
 

 

 مدرسه فنی )هنرستان(

Vocational School  

هاا  ههاانی ن نزاا      محور که در پی رقابت مدرسه فنی مکانی مهارت
ماهر به نهود آمده است. در  با ارها  اقتصاد  به کارکنان ماهر ن نزمه

گزار    محاور ن کاک    ها  مهارت این راستا بررسی تاریخچه آمو ش
ها  با ار اقتصاد  را به تربزت مدرسه فنی در ایران، سزر تحول ن نزا 

دهد. همچنزن نگاهی باه مدرساه فنای ا      آموختگان نشان می مهارت
دهد  می پرنرش ن با ار کار نشان ن کناسی، نظام آمو ش دیدگاه معرفت

  برا  درگزر کردن یادگزرندگان را ظرفزت که چرا این مدارس بزشترین
 دارند.  تجربزات خود ن ها برنامه در

 گسدرر،  آمدوش،   نظدا   ناكارآمدیی  های نشانه یبرخ ظهور
 در مداهر  نيمده  و مداهر  كاركندا   بده  ضرورت نياش و فناوری 

 ایجداد  بدا  تدا  داشدره  آ  بدر  را آموششی نظا  صنعت  مروليا 
 رفد   بدرای  جامعه  رسمی آموش، پيكره در تغييراتی بنيادین

 های شاخه فراگير كرد  و تأسيس. كننی اقیا  اساسی نياش این
اسدت   تصدمي   ایدن  نرایج اش آموششی  نظا  آموشی در ارتمه

 (. 1388)صالحی و همكارا   

 هدای  چدال   سداشی  جهدانی  ایدیه  و طرح كالین  به باور 
 ایجداد  سدب   و آورده وجود به جها  سراسر در را شماری بی

. اسددت شددیه جوامدد  تمددامی ميددا  اقرصددادی هددای رقابددت
 ها چال  این با برخورد در عالی آموش، نهادهای كه درحالی
 بده  نسدبت  فندی  مدیار   اندی  امدا   عمل نكدرده  موفق چنیا 
 بده  اما انی  برآمیه كار این عهیه اش خوبی به های عالی آموش،

 اخرصدا   و هدا  آموش، نوع این به ها دولت توجهی بی دليل
كداه    هدا  دوره ایدن  ها در نا  ثبت ميزا  كافی  بودجه نیاد 

آرای و  ه نقددل اش كشددری؛ بددTontopas, 2000) یافردده اسددت
 (. 1390همكارا   

 كده  اسدت  محدور  مهدارت  مكدانی  میرسه فنی)هنرسرا (  
 آورد  دسددت بدده بددرای تمایددل صددورت آمددوشا  در داندد 
 نهد   سدا   پایدا   اش پدس  هندری  البد    یدا  فنی های مهارت
 و افدزای   در افراد به فنی آموش، .رونی می آنجا به مروسطه
كنی  تدا ورود   فناوری كمک می و عبو  حوشه در دان  بهبود

 و ای حرفده  و فندی  هدای  توانمندیی  بده  كده  مشدالبی  افراد بده 
 ایدن ندوع   دارد  تسدهيل شدود.   نيداش  تخصصدی  هدای  مهارت

 و داند   افدزای   بدا  تدا  كندی   می كمک فراگيرا  به آموش،
 نياشهدای  بده  گویی و پاسخ پذیری انعطاف ميزا  خود  مهارت
در  بایدی  فندی  هدای  آمدوش،  .كنندی  برآورده را جامعه مهارتی

 هدر  ویدهه  نياشهدای  طو  شنیگی مدیاومت خدود را ح د  و   
 فنداوری جهدانی   موجد  گسدرر،   و كندی  برآورده را كشور
 در شدركت  گيدری   تصدمي   برای را افراد بایی همچنين. شود

 و كدار  محدل  در رهبدری  و كارهای گروهی فكری  جبسات
؛ 2002كندی )یونسدكو و سداشما  جهدانی كدار        آماده جامعه

 تددرین مهدد  اش یكددی .(1390نقددل اش سدداداتی و قهرمددا    بدده
 فندی  آمدوش،  كشدور  نظدا    هدر  آمدوش،  نظدا   هدای  بخ 
 اساسدی  هدای  مشدی  خط اشجمبه آ  به توجه و است ای حرفه

 اش پدي   سطح در كارآمی انسانی نيروی تربيت برای كشورها
 ;Kazamias & Roussakis, 2003) آیدی  مدی  شمار به دانشگاه

Simsek & Yildirim, 2000 .) 
بدر كسد     تأكيدی  بدا  ای حرفده  و فندی  های آموش، معموالً 

اندی و در   شدیه  تدیوین  پایده  اسدرخیامی  و فندی  هدای  مهارت
 كندی   ای عمل می حرفه آمادگی اش ناشی راسرای ارتقاء شغبی

(Hoachlander, 2005   آرای و همكدارا     ؛ بده نقدل اش كشدری
 دارنی نياش هایی را آموخره ان د كارفرمایا   اكنو   (. ه 1390

باشدنی.   داشدره  های عدادی  مهارت یا فنی لير های مهارت كه
 یددادگيری  رو، انددی اشد دانسددرن عبددارت هددا مهددارت ایددن

 داد  گدو،  كدرد    حسدا   خوانی   نوشدرن   در صالحيت
 ت كر راه اش پذیری ساش، كالمی  ارتباطی های مهارت مؤثر و
 خودبداوری  بدا  دی همدراه فدر  مدییریت  مسئبه   حل و خالق
رهبدری   و تيمدی  كدار  قاببيدت  فدردی   بدين  های مهارت قوی 

 گذشره پي  اش ماشينی شدی  نظدا    در كه درحالی. تأثيرگذار
 و بسدياری اش امدور   بدود  دسری های مهارت بر تأكيی صنعری 

 Mopinga et) شددی مددی كنرددر  و اداره كارخاندده بددا انسددا 

al,20051390مكارا   آرای و ه ؛ به نقل اش كشری.) 
 ایددن ( بددر1998) Hanhart & Bossio ( و1994لددی ) 

 نگداه  ندوع  و اقرصادی سياسی  فرهنگی  مقرضيات كه باورنی
 الگدوی  سه ظهور به ای رسمی  حرفه فنی آموش، به كشورها

- اسدراد  و وقدت  ای تمدا   حرفه و فنی آموش، محوری  باشار
 است. شیه منجر شاگردی 

 در كدده آمددوشی هسددرنی حرفدده مراكددز همددا  او  الگددوی 
 كشدورهایی  و اندی  شدیه  مسرقر خیماتی و توليیی مؤسسات
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 در .گيرندی  كدار مدی   را به آ  اش ژاپن و آمریكا انگبسرا   ماننی
 عرضده  مشدرر   طور به نظری  و عمبی آموش، دو   الگوی

 ضدعي   ارتباط آ   های ویهگی ترین اصبی اش یكی و شود می
 اش ایدرا   و اسپانيا فرانسه  ماننی یكشورهای. است كار باشار با

 ماننی كشورهایی كه سو  الگوی در. كننی می تبعيت الگو این
 كننددی  مددی رفرددار آ  اسددا  بددر سددوسيس و اسددرراليا آلمددا  

 كددار و میرسدده محدديط دو آمددوشی در حرفدده و تحصدديالت
 دوگانده  به آ  نظدا   بر این اسا  و گيرد می شما  صورت ه 
 ایدن  تشدكيل  بنایی شیر اصل كار با رتبطم گوینی. یادگيری می

 در (.Huddleston. & Oh, 2004) رود مددی شددمار بدده الگددو
 اش بسدياری  و دانمار  آلما   ماننی ای یافره توسعه كشورهای
 آمدوش،  براسدا   ای حرفده  و فندی  آمدوش،  دیگر كشورهای

 اش بخد   یک كننیگا   شركت كه معنی این به است؛ دوگانه
 را دیگدر  بخد   و ای حرفده  و فنی ار می در را خود آموش،

 گذرانندی  مدی  هسدرنی   مشدغو  فعاليدت   كده  هدایی  شركت در
(, 2011Koudahl.) 

هدای   هدا  شديوه   ای در دنيدا  نظدا    حرفه و های فنی آموش، 
اجرایددی و سدداخرارهای سدداشمانی مر دداوتی دارنددی. اش نظددر   

شدونی )روميدانی     مییریت و ساشما  به سه نظا  تقسدي  مدی  
اندی   ( كه عبارت1397شاده و همكارا    نقل اش عبا    به1389
 اشد 

سده  اساسدی     محاوس   ای یا  مرسهاه   الف( آموزش حرفه
ای  بدرای تربيدت كدارگرا      حرفه و میت فنی های ببنی آموش،

ها و مهنیسدا   موضدوعات درسدی     ماهر  تكنسين ماهر  نيمه
ها در میار  آموش، مروسدطه   نظری است. این نوع آموش،

های  های فنی  دانشكیه های فنی  آموششكیه   هنرسرا عمومی
شود. اداره نظا   ها و نيز نظا  دوگانه عرضه می فنی و دانشگاه
پرور، است و موظد    و ای با وشارت آموش، آموش، حرفه

آموشی مرتبط با شدغل را   است  برای جوانا   تسهيالت حرفه
  بدرای  ای بده بيكدارا   آمدوشی حرفده   فراه  كرده و اش راه بداش 

آموشی  ها در مراكز حرفه دسرر  كمک كنی. دوره  مشالل در
خالف میار  به لير اش داند  تخصصدی    شود؛ بر برگزار می

شود و به  مربوط به مهارت  درو  نظری دیگری عرضه نمی
شود. نقطده مهد     آموخرگا  گواهينامه مهارت داده می مهارت

طدور   ه بده آموشی باشار كار است كد  آموش، در این نوع حرفه

رود   مسرقي  به كمبودهای موجود و آنچده انرظدار اش آ  مدی   
 (. 1397شاده و همكارا    شود )عبا  محیود می
دسدره اش   آ ک سه ی اقتص دی   و آموزی دس کسب ب( حرفه

وسيبه كارفرمایا   دهی كه به های آموششی را پوش  می برنامه
ات و یدا  عرضه یا تأمين مالی شیه است و در پيروی اش مقرر

صورت داوطببانه  این خیمات را در اخريار كاركندا  خدود    به
آمدوشی بدر ایجداد مهدارت و      دهنی. ایدن ندوع حرفده    قرار می

بدداشآموشی بددرای كاركنددا  در طددو  عمددر سدداشمانی عرضدده 
های اقرصادی در قال  مراكز  آموشی بنگاه شود. نظا  حرفه می

و یددا كارگدداهی در صددنای  مروسددط و بددزر   جددوار یددا بددين
هدای كوچدک اجدرا     شداگردی در كارگداه   – صدورت اسدراد   به
شود. این شيوه آموش، مهارتی چو  خارج اش چدارچو    می

افری  منجر به میر  تحصديبی   نظا  رسمی آموش، ات اق می
 شود)هما (.   نمی

آماوزی    بر مرکز حرفاه  آموزی ب زاس ک س ی  مبتنی ج( حرفه
های مدرتبط   ارتاین نوع آموش، فنی كه هیف آ  عرضه مه

آموشی باشاركدار اداره   را بيشرر كارگزارا  حرفه با شغل است 
 كننی)هما (. می

 
 ای در ایران حرفه فنی آموزش تحوالت تاریخچه

 جییدی  معدارف  بده  توجه دارال نو   تأسيس اش پس ایرا   در
 بدر  روش بده  روش كه عادی میار  ایجاد بر عالوه و بيشرر شی

 شی. دایر نيز تخصصی میرسه چنی شی  می آنها افزوده تعیاد
 ، بده  1289 سدا   در ایرا  در دولری ای حرفه اولين میرسه
شی.  دایر  مسرظرفه صنای  میرسه نا  به المبک  ریاست كما 

 جند   اش پدي   تدا  كشدور  در موجدود  ای حرفه - فنی میار 
 آلمدانی  اتبداع  ویهه به و خارجی معبما  كمک دو  به جهانی
 اش ناشدی  اثدرات  دليدل  ، بده  1320 در سا . شینی می اداره
 بيشدرر  مر قين  نيروهای كشور اشسوی اشغا  و جهانی جن 

 بده  ها هنرسرا  ادارۀ شینی و خارج كشور اش خارجی معبما 
 بدده معبمددا  نيدداش پددس آ  اش. شددی واگددذار ایرانددی معبمددا 

افدزای    روش بده  روش ها هنرسرا  در آموش، برای مرخصص
 آموششددی تددأمين كددادر  ، بددرای 1338 سددا  اش. یافددت

 ممردداش گددا  آموخردده داندد  اش دوره هددا  چهددار  هنرسددرا 
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 اش پددس كدده. شددینی آلمددا  اعددزا  بدده كشددور هددای هنرسددرا 
 بدا . ای پرداخرندی  حرفده  - فندی  مراكز در تیریس به باشگشت 
 بدي   ای نيز حرفه - فنی معب  به نياش ها هنرسرا  تعیاد افزای 

 تربيدت معبد    بدرای  مراكزی واین ر اش. شی احسا  پي  اش
 ایجداد  معب  تربيت مركز قال  در ای حرفه - فنی های هنرسرا 

 1339 در سدا   ای حرفه - فنی معب  تربيت مركز شی. نخسرين
 تهرا  آلداش  پرور، در و آموش، عالی شورای تصوی  با ،
 مقدیماتی پسدرا    هنرسدرای  ندا   بده  مركدز  این و كرد كار به

هد  بده    ، مركزی 1340 سا  در. دكر آلاش را خود فعاليت
 شدی  امدا   تأسديس  دانشجو 33 با دخررا  فنی معب  تربيتنا  
 دوره. پرداخدت  آموششدی  فعاليدت  بده  سا  9 مركز فقط این

 ميدا   اش داوطببدا   و بدود  سدا   یدک  این مركدز  در تحصيبی
 مرعهدی  و پذیرفرده  صدنعری  هدای  هنرسدرا   گدا   آموخره دان 
. كنندی  پدرور، خدیمت   و ،در آمدوش  سدا   پنج كه شینی می

 هنرسدرای  بده  ،1340سدا   اش پسدرا   معبد   تربيدت  مركدز 
 ایدن  ادارۀ در برای همكاری. یافت نا  تغيير بهبهانی مقیماتی

 و فرانسده  ایرا   ای ميا  جانبه سه قرارداد سا  هما  در مركز
شدماری اش   آ  موجد   به و شی منعقی كار المببی بين مؤسسه

 جدذ   ایدن مركدز   به گوناگو  یكشورها اش فنی كارشناسا 
 اش شددماری هرسدداله قددرارداد همددين اسددا  بددر. شددینی
 بدرای  سدا   یدک  مدیت  بده  مركز این ممراش آموخرگا  دان 

 ایدن . شدینی  مدی  اعدزا   فرانسده  كشدور  به تكميل تحصيالت
 بده  آ  اش بود. پدس  برقرار ، 1346 تا سا  در عمل قرارداد
انسدريرو   نندید ما عدالی  مدیار   معبد    تربيدت  مراكدز  لير اش

 عدالی  میرسه و میار  بهیاشت های تكنولوژی و آموششگاه
. شدی  پدرور، تشدكيل   و آمدوش،  وشارت سدوی اش فنی تهرا 

 در دانشجو 200 با ، 1352 سا  در تهرا  عالی فنی میرسه
 بدرداری  نقشده  و الكررونيدک  برق  و ساخرما   راه های رشره
 بده  مركدز  ایدن  امور ، ادارۀ 1355 اش سا . كرد كار به آلاش

 امدور  دفردر  نظدر  پدرور، واگدذار و تحدت    و آموش، وشارت
 تربيدت  به دوره در پنج میرسه این. گرفت قرار عالی میار 
 سدا   اش امدا  اقدیا  كدرد    دیپب  فوق درجه آموخرگا  با دان 
. شدی  كارشناسی تبییل به مركز این تحصيبی ، دورۀ 1356

  ميدددا اش فندددی عدددالی میرسددد  دانشدددجویا  پدددس آ  اش

 عالی میرسه و تكنولوژی انسريرو دیپب  فوق آموخرگا  دان 
 پدس  تا مركز این. شینی می پذیرفره ورودی آشمو  راه فنی اش

 وشارت نظدددارت تحدددت اسدددالمی انقدددال  اش پيدددروشی
 ، بددا 1358 سددا  اش امددا پددرور، قددرار داشددت  و آمددوش،
 الیحد   مشدمو   این مراكدز   اسالمی انقال  شورای تصوی 
 وشارت در پوشدد  و شددینی هددا دانشددگاه هایواحددی ادلددا 
 انقدال   پيروشی اش گرفرنی. پس قرار عالی آموش، و فرهن 

 سددرادی انسددريروهای  واحددی ،  1358 سددا  در اسددالمی 
 مراكدز تربيدت   امدور  دفردر  در میار  بهیاشت و تكنولوژی

- عالی فنی میار  امور دفرر و شی ادلا  ای حرفه و فنی معب 
 وابسدره  آموششی واحیهای آ  اش پس .گرفت شكل ای حرفه 

 مجدید  پدذیر،  بدا  را  خود آموششی های فعاليت دفرر به این
- فندی  های ، آموششكیه 1365 سا  اش. دادنی دانشجو ادامه

 اجدرای  مواشات به عالی  میار  امور در قال  دفرر ای حرفه 
 های كارشناسی ناپيوسره را در برخی كاردانی  دوره های دوره

 شیدر  كده  فنی های آموششكیه كرد. انیاشی راه ها یهآموششك اش
 پدرور، كشدور   و وشارت آموش، عالی میار  كل ادارۀ نظر
 نظدر  ، شیدر  1387سدا   در سداخرار  تغيير با شینی  می اداره

 پدرور، قدرار   و آموش، وشارت در ) ( اعظ  پيامبر مجرم 
. آلداش كدرد   را خدود  فعاليدت  جییدی  سداخراری  بدا  و گرفت

 180اش بدي   به حاضر درحا  ای حرفه -فنی  های آموششكیه
در  كاردانی های دوره بر افزو . است یافره افزای  آموششكیه

. دارد وجود ناپيوسره كارشناسی های دوره نيز مراكز اش بعضی
- فنددی دانشددگاه در تصددوی  اسددا  ، بددر 1390 در سددا 

 قدرار  فنداوری  و تحقيقدات  وشارت عبدو    نظدر  شیر ای حرفه 
 برواندی  تدا  اسدت  تال، حاضر در درحا  دانشگاه این. گرفت

 كشدور  ای در حرفده   -  فندی  هدای  آمدوش،  به جیییی نگاه با
 روش دنيدا  فنداوری  بدا  مرناسد   را هدا  آموش، این رشی شمين 
 (.1397د  و همكارا   )به نقل اش طاهر طبوع كنی فراه 

 
   مدرسه فنی

 كده  ویدهه  آموششی اهیاف ای اش میرسه فنی با طي  گسررده
نقشدی   نيسدت   آموششدی  مدیار   توجه سدایر  چنیا  مورد
 مدیار  فندی در  . دارد توليی دان  و توسعه افراد اساسی در
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 را ظرفيت بيشررین كشورها  اش بسياری در معاصر های شكل
 تجربيات خدود  و ها برنامه در برای درگير كرد  یادگيرنیگا 

بدده  اش نگداهی دیگدر میرسده فندی      (.Billett, 2011) دارندی 
 ها مهارت ها  دان  به افراد تجهيز پرداشد كه برای می آموششی

 طدور  بده  یدا  ویدهه   مشدالل  در نيداش  مدورد  هدای  مهارت یا و
 (.Cedefop, 2014) مورد نياش است كار باشار در تر گسررده

 
 مفهوم مدرسه فنی از ابعاد مختلف

 ,Cedefopم هو  میرسه فنی اش سه جنبه قابل بررسی است )

 (د2017

 تربيت؛و تعبي  و شناخری معرفت دییگاه ال .

 آموش،؛ نظا  انیاش چش   .

 .(1كار )شكل  باشار یا اقرصادی دییگاه ج.

 یكدییگر  بدا  حدیودی  تدا  هدا  دیدیگاه  ایدن  با وجود اینكه 
امدا دانسدرن    نيسدرنی   مسدرقل  یكییگر اش و دارنی پوشانی ه 

 فندی  میرسده  گوناگو  های ویهگی بررسی درباره آنها  امكا 
 دهی. را می

 
 تربیت و تعلیم و شناختی معرفت از دیدگاه الف( مدرسه فنی

 توليدی  در ریشده  فندی  آمدوش،  هویدت  كه كرد ادعا توا  می
 توانی  می كه دارد انرقا  و كارگيری به باشنمایی  مرمایز  دان 

 ایدن  در. باشدی  همراه یادگيری و آموش، مرمایز های رو، با
 میرسده فندی   گدرا   پهوه  ميا  در خا  كانو  یک شمينه
كانو   این تواني  می ما شناخری  معرفت دییگاه اش. دارد وجود

  میالدی 2020و  2011، 1997 ،1977 ه ی ه ل ای دس مراسس حرفه ه ی هبرن م بنری طبقه و تعریف دس . تغییر1جرول 
 (Lytvyn et al, 2020؛ ISCED, 2015برگرفته از  )

 ه ل)میالدی( ای حرفه آموزش  تعریف بنری سویکرد طبقه

دسررسی بده آمدوش،    برنامه  مقصی و گيری جهت
عالی و پرور، جوانا  كارآشموده مدورد نيداش روش   

 جامعه است.

 بدرای  جواندا   آمدوش،  تضدمين  شرایط حاضر در میرسه فنی  ظي هو
 و رو پدي   های شركت نياشهای بر تمركز آینیه  و معاصر كار باشارهای
بده   فرضديه  ایدن . اسدت  پدذیری  رقابت ای بر حرفه تتحصيال تضمين

 ای  حرفده  مدیار   در آموش، محروای و ساخرار در معنای باشانییشی
 هدای  رو، و هدا  شديوه  اش اسر اده طحی س چنی فراینی آموششی معرفی
 .است پيشرفره صنای  ای برای حرفه آموش، پيشرفره

2020 

 هدیف  و( عمدومی  ای یا حرفه) برنامه گيری جهت
 مدیر   ندوع  با( عالی آموش، به دسررسی) برنامه

 سطح در. شود می تكميل( جزسی/  كامل) تحصيبی
 بدا آمدوش،   آمدوش، دانشدگاهی   ميا  تمایز  6-8

 .است نشیه عمبی هنوش اما شیه  مشخص ای حرفه

 و هددا مهددارت داندد   تددا اسددت شددیه آمددوشا  طراحددی داندد  بددرای
 یدا  مشدالل  طبقده  یدا  تجدارت  درباره شدغل   را خاصی های شایسرگی
 اسدت  ای ممكدن  حرفده  آمدوش، . كنندی  كسد   خدا   هدای  تجارت
 هدایی  برنامده  چندين  آميدز  موفقيت تكميل. باشی كار بر مبرنی های مؤل ه

 اشسدوی  كه شود می كار باشار با ای مرتبط حرفه های صالحيت به جرمن
 .شود می شناخره كار باشار یا و ربط ذی مبی مقامات

2011 

 هدیف  و( عمدومی  ای یا حرفه) گيری برنامه جهت
 و عدالی  آمدوش،  بده  دسررسدی  كدار   باشار) برنامه
میرسه فنی  آ  اشطریق كه است شیه معرفی( ليره

 .شود می مشخص

 عمبدی   هدای  مهارت كس  در كننیگا  شركت هیایت برای طوركبی به
 طبقده  یدا  تجدارت  یا خا  شغبی در اشرغا  برای الش  دان  و دان 

 منجر هایی برنامه چنين آميز موفقيت تكميل. است شیه طراحی مشالل
 مقامدات  اشسدوی  كده  شدود  مدی  كدار  بداشار  ای در حرفه مهارت یک به

 پدرور،   و آمدوش،  وشارت مثدا    عندوا  بده ) شدود  شدناخره  صالح ذی
 (.كارفرمایا  های انجمن

1997 

« آمدوش،  شمينده » و« آموش، سطح» تركي  با تنها
 .داد نشا  رامیرسه فنی  توا  می

 1977 .است نشیه ای عرضه آموش، حرفه اش تعری ی هيچ
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« شناخری» دییگاه برخالف« ضمنی دان  دییگاه»عنوا   به را
 داند   شناخری  دییگاه یک(. Neuweg, 2004) كني  خالصه

 آ (  دانسدرن ) صدریح  و بر كنی می در  اطالعات منزله به را
 چندين . شخصی بود  آ  تأكيدی دارد  لير و یارداسران انرزاعی 
 طدور عمدیه توسدط    بده  داند   كده  كنی می اسریال  دییگاهی

 بدرای . دارد كاربرد عمل در و شود می توليی عبمی های رشره
 شیدرا  اسدت   كارآمی بسيار محور معب  یادگيری دانشی  چنين

آموشا   دان  برای یافره ساشما  اطالعاتی اراسه منزله به تیریس
 صدریح  دان  نيز یادگيری نريجه. گيرد می قرار پرداش، مورد

 مدیاد  و كالدذ  بدا  را آنها توا  می كه است( ها نظریه قوانين )
 را داندد  ضدمنی   داند   دیدیگاه  مقابدل   در. كدرد  آشمدای  

طدور   بده  دان  كه كنی می تأكيی و كنی می در  تجربه منزله به
 و صدی شخ ضدمنی    (مهدارت  مهدارت   - دان ) عمبی عمیه

 با یادگيری) عمبی تجربه ایجاد یعنی یادگيری. است موقعيری
 بدا  كه شود می تبقی فراینیی اجرماعی عنوا  به و( انجا  داد 

 طدور  به تیریس. افری می ات اق عمبی جوام  در پذیری جامعه
 آ  در كدده اسددت یددادگيری محدديط ایجدداد معنددای بدده عمددیه
 .كننی كس  تجربه تواننی  آموشا  می دان 

 
 پرورش و نظام آموزش منظر از ب( مدرسه فنی

مديالدی   بيسر  قر  دو  نيمه میرسه فنی در نوین های بخ 
 ای ندوین   عدالی و حرفده   آمدوش،  با گسرر، .به وجود آمی
 كده  ای توسدعه بيشدرری یافدت. درحدالی     حرفده  - آموش، فنی

 دهده  اواسدل  اقرصدادی  ركدود  و   1970 دهه اقرصادی بحرا 
 ای شدی.  هدای ندوین حرفده      منجر بده برنامده  1990و  1980

 مجید آموش، برای هایی برنامه و جوانا  بيكاری به پرداخرن
   افدزای  (اسدت  كار باشار فعا  سياست اش بخشی الب  كه)

 كنندیگا    عرضده  اندواع  میرسه فنی  های شكل انواع در كبی
دارد كده منجدر    وجود بودجه های كار و ساش و مناب  و سطوح

نظددا   .ررده شددی  م دداهي  آمددوش، فنددی شددی    بدده گسدد 
ای   حرفده  توسعه و تكامل شيوه پرور، با توجه به و آموش،

 این نگاه كه كنی  می نگاه مؤسسه یک عنوا  به میرسه فنی به
 هدای  رو، حدا    ایدن  یابدی. بدا   مدی  تكامدل  شما  با گذشت
یدک   مثابه به رامیرسه فنی توا    می كه دارد وجود گوناگونی

 مانندی  گونداگونی  كدارگيری م داهي    یاد كدرد؛ بدا بده   نهاد قبم
میرسده   نظا   منزله بهمیرسه فنی  بخ   منزله بهمیرسه فنی 

 یدا  جامعده  منزلده  بده میرسه فندی   ساشمانی  شمينه منزله بهفنی 
در (. Heikkinen, 2004) فرهنگدی ویدهه   منزله بهمیرسه فنی 

اهميت  یواحی ساشما  یا نهاد  مثابه یک تبقی میرسه فنی به
 نهدادی  شنیگی اش ای شیه شناخره بخ  كبی  طور به كه دارد 

 كنندددیگا   عرضددده دهدددی. بددرای نمونددده   مدددی تشددكيل  را
 بودجده  تدأمين  هدای  سداشما   نظارتی  مقامات كننیگا   تقاضا

 سداخرارهای  و هدیف   هدای  گدروه  هدا   برنامده  انواع عمومی 
 را دینها دییگاه این اش بخشی هر كیا  میرسه فنی حاكميری
( تغييدر در تعرید  و   1دهنی)هما (. در جدیو  )  می تشكيل
 ای و فنی نشا  داده شیه است. های حرفه بنیی برنامه طبقه

 
 کار بازار و اقتصادی منظر از مدرسه فنیج( 

 های شمينه با ویهه  شغبی مسيرهای به دسررسی بامیرسه فنی 
. یكند  مدی  كمک اجرماعی های بنیی طبقه در اقرصادی فعاليت

 نيداش  مدورد  های نگر، و ها شایسرگی ها  مهارت این میرسه
 كدارگرا   بده  كندی و  را فراه  می كاری های نظا  و ها شركت

 بهردر كنندی    را خدود  كداری  شدرایط  تدا  دهی می را امكا  این
 كسد   امكدا   سطوح آموششدی در ایدن مدیار     كه درحالی
 هددا شددركت .(Thurow, 1975) آورد مددی فددراه  را مهددارت

 باشار در ها كننیگا  به مهارت عرضه و های تقاضاكننیگا نياش
 مزایدایی  فندی  میرسده (. Green, 2013)دهنی می نشا  كار را
هدایی   امدا ابهدا    دارد. كارگرا  و كارفرمایی های ساشما  برای

دانددا  و حرددی   در ایددن ارتبدداط وجددود دارد كدده اقرصدداد   
مسئوليت  شناسا  به طرح آ  پرداخره انی. برای نمونهد جامعه

بدر عهدیه چده افدراد یدا       فندی  میرسده  هدای  پرداخت هزینده 
ناشی اش اخرالف ميا   «صنعری شكاف» و هایی است؟ ساشما 

من عت كارگر با كارفرما چگونه با اقیامات میرسه فنی حدل  
 اقرصداددانا   سؤاالت قابل تأمل را بيشدرر  این قبيل شود؟. می

 امددا  (Becker, 1994) انددی پددرور، مطددرح كددرده و آمددوش،
 صدنعری  روابط و اشرغا  های نظا  روی بر كه شناسانی جامعه

 انی.  با این سؤاالت و ابهامات مواجه شیه نيز كننی  می كار
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 مدرسه فنی بندی طبقه

بدرای   را افدراد  كده  است شیه طراحی ای گونه بهمیرسه فنی 
 بدا  طدور مسدرقي    بده  رو ایدن  اش و كندی  می آماده كس  حرفه

 كبدی  طدور  بده . است ارتباط در كشور یک ابترق و وری بهره
میرسده فندی    م هدو   كه شود می در ادبيات این حوشه تصور

 (.Cornford, 2005) اسدت  دانشگاهی لير آموش، به محیود
 شیدر  هدای  دسدره  در توا  می را میرسه فنی نظری  دییگاه اش

 :(Grubb & Ryan, 1999) كرد بنیی طبقه
 شغل به اوليه ورود برای را دافرا  اشتغ ل از قبل مرسهه فنی

 سدنری  هدای  برنامده  به شدكل  كشورها بيشرر در. كنی می آماده
همچندين در   شود  دییه می میار  در ای حرفه و فنی آموش،

 عندوا   بده  كدار  هدای  محل در و میار  برخی اش كشورها در
 بدا  شدود. اداره مدیار  فندی البد      دیدیه مدی   نظا  دوگانده 

 .است كشورها ور،پر و آموش، های نهخاوشارت
 و فنداوری رشی  افراد  شغل تغيير به توجه با  استق ء آموزش
 شددغبی  ءپيشددرفت و ارتقددا  تددر شددی  وظددای     پيچيددیه
 شود. مهيا می شالل افراد برای بيشرری های آموش،

 كده  كمک به افرادی اسدت  این آموش، برای  مجرد آموزش
افرن بدرای ید   وجو جستانی یا در  اش دست داده را خود شغل

 بدرای  الش  هدای  خواهنی مهارت می شغبی جییی هسرنی و یا
 در افددراد تعریدد  بددر بنددا. دهنددی توسددعه را اشددرغا  خددود

 اندی؛  داشدره  را كدار  بداشار  تجربه پي  اش باشآموشی های برنامه
 بدا  مسدرقيمی  ارتبداط  اسدت  ممكدن  مجدید  آموش، بنابراین 
 .باشی نیاشره انی  داشره تر پي  كه شغبی

 یدا  حاشديه  در ندوعی  بده  كده  افدرادی  برای  م نیدس آموزش
 طدور  بده  اندی  مناسد  اسدت.    بوده اصبی كار نيروی اش بيرو 
 یدا  و اندی  نكدرده  كدار  طوالنی میت شمانی كه افرادی معمو 

 . نیارنی كار باشار در ای تجربه هيچ
 

   مدرسه فنی مزایای دسته بندی

 بر سيکكال شناسی نوع یک كارگيری به بامیرسه فنی  مزایای
نرایج  به دو بعی اقرصادی و اجرماعی )در سده   ماهيت اسا 

مزایدای میرسده    شود. سطح خرد  مروسط و كال ( تقسي  می
فنی در سطح خرد بدرای افدراد در هدر دو بعدی اجرمداعی و      
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 (.Cedefop, 2017) مرسهه فنیه ی  . چ سچوب مفهومی از ویژگی1 شکل
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 برای مزایا) مروسط سطح. است تحبيل و تجزیه اقرصادی قابل
در نظر  (عهجام كل مناف ) كال  سطح و( ها گروه/  ها شركت

 سدطوح  درمیرسده فندی    طور كبی مزایدای  شود. به گرفره می
شناسدی   (  ندوع 2شدكل )  .هسدرنی  وابسره یكییگر به مخرب 

 (.Cedefop, 2014) دهی مزایای میرسه را نشا  می
 

 اقتصادی بعد

 :کالن سطح

 ارشیددابی دربدداره تحقيددق  مرسهااه فناایاقتصاا دی  باا زد 
 نظدر  اش میرسه فنی در خصوصی و دولری های گذاری سرمایه

 .اقرصادی رشی و سودآوری
 ندابرابری  و بيكداری  كداه  ی  مرسهه فن از ک س ب زاس نت یج
ای  حرفده  صالحيت دارای كه افراد اش بيشرری تعیاد اش ناشی
 .هسرنی

 :متوسط سطح

 نظدر  اش آمدوش،  مزایدای  و هدا  ینده هز  ها   شارک   عملکرد
 عمل. ابركار و سودآوری

 بدرای  فدردی  هدای  ظرفيدت  و هدا  توانایی  ک سکن ن وسی بهر 
 .میرسه فنی اش پس دهی  سود به كمک

 :خرد سطح

 ادلدا   مهدارت   تطابق عی  كاه  شغل  یافرن كس  درآمی 
 شدغبی  هدای  فرصدت  بخد    رضایت دسرمزد با كار باشار در

 ای. حرفه وضعيت و شغبی پيشرفت برای بيشرر
 

 اجتماعی بعد

 :کالن سطح

 ميدا   در ای حرفده  هدای  فعاليدت  تأثيرویه  گذاسی دو ه تأثیر
 مهارت. پيشرفت بر خانواده تأثير چگونگی و ها خانواده

 

 در سطح کالن

 در سطح خرد

در سطح 

 متوسط

            

         �    /        

     

      

                

                 

               

                                   

      

                

�  �                   

               

            

         

 مزایای اقتصادی مزایای اجتماعی

 
 

 (.Cedefop, 2014) مرسهه فنیشن هی مزای ی  نوع .2 شکل
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 پدرور، و  و آمدوش،  چگونه  بهراش  و ای حرفه بین سوابط
 حمایدت  مبدت  یدک  سدالمت  اش تواننی ای می حرفه بهیاشت

 .كننی
 تحمدل   مثا  عنوا  به كه بعیی چنی م هو   اجتم عی انسج م
 و اجرمدداعی سددرمایه) اطالعدداتی و رسددمی كهشددب اعرمدداد 
 .شود می گيری انیاشه ليره و( ارتباطی
           د      د      د        د    د                   چ   �
�             . 

 :متوسط سطح

هددای  آمددوش، در ای حاشدديه و محددرو  هددای گددروه پوشدد 
 ای. حرفه و فنی

 :خرد سطح

 رشدی  بدر  آ  تدأثير  و افراد شنیگی كي يت  شخصی زیستی به
 ,Lettmayr & Riihimäkiانگيددزه ) و نگددر، شخصددی 

2011.) 
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