
  

 

 
  

  موضوعاتي در زمينه فراگيري حين كار در منطقه آسيا و اقيانوس آرام
       ILO/SKILLS-AP/JAPAN/OVTAگزارشي از برنامه مطالعاتي و كارگاه منطقه اي

  در زمينه فراگيري حين كار در ژاپن

   ژاپن-چيبا , 2008 ژانويه 30-22

  

  

  سيا و اقيانوس آرامبرنامه منطقه اي مهارت و اشتغال پذيري در حوزه آ

SKILLS-AP 
 دفتر منطقه اي آسيا و اقيانوس آرام

 
 

 
  
 
 

  روابط بين الملل سازمان: تهيه و تدوين 

         



  »مقدمه« 
در توسعه دانـش و مهـارت       هاي موثر   ابزار  يكي از  فراگيري حين كار به عنوان    موضوع  , در طي دهه اخير   

استفاده از محيط كار به عنوان      ,  درچند سال اخير   .ده است شاز اهميت بسيار بااليي برخوردار      نيروي كار   

  را »توسعه مهارت «Asia – Pacificزهكشورهاي حوزبسياري ا .مركز فراگيري در نظر گرفته شده است

اهميت و ضرورت دانـش اقتـصادي ، تـأثير          . اند  اولويت هاي كليدي و مهم در نظر گرفته       زبه عنوان يكي ا   

عملكرد باالي تجربيات كاري از روش هـاي        استفاده فزاينده از    توليد و بازدهي و   تكنولوژي نوين بر قدرت     

  .شده مي باشندانتقالي كار سازماندهي 

هـاي    دولـت  به اين اصل تاكيد دارد كـه         )ILO )  2004  توسعه منابع انساني    HRD  195توصيه نامه     

  .»فراگيري حين كار را ارتقاء بخشند سطح آموزش و «عضو بايد 

                   مقـدماتي توسـعه انـساني       طـرح     هـشتمين  در: مـي گويـد   ولت ژاپن در حمايت از اين توصـيه نامـه           د

تار ظرفيت آموزشي    تغيير ساخ   مانند به منظور افزايش ظرفيت ها و توانايي هاي كارگران          ) 2011-2006( 

  .انجام داده اندمحيط و ارتقاء  بازسازيتغيير و  هاي بسياري براي نها تالش آ,جامعهدر حين كار ودر

هـاي مربوطـه      بر مشاركت ميان بخـش     با فراهم كردن برنامه هاي ضروري و يادگيري حين كار         طرح  اين  

با ارائه چشم انداز و تجربـه در پـروژه هـاي همكـاري فنـي و                 همچنين دولت ژاپن    .  بسياري دارد  تاكيد

  . مي باشدشور هاي منطقهعالقمند به حمايت و ارتقاء ظرفيت سازي براي كآموزشي 

  2008  ژانويـه     22-30از  گـاه منطقـه اي را         برنامـه تحقيقـاتي و كار       ILO/SKILLS-APبدين منظور   

   در چيبا ژاپن و بـا حـضور دولـت          اين كارگاه در موسسه آموزش حرفه اي برون مرزي          .ددنسازماندهي كر 

مغولـستان و   , اندونزي, هند, از بنگالدش  ) هاي دولتي  فقط ارگان ( نمايندگان كارگري و كارفرمايي      ,ژاپن

  .پاكستان برگزار شد

ي كه فراگيري حين كـار در    هاي  روش  كار و يادگيري    اهميت فراگيري حين   زمينهدر  افزايش سطح آگاهي    

  .هدف اين كارگاه  مي باشد ,انجام استژاپن و ساير كشورها در حال 
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  افتتاحيه كارگاه
ضمن خوش آمدگويي به شـركت كننـدگان در ايـن     - ي چي هاسگاوانشي  –درژاپن ILO رياست دفتر

 همچنين وي درمورد عواملي كـه  .را در اختيار آنها قرار داد  SKILLS-AP  خالصه اي از نتايج ,كارگاه

 مـدير   .توضـيحاتي ارائـه كـرد     , باشد مطرح    در منطقه  پيشرفتهتا ژاپن به عنوان كشور      است  ه  سبب شد 

         :در ادامـه افـزود     - ماسـوهارو تاناكـا    – بهداشت و رفاه ژاپن   , وزارت كار  زيهمكاري هاي برون مر   بخش  

 كسب تكنولوژي هـاي     جهتكارآمد براي كمك به كارگران       استراتژي    به عنوان يك   فراگيري حين كار  « 

  .»در كار مي باشد پيشرفته
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از .ميـزي روبـرو شـده اسـت        فراگيري حين كار در ژاپن با نتايج بسيار موفقيت آ          :وي همچنين بيان كرد

 لذا افزايش سطح توليد از طريـق بهبـود بخـشيدن     ,آنجايي كه ژاپن با كاهش شديد جمعيت روبرو است        

, كـار  وزارت   2006بر اين اسـاس در سـال         .هاي اشخاص در تمام زمينه ها الزامي و ضروري است          ظرفيت

ب كرد و هشتمين طرح پايه توسعه منابع        را تصوي و رفاه ژاپن قانون ارتقاء توسعه منابع انساني         , بهداشت

  .آوردرا نيز به مرحله اجرا درانساني 

  تجربه بين المللي- در فراگيري حين كارموضوعات اصلي و كليدي

وي با بيان اين مطلـب      . برگزار شد   -ترور ريوردان  -  SKILLS-APاولين نشست فني با حضوررياست      

 با مشكل پاسخگويي به تقاضاي ملـي بـراي مهـارت             آرام كه بسياري از كشورهاي حوزه آسيا و اقيانوس       

توليد ,  پذيري همچنين نياز فزاينده به توسعه مهارت هاي مورد نيازبراي رقابت          وروبرو هستند    نيروي كار 

 توسـعه مهـارت    لذا الزم و ضروري است كه دولت ها هر چه سريع تر بـه موضـوع               , و مشاغل وجود دارد   

  .نيروي كار نيستند قادر به توسعه مهارت سيستم هاي آموزشي دولتي در ضمن.  بپردازندنيروي كار

   در بنگاه هاي كوچكشزتفكراتي درباره فراگيري و آمو

به چـاپ رسـيده     »  تفكرات   چالش« در نشريه     SMEآموزش در   / پروسه فراگيري نتايج تحقيق اخيردر  

ين تـري   سـمي از ارزش پـاي     نـسبت بـه فراگيـري ر      اين تحقيق نشان داد كه فراگيري غير رسمي         .است

      هـاي دولتـي افـزايش سـرمايه گـذاري بيـشتر        راي طـرح  بهترين دليل ب  , ر است و اين موضوع    برخوردا

   بـه تفـاوت هـاي موجـود در سـطوح مهـارتي در       تحقيقاين  .در آموزش هاي رسمي بود  SMEتوسط  



  

  فراگيري عمليات حساب درسواد و توانايي , زبان

.  مي باشـد    نيروي كار   ضروري از نيازهاي   يكي  حين كار   فراگيري سواد و توانايي عمليات حساب در     , زبان

فراگيـري امـري     بايد فراهم شود و بايد به اين موضوع اذعان داشت كه             حمايت از اين نيازها در حين كار      

                  هـا   كه در طوالني مدت اتفاق مي افتد و الگوهاي سنتي برنامـه كـار هـيچ گـاه بـراي ايـن گـروه                        است

  .مناسب نمي باشد) كارگران ( 

  HRD   برنامه   ژاپن–حين كار  فراگيري در

بهداشت و  , وزارت كار  ودفتر توسعه منابع انساني     ,  بخش همكاري هاي برون مرزي     ماتسو بارا نوبوئو مدير   

  . در كارگاه هاي ژاپن پرداخت توسعه منابع انسانيموضوعبه رفاه ژاپن 

دولت ژاپن كه موضوع اصـلي آن         HRD وي در توضيحات خود زمينه هاي كليدي و مهم هشتمين طرح          

 .ت از توسعه ماندگار مشاغل حرفه اي است را كامال مشخص نمود            به منظور حماي    كار تغيير ساختار محيط  

 و  1،2،3  شغل را در چهـار درجـه          138 سيستم آزمون مهارت حرفه هاي ملي كه          ,ين در اين طرح   همچن

  .وجود دارد, عالي تحت پوشش قرار مي دهد

   تجربه كشورهاي منطقه -حين كار فراگيري موضوعات اصلي در

تا مختصري از نظـام و سياسـت آمـوزش ملـي و             از شركت كنندگان خواسته شد      , قبل از شروع سمينار   

  . در كشور خود تهيه نموده و در سمينار ارائه دهندموقعيت فراگيري حين كار

  

  مباحثات كارگروه ها

اين كـارگروه هـا     . دو كارگروه تعيين شد   , فراگيري حين كار   به منظور هماهنگ كردن مباحثات در زمينه      

  .بسيار متفاوت مي باشد, هاي مختلف  فراگيري حين كاربين صنايع و شركتبيان كردند 
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  طرحهاي عملياتي

از شركت كنندگان هر كشور خواسته شد تا به منظور توسعه يك طرح براي فعاليت هاي آتـي در داخـل                     

ور طرح هاي جامع و كلي براي هـر كـش          .كشور خود در گروه هاي مشترك با يكديگر به فعاليت بپردازند          

  .ارائه شد

, در ضمن از كشورهاي شركت كننده در اين اجالس خواسته شد تا حداكثر سه ماه پـس از ايـن اجـالس                     

  .اين نشست را دنبال كنندگزارش نتايج 

  

  جلسه اختتاميه
اي كارگري و كارفرمـايي     و سازمان ه  نمايندگان كشورها    ,  ILO, ترور ريوردان جلسه اختتاميه با حضور     

بيان كرد كه گروه هاي كارگري ) كارگري ( ين جلسه  آپراچ سودهاكار از كشور هندوستان ا در.برگزار شد

  و تـيم  ILOوي از . واقع شده اسـت بي نهايت مفيد به اين نتيجه رسيدند كه  كارگاه و برنامه تحقيقاتي  

OVTA  قدرداني كرد  تشكر و.  

   ارائه برنامـه     آن  هدف است كه ابتكار جديدي    ,تركيب كارگاه و برنامه مطالعاتي    : در خاتمه ريوردان افزود   

وي همچنين از تعامل بسيار      .هاي بيشتر براي يادگيري از تجربيات و مهارت ژاپن بود           با فرصت  متعادل تر 

  .عالي شركت كنندگان حاضر در اين جلسه بسيار تشكر نمودند

  

  پايان


