کارودانش با رویکرد
کارآفرینی و اشتغال
مولف :

فرزانه سوری
انتشارات ارسطو
(چاپ و نشر ایران)
1399

تقدیم به :

ماحصل آموخته هایم را تقدیم
می کنم به دختر عزیزم و

همسر مهربان و فداکارم که
در تمام مراحل زندگی مسیر

را برایم هموار ساختند به پاس

تمام زحماتشان سر تعظیم
فرود می آورم و سپاسگزارم.

فهرست مطالب
پیشگفتار
فصل اول
مقدمه
ضرورت آموزش و بالندگی نیروی انسانی
تاریخچه آموزش های فنی و حرفه ای در جهان و ایران
آموزش فنی و حرفه ای
واژه شناسی آموزش فنی و حرفهای
مهارت
سازمان آموزش فني و حرفه ای كشور ()TVTO
کارآفرینی ،تعریف و اهداف آن
مبانی تئوریک آموزش های فنی و حرفه ای

فصل دوم
ضرورتها و الزامات آموزش مهارت های فنی و حرفه ای
نقش آموزش های فنی و حرفه ای در تربیت نیروی
انسانی
علم ،فناوری و اشتغال
تاثیر مهارت در اشتغال
رابطه آموزش های فنی و حرفه ای و اشتغال
چالش هاي آموزش هاي فني و حرفه اي در ايران
(درون نهادي و برون نهادي)
آموزش زنان و اشتغال

منابع
منابع خارجی

پیشگفتار

یکی از ویژگی هاي مهم هر نظام اقتصادي در

هم تنیدگی ساختارهاي آموزش و اشتغال است ،به
عبارتی ارتباط ارگانیک کار و آموزش همواره در
برنامه ریزي هاي اقتصادي و اجتماعی همزمان با
یکدیگر در نظر بوده است در واقع ،هر آموزشی باید
بازدهی یا توجیه اقتصادي داشته باشد که عالی ترین

نوع آن ایجاد اشتغال متناسب با فراگیر است.

بروز پدیده جهانی شدن در روند اقتصاد ،افزایش
رقابت هاي بین المللی و تحوالت ناشی از توسعه و

پراکندگی هاي جغرافیایی در بازار کار اهمیت نیاز به

استراتژي سیستم آموزش را افزایش می بخشد .اکثر
کشورها در اصالحات سیستم آموزشی خود نسبت
به گسترش آموزش هاي عمومی و دانشگاهی تمایل

بیشتري نشان می دهند در حالی که آموزش هاي
فنی و حرفه ای در این مقایسه جایگاه چندان با

اهمیتی ندارند .بعالوه در اکثر کشورها آموزش هاي
فنی و حرفه ای بخشی از سیستم آموزش متوسطه و
یا دانشکده هایی که فارغ التحصیالن آن بنا بر نوع
تقاضاي جامعه به دانشگاه راه می یابند ،محسوب

می شود .ارزشیابی از این سیستم نشان می دهد که
کارفرمایان از کیفیت این گونه آموزش ها راضی

نیستند و غالب ًا از کیفیت ناچیز آموزش و فقدان
مهارت هاي کاربردي کارآموزان و عدم تناسب

محتواي آموزشی رضایت ندارند .ماهیت عصر حاضر

یعنی ،شرایط و چگونگی عملکرد بازار کار و ظهور

اقتصاد دانش-محور ،توجه به منابع انسانی توانمند،

داراي مهارت هاي فنی و حرفه ای را ضروري ساخته

است (مهرعلی زاده و نائلی .)1381

تربیت نیروي انسانی مورد نیاز جوامع در قالب

آموزش هاي فنی و حرفه ای از اواخر قرن نوزدهم و
اوایل قرن بیستم مورد توجه بسیاري از کشورهاي

جهان قرار گرفت .در پی پیشرفت هاي علمی
و صنعتی پس از جنگ جهانی دوم آموزش ها به

طور بی سابقه ای گسترش یافت ،تا آنجا که توسعه
برنامه هاي آموزش فنی و حرفه اي ،از اهداف

ملی بیشتر کشورها قرار گرفت و امروزه یکی از
شاخص هاي موفقیت هر کشوري ،توسعه آن در
سه بخش صنعت ،کشاورزي و خدمات محسوب

می شود .توسعه این سه بخش نیازمند تربیت نیروي

انسانی ماهر و کارآمد در زمینه هاي فنی و حرفه ای
متناسب با بازار کار است (نویدی و همکاران .)1382

از مهمترین نیازها براي پیشرفت یک کشور،

توسعه آموزش هاي فنی و حرفه ای می باشد زیرا

نیروي انسانی کار آزموده یکی از عوامل تعیین
کننده در رشد و توسعه کشورها محسوب می شود.

تشخیص کیفیت دوره هاي آموزشی و کارآموزي

این مراکز از نظر کارآیی درونی و برونی به عنوان
اولین گام براي کلیه ي دست اندرکاران ،سیاست

گذاران و برنامه ریزان نظام آموزش فنی و حرفه ای
و تربیت نیروي انسانی حائز اهمیت است (مشایخ

 )1386بدون شک بدون در نظر گرفتن احتیاجات
جامعه ،تاسیس مراکز فنی و حرفه ای دردي را دوا

نمی کند ،نکته اساسی این است که برنامه هاي

تربیتی حرفه ای باید به موازت برنامه تربیت عمومی
در دبیرستان ها گنجانده شود ،و همچنین برنامه

حرفه ای مانند برنامه عالی علمی باید اختیاري باشد
(شریعتمداری .)1388

آموزش هاي فنی و حرفه ای نقش مهمی در

تشکیل سرمایه انسانی از طریق تربیت نیروهاي
ماهر مورد نیاز بازار کاردر کشورهاي مختلف جهان
ایفا می کنند .این آموزشها در کشورهاي در حال

توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروي کار مورد نیاز
بخشهاي مختلف اقتصاد این کشورها می باشند،
بلکه ازطریق بستر سازي خود اشتغالی ،به حل

مشکل بیکاري نیز کمک می نمایند .به عالوه،
این آموزشها راه میان بري در مسیر تربیت نیروي

انسانی نیزبه شمار می روند (پراوین ویزاریا .)2003

هیستریچ و پیترز ( )2002اهداف کارآفرینی را از
دیدگاه شرکت کنندگان بررسی کردند .ویژگیهایی

که شرکت کنندگان تاکید داشتند در این دوره ها
گنجانده شود بیشتر عملی و برپایه ي احتمال
موفقیت افراد جهت گیري شده بود .برخی دیگر از

اهداف اصلی یادگیري کارآفرینی دانشجویان شامل
توسعه ي شناخت نقاط ضعف و قوت انواع کسب و

کار به همراه فرصت هایی براي ارزیابی مهارت هاي

الزم به منظور راه اندازي و اداره کسب و کار در
خود فرد بود .عالوه براین آگاهی و اطالع از اصول

بازاریابی تامین مالی ،برنامه ریزي ،سازماندهی،

خالقیت و کسب منابع بیشتر ذکر شده بودند

کارآفرینی بعنوان نمادی از تالش و موفقیت

در امور تجاری است و کارآفرینان در بهرهمندی

از نیروی کار وفرصتها در نوآوریها و راههای
افزایش اشتغال توانمندی خاصی دارند.

کارآفرینان که از نظر رهبری ایجاد اشتغال و

بهرهوری از شرایط موجود و نیروی کار و حرفه و.....
سهم مهمی در رشد اقتصادی و تجاری و ایجاد

اشتغال دارند

کارآفرین فردی است دارای ایده و فکر جدید

که بواسطه آن از طریق ایجاد کسب وکار ،خانگی،

شخصی ،اینترنتی و ... .و با استفاده از منابع و حرفه
آموزی و جذب نیروی خالق و کسب ایده از افراد

موفق با در نظر گرفتن محدودیتهای قلمرو زمانی

و مکانی و اقتصادی به ایجاد یک طرح تحقیقی

میرسد که از آن بعنوان راه کاری برای افزایش

و ایجاد اشتغال استفاده میشود (احمدپور 1379

صفحه  .)150کارافرین ،نیروی محرکه و موتور

توسعه اقتصادی میباشد .وی مشخصه کارآفرین را
نوآوری میداند .به گفته وی فرایند کارآفرینی همان
تخریب خالق است یکی از ویژگی تعیین کننده

در کارآفرینی همانا انجام کار جدید و ابداع روش
نوین در انجام کارهای جاری است .کارآفرینان در
راس کسب و کارند در جستجوی فرصت هستند و

به دنبال ابزار جدید خالقیت میگردند کارآفرینی
تغیر پدیده معمولی است و به عنوان فرصت به ان
نگاه می کنن وباعث پیشرفت مادی می شوند .در
تحقیق فوق با الهام گرفتن از مفاهیم کارآفرینی به

تاثیر مهارت آموزی دانش آموزان در ایجاد اشتغال و
کارآفرینی پرداخته ایم امید است که مثمر ثمرواقع

گردد

تح ّوالت ناشي از انقالب صنعتي ،نقش ديرين

آموزش و پرورش را به كلي دگرگون ساخت ،به

گونه ای كه در برنامه ها ،محتواي درسي و روش هاي
تعليم و تربيت تغييرات اساسي ايجاد كرد ،كه يكي
از مهم ترين آن ها توسعه ي آموزش هاي فني و

حرفه ای می باشد.

تربيت نيروي انساني مورد نياز جوامع در قالب

آموزش هاي فني و حرف هاي از اواخر قرن نوزدهم و
اوايل قرن بيست م مورد توجه بسياري از كشورهاي

جهان قرار گرفت .در پي پيشرفت هاي علمي و
صنعتي پس از جنگ جهاني دوم ،اين آموزش ها به
نحو بي سابقه ای در جهان گسترش يافت تا آن جا
كه امروز آموزش هاي فني و حرفه ای وزارت كار و
امور اجتماعي پس از آموزش و پرور ش ،در بسياري

از كشورها خصوص ًا جوامع صنعتي در جهت پاسخ
گويي هر چه بيشتر به نيازهاي اقتصادي و اجتماعي

در حركت می باشد.

از آن جا كه آموزش هاي فني و حرفه اي،

فعاليت هايي هستند كه فرد را براي احراز شغل،

حرفه و كسب و كار آماده می كنند و يا كارايي و

توانايي او را در انجام آن ها افزايش می دهند ،لكن
عدم وجود پل هاي ارتباطي بين مراكز آموزشي
و مراكز صنعتي جامعه باعث می شود كه مراكز

آموزشي به تربيت نيروهايي بپردازد كه چندان مورد
نياز بخش هاي توليدي جامعه نباشد .از سويي ديگر

عدم سازماندهي و تقسيم كار درست ،يعني عدم
به كارگيري صحيح و متناسب با تخصص كاركنان

در كارگاه هاي مختلف ،اغلب باعث می گردد كه به

رغم تربيت درست نيروها ،جامعه نتواند از نيروهاي
مختلف به خوبي استفاده كند .در مجموع می توان

گفت كه ميان آموزش ديدگان مراكز آموزشي فني و

حرفه ای و بازار و اشتغال ،رابطه ي هدفمندي وجود
ندارد و نظام آموزشي فني و حرف هاي عمال وظيفه
نمی داند كه آينده ي شغلي آموزش گيران خود را

مورد مالحظه قرار دهد

نظر به اين كه برنامه ريزي جهت اجراي مناسب

برنامه هاي مربوط به آموزش هاي فني و حرفه
اي ،به آگاهي از وضعيت موجود وابسته است،
این پژوهش تالشي براي ارائه ي تصوير روشن از

وضعيت آموزش هاي فني و حرفه ای و نقش آن ها

در توسعه ي خوداشتغالي ،است.

به نظر میرسد که هر انسان برای گذران زندگی

و انجام هزینه های خود به حداقل درآمد نیاز دارد
دورانی که انسان با حداقل درامد زندگی نکرد سپری
شده است دانش آموزان رشته نظری پس از فارغ
التحصیلی تازه باید به دنبال کسب مهارت رفته و یا

حداقل پس از  ۴سال گذراندن دوره های دانشگاهی

و اخذ مدرک بتوانند در جایی مشغول کار شوند حال
اینکه کارورشته مورد دلخواه را پیدا کنند یا نه؟

اما دانش آموزان فارغ التحصیل در رشته کار و

دانش در حالیکه پس از اتمام مرحله هنرستان و
اخذ دیپلم دارای مهارت تخصصی خواص و مورد
عالقه بوده و با همان مدرک می توانند وارد بازار
کار شوند و برای خود شغل ایجاد کنند در صورت

حمایت می توانند باعث افزایش و ایجاد کارآفرینی
در جامعه شوند

نیروی کار یکی از مهم ترین عوامل تولید هر

جامعه است .در حال حاضر نیروی انسانی متخصص
به عنوان یکی از مهم ترین منابع اصلی تأمین

رشد اقتصادی کشورها به شمار می رود .بنابراین،

الزم است تربیت نیروی انسانی متخصص و کار
امد (تولید نیروی انسانی) و استفاده بهینه از آن در

مرکز توجه برنامه ریزان قرار گیرد .لیکن امروزه
رشد فزاینده حجم نیروی کار ،فقدان ارتباط کافی

و عدم هماهنگی بین نظام آموزش و بازار کار،
عدم تناسب رشد اقتصادی و ظرفیت های اشتغال

زایی جامعه با رشد دانش آموختگان ،افزایش نرخ
مشارکت نیروی کار در جامعه به خصوص در بین

زنان ،فقدان مهارت های مورد نیاز بازار کار از سوی
فارغ التحصیالن و نیز فقدان اطالعات مورد نیاز

بازار کار باعث شد تا موضوع اشتغال از مهم ترین

دغدغه های سیاستگزاران جوامع در حال توسعه از
جمله ایران به شمار آید.

از آنجایی که یکی از دالیل بیکاری در کشور،

فقدان مهار ت های مورد نیاز بازار کار از سوی

جویندگان کار است ،انتظار می رود سازمان آموزش
فنی و حرفه ای کشور که بر اساس ماده  107و

 108قانون کار ،متولی آموز ش های فنی و حرفه
ای غیررسمی /کوتاه مدت (آموزش های مهارتی)
در بخش های صنعت ،خدمات و کشاورزی می باشد،
بتواند نقش بسزایی را در کاهش نرخ بیکاری ایفا

کند.

آموزش های فنی و حرفه ای نقش مهمی در

تشکیل سرمایۀ انسانی از طریق تربیت نیروهای
ماهر موردنیاز بازار کار در کشورهای مختلف

جهان ایفا می کنند .این آموزش ها در کشورهای

در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی کار
مورد نیاز بخش های مختلف اقتصاد این کشورها

هستند ،بلکه از طریق بسترسازی خوداشتغالی ،به
حل مشکل بیکاری نیز کمک می کنند .به عالوه،

این آموزش ها راه میان بری در مسیر تربیت نیروی
انسانی نیز به شمار می روند؛ چرا که از یک سو با

توجه به بهره مندی این آموزش ها از مبانی علمی
و استفاده از روش های پذیرفته شدۀ آموزش های
کالسیک راه خود را از یادگیری بر مبنای تجربۀ
عملی صرف جدا کرده و از این طریق راه درازمدت

و غیر علمی این نوع فراگیری را کوتاه کرده و این
توانایی را در آموزش دیده فراهم می کنند تا بتواند
خود را در مقابل تغییرات ف ّناوری به آسانی هماهنگ

نماید .از سوی دیگر ،این آموزش ها با همراه کردن

آموزش های نظری و عملی این امکان را برای
آموزش دیده فراهم می کنند که همسویی بیشتری
با نیازهای بازار کار داشته و از این طریق امکان

بیشتری برای جذب آنها در فعالیت های اقتصادی-

اجتماعی فراهم شود.

این آموزش ها همچنین از مزیت بازدهی در کوتاه

مدت و یا میان مدت برخوردار هستند .در حالی که

آموزش های کالسیک به دلیل هزینۀ باال ،طوالنی

بودن دورۀ آموزش ،سهم زیاد آموزش های نظری
در آنها و در نتیجه بهره مندی اندك از عملیات

کارگاهی ،از جهت هماهنگی با نیازهای بازار کار و
جذب در آن دچار مشکل می باشند .به همین دلیل
کشورهای جهان توجه روزافزونی را به آموزش های

فنی و حرفه ای مبذول داشته اند ،به طوری که

این آموزش ها حتی به درون سیستم آموزش های

آکادمیک این کشورها نیزنفوذ کرده است (پراوین
ویزاریا .)2003

مزیت هایی که برای آموزش های فنی و حرفه ای

مورد اشاره قرار گرفت ،منوط به وجود برخی شرایط

در ارائۀ این آموزش هاست که از آن جمله می توان
به ضرورت برنامه ریزی مدون برای این آموزش ها،

برخورداری از امکانات و تجهیزات کارگاهی مناسب،

انتخاب کارآموزان بر اساس توانایی های عمومی و
انگیزه های قوی ،استفاده از مربیان مجرب و عالقه
مند ،سهم مناسب آموزش های عملی و نظری در
این دوره ها و طراحی زمان مناسب برای هریک از

دوره ها اشاره کرد.

از آن جا كه آموزش هاي فني و حرفه اي ،فعاليت

هايي هستند كه فرد را براي احراز شغل ،حرفه و

كسب و كار آماده می كنند و يا كارايي و توانايي او
را در انجام آنها افزايش می دهند ،لكن عدم وجود

پل هاي ارتباطي بين مراكز آموزشي و مراكز صنعتي
جامعه باعث می شود كه مراكز آموزشي به تربيت

نيروهايي بپردازد كه چندان مورد نياز بخش هاي
توليدي جامعه نباشد.

از منظر نظریۀ سرمایۀ انسانی ،آموزش عمومی

موجد سرمایۀ عمومی و آموزش فنی و حرفه ای
موجد سرمایۀ اختصاصی است ،مزیت سرمایۀ دوم
این است که به اتکای مهارت های کسب شده

دارندگان آن را برای به دست آوردن جایگاه های

شغلی بیشتر آماده می سازد و همین بینش باعث
شده است که در بیشتر کشورهای جهان حتی در

سیستم های تعلیم و تربیت آن ها از دیر باز در کنار

مقاطع تحصیلی آموزش های عمومی ،آموزش های
فنی و حرفه ای نیز مورد نظر واقع شوند .بر اساس

توصیۀ یونسکو ،همۀ کشورها نیازمند به یک خط

مشی منسجم آموزشی هستند ،به نحوی که در آن
آموزش های فنی و حرفه ای به عنوان یک بخش

اساسی از این سستم یکپارچه دیده شده باشند

(یونسکو .)1999

دغدغۀ ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری از جمله

مسائل مهم در تمامی کشورهای جهان است .نرخ
باالی بیکاری در کشورهای در حال توسعه به علت

عدم توازن بین ساختارهای اقتصادی ،اجتماعی،

فرهنگی و سیاسی از موضوعیت بیشتری برخوردار
است .طرح راهبردی مشاغل خانگی مؤید اهمیت

استفاده از تمامی فرصت ها و پتانسیل های اشتغال
زایی موجود در جامعه است .توجه به راهکارهای

جدید که در عین سادگی در تعارض با فرهنگ غالب

جامعه نباشد و در عین حال انعطاف الزم درجهت
رفع چالش های موجود را داشته باشد ،ضروری به

نظر می رسد و حتی در بیشتر کشورهای دنیا توجه
به بنگاه های اقتصادی کوچک زود بازده به عنوان

یک ضرورت پذیرفته شده است .بر اساس تحقیقاتی
که توسط سازمان دیدبانی جهانی کارآفرینی در سال

 3003میالدی با در نظر گرفتن  23کشور جهان
صورت گرفته ،توسعۀ کسب و کارهای کوچک و
متوسط منجر به کاهش نرخ بیکاری می شود.

از طرفی با توجه به توسعه سهم زنان در اقتصاد

ملی و مقابله با بحران بیکاری زنان ضروری است

شرایط الزم برای توسعه و کارآفرینی زنان فراهم
شود تا زنان با ایجاد کسب و کار و فرصت های

شغلی برای خود و دیگران بتوانند معضل کنونی
جامعه را پایان بخشند.

فصل اول

مقدمه

پیشرفت و موفقیت در مشاغل اختصاصی و

حساس به طور قابل توجهی به نگرش افراد ،توانایی

و از همه مهمتر مهارت های مربوط بستگی دارد.

وجود رابطه متقابل میان دو موضوع مورد بحث،
یعنی آموزش و اشتغال ،از جنبه های گوناگون قابل
طرح و بررسی است .هرچند طرح مسئله فوق در
جوامع مختلف و در شرایط اجتماعی اقتصادی خاص

در هر نظام اقتصادی از زوایای گوناگون ،قابل ارزیابی
است لیکن ماهیت موضوع دارای نقاط مشترک و

فصل مشترک های متعاددی است .اگر آموزش را
مترداف با سرمایه گذاری در نیروی انسانی در نظر

داشته باشیم می توان ارتباط مستقیم و مثبت میان
توسعه اقتصادی و به کارگیری مهارت و تخصص

نیروی انسانی را به عنوان یکی از مهمترین عوامل

تولید تائید نمود .بر این اساس که سرمایه گذاری از

نیروی انسانی ،افزایش بهره وری عوامل تولید ،اعم

از نیروی انسانی (کار) و سارمایه را به دلیل ارتباط
متقابل میان این دو به همراه خواهد داشت .اصو ًال

بحث آموزش و اشتغال به نوعی با برنامه ریزی
انسانی ارتباط دارد .که این برنامه ریزی می تواند
در مقاطع الزم بین کار و کارگر ناشی از همین
مهارت ها و میزان آموزش افراد می باشد .در جهان

معاصر موفقیت ازآن افراد و یا جوامعی است که

مولد و تولید کننده اند نه مصرف کننده؛ و مهارت
آموختگان افرادی هستند که می توانند جامعه خود

را به اوج پیشرفت برسانند و افتخاراتی را نصیب آن

کنند .نقطه پیوند آموزش ،اشتغال و رشد اقتصادی
ظرفیت بالقوه و بالفعل اقتصاد کشور در جذب نیروی
انسانی بالقوه موجود در بازار کار کشور است .به

عبارت دیگر ارتباط بین آموزش و اشتغال از دیدگاه
مثبت هنگامی پدیدار می شود که ساختار اقتصادی

کشور توان جذب نیروی انسانی ماهر و متخصص
را در زمینه های گوناگون مختلف کوتاه مدت ،میان

مدت و بلند مدت فراهم آورد.

سرمایه گذاری در نیروی انسانی را می توان به

سرمایه گذاری در ایجاد مهارت ها ،تخصص ها،

خالقیت ها و یا سرمایه گذاری در جهت افزایش

توانایی فردی و سالمت فیزیکی طبقه بندی کرد .اما
آنچه ارتباط میان سرمایه گذاری در نیروی انسانی

و رشد اقتصادی را برقرار می نماید ایجاد اشتغال

مناسب با آموزش نیروی انسانی است .با نگاهی

به تحول تمدن بشر مشخص می شود که نیروی
انسانی مهمترین عنصر یک سازمان محسوب

می گردد و نقش آن در فرآیند تولید و ارائه خدمات
در جوامع بشری به عنوان مهمترین عامل شناخته

شده است .امروزه بخش های مختلف صنعتی و

بازرگانی در راستای فعالیت های خود توجه زیادی به
کیفیت و کارایی نیروی انسانی به دلیل آثار و نتایج
سودمند آن دارند .شایان ذکر است نظام آموزشی

مهارتی یکی از عمده ترین منابع آموزشی و تامین
نیروی انسانی برای فعالیت های بخش صنایع است.
می توان گفت یادگیری یکی از مهمترین

فرضیه ها در روان شناسی امروز است که در تعریف
آن گفته می شود یادگیری عبارتست از تغییرات نسبت ًا

