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  چکیده

 کشور نقشۀ جامع علمی کشور سند باالدستی هادي و راهنما در نظام جامع آموزش و علم و فناوري و نوآوري
رود  انتظار می ،این نقشه براساس .نقشه راه مسیر توسعه و پیشرفت علم و فناوري و نوآوري در ایران استو 

یکپارچه و هدفمند  اي حرفه و فنیعالی و  ،ي عمومیها آموزشي کالن کشور در حوزه ها سیاستراهبردها و 
ي ها آموزشجایگاه  ،روش تحلیل محتواي کیفیگیري از  بهره اب ،در این مقاله .عقیب و عملیاتی شودت

بررسی و تحلیل شده  ،شناسانه و مهارتی در نقشه جامع علمی کشور با رویکرد اکتشافی و آسیب اي حرفه و فنی
هاي مناسبی براي  ها و زمینه هرچند در نقشه جامع علمی کشور فرصت ،هاي این مطالعه یافته براساس .است
و سایر نهادهاي  عالی آموزشنظام  ،پرورش و آموزشان و دانشجویان در آموز دانشافزایی  مهارت و مهارت ۀتوسع

ا در این سند سازوکار اجرا و شفافیت عملیاتی کافی براي ام ،بینی شده است ربط پیش آموزشی ذي
شود ستاد راهبري نقشه  پیشنهاد می رو ؛ ازاینآموزي منابع انسانی کشور تعریف و تدقیق نشده است مهارت

و مهارتی و افزایش سطح  اي حرفه و فنیي ها آموزشتوسعه  ،مند اي و نظام دوره به صورتجامع علمی کشور 
 ،نقش و مسئولیت مدارس ،میاندر این  .قیمت کشور را رصد و ارزیابی کند نسانی ذيمهارت منابع ا
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و مهارتی و  اي حرفه و فنیي ها آموزشوکار براي مشارکت جامع در  هاي کسب ها و بنگاه خانواده ،ها دانشگاه
و شاغالن کشور جوانان جویاي کار  ،دانشجویان ،آموزان ي دانشها مهارتها و  شایستگی ،ها قابلیتتوسعۀ 

  .استکننده  بسیار حیاتی و تعیین
  :واژگان کلیدي

  .نقشۀ جامع علمی کشور ،آموزي مهارت ،سرمایۀ انسانی ی،توسعۀ انسان ،اي حرفه و فنیآموزش 
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  مقدمه .1

نیازمند آموزش و توسعه منابع انسانی در سطوح  ،بنیان دانش ۀویژه توسع توسعه و پیشرفت پایدار و به
یافته پیشرفت خود را مدیون  کشورهاي توسعه .است غیررسمیي آموزش رسمی و ها نظاممختلف 

و پژوهشی  هاي آموزشی مؤسسهو  ها دانشگاه ،و توسعه مدارس عام طور بهاهتمام به توسعه منابع انسانی 
ي ها آموزشبا ها  ترکیب آنو  اي حرفه و فنیي مهارتی و ها آموزش ،میاندر این  .هستند خاص طور به

به طور  واست را در کانون رشد اقتصادي قرار داده  عالی آموزش ،بانک جهانی .دارداي  رسمی جایگاه ویژه
 .]1[است بر آموزش ابتدایی و متوسطه تأکیدبر  مبنیهاي اولیه خود  اي در حال تغییر توصیه ریشه

ن این بانک بسیار هاي پیشی کند تجویز می تصدیق ]2[»معجزه شرق آسیا«گزارش بانک جهانی درباره 
 دربارۀگذاري در سرمایه انسانی  سرمایه دلیلبه  ،انگارانه بوده و این معجزه در میان سایر علل ساده

در  .پذیر شده است امکان ،دانشگاهی فنیي ها آموزشو همچنین  ،ابتدایی و متوسطهي ها آموزش
 از طریق آموزش نیروي کار واجد عالی هاي آموزش نهاد مانند بیبانک جهانی به اهمیت  ،2002گزارش 
به منظور جهانی  سازي براي دسترسی به ذخایر جاري دانش دانش جدید و ظرفیت تأمین ،شرایط

در  .کرده است تأکیدبه توسعه به واسطه رشد اقتصادي دستیابی  با هدف ،استفاده در سطح محلی
ل پایدار در سراسر اقتصاد بدون رشد و تحو«بانک جهانی مدعی است  ،ها و رهیافتها  آخرین توصیه

  .]3[»پذیر نیست عالی نوآور امکان ساز نظام آموزش هاي ظرفیت مشارکت
 .آسان نیستها  آن نسبت تنگاتنگی با یکدیگر دارند و تعیین مرز مشخص براي 1»مهارت«و  »دانش«

و نوع دانش در د .ارتباط عقل نظري و عملی است شیوۀناشی از  ،آموزي مهارتسازوکار ظهور دانش و 
شود و دانش کلی که  می که از طریق مشاهده و تجربه حاصل جزئیدانش  :نقش دارد آموزي مهارت

و همان محتوایی است که افراد  جزئیدانش  .زمینه اصلی است و باید مانند ابري مهارت را احاطه کند
اك انسان درباره طبیعت و دانش کلی مربوط به ادر .کنند می کسب اي حرفهآموزش  فراینددر فراگیران 

این دانش  .یردگ می تولید است و نسبت انسان با طبیعت و هدف او از تغییر شکل مواد طبیعی را در بر
رسمی ي ها نظامموضوع آموزش از طریق عمل در  .]3[است 2»فناوري فلسفۀ«در واقع همان 

پرنیکی ومحوري و انقالب کآموز شدانبا طرح نظریه  دیویی .بیش از یک قرن سابقه دارد پرورش و آموزش
این  .ارائه کرد پرورش و آموزشقلب  عنوان بهنظریه آموزش از طریق تجربه و عمل را  ،پرورش و آموزشدر 

  هاي ریشه همچنین .]3[بود روسوآراي  ویژه بهنظریه حاصل سه قرن تالش پیش از دیویی 
و اجتماع  عالی آموزشمکاري نهادهاي وي بر اهمیت ه تأکیدیادگیري در مطالعات دیویی و  ـ خدمت

                                                        
1. Knowledge and Skill 
2. Technology Philosophy 
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  .قابل ردیابی است ،ترین موضوعات جامعه براي بررسی مبرم
رفاه  ،ير رشد اقتصادمهمی دسب مهارت نقش کو است متعددي وابسته  يرهایمهارت به متغ

جاد یو ا یاجتماع یش همبستگیمنابع و افزا ها، نه از فرصتیبه ۀاستفاد ،توسعه اشتغال مولد ،یعموم
 لزوم بر مطالعاتبیشترِ  که دریافت توان می کشورها تجارب و ادبیات بررسی از .دارد کار و کسب تنوع در
 و فردي يها ویژگی) 1 اند: کرده تأکید ها مهارت و ها شایستگی از کلی هدست چند به انسانی منابع تجهیز

 وپذیري  انعطاف نفس، به داعتما وکردن  عمل مستقل ظرفیت ،اعتماد قابلیت ،انگیزشهمچون  شخصیتی
 ،مشتریان و همکاران با مؤثر ارتباط مانند ارتباطی هاي ویژگی )2؛ انضباط و نظم ،شرایط با تطبیق قدرت
 ۀاستفاد ،تعارض مدیریت و رهبري گري، مربی ،مشترك هدف تحقق در مشارکت و ها گروه باکردن کار
 تواناییهمچون  کارکردي و شناختی هاي ویژگی ،متون و عالئم و زبان مانند ارتباطی يها مهارت از مؤثر
 ،آوري جمع ،اطالعات و ایده بین برقرارکردن ارتباط ،سیستمی تفکر ،مسئله حل ،مسئله شناخت ،تحلیل
 ،ارتباطی يها فناوري و کامپیوتر از استفاده ،ریاضی فنون از استفاده ،اطالعات تحلیل و دهی سازمان
 انسانی سرمایه هاي ویژگی گفت توان می .مداوم یادگیريو  کار، و کسب از یجانب اطالعات و تجاري درك
 عمومی هاي ویژگی) 1 :استبندي  دسته قابل کلی محور دو در بنیان دانش اقتصادهاي در
 استانداردهاي دسته دو به دوم گروه .اي حرفه یا شغلی استانداردهاي) 2 )،کلیدي هاي شایستگی(

  .]4[است  تقسیم قابل کشوري خاص استانداردهاي و یلمللا بینتقریباً  یا عمومی
ي مهارتی و ها آموزشو  عام طور بهي کالن هر کشور هادي و راهنماي آموزش ها سیاست

نقشه جامع  ،هنماي توسعه آموزش در ایرانایکی از اسناد باالدستی ر .است خاص طور به اي حرفه و فنی
هاي کالن  گیري جهتتا حدود زیادي تکالیف و  ،نگر آیندهاین سند به طور جامع و  .علمی کشور است

 .را مشخص کرده است آموزي مهارتو  عالی آموزش ،پرورش و آموزشهمچون ي ملی ها آموزشهمه انواع 
در توسعه ملی و جایگاه نقشه جامع علمی در تعیین اهداف و  آموزي مهارتبا توجه به اهمیت 

در این مقاله با هدف کمک به تبیین نقش  ،مهارتی يها آموزشراهبردهاي توسعه مهارت و 
در نقشه جامع علمی کشور به روش مرور و تحلیل محتواي کیفی و  این امرجایگاه  ،ملی آموزي مهارت

  .تحلیل شده است ،استناد به شواهد میدانی موجود

  1وسعۀ انساندر ت عالی آموزشنقش و جایگاه . 2

توسعه  )،دانشجو( در توسعه انسان عالی آموزشان از نقش و جایگاه تو نمی يانداز چشمبا هر رویکرد و 
برنامه  ،یونسکو مانندهاي دخیل در توسعه جهانی  آژانس .پوشی کرد پایدار و عدالت اجتماعی چشم

                                                        
 Human (Student) Developmentمنظور از انسان، دانشجوست:  در این مقاله. 1
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رسیدن اي دیگر بر این باورند که براي  هاي توسعه بانک جهانی و بسیاري از سازمان ،توسعه ملل متحد
درباره  ]5[در گزارش یونسکو .بسیار زیادي داردآموزش فردي و اجتماعی اهمیت  ،بريبه توسعه و برا

حقوق بنیادي بشر  آموزش در زمرۀ«شده است که  تأکید بر این نکته ،1»2015توسعه پایدار پسا « اهداف
 ،هاي خردمندانه در آموزش گذاري رهبري و سرمایه ،با مشارکت .و اساس پیشرفت هر کشوري است

چنین  .»ي ملی و دنیاي پیرامون خود را متحول کنیماقتصادها ،هاي فردي هیم توانست زندگیخوا
 ،فقرهمچون هایی  بلکه باید بر چالش ،د بودنتنها معطوف به همه اشکال توسعه خواه هایی نه تالش

توسعه  ۀکنند تواند تقویت آموزش می ،در این صورت .باشندمتمرکز یی و توسعه پایدار وهوا آبتغییرات 
زندگی را نگهداري و متحول  ،آموزش :شواهد روشن است« ،یونسکو کل مدیربه باور  همچنین .باشد
توسعه پایدار  ،کنی فقر از جمله ریشه ،یونسکو 2015اهداف فرابخشی توسعه جهانی پسا  .]5[»کند می

ها در  ش نابرابريکاه ،عدالت جنسیتی ،ریدپذیتجدانرژي مدرن و  ،ی سالمزندگ ،کار مناسب ،فراگیر
هاي  ها و تالش مشارکت نیازمندهمگی  ،آمیز محیطی و جوامع صلح پایداري زیست ،درون و بین کشورها
 در مقامِ عالی آموزششناختن  رسمیت بهدر گرو تحقق تمامی این اهداف  ،تردید بی .آموزشی هستند

  .]6[اصلی توسعه است کنشگرِ
کننده  تأمین نیتر بزرگعنوان  توسعه بانک جهانی بهو  عالی آموزشي جهانی ها سیاستهرچند 

ضرورتاً به تقویت توسعه انسان  ها سیاستاما این  ،در جهان ایستا نبوده است عالی آموزشمالی 
ي جهانی به رسمیت شناخته ها گذاري سیاستدر  ها دانشگاهاي  گاه نقش توسعه .نیانجامیده است

ی و جهانبا تمرکز بر بانک  ]7[2سالو  لبو .بوده استهمراه  فرودهایی و اما این توجه با فراز ،شده
 جستهالمللی را بر هاي بین نقش آژانس ،ي جهانیها گذاري سیاستدو بازیگر اصلی در  عنوان بهیونسکو 
گردهاي  تغییرات و عقب 1946آن از سال  راتییو تغ ها گذاري سیاستروند  حیشرا تبها  آن .اند کرده
در حواشی دستورکار  عالی آموزشکنند  اشاره میها  آن .اند ساختهحوزه را برجسته دار در این  معنی

نفوذترین بازتاب مثبت یا منفی را  تاکنون با«اند این دو سازمان  اما همچنین مدعی ،یونسکو بوده است
از  پس ،1970از دهه  ،مطالعه لبو و سال براساس .»اند و توسعه اقتصادي داشته عالی آموزشدر بیان 

 فقدانبر  مبنیهاي مهم پشتیبان مالی  نظر آژانس به دنبال ،و توسعه ها دانشگاهپشتیبانی اولیه از 
ی در جهانافزایش چشمگیر نفوذ بانک  اند. دچار افول شده ها دانشگاه ،ارتباط میان دانشگاه و توسعه

و  احث توسعه شدي از مباجبارآموزش دانشگاهی غیر بلندمدتموجب غیبت  ،ي دانشگاهیها آموزش
بانک جهانی بر مبناي محاسبات سرمایه  ،نرخ باالي بازگشت سرمایه در آموزش ابتدایی به دلیل

                                                        
1. Post- 2015 Goals for Sustainable Development 
2. Lebeau and Sall 
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  .در بخش آموزش ابتدایی گرفت ها حمایتبه تمرکز  میتصمانسانی 
را  عالی آموزشی جهانبانک  ،اند دانسته 1994مبدأ آن را سال  ]7[داري که لبو و سال در تغییر معنی

 ماننداصطالحاتی  ،2002دهد و در گزارش بانک جهانی  قرار می» ب راهبرد توسعه و ضد فقرقل«در 
بانک  عالی آموزش گذاري سیاستي ها گزارشبه اصطالحات اصلی  ،»انیبن دانشاقتصاد «و » شدن جهانی«

ت و بر پیشرف ،»ساخت جوامع دانشی« با عنوانِ بانک جهانی ]4[ 2002در گزارش  .شدند لیتبدجهانی 
ي دانش و ایجاد ریکارگ بهي دانشگاهی در پیشرفت و ها آموزشي دانش به همراه نقش ریکارگ به
بانک  2003در گزارش  .شده است تأکیدعنوان عامل اساسی توسعه  به ،»اي وحرفه فنیي ها ظرفیت«

براي کشورهاي هاي آن  ویژه چالش به ،العمر در اقتصاد دانش بر یادگیري مادامدوباره با تمرکز  ،جهانی
المللی و  هاي بین آژانس بیشترِاکنون  .شده است تأکیدي دانش ریکارگ بهبر پیشرفت و  ،توسعه درحال

  .]6[اند در خلق دانش به همگرایی رسیده عالی آموزشنقش  ۀدربار ،ي مالیها حمایتنهادهاي اعطاي 
به یادگیري براي همه و  ،2020خود را در راهبرد آموزشی  تأکید ،بانک جهانی ،در آخرین اقدام

گذاري  سرمایه« :گفتمان اقتصادي است ،اما هنوز گفتمان غالب ،پیامدهاي یادگیري تغییر داده است
پارادایم  ،هنوز پارادایم حاکم ،حال هر در .]8[»گذاري براي همه و سرمایه گذاري هوشمند سرمایه ،زودبازده

  .یق رشد اقتصادي و نوآوري در علم و فناوريکاهش فقر از طر :بنیان است توسعه اقتصادي دانش
اخالقی و  ،دهد که شامل ابعاد سیاسی ترویج میرا بنیان  ي از جامعه دانشرتریفراگ ۀاید ]7[یونسکو

 عالی آموزش ۀگون قارچبا ظهور  .است» محدود و مقدر ۀیی فناورانجبرگرا«تري نسبت به  اجتماعی وسیع
هند و کره جنوبی  ،برزیل مانندصد دانشجویان در برخی کشورها در 60که امروزه اي  خصوصی و شهریه

؛ تر شده است این موقعیت پیچیده ،درصد دانشجویان ایران را به خود اختصاص داده است 85و حدود 
آخرین تالش ناامیدانه «چیزي شبیه  2009کنند که کنفرانس یونسکو  بیان می ]7[لبو و سال رو ازاین

 تأکید ،پژواك این موضوع .بوده است» عالی آموزشهوم خیر عمومی در براي نجات و ترمیم مف
توسط  شده کاالي عمومی تولید«مثابه  ي دولتی بهها دانشگاهکاهش ناخوشایند عالقه به بر  ]9[1سانتوس
کشورهاي در  عالی آموزشانداز  چشم ،ي جهانینهادهاگیرند  نتیجه میها  آن ،سرانجام .است» ها دولت
تر  یونسکو فضاي بازتر براي رویکرد انتقادي آنکه با .اند را به روشی بسیار معنادار شکل داده عهتوس حال در

زیادي به رویکرد سرمایه انسانی وفادار مانده  اندازۀبانک جهانی هنوز تا  ،حفظ کرده استرا به توسعه 
مورد  ،عالی آموزش به واسطهمعانی توسعه و توسعه  ،در اصطالحات سیاست جهانی ،ترتیب بدین .است

  .توافق قرار نگرفته است
در رویکرد سرمایه انسانی نسبت به  ،هاي اقتصادي و توسعه بین بانک جهانی و سازمان همکاري

                                                        
1. Santos 
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با اشاره به حمایت  ]10[1ندهوون در  .هایی وجود دارد همکاري ،عنوان موتور رشد اقتصادي به عالی آموزش
کند  بیان می ،مثابه ابزار بازیابی اقتصادي به عالی آموزشاقتصادي هاي  شوراي لیسبون پیرامون بازدهی

براساس  .فعالیت کمیسیون اروپا را نیز شکل داده است ،هاي اقتصادي و توسعه جایگاه سازمان همکاري
هاي  همه کشورهاي اروپایی عضو سازمان همکاري ،مثالبراي چنانچه « :]10[گزارش شوراي لیسبون
مجموع  ،ادر به افزایش عملکرد آموزشی خود به سطح آموزشی کشور فنالند باشنداقتصادي و توسعه ق
  .»تریلیون دالر افزایش یابد 200تواند به  میها  آن تولید ناخالص ملی
دهد در گذشته و در مقایسه با بخش آموزش  نشان می ]11[و همکاران 2آنترهالترنتایج پژوهش 

هزاره برخوردار  ۀدر اهداف توسع سی توسعه انسان و جهاني سیاها حمایتاز  ها دانشگاه ،ابتدایی
فقر و  کنی یشهرشامل  ،به اجرا گذاشته شده است 2015توسعه هزاره که تا سال  اهداف .اند نبوده
 ؛زنان يو توانمندساز یتیعدالت جنس یتتقو ،یدر سطح جهان ییبه آموزش ابتدا یدسترس ،یگرسنگ

 ،ها یماريب یگرو د یاماالر ،یدزمبارزه با ا ،سالمت مادران یتعبهبود وض ،فرزندان یروم کاهش مرگ
  .شود می توسعه يبرا یجهان يهمکار ۀو توسع ،محیطی یستز یدارياز پا یناناطم

 :استشده ی بررس عالی آموزشو کوتاهی نسبت به کاري  کمدالیل ممکن براي  ،در مطالعه فوق
که فوریت بیشتري نسبت به آموزش دانشگاهی نخبه ( پروژه ناتمام دسترسی همگانی به آموزش ابتدایی

فوریت افزایش تدریجی بیکاري جوانان و منازعه  ،کیفیت یادگیري در مدارس ۀنشد مشکل حل )،دارد
توان این  توسعه است و اینکه چگونه می کنندۀ تأمین عالی آموزشو اینکه آیا  عالی آموزشاهمیت  ۀدربار

اما  ،در راستاي اهداف توسعه ممکن است ضمنی و پنهان باشد عالی آموزشنقش  .نقش را اثبات کرد
 ؛ برايابزاري است ،شود هاي توسعه در نظر گرفته می آشکار که جزء اولویت توسعهاهداف  آن در تأثیر
 عنوان به ،]6[توان گفت در تمامی اهداف کارگروه سطح عالی در گزارش به سازمان ملل متحد می مثال

زمینه و مقدم نبوده  ولی پیش ،حائز اهمیت بوده عالی آموزش ،2015اف توسعه پسا اهد فرایندحامی 
توسعه دادن  قرار )2 ،فراگیري همه افراد در اهداف توسعه )1 عبارتند از: 2015اهداف توسعه پسا  .است

 )4 ،ي اقتصادي براي ایجاد مشاغل و رشد فراگیرها نظامتحول  )3 ،پایدار در هسته و کانون توسعه
  .هاي جدید جهانی طراحی همکاري )5آزاد و سازگار براي همه و  ،اثربخش ،ي مصلحنهادهاتأسیس 

برابري ) 1 :]5[تعریف کرده است 2015یونسکو شش الزام و دستور آموزشی براي اهداف توسعه پسا 
 ،عدالت جنسیتی) 3 ،یدر تمام سطوح آموزشکیفیت با آموزش و یادگیريِ) 2 ،در همه سطوح آموزشی

شهروندي جهانی و ) 6 ،هاي کسب دانش و مهارت براي توسعه پایدار فرصت )5، العمر یادگیري مادام) 4

                                                        
1. Van der Wende 
2. Unterhalter 
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 .نداردهم پیشینی و مقدم اما نقش  ،ه استحذف نشد عالی آموزشتمامی این احکام در  .دنیاي کار
به  نیشهرنشر براي دسترسی جمعیت فقی توسعه درحالیونسکو به تلخی از موانع فزاینده در کشورهاي 

براي تحقق منافع  عالی آموزشگذاري در  ي سرمایهها ظرفیتبه  حال نیدرعاما  ،کند یاد می عالی آموزش
عمیقی از نقش ژرف  يِا شهیردرك «یونسکو  چه اگر ،باوجوداین .توسعه اقتصادي نیز اشاره دارد

رسد بتواند پیشتاز مباحثه جهانی  میاما به نظر ن ،دهد در تغییر اقتصادي و اجتماعی ارائه می ها دانشگاه
 .اند کرده تأییدرا  عالی آموزشنیز مشارکت و نقش یونسکو در  ]7[لبو و سال .]11[»این موضوع باشد ۀدربار
ي فقرزدایی ها فعالیتو آموزش متوسطه را در مرکز  عالی آموزش ،اشاره شد بانک جهانی تر شیپکه  چنان

فناوري  ،علم ،دانش ،توسعه دانش عالی از طریق یادگیري رسد یمنظر اکنون به  هم .خود قرار داده است
خوبی با  اما ممکن است بانک جهانی به ،رشد اقتصادي و کاهش فقر است درو نوآوري اقدامی اساسی 

 ،2015پسا  توسعهی در ارزیابی پیشنهادهاي طورکل به .همسو نباشد 2015رویکرد هنجاري توسعه پسا 
 عالی آموزش ۀي مشخصی دربارها سیاستکنند یونسکو و بانک جهانی  بیان می ]11[انو همکار آنترهالتر

  .مستقل و اساسی ندارند ،عنوان هدفی کالن به
مجمع عمومی  2015مصوب سپتامبر  ،نویس اول اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد پیش

» تحول جهان ما«با عنوان  ،2030توسعه  دستورکار .رسد تر به نظر می امیدبخش ،سازمان ملل متحد
آموخته  مشارکت متخصصان دانش یازمندمختلف ن يها روشهدف کالن توسعه است که به  17شامل 

 یدارپا یریتو مد یاز دسترس یناناطم« :از عبارتنداهداف  یرسا ،4هدف بر  عالوه ،براي مثال .خواهد بود
و  یدارپا ،مطمئن ،صرفه به مقرون يبه انرژ یاز دسترس یناناطم« ؛»همه يفاضالب برا یآب و دفع بهداشت

البته عمل به این  .»و آثار آن ییوهوا آب ییرمقابله با تغ يبرا يانجام اقدام فور«و » همه يمدرن برا
متوقف  ،ي جامعه و اسناد باالدستیها ارزشدستورکار در نظام آموزشی ایران به دالیل عدم همسویی با 

توسعه  4ا شفافیت بیشتري در برخی اهداف فرعی مرتبط با هدف کالن ب عالی آموزش .و منع شده است
عبارت  4پیشنهادي براي هدف کالن  ۀبیانیه گسترد .شود ظاهر می ،است آموزشپایدار که مختص 

العمر براي همه آحاد  هاي یادگیري مادام فراگیر و برابر و ترویج فرصت تضمین آموزش با کیفیت :از است
  :]6[به شرح زیر است عالی آموزشاف فرعی مرتبط با اهد همچنین .بشر
 اي حرفه و فنیو  یدانشگاه يها آموزشزنان و مردان به  هبرابر هم یدسترس ینتضم ¢
 ؛یفیتکباو  صرفه به مقرون
شغل  یافتن ،ي اشتغالبرا الزم مرتبط يها مهارت يجوانان و بزرگساالن دارادرصد  یشافزا ¢

 ؛اي حرفه و فنی يها مهارت مانند نییکارآفریز شرافتمندانه و ن
و  یآموزشتمامی سطوح برابر به  یدسترس یندر آموزش و تضمیتی جنس هاي حذف اختالف ¢
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و کودکان  یبوممحلی و افراد  ،از جمله معلوالن یبآسدر معرض  براي اقشار اي حرفه و فنیآموزش 
 ؛پذیر یبآس

اي کشوره یژهو به ،توسعه درحال يبه کشورهاتحصیلی اعطایی  يها بورسدرصد  یشافزا ¢
نظام  نام در ثبت يبرا ییافریقا يتوسعه و کشورها درحال کوچک اي یرهجز يکشورها ،یافته توسعه کمتر
در ی و مهندس یعلم ،فنی ،اطالعات و ارتباطات يفناور ،اي حرفه و فنیي ها برنامهمانند  عالی آموزش
 ؛توسعه درحال یر کشورهايو سا یافته توسعه يکشورها
 یدارپا هتوسع یجترو به منظوربراي همه یادگیرندگان  مورد نیاز يها مهارتدانش و کسب  ینتضم ¢

عدالت  ،حقوق بشر ،یدارپا یزندگ هاي براي سبکو آموزش  یدارپا هتوسعي برا آموزش به واسطه
مشارکت  و یو احترام به تنوع فرهنگ یجهان يشهروند ،عدم خشونتفرهنگ صلح و  یجترو ،یتیجنس

 .ه پایدارفرهنگ در توسع
نقش  عالی آموزشدهد  نویس اهداف توسعه پایدار مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان می پیش

بر پیوستگی میان تمام سطوح است ي تأیید رو، این ازو یافته راستی ممتازي در مباحث جهانی  به
  .آموزشی براي توسعه

توضیح  براساس .بار باشد زیان عالی آموزشتواند براي  مباحثه اهداف جهانی میکردن  تر دهیچیپ
 تواند یم یجهان توسعه اهداف ،1990هاي اولیه در دهه  در مقایسه با بحث ]12[و همکاران فوکودا ـ پار

توسعه  یبدفهم یافهم روشی را براي  ،تعبیر و تفسیر توسعه و فقر شیوۀگرایانه از  با پیامدهاي تقلیل
از هنر و کشورها ممکن است  ،عالی آموزشگرایانه براي  اي تقلیل اهداف توسعهدر تنظیم  .شکل دهد

براي علم و نوآوري را به ها  آن مگر آنکه بتوانند ارزش اقتصادي یا مرکزیت ،علوم انسانی غفلت کنند
به  تواند مثابه کاالیی ابزاري و یا درونی و ذاتی می تمایز میان دانش عالی بهاینکه اثبات رسانند یا 

 ،تواند با تمرکز بر سادگی می» دانشگاه و توسعه« .اي تقلیل یابد هاي سریع توسعه حل وجوي راه جست
اشتراك  ،برابري ۀمعنایی غیر از اهداف گسترد ،پذیري و امکان دستیابی به اهداف کالن و خرد سنجش

  .]12[بیابدمنافع و آزادي 
عنوان هدف کالن  به ها دانشگاه اگر بحث جدي این است که حتی ،شده گفتهمباحث  براساس

تربیت  به واسطه باز هم ،در دستورکار سیاست توسعه جهانی برجسته نشوند ،مستقل و پایه
اساسی در به طور  کیدموکراتي ها ارزشترویج تفکر انتقادي و  ،مشارکت در پژوهش ،آموختگان دانش

 »؟به چه منظور«هاي  با پرسش» و توسعه ها دانشگاه«چالش درباره  نیتر بزرگ .روند توسعه سهیم هستند
ل پیرامون الها را اقامه استد این بخش تالش کرده است این پرسش .ارتباط دارد »؟حاال چه چیزي«و 

هایی براي  حل نوآوري و تخیل در یافتن راه ،ها اهمیت ایده ،ي توسعهدستورکارهادر  ها دانشگاهاهمیت 
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ي خیر ها ارزشي دانشی و ها مهارتدر تربیت متخصصان با  اه دانشگاهنقش  ،مشکالت فقر و تبعیض
در اینجا  .ی دانشگاه مطرح کندعالشناسی و حفاظت از تمایز پروژه دانش  رسمیت و همچنین به ،عمومی

عامل محرك دستورکار  ، زیرابراي دستورکار توسعه جهانی زیاد نباشد عالی آموزششاید میزان جذابیت 
در  ،اما اهمیت دانش و آموزش دانشگاهی ،تري است ضروري جزئیاهداف نتایج و  ،توسعه جهانی

مدت و تقویت توان استدالل انتقادي در فضاهاي  بلندمدت و میان ۀپشتیبانی از دستورکارهاي توسع
  .]9[عمومی است

توان  می رو این از؛ ي سریع و آسان همخوانی ندارندها حل راهبا  عالی آموزش ۀدستورکارهاي توسع
انسجام اجتماعی و بهزیستی قرار دادن  دستدر خطر از ،پایین عالی آموزشکشورهایی با سطح  گفت
 .اهمیت استداراي در میان اعضاي جامعه نیز  ها مهارتچگونگی توزیع آموزش و  ،باوجوداین .دارند

اقتصادي و  از لحاظ بازده ،است اندكها  آن مهارت به افراد بسیار ماهر در کشورهایی که نسبت افراد کم
هاي بیشتر در  اما با تفاوت ،در مقایسه با کشورهایی با سطح مشابه میانگین مهارت ،برابري اجتماعی

آموزش و مهارت به ابعاد بسیار مهمی  رو ؛ ازایندارندعملکرد بهتري  ،در کل جمعیت ها مهارتکارآمدي 
حل این مسئله هم  ناپذیري از راه یبخش جدایها  آن ،حال نیدرع ؛از نابرابري اجتماعی تبدیل شده است

کسب  ،اما براي تحقق این اهداف ،ي اجتماعی برهانددوطرتواند افراد را از فقر و م آموزش می .هستند
ي نیاز دارند که ا ژهیوي آموزشی ها نظامجوامع آموزنده به  .آموزش باید منجر به تحرك اجتماعی شود

آموزش و «در کتاب  ]13[1گوریا .تی متعادل ترویج کندرا به صور ها مهارتیادگیري و کسب دانش و 
و  اي حرفه و فنیي ها آموزش( ها مهارتکند کسب آموزش و  بینی استدالل می با خوش» ها مهارت
پذیري و  ترویج رقابت ،مواجهه با بیکاري ،بلندمدتکلید بهزیستی آتی است و براي تداوم رشد  )،مهارتی

و  عام طور به عالی آموزشتوسعه  رو ؛ ازاین]6[عامل اساسی خواهد بود ،رترفراگی و تر منسجمایجاد جوامع 
یکی از باید  ،خاص طور بهو مهارتی با رعایت معیار کیفیت  اي حرفه و فنیي عالی ها آموزشتوسعه 

  .راهبردها و دستورکارهاي توسعه پایدار هر کشوري باشد

  روش پژوهش .3

کشور مصوبِ شوراي عالی  ي کیفی سند نقشه جامع علمیتحلیل محتوابر  مبتنیروش این پژوهش 
مرور سازوکار عملیات ستاد راهبري نقشه جامع علمی و رصد تحوالت نظام علم و  ،انقالب فرهنگی

راهبردها و اقدامات  ،بر مبناي اهداف )عالی آموزشو  پرورش و آموزش( فناوري و نوآوري کشور
  ).1شماره  شکل( تشده در سند نقشه جامع علمی اس بینی پیش

                                                        
1. Gurria 
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  . روش پژوهش1شکل شماره 

  هاي پژوهش یافته .4

به تحصیل در دانشگاه و اخذ آنکه افراد جویاي کار بیش از و اکثر جوانان  ،یافته توسعهشورهاي کدر 
ند و کن می اماقد اي حرفه و فنیهاي مهارتی و  ورهگذراندن دبه  ،مدارك رسمی دانشگاهی فکر کنند

بسیاري از افرادي که با مدارك  عالوه، به .ستا به بازار کار کافیها  آن براي ورود ها مهارتهمین 
به  ،شغلی ياي یا ارتقا دانش حرفهکردن  روز براي به موظفند ،شغلی قرار دارندهاي  دانشگاهی در جایگاه

کیفیت و تقاضامحور  بامهارتی ي ها وزشآم همچنین .متعددي را بگذرانندهاي مهارتی  دورهطور مستمر 
 ،در کشور ما شرط الزم و کافی براي احراز یک شغل .استملی اشتغال و کارآفرینی  ۀحلقه مفقود

براي اما ناکافی شرط الزم  ،علمیداشتن مدرك  که صورتی در ،داشتن مدرك تحصیلی یا دانشگاهی است
ختگان در آمو دانشاطالعات کلی دانش و ده دهن مدارك تحصیلی دانشگاهی نشان .ستا احراز شغل

ي ها مهارت ،دانشبر  عالوه ،یک شغل خاصداشتن راي بکه  درحالی ؛استیک رشته حیطه خاص 
  .مورد نیاز است اي نیز رشته میانمتناسب با رویکرد اي  ویژه

 ،ها سیاست ،اهداف ،نگر شامل مبانی آینده پویا و ،هماهنگ ،جامع اي مجموعه ،نقشه جامع علمی کشور
ي اسالمی براي ها ارزشبر  مبتنیساختار و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري  ،اقدامات ،راهبردها

بر مبانی تا در آن و تالش شده  استجمهوري اسالمی ایران  ساله بیست انداز چشمدستیابی به اهداف 

  ستاد متن نقشه جامع علمی
 جامع علمی نقشه 

مرور و تحلیل محتواي 
  کیفی 
 

سازوکار عملیات و 
 نظارت بر اجرا

تحلیل جایگاه آموزش فنی 
و حرفه اي و مهارتی در 

 نقشه جامع علمی 

 هاي آموزشی نظام

اثربخشی نقشه جامع 
 علمی در عمل 
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بر  .عملی تکیه شودهاي  و تجربهعلمی هاي  و نمونهها  گذشته و نظریههاي  تجربه ،ارزشی و بومی کشور
در این  آموزي مهارتجایگاه  ،مبناي مرور و تحلیل محتواي کیفی متن سند نقشه جامع علمی کشور

  :نقشه به شرح زیر است

  ي بنیادین نقشه جامع علمی کشورها ارزشمبانی و 

المت معنوي و س ،آفرین و هماهنگ با محیط زیست ثروت ،توانمندساز ،آفرین علم و فناوري کمال ¢
  ).مبناده مبناي هفتم از میان ( روانی و اجتماعی آحاد جامعه ،جسمی

  اصلی الگوي نظام علم و فناوري و نوآوري کشوري ها ویژگی

  .)ویژگی سهویژگی سوم از میان ( پژوهش و مهارت ،تلفیق آموزش با تربیت

  اهداف بخشی نظام علم و فناوري و نوآوري کشور

کسب  در جهت :)هدف نُههدف سوم از میان (ان آموز دانششی مناسب براي هدایت ایجاد نظام آموز ¢
 ،حضور مسئوالنه و مؤثر در نظام اجتماعی ،آمادگی براي ورود به زندگی مستقل و تشکیل خانواده

  ؛شغلی براي برآوردن نیازهاي جامعه ۀپرورش استعدادهاي شغلی و پدیدآوردن آیند
یی به نیازهاي جامعه و گو پاسخنیروي کار با معیار جهانی و در جهت  دستیابی به دانش و مهارت ¢
  .)هدف 9هدف چهارم از میان ( یالملل بینداخلی و  بازار کار

  راهبردهاي کالن توسعه علم و فناوري در کشور

پژوهش و فناوري و نوآوري به سمت حل مشکالت و رفع نیازهاي واقعی و  ،آموزش دهی جهت ¢
  ؛)راهبرد کالن 13راهبرد کالن هفتم از میان ( اقتضائات کشور

 ،هاي متقی و کارآفرین و خودباور بر پرورش انسان تأکیدتربیت و توانمندسازي سرمایه انسانی با  ¢
 ي اسالمی و نیازهاي جامعهها ارزشمتناسب با  ينوآورنوآور و توانا در تولید علم و فناوري و  ،خالق

  ؛)راهبرد کالن 13راهبرد کالن هشتم از میان (
 و مهندسی فنیبه چرخه علم و فناوري و نوآوري براي ایفاي نقش مؤثر در حوزه  دهی جهت ¢

  .)راهبرد کالن 13راهبرد کالن دوازدهم از میان (

  راهبردهاي ملی متناسب با راهبردهاي کالن توسعه علم و فناوري در کشور

اجتماعی  ـ براي اداره واحدهاي اقتصادي فنیو دانش علمی بر  مبتنی اي حرفهي ها نظام دهی سازمان ¢
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 و کارآفرینی در نظام علم و فناوري و نوآوري محوري پژوهشو گرایی  فرهنگ و مهارتسازي  و نهادینه
  ؛)1شماره راهبرد هشتم ذیل راهبرد کالن (

آموزش  ،در بین دوره آموزش رسمی عمومیریزي  و برنامه گذاري سیاستایجاد هماهنگی در  ¢
راهبرد نهم ذیل راهبرد کالن ( تربیت و تعلیمي ها فعالیتبه منظور تداوم  عالی آموزشو  اي حرفهارتی و مه

  ؛)1شماره 
فناوري و  ،و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاي توانایی علمی بنیان دانش کار و کسبترویج فرهنگ  ¢

راهبرد یکم ( ي شغلیها مسئولیتبر نیازهاي جامعه و ایجاد آمادگی براي پذیرش  تأکیدمهارتی افراد با 
  ).3شماره ذیل راهبرد کالن 

  اقدامات ملی متناسب با راهبردهاي کالن توسعه علم و فناوري در کشور

ي پیشرفته با مشارکت بخش خصوصی به منظور افزایش سهم ها مهارتحمایت از توسعه آموزش  ¢
  ؛)3ماره شاقدام سوم ذیل راهبرد کالن ( یالملل بینکشور از بازارهاي 

 ،هنري ،زیستی و بدنی ،اجتماعی ،خانوادگی ،ان در شئون دینیآموز دانشتربیت و توانمندسازي  ¢
محض  گیري جهتمختلف زندگی و جامعه و پرهیز از هاي  علمی و فناوري براي ورود به عرصه ،اي حرفه

  ؛)6شماره ذیل راهبرد کالن  33اقدام ( عالی آموزشدوره آموزش عمومی به سمت 
در کنار ارائه  ها مهارتو  ها بینشي آموزشی با تمرکز بر اصالح ها روشبازنگري در محتوا و  ¢

ایجاد روحیه  ،ان به علمآموز دانشمندسازي  عالقه ،ال مفاهیم پایه علمیانتق اطالعات و دانش به منظور
  ؛)6ذیل راهبرد کالن  35اقدام (ها  آن خودباوري و توانمندسازي

به منظور رشد  تربیت و تعلیمدبستانی در نظام  ها و آموزش پیش مهدکودك ارتقاي جایگاه ¢
  ؛)6ذیل راهبرد کالن  36اقدام ( گريوجو جستي الزم و روحیه ها مهارتها و  خالقیت
هاي علمی و هنري و مهارتی و تربیت تفکر منطقی و  ایجاد سازوکارهاي الزم براي رشد خالقیت ¢

  ؛)6ذیل راهبرد کالن  37اقدام ( انآموز دانشر گري دوجو جستعقالنی و روحیه 
و نظارت به همراه تقویت  گذاري سیاستي مهارتی از طریق ها آموزشتقویت و حمایت از  ¢

  ؛)6ذیل راهبرد کالن  38اقدام ( دولتی غیري ها بخشمشارکت 
تقاي براي گزینش و جذب نیروي انسانی متعهد و متخصص براي حرفه معلمی و ارریزي  برنامه ¢

  ؛)6ذیل راهبرد کالن  46اقدام (ها  آن مهارت و دانش ،مستمر سطح بینش
ي صاحبان مهارت و خبرگان ها قابلیتجامعه از توانایی و گیري  توسعه و تقویت سازوکارهاي بهره ¢

  ؛)7اقدام دهم ذیل راهبرد کالن ( بدون مدرك
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 دسترسی به منابع اطالعاتی و پژوهشگران و علمی هیئتي تحقیقاتی اعضاي ها مهارتتوسعه  ¢
  .)8اقدام ششم ذیل راهبرد کالن (

  تحلیل وضعیت سند نقشه جامع علمی کشور

با توجه به اینکه حدود نصف متن متمرکز بر  ،اشارات مستقیم متن سند نقشه جامع علمی کشوربر  عالوه
منابع  آموزي مهارتز بر تواند متمرک می از این نقشهاي  توان گفت بخش عمده ، میفناوري و نوآوري است
در متن سند  آموزي مهارتبر فناوري و اشارات مستقیم بر مهارت و  تأکید ؛ بنابراینانسانی کشور باشد

ضعف عمده متن سند براي توسعه  .باشد آموزي مهارتاز منظر آن تواند نقطه قوت  می منابع انسانی
 نکردنِ جاي متن سند و تعریف در جاي زيآمو مهارتپراکندگی موضوع مهارت و  ،مهارت منابع انسانی

 آموزي مهارتاجرا و پایش توسعه کشور در حوزه مهارت و  ،ریزي ي متولی و مسئول برنامهانهاد یا نهاده
 ،انسانی کشوردر منابع مهم  اتموضوع این دهد نمی بدیهی است این پراکندگی و بالتکلیفی اجازه .است

  .و محقق شودپیگیري به صورت عملیاتی 
ه کبل ،اي حرفه و فنیسازمان آموزش مانند ی یها تنها سازمان شور نهک ینقشه جامعه علم براساس

مستقل و حضور  یزندگدر  یسب آمادگکبراي اند  لفکز مین عالی آموزشو  پرورش و آموزشوزارت 
ح به سط یابیمناسب و دست ینده شغلیآ تأمینو  یشغل يالنه در جامعه و پرورش استعدادهائومس

را  یو نظام آموزش مناسب کردهت یرا هداو دانشجویان ان آموز دانش ،شورکمنابع انسانی دانش و مهارت 
و مسیر حرکت نظام آموزشی کشور نیز چنین است البته چنین هدفی هنوز محقق نشده  .کنندجاد یا

  .دهد را نوید نمیسازي  تحول سرنوشت
ترکیب ستاد راهبري این نقشه است  ،ی کشوري عمده سند نقشه جامع علمها ضعفیکی دیگر از 

وزیر  ،اي حرفه و فنیرئیس دانشگاه  مانند اي حرفه و فنیو  آموزي مهارتکه شخص یا اشخاصی از حوزه 
معدن و تجارت یا  ،حتی وزیر صنعت ،اي حرفه و فنیکار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش  ،تعاون

اصلی  گیري جهت رو ؛ ازایندر این ستاد حضور ندارند ،کار و بکسنهادهاي مردمی مرتبط با واحدهاي 
  .مهارتی است نقشه جامع علمی کشور به سمت امور علمی ناب و غیر

منابع  آموزي مهارتاهتمام و ظرفیت بسیار باالي نقشه جامع علمی کشور براي توسعه  با وجود
اندیشیده ي ارزشمند مهارتی ها آموزشدر عمل پیامدهاي چندانی براي توسعه و ترویج  ،انسانی کشور
اتفاق محسوسی  1390از زمان تصویب و ابالغ این سند باالدستی در سال  ،شواهدبراساس  .نشده است

جوانان در سن مدرسه  بیشترِ رو ؛ ازایني آموزشی کشور نیفتاده استها نظامي مهارتی در ها آموزشدر 
انرژي و مهارت خود را صرف مهارت  ،مدار بوده و عمده هنر محور و دانشگاه افزایی حافظه به دنبال دانش
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 بیشتریندانشجویان نیز همین مسیر و فرهنگ را ادامه داده و  .کنند می زنی و ورود به دانشگاه تست
را  آموزي مهارتو گویا مهارت و  اند ي نظري معطوف کردهها آموزشوقت و انرژي خود را به دروس و 

  .کنند را به افراد دیگري موکول و منصوب می ها آموزشا اینکه این دانند ی می شأن خود دونِ
سال  نخستمیلیون نفر در نیمه  3/4بیش از ( عالی آموزشآمار دانشجویان حاضر در نظام  براساس

مهارت  ،ختگانآمو دانشاین  ۀعمدشوند.  می التحصیل فارغساالنه بیش از یک میلیون نفر  )،1396
 .به دنبال اشتغال در امور غیرمهارتی و غیرمولد هستنداغلب و  ندارندحرفه مؤثري براي پیشبرد یک 

 ،تعریف و حل مسئله مانندي اساسی ها مهارتین تر پاییناز  اغلبن دانشگاهی التحصیال فارغبهترین 
موجود در واحدهاي  يآالت و ابزارها کارگیري و کار با ماشین هآشنایی و ب ،کار گروهی ،کارآفرینی
تجهیز  ریزي، گذاري و برنامه هدف ،کنترل اضطراب ،برقراري ارتباط اثربخش ،ها و آزمایشگاه کار و کسب

ي ها آموزشدرصد از انبوه  10 تنهااگر  ،در یک محاسبه بازاري .برخوردار نیستندها  این منابع و نظایر
 ،دنیاي واقعیت باشد ي مهارتی اثربخش و هدفمند و معطوف به نیازهاي واقعیها آموزشنظري به  اثرِ کم
ختگان در مواجهه با کار و محیط کار و آمو دانشمشکالت  ،نظريي ها آموزشافزایش اثربخشی بر  عالوه

  .یابد می کارآفرینی و بهزیستی فردي کاهش
هاي  مؤسسهو  ها دانشگاهانتظار از  ،2030امروزه در راستاي اهداف هزاره و اهداف توسعه پایدار 

و ترویج و تقویت  توسعه انسان ،آموزي و حتی مهارت از تقویت سرمایه انسانیفراتر  عالی آموزش
 مجهز ها قابلیتختگان به بسته متنوعی از آمو دانش ،در این صورت .دانشجویان است 1ي انسانیها قابلیت
م سو ي نسلِها دانشگاه همچنین .سازند می ها فراهم براي خود و سایر انسانرا زندگی بهتري و شوند  می

تالش خود را معطوف به ارتقاي روحیه و فرهنگ و  ،نشینی عاج از برجِ پرهیزبا دوري و  ]14[2و کارآفرین
گونه که هست به دانشجویان و حتی  کنند و دنیاي واقعی را آن میي کارآفرینی منابع انسانی ها مهارت

به  ها دانشگاهمهارتی به و  اي حرفه و فنیي ها آموزشبراي ورود  .کنند می منتقل علمی هیئتاعضاي 
ي ها قابلیتو  انسان ۀفرین یا دانشگاهی که توسعي کارآها دانشگاهشک  بی .یی نیاز استها دانشگاهچنین 

 ،هاي آن براي منابع انسانی شامل دانشجویان کف تالش آموزي مهارت ،انسانی را رسالت خود بداند
  .و مدیران خواهد بود علمی هیئتاعضاي 
از حالت سنتی و کالسی به  ها آموزشگونه  مهارتی الزم است ایني ها آموزش ۀي توسعبرا ،عالوه به
کسب تجربه در محیط کار واقعی و آموزش و  ،براي مثال .توسعه یابدتري  متنوعهاي  و شیوه ها روش
تواند از  می زمانمندهدفمند و  ،در صحنه عمل و محیط واقعی با برنامه آموزشی دقیق آموزي مهارت

                                                        
1. Human Capabilities 
2. G3 and Entrepreneurial Universities 
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ي ها آموزشو کیفیت  ها روشتوجه داشت  . بایدي مهارتی باشدها آموزشسازي  هکارهاي متنوعرا
  .ستها آموزشگونه  و استقبال از این آموزي مهارتمنابع انسانی به سمت توجه  ۀالزم ،مهارتی

  يریگ جهیبحث و نت .5

ه ک هستند ند و راهبرديارزشم اي هیو سرما ییدارا ،منبع ،یو دانش چگونگ ییدانش چرا ،در عصر دانش
مندي پایدار و مطمئن از  بهره يبرا .دارند یاتینقش ح ید هر نوع محصول و ارائه هر خدمتیتول يبرا

اهداف  برحسبم دانش ینشر و تسه ،يساز رهیذخ ،يبردار بهره ،منبع دانش باید براي ایجاد يها ظرفیت
ي مهارتی ها آموزش .و تدبیر کرد يزیر برنامه ،راهبردي و مطابق با منطق و سازوکارهاي اقتصادي

تواند  کیفیت و اثربخش کارها و تولید و عرضه محصوالت میامثابه دانش چگونگی انجام ب اثربخش به
  .یفا کندانقش مهمی در توسعه پایدار ملی 
نقشه راه  ،عنوان سند باالدستی راهنما در نظام آموزش و علم و فناوري نقشه جامع علمی کشور به

رود راهبردها و  انتظار می ،این نقشه براساس .جمهوري اسالمی ایران است فنیفت علمی و پیشر
 به صورت فنیاي و توسعه علمی و  عالی و حرفه ،ي عمومیها آموزشي کالن کشور در حوزه ها سیاست

لمی هرچند در نقشه جامع ع ،هاي این مطالعه یافته براساس .و عملیاتی شود پیگیريیکپارچه و هدفمند 
 عالی آموزشنظام  ،پرورش و آموزشآموزي در  مهارت و مهارت ۀهاي مناسبی براي توسع ها و زمینه فرصت

و سازوکار اجرا و شفافیت عملیاتی  شیوهاما در این سند  ،بینی شده است و سایر نهادهاي آموزشی پیش
شود ستاد  پیشنهاد می رو ؛ ازاینآموزي منابع انسانی کشور تعریف نشده است الزم و کافی براي مهارت

آموزي و افزایش سطح  مهارت و مهارت ۀتوسع ،مند اي و نظام دوره به صورتراهبري نقشه جامع علمی 
 ،نقش و مسئولیت مدارس ،میاندر این  .قیمت کشور را رصد و ارزیابی کند مهارت منابع انسانی ذي

 ،ها قابلیتآموزي و توسعه  جامع در مهارت وکار براي مشارکت هاي کسب ها و بنگاه خانواده ،ها دانشگاه
بسیار  ،کارگران و جوانان جویاي کار ،کارکنان ،دانشجویان ،آموزان ي دانشها مهارتها و  شایستگی

از  یکی عنوان بهآموزي  مهارتبه شور ک یدر نقشه جامع علم ،در مجموع .است کننده حیاتی و تعیین
  .استداده شده اي  ژهیت ویماه ،توسعه فناوري ملین یادیبن يها ارزش

شده  بینی پیش اقداماتراهبردها و  ،براي تحقق اهدافاي  راهکارها و تدابیر اجرایی ویژهدیگر،  ازسوي
در  آموزي مهارتي ها فعالیتاگر به جاي توزیع وظایف و  .جامع علمی تعبیه نشده است ۀدر نقش
شده  بینی پیشمهارتی ي ها آموزش ۀوسعبخش یا راهبرد متمرکزي براي ت ،جاي سند نقشه علمی جاي
چنین تدبیري  ،اکنون در مرحله اجرا و پایش اجرا .شد می آموزي مهارتبهتري عاید کارکرد  ۀنتیج ،بود

بین اقدامات  باید زیر ذره عالی آموزشو  پرورش و آموزش مسئول مانندباید عملیاتی شود و نهادهاي 
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  .معلمان و استادان خود قرار گیرند ،دانشجویان ،انآموز دانشیی افزا مهارت
وزارت  ،پرورش و آموزشوزارت  مانند ییاجراي ها دستگاه زمانمند يتوانمندساز ،پیشنهاد این تحقیق

سازمان آموزش و  کاربردي ـ و جامع علمی اي حرفه و فنیي ها دانشگاه ،تحقیقات و فناوري ،علوم
شتر از بخش یب یپشتیبانو سازي  زمینهو  اي، هحرفو  یشغل یمهارت يها آموزشنه یدر زم اي حرفه و فنی
نظام جامع  ییاجرا يت ابزارهایتقو همچنین .است ازین مورد يها مهارتآموزش براي ارائه  یصوصخ

 ،ین نظام آموزشیا ۀنیبه يدر اجرا يارکهم ايبر ها دستگاهو الزام  يو فناور یآموزش مهارت
توسعه  ۀدر زمینتوسعه  ۀالس پنجهاي  برنامهجامع علمی و نقشه الن سند ک يها سیاست يساز هماهنگ
ر تکثّمحتوا و درسی و هاي  برنامه یرسان روز به .ی ضروري استمهارتو  اي حرفه و فنیي ها آموزش

مانند و متقاضیان  کار افزون بازارروز يازهایمهارت براساس نو  اي حرفه و فنیآموزش هاي  وهیش
  .آموزي در کشور است مهارت از جمله راهکارهاي توسعۀ ،و صحنه عملدر محیط واقعی  آموزي مهارت
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