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  آموزي: خوانش نظري و انتقادي  مندي مهارت مسئله

  

  حمزه نوذري

  

  ) 15/02/1400 تاریخ پذیرش: ،13/12/1399 (تاریخ دریافت:

  

  چکیده

گونه تلقی ویژه در نظام آموزشی مطرح و این د بهآموزي به عنوان یک رویکرد جدی مهارت

آموزي باید به  شده است که آموزش مهارت ابزار توسعه و پیشرفت کشور است و مهارت

گذاري غالب است طبیعی موضوع اصلی تبدیل شود. رویکردي که در متون تجربی و سیاست

ه شده است. هدف اصلی مندي آن توج آموزي است و کمتر به مسئله و بدیهی انگاشتن مهارت

وگوي آموزي و گفت هاي نظري و بنیادي مهارت این پژوهش  شناخت مسائل و چالش

انتقادي منتقدان و مخالفان آن است تا ابعاد جدیدتري از آن آشکار شود. با مرور نظامند و 

هاي آموزش مهارت به  هاي نظري متعدد، مسائل و چالش مطالعۀ و بررسی انتقادي سنت

آموزي عبارتند  بررسی گذاشته شده است. مسائل بنیادي مطرح شده در حوزه مهارتبحث و 

ریزي براي  ناپذیري برنامه زدایی از نیروي کار (تباهی کار)، دانش ضمنی و امکان از: مهارت

  هاي موجود. مثابه بازتولید نابربراي آموزش آن و مهارت به

  

  ضمنی، نابرابري، نظام آموزشی.آموزي، تباهی کار، دانش  : مهارتمفاهیم اصلی

  

  مقدمه

داشتن مدرك دانشگاهی تضمینی براي موفقیت در یافتن شغل نیست اگرچه داشتن تحصیالت 

هاي مورد نیاز در محیط  براي نیروي کار مهم است اما همیشه تضمینی براي مجهز بودن به مهارت

هاي سخت و چه بسا  ر مهارتهاي نرم در کنا مروزه مسئله مهارتا). 2017کار نیست  (میکس، 
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کند و باعث  پذیري افراد کمک می هاي نرم به اشتغال شود. داشتن مهارت تر از آن مطرح می مهم

). تعییرات سریع در 2012؛ رابلز،  2012تر عمل کنند (زانک،  شود افراد در محیط کار موفق می

هاي نرم اهمیت  است که مهارتدهی نیروي کار باعث شده  تکنولوژي و اقتصاد همچنین نحوة سامان

آموزي و تحصیالت  آموزي در کنار علم اساس، مسئله مهارت این ). بر2017زیادي پیدا کند (میکس، 

). گروهی از پژوهشگران و محققان که معتقدند بیکاري 1398دانشگاهی مطرح شده است (نوذري، 

ه نظرات کارفرمایان استناد هاي اساسی  (نرم) است ب دلیل نداشتن مهارت التحصیالن به فارغ

هاي الزم برخوردار  التحصیالن دانشگاهی از مهارت نظرات بازاریان، فارغ اساس نقطه کنند. بر می

هاي ها لزوماً مهارت کنند چنین افرادي را استخدام کنند. این مهارت ها کمتر رغبت مینیستند و آن

است که در همۀ مشاغل نیاز است (نگاه کنید  اي هاي اساسی و پایه اي نیست بلکه مهارت حرفه و فنی

هاي دانشگاهی منطبق با نیازهاي صنعت و بازار  ). برخی معتقدند آموزش1386به صالحی عمران، 

هاي عملی،  هاي دانشگاهی نیاز است از جمله: افزایش درس کار نیست و به تحول جدي در آموزش

ر، تأکید بیشتر بر انجام کارآموزي و کارورزي در حین افزایی مورد نیاز بازار کا هاي مهارت اجراي دوره

پذیري  با هدف اشتغال 1396تحصیل. بر همین اساس، وزارت علوم، تحقیقات و فناوري از سال 

ها و مراکز آموزش عالی  افزایی در دانشگاه هاي مهارت دهی و توسعۀ دورهدانشجویان اقدام به سامان

ها را مورد بررسی  هاي اجرا شده در دانشگاه ها و برنامه ي دورهطور مستمر وضعیت برگزار کرده و به

هاي وزارت عتف صورت گرفته و تاکنون این  دهد. تغییر اساسی در اهداف و مأموریت قرار می

ها و مراکز آموزش  افزایی دانشگاه هاي انجام شده در حوزة مهارت وزراتخانه دو کتاب گزارش دوره

معاونت پژوهش و فناوري وزارت عتف سند طرح تحول  1398 عالی منشرکرده است. در سال

ها و موسسات پژوهشی و فناوري با جامعه و صنعت منتشر کرده است که در  هاي دانشگاه همکاري

افزایی و توانمندي دانشجویان و  به موضوع ارتقا مهارت 4راهبرهاي اصلی آن راهبرد شمارة 

دهد در اکثر دانشگاه  منتشر شده وزارت عتف نشان می هاي آموختگان اشاره شده است. گزارش دانش

آموزي  هاي مهارت دهی دورهساماناین،  بر شود. عالوه افزایی برگزار می هاي مهارت هاي دولتی دوره

دانشجویان در اسناد باالدستی کشور مورد تأکید قرار گرفته است (گزارش وزارت علوم، تحقیقات و 

  ). 1398و  1397فناوري، 

شود که  گونه تلقی میآموزي تبدیل به رویکرد جدید نظام آموزشی تبدیل شده است و این تمهار

هاي نرم ابتدا از طریق والدین، هماالن و مدرسه از طریق سازوکارهاي اجتماعی کردن به  مهارت

شود و سپس در محیط دانشگاه و توسط مدرسان و استادان با سازوکارهاي آموزشی  کودکان منتقل می

دانشجویان و  فکر ). بر اساس این طرز2017یابد (میکس، پژوهشی تقویت و گسترش میو 

هاي بیشتري فرا گیرند که در این میان  پذیري الزم است مهارت التحصیالن دانشگاهی براي اشتغال فارغ

اند  هاي سخت اهمیت بیشتري دارد. پژوهشگران متعدد سعی کرده هاي نرم نسبت به مهارت مهارت
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گذاري در این حوزه بندي کنند. مرور متون پژوهشی و سیاست بندي و اولویت هاي نرم را دسته مهارت

هاي مختلف بدون توجه به  دهد که حجم زیاد متون، تلخیصی است از کاربرد مهارت در زمینه نشان می

ال، در کنار عنوان مث شود. بهکار گرفته می هاي وسیعی به آموزي در حوزه هاي آن. امروزه مهارت چالش

شود که با گسترش  عنوان یک واقعیت طبیعی و بدیهی نگاه می بندي و به اشتغال و کارآفرینی صورت

التحصیالن کم کرد. گویی  ویژه فارغ هاي مختلف اجتماعی به توان مسئله بیکاري را براي گروه آن می

آموزي با  ره زدن مهارتکند. با گ آموزي نیروي عظیمی براي برون رفت از مسائل فراهم می مهارت

توان  مند کردن) نمی هاي آن (مسئله اشتغال و کارآفرینی و توسعه کشور بدون توجه به مسائل و چالش

  هاي نرم به چه معنا است؟ به ابعاد جدیدي از آن دست یافت. اما مهارت

ایر افراد هایی فرد را از س شود که توانایی هاي خاصی تعریف میعنوان ویژگی هاي نرم بهمهارت

هاي نرم  ) مهارت1998( 1). گلمن2004کند (پرالت،  اي مشابه متمایز می داراي سابقه و تجربه حرفه

هایی مانند کار گروهی، ارتباط مؤثر و ارتباطات اجتماعی  هایی براي توسعۀ توانایی عنوان مهارت را به

ا، غلبه بر مشکالت و حل ه معناي پذیرش چالش . برخی مهارت نرم را بهگیرند موفق در نظر می

یابی  مسائل مربوط به کار و همچنین شناخت، درك و مدیریت احساسات خود و دیگران براي دست

). از نظر وبر و همکاران 2003گیرند (سالسکی و کارترایت،  به عملکرد بهتر شغلی در نظر می

د ارتباطی، کار گروهی، هایی مانن هاي انسانی شامل مهارت هاي نرم که همان مهارت ) مهارت2009(

دهد بلکه  مفهومی و رهبري است، نه تنها توانایی افراد براي درك و ارتباط با دیگران افزایش می

هاي نرم در  کلی، مهارت طور دهد. به هاي سخت (فنی) افراد را نیز غنا و ارزش بیشتري می مهارت

معنی درك،  اي) به فنی و محاسبه االت، جزئیات هاي سخت (کار با تکنولوژي و ماشین مقابل مهارت

توان در  هاي نرم از منظر بوردیو را می شود. مهارت کار و مشارکت با دیگران در محیط کار تعریف می

دانش عینی درباره هنرها و قالب سرمایۀ فرهنگی بازشناخت که ابعاد متعددي دارد از جمله: 

ثل داشتن مدارج دانشگاهی و گذراندن هاي صوري مها و ترجیحات فرهنگی، ویژگی فرهنگ، سلیقه

بودن فرهنگی ( مثالً توانایی نواختن آالت موسیقی)، توانایی  ها و بلد  هاي موسیقی، مهارت آزمون

هایک، مهارت نرم را  دانش ضمنی و دانش  ).221: 1383تمیز و تشخیص خوب و بد  (اسمیت، 

 ).2000، برگ داند (نقل از سوئد کارآفرینانه مبتنی بر بازار می

هاي بسیاري وجود دارد که باید پر  هاي نرم و آموزش آن حفره رسد دربارة مهارت نظر می به

که تحوالت در علم و تکنولوژي اهمیت مهارت نیروي کار را کاهش داده است. اگر  شوند. مانند این

این دلیل که  هم نیروي کار به مهارت نیاز داشته باشد باید در فرایند بازار به آن دست یابد به

عنوان مهارت نرم از آن یاد  که بهچهمهارت نرم بیشتر از نوع دانش ضمنی است تا دانش صریح. آن
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کند. مسائل فوق در قالب چند سؤال اساسی  شود در جهت تعمیق نابربراي موجود عمل می می

  مطرح شده است.

  است؟نیروي کار ماهر را افزایش داده  نیاز به) آیا تغییر و تحوالت 1

  موزش است؟آ) آیا مهارت قابل 2

  کند؟ هاي نرم در جهت کاهش نابرابري موجود عمل می ) آیا تقویت و توسعۀ مهارت3

هاي اساسی و نظري  هدف اصلی پژوهش این است که بر اساس مواجهۀ نظري رویکردها، چالش

ها،  تقادي میان نظریهوگوي انعبارتی با گفت آموزي بیان شود. به ها در حوزة مهارتو پاسخ به آن

  آموزي روشن شود. مندي مهارت نشان داده و ابعاد و زوایاي بیشتري در حوزه مهارت مسئله

  

  پیشینۀ پژوهش

کار گرفته شده است و مفهومی کلیدي در علوم انسانی، متون  کرات به آموزي به مفهوم مهارت

هاي  غالباً از این مفهوم در زمینهوگوي افراد در زندگی کاري و روزمره است. گذاري و گفتسیاست

مختلف مانند کاهش بیکاري و افزایش اشتغال، توسعۀ کارآفرینی، مکمل تحصیل علم و دانش و 

ها در جهت افرایش  شود. در نظام آموزشی بحث تغییر سیاست ساز پیشرفت فردي استفاده می زمینه

دهد براي  گذاري نشان میون سیاستمهارت مورد توجه قرار گرفته است. بررسی ادبیات تجربی و مت

کنند که در  هاي سخت تقسیم می هاي نرم و مهارت را به دو دستۀ مهارت آموزي آن تعریف مهارت

هاي نرم تأکید شده است. این متون غالباً تلخیصی است از  این میان بر نقش و اهمیت مهارت

آموزي و  بدیهی فرض کردن مهارت هاي نرم در جهان امروزي. طبیعی و کاربردها و اثربخشی مهارت

شود که در آن اهمیت و کاربرد  اي می واره همه زمانی و همه مکانی انگاشتن آن موجب تکرار طرح

وکار دارد، در ادبیات تجربی از  آموزي با انسان سر که مهارت حالی شود. در مهارت تکرار می

گرایی  غلبۀ عینیت هاي بنیادي خبري نیست و هاي آموزش آن و طرح پرسش پیچیدگی

پوزیتیویستی و رئالیسم خام را در این حوزه ایجاد کرده است. رویکرد این پژوهش شناخت مسائل 

هایی است که به این مسائل داده شده  آموزي و پاسخ هاي نظري و معرفتی مهارت بنیادي و چالش

ها در  ي میان نظریهوگوي انتقادها و گفت عبارتی پرسش از چگونگی خلق مسائل و چالش است. به

هاي انجام شده دربارة  دهد پژوهش آموزي است. بررسی پیشینۀ تجربی نشان می حوزة مهارت

  توان به دو دسته تقسیم کرد: آموزي را می مهارت

هاي نرم  اند و از اهمیت، ضروت و انوع مهارت بندي کرده ها را تقسیم هایی که مهارت )پژوهش1

؛ 1998گُلمن،؛  2009یات در این حوزه قرار دارند (وبر و همکاران، اند که بیشتر تحقق سخن گفته
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و  5؛ آریراتانا20154؛ تولگان،  2014و همکاران، 3؛ رونگرانگ2011، 2؛ الکر و پاول 1،2010ایسنر

بندي و  ). در این نوع پژوهش بر دسته2018، 7؛ تانگ2017و همکاران، 6؛ گیبرت2015همکارن،

ریزي،  گروهی، برنامه هاي ارتباطی، کار م تمرکز شده است مانند مهارتهاي نر تأثیرگذاري مهارت

  ).1398گیري و غیره  (نگاه کنید به نوذري،  خالقیت، خودانگیزیشی، رهبري، تصمیم

هستند که در ادامه به  كاند. بسیار اند آموزي پرداخته هاي مهارت هایی که به چالش )پژوهش2

  شود. ها اشاره میآن

هاي نرم براي موفقیت در قرن  ) در پژوهشی به موضوع مهارت2008( 8نرمیشل و اسکی

اند. الف)  ها را بیان کرده آموزش این نوع مهارت  اند و دو چالش یکم در محیط کار پرداخته و بیست

هاي متنوع دانشجویان  هاي یاددهی، آموزش را براي گروه ها در شیوه تفاوت: دهندگان متنوع آموزش

تواند ناشی از تنوع فرهنگی، پیشینۀ قومی،  هاي دانشجویان می این، تفاوت بر عالوهکند.  سخت می

گذارد. ب)  موانع زبانی، ترجیحات شیوة یادگیري یا آمادگی پیشرفته باشد که بر یادگیري اثر می

هاي مورد نیاز خود جهت موفقیت در محیط کار را در  دانشجویان بیشتر مهارت: انتقال یادگیري

دهند که رابطۀ میان جهان کار و جهان کالس برقرار شود. بسیاري از  گسترش میصورتی 

  هایشان در کالس درس را به محیط کار انتقال دهند. دانشجویان قادر نیستند آموخته

هاي نرم باید از مجراي تجربیات زندگی  ) معتقداست استراتژي آموزش مهارت2015( 9ویلیامز

تواند در آماده  وي حوادث و رخدادهاي زندگی بیش از کارآموزي میاتفاق بیفتد. بر اساس پژوهش 

  کردن دانشجویان براي اشتغال مؤثر باشد.

هاي مهارتی کشور  شناسی مدیریت آموزش ) در پژوهشی با عنوان آسیب1393صالحی عمران (

هاي آموزش مهارت در ایران در سه قلمروي ساختاري، رفتاري و محتوایی و  ترین آسیب مهم

اي  حرفه و در بحث از بعد ساختاري، خبرگان آموزش فنیگیري کرده است.  اي اندازه محیطی و زمینه

عنوان بزرگترین آسیب آموزش مهارت  را به» گذاري کالن نیروي انسانی در کشورنبود یک سیاست«

ت آموزش کننده خدما عدم هماهنگی نهادهاي مختلف ارائه«اند. پس از آن نیز  در کشور معرفی کرده

بزرگترین » خالء وجود یک سند جامع و ملی براي نظام آموزش مهارت«و » مهارتی در جامعه
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5 . Ariratana 
6 . Gibert 
7 . Tang 
8 . Mitchell and Skinner 
9 . Williams 
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عدم «هاي آموزش مهارت در ایران معرفی شدند. در زمینۀ رفتاري و محتوایی،  ها و آسیب چالش

عنوان بزرگترین آسیب در زمینۀ آموزش مهارت تشخیص  به» دسترسی کافی به اطالعات بازار کار

و » مندي نظام آموزش مهارت از منابع انسانی مناسب این نظام عدم بهره«داده شده و پس از آن، 

ها عنوان شدند. در  ترین آسیب مهم» سازمانی نظام آموزش مهارت ناتوانی در ارتباطات درون و برون«

دخالت قدرت سیاسیون در توسعۀ کمی «اي، بزرگترین آسیب  رابطه با بعد محیطی و زمینه

عدم «و » هاي مهارتی تقاضامحور نبودن آموزش«عنوان شد و پس از آن نیز » هاي مهارتی آموزش

  ها شناخته شدند. ترین آسیب مهم» ها هاي مهارت دقت نیازسنجی در خصوص ارائۀ آموزش

آموزي متمرکز  دهد که اغلب تحقیقات  بر اثر بخشی و کاربرد مهارت بررسی پیشنیه نشان می

مندي مهارت پرداخته باشند بسیار  اندك  هاي بنیادي و نظري که به مسئله وهشبوده است و پژ

آموزي به  وگوي انتقادي در حوزة مهارتهاي مختلف، گفت هاي غنی در سنت که اندیشه حالی است در

  ها توجه نشده است.اند که به آن وجود آورده

  

  روش پژوهش

د به مسئله اصلی پژوهش و سؤاالتی که آوري شو روش تحقیق و نوع اطالعاتی که باید جمع

ها است و همچنین ادبیات تحقیق وابسته است. هدف اصلی این محقق به دنبال یافتن پاسخ براي آن

آموزي است که نقش و تأثیر آن بدیهی و  پژوهش طرح مسائل بنیادي و نظري در حوزه مهارت

هاي  ندکی درباره چالشگونه که بیان شد ادبیات تجربی اطبیعی فرض شده است. همان

ها وجود ندارد. در آموزي وجود دارد که پاسخ کامل و جامعی براي سؤاالت این پژوهش در آن مهارت

آموزي سروکار داریم و مسئله چیزي است که در درون نظریه خلق  این پژوهش با مسئله مهارت

ف به بحث گذاشته شده هاي مختل اي است که در نظریه آموزي مسئله شود از این منظر مهارت می

آموزي را بیان  سوي مهارت گیري به هاي نظري و معرفتی جهت توان گفت این مقاله چالش است. می

ها هاي بنیادي و نظري و ارزیابی آن آموزي نیازمند تفکر انتقادي و طرح چالش کند. مسئله مهارت می

هاي نظري مهمی  یی است که چالشها اساس، محقق به دنبال رویکردها، مکاتب و نظریه این است. بر

هایی است که  ها مطرح شده باشد و همچنین بررسی رویکردها و نظریهآموزي در آن در حوزة مهارت

تر شدن ابعاد و زوایاي مسئله بر  ها مواجه شوند. بنابراین براي روشن اند با این چالش سعی کرده

ها و مقاالت فارسی و  ي ذخیره کتابها اساس روش اسنادي مطالعات وسیعی صورت گرفت. پایگاه

گویی به سؤاالت، مرور نظامند است که انگلیسی با توجه به مسئله پژوهش بررسی شد. روش پاسخ

نوعی مطالعه جامع، تحلیل، ترکیب و تفسیر متونی است که با موضوع خاصی مرتبط هستند (آویارد، 

. الف) تعیین منابع که شامل شناسایی و مند این مراحل انجام شد ). بر اساس مرور نظام21: 1390
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شناسی و اقتصاد دنبال شد. در  آموزي بود که در دو حوزة جامعه گزینش متون مرتبط با مهارت

تعیین منابع سعی شد رویکردهایی که به اندازه کافی به مسئله مهارت پرداخته باشند انتخاب شوند. 

اند  داده رد انتقادي دربارة مسئله مهارت توسعه ها رویک شناسان معاصر نومارکسیست در میان جامعه

هاي  که بیش از همه بریورمن با طرح دیدگاه تباهی کار به آن پرداخته است. در آثار بوردیو نیز بحث

آموزي وجود دارد به ویژه رویکرد انتقادي وي دربارة آموزش آن قابل  مهمی دربارة مهارت و مهارت

اشتاین نیز در مواجهه با رویکرد بوردیو سعی  شان داد که فلیگتوجه است. بررسی متون و آثار ن

دیده و رابطۀ آن با میدان بپردازد. در رشته اقتصاد دو مکتب  کرده است به مسئله کنشگران مهارت

اند. نظریۀ هایک  آموزي داشته کامالً متفاوت یعنی اطریش و نهادگرایی بیشترین توجه را به مهارات

وزه آموزش مهارت بیان کرده است و هاجسن نیز آثار مهمی در مقابل نظریۀ هاي مهمی در ح چالش

ها و هایک در خصوص مهارت تدوین کرده است. ب)مرور انتقادي. در مرحلۀ نقد  نومارکسیست

آموزي استنباط شد و در مرحله بعد سعی  هاي هر نظریه در زمینۀ مهارت نظري متون ابتدا چالش

اموزي به بحث گذاشته شود.  هاي مهارت جهه متون با یکدیگر چالشبندي و موا کردیم با دسته

ها ها و پاسخ به آن آموزي چالش گیري. بر اساس مواجهه نظري رویکردها در حوزة مهارت ج)نتیجه

آموزي  ها براي پرداختن به مسئله مهارت وگوي انتقادي میان نظریهبیان شد. از این طریق، گفت

  شکل گرفت. 

  

  ژوهشهاي پ یافته

آموزي، به چالش کشیدن رویکرد بدیهی و طبیعی فرض کردن  مواجهه انتقادي با موضوع مهارت

اند که الزم است شرح و بسط  مند کرده آن است. چندین سنت غنی وجود دارد که مهارت را مسئله

الف) آموزي شناسایی شد که عبارتند از:  با بررسی متون، سه مسئله مهم در حوزه مهارتداده شوند. 

وارة زدایی) ب) مهارت از نوع ضمنی است و قابل آموزش نیست ج) مهارت، عادت تباهی کار (مهارت

کند. این مسائل در قالب  طبقات باالي جامعه است و در جهت بازتولید نابرابري موجود عمل می

  ) خالصه شده است.1جدول  (

  

  آموزي ) مسائل بنیادي مهارت1جدول شماره (

  نظریۀ  ارتمسئلۀ مه  ردیف

  مارکس و بریورمن  زدایی) تباهی کار (مهارت  1

  هایک  مسئلۀ دانش ضمنی  2

  بوردیو  وارة طبقات باال و موجد نابرابريعنوان عادت مهارت به  3
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  زدایی از نیروي کار) مسئلۀ نخست: تباهی کار (مهارت

از نظر مارکس، . داري است زدایی از نیروي کار در دنیاي سرمایه مارکس پیشگام بحث مهارت

شود. از دیدگاه وي  آالت اهمیت بیشتري دارد بی اهمیت می نیروي کار در درون نظامی که ماشین

شوند. مارکس یکی از  ماهر جایگزین می داري کارگران ماهر با کارگران غیر در نظام سرمایه

روز  به داري روز سرمایهدانست. در نظام  زدایی می داري را مهارت هاي نظام سرمایه ترین ویژگی اساسی

نظریۀ  1970در دهۀ 1). بریورمن1970شود (ر.ك به مارکس از اهمیت مهارت نیروي کار کاسته می

زدایی را توسعه داد و موضوع تباهی کار را مطرح ساخت. او با مطالعه روند کار  مارکس دربارة مهارت

زدایی از  قرن بیستم روند مهارتداري انحصاري  در جامعۀ آمریکا به این نتیجه رسید که سرمایه

نیروي کار را شدت بخشیده است. نیروي کار  (هم کارگر فنی و هم کارمند بخش اداري) در نظام 

شوند که به مهارت خاصی نیاز ندارد. از نظر بریورمن،  داري به مشاغلی گماشته می استثماري سرمایه

می و تکنولوژي، تباهی کار را دامن زده است. گیري از مدیریت عل داري انحصاري با بهره نظام سرمایه

مسائل و مشکالتی که  "داري انحصاري: تباهی کار در قرن بیستم کار و سرمایه"وي در کتاب 

کارگران در روند کار در قرن بیستم با آن مواجه هستند تحلیل و تبیین کرده است رابطۀ مدیریت و 

زدایی از  هاي علمی براي مهارت فاده مدیریت از روشنیروي کار، نظارت و کنترل بر نیروي کار و است

دهد که  نیروي کار و سرانجام تباهی کار موضوعات اصلی دیدگاه بریورمن است. بریورمن نشان می

داري انحصاري، کار و کارگران را با  هاي علمی در سرمایه چگونه مدیریت با استفاده از شیوه

ل بریورمن این موضوع را آشکار کرد که گروهی کوچک از زدایی به تباهی کشانده است. تحلی مهارت

نام  داري انحصاري کارگران جدیدي به مدیران بر گروه بزرگی از نیروي کار سلطه دارد. در سرمایه

ها نیز زیر سلطه و کنترل مدیریت، پرولتاریزه شدند. تباهی  نیروي کار دفتري شکل گرفتند که آن

آالت و  زدایی از نیروي کار دارد. روند کار با استفاده از ماشین مهارت کار از دیدگاه بریورمن ریشه در

روش علمی به چند فعالیت ساده تقلیل داده شده است و کارگران هر روز کار ساده و یکنواختی را 

که مدیریت علمی با استفاده از  معناي تباهی کار و نیروي کار است. خالصه این کنند که به تکرار می

کند.  مهارت تولید می جدایی فکر از عمل و طراحی از اجرا در روند کار، نیروي کار بی فناوري با

که نتایج زیانباري  کند به این دلیل نظر تیلور را نقد می ) مدیریت علمی مد59-86: 1974بریورمن (

  براي کارگران به بار آورده است. بریورمن معتقد است مدیریت علمی چند اصل اساسی دارد:

هایی که  هاي کارگران. تمام اطالعات و مهارت نخست، جدا کردن روند کار از مهارتاصل 

صورت  کند و این اطالعات را به دهی میها را سامان دادند، مدیریت آن کارگران در روند کار انجام می

  ). 78: 1974کند (بریورمن،  آورد و بر کارگران اعمال می مقررات و قوانین در می

 
1 . Braverman 
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یی کار ذهنی از دستی. مدیریت علمی با جدا کردن کار فکري از کار بدنی، طراحی از اصل دوم، جدا

). وي معتقد است 79: 1974کند (بریورمن اجرا، ذهن از عین، روند کار را از دست کارگران خارج می

: 1974زدایی است (بریورمن،  یکی از اثرات انقالب علمی و تکنولوژیکی در مدیریت علمی مهارت

داند  ریورمن در فصل هفتم کتابش انقالب علمی و تکنولوژي را ابزاري در دست مدیریت می). ب94

زدایی از نیروي کار، سلطه بر روند کار و در نهایت تباهی کار در  دنبال مهارت که با استفاده از آن به

بارتی ع شود. به قرن بیستم است. در ذیل انقالب علمی، تکنیکی، تکنیک برتر از مهارت تلقی می

 ). 105: 1397شاهد تحول کار از اصول مهارت به اصول علمی هستیم (نوذري، 

) این ایده را مطرح کردند که نیروي 1966داري انحصاري ( در کتاب سرمایه 1باران و سوئیزي

شوند. کارگران  هاي بزرگ به دو دسته تقسیم می داري انحصاريِ شرکت کار قرن بیستم در سرمایه

) و کارگران یقه سفید (دفتري). بریورمن این ایده را دنبال کرد و تالش کرد با آمار و یقه تیره (آبی

ارقام در کشور آمریکا نشان دهد کارگران یقه سفید، که جمعیت رو به افزایش دارند، مانند کارگران 

وان نمونه عن اند. بریورمن مشاغل دفتري متعددي را به زدایی و به نوعی پرولتاریزه شده تولیدي مهارت

نویس، منشی، تایپیست و...  کند: حسابدار، صندوقدار، کارمند دفتري، اپراتور تلفن، ماشین ذکر می

که اشتغال دارند چه در تجارت چه در تولید و چه در ادارات  این کارگران دفتري بدون توجه به جایی

شوند  میهاي خصوصی همگی ذیل عنوان کارمند دفتري نامیده  دولتی و چه در بنگاه

اند کار دفتري را  ). او معتقد است که کارشناسان مدیریت سعی کرده204-205: 1974(بریورمن،

بندي و  عنوان کار دستی (مشاغل کثیف) دسته عنوان کار فکري (مشاغل نظیف) و کار تولیدي را به به

فعالیت ساده زدایی شده و به چند  تحلیل کنند اما بریورمن معتقد است از کار دفتري هم مهارت

  مثل تایپ و پانچ و بایگانی تبدیل گردیده است. 

  

 توان آموزش داد) مسئلۀ دوم: مسئلۀ دانش ضمنی (آیا مهارت را می

دهد: معرفت نظري یا ساختار علم اقتصاد در مقابل  دو نوع معرفت را از هم تمیز می2هایک

به میزان قابل توجهی داراي معرفت معرفت کارآفرینی یا دانش شرایط مکانی و زمانی. اقتصاددانان 

کنندگان بازار کامالً برعکس  اول هستند اما از معرفت دوم اندکی سر رشته دارند. در مقابل، مشارکت

). تمایز هایک بین دو نوع معرفت 218:  1393هستند و بیشتر داراي معرفت دوم هستند (گریسون، 

دهد. دوم،  و کارآفرینان پاداش بیشتري میدو موضوع دنبال دارد: نخست، بازار به دانش ضمنی 

توان در بازار عمل کرد. از  ریزي عقالیی. از نظر وي، بر مبناي معرفت نظري نمی محدودیت برنامه

 
1 . Baran and Sweezy 
2 . Hayek 
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دانان  نظر هایک، دانش علمی در اقتصاد با دانش عملی فاصلۀ بسیاري دارد. دانش عملی براي اقتصاد

و تجارت ضروري است. دانش عملی دانش شرایط زمانی  کار و که براي کسب حالی اهمیت است در بی

). دانش 2000برگ،  شود (سوئد عنوان دانش محلی شناخته می و مکانی خاص است که گاهی تحت

ها و احساسات ها، ارزش ها، عادات و ارتباطات، ایده ضمنی، دانشی است که مبتنی بر تجربیات، روش

بتوان به صراحت بیان کرد. این نوع دانش نتیجه  افراد است. دانش ضمنی محسوس نیست و مشکل

شود. خالصه  ها یادگیري، تجربه و اکتساب است و به صراحت در قالب نتایج علمی بیان نمیسال

ها یا ضمنی هستند یا ریشه در دانش ضمنی دارند. بحث هایک دربارة دانش که همه دانش این

) دربارة دو دانش دارد. دانش صریح و 1966ی (صریح و دانش کارآفرینانه ریشه در دیدگاه پوالن

گردد که دانش ضمنی از  دو نوع دانش به این موضوع بر می دانش ضمنی. مهمترین تفاوت بین این

  هاي مادي قابل انتقال نیست. که دانش صریح به شیوه حالی آید در دست می تجربه به

علمی دارد. نظم موجود در  غیراز نظر هایک، بخش زیادي از زندگی اجتماعی خصلتی عملی و 

عنوان مثال، نهادهاي اجتماعی به واسطه  اندیشی نیست. به جامعه و تمدن مبتنی بر  طراحی و پیش

آیند اما نتیجه طرح و نقشۀ آگاهانه انسان نیستند. نهادها و قواعد اجتماعی در  عمل انسانی پدید می

اند که شناخت عملی بر  وجود آمده منی بهفرآیند تکاملی خودجوش و مبتنی بر شناخت عملی یا ض

انگیخته پیوند دارد. بازار از  میان، بازار با نظم خودجوش یا خود شناخت علمی مقدم است. در این

آید. تکاملی بودن و نظم خودجوش انسانی محصول  هاي عملی افراد پراکنده به وجود می شناخت

کند. بحث این متفکر در مورد دانش ضمنی به  یهاي فردي پاسداري م آزادي است و قانون از آزادي

معنا که الگوي کلی حاکم بر حیات بشري وجود ندارد. نظم  این خورد. به نظم خودجوش پیوند می

ریزي شده قرار دارد. در نظام بازار فارغ از  خودجوش مدنظر هایک در مقابل طرح هدفمند و برنامه

کنند که نتیجه کلی آن افزایش  شخص خود را دنبال می هرگونه اجبار و الزام، افراد منافع مادي و

ریزي مرکزي  رفاه همگانی است. هدفی که از قبل تنظیم و طراحی نشده است. در نتیجه، برنامه

دولت در مقایسه با فرایندهاي بازار ناکارآمد است. دانش ضمنی در درون بازارها پراکنده است و 

) 1944نش ضمنی را به پیش برد. هایک در کتاب راه بندگی (ریزي، دا توان با طراحی و برنامه نمی

طور  هاي گوناگون پراکنده است و به ها و انتخاب معتقد است دانش ضمنی در بین افراد با اولویت

ها، تصورات و ترجیحات افراد  ها و نهادها هرگز قادر به درك ایدهدقیق قابل ترسیم نیست. سازمان

  ان دانش ضمنی را فهمید بازار و نظام قیمت است.تو که می نیستند تنها جایی

پذیري  هایک بر این باور است که همانند رابطه بین قیمت و ارزش براي هماهنگ کردن دسترس

یابی به این مهارت با ملزومات آن به یک مکانیسم اجتماعی نیاز است. بهترین مکانیسم براي دست

شود. بنابراین، بازار نقش مهمی  اد درآمد و ثروت میهماهنگی بازار است که از این طریق باعث ایج

کند.  کنندگان بازي می کنندگان و تولید هاي جدید براي مصرف درکشف و تأمین نیازها و خواسته
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گردد. با  شود و از طریق عامالن آن منتقل می بازار ابزاري است که دانش از طریق آن رمزگذاري می

هاي ذهنی همۀ دانشِ پراکنده که در دسترس  تن اولویتهاي فردي و محقق ساخ اتخاذ تصمیم

ها  گیرند و این مسئله با هماهنگ کردن مهارت عامالن فردي نبودند در نهایت مورد استفاده قرار می

). از نظر 130: 1398کند (ابراین و پنا،  و وظایف، توزیع دستمزدها و درآمدها را امکان پذیر می

هاي مبتنی بر آن  ریزي و مهارت انسان توسط مداخالت دولت و برنامههایک، خالقیت، ابتکار، دانش 

ترین اصل است. بنابراین مداخلۀ دولت در فرایند و گسترش دانش و  شود. آزادي فردي مهم خفه می

شود و نتیجه آن اختالل در آزادي،  ریزي دولتی، کنترل و استبداد می ها منجر به برنامه مهارت

راد است. مدیریت متمرکز براي دانش و مهارت انسانی غیر قابل دفاع است. ابتکارات و خالقیت اف

). 1944پذیر نیست (نگاه کنید به هایک،  ریزي براي مهارت و افزایش آن امکان اساس، برنامه این بر

  آموزي. ریزي و آموزش مهارت پس چالش دوم عبارت است از امکان ناپذیري برنامه

  

  واره طبقات باال و موجد نابرابريعادت عنوان مسئلۀ سوم: مهارت به

پردازي در حوزة جامعه شناسی  واره مفهوم محوري بوردیو براي نظریه منش، خصلت یا عادت

  هاي مختلف بیان کرده است: است. وي این مفهوم را به شیوه

 هاي تجربی براي کنش به طریق خاص (سبک زندگی) عنوان گرایش به 

 سالیق و عواطفعنوان انگیزش، ترجیحات،  به 

 عنوان رفتار تجسم یافته به 

 شناسی مورد باور کنشگران بینی یا جهان عنوان نوعی جهان به 

 هاي عملیِ اجتماعی ها و توانش عنوان مهارت به 

 1383عنوان اشتیاق و توقعاتی مربوط به احتماالت زندگی و مسیرهاي شغلی (اسمیت،  به :

219.(  

گري نیست بلکه شبیه تصمیم  ه مبتنی بر عقالنیت و محاسبهوار کند که عادت بوردیو تأکید می

ایستیم فکر کنیم که توپ را  ارادي تنیس بازي است که در پی رد کردن توپ از تور است. ما نمی غیر

ایم تنیس بازي کنیم. ما  چگونه بزنیم یا آیا باید یا نباید ضربه به توپ وارد کنیم یا حتی چرا اصالً آمده

هاي ما هستند که به  ها و مهارت واره خصلت ). عادت219: 1383پیش می بریم (اسمیت،  صرفاً بازي را

دهد تصمیم بگیریم و مسیر زندگی و شغلی خودمان را پیدا کنیم و پیش برویم. اما  ما اجازه می

ارند با تر جامعه قرار د دهند؛ کسانی که در طبقات پایین هاي جامعه را نیز نشان می ها نابرابري واره عادت

ها غلبه کنند و زندگانی خود را بهبود  توانند بر نابرابري هایی که دارند نمی ها و مهارت خوي و خلق

دهد  ها راهبردها و مسیرهایی را نشان میهاي عملی آن ها، ترجیحات، سالیق و توانشبخشند. مهارت
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نی مدرسه و دانشگاه، نابرابري که نتیجه آن بازتولید نابرابري است. از نظر بوردیو، نظام آموزشی یع

توانند از این فرصت براي  روي همه باز است و همه می ظاهر دانشگاه به کنند. به اجتماعی تولید می

کارهایی در  و هاي خود استفاده کنند و زندگی خود را بهبود ببخشند اما ساز تقویت آموزش و مهارت

ها  هاي فرهنگی خاص، نابرابري ات باال و سرمایهمیان است که نظام آموزشی در جهت جانبداري از طبق

ها و دانش خودشان را  ها، مهارتهاي نخبۀ جامعه هستند که ارزش بخشد. از نظر وي، گروه را تداوم می

کنند. بوردیو و  کنند و از این طریق منزلت و شأن خود را تحکیم می عنوان فرهنگ واال تعریف می به

اند و به این نتیجه  نظام آموزشی فرانسه را بررسی کرده "وارثان"نام در پژوهشی با  )1979پاسرون (

هاي اقتصادي با ذهنیت  جهت آزادي از ضرورت آموزان طبقۀ متوسط و باال به اند که دانش رسیده

هاي نوشتن مشارکت دارند و بیشتر طالب علم و هنرند.  آزادتري در روابط اجتماعی، نوع مطالعه و شیوه

هایی حاکم است که با نگرش و رفتار مدرسه  ها و مهارت ها، روش آموزان، شیوه دانشدر خانه این 

اند. قواعد و  ها و نیازهاي اقتصادي مانده آموزان طبقۀ پایین در ضرورت که، دانش حالی همسو است. در

  ها ناهمگون است. آن  وارة آداب حاکم بر مدرسه نیز با عادت

دهد طبقۀ متوسط و باال  ) نشان می1979( "وارثان") و 1984(  "تمایز"بوردیو در کتاب 

برند که توسط معلمان و نظام آموزشی ارج و قرب  تمایالت و ترجیحات فرهنگی را با خود به ارث می

تر هستند زیرا به همان زبانی  تر و فصیح در نظر معلمان با هوش«یابد. طبقات فرادست  بیشتري می

ارزش فرهنگی را که در  هاي با حال این افراد دانش و توانایی عین گویند در که الزم است سخن می

برند. خانه نیز نقش متقابل دارد. ...  کار می اند در خانه و زندگی خود به نظام آموزشی کسب کرده

طور ناشناخته) براي  چند به آموزان  (هر هاي فرهنگی سرشته شده در این دانش ترتیب سرمایه بدین

رود که به نوبۀ خود، توانایی حضور در بازار کار را نیز فراهم  کار می یستگی بهکسب افتخار و شا

آموزان  وسیلۀ یک رشته عملیات گزینش دانش ). نظام آموزشی به162: 1388سازد (کراسلی،  می

 1389کند ( بوردیو،  می  دارندة سرمایه فرهنگی ارثی را از آنانی که فاقد این نوع سرمایه هستند جدا

هاي اجتماعی نیست و مدرسه  ها جداي از تفاوت تفاوت در استعدادها و مهارت. از نظر بوردیو، )56:

 کند.  هاي استعدادي و مهارتیِ از پیش موجود را حفظ می تفاوت

ها و  واره هاي اجتماعی در فضاي اجتماعی عادت دهد که گروه نشان می "تمایز"بوردیو در کتاب 

یافته براي  هاي تمایز کند. گروه ند که آنان را از یکدیگر متمایز میک هاي متفاوتی پیدا می خصلت

ها و سالیق خودشان با یکدیگر ستیز نمادین دارند. مشروع و  ها، ترجیحات، مهارت اثبات ارزش

هاي مهم این ستیز است. قضاوت  هاي مدنظر هر گروه جنبه مقبول جلوه دادن ترجیحات و مهارت

که وانمود ها بخش مهمی از این روند است و این واره نازل بودن عادتدربارة ارزشمند بودن یا 

 هاي ارزشمندتر و بهتري دارند.  هاي اجتماعی مهارت شود که برخی افراد و گروه می
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ها و  هاي تجربی به این نتیجه رسیده است که کسب سرمایۀ فرهنگی (سلیقه بوردیو در پژوهش

کند چراکه در  کشد و کمتر تغییر می ها طول می ادي سالخالف سرمایۀ اقتص هاي خاص) بر مهارت

وارها به مثابه سدي در برابر افزایش  اساس سرمایۀ فرهنگی و عادت این وجود ما عمیقاً ریشه دارد. بر

ها،  کند. از نظر بوردیو یک دسته از مهارت هاي خاص عمل می ها و توانایی ها و بلد بودن مهارت

شود و طبقات متوسط  ها در جامعه پاداش داده می ودنها، ترجیحات و سلیقههاي عملی، بلد ب توانایی

واره و خصلت طبقات پایین جامعه به  دهند که در عادت ها را مشروع و مقبول جلوه میو باال آن

وارة  واره به عادت ها و نیازهاي اقتصادي وجود ندارد. تغییر از یک عادت جهت درگیري با ضرورت

واره کنشگران اجتماعی را براي توفیق در هر عرصه و  اساس، عادت این کشد. بر ل میها طودیگر سال

  دهد.  کند یا در تنگنا قرار می اي یاري می حوزه

شود از سویی،  آموزي از آن یاد می عنوان مهارت توان گفت بر اساس دیدگاه بوردیو آنچه به می

راي حفظ منزلت و شأن خودشان بر آن تأکید هاي نخبه است که ب هاي گروه ها، دانش و مهارتارزش

طبقات پایین همخوانی ندارد و مانعی بر سر تحرك اجتماعی  واره و از سوي دیگر، با عادت کنند می

و در درون افراد رسوخ   ها در روندي تاریخی شکل گرفته واره هاي فرودست جامعه است. عادت گروه

  دهد.  ر آن نمیاند و آموزش چند ساله تغییر چندانی د کرده

هاي فرهنگی افراد در  وارها و سرمایه یکی دیگر از مفاهیم اصلی نظریه بوردیو میدان است. عادت

هاي مختلفی  گیرد. جامعه و زندگی اجتماعی از میدان یک ساختار اجتماعی به نام میدان انجام می

فرهنگی و اجتماعی که هاي اقتصادي،  واره، سرمایه تشکیل شده است. کنشگران با توجه به عادت

ها با قواعد بازي میدان  ها و سرمایه وارهدارند در میدان با قواعد بازي خاص حضور دارند. برخی عادت

تر  دست آوردن منافع آن میدان قوي تر است و به همین خاطر این کنشگران در به خاص منطبق

در نظر گرفت که کسانی که  توان یک میدان آموزي را می مثال، مهارت عنوان کنند. به عمل می

ها با چنین نظامی سرمایۀ فرهنگی بیشتري دارند، خصلت، رفتار و سبک زندگی و تربیتی آن

هایی سخن گفت که در همه  توان از منطق مهارت کنند. نمی تر عمل می سازگارتر است موفق

بانی خاصی حاکم است، ها از اهمیت یکسانی برخوردار باشد. در میدان علمی دانشگاهی بازار ز میدان

طلبد. کسی که پدر و مادر دانشگاهی و سرمایۀ فرهنگی بیشتري دارد،  کلمات و مفاهیم خاصی می

داند چه  تري براي موفقیت در این بازار زبانی و میدان دانشگاهی را دارا است چون میسرمایه مناسب

اما این تسلط زبانی  و مفاهیم و چیزهایی را باید بگوید و چگونه بگوید و تن صدایش چگونه باشد. 

  کلمات دانشگاهی در میدان بازار مبادالت کاالیی متفاوت است. 

هاي جدیدي  هاي اجتماعی ممکن است دچار تغییر شود و موقعیت از نظر بوردیو قواعد میدان

که برخی  حالی هاي جدید ناسازگار است در ها و موقعیتوارها با میدان شکل بگیرد. برخی عادت

هاي جدید سازگارتر  زمینۀ خانوادگی متمایزي دارند با موقعیت ها مثالً کسانی که پیش وارهعادت
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برند. بنابراین این چالش مطرح است امروزه که اهمیت  است و این افراد بیشترین استفاده را می

ها  (خصلتوارها  شود برخی عادت هاي نرم در فضاي دانشگاهی بیشتر می ویژه مهارت آموزي به مهارت

هایی با این موقعیت  وارها دچار ناسازي تر هستند و برخی عادت ها) با این تغییر جدید همراه و منش

  جدید هستند. 

  

  هاي نظري مطرح شده مواجهۀ انتقادي با مسائل و چالش

ها و مسائل حوزه  گونه که بیان شد هدف از این پژوهش بحث و بررسی انتقادي چالشهمان

وگوي انتقادي شکل بگیرد. در برابر مسائل نظري ست که بر این اساس گفتآموزي ا مهارت

گویی به مسائل مطرح دنبال پاسخ هایی وجود دارد که به آموزي که به آن اشاره شد دیدگاه مهارت

  شده هستند. خالصۀ آن در جدول زیر بیان شده است.

  

  ) مواجهۀ انتقادي با مسائل مطرح شده2جدول شماره (

  مواجهۀ انتقادي با مسئله  آموزي ئلۀ مهارتمس  ردیف

زدایی از نیروي کار) در  تباهی کار (مهارت  1

  داري دنیاي سرمایه

هاي  زدایی خصلت عام نیست. نیاز به مهارت مهارت

  جدید (مهارت همچون مالکیت نیروي کار)

  صریح هاي تبدیل دانش ضمنی به دانش  شیوه  ناپذیري آموزش مهارت دانش ضمنی و امکان  2

دیده قواعد میدان را تغییر  کنشگر اجتماعی مهارت  واره و قواعد میدان مسئله عادت  3

  دهد می

  

  )زدایی بررسی انتقادي مسئلۀ تباهی کار  (مهارت

  همچون مالکیت و ابزار تولید نیروي کار   مهارت

داري  ایهدان نهادگرایی است که برخالف بریورمن معتقد است در نظام سرم اقتصادا 1هاجسن

ها اهمیت بیشتري می یابد. هاجسن بر این نظر است که  مادي یعنی مهارت روز ابزارهاي غیر به روز

کنند، دارایی و مالکیت  دانش و مهارت براي کارگران ماهر، که همچون ابزاري با خود حمل می

می و تحلیلی هاي مفهو ارزشمندي است. کارگران بیشتر و بیشتر مالک مجموعۀ ارزشمندي از مهارت

ها خواهند شد. از نظر هاجسن یادگیري و مهارت اساساً ماهیت گروهی و جمعی دارد  و سایر مهارت

).  310: 1395و وابسته به تجارب و تعامل هاي مشترك در دل یک سازمان هستند (هاجسن،

ها  ش و مهارتها جمعی و گروهی هستند. وي این ایدة اقتصاددانان فردگرا که داناساس، مهارت این بر

 
1. Hodgson 



  آموزي: خوانش نظري و انتقادي  مندي مهارت مستله

119 

پذیرد. ایدة  که در میان گروه باشد در ذهن افراد جایی دارد را نمیامر فردي هستند و بیش از آن

هاي موجود در یک بنگاه در میان افراد، وابسته  قابل دفاع است. دانش و مهارت هاي فردي غیر مهارت

که  دلیل این و سازمان افراد به صورت ارگانیک به یکدیگر وابسته هستند. در یک بنگاه به زمینه و به

اند  اند و کار تعامل و گروهی را گسترش داده ها از کار در کنار هم به دست آوردهاي که آن تجربه

اي داشته باشند که فرد به تنهایی قادر به انجام دادن آن نیست. بر این اساس  توانند عملکرد ویژه می

(هاجسن، » هاي مشترك در دل یک سازمان هستند ها وابسته به تجارب و تعامل بسیاري از آن«

). فرایندهاي یادگیري ذاتاً ماهیت اجتماعی و جمعی دارند و نه تنها از طریق تقلید و 1395:310

تکرار از سوي افراد مثل آموزگار و دانش آموز یا استاد و شاگرد بلکه همچنین از طریق همکاري و 

کنند. یادگیري مستلزم رمزگان  قش مهمی ایفا میهمیاري همگان در درك مسائل پیچیده هم ن

). از نظر وي، 311: 1395هاي پژوهشی هماهنگ شده است (هاجسن،  مشترك ارتباطی و رویه

دانش سازمانی وابسته به زمینه و متأثر از فرهنگ و نهادینه شده است. یادگیري سازمانی فرآیند 

گیرد که در آن مدلی که بین افراد مشترك است  را در بر می  جو، تعامل و ارزیابی و بررسی، پرس

اساس، دانش و مهارت امري  این گیرد.  بر شود و در اعمال روزمرة سازمانی جاي می بازبینی می

گیرد و در یک بنگاه و  ارتباطی، جمعی و گروهی است. دانش و مهارت فردي از گروه سرچشمه می

تولید تنها در جامعه به وقوع می پیوندد. تنها از «ت سازمان و یا گروه ظهور می یابد. وبلن معتقد اس

طریق همکاري یک اجتماع صنعتی. این اجتماع صنعتی ... همواره متشکل از گروهی است که براي 

ها هیچ سازمان صنعتی و هایی که بدون آن ها، ابزارها، دانش ضمنی و کاربست حفظ و انتقال سنت

اي کافی و بزرگ  حیطش امکان پذیر نخواهد بود، به اندازهرابطۀ اقتصادي بین فرد و دیگران یا م

). 315: 1395(هاجسن، » است ... جدا از یک اجتماع صنعتی هیچ دانش فنی وجود نخواهد داشت

شود محصول  اساس، وبلن معتقد است بخش اعظم دانش مشترك که در تولید به کار گرفته می این بر

وه در جامعۀ جدید اهمیت زیادي دارد. از نظر هاجسن، و میراث گروه است. پس مهارت تشکیل گر

دهد و افراد از  تغییر در نهادهاي اجتماعی و اقتصادي دسترسی به دانش و مهارت را افزایش می

هاي فرهنگی و نهادي، آموزش با  عبارتی، پیشرفت مند خواهند شد. به امکانات پیشرفتۀ آموزشی بهره

نبال خواهد داشت. تغییرات نهادي و تکنولوژي منجر به کاهش د تر و افزایش مهارت را به کیفیت

که  ها نیازمندند. خالصه اینزمان مورد نیاز براي کسب یک مهارت شده است که امروزه افراد به آن

تر  آالت و تجهیزات مادي در توسعه اقتصادي کمرنگ از نظر هاجسن، در اقتصاد امروزي سهم ماشین

هاي تکنولوژیک هم  دیده است. از نظر او، پیشرفت اقتصادي، انسان مهارت و کانون توجه و معیار رشد

زدایی و جایگزین انسانی هستند و هم نمایندة یک نوع رهایی و آزادي. این  نوع مهارت یک 

هاجسن معتقد است دو  اند.  هاي بیشتر خلق کرده ها امکاناتی براي توسعه و کسب مهارت پیشرفت

نظر باشد: نخست، رویکرد آموزشی و مهارتی نباید  آموزي باید مد هارتمسئلۀ اساسی در حوزة م
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نظرانه یا عقیدتی باشد. دوم، آموزش و مهارت صرفاً انتقال اطالعات نیست بلکه تقویت پتانسیل  تنگ

  که باید بیاموزیم چگونه بیاموزیم. انسانی است و مهمتر از همه این

  

  ن ناپذیري آموزش مهارتبررسی انتقادي مسئله دانش ضمنی و امکا

اند که  پردازي کرده ) دانش ضمنی را با عنوان هوش عملی مفهوم1985( 1واگنر و استرنبرگ

عبارتی، هوش عملی  یابی به اهدافشان است. بههاي افراد براي دست کنندة تجربیات و توانایی منعکس

داراي بعد شناختی است  معناي اجراي موفق وظایف دنیاي واقعی است. دانش ضمنی از یک طرف به

نظرات اشاره دارد که افراد دیدگاه  ها و نقطه هاي ذهنی مانند عقاید، پارادایم ها و طرح که به مدل

دانند یا  سازنند و از طرف دیگر، داراي بعد فنی است که افراد چگونگی را می خود را دربارة جهان می

توان دانش  ). چگونه می2018رگو و همکاران، هایی که در زمینه خاص کاربرد دارد (چ همان مهارت

گردد که افراد  می ضمنی را به دانش علمی و قابل انتقال تبدیل کرد؟ دانش ضمنی به این موضوع بر

که  دهند. این نوع دانش بیشتر زمینۀ رفتاري دارد بدون این چگونه کارشان را یا چند کار را انجام می

معناي محاسبه از قبل نیست و قابل بیان هم  عبارتی، عقالنی به هریشه در آگاهی فردي داشته باشد. ب

ها مهارت است اما گونه دارد که یکی از آن کند که دانش ضمنی چند ) بیان می2011( 2نیست. دینور

) معتقدند 2018و همکاران  ( 3توان دانش ضمنی را به دیگران منتقل کرد و چگونه؟ چرگو آیا می

هایی به دانش صریح و قابل  ها و رویه دانش ضمنی را با استفاده از روشتوان در یک سازمان  می

انتقال تبدیل کرد اما قبل از هر چیز این نکته مورد تأکید است که دانش صریح مبتنی بر دانش 

هایشان وجود  ضمنی است و ریشه در کنش کنشگران دارد. دانش ضمنی یعنی افراد آنچه در فعالیت

عناصر آن را توضیح دهند. براي این کار، چرگو و همکاران چهار مرحله را  دارد را بیان کنند و

ها،  توان تکنیک کنند: نخست، از طریق مصاحبۀ اکتشافی و مواجهه با درونیات فرد می پیشنهاد می

برند شناسایی کرد و عناصر  کار می هاي خود را به ها و مهارت هایی که افراد توانایی ها و رویه روش

توان قضایاي  هاي افراد را کشف کرد. دوم، وقتی عناصر فعالیت کنشگران کشف شود میفعالیت

را بازسازي کرد و  توان آن عملی را شناسایی کرد. سوم، هنگامی که عناصر فعالیت شناسایی شدند می

بندي و  فرایند، فعالیت، ابزار و اهداف را در قالب یک ویدیو ساخت. چهارم، عناصر فعالیت فرمول

هاي مختلف، حافظۀ دانش  هاي کنشگران در وضعیت اي از فعالیت شود. مجموعه ابل انتقال میق

کار برد و تقویت کرد و اگر دانش آن قبالً  را به هاي مشابه آن توان در موقعیت سازمانی است که می

ل کنشگران از ها و اعما کلی، با بازسازي فعالیت طور توان دانش اولیه فراهم کرد. به وجود نداشته، می

 
1 . Wagner and Sternberg 
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که از توان دانش ضمنی را به دانش صریح تبدیل کرد. نتیجه این طریق شناخت عمل و وضعیت می

) شناسایی و توصیف عناصر تشکیل دهندة 2) اکتشاف 1توان از طریق:  منظر چرگو و همکاران می

را به دانش دهی، دانش ضمنی بندي و سامان ) فرمول4) بازسازي فعالیت مطالعه شده 3بازیگران 

صریح براي استفاده مجدد دیگران به اشتراك گذاشت و کمبود مهارت را براي یک فعالیت خاص در 

توانند از این دانش ضمنی بهره ببرند. تأکید هایک بر  یک زمینه جبران کرد. کنشگران آینده می

ی نهادي موجب شده که او بر هرگونه طراح-میزان جهل و نادانی ما-هاي دانش بشري محدودیت

  ). 686: 1395عقالنی بی اعتماد باشد (مولر، 

  

  واره، کنشگر و قواعد میدانبررسی مسئله عادت

اشتاین و بوردیو در مسائل مختلف از جمله تحلیل بازار وجود داشته  بحث انتقادي میان فلیگ

یز ). چالش نظري بین این دو متفکر در حوزة مهارت، کنشگر و میدان ن2003است (سوئدبرگ، 

مهارت اجتماعی را وادار  )2001( 1اشتاین شکل گرفته که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فلیگ

اي با  صورت دلسوزانه دیده به کند. کنشگران اجتماعی مهارت کردن دیگران به همکاري تعریف می

مکاري را ها دالیل هشوند و در این راستا، قادرند که براي آن هاي سایر افراد مرتبط می موقعیت

هاي کنشگران در گروه را نسبت به  دیده باید بینش مجموعه فراهم آورند. کنشگران اجتماعی مهارت

ها از این فهم در هاي خارجی فهم کنند. آن تصورات چندگانۀ منفعت و هویت خودشان و گروه

-هاي کنشی که در جست مشی هاي خاصی براي فراهم آوردن یک تفسیر موقعیت و خط موقعیت

دیده  برند. وي معتقد است کنشگران اجتماعی مهارت هاي موجود است بهره می وجوي منافع و هویت

اند.  ها به این وسیله، معنا را براي خودشان تولید کردهکنند، چراکه آن معنا را براي سایرین تولید می

شخصی ناشی اي از منفعت  نظرانه گذارند از فهم تنگ ها از تأثیري که بر دیگران میدرك آن

ها کنند تا تعاون و همکاري را برانگیزانند و اگر یک مسیر بسته باشد، آن ها هر کاري میشود. آن نمی

  گزینند.  کار برمی مسیر دیگري را براي انجام این

دیده بتواند دیگران را وادار به پذیرش  ) اگر یک کنشگر مهارت2001اشتاین ( از نظر فلیگ

دیده ابهامات و  نیمی از راه خود را پیموده است. کنشگران مهارتشرایط بحث کند، مذاکره 

ها نسبت به آنچه که در میدان ممکن و کنند. آن ها را فهم میهاي میدان و کارکردهاي آن قطعیت

اي را فراهم کند که ممکن  نشده ریزي هاي برنامه ناممکن است آگاهند. اگر وضعیت مشخصی موقعیت

اشتاین بر این باور است که  یابد.  فلیگ ها را درمیدیده آن ، کنشگر مهارتاست ثمراتی داشته باشد

رسند که دیگران را مجاب کنند که آنچه که  دیده قطعاً به این نتیجه می کنشگران اجتماعی مهارت
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دیده  خواهند. به این منظور، کنشگران مهارت توانند به آن نائل آیند همان چیزي است که می می

گذراند، مجاب کنند. یک مسئلۀ عمده براي  نی را که لزوماً منافعشان را به اشتراك نمیباید دیگرا

هایی با ترجیحات  دیدة اجتماعی پیدا کردن راهی براي عضویت کنشگران یا گروه کنشگران مهارت

بخشی مجدد به آن ترجیحات است. این کار عمدتاً به واسطۀ تالش  عمیقاً متفاوت و کمک براي نظم

دیده  گیرد. کنشگران اجتماعی مهارت ساختن یک هویت جمعی مشترك صورت می براي

هاي  دهی حاضر میدان، موقعیت خودشان در آن میدان و حرکت هایشان را متناسب با سازمان کنش

دیده  کنند. کنشگران اجتماعی مهارت هاي دیگر در میدان پردازش می دیده در گروه کنشگران مهارت

کاري کنند  هاي محلی دست عد و منابع را به منظور کمک به بازتولید نظمنیاز دارند تا قوا

توانند تغییرات  دیده می اشتاین معتقد است کنشگران اجتماعی مهارت ). فلیگ2001اشتاین،  (فلیگ

  هاي زیر دسته بندي کرده است. ایجاد کنند که بر اساس گزاره

ها هاي جدید محور اصلی هستند. آن میداندیده براي ظهور  : کنشگران اجتماعی مهارت1گزارة 

وسیلۀ متقاعد کردن  هاي محلی به باید روشی را براي ترجمان قواعد و منابع حاضر به تولید نظم

  ها بیابند. شان به همکاري و یافتن ابزار تطابق با سایر گروهطرفداران

رهنگی کامالً بدیع براي هاي ف توانند به تولید قاب دیده می : کنشگران اجتماعی مهارت2گزارة 

هاي  پذیري که گروه هاي مصالحه ها این کار را به وسیلۀ ساختن هویتها کمک کنند. آن میدان

  دهند. آورد انجام می بسیاري را به صحنه می

هاي ثابت از قواعد و  هاي حاکم و در میدان دیده در گروه : کنشگران اجتماعی مهارت3گزارة 

  گیرند. شان بهره مید قدرتمنابع حاضر براي بازتولی

ورزند  ها مبادرت می هاي رقیب به ایجاد شکاف دیده در گروه : کنشگران اجتماعی مهارت4گزارة 

هاي ثابت به منظور کنار هم  هاي غالب در میدان و آنچه را که سیستم به منظور اجتناب از گروه

  گیرند. دهد می ها می ماندن گروه

هاي مهاجم  هاي رقیب و هم از کنشگران گروه ز کنشگران گروههاي بدیع هم ا : قاب5گزارة 

رو هم یک ائتالف  ها تالش خواهند کرد تا قواعد و نظم جدیدي را خلق کنند و از اینآید. آن برمی

این اساس،  کنند. بر  ها را بازآرایی کند ایجاد می حل منافع و هم یک قاب فرهنگی که منافع و هویت

  تواند ساختار میدان را تغییر دهد.  مینیروي کار با مهارت 

  

  گیري  بحث و نتیجه

هاي مهارت و آموزش آن پرداختند.  شناسی و اقتصاد به چالش رویکردهاي متفاوتی در جامعه

صورت پیوستاري در نظر گرفت. در یک سر  توان به ها در مواجهه با مسئلۀ مهارت را میتمایز آن
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آموزي یک توهم و خیال  ریورمن قرار دارند که معتقدند مهارتهایی مانند ب پیوستار، نومارکسیست

داري از محیط کار  باطل است. از نظر بریورمن، توسعۀ مدیریت علمی و تکنولوژي ذیل نظام سرمایه

تأثیر مدیریت علمی تیلور و  زدایی کرده است. دیدگاه وي در خصوص تباهی کار تحت مهارت

دهی نیروي کار، مقدار کمی مهارت فنی و انسانی گوي سازمانفوردیسم تدوین شده است. در این ال

داشتن نیروي کار از هرگونه  سازي فرایند کار، جداسازي مفاهیم از اجرا و دور نگه نیاز است. ساده

دهی اساس روند کار مشارکت فکري، قطع فرایندهاي ارتباطی بین نیروي کار و سلسله مراتب فرمان

الگویی هیچ وقت مهارت و آموزش به شکل جدي مطرح نشد. تلقی این  ها بود. در چنین در شرکت

بود که نیروي کار باید با استانداردهاي مشخص در حوزه کاري خود آشنا شود و آموزش ضمن کار 

شدن، فناوري اطالعات و  کافی است. اما تغییرات و تحوالت اجتماعی و اقتصادي مانند جهانی

ها را تغییر داد که در نتیجۀ این  دهی کار و ساختار شرکتسازمان ارتباطات و رقابت براي نوآوري

اي که از  گونه تغییرات مهارت و یادگیري نیروي کار عمیقاً مطرح شد و مورد توجه قرار گرفت. به

میان آمد. در این تغییر و تحوالت فشارهاي جدیدي  محور سخن به اقتصاد یادگیري و اقتصاد مهارت

اي  اساس، مسئله این ها به نیروي کار وارد شد. بر و روزآمد کردن مجموعه مهارتآموزي  براي مهارت

که بریورمن در مواجهه با مهارت بیان کرده است مربوط به دورة هژمونی و سلطه الگوي فوردیسم 

زدایی شده است اما همزمان به دلیل تغییرات  است. هرچند در دورة جدید از برخی مشاغل مهارت

هاي نوین بیشتر  ویژه از نوع تعاملی و ارتباطی و کار با فناوري هاي پیچیده به ز به مهارتساختاري نیا

اند. در میانۀ پیوستار  هاي جدید شکل گرفته هاي متعددي براي آموزش مهارت شده است و سازمان

دهد.  اساس نابرابري توضیح می آموزي را بر دیدگاه بوردیو و هایک قرار دارد. بوردیو مسئله مهارت

هاي نرم با  ویژه مهارت هاي جدید به داند. مهارت هاي نرم را موجد نابرابري می وي، توسعۀ مهارت

تر است به این دلیل که حجم سرمایۀ فرهنگی و اجتماعی  وارة طبقات متوسط و باال همسو عادت

چیزي  غیر از آن ههاي جدید باید ب دست آوردن مهارت بیشتري دارند. اما فرزندان طبقۀ پایین براي به

هاي موجود در زمینۀ  این، نهادهاي آموزشی نابربراي بر که هستند تبدیل شوند که دشوار است. عالوه

دهندة بسیاري از  واره، میدان و سرمایه توضیح گانه عادت دهند. مفاهیم سه مهارت را کاهش نمی

ناپذیر  واره و ساختار تغییر تمسائل اجتماعی است اما تأکیدي که بوردیو بر سرمایۀ فرهنگی و عاد

رسد  نظر می تأثیر فضاي اجتماعی پاریس بعد از جنگ جهانی دوم است. اما به ها دارد تحتآن

اشتاین که در انتهاي  دیده قادر به تغییر در موقعیت خود هستند. دیدگاه فلیگ کنشگران مهارت

اند، قرار دارد. از نظر او،  کرده اي که بریورمن و بوردیو مطرح پیوستار و در نقطۀ مقابل مسئله

دیده با ترغیب دیگران به  هاي مختلف را کسب کنند. کنشگران مهارت توانند مهارت کنشگران می

اي که  مشارکت و همکاري و تشکیل گروه قادرند قواعد میدان را به نفع خود تغییر دهند. اما مسئله

و نوع آموزش آن بیان کرده است در ها  یابی به مهارتبوردیو در خصوص نابرابري در دست
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هاي با  آموزي اهمیت زیادي دارد که باید به آن توجه شود. محدود بودن و انحصار مهارت مهارت

هاي با کیفیت براي طبقات پائین زیاد  کند. هزینۀ مهارت کیفیت نابربراي میان طبقات را بیشتر می

د. توجه به مهارت سبب ایجاد قواعد و شو بنیاد مطرح میاست بنابراین بحث نابرابري مهارت

ها را براي برخی افراد بیشتر  شود که محدودیت عهده گرفتن برخی مشاغل می هنجارهایی براي به

ها براي  یابی به آن ها نیازمند صرف هزینه و زمان زیادي است که دست کند. آموزش برخی مهارت می

کند.  جهت داشتن منابع متعدد آسان می طبقات پائین دشوار و براي طبقات متوسط و باال به

یابی به مشاغل بهتر اي در نظر گرفت که هم امکان فرصت دست آموزي را باید شمشیر دولبه مهارت

محور  هاي ارائه کننده خدمات مهارت شود. الزم است سازمان کند و هم باعث نابرابري می را فراهم می

کیفیت را کاهش دهند.  آموزي با ی انحصار در مهارتها آموزش ها، اصناف و سازمان مانند اتحادیه

دیدگاه هایک نیز در میانۀ پیوستار قرار دارد که بیشتر بر مسئله چگونگی (آموزش) مهارت متمرکز 

کند ریشه در تفاوت بین دانش ضمنی و دانش  اي که هایک در آموزش مهارت بیان می است. مسئله

گذاري  مهارت عملی در فرایند بازار تاکید دارد. اما فاصلهصریح دارد. وي، بیشتر بر دانش ضمنی و 

زیاد میان این دو دانش چندان مطابق با واقعیت نیست. معرفت بشري و نوآوري از تعامل و ارتباط 

توانند  میان دانش ضمنی و دانش صریح شکل گرفته و توسعه پیدا کرده است. این دو نوع دانش می

و سویه با هم دارند. مسئله مهارت بر اساس رویکرد هایک از آن مکمل یکدیگر باشند و رابطه د

آموزش هاي عملی و کاربردي بیشتر شود.  جهت اهمیت دارد که در آموزش مهارت توجه به جنبه

هاي تعاملی با  و روش  شیوة خالقانه هاي عملی و کارآفرینی که منظر هایک است، نیازمند  مهارت

در آموزش مهارت توجه به این نکات ضروري است. الف. آموزش   س،اسا این محیط و جامعه است. بر

 پ. آموزي. هاي ترکیبی در مهارت استفاده از روش. ب. کند تري را ایجاد می مشارکتی، مهارت عمیق

ها نادیده انگاشته نشود. ت. آموزش مهارت در ارتباط با بازار و  تجربیات افراد در آموزش و مهارت

ها ثابت نیستند. تغییرات ها و  شیوه آموزش آن هم این است که مهارتجامعه باشد. نکتۀ م

تکنولوژیکی، اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی بیش از هر زمان دیگري سرعت پیدا کرده است و 

هاي جدیدتري مطابق با تغییرات نیاز داشته باشند یا شیوة  هاي آینده ممکن است به مهارت نسل

اشد پس الزم است استادان و مدرسان مهارت شیوة آموزش خود را ها متفاوت بآموزي آن مهارت

هاي  وجوي رویکردها و شیوهتر مفید باشد. جست ها براي نسل جوانهاي آن روز کنند تا آموزش به

 آموزي یک الزام است. جدیدتر در مهارت

ر انتهاي اشتاین در نقطه مخالف رویکرد بریورمن و هایک د دیدگاه هاجسن مانند رویکرد فلیگ

اي  بینانهداند. وي، نگاه خوش پیوستار قرار دارد. هاجسن جهان جدید را دنیاي یادگیري و مهارت می

تواند مالک  اي که از نظر او، نیروي کار می گونه به مهارت و آموزش آن در جهان جدید دارد به

اهد داشت و تغییرات هاي جدید شود که در فرآیند تولید و کار دست باال خو اي از مهارت مجموعه
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کند. بخش مهمی  تر ممکن می آموزي را با کیفیت بهتر و در مدت زمان کوتاه تکنولوژي امکان مهارت

از رویکرد وي در مقابل رویکرد بریورمن قابل دفاع است اما هاجسن از این نکته غفلت کرده است که 

کند. در شرایط  ها و بازار تغییر می ها دائماً با توجه به تغییرات تکنولوژي و ساختاري شرکت مهارت

بینانه به مهارت شود نگاه خوش پذیري در کار یاد می نام انعطاف عدم ثبات و وضعیتی که از آن به

خواهد در اقتصاد جدید موفق باشد باید به  اگر شرکتی میگرا نیست.  عنوان مالکیت چندان واقع به

کاري  شد که چه ذشته نه تنها به افراد گفته میهاي کارگران خط مقدم خود گوش دهد. در گ صحبت

شد. در محیط کار امروز همچنان به نیروي  ها نحوة انجام کار نیز گفته میانجام دهند بلکه به آن

شود. در این  کار کنند اما دیگر دستوري براي چگونگی رسیدن به آن داده نمی شود که چه گفته می

که تصمیم بگیرند چگونه کار را  شود، براي این شان داده میايه شرایط به افراد امکان توسعۀ مهارت

آموزي الزم است به دو مسئله نابرابري در  گذاران و طراحان برنامۀ مهارتانجام دهند. سیاست

  توجه بیشتري داشته یابی به مهارت (دیدگاه بوردیو) و چگونگی آموزش آن (دیدگاه هایک) دست

شود. آموزش  آموزي خود تبدیل به مسئله می دو چالش مهارتصورت عدم درك این  باشند. در

هاي دانشگاهی در ایران با  ها و رشته گرایانه و انتقادي است. دانشگاه مهارت متضمن نگاه پرسش

التحصیالن کمک کنند و براي جامعه مفید باشند.  توانند به توسعۀ مهارت فارغ چنین رویکردي می

ها  دهندة این موضوع باشند. دانشگاه آموزي و هم اعتبار مهارت توانند هم منبع ها میدانشگاه

هاي نرم را دارا هستند به شرط  ویژه مهارت آموزي به صالحیت و مشروعیت ورود به حوزة مهارت

آموزي مبتنی  ها نخست، رویکردي باز و دموکراتیک داشته باشند دوم، رویکرد مهارت که دانشگاهاین

هاي انسانی اساس کار باشد و مباحث تجاري و  نی تقویت و افزایش ظرفیتبر انسان محوري باشد یع

ها مبتنی بر نیاز جامعه و بازار باشد چهارم، ارائه  منطق سود کمتر مداخله داشته باشد. سوم، مهارت

آموزي جامع و فراگیر باشد به نحوي که همه دانشجویان عالقمند را شامل شود و  خدمت مهارت

  آموزي کنار گذاشته نشود. نۀ از فرایند مهارتکسی به خاطر هزی
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