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مترجمانپیش گفتار
ْْ اَ »  َْ ْیناَ  یَو فن َْ ْینَرِحَم الله ِاْمَرًء َاَعَدَّ ِلَنْفِسه َو اْسَتَعَدَّ ِلَرْمِسه َو َعِلَم ِمن

 «َْ یْ اَ  یَو ِال
که بداند از کجا آمده و در کجاستت خداوند رحمت کند کسی را 

 امام علی )ع( .1و به کجا خواهد رفت

 ناپذیر است و فهم آینده اگر نگوییم غیرممکن استت  دوتوار تغییر اجتناب
ای که واید بتتوان آن را نددیت   ها همراه است؛ اما نکته قطعیت بوده و با عدم

ای است که متفاوت از گذوته و حتا  خواهتد بتود.  به واقعیت دانست  آینده
هتا  جوامتو و افتراد را بتر آن  ها  دولت های دور ملت همین امر نید از گذوته

وتناخت  کشتف و داوته است تا با توسل به سازوکارهای مختلف درصتدد 
انستان همتواره در  ریتدی و اقتدام کننتد. فهم آینتده برآینتد و بترای آن برنامته

جستجوی آینده است و تمایل دارد آیندۀ دور و نددیت  ختود را کشتف کنتد. 
تأثیر از گذوته نخواهد بود  در حا  ریشه دارد و برای بستیاری  ای که بی آینده

تالش برای کشف آیندۀ همتراه بتا  از افراد مبهم است. واید این عطش فهم و
گتتوی ایرانتتی  ب بتته وتتاعر پارستتیوابهتتام را بتتتوان در وتتعر پرمعنتتای منستت

 الدین محمد بلخی )موالنا( انعکاس داد. جال 
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 روزها فکر من  ینن  ی ن  م هشن  خنم  ن   
 

 کنننن  غننننری اافننننل یز یتنننن ی         نننن    
 

 یم  مننننن ر  ه نننننر غننننن  هننننن   یز کجنننننا  مننننن  
 

 ر شنننننانم م ننننن  رمم   نننننر  بننننن  کجنننننا مننننن  
 

تا بتازار است تمایل ذاتی به کشف فردایی مبهم و نامعلوم موجب وده   
هتا و ... از هتداران ستا  پتیش دا   بینتی ها  طالو وناسی ها  ستاره گویی پیش

وناستان از اقشتار  گوهتا و ستتاره باود  تا جایی که در اعصار مختلف پتیش
صتورت مستتمیم و  نتد و بتها نددی  بته دربتار پادوتاهان و امطراطتوران بتوده

ستاختند. بترای ملتا  انگیتدۀ  هتا را متتأثر متی ها و برنامه غیرمستمیم سیاست
وناستی را گستترش داد و  گویی نجوم دانش ستاره بابلیان و ایرانیان برای پیش

گاهی از آیندۀ خود رهسطار معبد دلفی می ودند. میل به کشف  یونانیان برای آ
های حکتومتی بته  ین اقدام و همچنین اقبا  سیستمو فهم آینده و رونق بازار ا

وناستان  این ابدار موجب ود تا در گتذر زمتان برختی از فیلستوفان و ستتاره
درصدد باوند تا از طریق کشف قوانین کالن طبیعتت و اجتمتاع و همچنتین 

بینی و کشف آینتده  با سیر در تاریخ نسبت به بسط دانش و سازوکارهای پیش
ها از گذوته تا امتروز ادامته داوتته استت و ادامته نیتد  الشاقدام کنند. این ت

خواهد داوت. در اوایل قرن بیستم مطالعات معطوف به کشف آینتده وتکل 
رغتتم  تتتری بتته ختتود گرفتتت و علتتی تتتر و منستتجم یافتتته تتتر  ستتازمان علمتتی

دقیمی که با اتکتا بته کشتف قتوانین حتاکم بتر طبیعتت  ا  های نسبت بینی پیش
اری از فیلستوفان بته ایتن بتاور رستیدند کته آینتده در گرفت  بسی صورت می

هتای ایتن  بینتی وتدنی نیستت و پتیش راحتتی کشتف های اجتماعی به حوزه
قطعیت باالیی ندارد. این امتر موجتب وتد تتا مفروپتات پیشتا قترن  حوزه 

پژوهتی و ترستیم  تتدری  مفتاهیمی نتون آینتده تر وده و به بیستمی کمرنگ
ح وود. در ادامۀ همین مسیر و در نیمۀ دوم قرن سناریوهای محتمل آینده مطر
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واسطۀ تالش انسان برای ایفای نمش فعا  در خلق آینتده پتیش روی  بیستم به
ای  منجر ود. آینتده ینگار و آینده ینگر گیری حوزۀ دانشی آینده خود به وکل

آینتده »دنبا  کشف آن نیست! بلکه بر ایتن بتاور استت کته  که انسان صرفا  به
کند تتا بتا ترستیم  و مبتنی بر همین فرض تالش می «روز و با ماستهمین ام

 آیندۀ موردانتظار در مسیر ساخت آن گام بردارد.    
نگتاری نمتش مهمتی را در آوکارستاختن  ها و فنتون آینتده تردید روش بی

قطعیتتی کته دارنتد  در  رغم عتدم ها و فنون علی تحوالت آینده دارند. این روش
توانند بیتنش  یافته و مبتنی بر منطق صورت پذیرد می ای نظام صورتی که به ویوه

واسطۀ اهمیت  اتکایی را در رابطه با تغییرات و نیازهای آینده فراهم آورند. به قابل
هتای نظتری و  بینی و خلق سناریوهای محتمل آینتده  حتوزه نگاری  آینده آینده

د بتا کاربستت انتد و در تتالش هستتن تجربی متعددی به این مهم متوسل وده
هتای ختود رقتم  یافته آیندۀ مطلوبی را برای فعالیتت های این دانش سازمان ابدار

بدنند. نظام آموزش و بازارکار نید که اساسا  با نیازهتای حتا  و آینتدۀ اجتمتاع و 
نگاری مستلنی نبوده  بلکته  تنها از رجوع به مطالعات آینده افراد مواجه است  نه

نگتاری  آید. برای ملا  در آینده ن مطالعات به ومار میدر زمرۀ کاربران جدی ای
بینتتی و ترستتیم ستتناریوی نیازهتتای مهتتارتی( تحمتتق  تعلتتیم و تربیتتت )آینتتده

های مهارتی آینده در سطوح اقتصتادی و اجتمتاعی امتری پتروری  نیازمندی
منتد از تغییترات و  بینتی نظتام که برخی بتر ایتن باورنتد کته آینتده است. با این

های مهارتی آینده تمریبا  غیرممکن استت؛ امتا در عتین حتا  اذعتان  نیازمندی
توانتتد  اتکتتا متتی ای از رویکردهتتای قابتتل دارنتتد کتته استتتفاده از مجموعتته متتی

هتا بتا  نداوتتن هتا و تطتابق نداوتتن های اطالعاتی برای کتاهش تعتاد  نمصان
تجربتی  های بازار کار آینده را برطرف کند. حامیان این حوزۀ دانشی و نیازمندی



 ها مهارت ینیب ندهیو آ یسیونو یسنار  ،ینگار  ندهیآ 8

واسطۀ ایجتاد یت   نگاری به های زمانی مختلف  آینده بر این باورند که در برهه
کته آمتوزش و اوتتغا   گفتمان معنادار در میان ذینفعان مختلف مبنتی بتر ایتن
ریتدان  گتذاران و برنامته نیست و نه باید باود  ابدار سودمندی بترای سیاستت

این باور و درک پرورت استفاده  آید. آموزوی و متصدیان بازار کار به ومار می
های موپوعی مختلف موجب وده استت  نگری در حوزه از سازوکارهای آینده

نگتاری  ویژه آینده نگاری آموزش و اوتغا  و به تا طی سه دهۀ اخیر موپوع آینده
های موردنیاز بازارکار بیش از پیش مورد توجه پژوهشتگران   بینی مهارت و آینده

ان این دو نظام قرار گیرد. کتاب پتیش رو نیتد کته از جملته ها و متصدی سازمان
تواند راهنمای  آید  می یافته و معتبر در این حوزه به ومار می نووتارهای سازمان

ویتژه  عمل خوبی برای متصدیان تعلیم و تربیت و بازارکار کشور عدیدمتان و بته
غم برخورداری ر اندرکاران نظام آموزش مهارتی قرار گیرد. این کتاب علی دست

از پشتوانۀ نظری مکفی بتا رویکتردی کتامال  عملیتاتی نگتارش وتده استت و 
واستطۀ  تواند راهنمای عمل قرار گیرد. انتخاب و ترجمۀ کتتاب پتیش رو بته می

بینتی  نگتاری و آینتده درک خأل موجتود مطالعتات و اقتدامات مترتبط بتا آینتده
بتوانتد مبنتای عمتل  است کتابامید  .ها در کشور صورت گرفته است مهارت

ای  های مهارتی کشور قترار گیترد و ممدمته متخصصان و مجریان حوزۀ آموزش
 های جدی در این حوزه باود.  برای مطالعات و فعالیت

 
 لو  محمد خادمی ُکله
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شیپ سندگانینوگفتار
 ۀنتیدر زمتوانتد  متی یهتوش جمعت دهیچیو پ ایکار پو یهادر بافت بازار

 یو مشتاغل کته موپتوع تیتترب قیتها از تطب مهارت ۀندیو آ یکنون یازهاین
کنتد. در  تیحما یبهتروکل  به  جهان است یتمام کشورها یبرا تیپراهم
هتتا در  مهتتارت قیتتبتتازار کتتار و تطب یازهتتایدرک بهتتتر ن ریتتاخ یهتتا ستتا 

از  یامتر ناوت نیتاستت کته ا وده لحاظاز کشورها  یاریگذاری بس سیاست
ها  مهارت قیتطب نیهمچن. است یو رقابت جهان یفناور ویسر یها شرفتیپ
امتر از  نیتجوانتان کمت  کنتد. ا انیتدر م ژهیو به یکاریتواند به کاهش ب یم

 یبهتتر بترا یزنتدگ جتادیو ومو  بته ا یبهبود اوتغا   تحرک اجتماع قیطر
 .کند میافراد کم  

کبهتر  قیها و تطب مهارت ینیب شیبر پ 1اروپا یۀاتحاد دارد.  یاریبست دیتتأ
 دیتهتا و مشتاغل جد دستتورکار مهتارت ژهیتو اروپا و بته 0202راهبرد سا  

توانتد در  یمت قیتو تطب ینیب شیپ یها و روش کردهایدهد که رو یم صیتشخ
مناستب  بیکار ماهر همراه با ترک یروین ۀبازار کار به توسع یازهایپاسخ به ن

 یریادگیتوتغل و  تیتفیک یکته باعتا ارتمتا ینحو ؛ بهکندها کم   مهارت
 0210کته در ستا   2اروپتا یۀاتحاد یها انداز مهارت العمر وود. نشم مادام

                                                                                          
1. European Union (EU). 
2. EU Skills Panorama. 
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 یازهتاین بتارۀها و اطالعتات بهتتر در  داده ۀارائ یود  از تالش برا یانداز راه
 کند. یم یبانیمهارت در بازار کار پشت

د دار می بیان 1کار یالملل نیعضو سازمان ب یکشورها ۀجانب سه یندگینما
اوتتغا  و   یور بهتره شیها را بتا افتدا اند مهارت که موفق وده ییکه کشورها

 یهتدف اصتل 3بتارۀ هتا را در  مهتارت ۀتوسع استیتوسعه مرتبط سازند  س
 اند: قرار داده مدنظر
 ؛ها مهارت یفعل یعرپه با تماپا قیتطب 
  ؛راتییبا تغ یسازگار یبرا یاقتصاد یها کارگران و بنگاهکم  به 
  بازار کار ۀندیآ یازهاین یها برا یستگیو حفظ وا جادیا. 

در آن  یمتعتدد نفعتانیذ وستت ایو پو دهیچیپ یندیها فرا مهارت قیتطب
های زمانی مختلف تصتمیمات متعتددی  دخیل هستند. ذینفعانی که در برهه

ها  هنگامی کته در بتارۀ  های آن گیرند. این ذینفعان وامل: افراد و خانواده می
گذاران آموز و تربیتی و  گیرند؛ سیاست ویوۀ آموزش و تربیت خود تصمیم می

ای آمتوزش و تربیتت و ه بازار کار  هنگتامی کته در بتارۀ پیکربنتدی سیستتم
گیرند؛ مؤسسات آموزوتی   گذاری تصمیم می های اوتغا  و سرمایه سیاست

هتای آموزوتی تصتمیم  هنگامی که در بارۀ نحوۀ برگداری و نوع محتوای دوره
گیرند؛ و همچنین کارفرمایان  هنگامی که در بارۀ نحوۀ آموزش کارگران و  می

 .دگیرن هایشان تصمیم می ت استفاده از مهار
آمتوزش و  قیتنته از طر دیتو افتراد ن نتدرییتغدر حا  سرعت  مشاغل به

 ۀمجموعت رییتدر حتا  تغ وتان یو زنتدگ یتجارب کار قیو نه از طر تیترب
 ینمش مهمت یتیو ترب یآموزو یها نظام ژه یطور و هستند. به شانیها مهارت

                                                                                          
1. International Labour Organization (ILO). 
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مستتتمر  ۀافتتراد در جهتتت توستتع ۀهمتت یفرصتتت بتترا جتتادیا بتتا دارنتتد تتتا
و  اطمینتان حاصتل کننتدالعمتر  مادام یریادگیانداز  در نشم یشانها مهارت

سترعت در حتا   بازار کار که بته طید تا با الدامات و ورانساز یها را قادر م آن
 است  سازگار ووند. رییتغ

کته  تیتواقع نیتوجه به ا نیفرایند و همچن ییایو پو یدگیچیبا توجه به پ
از  یاریانجتام دهنتد و بست ی رامختلفت یتواننتد کارهتا یاز مردم مت یاریبس

مختلتف  یهتا مجموعه مهتارت یکه دارا یافراد قیتوان از طر یمشاغل را م
 ریپتذ هتا نته امکتان مهارت یکامل عرپه و تماپا قی  تطب  انجام دادهستند

 نته و( ویستر رییتتغ درحتا  یکتار و اقتصتادها یدر بازارهتا ژهیتو است )بته
کتاهش  تیتگتذاران از اهم استتیحتا   مهتم استت کته س نیبا ا .یپرور
گاه باوند  نراکه   ایجاد میها  بدرگ در مهارت یها وکاف اتی کهخطر کند  آ

ها و رود اقتصتادها را  ورکت یور و بهره وود می کارکرد افراد باعا تضعیف
 .کند یمختل م

که نظام جامو اطالعتات بتازار کتار  دهد یم شنهادیپ یالملل نیتجارب ب
 یوناست روش چیامتا هت  است یو استخدام یستون فمرات هر راهبرد آموزو

ها  مهارت نداوتن تطابق رساندن  حداقل به ای یریجلوگ یتواند برا ینم یواحد
 یهتا مناستب و مکمتل روش یبتی. ترکارائه کندکافی از بازارهای کار  یدانش

هتا  مهتارت قیتاعتمتاد از تماپتا و تطب و قابتلجتامو  یمترور یمختلف برا
 است. یپرور

 ینیب شیها و پ مهارت قیگذار تطب توسعه و درحا  درحا  یکشورها یبرا
 ف یپتع ینهادهتا  یاجتمتاع یختاص اقتصتاد طیها بتا توجته بته وترا آن

 یاری. بستوود یم لیتبد تر دهیچیپ یبه کار یحکومت یها ستمیو س ها تیظرف



 ها مهارت ینیب ندهیو آ یسیونو یسنار  ،ینگار  ندهیآ 01

 جتادیا یدارند و بترا یتوسعه اطالعات بازار کار محدود درحا  یاز کشورها
استت. در  ازیتن یشتریب یگذار هیبه تالش و سرما یقو یاطالعات یها ستمیس
و   هیتتجدو  یوناست روش یبتا استتفاده از ابدارهتا تتوان یمت یحا   حت نیع

 بهتر و کارآمدتر استفاده کرد. از وواهد محدود مناسب یها لیتحل
 ۀ  مرکتد توستع1اروپتا تیتترب ادیتبنهتا   نالش نیبه ا ییپاسخگو یبرا
اند  با یکدیگر متحد وده کار یالملل نیو سازمان ب2اروپا یا حرفه یها آموزش

عرپته و  قیتو تطب ینتیب شیپت ی وتناخت روش یاز راهنماهتا یا مجموعته تا
 :ایجاد کنند ییایدر قالب تخصص و پووش جغرافرا ها  مهارت یتماپا
   ؟از اطالعات بازار کار استفاده کرد توان ی: نگونه م1جلد 
   و  یستینوویسنار  ینگتار نتدهیآ یهتا توان مهتارت ی: نگونه م0جلد

 ؟ها را توسعه داد مهارت ینیب ندهیآ
   ؟است گذار ریثأدر سطح بخش ت یدی: نه ن3جلد 
 ؟ستیدهندگان خدمات اوتغا  ن : نمش ارائه4 جلد 
   داد را توستعه  3ها استمرار مهارت شیمایپ  ی توان ینگونه م: 1جلد

 ؟و اجرا کرد
   ؟را انجام داد 4صدمطالعات ر توان ی: نگونه م6جلد 

 یکم   یکردهایراهنماها وامل رو نی. اندگریکدیراهنما مکمل  وشهر 
کته  ای یقتو یو مؤسسات اجتماعگوها و گفتبوده و از  یفیک یکردهایو رو

. کننتد یمت تیتهستتند  حما گریاری آینده ازیموردن یها در درک بهتر مهارت
                                                                                          
1. European Training Foundation  (ETF). 
2. European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop). 
3. Sstablishment Skills Survey. 
4. Tracer Studies. 



 01   سندگانینو  گفتار شیپ

 

  یمتیتحم یهتا ونیستیکم گذاران  استیس  یا مذکور افراد حرفه یراهنماها
 یهتتا روش ینیمتترور و بتتازب ازمنتتدیکتته ن یو کاروناستتان یاجتمتتاع یوتترکا

و عتالوه بتر نتد ده یرا مخاطتب قترار متهستتند  قیو تطب ینیب شیمختلف پ
 ینگتونگ تواننتد متیاتکا از بازار کتار  اطالعات و مستندات قابل آوری جمو
متداخالت  ۀتوسع یبرارا و استفاده از اطالعات و مستندات  لیتحل و هیتجد

 د. نآموزش و اوتغا  ارائه ده یدر راهبردها ها استیس لیو تعد
را در  یالمللت نیبت ۀشرفتیو پ مفید یها تیو فعال اتیتجرب  مجموعه نیا

 قیتطب یبرا وده استفاده یکردهایرو نیتر  یسراسر جهان گرد آورده است. را
 یو کشتورها بررست یمختلتف اقتصتاد یهتا نتهیدر زم ینیب شیها و پ مهارت

 دیتتول یهتا بترا آن یوتناخت بتالموه و روش یهتا یکاست نیو همچن ووند می
 یعنتوان منبعت بتهمذکور  ۀد. مجموعنوو یم یها و اطالعات معتبر بررس داده

حتتتوزه  ارزش افتتتدوده و  حیخواننتتتدگان در جهتتتت توپتتت یمرجتتتو بتتترا
 نیتاهمچنتین . نتدک یمختلف عمتل مت یها مربوط به روش یها تیمحدود

  ینتتا لیتتحل و  هیتتجد ینگتونگ بتارۀدر  اطالعتاتی راراهنمتا  هتای کتاب
 .کند یم ها عرپه استیس نیها و تدوشنهادیپ ۀارائ یمختلف برا یها روش

 اریراهنمتتا بستت یهتتا کتتتاب نیتتخواننتتدگان و کتتاربران ا هتتایاز بازخورد
در کمت  کننتد  توانند میها  کتاب نیوود. خوانندگان و کاربران ا یاستمبا  م

و  طیبته وترا ایت دیرا بهبود بخشت یبعد یها توان نسخه ینگونه مکه  این بارۀ
هتا در کشتورها و  از آنتتوان  نگونه می  ها مرتبط ود آن یمش معضالت خط

کته  و این استفاده کرد نفعانیآوردن ذ در گردهم مختلف و خصوصا   یها بافت
 اپافه کرد. یفعل ۀمجموع لیتکم یبرا ندهیتوان در آ یکدام موپوعات را م
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