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خبرنگار

زمســتانهای گذشــته که برف تــا کمر میرســید و ســرمای آن روزهــا باقی میماند ســال
هاســت که تکرار نشــده پس چه نیازی به بــرف روب داریم یا به لحاف دوزها ...نه ســرمای
استخوانسوزی داریم نه خانه ای بزرگ که لحافها را روی هم بچینیم در گوشه آن یا توی
کمد ...خیلی از شغلها و کارها بهخاطر تغییر شرایط زندگی و خیلی عوامل دیگر به همین
ترتیب کم کم از دست رفتند چرا جای دوری برویم همین شغل خودمان روزنامه نگاری،
با آمدن شبکههای اجتماعی و انتشار خبر و در دسترس قرار گرفتن آن به لطف گوشیهای
همــراه در عرض چند دقیقــه دیگر مردم نیــازی به روزنامــه ندارند تا آنهــا را از خبرها آگاه
کند کســی هم برای خواندن تحلیلها و گزارشها آنقدری زمان نــدارد یا زمانش را صرف
خواندن نمیکند .یکی دو سالی هست که شغل ما هم در معرض تهدید قرار گرفته ،گرانی
کاغذ و اوضاع اقتصادی هم برای روزنامه نگاری قوز باال قوز شده است .اما شغلهایی هم
هستند که مردم به آن بینیاز نشدهاند اما بواسطه تکنولوژی نوع ارائه کار فرق کرده است
مثالً آژانسهای مســافری که کم کم جای خود را به تاکســیهای اینترنتــی دادند هر چقدر
هم صاحبان آژانس یا رانندگانی که در آژانس مشــغول بودند در  2سال گذشته مقاومت
کردند اما نتوانســتند در برابر موج تحول دوام بیاورند ،آنها هم مجبور شــدند اپلیکیشنی
رویموبایلخودنصبکنندوبهخیلتاکسیهایاینترنتیپیوستند.خوبحاالکهتحول
و تکنولوژی دســت در دســت هم به پیش میروند صاحبان مشاغل قدیمی چگونه باید
شغل جدیدی برای خود دست و پا کنند یا شغل خود را با تکنولوژیهای روز همراه کنند؟
آموزشهای دانشــگاهی یا فنی و حرفه ای در بازار کار متحول شــده چه جایگاهی دارند؟
مــردم باید بــار این تحوالت را خــود به تنهایی به دوش بکشــند و گلیم خودشــان را از آب
بیرونبکشندیادولتبهعنوانمتولیآموزشهمگانیموظفبهفراهمکردنبسترهای
آموزشــی جدید است؟ این سؤاالت را از پیروز سعادتی مشــاور سابق وزیر کار و کارشناس
عالیبازارکارپرسیدیم.پاسخهایاورادرادامهبخوانید.

نقش خدمات در کشورهای مختلف جهان
بررســی آمــار و اطالعــات جهانــی نشــان میدهــد کــه کشــورها
هرقــدر توســعهیافتهتر و پیشــرفتهتر باشــند ،بخــش خدمــات
در آنهــا نقــش اصلیتــری دارد .ایــن اینفوگرافــی بــا اســتفاده از
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با این وضعیت اقتصادی کسی بخواهد خودش را دوباره
بازآفرینی کند به بودجه زیادی نیاز است .یکی  12سال تحصیل
کرده و بعد از آن با هزینه زیادی وارد دانشگاه شده ؛ حاال وارد
بازار کار شده هیچ جا او را جذب نمیکند ...بیشتر مراکز کار به
کسانی نیاز دارند که تجربه کاری دارند آیا دانشجوی ما میتواند
پروژه ای را دست بگیرد؟ کدام کارفرما جرأت میکند پروژه یا
دستگاهش را به کسی که تازه وارد بازار کار شده بدهد؟ چون
نیروی کار ،آموزش فنی حرفه ای استاندارد را در دانشگاه
ندیده است .بازار کار به سمت بازار خدماتی رفته چون کمترین
آموزش و کمترین حقوق و دستمزد را دارد

به تولید ناخالص کمک میکند؟ خیر .آیا
در تولیــد کشــاورزی ســامانههای تکمیلی
داریــم؟ مراکــزی کــه بتوانــد کشــاورزی را
در 12مــاه فعــال نگــه دارد داریــم؟ هنــوز
بهرهوری در اســتفاده از آب در کشــاورزی
نداریم.
هیچکس از مسئوالن سؤال نمیکند کدام
آموزش فنی حرفهای براســاس استاندارد
تــاف ( )tovاســت؟ چــرا نیروهــای مــا در
بازارهــای جهانی کار جذب نمیشــوند در

حالــی که بعد از صنایع نظامی بیشــترین
درآمــد بــرای گــردش نیــروی کار جهانــی
است .منطقه جنوب شرقی آسیا ،استرالیا
و هنــد ...بیشــترین نیــروی گــردش کار را
دارنــد 3 .میلیون نیروی هنــدی وارد بازار
کار اروپا شدهاند .نگاه ما در آموزش درون
کشــوری اســت اما در دنیا اینگونه نیست،
آموزشها در کشــورهای دیگــر هم ملی و
هم بینالمللی اســت .ســرریز نیــروی کار
آنهــا وارد بــازار کار جهانی میشــود اما در

کشور ما نیروی کار نمیتواند وارد بازار کار
فنــی و حرفــه ای اروپــا یا کشــورهای دیگر
شــود .تا  15ســال پیــش نیــروی کار به کره
جنوبی میفرســتادیم .ســرریز فنی حرفه
ای مــا به آنجا میرفت ،ســرریز پرســتاری
و پزشــک عمومــی را در دوره  5ســاله بــه
آلمــان میفرســتادیم کــه جــواب داد امــا
وزارت کار بعــداً آن را منحــل کرد چون در
چند ســال نیروی کار و پزشــک عمومی در
امتحانــات ورودی آن کشــورها رد میشــد
پــس آموزشهــای ما زیر ســؤال میرفت.
وزارت کار میگفت این کار خروج نخبگان
از کشــور اســت در حالــی که نخبــه یا مغز
بــه لحاظ علمــی در هــر کشــور نهایت 20
نفــر اســت لیســانس یــا فــوق لیســانس و
دکتر نخبه نیســت نخبه االن کســی اســت
کــه آموزشهــای الزم را دیده باشــد .االن
ما لشــکر بیــکاران فارغالتحصیــل عالی را
داریم .چرا آموزش عالی بررسی نمیکند
تا آموزشهایــش منطبق بر نیازهای بازار
کار باشــد .چرا در آموزش علوم انســانی و
پرســتاری مازاد نیرو داریم چرا پرســتاران
مــا رتبهبنــدی نیســتند چــرا پرســتاران ما
در خــارج رجیســتر نمیشــوند؟ مــا انتقاد
میکنیــم امــا در مقابــل راه بــرون رفت را
هــم نشــان میدهیــم امــا کســی توجهــی
نمیکند.

شغلهاییبرایآینده

اطالعــات ســال  ۲۰۱۸بــه صــورت مــوردی نشــان میدهــد کــه
در کشــورها بــا ویژگیهــای مختلــف جغرافیایــی و اقتصــادی،
بــار اصلــی اقتصــاد روی دوش چــه بخشهایــی اســت.
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ëëشــاهد هســتیم که برخی مشــاغل از بین
رفته یا در حال محو شــدن است .علت آن
بینیازی مــردم به این مشــاغل و تولیدات
آن اســت یا تکنولــوژی ما را از آنهــا بینیاز
کرده است؟
بــازار کار را بایــد مقوله ای ســیال بدانیم.
این بازار همیشــه و در همه دورانها ثابت
نیســت چــون اقتصــاد در حــال تحــول و
پویایی اســت و تکنولــوژی وارد جریان کار
شــده اســت ،با تغییر تکنولوژی نیاز مردم
و نحوه برآورده شــدن آن نیازها هم تغییر
کرده اســت .یک زمانی ما کفاشی داشتیم
امــا از زمانــی که تولیــد کفــش ،کارگاهی و
کارخانه ای شــد نوع الگوی ساخت کفش
عــوض شــد و پینــه دوزی کــم کــم محــو
شــد چــون نحــوه کار عــوض شــد .یکــی از
وظایف وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی
بررســی تحــوالت بازار کار اســت چــرا این
را میگویــم؟ چــون در ایــن وزارتخانه یک
مرکز به اســم تحقیقات و مرکز دیگری به
اســم آموزشهای فنی و حرفه ای داریم.
امــا در حــال حاضــر ایــن ســه نهــاد از هم
منفک شــدهاند .آموزشهــای فنی حرفه
ای آموزشهــای تک آموزشــی اســت .در
حالــی کــه اگر وارد بــازار کار جهانی شــوید
هیــچ مرکز آموزشــی و فنــی حرفهای تک
آموزشــی نیســت بلکــه «مولتی اســتایل»
است .یعنی برای یک حرفه چند آموزش
داریم یک رشته را به فناوریهای مختلف
خــرد میکنند و حرفههــای مختلف برای
آن تعریف میکنند.

ëëآموزشهــای فنــی و حرفــه ای در ایــران
مطابق با الگوی جهانی است؟
خیــر بههمیــن خاطــر مراکــز آموزشــی
مــا نمیتواننــد تولیداتشــان و نیروهــای
آموزشدیــده را وارد بــازار کننــد .نیرویــی
کــه آمــوزش میبینــد بــا ابزارهــای قدیم
اســت ،در حالــی کــه بایــد آموزشهــای
فنــی حرفــهای چندآموزشــی باشــد؛ اگــر
کارخانــه ای بــه نقطــهای رســید کــه بایــد
نحــوه و الگــوی تولیــد خــود را عــوض کند
یــا بایــد کارگرهــا را اخــراج کنــد یــا بــرای
آنهــا کالسهــای بازآموزی بگــذارد چون
مراکــزی بــرای بازآموزی نیســت یــا برای
کارخانجات صرف نمیکنــد کارگرها را به
مراکز آموزشــی دیگــر بفرســتد؛ در نتیجه
کارخانههــا و صنایع تولیدی با اســتفاده از
تکنولــوژی کارهای کاربــری را کم میکنند
و دیگــر بــه کارگــر نیــازی ندارنــد .ایــن در
حالی است که ما کشــوری هستیم که باید
تکنولــوژی مــا براســاس نیــروی کار باشــد
چــون نیــروی کار در ایــران بیــش از بــازار
کار اســت .بایــد این نیرو در صنایع اشــباع
بشــود امــا بهخاطر وصــل نبــودن تولید و
مراکز آموزشــی بــه هم ،کارخانــهای که به
ســمت تکنولــوژی جدیــد مــیرود مجبور
اســت کارگرهــا را اخراج یــا تعــداد آنها را
کــم کند چــون کارگر آموزش دیــده ندارد.
یکــی از معضــات بعــدی مــا ایــن اســت
کــه آن نهادهایــی کــه غیــر از کارفرماهــا
نیروهــا را شناســایی میکننــد انجمنهای
صنفــی یــا شــوراهای کار هســتند .یکــی از

وظایف اصولی آن نهادها این است که در
داخــل کارخانجات نیروها را بــا بازآموزی
و بازآفرینــی جدیــد حــرف آشــنا کننــد
یعنــی شــوراهای اســامی کار و صنــوف و
انجمنهــای صنفی بایــد نیروهای خود را
به مراکز آموزشــی بفرستند .قبالً در مراکز
آموزشــی صنــدوق کارآمــوزی داشــتیم
یعنــی کارخانههــا نیروهــا را بــه مراکــز
آموزشــی معرفــی میکردنــد و میگفتند
مــا فالن تکنولــوژی را وارد کردیــم نیرو در
مراکز آمــوزش فنی حرفــهای آن آموزش
را میدیــد بههمین خاطــر از محل درآمد
کارخانجــات و صنایــع در ســال 2و نیــم
درصد بر اســاس قانون بــه مراکز آموزش
فنــی حرفــهای تعلــق میگرفــت .امــا
آمــوزش نتوانســت همپــای صنعت خود
را بــاال بیاورد چون وقتــی تکنولوژی داخل
کشــور میشــود مرکز تحقیقات وزارت کار
اولیــن جایــی اســت کــه بایــد آن را اعــام
کنــد امــا ایــن مرکــز ،ایــن کار را نمیکنــد
ایــن مرکــز باید بــه وزارت صنعــت وصل
باشــد بازار را برآورد کنــد و اعالم کند االن
چنین تکنولوژی وارد شده و این تکنولوژی
میتوانــد مثالً  30هزار نیروی کار را جذب
کنــد .کارخانجات ریســندگی و پارچه بافی
چــرا افت کــرد؟ چون تکنولــوژیاش افت
کــرد و نتوانســتیم رقابــت کنیــم .وقتــی
تکنولــوژی جدید وارد شــد ایــن تکنولوژی
نیــروی کار را جذب نمیکــرد ،پارچه بافی
بهخاطــر نــوع تکنولــوژی اش و رایانهایزه
بــودن ابــزارش نیــروی کار را پــس زد،
بــازارش به هم خورد و نیروی مازاد آن در
بازار ایجاد شد .اتصال کارخانهها به مراکز
آموزشی االن در کشور ما گم شده است.
ëëمشــکل جا ماندن نیــروی کار از تحوالت
بازار را باید در آموزش ببینیم؟
یکــی از برنامههــای توســعه کشــور بهــره
وری اســت چــرا بهــرهوری در کشــور مــا از
نیــم درصــد باالتــر نمــیرود؟ در برنامــه
 5ســال گذشــته باید از لحاظ بهــرهوری از
نیــم درصــد بــه  2.5درصد میرســیدیم،
آیــا رســیدیم؟ چرا کســی نمیپرســد چرا
نرســیدیم؟ افــت کجــا بــود؟ انحــراف
از برنامــه کجــا بــود؟ یکــی از مشــکالت
برنامههــای کالن مــا ایــن اســت که کســی
در پایــان برنامه نتایج را بررســی نمیکند
و هیچ جا بررســی نمیشــود چرا به اعداد
هدف نمیرسیم .همه فهمیدیم آموزش
عالی ما  10سال است که نمیتواند نیروی
کار را وارد بــازار کار کنــد .در دانشــگاهها
درصدهای درسهای کارگاهی را افزایش
دادنــد ،آموزش فنی حرفــهای دید عجب
بــازاری برایــش جــور شــده پــس آمــد آن
وظیفــه اصلــیاش را که آمــوزش کارگران
بــود  ،کنــار گذاشــت و بــازار تجــاری بــرای

خودش درســت کرد و وارد دانشــگاه شد،
برای دانشــگاه هم به صرفه نبود خودش
کارگاه دایر کند .پس دانشگاه با مراکز فنی
و حرفــه ای قرارداد بســت که این مرکز در
دانشگاهها کار آموزش کارگاهی را برعهده
بگیــرد در حالــی کــه آموزشهــای فنــی
حرفــهای مــا اســتانداردهایش اســتاندارد
جهانــی نبود .دانشــگاه فقط میخواســت
دانشــجو «آچار به دست» باشد و توجهی
بــه اســتانداردهای جهانــی آموزشهــای
حرفهای برای آموزش دانشــجویان نشــد.
اگــر بررســی کنیــم هیچ مرکــز اســتاندارد
جهانــی به مراکز فنــی حرفه ای ما مدرک
نداده است در حالی که آنها ادعا میکنند
آموزشهایشــان براساس اســتانداردهای
جهانی اســت .امــا آموزشها در کشــور ما
براساس ســایق فردی اســت .مربیهای
آموزشــی هیچ مــدرک جهانی یــا منطقه
ای ندارنــد .آموزشهــای غیراســتاندارد
جاهایــی خــود را نشــان داد .وقتــی بــرای
تجهیــز پتروشــیمیهای عســلویه کارگــر
بــرای جــوش میخواســتیم از چنــد هــزار
ثبتنامکننده فقط  5نفر از آنها توانستند
جوش را براساس اســتانداردهای جهانی
انجــام دهنــد بنابرایــن  2هزار نیــروی کار
خارجی برای این کار استخدام شد.
ëëنیروی کار هم کم کاری کرده است؟
مــردم مقصــر نیســتند بــا ایــن وضعیــت
اقتصادی کســی بخواهد خودش را دوباره
بازآفرینی کند به بودجه زیادی نیاز است.
یکــی  12ســال تحصیــل کرده و بعــد از آن
بــا هزینه زیادی وارد دانشــگاه شــده ؛ حاال
وارد بــازار کار شــده هیــچ جــا او را جــذب
نمیکند ...بیشــتر مراکز کار به کســانی نیاز
دارند که تجربه کاری دارند آیا دانشــجوی
مــا میتوانــد پــروژه ای را دســت بگیــرد؟
کــدام کارفرمــا جــرأت میکنــد پــروژه یــا
دستگاهش را به کسی که تازه وارد بازار کار
شده بدهد؟ چون نیروی کار ،آموزش فنی
حرفه ای اســتاندارد را در دانشــگاه ندیده
اســت .بــازار کار به ســمت بــازار خدماتی
رفتــه چــون کمتریــن آمــوزش و کمتریــن
حقوق و دستمزد را دارد؛ درست است که
خدمات یکی از بازارهای جهانی اســت که
نیروی کار را جذب میکند اما خدماتی که
بهرهوری و تولیــد دارد نه خدمات داللی،
آژانسهــا خدمــات داللی دارند ؛ درســت
است بخشی از خدمات را جواب میدهند
اما داللی است تولید نیست مثالً خدمات
الکترونیک نداریم.
ëëدر جدیدتریــن آمار کشــور هم بیشــترین
ارزش افــزوده مربــوط بــه بخــش خدمات
اســت و ارزش افزوده صنعت و کشاورزی
منفی است.
بیشترین ارزش افزوده در بخش خدمات
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تمام شــغلها را نمیتوان بهطور یکسان
نــگاه کــرد مــا طبقهبندیهــای مختلــف
یادداشت
داریــم در مشــاغل .شــغلهایی هســتند
کــه بــا توجــه بــه تحــوالت جدید کــم کم
جذابیــت خودشــان را از دســت داده انــد
در نتیجــه زمینــه مناســبی بــرای ادامــه
اینطــور شــغلها نیســت در مقابــل
احمد روستا
عضو هیأت علمی اینگونه شــغلها یک ســری شــغلهای
دانشگاه شهید بهشتی جدیــد بویــژه در حوزه فناوریهــای نوین
ارتباطات و اطالعات و خدمات مرتبط با
اینها شکل گرفته و اینگونه شغلها که شاید عمر بلندی نداشتند
امروز نه تنها در ایران که در تمام دنیا بهعنوان شغل نوظهور جلوه
میکنند .بنابراین برای این تیپ شــغلها شــرایطی به وجود آمده
تا کســانی که شــغلهای گذشــته خــود را در خطر میبیننــد اولین
متقاضیان اینگونه شــغلهای جدید باشــند .نمونه آن این است
که حتی تا چند ســال پیش کســی فکر نمیکرد مثالً اوبــر در دنیا یا
همین تاکسیرانیهای مختلفی که االن در ایران هستند شغلهایی
را مطــرح کنند کــه عالقهمندان یا کســانی که به این شــغلها روی
میآورند میتوانند از قشــرهای مختلف جامعه باشــند از خانمها
و آقایــان گرفته تا یک کارگر ســاده یا یک فــرد متخصص .بنابراین
مــا شــاهد تحــول در نــوع شــغلها و فعالیتها هســتیم کــه نباید
بــا این بهعنــوان پدیده شــگفتانگیز برخــورد کنیم بلکــه باید آن
را بهعنــوان یــک واقعیت جهانی بررســی کنیــم و آمادگی داشــته
باشیم برای جابهجایی خیلی از شغلهای گذشته بسوی اینگونه
مشــاغل نوظهور .یک زمانی شــما میگویید آیــا تحصیلکردههای
ایران پاسخگوی بخشهای مختلف اقتصادی کشور هستند یا نه؟
قطعاً بهدلیل عدم ارتباط درست و واقعی بین صنعت و دانشگاه
یا فعالیتهای اقتصادی و محیطهای آموزشــی متأســفانه خیلی
از فارغالتحصیالن دانشــگاهی در آغاز مناسب برای فعالیتهای
حرفهای نیســتند و این را هم خود نیروهای تحصیلکرده میدانند

هــم صاحبان و مدیران بخش اقتصادی کشــور و تنهــا راه برطرف
کردن این شــکاف بین علم و عمل ،ارتباط مناســب بین دانشــگاه
و صنعــت و اقتصــاد و آموزشهــای متفــاوت بویــژه آموزشهای
حرفهای و متناســب با واقعیت و نیاز روز بازار اســت .اگر شرکتها
و ســازمانها فرصتی در اختیار اینگونــه فارغالتحصیالن بگذارند
ســرعت یادگیــری ایــن نیروهــای تحصیلکرده بســیار باال اســت و
میتوانند در زمان محدود و کوتاه آمادگی خود را برای پاســخگویی
بــه نیازهــای بخــش صنعــت اعــام کننــد .زمانــی که بعضــی از
شــغلهای دیگر مورد پذیرش جامعه نیســت یــا به عبارتی نوع
فعالیت آنها متقاضی مناســب ندارد آنها باید خودشــان قبل از
توجوی شــغلی
اینکــه برخورد با بحران شــغلی بکنند در جســ 
باشــند که بهطــور نســبی میتواند متناســب با شــرایط حرفهای
آنها ،ســن آنها و موقعیت آنها باشــد و اگر این کار را نکنند قطعاً
در آینده با مشــکالتی مواجه میشــوند چرا که محدود بودن نوع
تخصص آنها یا کهنه شــدن تخصص آنهــا یا نبودن تقاضا برای
شغلهای گذشته ممکن است آنها را در معرض تهدید بیکاری
قرار دهد هم خود افراد و هم بعضی ســازمانهایی که میتوانند
بهعنوان راهنما یا مشــاورین این افراد باشــند باید قبل از اینکه با
پدیــده بیکاری اینگونه افراد مواجه باشــند راهنماییهای الزم و
حتی تعلیمات جدید برای شــغلهای جدید را ارائه کنند.مرگ
شغلهای قدیمی مربوط به ایران نیست اما ما متأسفانه به جای
دوراندیشــی ،دیراندیشــی داریم و به جای سرعت و چابکی ،کند
کاریــم در حالــی که عالئــم را میبینیم عالقهمند یا آمــاده برای
تحول نیستیم خیلی از شغلها و فعالیتها و حتی برخی صنایع
عمرشان به پایان رسیده اما منتظر مینشینیم تا ببینیم سرانجام
چه میشود ،در حالی که قطعاً اگر عمیقتر فکر کنیم خودمان به
طرف جایگزین کردن جابهجایی و آماده شدن برای فعالیتها،
شغلها و صنایعی میرویم که تقاضای مناسب در آینده دارند.
مردم اصالً منتظر دولت نباشند در دنیای امروز موفق کسی است
که منتظر نباشد بلکه مقتدر و مبتکر باشد.

