
حسین سرآبادانی تفرشی
پژوهشگر هسته عدالت پژوهی مرکز رشد

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه امام صادق؟ع؟

خلق عادالنه مهارت ها
کندوکاوی نظری در تحلیل مقوله »مهارت« از منظر عدالت 

اجتماعی

کلیدواژه های اساسی در نظریه های توسعه  یکی از 
کلیدواژه  اجتماعی، اصطالح »مــهــارت« ]1[ اســت. 
»مهارت« به نوعی مرز میان نظام آموزش رسمی و نظام 
کــار یا بخش حقیقی اقتصاد است.  مرتبط با بــازار 
کاماًل به انسان مرتبط است و از  که از سویی  مفهومی 
گستره آن بسیار سیال،  این  جهت ماهیت، ابعاد و 
لغزنده و پویا است و از سوی دیگر به نیازهای حقیقی 
بخش صنعت، خدمات یا کشاورزی در اقتصاد واقعی 

پیوند خورده است.
یت خود را ارائه برنامه درسی  نظام آموزش رسمی، مأمور
ی« به  و آموزشی خود می داند و از منظر »مهارت آموز
کارکرد و خروجی خود توجه نمی کند  شکل نظام مند به 
و بنگاه ها یا شبه بنگاه ها در بخش حقیقی اقتصاد نیز 
کارکردهای مورد نیاز خود در مورد خروجی های  تنها به 

نظام آموزش متمرکز می شوند.
مهارت، عنصر محوری »یادگیری« است. یادگیری نیز در 
کشف اطالعات است  ادبیات معاصر، چیزی بیش از 
و به معنای بازسازی ظرفیت ها و ترجیحات افراد است 
که مترادف با تغییر شخصیت افراد است. یادگیری فرد را 
از نو می سازد. یادگیری ترجیحات، اهداف، ظرفیت ها، 
مهارت ها و ارزش ها را تغییر می دهد و از این  جهت جامعه 

و اقتصاد امــروز را، جامعه و اقتصاد مبتنی بر دانش، 
یادگیری، کارآفرینی و مبتنی بر مهارت های ویژه دانسته اند.

گون  اما در اقتصاد دانش بنیان معاصر، توجه به ابعاد گونا
مقوله »مهارت« از حیث عدالت اجتماعی نیازمند طرح 
پرسش های بنیادین برای تمرکز مطالعات آتی است. 
درحالی که دانش مرتبط با مهارت ها در حال بازتولید 
ی در مورد پیامدها و آثار  کنجکاو است، ذهن انسان 
توسعه مهارت محور در اقتصادهای معاصر را طلب 
می کند. در ادامه تالش می شود به طرح و تبیین چند 
سؤال نسبتًا دشوار در تحلیل و بررسی مقوله مهارت های 

یم. انسانی از منظر عدالت اجتماعی بپرداز

1. مالکیت مهارت
که عموم نظام های رسمی تعلیم و تربیت،  در شرایطی 
در بهترین حالت ممکن، مجموعه مهارت های عمومی 
را برای ورودی نظام خود آماده و مهیا می کنند؛ )و البته 
در بسیاری از موارد از این سطح از آموزش مهارت ها نیز 
ناتوان بوده و ارائه  دهنده مجموعه اطالعات ناقص و 
آموزه های علمی غیرکاربردی حافظه محور است( نقش 
ی در  یگران اجتماعی در فرآیند مهارت آموز دیگر باز
یک جامعه بیش ازپیش دارای اهمیت به نظر می رسد.
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یکی از این بازیگران اساسی، بنگاه های تولیدی هستند. 
آن ها با مجموعه ای از خصوصیات نهادی و خاص 
مرتبط با خود، جذب خود از نظام رسمی آموزشی را در 
این فرآیند وارد می کنند. اما به تعبیر هال و سوسیکی 

]2[ )2001(، مهارت ها در سه  طبقه جای می گیرند:
مهارت های مرتبط و ویژه بنگاه ]3[  .1  

مهارت های مرتبط و ویژه صنعت ]4[  .2  
مهارت های عمومی ]5[  .3 

کلیدواژه مفهوم مهم »خاص  این تمایز مهارت ها، با 
که ناظر بر میزان و گستره  بودن دارایی«]6[ مرتبط است 
قابل انتقال بودن یک مهارت است. بدین معنا که هر چه 
یک مهارت از خصوصیت خاص بودن کمتری برخوردار 
باشد، قابلیت انتقال پذیری بیشتری برخوردار است و 
بالعکس. بدین معنا، مهارت های عمومی با توجه به 
درجه باالی انتقال پذیری از خصوصیت خاص بودن 
کمتری برخوردار بوده و از این سو به راحتی از سوی دارنده 
گون قابلیت  گونا مهارت، در شغل ها یا موقعیت های 
بهره برداری دارد. در مقابل مهارت های ویژه و مرتبط با 
بنگاه یا یک مجموعه  سازمانی، دارای باالترین درجه 
خاص بودن و درعین حال کمترین درجه انتقال پذیری 

برای دارنده آن، خواهد بود.
کارگر یا دارنده مهارت،  که  در این شرایط طبیعی است 
طرفدار مهارت های عمومی برای حفظ قدرت انتقال پذیری 
کارفرما یا صاحب مجموعه تولیدی، خواهان داشتن  و 
مهارت های خاص و ویــژه بنگاه اســت. این چالش 
کارفرما  کارگر و  نهادی در مقوله مهارت در ارتباط میان 
معلول یک اصل نهادی و تا حدودی عدالت خواهانه 

کار است: در بازار 
کاپیتالیستی، هیچ بــازار آتی  »حتی در یک اقتصاد 
کــار نمی تواند وجــود داشته باشد.«  ی  ]7[ بــرای نیرو
کارفرما در آینده پیوند  کارگر را به  وجود چنین بازاری، 
گر گسترش  می زند و چنین پیوندی غیرقانونی است و ا
کار سّد  یابد، نوعی بردگی است. فقدان بازار آتی برای 
کارگر است. حتی در نظام  حفاظتی مهمی برای آزادی 

سرمایه داری، بازار آتی برای مهارت های انسانی وجود 
ندارد. ]8[

در اینجاست که پرسش از پذیرش ریسک مهارت آموزی 
و به تبع نحوه مالکیت مهارت ها مطرح می شود. پرسشی 
کتاب اصول  که اولین بار آلفرد مارشال )1949( در 

اقتصاد خود نوشت:
گر کسی در  که ا »ما با این واقعیت بغرنج مواجه می شویم 
کارگر سرمایه گذاری کند،  ارتقای مهارت های فردی یک 
کارگر درمی آیند  آنگاه این توانایی ها به مالکیت شخص 
کرده اند، تا حد  کمک  که به او  کسانی  و بنابراین لطف 

یادی بی اجر می ماند.« ز
یه تحقق یابد، وابستگی بیش ازحد به بذل و  گر این رو ا
گر بازار به معنای  کارفرما خواهد داشت و ا خیرخواهی 
سرمایه داری آن باشد، آنگاه مشخصات این بازار برای 
کار فقط به قیمت آزادی انسان استقرار می یابند.  نیروی 
در اینجاست که حل این معمای نظری برای یافتن راه حل 

ی محققان قرار می گیرد: عادالنه، پیش رو
که  کار به آن معناست  آیا عدالت اجتماعی در بازار 
کارفرما با آموزش مهارت های عمومی، خطر از دست 
کرده  ی آن سرمایه گذاری و هزینه  که بر رو دادن فردی 
کارگر باید با  ی خود ببیند یا برعکس  است را پیش رو
آموزش صرف مهارت های ویژه و خاص بنگاه، نگران 
کار با سطح  از دست رفتن شغل خود و رهایی در بازار 
مهارتی پایین باقی بماند؟ در مرحله بعد مالکیت مهارت 
کسب شده از سوی فرد در بطن جریان یک مجموعه و 
تشکیالت سازمانی، برای خود فرد است یا سازمان او؟ 
به نظر نمی رسد پاسخ به این سادگی ها در دسترس 

؟ع؟
مرکز رشد دانشگاه امام صادق
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ی در معنای ماهیت بنگاه مدرن  کاو باشد و نیازمند وا
و مقوله مهارت است.

2. مشخصات مهارت
مقوله »مهارت« یکی از مختصات مهم قابل  ذکر در 
»قــرارداد اشتغال« است. در قــرارداد اشتغال توافق در 
کار صورت پذیرفته و نظارت و اقتدار  مورد شیوه و حدود 
که شامل  کارفرما پذیرفته می شود. فرآیندهای تولیدی 
انسان ها هم می شوند؛ وابستگی مبرمی به دانش پراکنده، 
غیرمدون و ضمنی دارند. پیچیدگی و دسترس ناپذیری 
کارگر  که نه  قسمت اعظم دانش ضمنی بدان معناست 
و نه مدیر نمی توانند از آنچه در جریان است به طور کامل 
سر دربیاورند و از این  جهت پیش بینی آینده ناممکن 
یگران انسانی غیرقابل پیش بینی، شوک های  است. باز
یدادها و نوآوری های پیش بینی نشده و دور  نامتعین، رو
از ذهن همه و همه منجر می شود قرارداد اشتغال ناقص 

و ناتمام ]9[ باشد.
بدین جهت، به دلیل پیچیدگی و دانش محور بودن 
کاغذ  ی  کار، نمی توان مفاد قــرارداد را به طور دقیق رو
کار  که در فرآیند  آورد. این واقعیت غیرقابل انکار است 
گاه و پویای انسانی  به صورت مستقیم و دائمًا با عامل آ
که در  یم  یم. ازاین رو در دنیای سیالی قرار دار تعامل دار
کاماًل شناخته نمی شوند مگر  کار  ی  کاری نیرو آن ارزش 
ی  گرفته شود. وقتی خدمات نیرو کار  اینکه در عمل به 
کسی اجاره داده می شود، ذاتًا به مالک اصلی  کار به 
متصل باقی می ماند. چنین چیزی را نمی توان در مورد 
کاالهای سرمایه ای فیزیکی بیان داشت. عمل اجیر 
کارگر ذاتًا مستلزم رابطه دائم بین خریدار و  کردن یک 
که  کارگر است. این طور نیست  کارفرما و  فروشنده، بین 
گرفته باشد، بلکه  کار را به خدمت  ی  کارفرما صرفًا نیرو
وقت و توجه الینفک مالک اصلی را هم اجیر کرده  است.

بنابراین قراردادهای اشتغال در اقتصادهای دانش بنیان 
معاصر، به اعتماد متقابل متکی است تا جزئیات دقیق 
کامل قانونی و مکتوب. نوعًا روابط متقابل اجتماعی،  و 
خاص و به شدت به هنجارهای فرهنگی و غیرقراردادی 
یه های  وابسته هستند. در نتیجه یکی از مخرب ترین رو
کــردن بر اساس  کــار  تی،  تعاملی در ایــن بستر تعامال
یه منجر به شکسته شدن  قواعد و قوانین است. این رو
ی و  که ذاتــی همکار هنجارهای نانوشته ای می شود 
اعتماد طرفین است. به جای این که بکوشیم قرارداد 
اشتغال را با ریزترین جزئیات تنظیم کنیم، به آنچه امیل 
که: »در یک قرارداد  کنیم  کرد باید توجه  دورکیم مطرح 

همه چیز قراردادی نیست«.
غرض از این مقدمه نسبتًا طوالنی آن بود که حسب این 
ماهیت قرارداد اشتغال هرگونه توافق در مورد مهارت ها 
کاماًل زمینه مند، فرهنگی و وابسته به  و مشخصات آن 
هنجارها و ارزش های سازمانی در اقتصاد اجتماعی 
شــده معاصر اســت. نظریه های وابسته بــه زمینه در 
عدالت اجتماعی، بستر مناسبی برای تحلیل تکثرهای 
موجود در فضای ماتریسی تصمیم گیری در مورد ابعاد 
گون مسئله مهارت ها در قرارداد اشتغال هستند.  گونا
پرسش بزرگ در این مسیر آن است که مهارت ها چگونه 
که در  به نظم و انسجام در قراردادهای اشتغال دربیایند 
نهایت منافع آن میان طرفین قرارداد، به شکل عادالنه 

گردد؟ یع  توز

3. پویایی مهارت
گون  گونا تحوالت اجتماعی و توسعه فناوری در ابعاد 
گذشته، ساختارهای اقتصادی و به تبع  در سده های 
نظام های مهارتی را با نوعی انتقاِل بخشی ]10[ روبرو 
کنار مهارت های عمومی، تمرکز به  ساخته است. در 
مهارت های تخصصی و منحصر به افراد خاص، در حال 
ی فیزیکی انسان«  افزایش است. اقتصاد متکی بر »نیرو
بعد از انقالب صنعتی سده هجدهم جای خود را به 
»اقتصادهای ماشین محور« داد و در دهه های اخیر، »اقتصاد 
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نظریه های وابسته به زمینه در عدالت اجتماعی، 
بستر مناسبی برای تحلیل تکثرهای موجود در فضای 
گوناگون مسئله  ماتریسی تصمیم گیری در مورد ابعاد 

مهارت ها در قرارداد اشتغال هستند.



مبتنی بر دانش« جایگزین اقتصادهای ماشین محور شده 
است. در این فرآیند تغییر مهارت های انسانی، حرکت 
از مهارت های دستی به سمت مهارت های فنی مبتنی 
کار با ماشین رخ داد و در دوره جدید مهارت های نرم،  بر 
ارتباطی، دانش محور و تعاملی جایگزین مهارت های 

فنی شده است.
حذف فعالیت های فیزیکی و تغییر رویکرد از مهارت های 
دستی و فنی به سمت مهارت های فکری حاصل 
کاهش اتکا  کار در سده جدید است.  تغییر ماهیت 
به ماشین آالت صنعتی و افزایش اتکا به دانش، ابطال 
این فرضیه ساده اندیشانه مارکس است که تصور داشت 
پیشرفت فنی ماشین آالت منجر به کاهش زمان صرف 
کاربر ماشین  کسب مهارت های تخصصی از سوی 
می شود و با نزول اهمیت تقسیم کار، فرآیند بی رحمانه 
کار  ی  مهارت زدایی منجر به اوج بی اهمیتی توده نیرو
کید او بر  می شود. این تصور اشتباه مارکس معلول تأ
که از پدر اقتصاد  کار است  جنبه های مادی و دستی 
لیبرال »آدام اسمیت« آموخته بود. مارکس به تبع او، 
ی بشر  ی ذهن و بازو کار را بیش از هر چیز درگیری نیرو
با ماشین آالت، ابزارها و مواد می دانست. لذا به جای 
کارگران  دانش و اطالعات بر »افزایش مهارت دستی 

کید داشت. یدی« تأ
کــار ضــرورتــًا بــر مــادیــت ماشین آالت،  امــا امـــروز دیگر 
ابــزارهــا و مــواد خــام متمرکز نیست بلکه با ذهن های 
کار در عصر جدید، صرفًا یک  دیگر سروکار دارد. قلمرو 
قلمرو مادی و طبیعی نیست بلکه فرآیند اجتماعی و 
که با تفاسیر و قضاوت ها درگیر است.  فرهنگی است 
لذا برخالف تصور مارکس و اسمیت، ماشین می تواند 
کارگران را به جای اینکه پایین آورد، افزایش دهد.  مهارت 
که تحوالت جدید اقتصادی، فی الذات  این استدالل 
کاری است؛ سخن  مستلزم مهارت زدایی از فرآیندهای 
کارهای ساده  دقیقی به نظر نمی رسد. ماشین آالت در 
کارهای پیچیده و تحلیلی و خالقانه،  و تکراری و نه 

کرده است. مهارت زدایی 

مهارت های دانشی عنصر محوری در اقتصاد مبتنی بر 
خدمات معاصر است که منجر به از بین رفتن مهارت های 
سنتی و خلق مهارت های جدید شده است؛ یا به تعبیر 
یخ تمدن مهارت های  جفری هاجسن )2002( در تار
جدید، مهارت های سنتی را با چالش روبرو کرده است. 
کردن؛ ابداع  به عنوان مثال ابداع نوشتن، مهارت حفظ 
چاپ، مهارت داستان گویی شفاهی؛ اختراع ماشین ها، 
یدگی ماهیچه ای، ظهور ماشین  مهارت دستی و ورز
تایپ، مهارت خوش نویسی، نفوذ رادیو و تلویزیون، هنر 
سرگرم کردن خود در خانه؛ ابداع ماشین حساب، توانایی 
ما در محاسبات ذهنی و در نهایت برنامه های غلط 
کاهش، تقلیل  کامپیوتری، دانش درست نویسی ما را 
کرده است و شاید انواع فرهنگ لغت های  و تضعیف 
کامپیوتری، توانایی ما در یادآوری سریع معنای واژه ها 
کلمات را تقلیل داده است و البته این فهرست را  و 

انتهایی نیست.
گرفتن در مسیر پویای این مهارت ها، برندگان و  قرار 
کرده  یع منافع را دچار تغییر و تحول  بازندگانی دارد. توز
گونی در جامعه دارد. بستر این  گونا یعی  و پیامدهای توز
توسعه و پویایی مهارت ها، در مواردی منجر به تعمیق 
نابرابری های اجتماعی شده و در مواردی نیز ظرفیت 

جذب انواع قابلیت ها را فراهم می آورد.
یکی از ابعاد مورد توجه از منظر عدالت اجتماعی به 
این پویایی مهارت ها، شکل گیری ساختار الیه ای و 
کار است. پیامد دیگر اتکای  طبقه بندی شده در بازار 
که  روزافزون به مهارت های پیشرفته و دانش، آن است 
کار بیشتر شده است. دستمزدهای باال  اهمیت نسبی 
برای مهارت های تخصصی رخ می دهد. این امر منجر 
کارگران بامهارت باال و بامهارت  به شکل گیری دو الیه 
کار  ــازار و اصطالحًا نوعی »بـــازار  پایین در ساختار ب

دوگانه« می شود.
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 یک قلمرو مادی 
ً
کار در عصر جدید، صرفا قلمرو 

و طبیعی نیست بلکه فرآیند اجتماعی و فرهنگی 
که با تفاسیر و قضاوت ها درگیر است. است 



کارگران غیرماهر و  گسترده ای از  ظهور طبقه محروم 
بیکار، شغل های کاذب با دستمزدهای پایین، پاره وقت، 
نامطمئن یا نوکرمآبانه )که اغلب در بخش خدمات 
اســت( از تبعات و پیامدهای جانبی این پیشرفت 
مهارت ها است. به عنوان مثال، برخی نوآوری ها مانند 
کار بیکار کرده است؛  کارگر یدی را از  لیفت تراک، هزاران 
برخی پیشرفت ها در فناوری اطالعات نظارت و اعمال 
کارگران را افزایش داده و انعطاف پذیری و  قــدرت بر 
که از آن به  کرده؛ چیزی  خودمختاری آن ها را تضعیف 
»زندان شیشه ای اطالعاتی« ]11[ یاد می شود. در نقطه 
مقابل برخی دیگر با نگاهی خوش بینانه بر این باورند 
که در اقتصاد دانش محور معاصر، ابزارهای مادی تولید 
کم اهمیت تر و به تبع سؤال از کیستی مالک آن ها کاهش 
پیداکرده است. ازاین رو اهمیت در اختیار داشتن دانش 
کارگران با همین نسبت،  و مهارت های مفید از سوی 

کرده است. افزایش پیدا 
که  آنچه از تقابل این دو دیدگاه به نظر می رسد آن است 
کارگر ماهر افزایش و از  کارمند یا  قدرت چانه زنی نسبی 
این منظر شکاف بین کارگر ماهر و غیرماهر به طور شگرفی 
کارگر ماهر مالک بخشی مهم  گسترش یافته است. این 
اما غیرملموس از ابزارهای تولید است و افزایش تفاوت 
دستمزدها نیز مشهود است. مهارت های دانش محور 
کارگران بیشتر و بیشتر مالک  برجسته تر شده اند و لذا 

مجموعه ارزشمندی از مهارت های مفهومی، تحلیلی، 
اداری و... خواهند بود.

تالش برای اینکه توسعه مهارت ها متوازن، همه جانبه 
و بستری برای تکمیل فناوری با انسان و نه جایگزینی 
گردد از اهمیت برخوردار است. پرسش  او با انسان، 
گذار« در فرآیند  اساسی در این زمینه مدیریت »دوران 
که در  پویای تخریب و خلق مهارت ها است به گونه ای 
عین حرکت طبیعی توسعه گرای ساختارهای اجتماعی، 
کرامت انسانی و عدالت  مختصات و حدود مرتبط با 
اجتماعی محفوظ بماند. به تعبیر وبلن )1919( در 
کاالهای سرمایه ای  حالت تزاحم از دست رفتن تمام 
مورد استفاده در تولید یا از دست رفتن تمام دانش ها و 
مهارت ها؛ دومی بسیار مخرب تر است زیرا بدون دانش، 
استفاده از تجهیزات نیز بی معنا است. بدین جهت به 
تعبیر او، هسته اصلی سرمایه، ثروت غیرمادی است و 

این هسته اصلی باید محافظت شود.

4. ارزش گذاری مهارت ها
مهارت ها از آن حیث که به انسان و ماهیت درونی آن پیوند 
می خورد، از حیث »ارزش گذاری« و به اصطالح اقتصاددانان 
»قیمت گذاری«، دارای چالش ها و دشواری های متعددی 
است. استفاده گسترده از اصطالح »سرمایه انسانی«]12[ 
با اشاره به اینکه دانش و مهارت های تجمعی به راحتی 
حسب ارزش پولی قابل  سنجش و معامله می شود، دارای 
یک در مورد انسان  نوعی ساده اندیشی و دیدگاه ایدئولوژ

و فعالیت های تولیدی اوست.
 مهارت های انسانی، مقوله ای پیچیده، ناملموس، 
ضمنی، سیال، دارای قالب اجتماعی، چندوجهی و 
عمدتًا غیرقابل معامله هستند. بدین جهت مکانیزم 
تعیین ارزش و قیمت مهارت های انسانی دارای سازوکار 

کاال و خدمات نیست. مرسوم مدل بازار، در 
نگرش شیءگونه به مهارت های انسانی و تصور مهارت 
کاال، حاصل تسلط جریان غالب و ارتدکس  به مثابه 
که  اقتصاد نئوکالسیک در نظریه های اجتماعی است 
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نگرش شیءگونه به مهارت های انسانی و تصور مهارت 
کاال، حاصل تسلط جریان غالب و ارتدکس  به مثابه 
اقتصاد نئوکالسیک در نظریه های اجتماعی است 
که تالش دارد برای هرگونه عرضه و تقاضا، بازاری 

کاال و خدمات رقابتی پیشنهاد دهد. مشابه بازار 



تالش دارد برای هرگونه عرضه و تقاضا، بازاری مشابه 
کاال و خدمات رقابتی پیشنهاد دهد. اما واقعیت  بازار 
نهادی در مورد مهارت ها، به راحتی با الگوی متداول 

»بازاری« قابل تبیین نیست.
گران  اواًل مهارت ها همه و همه مفید نیستند، مانند کیمیا
قدیمی و مهارت های عجیب دیگر؛ باید میان مهارت های 
رافع نیازهای بشری با غیر از آن تمایز قائل شویم. در 
ثانی الگوی سنجش مهارت ها با چالش های متعددی 
روبرو است: آیا معیار یک مهارت، مقدار زمانی است 
که صرف می شود تا به آن سطح از مهارت برسیم؟ مثاًل 
کسب این مهارت بیش از 30 سال  که  یک جراح مغز 
که مهارت الزم  کارگر یدی  زمان نیاز دارد؛ در مقابل یک 
را در زمانی کمتر از نصف این مدت به دست می آورد. یا 
آن طور که مارکس فکر می کرد ارزش یک مهارت، حسب 
کاری است که یک استاد برای آموزش آن صرف می کند؟
اساسًا به مهارت به تعبیر اقتصاددانان باید مانند یک 
گر به  متغیر انباره ]13[ نگریست یا متغیر جریان ]14[؟ ا
مقوله ارزش گذاری مهارت ها از منظر یک متغیر انباره 
توجه کنیم، چالش های متعددی پیش روی ماست که 
اولین آن تفاوت استعدادها و شایستگی های مختلف 
در جامعه انسانی است. برخی ممکن است 30 ساله 
هم نتوانند جراح مغز شوند و شاید اصاًل چنین توانایی 
که برخی  و قابلیتی نداشته باشند. درست همان طور 
قابلیت کافی را ندارند که مهارت های دستی خود را برای 
کارگر یدی توسعه دهند. استفاده از  تبدیل شدن به یک 
گرفتن »متوسط آدم ها« نیز به نوعی تنوع  راه حل در نظر 

مهارت ها و مسئله را به جای حل، نادیده می گیرد.
گر چنین است، چگونه برخی مهارت ها صدها برابر  ا
مهارت دیگر ارزش گذاری اجتماعی می شود؟ طبیعی 
که در اینجا سازوکارهای بیرون نظام مهارت ها  است 
و مرتبط با نیازها و احتیاجات اجتماعی و سطح و 
گستره تقسیم کار در نظام اجتماعی، عوامل اثرگذار 
گر مهارت یک جراح مغز،  در این ارزش گذاری است. ا
ارزشش چند صد برابر مهارت خیاطی است، این امر 

معلول ســازوکــارهــای تقسیم کار اجتماعی به صورت 
کمبود یا مازاد برخی مهارت ها در زندگی  ساختاری و 

اجتماعی است.
تقسیم کار اجتماعی در ساختار سنجش و ارزش گذاری 
مهارت ها مؤثر است. نظام تنظیم گری مرتبط با نظام های 
خلق مهارت باید با لحاظ مجموعه نیازهای اجتماعی، 
یع عادالنه  در جستجوی راه حلی بــرای پرسش از توز
گستره متنوع مهارت های  مواهب اجتماعی در میان 

موردنیاز جامعه باشد.
هدف از بیان چهار محور مالکیت، مشخصات، پویایی 
و ارزش گذاری پیرامون مهارت ها، تبیین مسئله برای 
تحلیل موضوع از حیث نظریه های عدالت اجتماعی 
است. به این محورها موارد دیگری نیز البته می توان 
کرد پیامدهای آن  افــزود اما در همه آن هــا باید تالش 
یع منافع و درآمدهای اقتصادی و غیراقتصادی  در توز
مهارت ها در نظام تنظیم گری »خلق مهارت ها« مورد 

یابی قرار داد. ارز

پی نوشت

]1[. Skill
]2[. Hall & Soskice
]3[. Firm-specific skills
]4[. Industry-specific skills
]5[. General skills
]6[. Asset specificity
]7[. Futures markets

که این موضوع یکی از دالیل نهادگرایان در  ]8[. ذکر این نکته مفید به نظر می رسد 
کار، به دلیل شکل گیری نوعی »بازار  ی  نقد وجود »بازار« در عرضه و تقاضای نیرو
گمشده یا ازدست رفته« است. چراکه وجود چنین بازاری در هر موقعیتی طبق مدل 
استاندارد اقتصاد نئوکالسیک، نوعی نقص در شکل گیری بازار ناب تلقی می شود.
]9[. Imperfectly and incompletely
]10[. Sectorial Shift
]11[. Information panopticon
]12[. Human capital
]13[. Flow
]14[. Stock
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اگر به مقوله ارزش گذاری مهارت ها از منظر یک متغیر 
کنیم، چالش های متعددی پیش روی  انباره توجه 
ماست که اولین آن تفاوت استعدادها و شایستگی های 

مختلف در جامعه انسانی است.


