمیع  مد  کوتا   های دوی   صوی  به  عمدتا  
 یسهمی   های وموز   قال   دی  که  هایی وموز   نیی  و  وید دیمی 
 طراحهی   بازایکهای   مویدنیاز  افراد  تربی.  برای  کایبردی-علمی 
   شود  می  اجرا  و 

 ههای  برنامه  کایبردی-علمی  های وموز   خاستگا   و  منشأ 
 بها   شهاگردی، –استاد  یو   به  که  بود  ای حرفه  و  فنّی  وموز  
 شهالی   توانهایی   کس   هدف  با  و  خصوصی  بخش  مسئولی. 
 صنةتی  انقق   با  زمان ه   و  بود   متداول  گذشته  های قرن  دی 
 -  نظهری   سهپ    و  عملی  های وموز   سم. به  تدیی  به  ایوپا 
 از  ادامه،  دی  کرد   پیدا  سو   دولتی  نهادهای  مسئولی.  با  عملی 
 وموزشهی   ههای  دوی   اجهرای   و  طراحهی   بها   بیست   قرن  اوایل 
 ههدف   بها   ها وموز   این  ای، حرفه  و  فنّی  یسمی  و  غیریسمی 
 دولتهی   بخهش   مسئولی.  با  و  اشتاال  توسة   و  بیکایی  کاهش 
 دی  گرفه.    شهکل   جامةهه   دی  خصوصهی   بخهش   مشایک.  و 
 شهالی   های مهای   و  دانش  کس   هدف  با  ست بی  قرن  اواخر 
 مختلههف  هههای عرصههه  دی  فنههاویی  ندههو   ضههری   افههیایش  و 
 هههای دانشههگا   خههدما (،  و  کشههاویزی  )صههنة.،  اقتصههادی 
 اجرایهی   مسهئولی.   و  ملهی   گهذایی  قهانون   با  کایبردی-علمی 
 سهح    شهد   تق   تدیی  به  و  شدند  تأسی   خصوصی  بخش 
 ( 2  )نمهودای   یابهد   ایتقهاء   نیی  ها وموز   این  اجتماعی  جایگا  
 از  برخاسههته  کههایبردی-علمههی  عههالی  ومههوز   حقیقهه.،  دی 
 و  بود  وکادمی   یسمی  ای حرفه  و  فنّی  های وموز   به  گرایش 
 مشهاغل   برای  دانشجویان  وموزشی  های دوی   این  دی  اکنون ه  
 ( Eichhorst et al., 2012)  شوند می  ربی.ت  خاصی  تخصصی 
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