
 

 

ي افریقـا هـاي علمـی کـاربردي در         آموزش
  جنوبی

TET: South Africa 
، بـه لحـاظ     افریقـا  قاره بخش ترین جنوبی در جنوبی يافریقا

 ؛پنجمین کشور جهان است و سـه پایتخـت   و بیست وسعت
مرکـز قانونگـذاري و   (2تاون ، کیپ )پایتخت سیاسی (1پرتووریا
 بر ایـن   افزون. دارد) پایتخت قضایی (3و بلوم فونتین  ) پارلمان

 مرکز اقتصادي ایـن     مثابه به 4سه پایتخت از شهر ژوهانسبرگ    
  ). 29، ص 1389نیا،  حمیدي(برند  کشور نام می

 هـر  از بیشتر نژادي تفاوت و قومی ترکیب جنوبی يافریقا در

 از. اسـت  بـوده  گـذار  تأثیر آن ساله صد روند در دیگري عامل

 هـا  گـونی دگر م1910 سـال  در کـشور  ایـن  اسـتقالل  زمـان 

 نظـام  طراحـی . اسـت  بوده مذکور عامل تأثیر تحت وتغییرات

 پایـان  از پـس  و نـژادي بـوده   جـدایی  نظام اساس بر آپارتاید

 بـر  کـشور  سیاسـی  سـازماندهی  م1994 سـال  در آپارتایـد 

سـنایی و  (شـد   منطبـق  بومیـان  قـومی ونـژادي   هـاي  واقعیت
یـان   سـازش م   ءهایی که براي ارتقـا     برنامه). 79 :1392وفایی،
ي جنـوبی بـه   افریقـا توان در   را می  ،ها اثر مثبت گذاشته    گروه

ي جنوبی مملو از تعارض، این      افریقادر  . خوبی مشاهده کرد  
ها معطوف به آموزش جوانان درباره حقـوق بـشر و            آموزش

ــیش ــابرابري   چگــونگی پ گیــري از خــشونت ســاختاري و ن
). Bar-Tal & Bennink,2004:29(اقتــــصادي اســــت 

خوبی از عبـارت معـروف       ي جنوبی به  افریقابودن  یقومیت چند
مردم رنگین کمان   « سر اسقف کیپ تاون یعنی     5دسموند توتو 

ایـن  ). 210ص   :1389نیـا،     حمیـدي ( قابل درك است  » 6خدا
ي جنـوبی دارد  افریقاعبارت نشانی از تنوع و تکثر در جامعه   

ي جنوبی با وجـود     افریقاو از این رو احزاب سیاسی و ملت         

                                                 
1 Pretoria 
2 Cape Town 
3 Bloemfontein 
4 Johannesburg 
5 Desmond Tutu 
6 The Rainbow People of The God 

 برايرسمیت شناختن زبان کلیه اقوام،       وه قومی و با به     گر 11
ــد     ــت کردنـ ــمحالل حرکـ ــه و اضـ ــوگیري از تجزیـ جلـ

  ).1390امیریان،(
 درصـد از تولیـد   75ي جنـوبی  افریقابه لحاظ توان اقتصادي   

 را دارد و ثروتمندترین کـشور      افریقاناخالص ملی در جنوب     
ن رونـد صـنعتی شـدن ایـ       . شـود   محسوب می  افریقادر قاره   

غـاز شـد و بـا کـشف     آ مـیالدي  19کشور از نیمه دوم قـرن     
اهنـگ ایـن رونـد سـرعت        1886 و طال در     1867الماس در   

بیشتري گرفت و از آن زمـان تـاکنون ایـن کـشور در سـایه                 
ریـزي شـده و      شـده و برنامـه     هاي دقیق، کارشناسـی    سیاست

ریـزان دولتـی و بخـش خـصوصی، صـنعتی            همکاري برنامه 
ــشه ــوع  ری ــهدار و متن ــرده اســت   را پای ــذاري ک ــان، (گ امیری
اســاس مــدت زمــان زیــادي اســت کــه  ایــن بــر). 1390:152

ناپذیر   هاي جدایی   از ویژگی  7»اي تربیت حرفه آموزش فنی و    «
آمـوزش  . ي جنوبی شـده اسـت     افریقاپرورش   و نظام آموزش 

رشد اقتصادي محسوسی را در جهـان   اي تربیت حرفهفنی و 
هـاي اخیـر ایـن سـبک         ر سـال  رقم زده است و از ایـن رو د        

لـین و   مـک ( آموزش مورد توجه و استقبال زیادي قرار گرفته
تعجبی ندارد کـه در  ). 2016، ؛ به نقل از بلوم    2009ویلسون،  

ي جنوبی نیـز متوجـه      افریقازمینه عملکرد اقتصادي ضعیف،     
ي جنوبی، در پاسخ بـه      افریقادر نتیجه   . این پدیده شده باشد   

گیرندگانی که واجـد شـرایط تحـصیالت        نیاز آن دسته از یاد    
هــاي پــس از مدرســه، دانــشگاهی نیــستند، شــرکت در دوره

کاربردي و توسعه مهارت ها      - دانشگاهی، آموزش علمی  پیش
-، در دوره  نمونـه  براي. ه است  و گسترش داد    کرده را تشویق 

-ها در سـال    نام  ثبت شمار،  آموزي مهارت و هاي آموزش فنی  

 نفر 650000به   نفر 350000، از   دي میال 2013 تا   2010هاي  
  ). Blom, 2016(افزایش یافته است 

هاي فنی و مهارت آمـوزي کـه        هم راستا با گسترش آموزش    
هاي توسعه اقتصادي در آفریقاي جنوبی را فراهم کـرده   زمینه

                                                 
7  Technical and Vocational Education and Training(TVET) 
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ها در تأثیرگذاري بر ایـن      است؛ بررسی نقش کلیدي دانشگاه    
 ایـن  بـر  )2015(1بیلـی  و مـازن  کلویـت، . روند اهمیت دارد  

 و همکـاري  عـضوسازمان  کشورهاي با مقایسه در که باورند
 حوزه دو هر در دانش آنها در که) OECD (2اقتصادي توسعه
در افریقـا، فقـط ایـن        شـود،   مـی  تولیـد  خصوصی و عمومی
دانـش بـه شـمار       تولیـد  مراکز مهـم   ها هستند، که از   دانشگاه

 تـري چـشمگیر  نقش ،بتوانند افریقا هايدانشگاه اگر. روند  می
 گـذاري   سـرمایه  امکان باشند، داشته قاره اقتصادي توسعه در

: 2018(3سوریامورسـی . شـود   مـی  مهیا دانش حوزه در بیشتر
 دیگـري  زمـان  هر از بیش امروزه که است باور این بر) 317

 و علم میان رابطه اهمیت درباره گذاران  سیاست و دانشمندان
 تولیـد  در آفریقـا  سهم جهانی مقیاس در. اند  عقیدههم توسعه
 نـشان  ایـن  و اسـت  جهـانی  تولیـد  کـل  از درصد 1,6 دانش

 نبـوده  چشمگیر آفریقا هايدانشگاه در دانش تولید که هد می
 & Cloete, Maassen and Bailey, 2015; Chiware) اسـت 

Becker, 2018) .  
 کـشورهاي  سـایر  بـا  مقایسه در جنوبی افریقاي حال در   این  با

 واقع در. رسد می نظر به متفاوت اندکی دانش تولید ،افریقایی
 گذشته هاي دهه طی افریقا هاي دانشگاه در پژوهشی تولیدات

 کـه  هـایی  پـژوهش  از دولـت  زیـرا . بوده است  افزایش به رو
 بــه عــالی اســت، آمــوزش و تربیــت دپارتمــان تأییــد مــورد
ــیوه ــاي ش ــف ه ــت مختل ــی حمای ــد م ــل. کن ــه دلی ــد ب  رش
از  و تأمین بودجه   پژوهشی هاي  زیرساخت در گذاري  سرمایه
 تـأمین  سازمان ترین  اصلی( )NRF (تحقیقات ملی بنیاد سوي

حمایـت از    بـراي  جنـوبی  افریقـاي  دولـت  تحقیقاتی بودجه
 ،)محققـان  و دکتـري  پـست  تکمیلی، تحصیالت دانشجویان

 افـزایش  حـال  هاي افریقاي جنوبی در   ها در دانشگاه  پژوهش
  ).(Chiware & Becker, 2018 است

                                                 
1 Cloete, Maassen and Bailey 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 
3 Sooryamoorthy 

 مـیالدي بـه    2005 سـال  از فنـاوري  تأسیس  تازه هاي  دانشگاه
ازتعهدات نهادهاي آموزشی که عمـدتاً مـشغول انجـام           بعد،

-هاي آموزشی هستند، گذر کرده و بـر روي فعالیـت            فعالیت

 کـاربردي  علـوم  در تحقیقـات . هاي پژوهشی متمرکز شـدند    
اوري هـاي فنـ    در دانـشگاه   تمرکـز  اصـلی  هـاي  زمینه از یکی

 علوم یا علوم هاي  دانشکده راستا  این  در. است جنوبی افریقاي
 از حمایـت  بـراي  مختلفـی  پژوهـشی  واحـدهاي  و کاربردي
در واقـع   . شـده اسـت    تأسـیس  کـاربردي  علوم هايپژوهش
 از کـه  هایی  زمینه از یکی منزلهبه کاربردي علومهاي  پژوهش

 فریقـاي ا اقتصادي توسعه به) NSI(4 نوآوري ملی سیستم راه
 & Chiware). شـود  مـی  دیـده  کـرد،  خواهـد  کمـک  جنوبی

Becker, 2018).  
کلی در افریقاي جنوبی شش دانـشگاه فنـاوري وجـود      طور  به

  : دارد که عبارتنداز
 (CPUT) 5دانشگاه فناوري پنینسوال کیپ

 (CUT)6دانشگاه فناوري مرکزي

 (DUT)7دانشگاه فناوري دوربان

  )MUT (8دانشگاه فناوري مانگوسوتو

 و ) TUT(9دانشگاه فناوري تیشوان

ــاوري وال  ــشگاه فن  ,VUT .(Chiware & Becker(10دان

2018).( 

 سـال  در جنـوبی  افریقـاي  اسـتقالل  دنبـال  به ها  دانشگاه این
بـه  . عالی به وجود آمدند     و پیکربندي دوباره آموزش   م   1994
 آمـوزش  مؤسـسه  36 بازسازي مجدد،  و ادغام فرایند واسطه

 یـا  تکنیکـون  15 و سـنتی  دانشگاه 21( جنوبی ايافریق عالی
 شامل اند؛ که شامل    یافته مؤسسه کاهش  23 به )فنی دانشکده

                                                 
4 National System of Innovation 
5 Cape Peninsula University of Technology 
6 Central University of Technology 
7 Durban University of Technology 
8 Mangosuthu University of Technology 
9 Tshwane University of Technology 
10 Vaal University of Technology 
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 ادغــام ســایرین بــا آنهــا از برخــی کــه (ســنتی دانــشگاه 11
 دانـشگاه  یـک  ادغام از که ناشی  (1جامع دانشگاه 6 ،)اند  شده

 شده  ایجاد (فناوري دانشگاه 6 و) تکنیکون است  یک و سنتی
 ,Chiware & Becker اسـت  )شـده  ادغـام  تکنیکـون  11 از

2018).(  
  
   در نظام آموزشی  اجراییساختارتحول  

یـابی بـه    دسـت بـراي    کـه  زدایی روندي جهانی اسـت    تمرکز
تحول سریع اقتصادي و اجتمـاعی از نیمـه دوم قـرن بیـستم              

جملـه  میالدي در بسیاري از کشورهاي به استقالل رسـیده از         
هــاي  در بخــشراهبــردایـن  . یــدار شــدافریقـاي جنــوبی پد 

جمله در زمینه آمـوزش و اصـالحات در          از ، جامعه گوناگون
در آفریقـاي جنـوبی، رونـد       . شـود مقیاسی وسـیع دیـده مـی      

ز مان با دیگر کشورها با اصالحات سیاسی و      تمرکززدایی هم 
 سیـستم   ، با پیـروي از ایـن دیـدگاه کـه          ،اجتماعی همراه بود  

 شـود و امکـان مـشارکت بیـشتر را           آموزش باید دموکراتیک  
  ). du Plessis, 2020(فراهم کند

نخـستین انتخابـات ملـی دمکراتیـک درسـال          در این راسـتا     
م، منجر به تأسیس دو بخش سیاسی و اداري متفـاوت           1994

 & Jansen)پرورش و وزارت کار و یعنی وزارت آموزش. شد

Christie,1999).  
 دو  سـازي جـدا  انمخالفـ  از برخـی از سـوي    سازمان   دو این

.  مــورد انتقــاد قــرار گرفــتپــرورشووزات کــار و آمــوزش
سـازي  منتقدان به این دو سازمان بر این باور بودند که با جدا          

تربیـت   براي یکپارچه اتخاذ رویکردي امکان این دو سازمان، 
 موضـوعات بـا    ویـژه  بـه  ،رود از بین مـی    آموزش و هامهارت
 واحـد  بوروکراتیـک  بازوي (هاي کارگري به دپارتمان  مربوط
وزارت همچنـین   . تر شد  این مساله حاد  ) کار وزارت،  سیاسی
دلیـل   بـه م   1994 پـرورش پـس از انتخابـات سـال          و  آموزش

                                                 
1 comprehensive 

رهبري ضـعیف و غیرقابـل انکـار، وخـیم شـدن اوضـاع در               
امـان   مدارس مورد انتقادات جدي قرار گرفت و مطالبات بـی    

ــوزش  ــسئوالن آم ــاد    و از م ــراي ایج ــرورش ب ــول در پ تح
. هـا و مـدارس آغـاز شـد         هـا، تکنیکـون    ها، دانشکده  دانشگاه

)(Jansen, 1998; Jansen & Christie,1999.  
دپارتمــان ملــی آمــوزش در افریقــاي جنــوبی بــه دو وزارت 

وزارت . شـد آموزش پایـه و وزارت آمـوزش عـالی تقـسیم            
آموزش پایه بر آموزش ابتدایی، متوسطه و امـادگی کودکـان           

اما وزارت آموزش عالی از پایـان دوره متوسـطه      . تمرکز دارد 
اي را در تــا دکتــري، آمــوزش بزرگــساالن و آمــوزش حرفــه

هاي عمـومی و    خانه همچنین بر کالج   این وزارت . اختیار دارد 
 جوانـان و    آمـوزش  کـه بـه      2 تکمیلی هايآموزشخصوصی  

 ایـن شـیوه     .پـردازد، نیـز تمرکـز دارد      بزرگساالن دیپلمه مـی   
 میان دو وزارت آموزش پایه و آمـوزش         ،وظایفبندي  تقسیم

 مــیالدي اجرایــی شــد و بــه دنبــال آن 2009عــالی از ســال 
مسئوالن بخش آموزش و حرفه در وزارت کار در رویکردي          

از آن وزارت خانـه     براي همکاري و تقویت توسعه مهـارت        
  . )1392 گنجی،( به وزارت آموزش عالی انتقال یافتند

-تصمیم،   م 1994 در   3»ه ملی آفریقا  کنگر«در راستاي تصمیم    

بـا   بایـد  ،گیري در مدارس و ساختارهاي حـاکمیتی مـدارس    
 و  باشـد   همـراه  ها، بازیگران و ذینفعـان    همه بخش مشارکت  
-مـشارکت ذي پذیري ، مشروعیت و دموکراسی بـا    مسئولیت

  ).du Plessis, 2020 ( در سطوح محلی تضمین شودنفعان
 چـارچوب  مرکزي دولتس،  خصوص اداره مدار  دربنابراین  
 آن مدیریت  شیوه اما. کندمی تدوین را مدارس اداره سیاست

 اداره برگزیـده  نهادهاي وجود. قرار گرفت  هاایالت اختیار در
 قـدرت انتقـال    سـبب  مربیـان  و اولیـا  انجمـن  مانند ،مدارس
 مـدارس  در ایـن راسـتا     .شده است  مردمی سطوح به اجرایی

 مناسـبی  خودمختاري نیز یعال آموزش نهادهاي و خصوصی

                                                 
2 Further Education  
3 African National Congress 



 یجنوب يافریقا در يکاربرد یعلم يها آموزش

  4

 دولـت  کلی هايسیاست ازباید   مشیخط اتخاذ در اما .دارند
ــراد در   ــاب از محرومیــت تحــصیلی اف ــد؛ اجتن مرکــزي مانن

  . )همان( کنند پیروي خاطر نژاد و دینهاي پایه بهآموزش
 بـراي  هـا مهـارت  ایجـاد  در مهمـی  نقش در این میان دولت   

 سـال  در دموکراسـی  از پـس کرد و در واقع      ایفا ملی توسعه
 از ايمجموعـه  زیـر  در آموزشـی  هـاي بخـش   بود که  1994

 مـدت  میـان  اسـتراتژیک  چـارچوب  عنـوان  ملی بـا   الزامات
1)MTSF( ،ــارچوب ــت چ ــی سیاس ــنعتی مل  و) NIPF(2 ص

) IPAP(3 گــذاري صــنعتیدر سیاســت هــاي عملیــاتیطــرح
 وکـرد    تـصویب  را قـوانینی  دولـت  ایـن،  بر عالوه. ایستادند

 به پاسخگویی براي را اشتغال و پرورشوآموزش وزه هاي ح
 جنــوبی افریقــاي آینــده و دنیــاي معاصــر مهــارتی نیازهــاي

ــیس و در ــه  تأس ــر مجموع ــوزه زی ــوزش  ح ــت و آم  تربی
 مهـارتی  نیازهاي جدیدترین  امروزه . قرار داد  )DHET(4عالی
 و شـده  ارزیابی و تهیه عالی تربیت و آموزش   وزارت توسط

-2011 بـراي ) NSDS III(5 توسعه مهارتهاي لیم راهبرد در
جنـوبی بـه     افریقاي حاضر، حال  در .است شده منتشر 2016

نفـع بـه سـوي تغییـر     واسطه اقدامات جمعی سـازمانهاي ذي   
امـروزه  ). UNESCO-UNEVOC, 2014. (کنـد حرکـت مـی  

: ماننـد  (صـنفی  هـاي  اتحادیـه  تجـاري،  هـاي سازمان دولت،
 ، نهادهــاي(SETA) 6ايقــهپــرورش منط و مــسئوالن آمــوزش

 ارائــه اي،حرفــه و تجــاري ارگانهــاي کارفرمایــان، عمــومی،
ــدگان ــوزش دهن ــومی آم ــصوصی، و عم ــازمان خ ــاي  س ه

 محلـی  و ملی با رویکرد  )مردمی هايسازمان و محور انجمن
   .کننددر راستاي تغییر حرکت می

   آموزيمهارت و عمومیهاي نظام آموزش

                                                 
1 Medium Term Strategic Framework 
2 National Industrial Policy Framework 
3 Industrial Policy Action Plans 
4 Department of Higher Education and Training 
5 National Skills Development Strategy 
6 Sector Education and Training Authorities 

ي جنوبی  افریقادر  آموزي  مهارت و   عمومیهاي   آموزش نظام
 آمـوزي  و مهـارت   آمـوزش . شـود به سـه گـروه تقـسیم مـی        

 و  ، آمـوزش  8آمـوزي تکمیلـی      و مهـارت   آمـوزش ،  7عمومی
   ).(UNESCO-UNEVOC,2014  9 عالیآموزيمهارت

 کـالس  سـطح  ایـن : عمـومی  آمـوزي  مهارت و  آموزش .1
 قـانون  اسـاس  بـر  و گیـرد می بر در را نهم کالس تا آمادگی
 کـالس  از آمـوزش  ،م1996 مصوب جنوبی، يافریقا مدارس

. اسـت  اجبـاري  نهم کالس تکمیل تا) سالگی 7 سن در (اول
 آمــوزش قالــب در نیــز بزرگــساالن پایــه پــرورش و آمــوزش
   .است اجباري عمومی

 دورانبـه طـور کلـی        :آموزي تکمیلی آموزش و مهارت  . 2
 .کـشد یطول مـ   سال 13 آموزش تا پیش از ورود به دانشگاه      

  .دانشگاهی ادامه دارداز پیش دبستانی آغاز و تا پایان پیش که
 که آموزش سطح سومین :ی عال آموزي آموزش و مهارت   .3

 در توفیـق . گیـرد مـی  بـر  در را دکتري تا تکمیلی تحصیالت
 نیـاز پـیش  قبـولی  میـانگین  از باالتر نمراتی با دبیرستان دوره
 شـرایط  هـا دانـشگاه  برخـی  اما. است دانشگاه به ورود اصلی

فنی  هاي حوزه در تحصیل ادامه براي  لیکن .دارند نیز دیگري
 کفایـت  اسـتاندارد  هايگواهینامه و قبولی مدارك اي،حرفه و

  .)1392 گنجی، (کندمی
 آمـوزش  (سـطوح  هـا در   همانگونه که اشاره شد، این گـروه      

-بخش همچنین به  و) متوسطه و راهنمایی،  ابتدایی مقدماتی،

 ویـژه،  مـدارس  مـستقل،  مدرسه عمومی، عادي مدرسه هاي
 هـاي و کالج  فناوري دانشگاه تربیت معلم،  فنی، هايدانشکده

-UNESCO( شـــونددانـــشگاهی تقـــسیم مـــی آموزشـــی

UNEVOC, 2014 .( شکل)وفنـی هـاي  مـسیر آمـوزش   )1  
  . دهد  مینشاني جنوبی را افریقا در ايتربیت حرفه

  4 و 3، 2 سطوح اي درتربیت حرفه و آموزش فنی
                                                 

7 General Education and Training (GET 
8  Further Education and Training (FET/TVET)  
9 Higher Education and Training(HET) 
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سازي ملی  هاي کیفیهاي مورد انتظار در استانداردچارچوب
 تا 10هاي تحصیلی اینکه سال  وجود  با. کندرا برآورده می

 گواهینامه دریافت براي آموزان اجباري نیست، اما دانش12
 حداقل که است الزم) اي حرفه (ملی گواهینامه یا 1ملی ارشد

  از پس آموزاندانش. بگذرانند را ي تحصیلیهاسال این

                                                 
1 National Senior Certificate (NSC) 

  در دورهتحصیل با ،توانندمی تحصیل از سطح این به رسیدن
-آموزش در یا دهند ادامه را دانشگاهی ، تحصیالتتکمیلی

علمی ، فنی هايدانشکده در متوسط اي سطححرفه هاي
  .)Ibid(کنند نامثبت خصوصی هايکالج یا کاربردي

 آموزش همگانی

 ايآموزش عمومی به همراه آموزش حرفه
  

  اي آموزش فنی و تربیت حرفه

 مسیرهاي مجاز

 آموزش اجباري

 )UNESCO-UNEVOC, 2014 (اي در افریقاي جنوبی  فنی و تربیت حرفههايمسیر آموزش: 1شکل 
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  اي فهحرتربیت و فنی شآموز قوانین
 هرفردي«،  29 ماده،  )1996 (جنوبی افریقاي اساسی قانون در

 و بزرگـساالن  ابتـدایی  آموزش جمله از ابتدایی، آموزش حق
ــاالتر  ــاطع ب ــصیالت در مق ــی را تح ــت و دارد و تکمیل  دول

 دسـترس  در را امـر  این جهت منطقی اقدامات است، موظف
بــه ). UNESCO-UNEVOC, 2014:7(»دهــد قــرار همگــان

 و ارزیابی اداره، ایجاد، در اساسی نقشی زیر قوانین طور کلی 
  . دارد جنوبی افریقاي درکشور TVET مالی تأمین

، ) SAQA (1افریقاي جنـوبی  ) آموزش(اداره کنترل کیفیت  
ــماره  ــانون ش ــاي ):1995 (58ق  کارشناســی کیفیــت افریق

جنـــوبی، توســـعه و اجـــراي چـــارچوب هـــاي ارزیـــابی 
 . کند را فراهم می) NQF(2ملی) آموزش( کیفیت

 وظـایف  ):1996 (3پـرورش   و  آمـوزش  ملی سیاست قانون
 و کنـد مـی  بیان را وزیر نظارت و قانونگذاري،  سیاستگذاري
ــط  رســمیت را اســتان و ملــی آمــوزش مــسئوالن بــین رواب

 .بخشد می

 یکپارچه سیستم ):1997 (101 شماره 4عالی آموزش قانون
 را عـالی  آمـوزش  شـوراي . کنـد مـی  فـراهم  را عالی آموزش
 . کرده است تأسیس

ــانون ــت ق ــر و تربی ــوزش فرات ــماره 5آم  ):1998 (98 ش
 FET)(هاي تربیت و آمـوزش بیـشتر      کالج بودجه و حاکمیت

 .کند  میفراهم را

 شده اصالح ؛)1998 (97 شماره ،6هامهارت توسعه قانون
مهارت ایجاد   ملی  در ذیل این قانون، آژانس     :2008 سال در
مـشاغل   و بـراي کاالهـا    کنترل کیفیـت   همچنین شوراي . شد

هــاي توســعه یافتــه بــراي کــارآموزي و  تاســیس و مهــارت

                                                 
1 South African Qualifications Authority (SAQA) 
2 National Qualifications Framework 
3 National Education Policy Act 
4 Higher Education Act 
5 Further Education and Training 
6 Skills Development 

 . شاگردي تنظیم شد

پـرورش عمـومی و   وکیفیـت در آمـوزش     تـضمین  قانون
 تأسـیس   ):2001 (58 ، شـماره  7پـرورش فراتـر       و  آموزش

ــوزش    ــوزش عمــومی و آم ــضمین کیفیــت در آم شــوراي ت
انــدازي شــوراي تــضمین مچنــین راهه UMALUSI) (فراتـر 

هاي آمـوزش و آمـوزش فراتـر را زیـر نظـر       کیفیت دانشکده 
 . دارد

، )FET(8هـاي آمـوزش و آمـوزش فراتـر        قانون دانشکده 
این قانون مقررات دانشکده هاي آموزش : )2006(16شماره  

و تحــصیالت تکمیلــی را فــراهم و تأســیس کــرده و شــیوه  
کارمندان و شرایط ثبت نـام      مدیریت، قوانین، نحوه استخدام     

 کنددر این دانشکده ها را مشخص می

 :67 شـماره  قـانون ) NQF(9نظام ارزیابی آمـوزش ملـی     
 و آن هـاي صـالحیت  بخش کیفیت ملـی آمـوزش،      مدیریت

-UNESCO(بـر عهـده دارد     آموزش را  کیفیت تضمین کنترل 

UNEVOC, 2014:7.(  
 اي  رفـه حتربیـت  و فنی آموزش المللی بین مرکز هايرسالت

)TVET (جنوبی افریقاي در  
 اي،حرفـه تربیت و فنی هايآموزش از کنندهحمایت هاينظام

 در اقتـصادي  و مـدنی  اجتمـاعی،  فـردي،  توسـعه  منظـور  به
 کـردن  فراهم هانظام این ماموریت. شوندمی تأسیس کشورها
 افـراد  بـراي  ايحرفـه  هـاي آمـوزش  عـالی  تا متوسط سطوح
 تسهیل دنیاي کسب و کار    به مدرسه از فرایند انتقال  تا است؛
 وفنی آموزش. دهد پرورش را مستقلی یادگیرندگانی و گردد

 عنـوان  بـه  جنـوبی  افریقاي در که)TVET(10 ايحرفه تربیت
 شـود، می شناخته نیز) FET(11 تکمیلی تحصیالت و آموزش

 بـا  و گـرا تحـول  پاسخگو، نظامی عنوان به تا است تالش در
                                                 

7 General and Further Education and Training Quality Assurance Act 
8 Further Education and Training  
9 National Qualifications Framework  
10 Technical and Vocational Education and Training 
11 Further Education Training 
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 بـه  جنـوبی  افریقـاي  مرکـزي  حکومت. دکن عمل باال کیفیت
 بهـره  نظـام  ایـن  از خـود،  انسانی منابع نیازهاي تأمین منظور

 و پویـایی  افـزایش  براي نظام این از همچنین دولت . گیردمی
 و تربیـت  میـان  یکپـارچگی  تـرویج  و یادگیرندگان پیشرفت
 ,UNESCO-UNEVOC(کنـد می استفاده) ايحرفه (آموزش

2014.(   
 1,5 در افریقـاي جنـوبی      2030شود که تا سـال      بینی می پیش

ــی،   ــشگاههاي دولت ــر در دان ــون نف ــر در 2,5میلی ــون نف  میلی
 میلیون نفر در کالج هـاي علمـی         1اي و   حرفه  و  هاي فنی   کالج

ورزي و ایجاد تخصص    هاي دوساله مهارت  با دوره (کاربردي  
عالوه بـر ایـن     . کنند ثبت نام    1)در حوزه هاي مختلف شغلی    

 میلیــون نفــر هــم 5,5شــود کــه درحــدود زده مــیتخمــین 
درمؤسسات آموزش عالی و دانشگاههاي خصوصی مـشغول        

  ). Blom,2016(به تحصیل شوند 
هاي آموزشی و مهارتی تا پیش از ورود به دانـشگاه، در            دوره

 بـه . الملی به طور محسوسی گـسترش یافتـه اسـت         ابعاد بین 
 آموزشــی يریــزبرنامــه المللــی بــین مؤســسه مثــال، عنــوان

 فنــی هــايبرنامــه: دهــد کــهگــزارش مــی) IIEP (2یونــسکو
دوران  از پــس آمــوزش يشــیوه ســریعترین دانــشگاهیغیــر

-کـالج  بـر  عالوه جنوبی، افریقاي در. است متوسطه آموزش

 دانـشجویان  ،TVET ايحرفه تربیت  و  فنی فعلی آموزش  هاي
ماننـد،   3پـس از مدرسـه     مؤسـسات  انـواع  در دانـشگاهی غیر
-کالج ؛)بزرگساالن یادگیري مراکز بازسازي (محلی هايجکال

 4زیر نظر دپارتمـان تربیـت و آمـوزش عـالی           هاي دولتی که  
)DHET (  نیستند)جنگلداري پلیس، دفاع، کشاورزي، مانند(، 
 و ایـالتی  هاي کالج دولتی، ادارات سایر با مرتبط هاي کالج ؛

-UNESCO(شــوندمــی هــا مــستقر شــهري و تکنیکــون 

UNEVOC, 2014 .(  

                                                 
1 community colleges  
2 International Institute for Educational Planning 
3 post-school institutions 
4 Department of Higher Education and Training 

  تکنیکون
 آن در کـه  اسـت  جنوبی در افریقاي  اصطالح یک 5تکنیکون

 در را اي  حرفـه   و  فنـی  آمـوزش  کـه  مؤسساتی براي نامگذاري 
ــه عــالی ســطح ــع در .شــود مــی اســتفاده دهنــد، مــی ارائ واق

 سـابق  هـاي   شـبیه تکنیکـون    فناوري هاي  اساس دانشگاه   و  پایه
 شـهرت  از محـور   غلش هاي  برنامه ارائه در ها  تکنیکون. است

 التحصیالن  فارغ مؤسسات این. هستند برخوردار قابل توجهی 
 ماهیـت  از آنهـا  تحقیقـات . کننـد   می آماده کار دنیاي براي را

صـنعت، بـه روز      با آنها پیوندهاي و بوده برخوردار کاربردي
 فــارغ و کنــد  مــیبــودن برنامــه هــاي تکنیکــون را تــضمین

 بـا  کـار،  یکپارچـه  دگیريیـا  طریق از ها  تکنیکون التحصیالن
 ,Chiware & Becker .هـستند  آشـنا  صـنعت  عملکرد نحوه

2018).(  
ها و   در دانشگاه ( توسعه علم    ین ب ی سنت ي نهاد یمتقسواقع   در

در  (يو کــاربرد آن بــه عنــوان فنــاور) یقــاتیموســسات تحق
ــونتکن ــرکت   یک ــا و ش ــالج ه ــا، ک ــا ه ــد ) ه ــود آم ــه وج  ب

  .)Jansen& Christie,1999(است
در دو نوع اصلی از  افریقاي جنوبیدر  آموزش عالی ابراینبن

ــشگاه: شــودمؤســسات برگــزار مــی . هــاهــا و تکنیکــوندان
ي جنوبی از نظر طراحی و هدف با سایر         افریقاها در     دانشگاه

دانشگاههاي دنیا از نظر ارائه خدمات در مقاطع کارشناسی و          
که اشـاره   همانگونه  مقابل در .کارشناسی ارشد مشابه هستند

 هاي برنامه تجاري، بر  و فنی هايبا دانشکده  هاتکنیکونشد،  
 اعطـاي  بـا  معمـوالً  و انـد شـده  متمرکـز  ویژه بـراي اشـتغال    

 سـطوح  مـاهر در   کـار  نیروي دیپلم به آموزش   و هاگواهینامه
 هـا  تا مدت هاي مدیـد تکنیکـون      . پردازندمی پایین و متوسط

 از امـاپس . دشـدن نمـی  محـسوب  حوزه آموزش عـالی    جزء
ها عـالوه   تکنیکون این ،1993 سال در تکنیکون قانون انتشار

 تـا  مـدارك  ارائـه  بـه  مجاز اي،بر صدور مدارك دیپلم حرفه    

                                                 
5 technikon 
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-نکته مهم در برنامه   . (Jinabhai,2003:54) شدند دکترا سطح

رویکـرد   و تکنیکون تمرکز بر اهمیت یادگیري تجربـی       هاي
به عبارت دیگر   . استمحور و مبتی بر فناوري       آموزشی شغل 
ــوزش ــغلی و    ،در آم ــاي ش ــال مهارته ــی انتق ــدف اساس  ه

ــوژیکی اســت ــدهاي  . تکنول ــظ پیون ــاد و حف ــین ایج همچن
مستحکم با بخش صنعت و تجارت از اهداف مهم تکنیکـون    

  . )Ibid(رود  میبه شمار
. ها دو مزیت عمـده دارنـد        در مقایسه با دانشگاهها، تکنیکون    

 هاي مدارك مبتنی بر صالحیت ئهنخست فلسفه اصلی آنها ارا    
اي و فناوري است؛ دوم همکاري نزدیکتري با تجـارت        حرفه

، در فراینـد طراحـی     .و صنعت در برنامه هاي درسـی دارنـد        
 این همکاري بـه     یادگیرندگاناجراي برنامه درسی و ارزیابی      

بـا توجـه بـه       هـا   تکنیکون،  به طور کلی  . شودخوبی دیده می  
طی سالها، همواره مورد توجه       در رویکردهاي آموزشی خود  

 ,Gultig(انـد  آموزان، والدین و کارفرمایان قـرار گرفتـه   دانش

2000: 44–45 (.  
 9جمعیـت دانـشجویان در دانـشگاهها بـا            میزان پراکنـدگی  

 بــا هـا  و تکنیکتـون ) 379000 بــه 349000از (درصـد رشـد   
حاکی از محبوبیت  ،)215000 به   147000از  (درصد رشد   46

چند دهه اخیر در  ها در    ها در مقایسه با دانشگاه    نیکونکلی تک 
  Gultig, 2000: 44–45) .(افریقاي جنوبی است

ي افریقـا ها در   تکنیکونتوان گفت که      اي می   با نگاهی مقایسه  
و هـستند    در ایـاالت متحـده       1جنوبی شبیه کالج هاي دولتی    

اي و شـغلی در نظـر گرفتـه           حرفـه  -هاي فنـی  براي آموزش 
 تکنیکون در   15 تنها   1997تا سال   به لحاظ تاریخی،     .اندشده

تحت نظام سـنتی آمـوزش در        .ي جنوبی وجود داشت   افریقا
ــام دانــشجویان در   دوره آپارتایــد، مــالك حــضور و ثبــت ن

بـه عنـوان مثـال،      . کـرد   ها را طبقه نژادي تعیین مـی        تکنیکون

                                                 
1 community colleges 

مهیاي حـضور سـفید       به طور سنتی   2پورت الیزابت تکنیکون  
 در 3سـلطان تکنیکـون   ال پـورت ام ود، در حالی که پوستان ب

 در کیـپ    4پنیـسوال تکنیکـون   دوربان را دانشجویان هندي و      
. داد  تـشکیل مـی   ) نژادهاي مختلط (تاون را دانشجویان دورگه   

هایی که به دانشجویان غیر سفیدپوسـت         آن دسته از تکنیکون   
مؤسـسات بـا محرومیـت     ،  کردنـد   تحت آپارتاید خدمت مـی    

، زیرا آنها متفاوت از مؤسسات سابق دندش  امیده مین 5تاریخی
ــی   ــت اداره م ــفید پوس ــدندس  & Lubbe, Heaney ش

Swank,1997)(.  
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