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الزم به ذکر است بخش های اول و دوم گزارش حاضر حاصل ترجمه گزارش موسسه مکنزی در خصوص بازار کار هند 
و گزارش وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی هند با عنوان »سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی هند 2015« است، 

که عناوین دقیق گزارشات مذکور در منابع گزارش آمده است.

 بخش سوم گزارش نیز که به معرفی نهادهای حوزه اشتغال می پردازد، ترجمه مطالبی برگرفته از سایت های مختلف 
می باشد که در منابع گزارش ذکر شده است.

ترجمه و ویرایش مطالب مذکور توسط موسسه پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان برای بهره برداری عالقمندان 
این حوزه انجام گرفته و تصریح می گردد موسسه صرفاً ترجمه و ویرایش گزارش را انجام داده و هیچ دخل و تصرفی 

در محتویات گزارش نداشته است.

موسسه پویندگان توسعه فناوری و نوآوری ایرانیان
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خالصه مدیریتی
کشور هند با داشتن جمعیت نیروی کار 460 میلیون نفری، درعین برخورداری از مزیت هایی چون جمعیت بسیار 
جوان و بازار مصرف بزرگ، دچار چالش های متعددی در حوزه اشتغال است. میانگین رشد اقتصادی هند بین سال های 
2011 تا 2017 برابر با 6/6 درصد بوده است که نشان می دهد در مقایسه با بسیاری از کشورها، هند توانسته است به رشد 
اقتصادی مناسبی دست یابد. علی رغم تحقق این رشد اقتصادی، نرخ خالص ایجاد شغل در این کشور چندان موقعیت 

مناسبی ندارد و هماهنگ با توسعه اقتصادی آن پیش نرفته است.

بخش زیادی از نیروی کار کشور هند به صورت غیررسمی در حوزه کشاورزی مشغول به کار هستند. اما در سال های 
اخیر، بازار کار هند تحت تاثیر عوامل جهانی چون توسعه شهرنشینی و حذف شکاف های زیرساختی، اتوماسیون و کار 
بازار کار هند را از  دانش محور، محیط های دیجیتال جدید و اشتغال مستقل بوده است. عواملی که رفته رفته ماهیت 
وضعیت کشاورزی محور تغییر داده و به سمت بخش هایی مانند تجارت، ساخت و ساز، صنایع تولیدی و مشاغل مبتنی بر 
علوم دیجیتال و بستر اینترنت و نیز مشاغل بخش گردشگری و مهمان پذیری سوق داده است. این بخش ها بین سال های 

2011 و 2013، حدود 36 میلیون شغل ایجاد کرده اند.

باوجود این تاثیرات جهانی، مطالعات نشان می دهد که حوزه اشتغال هند دچار چالش  های درونی جدی است که 
طبق نظر پژوهشگران باید در اولویت برنامه ریزی و ساماندهی قرار گیرند. توجه به این چالش ها و مطالعه برنامه های 
کشور هند برای برطرف کردن آن ها می تواند رهیافت های مناسبی برای سیاستگذاران حوزه اشتغال کشورمان به ارمغان 

آورد. برخی از این چالش ها عبارتند از:

حجم باالی نیروی بدون مهارت و نیاز به آموزش برای تحریک اشتغال مفید

یکی از مهم ترین چالش های دولت هند در حوزه اشتغال، کمبود نیروی کار ماهر و قابل استخدام نبودن جمع کثیری 
از جوانان تحصیل کرده است. مطابق آمار موجود تنها 4/69 درصد از نیروی کار این کشور آموزش رسمی مهارت 
داشته اند که در مقایسه با 68 درصد در بریتانیا، 25 درصد در ایاالت متحده، 80 درصد در ژاپن و 96 درصد در کره 
جنوبی رقم بسیار ناچیزی است. لذا، دولت هند با آگاهی از اهمیت مهارت آموزی در رشد و توسعه کشور، در سال 
2015 »سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی« را جهت توسعه مهارت و کارآفرینی در سطح ملی ابالغ نمود. هدف 
اصلی این سیاست، ایجاد و افزایش مهارت به صورت سریع، استاندارد )با کیفیت( و پایدار است. همچنین، این سیاست 
می کوشد چارچوب حمایتی برای همه فعالیت های کشور در حوزه مهارت ایجاد کند تا ضمن استانداردسازی، آنها را 

با تقاضای بازار همسو نماید.

مطابق سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی الزم است جمعیت نیروی کار با توجه به سطح مهارت دسته بندی 
شوند و سپس به آنها )در صورت فاقد مهارت بودن( مهارت الزم آموزش داده شود یا )در صورت داشتن سطحی از 
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مهارت( مورد بازآموزی و ارتقا مهارت قرار گیرند تا ضمن افزایش بهره وری به ارتقا سطح رفاه زندگی آنها نیز کمک 
شود. از جمله اقدامات قابل توجه مطرح در این سند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-  برنامه توسعه مهارت در 25 حوزه اولویت دار )و نه همه حوزه ها(

-  تأمین کمبود نیروی کار و مهارت کشورهای دیگر 

-  به کارگیری مربیانی از بخش صنعت و نیز راه اندازی دوره های کارورزی در مراکز صنعتی

-  صدور یک کارت الکترونیک قابل حمل و دیجیتال مهارت که اطالعات آن شامل سوابق تحصیلی، توانمندی ها، 
صالحیت ها، سوابق شغلی، سوابق آموزش فنی و غیره خواهد بود.

-  توجه به جوانانی که تمایلی به ادامه تحصیالت متوسطه یا عالی ندارند و ایجاد امکان فراگیری مهارت جهت 
کسب درآمد برای آن ها 

-  توجه به اقشار ضعیف و کم درآمد و مقابله با مشکالت فرهنگی ناشی از نظام سنتی طبقاتی

ضعف نظام آماری حوزه اشتغال

برای  را  کار  که  است  کاربردی  و  جامع  متقن،  آمار  نبود  هند  اشتغال کشور  برجسته حوزه  از ضعف های  یکی   
برنامه ریزی دقیق حوزه اشتغال در این کشور سخت نموده است. مطابق یکی از مطالعات سازمان جهانی کار درباره 
سیستم آمار کار هند، انجام یک پیمایش جامع فصلی درباره اشتغال و بیکاری که جنبه های مختلف درآمد و دستمزد 
ایالتی،  سطح  در  آمار  ابزارهای  تقویت  مطالعه،  این  برطبق  دارد.  ضرورت  کشور  این  برای  می دهد،  پوشش  نیز  را 
دیجیتال سازی فرایند جمع آوری و مدیریت آمار و انتشار آنالین نتایج مطالعات به منظور ساده سازی جمع آوری داده 
ضرورت دارد. همچنین در »سیاست های ملی مهارت و کارآفرینی هند« توجه ویژه ای به این موضوع شده و تشکیل 
سیستم ملی اطالعات بازار کار مورد تاکید قرار گرفته است. طبق متن سیاست های مذکور، این سیستم باید شامل سه 
ماهر/غیرماهر و 3.  نیروی کار  برای  تقاضا  میزان  ماهر در بخش عرضه، 2.  نیروی کار  باشد: 1. آمار  دسته اطالعات 

روندهای بازار از جمله ساختارهای دستمزد و توزیع

وجود موانع سرمایه گذاری و نوآوری

در کشور هند موانع ساختاری و اداری فراوانی در حوزه سرمایه گذاری و کسب و کارهای نوآورانه وجود دارد که 
رفع آن ها می تواند به بهبود فضای اشتغال و کارآفرینی کمک کند. دولت هند در این حوزه می تواند با کسب و کارها 
در اجرای اصالحاتی مانند اجرای سریع تر پروژه های زیرساختی، حمایت از بانک ها و واحدهای کسب و کار دارای 
مشکالت مالی، اجرای صحیح قانون مالیات کاالها و کاهش هزینه های راه اندازی کسب و کار از طریق ساده سازی و 
دیجیتال سازی رویه های اداری و عملیاتی از جمله رویه های حوزه بازار کار، همکاری نزدیک و گسترده داشته باشد. 
این مهم در »سیاست های ملی توسعه مهارت و کارآفرینی هند« نیز تصریح شده است. به عنوان نمونه فعالیت هایی چون 
ایجاد یک نظام پنجره واحد برای انجام همه امور اداری ثبت و راه اندازی کسب و کار و ایجاد امکان خروج راحت 
شرکت ها درصورتی که فعالیت های آنها عملی و سودآور نباشد و کمتر از 3 سال از فعالیت آنها گذشته باشد، به عنوان 

تکلیف دستگاه های اجرایی در این سیاست ها مشخص شده است.
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خالصه
بازار کار هند؛ تأکید بر اشتغال مفید 

نمی توان  معتبر  اطالعات  به  دلیل عدم دسترسی  به  تجربه می کنند،  را  تغییرات ساختاری  هند  بازارهای کار  اینکه  با وجود 
و  بیشتر  را  آن  می توان  که  است  اشتغال زایی  سرعت  روی  مطالعات  بیشتر  تمرکز  لذا،  نمود.  رصد  را  تحوالت  این  درستی  به 
بهتر اندازه گیری نمود. لزوم تأکید بیشتر روی مفهوم اشتغال مفید برای نیروی کار 460 میلیون نفری هند کاماًل مشهود است و 
بهبود کیفیت کار و افزایش درآمد حاصل از آن باید مورد توجه قرار گیرد. اشتغال مفید شامل طیف گسترده ای از مسائل مانند 
کمیت و نوع کار انجام شده توسط افراد شاغل، رشد بهره وری، درآمدهای بیشتر و جنبه های کیفی کار مانند ایمنی، تمیزی، 

انعطاف پذیری، امنیت درآمد و چالش های فکری است. 

 مطالعاتی که نشان دهنده کاهش سه درصدی در مشارکت نیروی کار بین سال های 2011 و 2015 هستند نباید 
به ویژه ساخت و ساز،  به بخش غیرکشاورزی،  نادیده گرفتن تغییر روند اشتغال زایی از بخش کشاورزی  باعث 
تجارت و حمل و نقل شود. در طول این دوره کشاورزی تا 26 میلیون )شغل( کاهش داشته است و این در حالی 
است که بخش های غیرکشاورزی تا 33 میلیون شغل افزایش داشته اند که بیشتر ناشی از رشد اقتصادی سریع بین 
سال های 2013 و 2015 بوده است. به دلیل فقدان داده های معتبر، روندهای اخیر اشتغال کل را نمی توان با استفاده 

از مطالعات چهارماهه شرکت ها درک کرد.

نیروی  مشارکت  نیست. کاهش  مفید کافی  اشتغال  ارزیابی  برای  افراد شاغل  تعداد  و  نیروی کار   مشارکت 
بیشتری  اینکه اکنون زنان  یا/و  ادامه تحصیل هستند  بیشتری در حال  باشد که جوانان  این  بر  کار می تواند دال 
از خانواده هایی که زمانی به دلیل فقر شدید مجبور به کار در مشاغل با بهره وری کم بودند، دیگر نیاز به چنین 
مشاغلی ندارند. به همین ترتیب، فرصت های درآمدزایی مکمل )مانند روزهای کاری بیشتر در پروژه های ساخت 
می تواند موجب  اما  نیست،  تعداد شغل  افزایش  معنای  به  آنالین(  سامانه های  از طریق  فروش مسکن  یا  ساز  و 

افزایش سطح درآمد، انتخاب، انعطاف پذیری و امنیت کارگر شاغل در یک شغل با بهره وری کم شود. 

نیروی کار ایجاد می کنند،  اقتصاد کشورها، در عین حال که چالش هایی را برای  بر   روندهای جهانی مؤثر 
فرصت های بیشتری نیز برای اشتغال مفید بوجود می آورند. سه مورد از این روندها در هند بسیار تأثیرگذار هستند:

راه آهن،  جاده ها،  در  را  دولتی  سرمایه گذاری  دولت  هند،  زیرساخت های  شکاف های  رفع  منظور  به   
توسعه روستایی، نیرو، مخابرات، مسکن و حوزه های نرم سالمت و آموزش افزایش داده است، که منجر به 
اشتغال زایی برای حدود 7 میلیون کارگر با 70 درصد افزایش دستمزد نسبت به میانگین دستمزد کارگران 
راه ها موجب تحریک رشد در  نیرو و  این، سرمایه گذاری در زیرساخت های  بر  مزارع شده است. عالوه 



بخش اول: روندهای اخیر بازار کار هند14

اقتصاد غیرکشاورزی در ایالت های کلیدی هند شده است. 

 پیشرفت های سریع در فناوری های اتوماسیون بر بخش های برون سپاری کسب و کار و فناوری اطالعات 
هند تأثیر می گذارد. این بخش ها همچنان تولیدکنندگان خالص شغل هستند و پیش بینی می شود شرکت های 
بخش صنایع تا سال 2025 بین 2/5 تا 3 میلیون کارگر جدید استخدام نمایند، البته به شرطی که مهارت های 

الزم جهت تأمین نیازهای جدید را کسب نمایند. 

 بازتاب افزایش جهانی مشاغل مستقل و کارآفرینی خرد به کمک بسترهای دیجیتال جدید در هند مشهود 
است، به نحوی که موجب ایجاد فرصت های شغلی جدید با دستمزد بهتر و ارتباط با زنجیره ارزش سازمان یافته 
شده است، به ویژه در بخش هایی از کشور که کمتر تحت پوشش بازارهای کار رسمی هستند. بررسی های 
اولیه نشان می دهد که بخش های رو به رشدی مانند بسترهای تاکسی آنالین، تجارت الکترونیک، خدمات 
گروه های  و  خرد  کارآفرینی  برای  وام  اعطای  و   1)BCs( بانکی  واسطه   شبکه های  طریق  از  دیجیتال  مالی 
خودیاری موجب بهبود فرصت های درآمدزایی برای 18 تا 22 میلیون کارگر در 3 سال گذشته شده است. 

 هند باید اطالعات بازار کار را به صورت به روز، دقیق و متناسب گردآوری نماید تا روندهای اشتغال مفید به 
درستی شناخته شوند. دولت می تواند از طریق برنامه های هدفمند و برداشتن موانعی که نوآوری و سرمایه گذاری 
خصوصی را تضعیف می کنند، محرک ایجاد اشتغال مفید باشد. کسب و کارها و سیاست گذاران نیز می توانند در 
حوزه هایی مانند تقویت رشد در بخش گردشگری مبتنی بر نیروی کار، بالفعل سازی ظرفیت های اقتصاد دیجیتال 

برای ایجاد فرصت های شغلی و بازآموزی نیروی کار همکاری نمایند. 

بانک  فاقد  مناطق  بانکی در  ارائه خدمات  به  بانک  در هند  از جانب یک  افراد/نهادهایی هستند که   banking correspondents یا  بانکی  واسطه های    .1
می پردازند. 
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مقدمه
در مقایسه با دیگر کشورها هند در چند سال گذشته رشد اقتصادی نسبتاً زیادی داشته است، اما اینکه این رشد همه 
جانبه بوده یا صرفاً یک رشد بدون اشتغال زایی بوده است جای بحث و بررسی دارد. داده های اداره کار هند درباره 
اشتغال زایی دال بر این است که ساالنه کمتر از 2 میلیون شغل خالص ایجاد شده است و این امر برای کشوری که دارای 
جمعیت نیروی کار با رشد 16 میلیون نفری در سال است، به معنای یک موقعیت نسبتاً وخیم است. اما واقعیت این است 
که، بسیاری از مباحث حوزه رشد بدون اشتغال زایی مبانی مستندی ندارند، چرا که داده معتبر و به روز زیادی در این 

حوزه وجود ندارد. اما به طور کلی، سرعت اشتغال زایی در هند کند است و متناسب با اهداف بازار کار هند نیست. 

اشتغال مفید صرفاً محدود به کمیّت نیست و شامل کیفیت نیز می شود. اشتغال مفید نه تنها مستلزم اشتغال زایی است، 
بلکه ایجاد مشاغل بهتر و با درآمد بیشتر که بهره وری بیشتری دارند را نیز شامل می شود و در نتیجه، به معنای ارتقاء 
کیفیت1 مشاغل است. این وجه از کار اهداف مهمی برای اقتصادی هستند که در پی رشد همه جانبه است و می خواهد 

همه انتظارات و آرمان های نیروی کار 460 میلیون نفری خود را تحقق ببخشد. 

مسأله اشتغال مفید صرفاً محدود به هند نمی شود. سازمان بین المللی کار )ILO(2در سال 1999 پویشی را برای مسأله 
»کار مناسب« راه اندازی کرد. کیفیت کار موضوعی بود که در پیمان لیسبون3 اتحادیه اروپا در سال 2000 نهادینه شد 
که شامل هدف »رشد اقتصادی پایدار با مشاغل بهتر و بیشتر« نیز بود. با این حال، مفهوم اشتغال مفید هنوز در بسیاری 
از مناطق جهان یک موضوع چالش برانگیز است. مطابق مطالعات مؤسسه جهانی مکنزی، در عصری که عناصر بازار 
کار در حال تغییر هستند، عالوه  بر نرخ بیکاری، رسیدگی به مسائل مربوط به کیفیت کار مانند سطح مهارت، بهره وری 
رفع کمبود  برای  مانند تالش  به  عالوه، موضوعاتی  باشد.  تأثیرگذار  پیشرفته  اقتصادهای  بر  افزایش درآمد می تواند  و 
زیرساخت ها، ظهور اتوماسیون و اهمیت فزاینده اکوسیستم دیجیتال و کار مستقل در عین حال که فرصت های بهتر و 

جدیدتری ایجاد می کنند، بازارهای کار را در سراسر دنیا به چالش کشیده اند.   

روندهای بازار کار هند 
برخی زمینه های اقتصاد کالن هند

 به طور کلی، اقتصاد هند بین سال های 2011 تا 2017 از میانگین رشد 6/6 درصدی برخوردار بوده است. اما، فشارها 
و چالش های مختلفی از قبیل کسری مالی، تورم مصرفی باال و رکود بخش معدن منجر به رکود اقتصادی بین  سال های 

1.  )این اصطالح جنبه هایی مانند ایمنی، تمیزی، انعطاف پذیری، امنیت درآمد، مهارت ها و انگیزش معنوی را شامل می شود(
2. International Labour Organization 
3. Lisbon Treaty 

1
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2011 و 2013 شد و رشد تولید ناخالص داخلی این کشور به طور میانگین به 5/6 درصد کاهش یافت. اما پس از سال 
2013، هند به رشد ساالنه 6/9 درصد رسید و به یکی از کشورهای با رشد اقتصادی سریع تبدیل شد. در واقع، در مقایسه 

با بسیاری از کشورها، هند در چند سال گذشته رشد اقتصادی خوبی را تجربه نموده است. 

احیاء تدریجی اقتصاد از سال 2013 به کمک دولت از طریق کنترل کسری مالی و متعادل سازی تورم، گسترش 
سریع سرمایه گذاری دولتی در بخش زیرساخت ها و اجرای برنامه های در سطح کالن جهت خدمت رسانی به میلیون ها 
هندی انجام گرفته است که از دسترسی به خدماتی مانند امور بانکی، آب و فاضالب و انرژی پاک محروم بوده اند. در 
عین حال، در برخی شرایط اقتصادی بین المللی دشوار سرمایه گذاری بخش خصوصی کاهش یافته است و گسترش 
اعتبار بانکی به دلیل وام های مشکل دار1 با وقفه مواجه شده است. تصمیم به از رده خارج کردن اسکناس های درشت در 
نوامبر سال 2016 ضمن اینکه بر بخش غیررسمی وابسته به اسکناس، مستغالت و کسب و کارهای مصرف محور تأثیر 
گذاشته است، منجر به موجی از پرداخت های دیجیتال نیز شده است. در ماه های آتی هند در شرف تغییرات جدیدی 
است: اجرای قانون مالیات کاال و خدمات که مدت ها به تعویق افتاده بود. اجرای این قانون موجب همسان سازی نرخ 
مالیات غیرمستقیم در سراسر کشور، دیجیتال سازی گسترده فاکتورها و توسعه شبکه های لجستیک کارآمدتر می شود. 

روندهای اخیر بازار کار هند 

را می سنجد. مطابق  اشتغال  منتشر می کند که خالص رشد  پیمایشی3 درباره شرکت ها  ماه  اداره کار2 هند هر سه 
نتایج حاصل از پیمایش شرکت ها )2013 تا 2016( این کشور توانسته است ساالنه بین 150,000 تا 400,000 رشد 
اطمینان  نتایج  به  نمی توان  نیست،  بررسی چندان بزرگ  اینکه جامعه آماری مورد  به  با توجه  البته  ایجاد کند.  شغلی 
قطعی داشت. جامعه آماری شامل 81 درصد از شرکت های دارای بیش از 10 کارگر بوده است که ظاهراً نمونه خوبی 
را تشکیل می دهند. اما، با توجه به این واقعیت که بیشتر شرکت های هندی جزء شرکت های کوچک هستند، جامعه 
آماری صرفاً 1/4 درصد از کل شرکت های کشور و 21 درصد اشتغال غیرکشاورزی4 را تشکیل می دهد. در نتیجه، 
برای تحلیل دقیق تر از آمارهای خانوار اداره کار استفاده می کنیم )این داده ها فقط تا سال 2015 را پوشش می دهد(. 

مطابق بررسی های ساالنه، کل مشاغل ایجاد شده بین سال های 2011 تا 2015 حدود 7 میلیون شغل بوده است که از 
455 میلیون به 462 میلیون مورد افزایش یافته است. اما این رشد کند در اشتغال زایی ناشی از یک تغییر ساختاری در 
اقتصاد هند است: به دلیل افزایش رشد بخش صنعتی، اشتغال زایی بخش کشاورزی تا 26 میلیون شغل کاهش داشت 
و در مقابل، بخش غیرکشاورزی تا 33 میلیون شغل افزایش یافته است. به عبارتی، ساالنه 8 میلیون شغل جدید در این 
بخش ایجاد شده است. نیروی کار از بخش کشاورزی به بخش ساخت و ساز، تجارت، مهمانداری و هتلداری و حمل 
مقابل،  ایجاد کرده اند. در  میلیون شغل  تعداد 36  بین سال های 2011 و 2013،  این بخش ها  است.  منتقل شده  نقل  و 
بخش های معدن و تولید برخی از مشاغل خود را از دست داده  اند، اگرچه ظاهراً مشاغل بخش تولید بین این سال ها رشد 

1. Distressed loans 
2. Labour Bureau 
3. این پیمایش ها را می توان در آدرس http://labourbureau.nic.in/  مشاهده نمود. تا سال 2015 این پیمایش ها مبتنی بر داده های 2000 شرکت در بخش های نساجی، چرم، 
فلزات خودرو، سنگ های قیمتی و جواهرات، فناوری اطالعات و حمل و نقل بود. از سال 2016 با گسترش پیمایش ها تعداد شرکت های تحت پوشش به 10000 شرکت رسید و 

بخش های تولید، ساخت و ساز، تجارت، حمل و نقل، آموزش، سالمت، هتل ها و رستوران ها، فناوری اطالعات و برونسپاری فرایند کسب و کار را پوشش داد. 
4. ششمین سرشماری اقتصادی 2014-2013



17 بازار کار و سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی کشور هند

داشته  است. رشد مشاغل بخش غیرکشاورزی از رشد تعداد اعضای صندوق آتیه کارمندان1 نیز مشهود است. عضویت 
در این صندوق رشد 7 درصدی داشته است و از 32/6 میلیون نفر در سال 14-2013 به 37/6 میلیون نفر در سال 16-

2015 افزایش یافته است و در حال حاضر 45 میلیون نفر می باشد.2

رشد اشتغال در بخش حمل و نقل و تجارت سریع تر از میانگین رشد اشتغال هند بوده است. بخش ساخت و ساز نیز 
تعداد زیادی مشاغل با قابلیت تولید پایین ایجاد کرده است و رشد تولید ناخالص داخلی در این بخش کمتر از میانگین 
ملی است. نمودارهای 1 و 2 بیانگر سطح رشد اشتغال و مقایسه آن با رشد تولید ناخالص داخلی در هر بخش است. 
با  نیز نشان دهنده تأثیر باالی بخش صنعت و خدمات بر رشد صعودی ارزش افزوده ناخالص )GVA(3 است.  نمودار 3 
افزایش رشد این بخش ها روند اشتغال زایی مفید نیز از بخش کشاورزی به بخش صنعت و خدمات تغییر کرده است.  

Labour Bureau; UN Population Division (medium variant); McKinsey Global Institute analysis :منبع

نمودار 1: افزایش مشاغل غیرکشاورزی بین سال های 2011 تا 2015

1. Employees Provident Fund 
2. سازمان صندوق آتیه کارمندان، هند

3. Gross Value Added 
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Labour Bureau; Central Statistics Office; McKinsey Global Institute analysis :منبع 

نمودار 2: رشد نسبتًا باال در اشتغال غیرکشاورزی بین سال های 2013 تا 2015

Central Statistics Office, MOSPI, Government of India :منبع 

نمودار 3: سهم بخش های مختلف از تولید ناخالص داخلی
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با وجود رشد اشتغال غیرکشاورزی، نرخ کلی مشارکت نیروی کار هند )سهم جمعیت آماده به کار در جستجوی 
از  این حجم  به 52/4 درصد در سال 2015 رسید. اگرچه  از 55/4 درصد در سال 2011  با کاهش 3 درصدی  کار( 
تغییر در نرخ مشارکت نیروی کار تا حدی می تواند محل تردید باشد )برخی از مطالعات اداره کار هند جامعه آماری 
به کار  با نرخ رشد جمعیت آماده  به غیرکشاورزی  از بخش کشاورزی  انتقال کارگران  اما سرعت  کوچکی دارند(، 
برابری نمی کند. همچنین، مشارکت نیروی کار در بین مردان شهری بیشترین تنزل را در دوره مورد بررسی داشته است 

و از 73/7 درصد به 69/1 درصد کاهش یافته است. 

محدودیت های داده های استاندارد و چارچوب های سنجش

منابع کنونی داده ها اگرچه هدف سنجش روندهای بازار کار به ویژه نرخ مشارکت نیروی کار و انتقال های اشتغال 
را تا حدی محقق می کند، اما برای ارزیابی رفاه و آسایش نیروی کار یا میزان تغییر در اشتغال مفید چندان کارآمد 
نیست. اگرچه این محدودیت ها در گذشته نیز بوده است، از جمله تمایل بیشتر برای کار مستقل، مشاغل پاره وقت یا 
به  توجه  با  اما  نمی دهند،  پوشش  را  آنها  کار  بازار  مطالعات  اغلب  که  درآمدزایی  جانبی  فعالیت های  و  انعطاف پذیر 
شرایط جهانی بازار کار که تأثیرات آن در هند نیز مشاهده می شود، امروزه از اهمیت بیشتری برخوردار هستند. برخی 

از مهم ترین این محدودیت ها عبارتند از:

 کاهش نرخ مشارکت نیروی کار لزومًا به معنای کاهش رشد اشتغال مفید نیست: نرخ مشارکت 
نیروی کار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سن، آموزش، درآمد، فرصت های اشتغال و دیدگاه های فرهنگی 
است. نرخ مشارکت هند در دهه های گذشته کاهش یافته است زیرا جوانان ترجیح می دهند به جای ورود به بازار 
کار در سن 15 سالگی سال های بیشتری در نظام آموزش باقی  بمانند تا مهارت های بیشتری کسب نمایند که البته 
این روند مثبت است. همچنین، کاهش نرخ مشارکت زنان می تواند به دلیل باالتر  بودن امنیت درآمد در برخی 
از بخش ها باشد: نرخ مشارکت زنان در خانوارهای کم درآمد بسیار باالست و برای این زنان، اولین نشانه ورود 
به طبقه متوسط ترک کار کم کیفیت است. البته، به طور دقیق نمی توان نرخ مشارکت نیروی کار را با تغییرات 
جمعیتی یا درآمدی توجیه کرد و می تواند ناشی از عوامل مختلف دیگری مانند رکود اقتصادی یا بحران های 

اقتصادی در یک مقطع خاص باشد. 

 با توجه به حجم زیاد بخش غیررسمی، نرخ بیکاری چندان معنادار به نظر نمی رسد: مطابق 
نتایج مطالعات، تقریباً همه افراد نیروی کار می توانند برای خود کاری در بازار کار بیابند. این امر در شرایط هند 
که بیکاری به هیچ وجه یک گزینه و انتخاب نیست، کاماًل طبیعی است و ورود به بخش غیررسمی نیز امری کاماًل 
متداول است. حدود 86 درصد از نیروی کار هند در بخش غیررسمی اشتغال دارند و 90 درصد از آنها به اشتغال 
غیررسمی مشغول هستند1. به ندرت نوجوانی که از تحصیل بازمانده است بیکار می ماند: یا در مزرعه به والدین 
کمک می کند و یا در مغازه  یکی از اقوام یا دوستان شاگرد می شود. اگرچه چنین مشاغل خانوادگی اغلب حقوق 

و مزایای بسیار اندکی دارد، اما شخص در واقع جزء شاغلین دسته بندی می شود. 

1. منظور از بخش غیررسمی شرکت های کوچک غیرثبت شده با کمتر از 10 کارگر است و اشتغال غیررسمی به اشتغال فاقد هر گونه امنیت شغلی یا تأمین 
اجتماعی با هزینه کارفرما گفته می شود. 

1-1
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مشاغل  تعداد  مورد  در  موجود  آمارهای  می شود:  ضعیف  اشتغال  از  غفلت  موجب  بودن  شاغل   
دوره  در  نمی دهد.  نشان  را  انجام شده(  کاری  ساعات  یا  روزها  )تعداد  انجام شده  کار  رشد  میزان  ایجادشده، 
یک ساله مورد بررسی، شخصی که یک شغل ده ماهه دارد با کسی که یک کار 7 ماهه دارد همسان در نظر گرفته 
می شود. به عبارتی، افراد دارای بازه های زمانی متفاوت اشتغال و اشکال مختلف اشتغال همگی در قالب کلی 
شاغل دسته بندی می شوند. اداره آمار در تازه ترین بررسی خود سعی کرده است روی این موضوع تمرکز نماید 
و کارگرانی که به دنبال مشاغل 12 ماهه بودند را به 4 دسته تقسیم کرده است )افراد دارای مشاغل 12 ماهه، 6 
تا 11 ماهه، 1 تا 5 ماهه و کمتر از 1 ماهه(. بر اساس این معیار، 65 درصد از کارگران توانسته اند مشاغل 1 ساله 
پیدا کنند و بقیه موفقیتی نداشته اند. لذا، هر گونه افزایش در تعداد ساعات و روزهای کاری چنین افرادی صرفاً 

موجب افزایش اشتغال مفید است و به معنی ایجاد مشاغل جدید نمی باشد. 

 روندهای نرخ مشارکت نیروی کار و بیکاری بیانگر جابه جایی اجتماعی یا اقتصادی نیستند: 
مسأله مهم این است آیا رشد اقتصادی موجب جابه جایی مثبت اجتماعی یا حرکت صعودی افراد و خانواده ها 
روی محور اقتصادی/اجتماعی می شود یا خیر. به منظور ارزیابی این موضوع الزم است مطالعات بازار کار شامل 
مطالعات طولی نیز باشد تا روندهای سال به سال اشتغال مفید جمعیت نمونه سنجیده شود: به عنوان مثال، در این 
گونه مطالعات از کارگران پرسیده می شود چگونه اوقات خود را صرف می کنند، چقدر کار انجام می دهند، 
مختلف شغل خود  جنبه های  از  و چقدر  است  تغییر کرده  آنها چطور  زندگی  استاندارد  دارند،  درآمد  چقدر 
رضایت دارند.در صورت عدم وجود داده های طولی محققان روی فاکتورهایی مانند میانگین درآمد شاغلینی که 

بخاطر اشتغال ترک تحصیل نموده اند یا نوع کار شاغلین )موقت، خوداشتغالی و غیره( تمرکز می کنند. 

 تقسیمات اشتغال به طور کامل تغییرات بازار کار و محصول را نشان نمی دهد: سهم کارگرانی 
واقعی صرف شده  زمان  بزرگ نمایی  است  ممکن  می شوند،  دسته بندی  بخش کشاورزی  شاغلین  عنوان  به  که 
در کشاورزی باشد. در واقعیت، کارگران بر حسب فصل، شرایط شخصی و چرخه اقتصادی پیوسته بین بخش 
کشاورزی و غیرکشاورزی )مانند ساخت و ساز، تجارت خرده فروشی، تولید سبک، خدمات ارتباطات یا کسب 
و کارهای شخصی( حرکت می کنند. میزان قابل توجهی از نیروی کار غیررسمی در طول سال در بیش از یک 
بیانگر اکثریت کار است اما حرکت بین  بخش به کار گرفته می شود. بررسی دسته بندی های بخشی بازار کار 
بخش ها را شامل نمی شود. همچنین، دسته بندی های شغلی به بخشی که کارفرما در آن قرار گرفته است، بستگی 
دارد و محتوای کار یا حرفه کارگر را در نظر نمی گیرد. به عبارتی، مشاغلی که تحت عنوان تولیدی دسته بندی 
انسانی،  منابع  مالی،  تأمین  بازاریابی،  مانند طراحی،  باشند؛  باالیی  شده اند ممکن است دارای محتوای خدماتی 
امنیت و غیره. در واقع تقسیم کار در زنجیره های ارزش جهانی و هند دال بر این است که امروزه شرکت های 
تخصصی خدمات فوق الذکر را بیش از پیش برای شرکت های تولیدی انجام می دهند. این امر موجب کاهش 

سهم اشتغال تولیدی در مطالعات بازار کار می شود. 
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 تفسیر نتایج مطالعه چندان ساده نیست: تفسیر نتایج به دلیل وقفه زمانی، اندکی چالش برانگیز است. 
مطالعات ساالنه بازار کار مستلزم یک دوره 6 ماهه هستند که طی آن از جمعیت نمونه خواسته می شود وضعیت 
بازار کار خود را در سال گذشته بیان کنند. در عمل، داده ها با یک وقفه 12 تا 24 ماهه تحلیل می شوند. در نتیجه، 
تازه ترین داده موجود یعنی داده های سال 2017 متعلق به مطالعه انجام شده در سال 16-2015 است که داده های 
آن مربوط به دوره 15-2014 هستند. به  عالوه، الزم است شفافیت یافته های مطالعه حتی در ابتدایی ترین سطح 
)تخمین تعداد کل مشاغل ایجاد شده در اقتصاد( افزایش یابد و یا این یافته ها با روندهای اقتصاد کالن یا رشد 

بخشی تطبیق و مقایسه شوند. 

از بخش  تغییر روند اشتغال زایی  ایجاد مشاغل غیرکشاورزی و  نتیجه گرفت  یافته ها می توان  این  از  به طور کلی، 
کشاورزی به بخش های دیگر )که خود یکی از جنبه های اشتغال مفید است( یکی از روندهای ساختاری هند است که با 
یک دوره رشد اقتصادی نسبتاً خوب تقویت شده است. اما در این زمینه داده های بازار معتبر و بروز کمی وجود دارد و 
پس از دوره مورد مطالعه )2015( عماًل اطالعاتی موجود نیست. همچنین، داده های موجود تصویر روشنی از نحوه تغییر 

سطح رفاه نیروی کار هند به دست نمی دهد. 

عوامل جهانی تأثیرگذار در روندهای بازار کار هند 
لزوم حذف شکاف های  و  بوده اند: 1- شهرنشینی  تأثیرگذار  هند  بازار کار  بر  اخیر  در چند سال  عامل جهانی   3
زیرساختی، 2- اتوماسیون و کار دانش محور و 3- محیط های دیجیتال جدید و اشتغال مستقل. اگرچه این عوامل مختص 
هند نیستند، اما سیاست های دولت در چند سال گذشته به برخی از آنها شتاب داده است. مطابق محاسبات این مطالعه، 
ترکیب عواملی چون افزایش اختصاص بودجه دولتی، بکارگیری بیشتر فناوری اطالعات، رشد اشتغال مستقل و افزایش 
کارآفرینی باعث ایجاد اشتغال مفیدی بین 20 تا 26 میلیون نفر در سال های 2014 تا 2017 شده است )نمودار 4(. البته، 
این تخمین بیانگر خالص اشتغال هند نبوده و صرفاً به این معنی است که همزمان با گذار هند از کشاورزی به ساخت 
و ساز، تجارت و حمل و نقل و دیگر خدمات، فرصت های اشتغال مفید می تواند به خوبی تحت تأثیر عوامل جهانی 

افزایش یابد. 
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McKinsey Global Institute :منبع 

نمودار 4: افزایش 20 تا 26 میلیون نفری اشتغال مفید در نتیجه افزایش اختصاص بودجه دولتی، رشد اشتغال مستقل 

و کارآفرینی

شهرنشینی و زیرساخت

چشم انداز جهانی

 اگرچه در دنیای امروز ساالنه 2/5 تریلیون دالر در حوزه حمل و نقل، نیرو، آب و سیستم های مخابرات سرمایه گذاری 
می شود، با توجه به رشد فزاینده نیازها همچنان اختصاص بودجه بیشتری الزم است. مطابق تخمین های مؤسسه مکنزی، 
بین سال های 2016 تا 2030، دنیا به 3/3 تریلیون دالر سرمایه گذاری ساالنه برای تأمین نیازهای رشد اقتصادی نیاز دارد، 
که اقتصادهای نوظهوری مانند هند 60 درصد از بار این سرمایه گذاری را به دوش خواهند کشید. شهرنشینی مولد نیاز 

به سرمایه گذاری بیشتر در حوزه های مهمی مانند حمل و نقل، تصفیه آب و شبکه های برق رسانی در کشورها است. 

میلیون خانوار در آسیا، آفریقا و آمریکای التین  به طور کلی حدود 200  نیازهای حیاتی است.  از  ارزان  مسکن 
مسکن مناسب ندارند و در مناطق حاشیه ای )حلبی آبادها( زندگی می کنند. در صورتی که روندهای کنونی شهرنشینی 
و رشد درآمد استمرار داشته باشد، تا سال 2025 تعداد خانوارهایی که در مسکن های زیراستاندارد زندگی می کنند یا 
هزینه های مسکن آنها به قدری باالست که دیگر نیازهای اساسی مانند بهداشت را نمی توانند به درستی تأمین کنند، از 
330 به 440 میلیون مورد افزایش خواهد یافت. به عبارتی، شکاف مسکن ارزان از هر سه ساکن شهری، یک مورد و یا 

1/6 میلیارد نفر را تحت تأثیر قرار می دهد. 
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چشم انداز هند

کشور هند در واقع دچار کمبود زیرساخت هاست و دولت تالش می کند شکاف بودجه ای در این حوزه را برطرف 
تا 2017، اختصاص بودجه دولتی )اختصاص بودجه سرمایه ای و درآمدی( در حوزه های  بین سال های 2014  نماید. 
افزایش داشته است و به 46 میلیارد دالر )2,991 میلیارد روپیه( رسیده است. این بودجه ها در  اولویت دار 55 درصد 
بخش های جاده، راه آهن، مسکن و توسعه روستایی، مخابرات و نیرو و زیرساخت های نرم مانند آموزش و سالمت هزینه 
شده است )نمودار 5(. این حجم از تخصیص بودجه می تواند بیانگر 6/6 میلیون فرصت شغلی در سال 2017 باشد )به 
استثنای اثر قانون ملی تضمین اشتغال روستایی ماهاتما گاندی(. بخش عظیمی از این فرصت ها در بخش ساخت و ساز 
است که در آن کارگران به طور میانگین 70 درصد بیشتر از کارگران بخش کشاورزی درآمد دارند و در نتیجه، این 

دستاورد از نظر ایجاد اشتغال مفید مثبت و امیدبخش است. 

عالوه بر دولت مرکزی، دولت های محلی نیز در روند ایجاد اشتغال مستقیم مؤثر بوده اند. دولت های محلی تا 30 
درصد بیشتر از دولت مرکزی در این زمینه هزینه  کرده اند که بیشتر در قالب اختصاص بودجه سرمایه ای بوده است. 
همچنین، اختصاص بودجه ایالت ها در حوزه آموزش، سالمت و رفاه و آسایش خانواده بسیار بیشتر از دولت مرکزی 
است. اخیراً قدرت تخصیص بودجه ایالت ها با افزایش سهم دریافت مالیات ایالت ها از 32 به 43 درصد بیشتر شده است. 

همچنین، از سال 2015 با تعهد دولت به اجرای جدی قانون ملی تضمین اشتغال روستایی ماهاتماگاندی فرصت های 
شغلی بیشتری ایجاد شده است. این برنامه عالوه بر ارتقاء امنیت درآمدی در مناطق روستایی روی ایجاد زیرساخت های 
روستایی نیز متمرکز است: راه های روستایی، حفظ آب، گسترش زمین و غیره. مطابق داده های وب سایت این برنامه، 
حدود 690 میلیون روز کار در سال 2017 ایجاد شده است. با فرض اینکه یک شغل تمام وقت معادل 300 روز کاری 
است، این حجم از کار 2/3 میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است که البته در واقعیت هر شخص تنها 46 روز کاری 
داشته است و به عبارتی در سال 2017 معادل 51/2 میلیون خانوار از این برنامه منتفع شده اند. در حالی که بسیاری از 
این مشاغل را نمی توان شغل جدید دانست. در واقع، در بیشتر مواقع، این نوع مشاغل شامل گذراندن اوقات بیکاری 

کارگران بخش کشاورزی در کارهای روزمزد جهت کسب درآمد جانبی است. 

با توجه به نرخ رشد 6/5 تا 7 درصدی اقتصاد هند، فضا برای حضور بیشتر بخش خصوصی در سرمایه گذاری در 
باشد.  به بخش ساخت و ساز  نیروی کار  بیشتر  امر می تواند موتور محرک ورود  این  حوزه زیرساخت ها مهیاست و 
همچنین، برنامه دولتی »مسکن برای همه«1 در صورتی که درست اجرا شود، می تواند عامل مؤثری در افزایش اشتغال 
در بخش ساخت و ساز باشد.2 اما صنعت ساخت و ساز بیش از پیش به مهارت نیاز دارد و نیروی کار هند در این زمینه 

کمبود دارد که البته با افزایش مزایای کار و آموزش ضمن خدمت این مشکل می تواند برطرف شود. 

1. Housing for All 
2. هدف این طرح فراهم کردن مسکن مناسب برای خانواده های کم درآمد از طریق نوسازی و توانمندسازی مناطق حاشیه ای، گسترش مسکن مقرون  به صرفه از طریق 

یارانه های اعتباری، مشارکت های بخش خصوصی و بخش دولتی و دیگر اقدامات است. این طرح قصد دارد تا سال 2022 حدود 20 میلیون واحد مسکونی ایجاد نماید.
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نمودار 5: ایجاد 2 میلیون شغل جدید با افزایش اختصاص بودجه دولتی در بخش های اولویت دار

اتوماسیون و کارهای مبتنی بر دانش

که  فعالیت هایی  سهم  کل  برخوردارند.  فنی  اتوماسیون  ظرفیت  از  هند  کارگران  حاضر،  مطالعه  تحقیقات  مطابق 
می تواند با بکارگیری فناوری های جدید به صورت اتوماتیک انجام شود، 52 درصد است و این روند تا حد زیادی با 
روندهای جهانی همسوست )در چین 51 درصد و در ژاپن 55 درصد است(. البته، امکان پذیر بودن اتوماسیون لزوماً 
به معنای این نیست که می توان آن را سریع در محیط کار بکار گرفت. امکان فنی صرفاً گام اول در اتوماسیون است، 
عوامل دیگری نیز مؤثرند که برخی از آنها عبارتند از: ساخت و بکارگیری نرم افزار و سخت افزار اتوماسیون، هزینه 
اغلب  در  حاضر،  مطالعه  تحقیقات  مطابق  اجتماعی.  و  مقرراتی  مسائل  و  اتوماسیون  مزایای  با  مقایسه  در  کار  نیروی 
کشورها حداقل 2 دهه یا بیشتر طول می کشد تا فرایند اتوماسیون در 50 درصد فعالیت های موجود به کار گرفته شود 
فرایندها  اتوماتیک سازی  از بخش ها  بسیاری  پایین کارگران، در  نسبتاً  به دستمزد  توجه  با  هند،  )نمودار 6(. در مورد 

مقرون به صرفه نیست و در نتیجه، بکارگیری اتوماسیون به زمان بیشتری نیاز دارد. 

اثر به کارگیری اتوماسیون در بخش فناوری اطالعات هند کاماًل مشهود است: این بخش یکی از پیشگامان دیجیتال 
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دنیاست. در بخش های خدمات مالی، تولید مبتنی بر سرمایه و دانش، خودروسازی و نفت و گاز نیز اثر به کارگیری 
اتوماسیون به خوبی قابل مشاهده است. در اموری مانند برنامه ریزی، زمانبندی و بهینه سازی و برخی از مشاغل دارای 
مهارت کم تا متوسط از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی به وفور استفاده می شود. از سال 2012 اشتغال بخش فناوری 
اطالعات ساالنه بین 6تا 6/5 درصد رشد داشته است و افزایش درآمد این بخش رشد 9 درصدی را تجربه کرده است. 
این امر کاماًل طبیعی است، زیرا اتوماسیون بهره وری کارگر را تقویت می کند و برنامه نویسان به سمت کار در رده  های 

باالی ارزش افزوده پیش می روند. 

از سال 2014 تا 2017، بخش های فناوری اطالعات و برون سپاری فرایند کسب و کار بین 550,000 تا 600,000 
شغل مستقیم ایجاد کرده اند. انتظار می رود تا سال 2025 درآمد شرکت های فناوری اطالعات هند به 350 میلیارد دالر 
برسد و با رشد بهره وری این بخش، بین 2/5 تا 3 میلیون شغل جدید ایجاد شود. عالوه بر این، بخش های تولید، خدمات 
مالی و خرده فروشی نیز در اتوماسیون و دیجیتال سرمایه گذاری هایی انجام می دهند که فرصت های جدیدی را برای 

اشتغال کارگران دارای مهارت های فنی ایجاد می کنند. 

McKinsey Global Institute analysis :منبع 

نمودار 6: روند جهانی اتوماسیون و عدم قطعیت در روند به کارگیری

البته به کارگیری اتوماسیون مستلزم افزایش مهارت های نیروی کار است و به این منظور باید نیروی کار در اسرع 
وقت بازآموزی شود و مهارت های جدید مورد نیاز را فراگیرد. سهم بازار کار بخش هایی مانند امنیت سایبری، ساخت  
اپلیکیشن های تلفن همراه، رسانه های اجتماعی و غیره رو به افزایش است و مشاغلی که در این بخش ها ایجاد می شود، 
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همگی مستلزم مهارت هایی مانند توانایی ساخت، مدیریت و/یا تفسیر تحلیل های داده بزرگ؛ خدمات امنیت سایبری و 
ابر؛ اتوماسیون ارائه خدمات و غیره هستند. 

محیط دیجیتال جدید و مشاغل مستقل

با افزایش نفوذ اینترنت و کاربرد داده، رشد فضای کار دیجیتال در بخش هایی مانند خرده فروشی، حمل و نقل، 
خدمات مالی و مراقبت های سالمت و بهداشت از سرعت باالیی برخوردار است. )نمودار 7(

Strategy Analytics; TRAI; We are Social, RBI payment systems indicators; McKinsey Global Institute :منبع 

نمودار 7: افزایش دسترسی دیجیتال بین سال های 2014 و 2017

امروزه همگان اذعان دارند محیط های دیجیتال فرصت های تازه ای برای کار با کیفیت و درآمد بیشتر ایجاد می کنند. 
به عنوان مثال:

  شرکت های حمل و نقل مبتنی بر اپ مانند آبر1 و ااُل2 در سال 2017 حدود 700,000 وسیله  نقلیه را سازماندهی 
می کردند و انتظار می رود در سال 2018 به 1 میلیون دستگاه افزایش یابد. طبق گزارش شرکت آبر رانندگان آن 
می توانند روزانه درآمد بین 1,500 تا 2,500 روپیه )23 تا 38 دالر( داشته باشند که بین 40 تا 50 درصد بیشتر از 
زمانی است که به طور مستقل کار می کردند. در کنار افزایش درآمد، کیفیت کار آنها نیز باال رفته است که ناشی 
از مزایایی از قبیل پوشش بیمه درمانی و عمر است. همچنین به دلیل روش پرداخت دیجیتال به جای استفاده از 
پول نقد و پرداخت های هفتگی به جای روزانه، مدیریت جریان مالی بهتر شده است و پایش میزان کار انجام شده 
و درآمد حاصل تسهیل شده و ارتقاء یافته است. با این حال هنوز جنبه هایی از این سیستم وجود دارد که می تواند 
ارتقاء داده شود. به عنوان مثال، راننده ها در مورد عدم شفافیت کامل مشوق ها و جریمه ها و افزایش سریع تعداد 
راننده ها )رقابت شدید( که موجب کاهش فرصت های کار برای رانندگان قدیمی تر می شود، شکایت دارند. با 
توجه به طیف وسیع تجربه استفاده از این اپ ها، الزم است تحقیقاتی در مورد تأثیر این گونه اپ ها بر اشتغال 

مفید رانندگان انجام شود.  

1. Uber
2. Ola 

3-2
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  نقش آفرینان تجارت الکترونیک شامل شرکت هایی مانند آمازون و فلیپکارت1 و انواع شرکت های تخصصی 
از قبیل تولیدکنندگان مبلمان، خرده فروشان کاال و خدمات مد و کسب و کارهای تهیه و توزیع غذا در مناطقی از 
هند که تاکنون چندان تحت پوشش اقتصاد رسمی نبوده اند، شغل های جدیدی ایجاد می کنند. مطابق تخمین ها، 
اشتغال زایی مستقیم در بخش تجارت الکترونیک بین سال های 2012 و 2016 با رشد 40 تا 50 درصدی از حدود 
20,000 شغل به بیش از 100,000 شغل رسیده است. سه چهارم فرصت های شغلی جدید در بخش لجستیک و حمل 
و نقل است که در آن دستمزد یک کارگر با تحصیالت سیکل می تواند تا 80 درصد از یک کارگر کشاورزی 
بیشتر باشد. 50 تا 60 درصد رشد مشاغل تجارت الکترونیک در مناطق شهری کوچک )شهرهای با جمعیت بین 
500,000 تا 4 میلیون نفر( که پیش از این فرصت های شغلی کمی داشته اند، بوده است. هند پس از ایاالت متحده 
آمریکا و بریتانیا، بزرگ ترین مرکز شرکت های استارت آپ مبتنی بر فناوری است. در سال 2016، هند دارای بیش 

از 4,750 استارت آپ بود که بیش از 2,700 مورد از آنها در سال های 2015 و 2016 تأسیس شده اند. 

جهت  در  دولت  اقدامات  است.  یافته  توسعه  دولت   JAM Trinity2 برنامه  واسطه  به  دیجیتال  مالی  خدمات   
مشارکت مالی، افزایش روند از رده خارج کردن برخی اسکناس ها و رشد چشمگیر زیرساخت های پرداخت 
دیجیتال باعث ایجاد هزاران فرصت شغلی شده است. واسطه های بانکی )BCs( یا شبکه های افرادی که به عنوان 
این فرصت های شغلی هستند.  از جمله  فعالیت می کنند  بانکی در مناطق کمتر برخوردار  ایستگاه های خدمات 
مطابق داده های بانک مرکزی3 هند، واسطه های بانکی در سال 2016 توانسته اند در 637,000 محل خدمات مالی 
ارائه نمایند که در مقایسه با 399,000 محل در سال 2014 افزایش بسیاری داشته است. این رشد می تواند به معنی 
ایجاد فرصت شغلی برای همین تعداد نفر باشد ) با فرض اینکه به ازای هر محل یک پست شغلی ایجاد شده 
است(. این فرصت ها لزوماً به معنی کار جدید نیست ولی می تواند شامل افزایش درآمد برای افراد شاغل باشد، 
همانند شرکت های خدمات حمل و نقل )اپ های تاکسی( که موجب افزایش اشتغال مفید شده اند. واسطه های 
دریافت  کمک  دیجیتال  و  مالی  سواد  کسب  در  که  هستند  سازمان یافته  ارزش  زنجیره  یک  از  بخشی  بانکی 

می کنند.  

  کارآفرینی خرد )همسو با روندهای جهانی کار مستقل( به مدد ابتکارهایی مانند سازمان تأمین مالی مجدد و 
توسعه واحدهای خرد )MUDRA(4 )برنامه تأمین مالی کارآفرین کوچک( در هند توسعه یافته است. در سال 
2016 تقریباً 35 میلیون وام جدید تحت این ابتکار تصویب شده است. این وام ها عالوه بر خوداشتغالی کارآفرینان 
کوچک موجب اشتغال زایی غیرمستقیم )معادل 0/2 تا 0/5 تعداد وام ها( نیز می شود. داده های دولتی نشان می دهد 
از 35 میلیون وام جدید حدود 36 درصد یا به عبارت دیگر، تعداد 12/6 میلیون وام جدید به کارآفرینانی که 
تا 19  به ایجاد فرصت اشتغال برای 15  یافته است که منجر  سابقه دریافت وام نداشته اند )وام اولی( تخصیص 
مستلزم  اثرات آن  است، شناسایی  اجرا شده  تازگی  به  برنامه  این  اینکه  به  توجه  با  البته  است.  نفر شده   میلیون 

1. Flipkart 
تلفن همراه  Aadhaar و شماره  Jan Dhan و کدهای ملی  بانکی  پیونددادن حساب های  ابتکار دولت هند جهت   Jan Dhan-Aadhaar-Mobile برنامه   .2

شهروندان هندی جهت تسهیل ارائه خدمات است. 
3. Reserve Bank 
4. Micro Units Development and Refinance Agency 
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بررسی های بیشتر و گذر زمان است. مطابق داده های بانک ملی کشاورزی و توسعه روستایی، در سال 2015-16 
اعطای وام به گروه های خودیار )اغلب گروه های زنانه بین 10 تا 12 نفره( 35 درصد افزایش داشته است و به 
حدود 2 میلیون گروه خودیار وام تعلق گرفته است که شامل جمعیتی بین 20 تا 24 میلیون نفر می شود. گروه های 
خودیار عالوه بر معرفی افراد به بانک ها جهت دریافت وام، آموزش هایی نیز به اعضاء جهت راه اندازی کسب و 
کارهای کوچک شخصی می دهند. همچنین، این گروه ها آگاهی اجتماعی اعضای خود را در مورد موضوعاتی 
مانند اعتیاد به مشروبات الکلی، ازدواج در سن پایین، کار کودک، جهیزیه و تبعیض جنسیتی و خشونت خانگی 
زنان،  توانمندسازی  زمینه  در  این گونه گروه ها  در  نشان می دهد، شرکت کنندگان  مطالعات  ارتقاء می بخشند. 
افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس، ارتقاء توانمندی های شخصی، کاهش تنش های اجتماعی، افزایش تولیدات 

دامی و کاهش بدهی های پرهزینه پیشرفت های نسبتاً خوبی داشته اند. )1(

ایجاد فرصت برای اشتغال مفید
ابتکارهای زیادی در بخش دولتی یا بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال مفید در هند کمک کند. در اینجا 
سه حوزه که ظرفیت قابل  توجهی دارند بررسی می شود: سنجش آماری مناسب تر اشتغال، ارائه برنامه های دولتی هدفمند 
با  برنامه های راهبردی  از آنکه  بیشتر  این موارد  برای تحریک اشتغال مفید و حذف موانع سرمایه گذاری و نوآوری. 
جزئیات دقیق باشند، فضاهایی برای ارائه راه حل هایی بر اساس روندهای گذشته و کنونی بازارهای نیروی کار هستند. 

بکارگیری ابزارهای مدیریتی بهتر جهت بهینه سازی اشتغال

هند می تواند با استفاده از یک رویکرد جدید جمع آوری داده، یک سیستم ارزیابی بازار نیروی کار مدرن طراحی 
و اجرا نماید که اشتغال مفید و پیشرفت های نیروی کار را به صورت همه جانبه و جامع سنجش و ارزیابی کند. به عنوان 
مثال، می تواند یک مطالعه دوره ای )هر سه ماه یکبار( درباره اشتغال نیروی کار اجرا نماید به طوری که به صورت فصلی 
 NITI( داده ها به روز شوند تا در نهایت محاسبات و سنجش ساالنه امکان پذیر باشد. در همین راستا، اخیراً نیتی آیوگ
Ayog(1 اعالم کرده است که یک مطالعه فصلی درباره خانوارهای شهری و روستایی انجام می دهد تا تعداد افراد شاغل 

و بیکار در کشور را تعیین نماید. به این منظور، می توان از طرح های تحقیقاتی از نوع پیمایش پانل2 استفاده نمود زیرا 
برای ارزیابی پیشرفت و جابه جایی اجتماعی الزم است خانوارها و افرادی که در دوره قبلی مطالعه مورد مصاحبه قرار 

گرفته اند، در دوره های آتی نیز در مطالعه حضور داشته باشند )جمعیت نمونه باید ثابت باشد(. 

دستمزدها و درآمدها را نیز می توان با استفاده از مطالعات نوع پیمایش مصرف3 سنجید و هماهنگ سازی نمود. به 
همین ترتیب، هماهنگ سازی های وسیع تر دوره ها و تعاریف پیمایش های مختلف )مانند سرشماری اقتصادی، پیمایش 
ساالنه صنعت، پیمایش های بازار کار، گردآوری داده های قیمت و دستمزد و پیمایش های مصرف( تفسیرهای معنادارتری 

1.  نیتی آیوگ یا NITI Aayog مؤسسه ملی تبدیل هند )National Institution for Transforming India( اتاق فکر دولت هند در دستیابی به اهداف 
توسعه پایدار محسوب می شود.

به کار گرفته  نمونه واحد  براي یک  مقاطع زماني مختلف  اندازه گیري مشابهي در  ابزارهاي  Panel Survey  طرحي است که در آن  یا  پانل  پیمایش   .2
می شوند. پیمایش هاي پانل از نظر فاصله بین مراحل مختلف جمع آوري اطالعات و طول دوره کل طرح با هم فرق دارند.

3. Consumption Survey 

3
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را ممکن می سازد. پیمایش های زمان-استفاده برای سنجش میزان کار انجام شده و مقدار زمان اختصاص داده شده در 
مورد وظایف خاص، کارهای با دستمزد و کارهای بدون دستمزد بسیار اهمیت دارد. به منظور انعکاس تغییرات بازار 
کار الزم است تعاریف حرفه ای مدرن سازی شوند. همچنین، می توان به بخش های خاصی از نیروی کار توجه عمیق تری 
نمود، از جمله پیمایش ساالنه فارغ التحصیالن آموزش عالی می تواند فارغ التحصیالن رشته های گزینش شده ای )مانند 
مهندسی( را در یک دوره 10 تا 15 ساله پوشش دهد تا تجربه شغلی و جابه جایی اجتماعی/اقتصادی آنها مورد بررسی 

قرار گیرد؛ این امر می تواند بازخوردهای ارزشمندی برای مؤسسات آموزش عالی داشته باشد. 

فرایندهای  داده،  ثبت  دیجیتالی،  ثبت نام  با  همراه  می تواند  نوین  داده  جمع آوری  روش های  و  پیمایش  ابزارهای 
داده های  تحلیل  می توان  همچنین،  شود.  گرفته  به کار  واحد«1  در سطح  باز  »داده های  سریع  انتشار  و  تأیید  و  ارزیابی 
دیجیتالی با فراوانی باال مانند سطح فعالیت در مورد حرفه های خاص در پرتال های جستجوی شغل یا تحلیل فعالیت های 

اقتصادی مبتنی بر نیروی کار با استفاده از داده های شبکه مالیات کاال و خدمات را نیز به کار گرفت. 

هند  برای  فوق الذکر  موارد  از  بسیاری  هند،  آمار کار  درباره سیستم  سازمان جهانی کار  مطالعات  از  یکی  مطابق 
ضرورت دارند. این مطالعه انجام یک پیمایش جامع فصلی درباره اشتغال و بیکاری که به جای تمرکز صرف بر بخش 
شهری، جنبه های مختلف درآمد و دستمزد را نیز پوشش می دهد، توصیه می کند. همچنین، این مطالعه تعریف مجدد 
حرفه ها، پیمایش های زمان-استفاده مستمر و مطالعه میزان درآمد افراد خوداشتغال را توصیه می کند. مطابق این مطالعه، 
تقویت ابزارهای آمار در سطح ایالتی، دیجیتال سازی فرایند جمع آوری و مدیریت آمار و انتشار آنالین نتایج مطالعات 

به منظور ساده سازی جمع آوری داده ضرورت دارد. 

هند می تواند در رویکردهای آمار بازار کار دیگر کشورها نیز با وجود تفاوت هایی در شرایط نیروی کار آنها از 
نظر استخدام غیررسمی و بیکاری با هند، الگوهای مناسبی را بیابد. اداره آمار کار ایاالت متحده پیمایش های جامع و 
مستمری در حوزه اشتغال انجام می دهد. این پیمایش ها به صورت ماهانه و با جمعیت نمونه 60,000 خانواری )معادل 
جمعیت نمونه 250,000 خانواری در هند که تقریباً دوبرابر نمونه های کنونی است( انجام می شود. خانوارها به مدت 
چهار ماه متوالی بررسی می شوند و در سال بعد نیز همین خانوارها بررسی می شوند تا ثبات طولی نتایج پیمایش تضمین 
شود. همچنین، در این مطالعات سعی می شود با پوشش دادن تعداد ساعت های کار انجام شده و تعداد شغل های افراد 
حاضر در مطالعه، جزئیات بیشتری از میزان اشتغال ثبت شود. پیمایش پانل بازار کار مصر که توسط فروم تحقیقات 
اقتصادی2 و با همکاری سازمان مرکزی آمار و جابه جایی عمومی3 مصر انجام شده است، یک پیمایش طولی است که 
امکان مطالعه مسیرهای بازار کار در طول زمان را از طریق طرح پانلی )طولی( و نیز تعداد زیادی پرسش های گذشته نگر 
درباره سابقه اشتغال افراد فراهم می کند. این نوع مطالعه بین کار معیشتی و غیرمعیشتی تمایز قائل می شود و پرسش های 
جداگانه ای در مورد تمایل به کار کردن، دسترسی به کار داشتن، رفتار جستجو و نیز ویژگی های کارفرما مانند اندازه، 
شکل حقوقی، وضعیت رسمی/غیررسمی، جهت گیری صادرات و میزان وابستگی آن به گردشگری را مطرح می کند. 

1. Unit-level Open Data
2. Economic Research Forum 
3. Central Agency for Public Mobilisation and Statistics 
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ارائه برنامه های هدفمند جهت تحریک اشتغال مفید

دولت می تواند با بخش  خصوصی در طراحی و اجرای برنامه های هدفمند به منظور تحریک اشتغال مفید همکاری 
به  از بخش کشاورزی  انتقال  نیروی کار مستلزم  فقیرترین بخش های  برای  اشتغال مفید  نماید. مطابق شواهد موجود، 
بخش های ساخت و ساز، حمل و نقل و احتماالً تجارت خواهد بود. مشاغل حوزه هتل داری و مهمان پذیری نیز ظرفیت 
مداخالت  مثال،  عنوان  به  کند.  ایجاد  بیشتری  اشتغال زایی  فرصت های  می تواند  تولید  بخش  دارند.  رشد  برای  خوبی 

هدفمند جهت ایجاد نیروی محرکه در اشتغال زایی می تواند شامل سرمایه گذاری در حوزه های زیر باشد:

 تسریع ایجاد شهرک های صنعتی با زیرساخت هایی متناسب با خوشه های صنعتی شرکت های حاضر در آنها. 
این شهرک ها می توانند میزبان خوشه های تولیدی باشند یا حول بخش هایی مانند خدمات مالی، آموزش، خدمات 
پزشکی، فناوری و یا انواع نوآوری تشکیل شوند. نزدیکی شرکت های درون این شهرک ها منجر به کارایی بهتر، 
انتقال دانش، بهره وری باالی نیروی کار، جذب سرمایه گذاری و اشتغال زایی در سراسر زنجیره ارزش از ساخت 

و ساز  تا تولید، لجستیک و تحقیق و توسعه می شود.

  هند نیازمند رشد بخش تولید با سرعتی بسیار بیشتر از رشد کلی اقتصاد است، زیرا بخش های معدودی هستند که 
از چنین قابلیت عظیمی برای انتقال میلیون ها نفر از فقر به رفاه و ایجاد اشتغال مفید برخوردار هستند. به نظر می رسد 
تولید جهانی نیز نیازمند هند است. پیشرفت چین در طول زنجیره ارزش تولید موجب بوجود آمدن فضای خالی 
در  زنجیره ارزش برای کاالهای تولیدی دارای ارزش افزوده و مبتنی بر نیروی کار شده است. اگرچه کشورهای 
بنگالدش، کامبوج و ویتنام و دیگر کشورهای همسایه پیش از این اقدام به گرفتن مشاغل تولید مبتنی بر نیروی 
کار کرده اند، اما آنها نمی توانند همه فضای خالی حاصل از خروج چین از این قسمت زنجیره ارزش را پر کنند. 
رقابت پذیری بخش تولید هند می تواند به کمک برنامه هایی مانند ساگارماال1 متحول شود. این برنامه پروژه ای برای 
صنعتی سازی با محوریت بنادر در 14 منطقه اقتصادی ساحلی است که استفاده بهتر از 7,500 کیلومتر از سواحل 
و راه های آبی هند را امکان پذیر می نماید و در نتیجه هزینه تجارت را کاهش می دهد. مطابق تخمین های دولتی، 
این برنامه می تواند منجر به ساالنه 350 میلیارد روپیه )5/4 میلیارد دالر( صرفه جویی در هزینه های لجستیک شود، 
صادرات دریایی هند را تا سال 2025 به 110 میلیارد دالر افزایش دهد و 10 میلیون شغل جدید ایجاد کند. مطابق 
این برنامه قرار است خوشه های تولید با مسکن مقرون به صرفه ایجاد شود که از طریق شبکه ای از شبکه های توزیع 
و لجستیک چندگانه به بنادر و مناطق دور از خط ساحلی متصل شوند و نظام و چارچوب مقرراتی و اداری آنها 
توانمندساز باشد ) به عنوان مثال، بروکراسی اداری کمتر، رویه های تجاری دیجیتال و ساده به منظور کاهش زمان 

توقف کشتی ها در بنادر، ترخیص اتوماتیک کانتینرها و نظام بازرسی خطر-محور(. 

  دولت باید همچنان به توسعه مناطق گردشگری ادامه دهد که شامل حمایت و توسعه جاذبه های گردشگری 
از طریق توسعه خدمات و امکانات رفاهی و تفریحی می شود از جمله: هتل ها، رستوران ها؛ شبکه حمل و نقل 
جاده ای، ریلی و هوایی؛ منابع قابل اعتماد تأمین انرژی؛ آب سالم و سیستم فاضالب در کنار ارتقاء فرهنگ و 
مهارت های مردم محلی در تأمین نیازهای گردشگران. صنعت گردشگری یک صنعت مبتنی بر نیروی کار است 

که مشاغل زیادی را برای کمک به ارتقاء سطح زندگی طبقات پایین جامعه ایجاد می کند. 

1. Sagarmala 
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رفع موانع سرمایه گذاری و نوآوری

هند برای آنکه بتواند به اشتغال زایی مفید با سرعت کنونی ادامه دهد باید به رشد اقتصادی سریع، پایدار و همه جانبه 
دست یابد. مطابق داده های »اداره مرکزی آمار«1 رشد تولید ناخالص داخلی )GDP(2 در پایان مارس 2017 معادل 6/1 
درصد بوده است که بیشتر ناشی از ضعف سرمایه گذاری خصوصی، شوک از رده خارج کردن برخی اسکناس ها و 
تقاضای جهانی محدود است. اما، بانک جهانی رشد 7/7 درصدی را برای تولید ناخالص داخلی هند در سال 2020 
پیش بینی می کند. به منظور دستیابی به این نرخ ها، دولت باید با کسب و کارها در اجرای اصالحات همکاری نماید، از 
جمله: اجرای سریع تر پروژه های زیرساختی، گریز3 دارایی های مشکل دار نظام مالی، اجرای صحیح قانون مالیات کاالها 
و فروش ها و کاهش هزینه های راه اندازی کسب و کار از طریق ساده سازی و دیجیتال سازی رویه های اداری و عملیاتی 

از جمله رویه های حوزه بازار کار. 

اقتصاد دیجیتال می تواند فرصت های بسیاری جهت ایجاد اشتغال  و ارتقاء استقالل و انعطاف پذیری برای میلیون ها 
فناوری های  بکارگیری  موانع  تا  ایجاد شود  بین دولت و صنعت  فرابخشی می تواند  فراهم  کند. همکاری های  کارگر 
دیجیتال در بخش های مختلف اقتصاد و زنجیره های کسب و کار که کمتر دیجیتالی شده اند )از جمله بهداشت، آموزش 
و کشاورزی( برطرف شود. اینگونه همکاری ها می تواند دسترسی کارگران به دانش های کمیاب را افزایش دهد و به 

طور کلی به آنها کمک کند با استفاده از فناوری های دیجیتال بهره وری خود را افزایش دهند. 

سرمایه گذاری در ایجاد مهارت از طریق ابتکارهای ملی برای کارگران کنونی و نیروی کار جدید از اهمیت باالیی 
برخوردار است و می تواند اشتغال  مفید را ارتقاء بخشد. به این منظور، الزم است هند عدم تناسب بین عرضه و تقاضا و 
فقدان اطالعات دقیق درباره فرصت های اشتغال در مناطق جغرافیایی مختلف را برطرف سازد. این امر مستلزم مقابله با 
چالش هایی مانند آگاهی و اشتیاق کم، نرخ باالی ترک برنامه های آموزشی، پیوند ناکارآمد بین کارفرمایان و رویکرد 
منفعالنه نسبت به کاریابی است که همگی منجر به نرخ باالی فرسودگی شغلی در چند ماه اول اشتغال می شوند. استفاده 
از مدل های تقاضا- محور در آموزش مهارت همراه با برنامه های درسی و متناسب با نقاط ضعف کارفرمایان می تواند به 
افزایش برگشت سرمایه در برنامه های آموزش مهارت کمک کرده و نتایج بهتری برای کارگران و کارفرمایان ایجاد نماید. 

اشتغال  افزایش  داخلی،  ناخالص  تولید  رشد  احیا  از  توانسته اند  هند  نفری  میلیون   460 کار  نیروی  از  بخش هایی 
غیرکشاورزی و ظرفیت باالی کشور در فناوری بهره مند شوند، اما الزم است ده ها میلیون نفر دیگر نیز از شرایط بهتر 
برخوردار شوند. هندی ها در پی دستمزد باالتر، شرایط کاری بهتر و مولدتر و کار تمیزتر، ایمن تر و انگیزشی تر هستند 
که با تأکید بیشتر بر اشتغال مفید می توان به آنها کمک نمود که این آمال را تحقق بخشند. این امر مستلزم تالش آگاهانه 
دولت شامل سنجش همه جانبه تر اشتغال، افزایش تأمین مالی ابتکارها و تغییر مقررات سرمایه  گذاری بخش خصوصی و 
نوآوری جهت رفع موانع اشتغال مفید است. اگرچه اینگونه اقدامات سیاستی چالش برانگیز بوده و مستلزم صرف نیروی 
زیادی جهت اجرا هستند، اما در صورت تحقق اهداف نهایی آنها، نیروی کار مولدتر موجب جبران همه هزینه های 

مادی و معنوی انجام شده خواهد شد.  

1. Central Statistics Office 
2. Gross Domestic Product 

Resolution .3 یا گریز به فرآیندي اطالق مي شود که با هدف حل و فصل دائمي مشکالت بانک در معرض ناتواني مالي یا توقف مورد استفاده قرار 
مي گیرد. 
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مقدمه

%62
جمعیت هند در رده سنی کاری )59 - 15 سال( هستند و بیش از 

54% کل جمعیت زیر 25 سال هستند
هند یکی از جوان ترین کشورهای دنیاست که بیش از 62 درصد از جمعیت آن را افراد رده سنی 15 تا 59 سال تشکیل 
می دهند و بیش از 54 درصد از کل جمعیت آن زیر 25 سال هستند. انتظار می رود تا سال 2020 میانگین سنی جمعیت 
هند 29 سال باشد که از کشورهایی مانند ایاالت متحده )40(، اتحادیه اروپا )46( و ژاپن )47( بسیار جوان تر خواهد بود. 
در واقع، در 20 سال آینده در حالی که نیروی کار کشورهای صنعتی 4 درصد کاهش خواهد داشت، هند با افزایشی 32 

درصدی روبروست که ضمن ایجاد چالشی بزرگ، فرصت های قابل مالحظه ای نیز در اختیار این کشور می گذارد. 

جوانان  از  کثیری  جمع  استخدام نبودن  قابل  و  ماهر  کار  نیروی  کمبود  چالش  دو  با  هند  کشور  حاضر  حال  در 
تحصیل کرده مواجه است. وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی )MSDE(1 در سال 2014 تصمیم گرفت به طرح مهارت 
شتاب تازه ای ببخشد و فضای مناسبی برای آموزش مهارت های شغلی به جوانان طی چند دهه آتی ایجاد کند. کشور 
هند ضمن برخورداری از ظرفیت تحقق اهداف خود در زمینه ایجاد مهارت، می تواند در تأمین نیروی کار ماهر برای 

کشورهای صنعتی که جمعیت مسن دارند نیز مؤثر باشد. 

با توجه به اینکه هند به طرز فزاینده ای در حال تبدیل شدن به یک اقتصاد دانش بنیان است، این فرایند باید همسو 
با آرمان ها و امیال جوانان آن کشور باشد که تا حدی از طریق تمرکز بر توسعه مهارت های متناسب با فضای در حال 
ظهور اقتصادی تحقق می یابد. این چالش صرفاً محدود به گسترش امکانات برای آموزش مهارت نمی شود بلکه همزمان 

با آن باید کیفیت مهارت ها نیز ارتقاء داده شود. 

1. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship 

1
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توسعه مهارت ها را نمی توان به تنهایی مد نظر قرار داد. قطعاً، ارتقاء مهارت برای دستیابی به سود اقتصادی ضروت 
و  باشد  اشتغال زایی  تضمین کننده  نمی تواند  مهارت  آموزش  عبارتی، صرف  به  نمی کند.  تنهایی کفایت  به  ولی  دارد 
الزم است برنامه های آموزش مهارت در متن برنامه های کالن اقتصادی و هم گام با برنامه های اشتغال زایی اجرا شود تا 

نتیجه بخش باشد.

به منظور موفقیت راهبرد مهارت  ایجاد شده است.  میلیون شغل در کشور  تا 2010 فقط 2/7  بین سال های 2004 
باید همزمان راهبردهای مکمل اشتغال زایی در سطوح یک، دو و سه اقتصاد اجرا شود. ظرفیت کارآفرینی هند به طور 
کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته است: بخش شرکت های خرد، کوچک و متوسط تنها 17 درصد از تولید ناخالص 
داخلی سهم دارد )در تایوان این سهم 85 درصد، چین 60 درصد و سنگاپور 50 درصد است(. در حال حاضر فضای 
به شدت رو به رشد کارآفرینی کشور می تواند عامل مؤثری در تحقق برنامه های اشتغال جوانان باشد و الزم است با 
تدوین یک برنامه باکیفیت، نوآورانه و بازارمحور برای تربیت کارآفرینان دارای رقابت پذیری جهانی به خوبی از این 

فرصت استفاده شود. 

با توجه به اهمیت توسعه مهارت، در سال 2009 سیاست ملی توسعه مهارت تدوین شد که به دلیل تغییرات گسترده 
و فزاینده فضای کارآفرینی و آموزش مهارت و تجربه حاصل از اجرای انواع برنامه های توسعه مهارت، الزم است این 
سیاست مورد بازبینی قرار گیرد. البته، سیاست 2009 هر پنج سال یکبار مورد بازبینی قرار می گیرد تا چارچوب سیاستی 

همسو با روندهای در حال ظهور ملی و بین المللی باشد.

سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی )2015( جایگزین سیاست 2009 شده و هدف اصلی سیاست جدید ایجاد و 
افزایش مهارت به صورت سریع، استاندارد )با کیفیت( و پایدار است. همچنین این سیاست می کوشد چارچوبی حمایتی 
برای همه فعالیت های کشور در حوزه مهارت ایجاد کند تا ضمن استانداردسازی، آنها را با تقاضای بازار همسو نماید. 
توسعه مهارت مسئولیت مشترک همه ذینفعان است، از جمله: دولت؛ همه طیف بخش شرکتی؛ سازمان های جامعه نهاد؛ 
اشخاص باصالحیت، متعهد و برجسته ای که سال ها در حوزه کارآفرینی و آموزش مهارت فعالیت داشته اند؛ سازمان های 
صنعتی و تجاری و دیگر ذینفعان. این سیاست در راستای هموار نمودن مسیر رشد همه جانبه کشور، توسعه مهارت را 
به ارتقاء قابلیت استخدام و بهره وری پیوند می دهد. مکمل راهبرد مهارت، برنامه های کارآفرینی است که فضای الزم 

جهت اشتغال جوانان ماهر را مهیا می کند.
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چشم انداز توسعه مهارت و کارآفرینی

مهارت ها و دانش در هر کشوری محرک  رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی هستند. کشورهای دارای مهارت های 
با استاندارد باالتر و بهتر به طور مؤثرتری خود را با چالش ها و فرصت های بازار کار ملی و بین المللی تطبیق می دهند. 
اولین سیاست صنعتی هند در سال 1956 تدوین شد و به دنبال آن سیاست علم و فناوری در سال 1958، سیاست ملی کار 
در سال 1966 و سیاست مسکن در سال 1988 تهیه شد. اولین سیاست ملی توسعه مهارت نیز در سال 2009 تدوین شد. 
متعاقب این سیاست، در همان سال شرکت ملی توسعه مهارت )NSDC(1 به منظور تشویق مشارکت بخش خصوصی از 
طریق مدل های نوآورانه تأمین بودجه تأسیس شد. این شرکت با بیش از 211 نهاد ارائه کننده خدمات آموزشی پیوند 
دارد که بسیاری از آنها در حال ارتقاء کّمی و کیفی فعالیت های خود هستند تا به ارائه برنامه های آموزشی کوتاه مدت 
با  می رود  انتظار  که  کرده اند  حمایت   2)SSC( بخشی  مهارت های  شورای   37 تشکیل  از  همچنین  آنها  بپردازند.  نیز 
تسهیل مشارکت و مالکیت صنایع، اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بر نیاز را تضمین کنند. آژانس ملی توسعه مهارت           
(NSDA)3 که در سال 2013 ایجاد شد با دولت های ایالتی جهت احیا و هم افزایی فعالیت های حوزه آموزش مهارت 

در سطح ایالت ها همکاری نزدیک دارد. چارچوب ملی کیفی سازی مهارت ها )NSQF(4 نیز استانداردهای برنامه های 
آموزشی و مهارت آموزی را تعیین می کند. همه این فعالیت ها بر بستر زیرساخت های آموزش فنی و حرفه ای نهادهای 

آموزش صنعتی و پلی تکنیک ها انجام می شوند که در حال حاضر به ترتیب بالغ بر 12,000 و 3,200 مورد هستند. 

1. National Skill Development Corporation
2. Sector Skills Councils 
3. National Skills Development Agency 
4. National Skills Qualification Framework 
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109/73 میلیون نفر نیروی کار تا سال 2020 در 24 بخش اصلی مورد 
نیاز خواهد بود

کشور هند با چالش بزرگی روبروست، زیرا مطابق آمار موجود تنها 4/69 درصد از نیروی کار این کشور آموزش 
رسمی مهارت داشته اند که در مقایسه با 68 درصد در بریتانیا، 75 درصد در آلمان، 52 درصد در ایاالت متحده، 80 
درصد در ژاپن و 96 درصد در کره جنوبی رقم بسیار ناچیزی است. اگرچه در مورد حجم دقیق این چالش اختالفاتی 

وجود دارد، اما در اهمیت این مسأله شکی نیست.

از نظر تقاضا، در دوره 2015-2010 شرکت ملی توسعه مهارت یک مطالعه شکاف مهارتی انجام داده است که 
مطابق نتایج آن تا سال 2020 در 24 بخش اصلی به 109/73 میلیون نفر نیروی کار نیاز خواهد بود. 

از نظر عرضه، نتایج دوره 66 و 68 مطالعات اداره ملی پیمایش نمونه ای )NSSO(1دال بر این است که در حال حاضر 
تعداد کل نیروی کار کشور 487 میلیون نفر است که 57 درصد آنها در بخش غیرکشاورزی فعالیت دارند. در صورت 
مستثنی نمودن نیروی کار دارای آموزش عالی و فاقد آموزش رسمی مهارت، نیروی کار متوازن حدود 450/4 میلیون 
نفر خواهد بود. از این تعداد 256/72 میلیون نفر در بخش غیرکشاورزی هستند که حداکثر 5/4 درصد آنها آموزش 
نیروی کار بخش  از کل  اداره 3/61 درصد  این  پیمایش سال 2011-12  بر اساس   ( رسمی مهارت دریافت کرده اند 
کشاورزی و غیرکشاورزی از آموزش رسمی مهارت برخوردار بوده اند(. تقریباً 241/86 میلیون نفر با/بدون مهارت در 
بخش غیررسمی فعالیت دارند. تقریباً 170 میلیون نفر از کل جمعیت نیروی کار در رده سنی 15 تا 45 سال قرار دارند. 
الزم است این جمعیت نیروی کار با توجه به سطح مهارت دسته بندی شده و سپس در صورت فاقد مهارت بودن، مهارت 
الزم به آنها آموزش داده  شود یا در صورت داشتن سطحی از مهارت، مورد بازآموزی و ارتقاء مهارت قرار  گیرند تا 
ضمن افزایش بهره وری آنها به ارتقاء سطح رفاه زندگی ایشان نیز کمک شود. به همین ترتیب، جمعیت نیروی کار در 

بخش کشاورزی 128/25 میلیون نفر تخمین زده می شود. 

1. National Sample Survey Office 
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ساالنه حدود 26/14 میلیون نفر به جمعیت نیروی کار اضافه می شود. با فرض نرخ مشارکت نیروی کار 90 درصد 
برای مردان و 30 درصد برای زنان، هر ساله 16/16 میلیون نفر به جمعیت نیروی کار افزوده می شود که به غیر از گروهی 
به  باید  آینده  در 7 سال  عبارتی،  به  مهارت هستند.  نیازمند کسب  بقیه  عالی تحصیل می کنند،  مقاطع آموزش  در  که 
104/62 میلیون نفر آموزش مهارت داده شود. به  عالوه، 298/25 میلیون نفر از نیروی کار کنونی در بخش کشاورزی و 
غیر کشاورزی نیازمند کسب، بازآموزی یا ارتقاء مهارت هستند. در نتیجه، با توجه به این ارقام باال و نیز پراکندگی بخشی 

و جغرافیایی نیروی کار در سطح ملی و بین المللی باید زیرساخت های الزم برای مهارت آموزی آنها توسعه داده شود. 

یکی از چالش های عمده کشور دیدگاه مردم نسبت به مهارت آموزی است که آن را آخرین گزینه برای افرادی 
باشند. از جمله عوامل مؤثر در این دیدگاه  نتوانسته اند در نظام آموزش آکادمیک رسمی توفیقی داشته  می دانند که 

منفی عبارتند از:

این  میزان کار یدی دارد.  با  افراد نسبت معکوس  اینکه جایگاه اجتماعی  بر  مبنی   دیدگاه سنتی و اجتماعی 
مسأله ریشه در اعتقادات باستانی و ابتدایی دارد که صدها سال در فضای مهارت آموزی هند سیطره داشته است. 
اگرچه این میراث ناپسند هیچ اساس اخالقی، حقوقی یا قانونی در هند آزاد ندارد، اغلب در هنجارها، دیدگاه ها 

و رفتارهای اجتماعی نمود پیدا می کند. 

 تمایل بخش بزرگی از صنعت به ویژه در قسمت های خرد، کوچک و متوسط به داشتن رفتار یکسان با نیروی 
کار ماهر و فاقد مهارت، که در نتیجه، مهارت آموزی هیچ مشوق اقتصادی ندارد. 

 بیشتر برنامه های آموزش فنی و حرفه ای تناسبی با نیازهای صنعت ندارند. لذا، در کنار بیکاری، معضل نیروی 
کار فاقد مهارت های الزم جهت کار در بخش ساخت و ساز جاده ای، پل ها، راه آهن و فعالیت در کارخانه ها، 

حفاری های دریایی، لوله گذاری و غیره نیز وجود دارد. 

بی آنکه  شده اند،  اجرا  وزارت/بخش   20 در  مرکزی  دولت  مهارت  توسعه  برنامه های  گذشته،  سال های  طول  در 
هماهنگی یا نظارت دقیقی برای حفظ همگرایی و هم افزایی آنها اعمال شده باشد. این مسأله در اغلب ایالت ها نیز وجود 
دارد، مگر آن دسته از ایالت ها که در جهت ایجاد اهداف ایالتی اقداماتی انجام داده اند. این امر منجر به بوجود آمدن 
ناهمگونی و ناهماهنگی در هنجارها، اصول، رویه ها و گواهی های حوزه مهارت آموزی شده است. عالوه بر این، بسیاری 

از ابتکارهای توسعه مهارت همسو با تقاضای بازار کار نیستند و در نتیجه با فلسفه اولیه این ابتکارها مغایرت دارند. 
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ایالت های هند با چالش های متفاوتی از نظر مسائل جمعیتی و توسعه مهارت مواجه هستند. پرداختن به چالش های 
حوزه فضای متغیر جمعیتی باید با همکاری جمعی و در اسرع وقت انجام شود. با آنکه مأموریت های توسعه مهارت 
و  ظرفیت سازی  نیازمند  شدت  به  ایالت ها  از  بسیاری  اما  است،  شده  آغاز  ایالت ها  همه  در  تقریباً   1)SSDMs( ایالتی 

توانمندسازی برای اجرای این مأموریت ها هستند. 

دارای  آنها  از  بسیاری  اما  دارد،  ضرورت  گرنت  بر  مبتنی  رایگان  آموزش  برنامه های  وجود  امروزه  اگرچه 
افراد  برنامه ها،  این گونه  در  هستند.  مهارت آموزان  استخدام  قابلیت  و  آموزش  کیفیت  نظر  از  به ویژه  محدودیت هایی 
تحت آموزش رایگان ارزش چندانی برای خدمات آموزشی که دریافت می کنند، قائل نیستند و مربیان و معلمان به جای 
افزایش کیفیت آموزش، صرفاً در پی افزایش تعداد مهارت آموزان هستند. اگرچه حمایت مالی در برخی از قسمت های 
بخش  صنعت و بخش غیرسازمان یافته ضرورت دارد، اما الزم است این حمایت ها همراه با اقداماتی در جهت افزایش 

قابلیت استخدام مهارت آموزان باشد. 

نتایج و سردرگمی کارفرمایان شده  تناقض در  به  اعطای گواهی منجر  تنوع و چندگانگی سیستم های سنجش و 
با وجود زمانبندی دقیق و جدی اعالم شده توسط چارچوب ملی کیفی سازی مهارت ها فرایند تطبیق  به  عالوه،  است. 

کیفی سازی دوره ها با استانداردهای چارچوب ملی بسیار کند پیش  می رود. 

از دیگر چالش های مهم کمبود مربیان باکیفیت و مجرب است. ارائه برنامه های آموزشی برای مربیان و ابزارهای 
بازآموزی و آموزش هنگام خدمت مربیان جهت ارتقاء کیفیت آنها چندان مورد توجه قرار نگرفته است.  

تا چند سال پیش، اقدامات حوزه توسعه مهارت فاقد پیوند با صنعت/کارفرمایان بود و همین امر منجر به شکاف هایی 
از نظر نیازهای بخشی و مهارت ها و توانایی های مورد نیاز کارفرمایان و توانایی های مهارت آموزان شده است. کاریابی 
برای مهارت آموزان با چالش هایی روبروست. اگرچه صنعت شروع به تعریف نیازهای مهارتی خود کرده است، اما الزم 
است به پرداخت حقوق و مزایای بیشتر برای کارگران ماهر نیز متعهد شود، مشوق های اقتصادی برای مهارت آموزی 

تعریف شود و مزایای استخدام نیروی کار ماهر از نظر افزایش بهره وری برای اصحاب صنعت تبیین گردد. 

1. State Skill Development Missions
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یکی از بزرگ ترین چالش های توسعه مهارت در هند این است که 93 درصد از نیروی کار در بخش غیررسمی/
غیرسازمان یافته مشغول هستند. در نتیجه تهیه نقشه مهارت های موجود نیروی کار این بخش و نیازهای مهارتی آن امری 

دشوار است. از طرفی، نرخ رشد اشتغال در بخش غیررسمی حدود دوبرابر بخش رسمی است. 

زنان نیمی از جمعیت را تشکیل می دهند و یکی از چالش های کلیدی، افزایش سهم آنها از نیروی کار است که 
ارتباط مستقیمی با رشد اقتصادی دارد. مطابق آمار، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار بین سال های 2004 تا 2011 از 
33/3 به 26/5 درصد در مناطق روستایی و از 17/8 به 15/5 درصد در مناطق شهری کاهش یافته است. حذف کلیشه های 
در  جنسیتی  حساسیت  افزایش  و  غیرسنتی  مشاغل  انجام  جهت  زنان  به  مهارت  آموزش  طریق  از  جنسیتی  نقش های 

محیط های کاری ضمن ارتقاء بهره وری می تواند یک تصمیم اقتصادی هوشمندانه نیز باشد. 

رشد  ظرفیت  از  نوآوری  بر  مبتنی  کارآفرینی  است.  هند  چالش های کشور  از  نیز  ماهر  جوانان  برای  اشتغال زایی 
عظیمی برخوردار است، اما ورود ساالنه نوآوران جدید در هند نسبتاً کم است. مطابق شاخص جهانی نوآوری )2014(، 
هند در بین 143 کشور رتبه 76 را در نوآوری دارد. تسریع کارآفرینی مبتنی بر نوآوری برای اشتغال زایی در سطح کالن 

از اهمیت حیاتی برخوردار است. 

رشد و شکوفایی همه اقتصادها به شدت وابسته به فعالیت های کارآفرینی است. کارآفرینان اساس رشد اقتصادی 
هستند؛ آنها برای خود منبع درآمد و اشتغال ایجاد می کنند، برای دیگران اشتغال آفرینی می کنند، کاالها یا خدمات 
جدید و نوآورانه تولید می کنند و محرک بزرگی در فعالیت های باالدستی و پایین دستی زنجیره  ارزش هستند. ایجاد 
فضاهای حمایتی از اهمیت فزاینده ای در موفقیت کارآفرینی برخوردار است. امروزه، ابزارهای حمایتی در همه جای 
فرهنگ  مالی،  منابع  به  دسترسی  دارد:  اصلی  محور   5 آرمانی  کارآفرینی  فضای  است.  تحول  حال  در  به شدت  دنیا 
کارآفرینی، نظام های مالیاتی و مقرراتی حمایتی، نظام های آموزشی که حامی ذهنیت  کارآفرینی هستند و یک رویکرد 

هماهنگ که بخش خصوصی، دولتی و داوطلبی را به هم پیوند می دهد. 

ظاهر کارآفرینی نیز در حال تغییر است-در سراسر دنیا به دلیل افزایش بیکاری، زنان و جوانان بیشتری وارد عرصه 
کارآفرینی می شوند. مطابق گزارش سازمان بین المللی کار )ILO(1، 13 درصد جوانان جهان )تقریباً 75 میلیون نفر( بیکار 
هستند. این پدیده به ویژه در مناطقی که یافتن اشتغال با دستمزد دشوار است، بیشتر دیده می شود. در همه بازارها مانع 
اصلی کارآفرینان دسترسی به منابع مالی است. بخش های دولتی و خصوصی هر یک نقش مهمی در ایجاد اکوسیستم های 

کارآفرینی دارند که عالوه بر دسترسی به منابع مالی در افزایش موفقیت کارآفرینی نیز بسیار حیاتی هستند. 

1. International Labour Organization 
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در سال 2011 در هند به ازای هر 1000 نفر نیروی کار فقط 0/09 شرکت ثبت شده وجود داشت که پایین ترین نرخ 
در بین کشورهای گروه G20( 20(1 است. 3 نوع فعالیت کارآفرینی وجود دارد: کارآفرینی مبتنی بر عامل2 )فاکتور(، 
 ،3)GEM( کارآفرینی مبتنی بر بازده و کارآفرینی مبتنی بر نوآوری. مطابق گزارش سال 2013 دیده بان جهانی کارآفرینی
هند اساساً یک اقتصاد مبتنی بر عامل است که باالترین نسبت TEA4 )کل فعالیت کارآفرینی مرحله آغازین( مبتنی بر 
ضرورت )38/8 درصد( و TEA مبتنی بر بهبود )35/9 درصد( را دارد. کارآفرینی مبتنی بر ضرورت در مناطق کمتر 
توسعه یافته یا مناطقی که دچار تنزل اشتغال هستند، می تواند به اقتصاد کمک کند که از فعالیت های خوداشتغالی بهره مند 
گردد. اقتصادهای توسعه یافته تر به دلیل داشتن ثروت و ظرفیت نوآوری فرصت های کارآفرینی ایجاد می کنند، اما با 
افزایش گزینه های اشتغال با دستمزد باال افرادی که قابلیت خوداشتغالی )کارآفرینی( دارند را نیز جذب می کنند. برای 
استفاده از چنین فرصت های نوآوری و کارآفرینی الزم است اکوسیستم های توانمندساز برای کارآفرینی ایجاد کنیم 
تا فرهنگ و ذهنیت ارائه مشوق های کارآفرینی و ایجاد انگیزه های مبتنی بر نوآوری و فرصت را ایجاد و ارتقاء بخشد. 

سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی )2015( در پی پرداختن به این مسائل و چالش هاست. این سیاست قصد 
دارد دنیای آموزش و مهارت آموزی را به دنیای کار نزدیک نماید تا با هم به سوی ایجاد هندی قدرتمند پیش روند.

1.  گروه 20 یا G20 گروهی متشکل از وزرای اقتصاد )دارائی( و مسؤالن بانک های مرکزی بیست اقتصاد مطرح دنیاست. گروه 20 متشکل از قدرتمندترین 
کشورهای جهان است که در مجموع 85 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند. این کشورها عبارتند از: ایاالت متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، 
فرانسه، ایتالیا، آلمان، ژاپن، چین، عربستان سعودی، روسیه، مکزیک، برزیل، ترکیه، استرالیا، کانادا، آرژانتین، کره  جنوبی، اندونزی، هند و آفریقای جنوبی.
2. Factor
3. Global Entrepreneurship Monitor 
4. Total early stage Entrepreneurial Activity 
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اهداف سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی

بر  مبتنی  نوآوری  فرهنگ  ایجاد  و  مهارت  استاندارد  و  سریع  آموزش  برای  مناسب  فضایی  ایجاد  چشم انداز: 
کارآفرینی جهت درآمدزایی و اشتغال زایی به منظور تأمین پایدار معیشت همه شهروندان. 

رسالت: رسالت این سیاست عبارت است از:

  ایجاد تقاضا برای مهارت در سراسر کشور

  تصحیح و همسوسازی آموزش مهارت متناسب با نیازهای کشور

  ارتباط دادن نیروی کار ماهر با بخش های متقاضی

  ارائه گواهی  و ارزیابی  مهارت ها مطابق استانداردهای ملی و جهانی

  ایجاد فضایی که در آن کارآفرینی نوآورانه و مولد شکل بگیرد، رشد کند و منجر به یک اقتصاد کارآفرین 
پویا و ایجاد مشاغل رسمی با دستمزد مناسب شود.  

اهداف: 

  هدف محوری برنامه آموزش مهارت، توانمندسازی افراد از طریق بالفعل سازی ظرفیت های آنها طی یک فرایند 
یادگیری مادام العمر است. به این ترتیب با رشد افراد، جامعه و کشور نیز از رشد و بهره وری آنها بهره مند می شوند. سایر 

اهداف مهم این برنامه عبارتند از:

3

1-3

2-3

3-3
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نویدبخش کردن آموزش حرفه ای باکیفیت برای کارگران و کارفرمایان به نحوی که جوانان آن را یک فرصت . 1
بدانند و کارفرمایان با درک ضرورت بهره وری حاصل از آموزش مهارت، سهم هزینه ای خود را بپردازند. 

ادغام هماهنگ برنامه های آموزش مهارت در نظام آموزش رسمی جهت تضمین نتیجه بخشی آنها. 2

تمرکز بر رویکرد نتیجه محور به منظور افزایش قابلیت استخدام و درآمد افراد و نیز افزایش بهره وری نیروی . 3
کار در همه سطوح اقتصاد 

افزایش ظرفیت و کیفیت زیرساخت های آموزش و مربیان به منظور تضمین دسترسی همه به برنامه ها. 4

و . 5 اقتصادی  بخش های  نیازهای  با  ماهر  کار  نیروی  عرضه  همسوسازی  طریق  از  انسانی  منابع  نیازهای  تأمین 
اولویت های راهبردی کشور از جمله برنامه های پیشتازی مانند ساخت هند

ایجاد یک سیستم اطالعات دیجیتال از عرضه و تقاضای نیروی کار به منظور ارتقاءی ارتباط طرفین عرضه و . 6
تقاضا

بهبود استانداردهای ملی آموزش مهارت از طریق مشارکت کارفرمایان در تعیین استانداردهای حرفه ای، تدوین . 7
سرفصل های آموزشی، ایجاد فرصت های کارآموزی، مشارکت در سنجش و فراهم کردن اشتغال مفید برای 

نیروی کار ماهر با پرداخت های کافی

استانداردهای جهانی جهت تسهیل جا به جایی . 8 عملیاتی سازی یک چارچوب تضمین کیفیت شفاف و مطابق 
نیروی کار

نیز ارتقاء ارائه محتوا و . 9 به کارگیری فناوری های جدید به منظور افزایش مقیاس و سطح دسترسی برنامه ها و 
سنجش و پایش نتایج 
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تأکید بر ارزش آموزش حین کار با فراهم کردن فرصت کارآموزی در محیط کار واقعی در همه برنامه های . 10
آموزش مهارت

تضمین تأمین نیازهای مهارتی گروه های کمتر برخوردار و حاشیه ای )مانند اقلیت ها، افراد دارای ناتوانی جسمی . 11
و ذهنی(

افزایش مشارکت زنان در نیروی کار از طریق برنامه های آموزش مهارت مناسب و ویژه . 12

ارتقاء تعهد و مالکیت همه ذینفعان در توسعه مهارت و ایجاد یک ساز و کار هماهنگی کارآمد . 13

  هدف اصلی چارچوب کارآفرینی شامل تقویت و هماهنگ سازی عوامل اساسی رشد کارآفرینی کشور است 
که از طریق روش های زیر محقق می شود:

ترویج فرهنگ کارآفرینی و نویدبخش نمودن آن. 1

حمایت از کارآفرینی به عنوان یک گزینه عملی جهت اشتغال. 2

افزایش حمایت از کارآفرینان بالقوه از طریق ارائه خدمات مشاوره و آموزش )مربی( و شبکه سازی. 3

ادغام آموزش کارآفرینی در نظام آموزش رسمی. 4

تقویت کارآفرینی اجتماعی و نوآوری محور جهت تأمین نیازهای سطوح پایین هرم جمعیت. 5

ارتقاء سهولت راه اندازی کسب و کار از طریق کاهش موانع ورود و خروج. 6

تسهیل دسترسی به تأمین مالی از طریق ارتباطات اعتباری و بازار. 7

ترویج کارآفرینی در بین زنان. 8

گسترش سطح عرضه کارآفرینی از طریق تأمین نیازهای گروه های کم برخوردار اجتماعی و جمعیتی مانند افراد . 9
طبقه لمس ناپذیر )نجس(1، افراد دارای ناتوانی جسمی و ذهنی و غیره

Scheduled caste/tribe .1 نجس  ها یا افراد لمس ناپذیر پایین ترین قشر اجتماعی در هند محسوب می شود.





بخش دوم: سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی )2015(48

چارچوب سیاست توسعه مهارت

چارچوب سیاست توسعه مهارت با هدف تحقق آرمان هند ماهر1 از طریق عملیاتی سازی اهدافی که پیش از این ذکر 
شد، شامل 11 عنوان است که زمینه را جهت تحقق آرمان هند ماهر  فراهم می کنند:

• •آرمان سازی و حمایت	 سطح دسترسی به برنامه ها	

• •ظرفیت	 ایجاد ظرفیت در حوزه فناوری های اطالعات و ارتباطات	

• •کیفیت	 آموزش دهنده ها و ارزیابی کنندگان	

• •هم افزایی	 همه شمولی	

• •تجمیع قوا و مشارکت	 ترغیب مهارت آموزی در بین زنان	

• مشارکت های جهانی	

1. Skill India

4
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از  با آموزش رسمی را  از مدارس، طی 5 سال آینده، کسب مهارت  25 درصد 
کالس نهم به بعد، جهت توسعه مهارتی امیدوار کننده مدنظر خواهند داشت. 

آرمان سازی و حمایت

  برای آنکه جوانان کسب مهارت را یک فرصت جهت اشتغال بدانند، الزم است این موضوع در متن آموزش 
رسمی قرار داده شود؛ به نحوی که کسب مهارت نیز یک روش معتبر و رسمی جهت دریافت مدارج تحصیلی و همسو 

با کسب درآمد پایدار و رشد اقتصادی باشد. 

  ظرف سه ماه یک پویش ملی جهت افزایش آگاهی عمومی و ایجاد فضای حامی کارآفرینی راه اندازی می شود. 
بسته های ارتباطی با کیفیت به همه زبان های محلی از طریق سفیران مهارت )شخصیت های شهیر( در اختیار عموم مردم 
از رسانه های اجتماعی  برگزار می شود.  افزایش آگاهی عمومی  قرار می گیرد. اردوهای کشوری جهت تجمیع قوا و 
مهارت  به  رادیویی  شبکه  یک  و  تلویزیونی  شبکه  یک  می شود.  استفاده  پویش  اثرگذاری  ارتقاء  و  گسترش  جهت 
اختصاص می یابند تا به طور مستمر به ترویج و تبلیغ اطالعات و فرصت های حوزه مهارت بپردازند. همچنین از لوگوی 

ماهرسازی هند جهت ترویج کسب مهارت و ارزش نیروی کار ماهر استفاده می شود.

به آموزش رسمی مهارت  تا  ایجاد می شوند  ایالت های هند  با همکاری  مؤسسات و دانشگاه های ملی مهارت    
و تربیت مربی مهارت بپردازند )در قالب نظام فعلی آموزش عالی یا به صورت مستقل(. این مراکز آموزشی در کنار 
آموزش، فعالیت های تحقیقاتی نیز انجام می دهند تا کیفیت مواد آموزشی حوزه مهارت را با بهره برداری از تازه ترین 

پیشرفت های حوزه مهارت ارتقاء دهند.

  طی پنج سال )از سال 2014( با ارائه کالس های آموزش فنون متناسب با اقتصاد محلی در حداقل 25 درصد از 
مدارس، کسب مهارت در آموزش رسمی ادغام می شود. انتظار می رود این امر عالقه و اشتیاق دانش آموزان را به کسب 
مهارت افزایش دهد. همه نهادهای ارزیابی و اعطای گواهی چارچوب ملی کیفی سازی مهارت از هیئت  مدیره مدارس 

در فرایندهای ارزیابی و اعطای گواهی حوزه آموزش های فنی و حرفه ای حمایت می کنند )در صورت نیاز(. 

ارائه  به  این ترتیب که پلی تکنیک ها  به  به طرز فزاینده ای در آموزش عالی ادغام خواهد شد؛  مهارت آموزی    
دوره های فنی و حرفه ای متناسب با استانداردهای چارچوب ملی کیفی سازی مهارت و اعطای گواهی دوره کارشناسی 
مطالعات فنی و حرفه ای می پردازند. همچنین، طی پنج سال حداقل 25 درصد از مؤسسات آموزش عالی کالس ها و 

دوره هایی در حوزه مهارت های تخصصی شغلی ارائه می کنند. 

1-4
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  کیفی سازی مؤسسات آموزش صنعتی )ITIs(1 باید هماهنگ با کیفی سازی آموزش عالی و در سطح مناسب و 
بر حسب ضرورت پس از مشاوره با هیئت های مرکزی/ایالتی آموزش انجام شود. محتوا و مواد درسی دانشکده های 
به روزرسانی می شوند. در طراحی مواد درسی و  بازار کار  نیازهای  با  پلی تکنیک و مؤسسات آموزش صنعتی همسو 
روش ها و فنون آموزشی از تازه ترین فناوری ها استفاده خواهد شد. به منظور افزایش فرصت های کارآموزی و ارتقاء 
اداره مؤسسات آموزش  انتظار می رود صنعت در  افزایش می یابد.  با صنعت  این مراکز  ارتباط  افراد،  قابلیت استخدام 
صنعتی از طریق کمیته های مدیریت مؤسسه )IMCs(2 که به آنها در اجرای تصمیمات برای دستیابی به نتایج آموزشی 
بهتر اختیار تام داده می شود، نقش کلیدی ایفا نماید. همچنین، عملکرد مراکز آموزش مهارت صنعتی بر اساس نتایج و 

بازخورد کارفرمایان/دانش آموزان ارزیابی می شود. 

  دولت استفاده از نیروی انسانی ماهر و مجوزدار را در کارها و پروژه ها از طریق درج مفاد مرتبط در قراردادها 
خواسته  از شرکت ها  نماید.  اعطا  امتیازاتی  ماهر  نیمه  و  ماهر  کارگران  به  که  می شود  تشویق  می کند. صنعت  ترویج 

می شود درصد نیروی کار ماهر و مجوزدار خود را در گزارش ساالنه ذکر نمایند. 

  به منظور افزایش اشتیاق و احترام نسبت به مهارت آموزی مسابقات جایزه ملی مهارت با همکاری کلیه ذینفعان 
برگزار می شود. مشارکت هند در بسترهای بین المللی نیز ترغیب خواهد شد تا استعدادهای مهارتی کشور در معرض 
نمایش قرار داده شود. همچنین، یک روز به عنوان روز ملی مهارت اعالم می شود و هر سال با برگزاری نمایشگاه ها و 

اردوهایی در سراسر کشور ارزش مهارت در این روز ترویج می شود.

  ارائه مشاوره و راهنمایی از بزرگ ترین چالش های کنونی فضای مهارت آموزی است. مشاوره خوب می تواند 
فرسودگی در طول  نرخ  اشتیاق و کاهش  ایجاد  در  مناسب  انتخاب گزینه های  در  مهارت آموزان  به  از طریق کمک 
آموزش و اشتغال مؤثر باشد. شبکه وسیع ادارات پست و مراکز خدمات شهروندی )CSCs(3 می توانند با کمک صنعت 
به مراکزی حمایتی برای جوانان تبدیل شوند. همچنین، شبکه 285,000 واحدی باشگاه های جوانان که در 623 منطقه 
برنامه های مهارت آموزی را  به جوانان کشور درباره فرصت ها و  ارائه راهنمایی و مشاوره  پراکنده شده اند، می توانند 
تسهیل کنند. نیروهای داوطلب برنامه  ملی خدمات و Nehru Yuva Kendra Sangathan به ارائه اطالعات مورد نیاز جوانان 

و راهنمایی آنها درباره انتخاب مهارت و شرکت در برنامه های آموزش مهارت می پردازند. 

  طرح فلوشیپ توسعه مهارت4 نخست وزیر به شناسایی جوانان مستعد جهت همکاری با دولت محلی و مرکزی 
مناطق  نیازهای محلی و اجرای طرح توسعه مهارت در  ارتقاء آگاهی عمومی در حوزه توسعه مهارت، شناسایی  در 

می پردازد. 

1. Industrial Training Institutes 
2. Institute Management Committees 
3. Citizen Service Centers 
4. Skill Development Fellow
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ظرفیت
  در سال 2014 سطح مهارت آموزی ساالنه حدود 7 میلیون بوده است. در حال حاضر به مدد سازمان های آموزشی 
پیشرفته  بخش خصوصی، آموزش داخلی صنعت، مؤسسات آموزش صنعتی خصوصی و دولتی، مؤسسات آموزش 
کشور  دانشکده های  و  مدارس  در  مهارت  آموزش  ظرفیت  حرفه ای(،  و  فنی  )کارگاه های  ابزار  اتاق های  و   1)ATIs(
افزایش یافته است. در تمامی این گونه اقدامات نقطه تمرکز از ورودی به خروجی و به عبارتی به قابلیت استخدام و 
انتقال خواهد یافت. مشوق های کاریابی در اختیار همه مؤسسات آموزشی قرار خواهد  کاریابی برای مهارت آموزان 

گرفت. طرح های حمایتی دولت نیز تأمین مالی را متوجه نتایج خروجی برنامه های آموزشی می کنند.

  دولت از ایجاد و استفاده از زیرساخت ها در بخش خصوصی و دولتی از طریق تخصیص اعتبار، گرنت و وام 
حمایت می کند و با ارائه حمایت های مالی کارآفرینان را برای ورود به عرصه جدید توسعه مهارت تشویق می کند. در 
این راستا، از مشارکت های بخش خصوصی و بخش دولتی جهت حمایت از مناطق کمتر توسعه یافته استفاده می شود. 

  هند از زیرساخت های سخت و نرم عظیمی برخوردار است که استفاده مناسبی از آنها نمی شود. به عنوان مثال، 
بیش از 1 میلیون ساختمان نهادی در هند وجود دارد که کمتر از 40 ساعت در هفته مورد استفاده قرار می گیرند. آموزش 
مهارت باید در محل مورد نیاز انجام شود، لذا می توان با استفاده از زیرساخت های موجود آموزش مهارت را در نقاط 
دورافتاده نیز ارائه نمود. با استفاده از طرح های تشویقی مناسب می توان از زیرساخت های موجود )ساختمان و معلمان( 
برای آموزش مهارت استفاده بهینه نمود. در هند 1/55 میلیون مدرسه، 25,000 دانشکده، 3,200 دانشکده پلی تکنیک 
و 83 مهمانسرای جوانان و حدود 1/5 لک2 دفتر پست وجود دارد )2015(. از مدارس و دانشکده ها در اوقات تعطیلی 
برای آموزش مهارت و از مراکز فروش صنایع برای تمرینات عملی مهارت استفاده می شود. همچنین از مؤسسات بخش 
نیز کلینیک های کشاورزی/ Krishi Vigyan Kendras، شورای تحقیقات کشاورزی هند )ICAR(3 و  مانند  کشاورزی 

کسب و کار جهت آموزش مهارت استفاده می شود. در کشور 65,000 کیلومتر شبکه ریلی با بیش از 8,000 ایستگاه 
وجود دارد که بخش بزرگی از آن دارای امکانات زیرساختی مناسب، برق و شبکه کابل فیبر نوری است. استفاده از این 

امکانات وسیع برای دوره های کوتاه مدت آموزش مهارت و ارتقاء آگاهی عمومی در دست بررسی است. 

1. Advanced Training Institutes 
2.  لک یا lakh یک واحد شمارش هندی معادل یکصد هزار می باشد. 

3. Indian Council of Agriculture Research
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  مؤسسات آموزش صنعتی جدیدی در مناطق کمترتوسعه یافته کشور از طریق مشارکت  بخش های خصوصی و 
 )ATIs( دولتی ایجاد خواهد شد. همچنین، از طریق مشارکت  بخش های خصوصی و دولتی، مؤسسات آموزش پیشرفته
و مؤسسات مهارت های چندگانه )MSIs(1 ایجاد خواهد شد که رابطه محکمی با صنعت برقرار می کنند. این مؤسسات 
در نزدیکی مراکز تقاضا مانند قطب های مهارت، دوره های بلندمدت )1 تا 3 سال( آموزش مهارت ارائه می کنند و از 
امکان کارآموزی در محیط واقعی )به دلیل نزدیکی به صنایع و بازار کار( برخوردار هستند. این گونه مؤسسات وابسته 
به دانشگاه های فنی خواهند بود تا امکان ارائه مدارک تحصیلی معادل )مدارک دانشگاهی( و آموزش عالی را فراهم 
نمایند. در حال حاضر شبکه وسیعی از مراکز آموزش خصوصی/مؤسسات آموزش صنعتی/مؤسسات آموزش پیشرفته 
 4 تا سطح  اشتغال  قابل  مهارت های  ارائه  می شود روی  دارد که سعی  در کشور وجود  اقمار2  و  قطب  مدل  قالب  در 
چارچوب ملی کیفی سازی مهارت تمرکز کنند. این مدل میزان دسترسی و انعطاف پذیری برنامه های آموزش مهارت 
را افزایش می دهد و امکان بهره برداری از تحقیقات مورد نیاز به منظور دستیابی به آموزش در سطح کالس جهانی را 

محقق می کند. 

  به جوانانی که تمایلی به ادامه تحصیالت متوسطه یا عالی ندارند، توجه ویژه ای خواهد شد و امکان فراگیری 
مهارت جهت کسب درآمد برای آنها فراهم می شود. دوره های ویژه ای برای آموزش مهارت به کسانی که 8 سال یا 
با چارچوب ملی کیفی سازی  بیشتر سابقه تحصیل دارند، برگزار می شود. دوره های شبانه آموزش مهارت که همسو 
مهارت هستند در مدارس و دانشکده ها برای این دسته از جوانان ارائه می شود تا آنها برای ورود به بازار کار آمادگی 
الزم را پیدا کنند. چارچوب ملی کیفی سازی مهارت با ادغام مسیرهای متعدد در آموزش عمومی و فنی و حرفه ای به 
افرادی که ترک تحصیل کرده اند کمک می کند از میان دوره های فنی و حرفه ای گزینه متناسب با خود را انتخاب 

نمایند. 

1. Multi Skill Institutes
2. مدل قطب و اقمار یا hub and spoke model برای توزیع مناسب تر و همه جانبه تر کاال/خدمات بخشی را به عنوان کانون یا قطب در نظر می گیرد به طوری 

که هدایت کننده کل سیستم باشد و تمامی شعب به آن ختم و از آن منشعب می شوند. 
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  دولت های محلی تشویق به ایجاد مؤسسات توسعه مهارت )KVK(1 در مناطق روستایی می شوند تا برای جوانانی 
که ترک تحصیل نموده اند، دختران نوجوان و زنان خانه دار امکان کسب مهارت  فراهم کنند و آنها را جهت خوداشتغالی 
به نزدیک ترین دانشگاه/مؤسسه صنعتی پیشرفته/مؤسسه مهارت  این گونه مؤسسات  نمایند.  بازار کار آماده  به  یا ورود 
چندگانه وابسته خواهند بود و در زمینه مواد آموزشی، ارائه مدرک/گواهی و سنجش و ارزیابی، از امکانات آنها استفاده 
می کنند. همچنین، این مؤسسات به عنوان مرکز مشاوره و راهنمایی جهت کمک به جوانان برای داشتن انتخاب های بهتر 
عمل می کنند. برخی از سازمان های مردم نهاد در راه اندازی و اداره این گونه مؤسسات همکاری دارند و از ظرفیت های آنها 

استفاده می شود. تالش می شود تا 5 سال حداقل یک مؤسسه توسعه مهارت در هر منطقه از کشور ایجاد شود. 

  با متناسب سازی میزان عرضه نیروی کار ماهر با تقاضا، نیازهای منابع انسانی کشور مرتفع می شود. به نهادهای 
ارائه کننده خدمات آموزش مهارت، مشوق هایی اعطا می شود و طرح های دولتی به نحوی طراحی می شوند که به نیروی 
امر  این  بهره مند شوند.  برنامه های پیشرو  از جمله  اولویت های راهبردی کشور  نیازهای صنعت و  از  کار کمک کنند 

موجب تضمین تناسب عرضه نیروی کار با نیازهای بازار می شود و در نتیجه، جذب نیروی کار راحت تر خواهد شد. 

  ضمن تشویق ابتکارهای بخش خصوصی در حوزه آموزش مهارت، ظرفیت سازی در حوزه آموزش مهارت 
به شرکت ملی توسعه مهارت محول می شود. به این منظور، شرکت ملی توسعه مهارت از طریق تأمین مالی مستمر 
در قالب وام، اعتبار و گرنت به بخش خصوصی جهت ظرفیت سازی، ایجاد کسب و کارهای مبتنی بر بازار و قابل 
ارتقاء را تسریع می کند. ظرفیت سازی بر اساس مدل خودیاری و به کمک شرکای بخش خصوصی خواهد بود، به 
نحوی که نیازهای مهارتی افرادی که ترک تحصیل کرده اند در مناطق شهری و روستایی تأمین شود و آنها قادر به 

تأمین معاش خود باشند. 

  در حال حاضر سطح کارآموزی در مقایسه با جمعیت پایین است. با تصویب قانون کارآموزی )1961( اقدامات 
اصالحی متعددی در این زمینه انجام گرفته است تا رابطه صنعت و جوانان بهبود یابد. دولت با صنایع به ویژه شرکت های 
خرد، کوچک و متوسط همکاری می کند تا امکان کارآموزی برای تعداد بیشتری از جوانان )10 برابر تا 5 سال آینده( 

فراهم شود. طرح های کارآموزی در بخش خدمات نیز اجرا خواهد شد.

1. Kaushal Vardhan Kendras
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کیفیت
  به منظور تضمین تطبیق با استانداردهای جهانی آموزش مهارت و ارتقاء فرصت های محلی، ملی و بین المللی 
اشتغال برای جوانان، الزم است شعار »یک ملت، یک استاندارد« در همه سطوح مهارت  اعمال شود. کیفیت آموزش 
کیفیت  ارتقاء  در  زیر  عناصر  است.  ارزیابی  قابل  مهارت آموزان  توانمندی های  و  استخدام  قابلیت  سنجش  با  مهارت 

آموزش تأثیرگذارند: 

 چارچوب تضمین کیفیت منطبق با چارچوب ملی کیفی سازی

 برنامه های آموزشی متناسب با بازار

 تأیید مهارت های موجود

 تناسب مواد درسی

 چارچوب ملی کیفی سازی

 مهارت های قابلیت استخدام

 کاریابی

تضمین کیفیت
  چارچوب تضمین کیفیت )QA(1 منطبق با چارچوب ملی کیفی سازی مهارت ها با ارائه ساز و کار هایی جهت 
ارزیابی کیفیت، ضمن ایجاد اعتماد به نظام آموزش مهارت موجب ارائه نیروی کار با کیفیت و متناسب با نیازهای بازار 
کار می شود. این چارچوب اصول و ساز و کار الزم برای نظام های مستقل ارزیابی و صدور گواهی را در سراسر کشور 
فراهم می کند. همچنین، به موجب این چارچوب و با ممهورشدن گواهی ها به لوگوی »هند ماهر« زمینه انتشار این لوگو 

و افزایش اعتبار گواهی ها و مدارک مهارت آموزان فراهم می شود. 

  همه آموزش های فنی و حرفه ای رسمی باید تا دسامبر 2018 از مفاد چارچوب ملی کیفی سازی مهارت ها تبعیت 
نمایند و خود را با آن تطبیق دهند. این یک چارچوب منسجم مهارت مبتنی بر صالحیت و آموزش است که مسیرهای 
جابه جایی متعددی در آموزش فنی و حرفه ای، آموزش عمومی و آموزش فنون ایجاد می کند و در نتیجه، یک سطح از 
یادگیری را به سطح باالتر ارتباط می دهد. این امر امکان جابه جایی افقی و عمودی را در آموزش رسمی تسهیل می کند. 

یک چارچوب حقوقی نیز برای حمایت از چارچوب ملی کیفی سازی مهارت تهیه خواهد شد. 

  چارچوب تضمین کیفیت حداقل استانداردهای سنجش و اعطای گواهی را تعیین می کند و اصول راهنمای الزم 
جهت اجرای سنجش شفاف، منصفانه، مؤثر و معتبر و مطابق چارچوب ملی کیفی سازی مهارت را ارائه می نماید. 

  در هر منطقه که امکانات و زیرساخت ها فراهم باشد، از روش های ارزش یابی الکترونیک جهت تسریع روند 
ارزشیابی و افزایش شفافیت استفاده می شود. از سیستم حضور/غیاب بیومتریک و سیستم تلویزیون مداربسته در نهادهای 
واجد شرایط و در صورت تأمین مالی دولتی استفاده می شود. نتیجه همه ارزش یابی ها )شامل گواهی ها و مدارک صادر 

1. Quality Assurance 
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شده و سطح کیفی مهارت های کسب شده( در پورتال ملی جهت استفاده کارفرمایان و مهارت آموزان به منظور رصد 
عملکرد آنها ارائه می شود. 

توانایی ها،  اساس  بر  مهارت  آموزش  خدمات  ارائه کننده  نهادهای  اعتبارسنجی  جهت  دقیقی  راهنمای  اصول    
زیرساخت ها، دسترسی به مربیان و معلمان، پیوند با صنعت و غیره ابالغ می شود. این امر اعتبارسنجی این نهادها در سطوح 
و دوره های مختلف آموزشی را امکان پذیر می کند. اعتبارسنجی که به صورت دوره ای مورد بازبینی قرار می گیرد به 

مهارت آموزان کمک می کند تا با آگاهی بیشتری نهاد های ارائه کننده خدمات آموزش مهارت را انتخاب نمایند. 

  همچنین، با ارائه و اجرای یک چارچوب ارزیابی جهت بررسی اعتبار نهادهای اعتبارسنجی، سطح اعتبار این 
نهادها و در نتیجه اعتبار و کیفیت آموزش ها ارتقاء داده می شود. 

استانداردهای مبتنی بر بازار
و  آنها  دسترسی  و  بهره وری  افزایش  با  نهادهای صنعت محور  عنوان  به   )SSCs( بخشی  مهارت های  شوراهای    
شناخت عمومی از فعالیت هایشان تقویت می شوند. از جمله مهم ترین مسئولیت های این شوراها تهیه استانداردهای ملی 
حرفه ای )NOS(1 و بسته های کیفی سازی )QPs(2 مشاغل مختلف در بخش های اقتصادی است. الزم است استانداردهای 
نتایج برای همه نقش های شغلی به صورت شفاف و بر اساس چارچوب ملی کیفی سازی مهارت تعریف و ابالغ شود. 
همچنین، این شوراها موظف هستند استخدام افرادی که مهارت های اکتسابی آنها مطابق با استاندادهای ملی حرفه ای و 

بسته های کیفی سازی است را توسط کارفرمایان بخش های متناظر تضمین نمایند.

  تهیه استانداردهای شوراهای مهارت بخشی، تحت نظارت کمیته ملی کیفی سازی مهارت )NSQC(3 انجام می شود. 
همه استانداردهای ملی حرفه ای و بسته های کیفی سازی توسط کمیته ملی کیفی سازی مهارت بررسی و متعاقب آن به عنوان 

استاندارد ملی تصویب می شود. همه خدمات آموزش مهارت در سراسر کشور باید با این استانداردها تطبیق یابد.
4)RPL( تأیید مهارت های موجود

  تأیید مهارت های موجود یکی از ابزارهای مهم در تهیه نقشه مهارت های موجود در بخش های غیرسازمان یافته 
و افزودن آنها به بخش های رسمی است. این ابزار یک چارچوب کیفی سازی نتیجه محور است که مهارت های موجود 
این  می نماید.  اعطا  گواهی  آنها  به  و  می کند  ارزیابی  نموده اند،  غیررسمی کسب  و  رسمی  از روش های  که  را  افراد 
فرایند شامل یک مرحله پیش سنجش، آموزش شکاف مهارتی و سنجش نهایی است که منجر به صدور گواهی برای 
مهارت های موجود می شود. گواهی های این چارچوب همتراز گواهی هایی هستند که از طریق شرکت  در دوره های 
مختلف آموزش مهارت به دست می آید. در این روش مسیرهای جابه جایی افقی و عمودی در اختیار افراد قرار می گیرد 
تا با یادگرفتن مهارت های اضافی، امکان امرار معاش بهتری برای آنها فراهم شود. به منظور ارتقاء دسترسی برابر به این 

برنامه ها، منابع مالی کافی از طریق انواع طرح های دولتی تخصیص می یابد.

1. National Occupational Standards
2. Qualification Packs 
3. National Skill Qualification Committee 
4. Recognition of Prior Learning 
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ایجاد یک چارچوب درسی تقاضامحور و پویا
   تهیه مواد درسی توسط کمیته های مربی بخشی1 متشکل از نمایندگانی از شوراهای مهارت های بخشی، کارشناسان 
بخش و اساتید دانشگاه انجام می شود تا تناسب مواد درسی با تازه ترین تقاضاهای بازار کار و استانداردهای ملی حرفه ای 
و بسته های کیفی سازی تضمین شود. همچنین مواد درسی باید به گونه ای تدوین شوند که از تازه ترین وسیله های کمک 
آموزشی بهره مند شوند و الزم است هر 3 سال مورد ارزیابی قرار گیرند تا بر حسب نیاز بازار اصالح شوند. همچنین، 
صنعت مجاز خواهد بود که در قالب چارچوب های مشخص )تحت لیسانس دانشگاه ها و مراکز مجاز ارائه خدمات 

آموزشی( دوره های آموزشی با ظرفیت اشتغال باال ارائه نماید.

چارچوب ملی صدور گواهی
  در حال حاضر شورای ملی آموزش حرفه ای )NCVT(2 که در سال 1956 تشکیل شد، مسئول تهیه چارچوب 
ملی مواد درسی دوره های فنی و حرفه ای و تعیین استانداردهای تجهیزات، فضا، طول دوره ها، روش های آموزش، انجام 

آزمون های تجاری سراسر هند3 و اعطای گواهی های ملی تجارت است. 

مهارت های قابلیت اشتغال
  مهارت های زبانی، فناوری اطالعات و مالی از جمله مقتضیات اغلب مشاغل در اقتصاد امروزی است. مهارت های 
ابتدایی  نمونه های  برنامه های آموزش مهارت شامل  لذا، اغلب  برای داشتن معاش موفق ضروری هستند.  نیز  زندگی4 
از آموزش سواد مالی، زبانی، رایانه و مهارت های نرم مانند آداب معاشرت و احترام به تنوع جنسیتی در محیط کار، 

مهارت های اجتماعی و دانش زندگی سالمت هستند تا افراد را برای محیط کار قابل استخدام نمایند. 

کاریابی
این دوره ها سطح  ارزیابی عملکرد  برای  و  استخدام است  مهارت  نتیجه دوره های آموزش    کاریابی مهم ترین 
استخدام افراد باید به دقت پایش شود. در همه مراکز آموزشی پیگیری استخدام افراد و آموزش های پس از پایان دوره 

حداقل تا یک سال پس از دریافت گواهی دوره باید انجام شود. 

1. Sector Mentor Committees
2. National Council for Vocational Training
3. All India Trade Tests 
4. Life skills 
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هم افزایی
  برنامه های توسعه مهارت که توسط نهادهای مختلف اجرا می شوند، دارای هنجارهای مختلفی از نظر معیارهای 
شایستگی، طول دوره، حداکثر مقدار یادگیری، نتیجه، ساز و کارهای پیگیری و ارزیابی و غیره هستند. این تنوع موجب 

بروز مشکالتی در اجرا و ارزیابی  بی طرفانه عملکرد برنامه ها  توسط دولت مرکزی می شود. 

  وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی )MSDE(1 که مسئول هماهنگ سازی فعالیت های حوزه توسعه مهارت است، 
مأموریت دارد ظرف 3 ماه هنجارهای مشترک برای طرح های توسعه مهارت دولت مرکزی2 را تهیه نماید. این هنجارها 
شامل استانداردهای ورودی/خروجی، معیارهای هزینه/تأمین بودجه، گواهی شخص ثالث و ارزیابی هزینه و غیره برای 
همه برنامه های توسعه مهارت خواهد بود که موجب انعطاف پذیری برای تأمین مقتضیات همه مناطق کشور و گروه های 
اقتصادی/اجتماعی می شود. البته وزارت  خانه ها و نهادهای مختلف این اختیار را دارند که ضمن رعایت این هنجارها 

متناسب با نیازهای منطقه/گروه تحت پوشش برنامه های آنها هنجارهای ویژه ای تعریف نمایند. 

  سیستم ملی اطالعات بازار کار )LMIS(3 نیز تشکیل خواهد شد که یک پایگاه داده منسجم متشکل از 3 دسته 
اطالعات خواهد بود: 1. آمار نیروی کار ماهر در بخش عرضه، 2. میزان تقاضا برای نیروی کار ماهر/غیرماهر، 3. روندهای 
بازار از جمله ساختارهای دستمزد و توزیع، روندهای رشد اقتصادی در بخش ها، حوزه های تمرکز برای نیروی کار ماهر 
و کمبودهای حرفه ای و غیره. انتظار می رود این سیستم با تهیه گزارش ها و تحلیل های کلیدی به تهیه مداخالت سیاستی 
توسط ذینفعان دولتی و خصوصی کمک نماید. همچنین، این سیستم به متقاضیان در یافتن گزینه مناسب شغلی و کارآموزی 
کمک می کند. به طور کلی، این سیستم اطالعات مناسبی در اختیار کارجویان، مراکز آموزش مهارت، کارفرمایان/صنایع، 
سیاست گذاران دولتی/خصوصی، نهادهای ارزیابی و سنجش، نهادهای صدور گواهی و مجوز، نهادهای تأمین بودجه، 
نهادهای بین المللی، شوراهای مهارت های بخشی، نهادهای کاریابی و نهادهای پیگیری بازار کار می گذارد. این سیستم به 
صورت مدوالر تهیه می شود و کلیه پایگاه های داده موجود از جمله سیستم مدیریت توسعه مهارت )SDMS(4 شرکت ملی 

توسعه مهارت، پورتال ملی خدمات حرفه ای و پورتال طرح ابتکار توسعه مهارت )SDIS(5 را با هم ادغام می کند. 
1. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship
2. Central Government Schemes on Skill Development
3. Labour Market Information System
4. Skill Development Management System 
5. Development Initiative Scheme
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  این سیستم ضمن ادغام کلیه سیستم های اطالعاتی موجود در حوزه بازار کار، بخشی از یک پورتال ملی خواهد 
بود که جزئیات برنامه های آموزش مهارت، محتوای الکترونیک، گزارش های بخشی، اطالعات مربوط به کارجویان 
و کارفرمایان و غیره را نیز در اختیار کاربران می گذارد. اطالعات به همه زبان های محلی و به روشی کاربرپسند ارائه 
می شود و اطالعات آن برای پیش بینی روندهای آینده بازار کار و در نتیجه اتخاذ سیاست های مناسب مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت. همه داده ها باید به تفکیک جنسیت گردآوری شود تا امکان مداخالت سیاستی جهت تضمین برابری 

را فراهم کند. 

  ایالت ها تشویق می شوند همه فعالیت های توسعه مهارت خود را بر اساس الگوی مأموریت های توسعه مهارت 
ایالتی و تحت یک نهاد واحد انجام دهند. ایالت ها و دولت های محلی نیز باید پایگاه های محلی داده بازار کار را تشکیل 
دهند و آنها را در این سیستم ملی ادغام نمایند تا یک تصویر واحد از کل عرضه و تقاضای واقعی در بخش های مختلف 
هنجارهای  با  را  خود  مهارت  برنامه های  می شود  خواسته  ایالت ها  از  همچنین،  گیرد.  قرار  سیاست گذاران  اختیار  در 

مشترکی که دولت مرکزی ابالغ می کند، تطبیق دهند. 
هند ماهر و ساخت هند1

  برنامه های حوزه هند ماهر و ساخت هند مکمل هم هستند. هدف برنامه  ساخت هند ارتقاء تولید در 25 بخش 
این بخش ها شامل  از  برخی  ماهر می شود.  نیروی کار  برای  تقاضا  افزایش  و  اشتغال زایی  به  منجر  اقتصادی است که 
راه آهن،  هوایی، گردشگری، سالمت،  بنادر، صنعت  نساجی،  داروسازی،  مواد شیمیایی،  اطالعات،  فناوری  خودرو، 
قطعات خودرو، انرژی تجدید پذیر، معدن، فناوری زیستی و الکترونیک هستند. برنامه  هند ماهر نیز در جهت تربیت 

نیروی کار بسیار ماهر و کاماًل همسو با نیازهای صنایع است تا موجب ارتقاء رشد از طریق بهبود قابلیت تولید شود. 

  همه اقدامات حوزه آموزش مهارت باید همسو با نیازهای 25 بخش اولویت دار برنامه ساخت هند باشد. یک 
کمیته مشترک از ذینفعان این دو ابتکار تشکیل می شود که به دقت رشد فعالیت های تولیدی برنامه های ساخت هند 
نهادهای  توسعه مهارت  برنامه های  اختیار  پیش بینی می کند و در  را  فعالیت ها  این  نیازهای مهارتی  و  را رصد می کند 
مختلف قرار می دهد. پیش سنجش نیازهای مهارتی همه فعالیت های تولیدی در مرحله پروپوزال باید اجباری شود تا در 
زمان راه اندازی فعالیت های تولیدی نیروی کار ماهر آماده عرضه باشد. همچنین، ایالت ها تشویق می شوند فعالیت های 

آموزش مهارت خود را متناسب با فعالیت های نوظهور صنعتی سازند. 

  می توان از برنامه ساخت هند جهت افزایش مشارکت صنعت در آموزش مهارت در قالب مشارکت  بخش های 
خصوصی و دولتی در راه اندازی مؤسسات آموزش صنعتی/مؤسسات آموزش پیشرفته با اولویت پروژه های ساخت هند 

استفاده نمود. 

مهارتی  نیازهای  تا  با کیفیت هستند  ایجاد مؤسسات آموزشی  به  ملزم    همه خوشه های صنعتی/توسعه ای جدید 
منطقه را تأمین نمایند. 

1. Skill India and Make in India 
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تجمیع قوا و مشارکت
  الزم است صنعت حضوری فعاالنه در ایجاد فرصت های شغلی برای نیروی کار ماهر داشته باشد. صنعت تشویق 
می شود که به طور فزاینده ای فقط افراد دارای گواهی مهارت را استخدام نماید. همچنین، الزم است کارفرمایان مزایایی 
که در سطوح مختلف مهارتی پرداخت می شود را متناسب با میزان افزایش بهره وری حاصل از مهارت بهتر نمایند تا 

افراد ماهرتر از امتیاز بیشتری برخوردار شوند. 

  توسعه مهارت وظیفه مشترک دولت و صنعت است. با توجه به اینکه صنعت یکی از ذینفعان اصلی است باید 
نقش فعالی در توسعه مهارت داشته باشد. در همین راستا، صنعت باید حداقل 2 درصد از صورت حساب های پرداختی 
یا  بخشی  مهارت های  از طریق شوراهای  می تواند  بودجه ها  این  دهد.  اختصاص  مهارت  توسعه  ابتکارهای  به  را  خود 

صندوق ملی توسعه مهارت )NSDF(1 صرف برنامه های توسعه مهارت شوند. 

نماید.  استانداردهای دوره های آموزش مهارت مشارکت  تهیه مواد درسی و  باید فعاالنه در    همچنین، صنعت 
و  از صنعت  نمایند.  تدریس  مهارت  و مؤسسات آموزش  مراکز  در  استاد مدعو  به صورت  اعضای صنعت می توانند 
به ویژه شرکت های خرد، کوچک و متوسط برای برگزاری دوره های کارآموزی با حقوق و آموزش عملی حمایت 
می شود. آموزش در محل کار به عنوان بخشی از مواد درسی مهارت و با ارائه گواهی های معتبر مطابق با چارچوب ملی 
کیفی سازی مهارت نیز تشویق خواهد شد. همچنین صنعت تشویق می شود که حضور فعاالنه تری در آموزش جوانان 

داشته باشد تا جوانان تجارب عملی و واقعی در محیط کار کسب نمایند.

  همه ارائه کنندگان خدمات آموزشی باید با صنعت همکاری نمایند تا فرصت های کاریابی را برای متقاضیان افزایش 
دهند و صنایع نیز باید با مراکز آموزشی نزدیک جهت تأمین نیروی کار ماهر همکاری نمایند. همه مراکز آموزشی باید 
دارای یک واحد کارآموزی/کاریابی باشند که به متقاضیان در تکمیل موفقیت آمیز دوره و یافتن شغل مناسب کمک 
و آنها را راهنمایی کنند. در صورت امکان، مربیانی از بخش صنعت برای مهارت آموزان طرح های مورد حمایت دولت 
اختصاص خواهد یافت. همچنین، این واحد باید یک پایگاه داده از همه اطالعات متقاضیان و سوابق شغلی آنها داشته 

باشد. طرح های حمایتی دولت برای مراکز آموزشی در حوزه کاریابی و ایجاد پیوند با صنایع خواهد بود. 

1. National Skill Development Fund
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  همچنین دولت تالش می کند ضمن سازمان دهی فعالیت نهادهای غیردولتی و سازمان های مردم نهاد در حوزه 
توسعه مهارت، با ارائه مدل های آموزش استاندارد و مشاوره در حوزه مربی گری از آنها حمایت کند و در نهایت مدل های 
پایداری برای توسعه مهارت در مشاغل سبز )کشاورزی، باغبانی، انرژی تجدیدپذیر، بازیافت،گردشگری و غیره(، مشاغل 

حوزه خدمات و تولید غیررسمی و تجارت های محلی به ویژه در مناطق روستایی هند از طریق KVKها ایجاد نماید. 

مشارکت های جهانی
است.  جهانی  تجارب  بهترین  از  بیشتر  استفاده  بین المللی  همکاری های  و  جهانی  مشارکت های  اصلی  هدف   
از طریق  تعامالت  نوع  این  برنامه های آموزشی داخلی می شوند.  بین المللی موجب غنای  مشارکت ها و همکاری های 
برنامه های داخلی را  با صنعت و غیره کیفیت  بین المللی حرفه ای سازی آموزش، تعامل  انتقال تجارب موفق مدل های 
تقویت می کنند. می توان با ایجاد برخی ساز وکارهای سازمانی در قالب گروه های کاری مشترک، دبیرخانه و غیره به 
تبادل مستمر دانش، تجربه، یافته های تحقیقات، مواد آموزشی و کمک آموزشی و نوآوری های حوزه توسعه مهارت 

در سطح بین المللی پرداخت.

  می توان دولت ها، شرکت ها و نهادهای خارجی را تشویق به راه اندازی مراکز و دانشگاه های مهارت، مشارکت 
در ایجاد محتوا، طراحی مواد درسی و روش های ارائه آموزش نمود. همچنین، برنامه های ایجاد ظرفیت و تبادل برای 

معلمان، مدیران و دانش آموزان را می توان تسهیل کرد.

  دولت می تواند برنامه های آموزش و کاریابی برای جوانان اجرا کند که جوانان هندی را جهت اشتغال در خارج 
از کشور آماده کنند. با توجه به جوانی جمعیت هند و مسأله پیرشدن جوامع پیشرفته، هند می تواند به صادرات نیروی 
کار ماهر به کشورهای پیشرفته بپردازد. یک گروه کاری ویژه می تواند اقدام به شناسایی کشورها و بخش هایی که دچار 

کمبود نیروی ماهر هستند یا در آینده با آن مواجه می شوند، نماید. 

  مطابق داده های اداره آمار ایاالت متحده، تا سال 2022 کشورهایی مانند ایاالت متحده، بریتانیا و چین به ترتیب با 
کمبود 17 ، 2 و 10 میلیون نفر در نیروی کار ماهر روبرو خواهند شد، در حالی که هند 47 میلیون نفر نیروی کار مازاد 
بین 19 تا 59 سال خواهد داشت. از این نقطه قوت می توان جهت تأمین کمبود نیروی کار و مهارت کشورهای دیگر 
استفاده نمود. در واقع، تنها راه حل بلندمدت برای حفظ نرخ رشد جهانی استفاده از جابه جایی نیروی کار است. به 
منظور بهره برداری از این ظرفیت، دولت فعاالنه به ایجاد مشارکت های جابه جایی منابع انسانی )HRMP(1 با کشورهای 

هدف کلیدی می پردازد. 

  در حال حاضر 14 میلیون هندی در خارج از کشور هستند که 70 درصد آنها کارگر غیرماهر یا نیمه ماهر هستند 
و اغلب به دالیلی چون فقدان مهارت، نداشتن اطالعات مناسب، عدم برخورداری از مهارت های زبانی و غیره در شرایط 
کاری نامناسبی اشتغال دارند. به منظور مقابله با این مشکل، دولت برنامه های ارتقاء مهارت و آموزش های پیش از مهاجرت 
را برای کارگران هندی اجرا می کند. به کمک این برنامه ها فرایند انتقال کارگران به خارج از کشور سازماندهی می شود 
و پیش از اعزام آموزش های مهارتی و زبانی و اطالعات فرهنگی و حقوقی درباره کشورهای هدف به آنها داده می شود. 

1. Human Resource Mobility Partnerships
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   در همین راستا و برای ارتقاء کیفیت و یکپارچگی مهارت ها، چارچوب ملی کیفی سازی مهارت با چارچوب های 
کیفی سازی جهانی همسو می شود. به این ترتیب با ایجاد استانداردهای بین المللی برای بخش هایی که ظرفیت صادرات 
نیروی کار دارند، فرصت جابه جایی منابع انسانی ایجاد می شود. ایجاد مشارکت های بسته1 با کشورهای هدف منجر 
به اشتغال جوانان هندی مجوزدار در این کشورها می شود. چارچوب ارزیابی و صدور گواهی بر اساس استانداردهای 
بین المللی خواهد بود. کمیته ملی کیفی سازی مهارت به کمک شوراهای مهارت های بخشی به تدوین استانداردهای 

کار، انجام ارزیابی ها و صدور گواهی با همکاری نهادهای ذی ربط در کشورهای هدف خواهد پرداخت. 

و  توسعه  زمینه  در  دانش خود  و  تجارب  انتقال  با  دارند،  نیاز  که  مناطقی  و  به کشورها  می تواند  هند  همچنین   
کیفی سازی مهارت، تدوین استانداردهای کار و مدل های جابه جایی و غیره کمک کند. 

سطح دسترسی به برنامه ها
  مؤسسات KVK نقش اساسی در شناسایی فرصت های اشتغال محلی و ارائه خدمات آموزش و حمایت های پس 
از آموزش مطابق با نیازهای مناطق دارند. این مؤسسات نقش مرکز اطالعات فرصت های اشتغال و آموزش و طرح های 
حمایتی را نیز بر عهده دارند. این مؤسسات در قالب مراکز آموزشی سیار می توانند در دسترسی به مناطق دورافتاده و 

سخت نیز بسیار مؤثر باشند. 

  بیش از 93 درصد از نیروی کار هند در بخش غیرسازمان یافته است و در نتیجه ارتقاء مهارت ها و صدور گواهی 
برای آنها در این بخش می تواند موجب رشد اقتصادی در این بخش شود. تأیید مهارت های موجود )RPL( برای صدور 
گواهی مهارت در بخش غیرسازمان یافته به طور گسترده مورد استفاده قرار خواهد گرفت که موجب ارتقاء مهارت ها و 
فراهم کردن فرصت جابه جایی نیروی کار در این بخش می شود. همچنین، به منظور افزایش سطح معاش نیروی کار در 

این بخش، کسب مهارت های متنوع در حوزه های مکمل تشویق و ترغیب می شود. 

  به کمک سیستم اطالعات بازار نیروی کار، میزان نیروی کار و سطح مهارت آنها در این بخش شناسایی و در 
اختیار کاربران قرار می گیرد که می تواند زمینه را برای جابه جایی نیروی کار به بخش سازمان یافته فراهم نماید. به کمک 
فناوری های جدید در قالب اپ های تلفن همراه، ارتباط کارگران بخش غیررسمی به طور مستقیم با بازار کار برقرار 
می شود و به این ترتیب آنها را برای کارفرمایان احتمالی قابل دسترس می کند. همچنین تالش می شود جزئیات نیروی 
کار ماهر و در حال کسب مهارت در بخش غیرسازمان یافته و بخش شرکت های خرد، کوچک و متوسط نیز از طریق 

مطالعات پیمایشی دوره ای اداره ملی مطالعات پیمایش نمونه ای NSSO(2( تهیه شود. 

1. Closed Partnerships 
2. National Sample Survey Office
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  با توجه به وجود سیستم کارآموزی غیررسمی در هند، تالش می شود به کمک فرایند تأیید مهارت های موجود، 
کارآموزان در این ساختار غیررسمی نیز گواهی دریافت کنند و به کالس های باکیفیت تر دسترسی یابند. در صورت 

نیاز، به این نوع طرح ها کمک های مالی نیز اختصاص خواهد یافت.

  با توجه به اینکه دولت معتقد است عدم توانایی در پرداخت شهریه کالس های آموزشی نباید منجر به بازماندن 
افراد  آموزش  هزینه  تأمین  برای  غیره  و  مهارت  واچر  بورسیه،  گرنت،  طرح های  شود،  مهارت  کسب  از  شهروندان 
کم  بضاعت فراهم می شود. همه متقاضیان می توانند برای دسترسی به برنامه های توسعه مهارت مطابق با چارچوب ملی 
کیفی سازی مهارت از واچرهای مهارت استفاده نمایند. این واچرها با کد ملی Aadhaar1 و حساب Jan Dhan یا حساب 
بانکی آنها ارتباط خواهد داشت. مراکز ارائه کننده خدمات آموزش می توانند واچرهای مهارت را بر اساس عملکرد و 
منوط به تکمیل دوره آموزش به متقاضیان اعطا کنند. برای بخش های کمتربرخوردار جامعه نیز بورسیه و گرنت هایی 
تا سقف صددرصد هزینه ها از طریق واچرهای مهارت تخصیص خواهد یافت. اما 30 درصد هر گرنتی منوط به اشتغال 

مستمر حداقل به مدت 1 سال خواهد بود.

 یک اداره ملی تحقیقات مهارت )NSRD(2 در آژانس ملی توسعه مهارت تشکیل می شود که وظیفه آن انجام 
مطالعه  بخشی،  مهارت های  شوراهای  محیطی  پایش های  اطالعات  جمع آوری  جمله  از  مهارت  حوزه  در  مطالعاتی 
روندهای نوظهور تقاضا، عملیاتی کردن سیستم اطالعات بازار کار و دیگر پایگاه های داده مرتبط می باشد. این اداره 
اتاق فکر راهبردی وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی را  به کمک کارشناسان و متخصصان بخش خصوصی نقش 
دارد. همچنین، این اداره با رصد روند پیشرفت های بین المللی در این حوزه و همسوسازی پاسخ های سیاستی کشور با 
آنها امکان همکاری با ذینفعان بین المللی و همسوبودن فضای توسعه مهارت با نیازها و استانداردهای جهانی و درنتیجه 

جابه جایی بین المللی نیروی کار کشور را فراهم می کند. 

  همان طور که قباًل نیز گفته شد یک پویش ملی از طریق شبکه های ویژه رادیویی و تلویزیونی و اردو های آموزش 
مهارت راه اندازی می شود که جوانان را تشویق به مهارت آموزی می کند. نمونه های موفق مهارت آموزی به صورت مواد 

الکترونیک یا چاپی در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. 
1.  یک کد شناسایی منحصر به فرد 12 رقمی است که برای شهروندان هندی بر اساس مشخصات جمعیتی و زیستی آنها صادر می شود.

2. National Skill Research Division 
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ایجاد ظرفیت در حوزه فناوری های اطالعات و ارتباطات
  صرف افزایش تعداد مراکز و مربیان ارائه کننده خدمات آموزشی منجر به افزایش سرعت و حجم فعالیت های 
توسعه مهارت نخواهد شد. لذا، به منظور ارتقاء تأسیسات آموزشی، افزایش دسترسی به مناطق دورافتاده و بهبود صرفه 
اقتصادی آموزش های فنی و حرفه ای، استفاده از فناوری در فرایند توسعه مهارت افزایش می یابد. دولت از محصوالت، 
می دهند، حمایت  قرار  را هدف  مهارت کشور  توسعه  نظام  اساسی  نوآورانه ای که شکاف های  مدل های  و  راه حل ها 

می کند. استفاده از شبکه های موجود مانند شبکه وسیع فیبر نوری افزایش می یابد. 

به  بیشتری  تا محتوای گزینشی  ایجاد می شود  الکترونیک در حوزه توسعه مهارت  برای محتوای  باز  بستر   یک 
صورت جمع سپاری1 منتشر شود. این بستر محتوای آموزشی استاندارد جهت استفاده کاربران )دانش آموزان/مؤسسات( 
مجازی جهت  کالس های  و   2)MOOC( گسترده  و  باز  آنالین  دوره های  برگزاری  به  تشویق  ذینفعان  می کند.  فراهم 
استفاده آسان کاربران می شوند. به منظور افزایش دسترسی مناطق مختلف، مواد درسی و روش های آموزش آنالین به 

زبان های محلی مختلف ارائه می شود. 

  همان طور که قباًل ذکر شد یک سیستم اطالعات بازار کار ایجاد خواهد شد که اطالعات عرضه و تقاضای مهارت 
را گردآوری می کند تا فعالیت های حوزه توسعه مهارت در جهت حذف شکاف موجود متمرکز شوند. همچنین، این 
سیستم مسئول سنجش واقع بینانه و قابل اعتماد روندهای اقتصادی و نیازهای بازار خواهد بود که نتایج آن در اختیار 

عموم قرار داده خواهد شد. 

  با توجه به وجود 900 میلیون کاربر تلفن همراه که از آنها 120 میلیون نفر دارای تلفن  هوشمند هستند، ظرفیت 
باالیی برای ایجاد ساز و کارهای پیونددادن بخش عرضه و تقاضا نیروی کار به صورت آنالین/موبایل وجود دارد. 
ارتباط  برقراری  برای  بستر آنالین/موبایل  به ساخت اپ های ویژه، یک  تشویق بخش خصوصی  با  دارد  دولت قصد 
بین بخش عرضه و تقاضای نیروی کار در کشور ایجاد نماید. به این ترتیب می توان کارگران بخش غیررسمی مانند 

لوله کش ها، نجارها و غیره را متمرکز نمود. 

1. Crowd Sourcing 
2. Massive Open Online Courses
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  دولت قصد دارد یک کارت الکترونیک تحت عنوان کارت مهارت که به کد ملی )Aadhaar( کارگران ماهر 
متصل است، ایجاد نماید. این کارت شخصی، قابل حمل و دیجیتال است و اطالعات آن سوابق تحصیلی، توانمندی ها، 
صالحیت ها، سوابق شغلی، سوابق آموزش فنی و غیره خواهد بود. کارت های مهارت ضمن جلوگیری از تکرار آموزش 
مهارت و ساده سازی آموزش اجباری، اطالعات کلی از مهارت ها و توانمندی های تمامی نیروی کار کشور را فراهم 

می کند. همچنین عملکرد فرد نیز می تواند توسط مرکز آموزشی یا کارفرما به اطالعات کارت مهارت اضافه شود. 

  در پایش طرح های دولت در حوزه توسعه مهارت می توان از فناوری های جدید در کل اکوسیستم از سازمان های 
دولتی تا نهادهای خصوصی و مربیان و حتی مبادالت مالی استفاده نمود. 

  به منظور تحقق هدف ایجاد اشتیاق به مهارت آموزی، شبکه ها و گروه هایی با منافع خاص از ابزارهای فناورانه 
پیشرفته و با دسترسی آسان ایجاد می شوند تا میزان آگاهی و دسترسی را افزایش دهند.  

آموزش دهنده ها و ارزیابی کنندگان
  جهت تحقق هدف آموزش، مهارت داشتن مربیان با کیفیت که قادر به آموزش افراد در رشته های مختلف باشند 
از اهمیت باالیی برخوردار است. به همین  ترتیب وجود تعداد کافی ارزیابان مجرب برای تضمین کیفیت فرایند سنجش 
ضروری است. دولت مصمم است که به صورت مستقیم یا با کمک دیگر ذینفعان، افراد مجرب و با صالحیت را وارد 
عرصه آموزش و سنجش نماید، به ویژه از بازنشستگان خدمات دولتی و بازنشستگان یا فعاالن بخش صنعت در این امر 

استفاده می کند. 

  در همین راستا، یک پورتال تخصصی مربی/ارزیابی کننده به عنوان زیرمجموعه پورتال ملی ایجاد می شود که 
محل جمع آوری اطالعات و ثبت نام مربیان و ارزیابان مجرب و عالقمند خواهد بود. همه کارمندان بازنشسته صنعت و 
خدمات دولتی می توانند در این پورتال ثبت نام نمایند تا خدمات خود در آموزش و سنجش را در اختیار متقاضیان قرار 
دهند. مؤسسات آموزشی و نهادهای ارزیابی می توانند به راحتی به اطالعات این پورتال دسترسی داشته باشند و از بانک 

اطالعاتی آن برای استخدام نیروهای مورد نیاز استفاده نمایند. 
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تا  می شود  ارائه  مربی  آموزش  مؤسسات  در  مربیگری  به  برای عالقمندان  مربی کوتاه مدت  آموزش  دوره های   
مربیان/ارزیابان باکیفیت و مجرب برای فعالیت گواهی نامه کسب کنند. آینده شغلی این افراد با همسان سازی حقوق 

آنها با حقوق معلمان دوره متوسطه تضمین و امیدبخش می شود. 

هر  در  مؤسسه  )حداقل یک  مربی جدیدی  آموزش  مؤسسات  بخش خصوصی/دولتی  مشارکت های  از طریق   
ایالت( ایجاد خواهد شد تا تربیت مربیان باکیفیت و مجوزدار تضمین گردد. با افزایش تعداد مربیان مجوزدار، مؤسسات 

آموزش مهارت موظف خواهند بود که صرفاً مربیان مجوزدار را استخدام نمایند. 

  همچنین از متخصصان صنعت نیز به عنوان اعضای هیئت علمی مؤسسات تربیت مربی استفاده می شود تا رابطه 
صنعت و مراکز آموزشی ارتقاء یابد و از ظرفیت های این بخش حداکثر استفاده شود. 

  همچنین، مراکز عالی وابسته به دانشگاه های فنی ملی ایجاد می شود تا ارتقاء کیفیت و تداوم آموزش مربیان تضمین 
شود. برنامه های ویژه آموزش مربیان جهت استخدام در خارج از کشور با همکاری کشورهای هدف از طریق تبادل نیرو 
و بازدید از صنایع در این کشورها نیز ارائه می شود. برنامه های آموزش از راه دور )به کمک فناوری های اطالعات و 
ارتباطات( نیز جهت استفاده مربیان در محل زندگی و کار و تسهیل فرایند یادگیری ارائه می شود. آموزش های مناسب 
در حوزه تازه ترین پیشرفت های فناورانه جهت ارتقاء مهارت فنی مربیان بر حسب نیازهای کنونی نیز مد نظر قرار خواهد 

گرفت. 

  در بخش دفاع ساالنه 50,000 نیرو با میانگین سنی 35 تا 45 سال بازنشسته می شوند که دولت تالش می کند 
با آموزش این افراد در مراکز آموزش مربی ضمن اشتغال زایی برای آنها از ظرفیت باالی این افراد در توسعه مهارت 

جوانان استفاده نماید. 

همه شمولی
  ابتکارهای توسعه مهارت باید صرف نظر از جنسیت، مکان، طبقه اجتماعی، بخش اقتصادی و غیره شامل همه 
شهروندان هند شود. از جمله اهداف کلیدی این ابتکارها می توان به تضمین تأمین نیازهای مهارتی همه افراد طبقات 
آسیب پذیر، اقلیت ها، افراد دارای ناتوانی جسمی و افراد ساکن مناطق جغرافیایی سخت و دورافتاده و دیگر گروه های 

حاشیه ای جامعه اشاره کرد. 

  دولت رشد اقتصادی/اجتماعی مناطق روستایی را در اولویت قرار داده است، چون حیات این کشور به روستاهای 
آن وابسته است. دولت با ایجاد مراکز توسعه مهارت در مناطق کمترتوسعه یافته به رشد جوانان خانواده های بی بضاعت 

و کم بضاعت کمک می کند. 

 جوانان ساکن مناطق دورافتاده برای اشتغال و کسب مهارت های مورد نیاز برای استخدام به توجه ویژه ای نیاز 
دارند زیرا این مناطق با کمبود زیرساخت ها، سرمایه گذاری و فرصت های صنعتی روبرو هستند. به منظور تحقق دسترسی 
برابر در همه کشور، اقدامات ویژه ای شامل تخصیص بودجه ویژه ایجاد امکانات آموزشی در مناطق کمترتوسعه یافته و 
یارانه های کسب مهارت برای گروه های حاشیه ای انجام می شود. البته، اجرای این برنامه های آموزشی همراه با توجه به 

عالیق و استعدادهای طبیعی جوانان و متقاضیان خواهد بود. 
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  برخی از مناطق مانند ایالت های شمال شرقی دارای مشکالتی متفاوت با دیگر مناطق کشور بوده و اغلب از مراکز 
آموزشی بسیار کمی برخوردار هستند. فرصت های شغلی مناسب و کافی برای جوانان جویای کار این مناطق نیز وجود 
ندارد. دولت ساختارهای منطقه ای ویژه ای برای اینگونه مناطق ایجاد خواهد کرد که با همکاری شوراهای مهارت های  

بخشی، مشکالت خاص این مناطق را با رویکرد اشتغال و آموزش مبتنی بر توانایی ها حل خواهند کرد. 

آنها  ظرفیت های  به  توجه  با  خاص(  جسمی  ناتوانی های  دارای  )یا  متفاوت  توانایی های  دارای  اشخاص  برای    
برنامه های آموزش مهارت ویژه ای طراحی و اجرا می شود تا آمادگی الزم را جهت اشتغال و کسب درآمد پیدا کنند. 
به این منظور، یک شورای مهارت های بخشی متشکل از نمایندگانی از شوراهای مهارت های بخشی مختلف مسئول 

شناسایی مشاغل متناسب با نیازهای این افراد و تهیه برنامه های آموزشی متناظر است. 

مناطق  نیازهای  با  متناسب  تا  بود  خواهند  برخوردار  باالیی  انعطاف  از  مهارت  توسعه  طرح های  کلی،  طور  به   
مختلف و طبقات و گروه های اجتماعی تغییر کنند و بهترین عملکرد را در توسعه مهارت های مورد نیاز متقاضیان داشته 
باشند. مطابق اصول راهنمای موجود، منابع مالی ویژه ای به بخش های کمتر برخوردار و حاشیه ای جامعه مانند اقلیت ها 

اختصاص می یابد. طرح های حمایتی کنونی تیز تقویت شده و اجرای آنها با جدیت بیشتری پیگیری خواهد شد. 

ترغیب مهارت آموزی در بین زنان
  مطابق سرشماری سال 2011 زنان 48 درصد از کل جمعیت هند را تشکیل می دهند. افزایش سهم مشارکت زنان 
در نیروی کار می تواند موجب ارتقاء رشد اقتصادی کشور شود. با ماهرسازی زنان، آنها می توانند از درآمد و شرایط 

شغلی مناسبی برخوردار شوند و یکی از نقش آفرینان مهم در رشد اقتصادی کشور باشند. 

  مشارکت زنان در آموزش فنی و حرفه ای در مقایسه با مردان بسیار پایین است. ساز و کارهای ویژه در ارائه 
آموزش مانند آموزش آنالین، کالس های انعطاف پذیر شبانه، آموزش مبتنی بر نیازهای محلی منطقه و آموزش سیار 
جهت ارتقاء سطح مشارکت و جابه جایی زنان به کار گرفته می شود. دولت برنامه های بیشتری در حوزه آموزش مهارت 
و کارآموزی ویژه زنان طراحی و اجرا خواهد نمود که جهت تحقق این امر از ساز و کارهای تشویقی خاصی بهره 

خواهد گرفت.

  آموزش در رشته های غیرسنتی برای زنان از طریق تهیه و اجرای برنامه های ویژه در حوزه هایی مانند مهارت های 
به زنان،  با اختصاص درصد ویژه ای از متقاضیان مؤسسات آموزش مربی  زندگی و سواد اجتماعی گسترش می یابد. 
میزان مشارکت مربیان زن دارای مجوز در آموزش مهارت ارتقاء می یابد. همچنین، دولت مؤسسات ویژه زنان برای 

تربیت مربی و آموزش مهارت ایجاد می کند. 

  مسائل خاص زنان در اصول راهنمای آموزش مهارت مورد توجه قرار خواهد گرفت، از جمله محیط کار ایمن 
و حساس به مسائل جنسیتی، اشتغال مربیان زن و برابری حقوق زنان و مردان و ساز و کارهای جبران خسارت. 

  همچنین، ایجاد یک بستر موبایل/اینترنتی برای استخدام زنان از طریق ارتباط دادن کارفرمایان و زنان ماهر در 
دستور کار دولت قرار دارد. این بستر زمینه را برای بازگشت مجدد زنان به نیروی کار )پس از ترک کار به دالیل 

مختلف( فراهم می کند. 
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چارچوب سیاست کارآفرینی

کارآفرینی پویا مستلزم برخورداری از یک محیط توانمندساز متشکل از فرهنگ، منابع مالی، تخصص، زیرساخت، 
مهارت و مقررات حامی کسب و کار است. چارچوب سیاست کارآفرینی مشتمل بر یک راهبرد 9 گانه است که هر 

یک از بخش های آن مستلزم توجه و اهتمام ویژه ذینفعان جهت تحقق نهایی سیاست کارآفرینی است: 

 آموزش و تجهیز کارآفرینان بالقوه و نوپا در سراسر هند

 برقراری ارتباط بین کارآفرینان، همتایان، مربیان و مراکز رشد

 حمایت از کارآفرینان از طریق مراکز کارآفرینی

 ترویج فرهنگ مشوق کارآفرینی

 ترویج کارآفرینی در بین گروه های کمتر برخوردار

 ترویج کارآفرینی در بین زنان

 ارتقاء سهولت راه اندازی کسب و کار

 ارتقاء دسترسی به منابع مالی

 تقویت کارآفرینی اجتماعی و نوآوری مردمی
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مرکز   30 ملی،  کارآفرینی  مرکز  یک  دانشکده ای،  کارآفرینی  مرکز   3000
هند  جمعیت  همه  پوشش  برای   ،Nodal کارآفرینی  مرکز   50 و  ایالتی  کارآفرینی 

راه اندازی خواهند شد 
آموزش و تجهیز کارآفرینان بالقوه و نوپا در سراسر هند

  با مشارکت کارشناسان، مواد درسی کارآفرینی با کیفیت جهانی تهیه خواهد شد. با ترکیب آموزش تجربی و 
آنالین کارآفرینان در دوره های عملی و دانش آموزمحور شرکت می کنند که در طول آنها مهارت های الزم جهت 
راه اندازی یک کسب و کار را می آموزند. مواد درسی با استفاده از بهترین تجارب جهانی تهیه و در اختیار کارآفرینان 

قرار می گیرد. 

  این مواد درسی به صورت رایگان در اختیار همه کارآفرینان مشتاق قرار خواهد گرفت و همچنین از طریق دوره های 
آموزش آنالین باز و گسترده )MOOC( در زمان مورد نیاز در اختیار دانش آموزان و کسب و کارها قرار داده می شود. 

  عالوه بر این، مواد درسی کارآفرینی می تواند در محتوای آموزشی 3,000 دانشکده در سراسر هند ادغام شود. 
دانشجویان  به  مواد درسی کارآفرینی  تدریس  برای  آنها  آماده سازی  و  دانشکده ها  این  بازآموزی مدرسان  از طریق 
نیازهای  با  متناسب  دانشجویان می توانند  دانشکده ها حمایت می شود.  این  از  دانشگاهی  و دوره های مختلف  رشته ها 
خود دوره های کارآفرینی را انتخاب کنند و دانشگاه ها به افرادی که موفق به گذراندن این دوره ها می شوند، گواهی 

پایان دوره اعطا می کنند. 

 50 طریق  از  می شود.  برگزار  کشور  سراسر  در  صنعتی  خوشه   325 حدود  در  کارآفرینی  دوره های  همچنین،   
مرکز کارآفرینی )E-Hubs(1 در همه ایالت های کشور، کارآفرینان بالقوه متناسب با نیازهای خود تحت آموزش های 

کارآفرینی قرار می گیرند.  

برقراری ارتباط بین کارآفرینان، همتایان، مربیان و مراکز رشد
محیط  همه  بین  ارتباط  برقراری  موبایل/وب جهت  بر  مبتنی  بستر  یک  کارآفرینان جوان  از  منظور حمایت  به   
کارآفرینی ایجاد می شود. دانشجویان، کارآفرینان جوان، مربیان، مراکز رشد، سازمان های تأمین بودجه و عرضه کنندگان 

خدمات پایه می توانند در این بستر ثبت نام کنند و با همتایان خود در صنایع و بخش های متناظر ارتباط برقرار نمایند. 

 اعضای این بستر می توانند به اطالعات خدمات دولتی و نیز خدماتی که عرضه کنندگان خدمات ارائه می کنند، 
دسترسی داشته باشند. راهنمای اطالعات کارآفرینی به صورت دوره ای منتشر و به روزرسانی می شود و اطالعات مرتبط 
با راه اندازی کسب و کار را به زبان هندی، انگلیسی و زبان های محلی در اختیار متقاضیان قرار می دهد. همچنین، در این 

بستر کلیه فرم های الزم به صورت آنالین در اختیار متقاضیان قرار داده می شود.

منظور  به  دارد.  قرار  از 120 مرکز کنونی در دستور کار دولت  غیر  به  تعداد کثیری مرکز رشد جدید،  ایجاد   
مرتبط  آنالین  بستر  با  که  می شود  ایجاد  شتاب دهنده ها  و  رشد  مراکز  ملی  شبکه  کارآفرینان جوان، یک  از  حمایت 

1. Entrepreneurship Hubs 
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خواهد بود و موجب ارتباط بیشتر محیط کارآفرینی هند می شود. صنایع نیز تشویق می شوند که در حوزه فعالیت خود 
از کارآفرینان خوش آتیه حمایت کنند.

 یک شبکه ملی از مربیان منتخب و باکیفیت ایجاد می شود که به ارتقاء شبکه کنونی و کارآفرینان محلی موفق 
کمک می کند. این مربیان به دلیل استفاده از روش گزینش بر اساس معیارهای از پیش تعریف شده، از کیفیت بسیار 
باالیی برخوردار هستند. به این ترتیب، می توان بقیه جامعه کارآفرینی را ترغیب به پیوستن به جامعه آنالین از طریق 

شرکت در برنامه های آموزشی و دیگر برنامه های مرتبط نمود. 

  فعالیت های کارآفرینی حوزه فناوری های پیشرفته و نوآورانه به ابتکارهای حوزه نوآوری مانند مأموریت نوآوری 
اتال )AIM(1 که بستری برای ترویج شبکه مراکز نوآوری در کالس جهانی است، بهره برداری از استعدادهای خوداشتغال 
)SETU(2 که یک برنامه تسهیل و رشد مالی و فناوری جهت حمایت از کسب و کارهای نوپا در همه زمینه ها است و 

دیگر فعالیت های خوداشتغالی به ویژه در حوزه های مبتنی بر فناوری پیوند داده می شود. 

)E-Hubs( حمایت از کارآفرینان از طریق مراکز کارآفرینی
  حمایت از کارآفرینان شامل ارائه هماهنگ برنامه های کارآفرینی ملی و منطقه ای و فراهم کردن دسترسی به منابع 

توانمندسازی در قالب شبکه ملی مراکز کارآفرینی خواهد بود.

  یک مرکز کارآفرینی ملی، 30 مرکز کارآفرینی ایالتی، 50 مرکز کارآفرینی گره ای و 3000 مرکز کارآفرینی 
دانشکده ای در سراسر کشور ایجاد می شود. این مراکز کارآفرینی با مشارکت یکدیگر همه جمعیت هند را پوشش 

می دهند.

  یک کمیته ملی مشاوره )NAC(3 متشکل از وزارت خانه  های دولتی، کارآفرینان، سازمان های مردم نهاد و اصحاب 
دانشگاه به مرکز ملی کارآفرینی مشاوره می دهد. این مرکز در جهت ارتقاءی هماهنگی بین وزارت خانه  ها، همسوسازی 
فعالیت های کارآفرینی با روندهای صنعت و برنامه های ملی مانند ساخت هند، ماهرسازی هند، هند دیجیتال، هند سبز 

و غیره فعالیت می کند. 

ترویج فرهنگ مشوق کارآفرینی
از کارشناسان  تقویت خواهد شد.  ایالتی  و  ملی  در سطح  ذینفعان  همه  با  تعامل  ترویج کارآفرینی،  منظور  به    
مطرح صنعت در سطح ملی و بین المللی دعوت می شود تجارب موفق خود را به اشتراک بگذارند. پیوندهای بین المللی 
از طریق برگزاری دوره های کارآموزی و سفرهای تبادلی به مراکز کارآفرینی جهانی مانند دره سیلیکون   و فلسطین 

اشغالی ترویج و تشویق می شود. 

  همچنین، به منظور ارتقاء آگاهی درباره رقابت ها و فرصت ها، سفیران برند ملی به ترویج فرهنگ کارآفرینی در 
هند می پردازند. 

1. Atal Innovation Mission
2. Self Employment Talent Utilisation
3. National Advise Committee 

3-5

4-5



71 بازار کار و سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی کشور هند

  به کارآفرینان جوان زیر 30 سال زن و مرد در سطح منطقه ای و ملی برای کسب دستاوردهای کارآفرینی جایزه 
اعطا می شود.

  برگزاری روز ملی کارآفرینی نیز به منظور ترویج فرهنگ کارآفرینی انجام می شود. 

  برای جذب ایده های مختلف پیوندهای بین المللی تقویت می شود. از جمله می توان یک شبکه منطقه ای )جنوب 
آسیا( از کارآفرینان با تمرکز بر حوزه هایی مانند کارآفرینی اجتماعی و کارآفرینی فناوری محور تشکیل داد. این شبکه 
می تواند دوره های فلوشیپ و کارگاه های دوره ای برای اعضا برگزار نماید و مراکز کارآفرینی در هند و دیگر کشورها 
ایجاد کند. همچنین، ایجاد یک بستر دیجیتال می تواند اعضای شبکه را به هم پیوند دهد و ایده ها و تجربیات آنها را به 

اشتراک بگذارد. 

تشویق کارآفرینی در بین گروه های کمتربرخوردار
  توجه ویژه ای به طبقات اجتماعی و قبیله های محروم، افراد دارای ناتوانی های خاص، اقلیت ها و غیره و نیز مناطق 

محروم )بخش بزرگی از شرق و شمال شرق هند( در برنامه های کارآفرینی صورت می گیرد.

 این مناطق و گروه ها جهت دریافت خدمات آموزش کارآفرینی توسط نهادهای رسمی و غیررسمی از طریق 
مراکز کارآفرینی گره ای )Nodal E-Hubs( اولویت بندی می شوند. 

  اقداماتی برای ثبت نام اعضای این گروه ها در فضای کارآفرینی آنالین انجام خواهد شد.

مروج  که  سازمان هایی  جمله  از  می شود،  انجام  گروه ها  این  به  رشد  مراکز  و  مربی  اختصاص  برای  اقداماتی   
فعالیت های کارآفرینی روستایی مانند انواع هنرها و صنایع سنتی هستند. گروهی از کارشناسان )بازنشستگان مشاغلی 
مانند بانکداری( به عنوان مربی برای کارآفرینان روستایی به کار گرفته می شوند و به آنها در دسترسی به خدماتی مانند 

بانک و منابع مالی و غیره کمک می شود. 

 دسترسی به امکانات و زیرساخت های آزمون، تحت حمایت دولت برای این گروه ها و به طور کلی برای همه 
کارآفرینان جدید و بالقوه با نرخ یارانه ای فراهم خواهد شد. 
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ترویج کارآفرینی در بین زنان
نیروی  مشارکت  سهم های  کمترین  از  یکی  هند   ،)2014( توسعه  و  اقتصادی  همکاری  سازمان  مطالعه  مطابق   
کار زنان )24 درصد( را در دنیا دارد. مطابق گزارش سازمان ملل در صورت افزایش مشارکت زنان در اقتصاد، رشد 

اقتصادی کشور تا 4/2 درصد افزایش خواهد داشت. 

  شرکت های دارای مالکیت زنان بخش مهمی از اقتصاد هند را تشکیل می دهند و نقش راهبردی در رشد و توسعه 
کشور دارند. اما هیچ داده معتبری در مورد حمایت از کارآفرینان زن )کسب و کارهای با مالکیت زنان )WOB(1( وجود 
ندارد.  تالش می شود از زنان کارآفرین از طریق فرایندهای تهیه دولتی و مشوق های ویژه کسب و کارهای با مالکیت 
زنان حمایت شود. همچنین، از ایجاد مراکز رشد/شتاب دهنده ها، شبکه مربیان، صنایع و مؤسسات اعتباری فراجنسیتی 

برای کمک به کارآفرینان زن حمایت می شود. 

  الزم است حمایت و آموزش کارآفرینان زن در مراکز رشد و کسب و کارهای کنونی در اولویت باشد، ظرفیت 
کارآفرینی برای زنان از طریق تسهیل دسترسی به سرمایه با شرایط آسان ایجاد شود و اقداماتی در جهت جمع آوری 

داده های بازار کار به تفکیک جنسیتی انجام شود.  

ارتقاء سهولت راه اندازی کسب و کار
  محیط حامی کسب و کار با رویه های ورود و خروج آسان، مشوق فعالیت های کارآفرینی خواهد بود. به منظور 

تسهیل راه اندازی کسب و کار، راه کارهای زیر اعمال خواهد شد:

  شماره انحصاری شرکت )UEN(2 که کسب و کارهای جدید می توانند برای تمام ثبت ها مانند مالیات، قانون 
کار و تأمین اجتماعی و غیره از آن استفاده کنند. در صورت اجرایی شدن این شماره همه نهادهای تنظیمی و 

حمایتی در روابط خود با شرکت های جدید از آن بهره می گیرند. 

  فرم ترکیبی تقاضا )CAF(3 که به صورت آنالین کلیه فرم های مورد نیاز برای تقاضای تأییدیه ها و مجوزهای 
مورد نیاز از مراجع را ارائه می کند. 

  تشویق ایالت ها به ایجاد یک نظام پنجره واحد4 برای انجام همه امور اداری ثبت و راه اندازی کسب و کار 

  تبدیل مراکز صنایع منطقه ای )DICs(5 به مراکز توسعه کسب و کار )BDCs(6 به منظور ارائه حمایت فنی و 
خدمات مشاوره به شرکت های نوپا، در حال شکل گیری و شرکت های خطرپذیر

  منعطف بودن در برابر شرکت های نوپا در خصوص استخدام و حفظ نیروی کار در طول 3 سال اول شروع به 
فعالیت شرکت ها با این توجیه که در پایان سه سال اول یا این شرکت ها به ثبات رسیده و رشد می کنند و یا دچار 

افول شده و منحل می گردند. 

1. Women Owned Business 
2. Unique Enterprise Number
3. Composite Application Form
4. Single Window System
5. District Industries Centres
6. Business Development Centres
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  امکان خروج راحت شرکت ها در صورتی که کمتر از 3 سال فعالیت داشته اند. این گونه شرکت ها در صورتی 
که فعالیت های آنها عملی و سودآور نباشد، می توانند فعالیت های خود را ظرف 3 ماه متوقف کنند. به منظور 

تسریع فرایند تعطیلی، یک دادگاه ویژه  سریع تشکیل می شود. 

  مشوق های مالیاتی برای کارآفرینان کنونی و جدید

ارتقاء دسترسی به منابع مالی
بانکی بانک های بازرگانی روند نزولی داشته است و از 15/42 درصد   سهم صنایع کوچک از اعتبار ناخالص 
در سال 1991 به 6/34 درصد در سال 07-2006 کاهش یافته است. به منظور احیاء و افزایش روند تخصیص اعتبار به 

کارآفرینان واجد شرایط می توان از مداخالت زیر استفاده نمود: 

  تنظیم رعایت هنجارهای اعتباری توسط مؤسسات مالی بدون به خطرانداختن کیفیت پروژه ها

  تقویت شرکت های سرمایه خطرپذیر در بخش شبه دولتی از طریق تزریق سرمایه 

  ارتقاء و تشویق تأمین مالی فرشته از طریق اعطای تخفیف به سود سرمایه سرمایه گذاران

دچار  به شرکت های  مشاوره  تسهیل خدمات  و  ورشکستگی  قوانین  در  بازنگری  با  نجات  فرهنگ  ترویج    
مشکالت مالی

  ترغیب نهادهای مالی دولتی و منطقه ای مانند شرکت ملی توسعه و تأمین مالی اقلیت ها )NMDFC(1 و شرکت 
ملی توسعه و تأمین مالی طبقات جامانده )NBCFDC(2 به تخصیص اعتبار به شرکت  های خرد نوپا

  بررسی امکان ایجاد یک صندوق ملی برای بخش غیرسازمان یافته مطابق توصیه کمیسیون ملی سرمایه گذاری 
در بخش غیرسازمان یافته3 در سال 2007 به منظور تسریع فرایند رشد همه جانبه کارآفرینی

  ترغیب و حمایت از شرکت های مالی برای ایجاد ابزارهای مالی نوآورانه و خرد به منظور افزایش دسترسی به 
سرمایه خطرپذیر. همچنین، می توان این مؤسسه ها را تشویق به اعطای وام به مناطق روستایی در قالب گروه های 

خودیار و تأمین مالی خرد و نوآورانه نمود.

1. National Minorities Development and Finance Corporation
2. National Backward Classes Finance and Development Corporation
3. National Commission for Enterprise in the Unorganised Sector
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تقویت کارآفرینی اجتماعی و نوآوری مردمی
کارآفرینی اجتماعی از جمله ابزارهای مهم تجاری در مقابله با مسائلی مانند فقر، بیکاری و نابرابری اجتماعی از 
طریق نوآوری های کسب و کار مبتنی بر اجتماع است. نوآوری های اجتماعی محصوالت و خدماتی فراهم می کنند 
که به فقرا امکان تعامل با بازارها را به عنوان شرکت کنندگانی فعال به جای دریافت کنندگانی منفعل می دهند. به منظور 

ایجاد چنین فعالیت هایی، اقدامات زیر می تواند مفید باشد:

  ترغیب دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی به برگزاری دوره های »کارآفرینی اجتماعی« شامل آموزش از راه 
دور و آنالین جهت ترویج کارآفرینی اجتماعی در کشور.

راه اندازی  و  سرمایه گذاران  جذب  جهت  مالی  مشوق های  ارائه  طریق  از  اجتماعی  سرمایه  بازار  محیط  ایجاد   
طرح های حمایت مالی مانند صندوق خطرپذیر اجتماعی برای تسهیل دسترسی کارآفرینان اجتماعی به اعتبارات مالی. 

 تسهیل ایجاد شرکت های اجتماعی حتی با کمترین سرمایه از طریق مراکز رشد اجتماعی1 در سراسر کشور

 ترغیب نوآوران، دانشگاه ها و مؤسسات به ثبت ایده ها و فناوری های کارآفرینی اجتماعی نوآورانه از طریق ترویج 
و تقویت حقوق مالکیت فکری

  ایجاد مراکز نوآوری/فناوری مردمی به منظور تقویت ظرفیت نوآوری مردمی

  ترویج و ترغیب نوآوری های مردمی و کمک به نوآوران در تجاری سازی محصوالت و خدمات خود

  تشویق نوآوری، همکاری با سازمان هایی مانند بنیاد ملی نوآوری جهت تشویق نوآوری فناورانه مردمی و ادغام 
با محیط نوآوری و تحقیقات ملی. همچنین، حمایت از کارآفرینان در تجاری سازی و ارتقاء محصوالت و خدمات آنها 

با استفاده از شبکه ملی مراکز کارآفرینی و دیگر بسترهای کارآفرینی 

1. Social Incubators 
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 1)ESIS( طرح بیمه ایالتی کارمندان
پس از تصویب قانون بیمه ایالتی در سال 1948 که اولین قانون در حوزه تأمین اجتماعی کارگران در هند مستقل 
بود، حمایت از کارگران در دوران بیماری، بارداری و ناتوانی موقت یا دائمی تحت نظام بیمه در هند آغاز شد. در ابتدا 
این طرح در سال 1952 در ایالت کانپور2 و دهلی نو اجرا شد و 120,000 نفر را تحت پوشش قرار داد. با گذشت 66 

سال از عمر این طرح توسعه فراوانی یافته و سطح پوشش آن بسیار گسترده شده است.  

همه  نیز  و  هستند  بیشتر  یا  نفر   10 پرسنل  تعداد  دارای  که  غیرفصلی  کارخانه های  همه  به  این طرح  قانون،  مطابق 
مغازه ها، هتل ها، رستوران ها، سینماها و سالن های تئاتر، شرکت های حمل و نقل موتوری و روزنامه های دارای تعداد 
پرسنل10 نفر یا بیشتر اعمال می شود. همچنین، همه مؤسسات آموزشی و پزشکی که دارای تعداد پرسنل 10 نفر یا بیشتر 
هستند تحت پوشش این طرح هستند. مطابق قانون )2017( افراد دارای حقوق ماهانه 21,000 روپیه از حمایت این طرح 
برخوردار می شوند. طرح بیمه ایالتی کارمندان توسط شرکت بیمه ایالتی کارمندان واقع در دهلی نو اجرا می شود. این 
ارائه  به بیمه شدگان  ایالت ها و شهرهای دیگر هند است که خدمات تحت طرح را  شرکت دارای شعب متعددی در 

می کنند. 

 جدول 3: سطح پوشش طرح بیمه ایالتی کارمندان )2017(

سطح پوشش طرح بیمه ایالتی )2017(

3/19 کرورتعداد واحدهای خانواده
2/93 کرورتعداد کارمندان
12/40 کرورتعداد ذینفعان

90/40 لکتعداد زنان

تعداد کارفرمایان 8/98 لک 

بیمه شدگان  از  بیمه  از طریق دریافت حق  مالی آن  منابع  نهاد مستقل است که  ایالتی کارمندان یک  بیمه  شرکت 
پرداخت  این شرکت  به  بیمه  به عنوان حق  بیمه شده  از حقوق کارمندان  تأمین می شود. در سال 2018، 1/75 درصد 
می شد. سهم کارفرما نیز معادل 4/75 درصد از حقوق کارمندان بیمه شده است که توسط کارفرمایان به شرکت بیمه 
پرداخت می شود. کارمندانی که درآمد روزانه تا 137 روپیه دارند، از پرداخت حق بیمه مستثنی هستند. دولت های ایالتی 

یک هشتم هزینه پزشکی را تا حداکثر 1500 روپیه پرداخت می کنند. 

در حوزه هایی که اخیراً تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند )2016(، در 24 ماه اول، سهم حق بیمه کارمندان 1 درصد 
از حقوق و سهم کارفرما معادل 3 درصد از حقوق کارمند است و کارمندان با حقوق روزانه 137 روپیه از پرداخت حق 

بیمه مستثنی هستند. مبلغ بیمه ای که تحت این طرح به بیمه شد  گان پرداخت می شود، شامل 6 گروه می شود:

1. Employee’ State Insurance Scheme
2. Kanpur
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کامل  پزشکی  مراقبت های  از  خانواده اش  و  خود  می گیرد  قرار  بیمه  تحت  فرد  که  زمانی  از  پزشکی:  بیمه   
برخوردار می شوند و هیچ سقفی برای هزینه های آن وجود ندارد. 

  بیمه بیماری: تا 70 درصد حقوق کارگر بیمه شده در طول بیماری )با گواهی پزشک( و حداکثر تا 91 روز در 
سال به بیمار تحت بیمه خسارت پرداخت می شود. بیمه بیماری برای 34 دسته بیماری بلندمدت و وخیم تا 2 سال 
و 80 درصد حقوق بیمار افزایش می یابد و برای افرادی )زن و مرد( که تحت فرایند عقیم سازی به مدت 7 تا 14 

روز قرار می گیرند، بیمه بیماری معادل تمام حقوق آنها می باشد. 

  بیمه بارداری: این بیمه برای بارداری/زایمان تا 26 هفته و معادل حقوق کامل فرد بیمه  شده پرداخت می شود. 

 بیمه ناتوانی: از روز اول اشتغال تحت پوشش بیمه، صرف نظر از پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه، در صورت 
بروز ناتوانی موقت، بیمه ناتوانی تا 90 درصد حقوق فرد بیمه شده مادامی که ناتوانی او برقرار است، پرداخت 
می شود. در صورت بروز ناتوانی دائمی 90 درصد حقوق به صورت ماهانه و برحسب میزان از دست دادن توانایی 

کسب درآمد )با گواهی هیئت پزشکی( به شخص پرداخت می شود. 

  بیمه افراد تحت تکفل: در صورتی که مرگ متوفی ناشی از خطرات و حوادث شغلی بوده باشد، تا 90 درصد 
حقوق او به صورت ماهانه به بازماندگان تحت تکفل شخص متوفی پرداخت می شود. 

  سایر بیمه ها: از لحظه ورود به اشتغال تحت بیمه برای هزینه دفن فرد بیمه شده مبلغ 10,000 روپیه به بازماندگان 
یا شخص مسئول کفن و دفن پرداخت می شود. همچنین در صورتی که زایمان در محلی که دسترسی به امکانات 
پزشکی نباشد، رخ دهد به زن یا همسر بیمه شده او بیمه زایمان تعلق می گیرد. عالوه بر اینها برای افرادی که دچار 

ناتوانی شده اند مبالغی برای یادگیری مهارت یا بازتوانی جسمی برحسب مورد پرداخت می شود. 

همچنین، در سال 2005 یک طرح بیمه بیکاری معرفی شد که مطابق آن در صورتی که شخص بیمه شده پس از 
3 سال یا بیشتر، به دلیل تعطیلی واحد کسب و کار )شرکت/کارخانه یا هر مکان دیگر(، تعدیل نیرو یا از کارافتادگی 

دائمی کار خود را از دست دهد:

  تا حداکثر 2 سال بیمه بیکاری معادل 50 درصد حقوق دریافت می کند.

  در طول مدت برخورداری از بیمه بیکاری، از امکانات درمانی بیمارستان ها/داروخانه های وابسته به طرح بیمه 
ایالتی کارمندان برای خود و افراد تحت تکفل بهره مند خواهد بود.

  از آموزش فنی و حرفه ای جهت ارتقاء مهارت برخوردار می شود. )6(
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ساختار حاکمیت و تأمین مالی 

ساختار حاکمیت
وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی برای تحقق چشم انداز »هند ماهر« و با هدف اصلی توسعه منابع انسانی تشکیل 
شده است. این وزارت مسئول هماهنگی همه نهادهایی است که در تحول چارچوب توسعه مهارت نقش دارند. همچنین، 
این وزارت موظف به رفع شکاف عرضه/تقاضا نیروی انسانی ماهر، ارتقاء درجه مهارت و ایجاد مهارت های جدید، 
تفکر نوآورانه و استعداد برای مشاغل کنونی و آینده است. البته، اجرای موفق سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی 

2015 نیز بر عهده این وزارت خانه است. 

دو  این  در  کلیدی  ذینفعان  است.  مشترک  آنها  نهادهای ذی ربط  و  بوده  هم  مکمل  مهارت  توسعه  و  کارآفرینی 
ایالتی، کارفرمایان و صنایع می شود. الزم است همه  ادارات دولت مرکزی، دولت های  حوزه شامل وزارت خانه ها و 
مهارت و کارآفرینی  توسعه  با هم هماهنگ و همسو شود. وزارت  مهارت  توسعه  و  ذینفعان کارآفرینی  فعالیت های 
به هماهنگی همه فعالیت های این حوزه ها می پردازد و انتظار می رود دیگر وزارت  خانه ها و نهادهای دولتی و ایالتی به 
وظایف و مسئولیت های خود که در سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی تعیین شده است، با تعهد باال عمل نمایند.

6
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یک ساختار سه الیه برای اجرایی نمودن اهداف مأموریت ملی توسعه مهارت و یک 
صندوق اعتباری سالیانه به ارزش 3000 کرور روپیه برای توسعه کارآفرینی راه اندازی 

شده است
 با توجه به اینکه اهداف سیاست ملی تنها از طریق رویکردی عملیات محور محقق می شوند، جهت اجرا و هماهنگی 
همه فعالیت های مهارت آموزی در سراسر کشور و تحقق اهداف مورد نظر سیاست ملی، مأموریت ملی توسعه مهارت1 
اجرا خواهد شد. مقر فرماندهی این مأموریت وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی است و ساز و کارهای سازمانی جهت 
تحقق اهداف آن در قالب یک ساختار سه الیه اجرا می شود. مأموریت ملی توسعه مهارت دارای یک شورای حاکمیت 
در عالی ترین سطح، یک کمیته راهبری و یک دبیرخانه عملیات در سطوح پایین تر است. در سطح ایالت ها نیز تشکیل 
ایالتی توسعه مهارت مورد تأکید خواهد بود که اهداف آنها در راستای مأموریت ملی است و دارای  مأموریت های 

کمیته راهبری و دبیرخانه عملیات خواهد بود. 

توسعه  ملی  شرکت   ،2)NSDA( مهارت  توسعه  ملی  آژانس  می کنند:  حمایت  را  عملیات  دبیرخانه  دیگر  نهاد  سه 
مهارت )NSDC(3 و اداره کل آموزش )DGT(4. این 3 نهاد همگی در جهت تسهیل روند اجرای مأموریت به صورت 

طولی/عرضی با دبیرخانه عملیات ارتباط دارند. 

شد.  تأسیس  انجمن  یک  قالب  در  مهارت  توسعه  ملی  آژانس   2013 سال  ژوئن  در  مهارت:  توسعه  ملی  آژانس 
فعالیت های این آژانس حول دو محور تضمین کیفیت و تحقیقات سیاستی در حوزه مهارت است. اهم مسئولیت های 

آن عبارت است از:

)NSQF(5 عملیاتی سازی و اجرای چارچوب ملی کیفی سازی مهارت  

  ایجاد و عملیاتی سازی یک چارچوب سنجش کیفیت بر اساس چارچوب ملی کیفی سازی مهارت به منظور 
ارتقاء تطابق نتایج با چشم انداز مهارت که شامل ارائه چارچوبی برای نهادهای آموزش، سنجش و صدور گواهی 

در سراسر کشور می شود. 

  عملیاتی سازی کمیته ملی کیفی سازی مهارت برای تحقق اهداف آژانس

  طراحی و اجرای نظام ملی اطالعات بازار کار

  تهیه پروتکل های ملی ثبت و اعتبارسنجی مؤسسات آموزشی خصوصی 

  ترویج استفاده از لوگوی »هند ماهر« روی گواهی  نامه های مهارت مؤسسات آموزشی

  حمایت از برنامه فلوشیپ توسعه مهارت نخست وزیر

1. National Skill Development Mission 
2. National Skill Development Agency
3. National Skill Development Corporation
4. Directorate General of Training
5. National Skills Qualification Framework
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اداره ملی تحقیقات مهارتNSRD(1( تحت نظارت آژانس ملی توسعه مهارت به عنوان بازوی حمایتی »مأموریت 
ملی توسعه مهارت« برای مشاوره های فنی و تحقیقات ایجاد می شود. این اداره به عنوان اتاق فکر وزارت توسعه مهارت 
و کارآفرینی عمل خواهد کرد و هسته  اصلی توسعه مهارت خواهد بود. اداره ملی تحقیقات مهارت داده ها و تحقیقات 
مشاوره  تحقیقات،  از:  عبارتند  آن  اصلی  مسئولیت های  می کند.  فراهم  را  »مأموریت«  اجرای  جهت  نیاز  مورد  علمی 

سیاستی، شبکه های تبادل دانش و حمایت شغلی. 

شرکت ملی توسعه مهارت: این شرکت در سال 2008 و در قالب مشارکت بخش های دولتی و خصوصی تشکیل 
این شرکت قطب همه  دارند.  اختیار  در  را  از سهام آن  و بخش خصوصی 51 درصد  هند 49 درصد  شد که دولت 

ابتکارهای کوتاه مدت بخش خصوصی است و وظایف آن عبارتند از: 

  شتاب دادن به راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر بازار و قابل رشد از طریق تأمین مالی شامل وام، اعتبار و گرنت
  اجرای برنامه واچر مهارت2

  تشویق ارتباط صنعت و کسب و کارها

  گسترش مراکز آموزش مربی با هماهنگی ایالت ها و شوراهای مهارت های بخشی

  ایجاد و گسترش شوراهای مهارت های بخشی

  انجام همه وظایف محوله از سوی وزارت خانه

اداره کل آموزش: از آوریل 2015 دو محور آموزش و کارآموزی از اداره کل اشتغال و آموزش )DGET(3 وزارت 
نیروی کار و اشتغال به وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی انتقال یافته است که از جمله وظایف سازمانی آن نظارت و 

مدیریت مؤسسات آموزش مهارت و صدور گواهی است. دیگر وظایف مهم این اداره کل عبارتند از: 

 تعیین چارچوب دوره ها، نظام سنجش و ارزیابی، محتوای درسی دوره ها، اعتبارسنجی و صدور مجوز مؤسسات 
آموزشی تحت شورای ملی آموزش فنی 

  تهیه استانداردهای ملی طرح درس، تجهیزات، مقیاس فضای آموزشی، طول دوره ها و روش های آموزشی

  ارائه مشاوره سیاست آموزش به شبکه مؤسسات آموزشی

  هماهنگی فعالیت های مؤسسات آموزشی صنعتی

  راه اندازی برنامه های آموزشی برای آموزش مربیان

  راه اندازی مؤسسات ویژه آموزش زنان

  ارتقاء زیرساخت های میدانی جهت مداخله قدرتمند صنعت در همه ابعاد آموزش از جمله آموزش حین خدمت

  ارائه مشاوره و حمایت فنی از آموزش فنی و حرفه ای در سراسر کشور

1. National Skills Research Division (NSRD)
2. Skills Voucher Programme
3. Directorate General of Employment and Training 
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  عملیاتی سازی قانون کارآفرینی 1961 که با اصالحات همه جانبه ای در دسامبر سال 2014 بازنویسی شده است. 

 عملیاتی سازی طرح های آموزشی مختلف از طریق مؤسسات آموزش صنعتی و مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای

شوراهای مهارت های بخشی )SSCs(: به منظور تضمین تطابق و تناسب فعالیت های حوزه توسعه مهارت نهادهای مختلف 
با نیازهای واقعی صنعت، شوراهای مهارت های بخشی تشکیل شده  است. این شوراها صنعت محور و تحت حاکمیت صنعت 

هستند و نیازهای صنعت را با نیروی کار ماهر پیوند می دهند. از جمله کارکردهای این شوراها عبارت است از: 

  شناسایی نیازهای توسعه مهارت شامل تهیه فهرستی از انواع، میزان و سطح مهارت ها برای کمک به افراد در 
انتخاب راحت تر مهارت مورد نیاز

  تهیه یک برنامه توسعه مهارت بخشی و فهرست مهارت های مورد نیاز

  تعیین استانداردهای مهارت/توانمندی و اعالم آنها در قالب چارچوب  ملی کیفی سازی مهارت 

ملی  چارچوب  مطابق  گواهی  اعطای  و  مجوز  صدور  ارزیابی،  اعتبارسنجی،  فرایندهای  استانداردسازی   
کیفی سازی مهارت

  مشارکت در تعیین هنجارهای اعتبارسنجی، ارزیابی، صدور مجوز و اعطای گواهی در بخش های مختلف 

  برنامه ریزی و تسهیل اجرای طرح های آموزش مربی 

  ترویج مؤسسات آموزش عالی

ناتوانی های خاص و دیگر  نیازهای مهارتی گروه های کمتر برخوردار، اقلیت ها، افراد دارای    توجه ویژه به 
گروه های حاشیه ای  

  تضمین اشتغال با حقوق مناسب برای افرادی که مطابق استانداردهای شوراهای مهارت های بخشی آموزش 
دیده  و گواهی کسب کرده اند. 
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مؤسسات کارآفرینی: در می 2015 مؤسسه ملی توسعه کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی )NIESBUD(1 و 
مؤسسه کارآفرینی هند )IIE(2به وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی منتقل شدند. NIESBUD یک انجمن فعال در حوزه 
آموزش، مشاوره، تحقیقات و نشر در جهت ترویج کارآفرینی است. فعالیت های اصلی آن شامل آموزش، مطالعات 
ارزیابی/تحقیقاتی، تهیه محتوای آموزشی/طرح درس برای دوره های توسعه کسب و کار، اجرای برنامه های توسعه ای 
در خوشه ها و راه اندازی و اداره مراکز رشد و غیره می شود. اهداف مؤسسه کارآفرینی هند نیز عبارت است از: ترویج 
و توسعه کارآفرینی؛ انجام تحقیقات؛ ارائه مشاوره در توسعه کارآفرینی؛ ارائه خدمات مشاوره و پایش به شرکت های 
خرد، کوچک و متوسط و کارآفرینان بالقوه و ارتقاء قابلیت استخدام متقاضیان کار. همچنین، یک کمیته مشورتی ملی 
متشکل از نمایندگانی از همه وزارت  خانه ها/نهادهای ذی ربط، صنعت، دانشگاه، سازمان های تخصصی، نهادهای تأمین 

مالی، کارآفرینان جوان و غیره تشکیل می شود تا فرهنگ کارآفرینی را در سراسر کشور نهادینه  نماید. 

1. National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development 
2. Indian Institute of Entrepreneurship
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تأمین مالی
گرنت(  بر  مبتنی  طرح های  و  ایالت ها  دولت های  مرکزی،  دولت  توسط  بودجه  تأمین  )شامل  دولتی  بودجه های 
محدود هستند و نمی توانند حجم گسترده برنامه های آموزش مهارت در هند را پوشش دهند و در نتیجه منابع جانبی برای 
تأمین بودجه این فعالیت ها ضروری است. بنابراین، همه ذینفعان شامل دولت مرکزی و دولت های ایالتی، شرکت های 
خصوصی/دولتی و خود مردم باید در تجمیع منابع مالی نقدی و غیرنقدی برای توسعه مهارت در هند مشارکت کنند. 

به عبارتی، موفقیت سیاست ملی متأثر از میزان تجمیع منابع مالی ذینفعان است. 

این  ایجاد شده است.  ترغیب توسعه مهارت در کشور  با هدف  و  صندوق ملی توسعه مهارت توسط دولت هند 
صندوق محل جمع آوری همه وجوه نقدی و غیرنقدی است که توسط افراد و نهادهای مختلف برای تحقق اهداف 

صندوق اهدا می شود.

به منظور سازماندهی طیف گسترده سازمان های عالقمند به مشارکت در تحقق مأموریت هند ماهر، دولت ابزاری 
تحت عنوان »بستر تقاضامحور بهینه سازی منابع برای آموزش مهارت«1 طراحی کرده است که به صورت منعطف و بر 
حسب تقاضا به مسائل کمبود مهارت از طریق توسعه مهارت، اشتغال زایی و کاریابی واکنش نشان می دهد. این ابزار 
بنیادها، سازمان های غیر دولتی و اشخاص مختلف جهت  به عنوان عامل گردآوری منابع مالی سازمان ها، شرکت ها، 
استفاده در مداخالت آموزش مهارت از طریق ارتقاء زیرساخت ها و منابع موجود عمل می کند. این بستر به صورت 

دوره ای مورد بازرسی قرار می گیرد تا از به کارگیری منابع برای اهداف تعیین شده اطمینان حاصل شود. 

برای جذب وجوه از صنعت، شرکت ها تشویق می شوند تا 25 درصد از منابع مسئولیت اجتماعی شرکت )CSR(2 را به 
ابتکارهای توسعه مهارت به طور مستقیم یا از طریق صندوق ملی توسعه مهارت اختصاص  دهند. همچنین، شرکت ها باید 
حداقل 2 درصد از صورتحساب پرداخت های کارکنان خود را به ابتکارهای توسعه مهارت تخصیص دهند. این وجوه 

می تواند از طریق شوراهای مهارت های بخشی یا صندوق ملی توسعه مهارت صرف ابتکارهای توسعه مهارت شود. 

1. Resource Optimization for Skilling at Scale Platform
2. Corporate Social Responsibility
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همه طرح های دولتی در کلیه بخش ها تشویق می شوند تا درصد مشخصی )10 درصد( از بودجه طرح را به آموزش 
مهارت نیروی انسانی در مناطق محلی و بخش های مورد نیاز تخصیص دهند. این وجوه می تواند به صورت مستقیم یا از 

طریق صندوق ملی توسعه مهارت هزینه شود. 

تأمین هزینه های آموزش مهارت کاربر نهایی از طریق پرداخت شهریه، یکی از ابزارهای کلیدی تأمین بودجه آموزش 
از  به دلیل عدم توانایی پرداخت شهریه کالس های آموزشی  نباید  انسانی است. دولت معتقد است شهروندان  نیروی 
کسب گواهی های معتبر باز بمانند. لذا، همان طور که قباًل ذکر شد، دولت از طریق تخصیص بورسیه، جایزه، گرنت و 
واچرهای مهارت به تأمین هزینه های مهارت آموزی افراد واجد شرایط می پردازد. همچنین، تمهیداتی اندیشیده می شود 

تا در همه طرح های دولتی پرداخت هزینه ها از طریق روش انتقال مستقیم منافع )DBT(1 انجام شود. 

یک صندوق تضمین اعتباری2 برای توسعه مهارت و مؤسسه ملی متولی تضمین اعتباری )NCGTC(3 برای حمایت از 
ابتکارهای اعطای وام به منظور توسعه مهارت ایجاد شده  اند و می توان از آنها برای ارتقاء تأمین مالی اعتباری در حوزه 
توسعه مهارت استفاده نمود و با گسترش آنها افراد و مناطق بیشتری را پوشش داد. یک صندوق اعتباری نیز برای توسعه 

کارآفرینی به ارزش 3000 کرور4 روپیه توسط نخست وزیر تأسیس شده است. 

1. ساز و کار انتقال مستقیم منافع یا Direct Benefit Transfer راه کار دولت هند جهت پرداخت مستقیم یارانه ها به مردم است که از طریق آن وجوه یارانه 
به طور مستقیم به حساب بانکی مردم واریز می شود. 

2. Credit Guarantee Fund
3. National Credit Guarantee Trustee Company

4. کرور یکی از واحدهای شمارش هندی است . هر کرور معادل 10 میلیون است. 
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پایش و ارزیابی

سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی به صورت یک سیاست نتیجه محور تدوین شده است. بنابراین، ارزیابی 
و پایش مستمر ابتکارها ضروری است تا نحوه عملکرد آنها سنجیده شود و در صورت لزوم، اقدامات اصالحی اجرا 

گردد. هدف اصلی از اجرای ساز و کارهای ارزیابی و پایش، تضمین اجرای موفق ابتکارهای سیاست ملی است. 

اجرای  واحد  یک  ملی  سیاست  مختلف،  ابتکارهای  پیشرفت  و  اجرا  روند  بررسی  برای  دارد  نظر  در  دولت 
سیاست گذاری )PIU(1 ایجاد کند. این واحد تحت نظارت وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی خواهد بود و نمایندگانی 

از نیتی آیوگ2 در آن حضور خواهند داشت. 

وظایف و مسئولیت های واحد اجرای سیاست گذاری عبارتند از:

  تهیه فهرستی از آن دسته فعالیت های سیاست ملی که نیازمند اقدامات گسترده تر و بیشتری هستند. 

  تعیین همه نهادهایی که در اجرای سیاست ملی سهیم خواهند بود و مشخص کردن حوزه فعالیت آنها

به آنها در تهیه جدول زمانبندی و  نهادهای ذی ربط در اجرای سیاست ملی و کمک    هماهنگ کردن همه 
چارچوب کلی انجام وظایف محول شده به آنها

1. Policy Implementation Unit
2. نیتی آیوگ یا NITI Aayog مؤسسه ملی تبدیل هند )National Institution for Transforming India( اتاق فکر دولت هند در دستیابی به اهداف توسعه 

پایدار محسوب می شود. 
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  اولویت دادن به زمانبندی های ابتکارها که به طور مشخص در سیاست ملی تعیین شده اند.

  ایفای نقش هماهنگ کننده برای همه نهادهای مجری سیاست ملی و کمک به آنها برای ارتقاء کارایی و 
بهره وری

  انجام بررسی های ماهانه درباره مراحل تعیین شده سیاست ملی و در صورت رضایت بخش نبودن روند پیشرفت، 
کمک به شتاب دادن به روند اجرا

واحد اجرای سیاست گذاری مسئولیت محقق سازی »مأموریت ملی توسعه مهارت« را بر عهده خواهد داشت و هر 
سه ماه گزارش روند کار، یافته ها و افق پیش رو را به کمیته راهبری مأموریت تقدیم می کند. در واقع، این واحد نهاد 

اصلی متولی اجرای سیاست ملی خواهد بود. 

این منظور، واحد  به  تعیین شده است.  بازه زمانی  اثر، تضمین تحقق اهداف در  فرایند سنجش  اثر: هدف  سنجش 
اجرای سیاست جهت انجام فرایند سنجش اثر، اهداف ساالنه و 5 ساله ای را برای هر یک از ذینفعان تعیین می کند. 
همچنین، این واحد عملکرد ذینفعان را در دوره های سه ماهه  مورد بررسی قرار می دهد. واحد سنجش اثر برای انجام 

بررسی های خود شاخص های پایشی زیر را تعیین کرده است: 

  شمارش/ثبت تعداد جوانان عالقمند به کسب مهارت

  تعداد جوانانی که در دوره های آموزش مهارت ثبت نام کرده اند.

  تعداد جوانانی که در آزمون های مراجع سنجش شرکت کرده  یا از سوی آنها گواهی دریافت نموده اند. 

  رتبه مهارتی متقاضیان )کسب مهارت(

  تعداد مراکز/مؤسسات معتبر/وابسته ارائه کننده خدمات آموزش مهارت

  تعداد مربیان مجوزدار در هر بخش

  تعداد مشاغلی که برای آنها بسته های کیفی سازی و استانداردهای حرفه ای ملی تعریف شده است.

  زیرساخت های عمومی موجود که برای آموزش ارتقاء یافته اند.

  تعداد افراد ماهر شاغل در خارج از کشور

  کاهش شکاف عرضه و تقاضای بخشی

  میزان تجمیع منابع مالی خصوصی برای توسعه مهارت و کارآفرینی

  درصد ثبت نام گروه های حاشیه ای اجتماعی و جغرافیایی در برنامه های آموزشی

  درصد جوانان ماهر خوداشتغال

  زیرساخت های تخصیص یافته به حمایت از کارآفرینی

  تعداد مدارس دارای دوره های آموزش مهارت و کارآفرینی
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  درصد خوداشتغالی در گروه های حاشیه ای اجتماعی و جغرافیایی

به کمک واحد اجرای سیاست، پایش اجرای ابتکارهای سیاستی و در صورت نیاز انجام اصالحات راحت تر خواهد 
بود. ارزیابی های میان مدت از روند اجرای سیاست ملی نیز توسط یک مؤسسه ثالث انجام خواهد شد. در نهایت، پس 

از 5 سال از شروع اجرای سیاست ملی می توان آن را بر اساس نتایج بدست آمده مورد بررسی و بازبینی قرار داد. )2(
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وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی
این وزارت مسئول هماهنگ سازی فعالیت های حوزه توسعه مهارت در سراسر کشور، حذف شکاف بین عرضه و 
تقاضای نیروی کار ماهر، ایجاد چارچوب آموزش فنی و حرفه ای، ارتقاء مهارت و ایجاد مهارت های جدید در نیروی 
با استاندارد باال مهارت های نیروی کار کشور را توسعه دهد تا هدف  با سرعت و  کار است. این وزارت قصد دارد 
با باالترین کیفیت محقق شود. در این راه، وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی چندین  »هند ماهر« در اسرع وقت و 
بازوی عملیاتی دارد: آژانس ملی توسعه مهارت، شرکت ملی توسعه مهارت، صندوق ملی توسعه مهارت و 33 شورای 
مهارت بخشی به همراه 187 مؤسسه آموزشی ثبت شده در شرکت ملی توسعه مهارت. مهم ترین سازمان ها و نهادهای 
وابسته به وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی )در بخش قبل این نهادها معرفی شده اند، در اینجا نیز به طور مفصل تر به 

آنها پرداخته می شود(، عبارتند از:

آژانس ملی توسعه مهارت: آژانس ملی توسعه مهارت در سال 1860 در قالب یک انجمن تأسیس شده است که 
هدف آن هماهنگ سازی همه فعالیت ها و اقدامات حوزه توسعه مهارت کشور است. عالوه بر تهیه و اجرای چارچوب 

ملی کیفی سازی مهارت، این آژانس وظایف و فعالیت های دیگری نیز دارد که برخی از آنها عبارتند از: 

  فراهم کردن بستر تحقق اهداف مورد نظر دوازدهمین برنامه پنج ساله

  هماهنگ سازی و همسوسازی رویکرد وزارت خانه ها/دولت های محلی، شرکت ملی توسعه مهارت و بخش 
خصوصی نسبت به توسعه مهارت در کشور

  عملیاتی سازی چارچوب ملی کیفی سازی مهارت به منظور تحقق الزامات بخش ها با حداکثر کیفیت و استاندارد

  جمع آوری منابع بودجه ای مازاد برای فعالیت های توسعه مهارت از منابع مختلف مانند سازمان های بین المللی، 
سازمان های چندجانبه و بخش خصوصی 

  ارزیابی طرح های کنونی حوزه توسعه مهارت به منظور سنجش کارایی آنها و پیشنهاد اصالحات جهت بهبود 
کارایی 

  ایجاد یک پایگاه داده ملی در حوزه توسعه مهارت شامل سیستم اطالعات بازار کار 

  تأمین نیازهای مهارتی گروه های خاص و حاشیه ای

  تهیه و اجرای ابتکار نوآوری مهارت ها از طریق یک کمیته تخصصی

  انجام کلیه امور محوله از سوی دولت هند

1

1-1



بخش سوم: نهادهای حوزه اشتغال94

شرکت ملی توسعه مهارت: این شرکت در قالب مشارکت بخش خصوصی و دولتی و با هدف سرعت بخشیدن به 
فعالیت های توسعه مهارت تأسیس شده است. شرکت ملی توسعه مهارت در نوع خود یک نمونه منحصر به فرد است 

که فلسفه ایجاد آن بر سه محور استوار است:

  ایجاد مؤسسات با کیفیت و بزرگ در حوزه آموزش فنی و حرفه ای 

  ارائه بودجه در قالب سرمایه صبور1 )سرمایه گذاری بلندمدت( شامل گرنت و اعتبار به منظور کاهش خطر سرمایه گذاری

  ایجاد نظام های حمایتی پایدار برای توسعه مهارت، از جمله شوراهای مهارت بخشی

  اهداف اصلی شرکت ملی توسعه مهارت عبارتند از: 

  ارتقاء مهارت های کشور به سطح استانداردهای بین المللی از طریق ارتقاء مشارکت صنعت و تهیه چارچوب های 
مورد نیاز برای استانداردها، تضمین کیفیت و مواد درسی

مدل های  طریق  از  مهارت  توسعه  حوزه  در  خصوصی  بخش  ابتکارهای  هماهنگ سازی  و  حمایت  ارتقاء،   
مشارکت بخش خصوصی و دولتی و افزایش مشارکت مالی و عملیاتی بخش خصوصی

  اولویت بندی ابتکارها بر حسب میزان تأثیرگذاری 

این شرکت تاکنون توانسته است به 5/2 میلیون دانش آموز آموزش مهارت ارائه نماید و 235 مورد مشارکت بخش 
خصوصی برای ایجاد ظرفیت و آموزش که هر یک حداقل 50,000 نفر را در طول حدود 10 سال آموزش داده اند، 

ایجاد کند. دیگر دستاورهای این شرکت عبارتند از: 

  38 شورای مهارت بخشی در بخش های خدمات، تولید، کشاورزی و بخش های غیررسمی تصویب شده است. 
این بخش ها شامل 19 بخش با اولویت باال و 25 بخش تعیین شده در ابتکار ساخت هند هستند. 

2)NOS( 1386 بسته کیفی سازی با 6,774 استاندارد حرفه ای ملی  

  ارائه آموزش حرفه ای در 10 ایالت که شامل بیش از 2,400 مدرسه می شود. 

  سیستم مدیریت توسعه مهارت )SDMS(3 با 1,400 شریک آموزشی، 28,179 مرکز آموزشی، 16,479 مربی، 
20 پورتال شغل، 77 آژانس سنجش و 4,983 کارشناس ارزیابی. 

صندوق ملی توسعه مهارت: در سال 2009 دولت هند به منظور تجمیع بودجه های دولتی و غیردولتی توسعه مهارت 
در سراسر کشور، صندوق ملی توسعه مهارت را بنیان نهاد. این صندوق که از بخش های مختلف در تأمین بودجه آن 
مشارکت می شود، توسط مؤسسه امانی4 )تراست( که دولت هند تشکیل داده است حمایت می شود. مؤسسه امانی وجوه 
خیریه و کمک های نقدی و غیرنقدی نهادهای مختلف را دریافت کرده و در اختیار صندوق می گذارد. یک هیئت امناء 

مدیریت و اداره امور صندوق و یک مدیر کل وظیفه مدیریت امور اجرایی مؤسسه امانی را برعهده دارد. 

1. سرمایه صبور یا patient capital نوعی سرمایه گذاری بلندمدت است که در آن برگشت سرمایه و سودآوری در بلندمدت خواهد بود. 
2. National Occupational Standards 
3.Skill Development Management System
4. Trust 
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اهداف صندوق از طریق شرکت ملی توسعه مهارت که یک شرکت غیرانتفاعی است محقق می شود. این شرکت 
وجوه صندوق را در اختیار شرکت ها، تعاونی ها و مؤسساتی می گذارد که به خدمات آموزش مهارت می پردازند. تا 
مارس 2015 این صندوق معادل 2,333 کرور روپیه در اختیار شرکت ملی توسعه مهارت گذاشته است تا در برنامه های 

توسعه مهارت از جمله گواهی ملی مهارت و طرح جایزه نقدی استار )star( هزینه نماید. 

توسعه  ملی  شرکت  توسط  مستقل  صنعت محور  نهادهای  قالب  در  شوراها  این   :)SSCs( مهارت بخشی  شوراهای 
مهارت تشکیل می شوند. این شوراها نهادهای کیفی سازی و استانداردهای حرفه ای را ایجاد می کنند، چارچوب های 
صالحیت و توانمندی را تعیین می کنند، مسئولیت اجرای برنامه های آموزش مهارت و آموزش مربی را بر عهده دارند، 
مجری مطالعات شکاف مهارتی بخش ها هستند و دانش آموزان را مطابق استانداردهای حرفه ای ملی ارزیابی کرده و به 

آنها گواهی می دهند. 

در حال حاضر 37 شورای مهارت بخشی فعالیت دارند که بیش از 667 نماینده شرکتی در هیئت مدیره آنها حضور 
دارند. وزارت توسعه مهارت و کارآفرینی همکاری نزدیکی با این شوراها دارد و به کمک آنها کارگاه های کارآموزی 

برگزار می کند. فهرست این شوراها در جدول 2 نمایش داده شده است. 

جدول 2: شوراهای مهارت بخشی

39 شورای مهارت بخشی جهت پوشش همه بخش های اصلی

بخش 
اولویت دار

- خودرو

- خرده فروشی

- فناوری 
اطالعات

* رسانه ها و سرگرمی
* مراقبت های 

بهداشتی
* سنگ و جواهرات

* چرم
* الکترونیک

* خدمات مالی، 
بانکداری و بیمه

- لجستیک

- مصرف

- فرآوری 
مواد غذایی

 علوم زیستی
 مهمانداری
 نساجی و 
بافت سنتی
 پوشاک

 صنایع دستی
 انرژی

 آهن و فوالد

- هیدروکربن ها

- شیمیایی و 
پتروشیمی

- مبلمان

- مشاغل سبز

- خدمات 
عمومی

بخش 
دارای 

نیروی کار 
زیاد

- مخابراتالستیک

- کاالهای 
سرمایه ای

- کشاورزی

هوانوردی و 
هوافضا

معدن

 ورزش
 رنگ ها و 

پوشش ها
 نمای  داخلی و 
بیرونی ساختمان

ابزارآالت

بخش های 
غیررسمی

کارگران زیبایی و رفاه- لوله کشی
خانگی 

)خدمتکاران(

2010-112011-122012-132013-142014-152015-16
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اداره کل آموزش: اداره کل آموزش متشکل از دو دبیرخانه آموزش و کارآموزی است. این اداره شامل مؤسسات 
آموزش صنعتی در ایالت ها، مؤسسات آموزش پیشرفته، مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای منطقه ای )RVTI(1 و دیگر 
مؤسسات آموزشی می شود که از طریق آن برنامه های آموزشی متناسب با دانش آموزان، مربیان و صنعت ارائه می شود. 

کارکردهای اصلی این اداره عبارت است از:

  تهیه سیاست های کلی، هنجارها و استانداردهای آموزش فنی و حرفه ای

  متنوع سازی، به روزرسانی و گسترش امکانات آموزشی از نظر مربیان و کارشناسان

  اجرا، مدیریت و گسترش پوشش طرح های کارآموزی تحت قانون کارآموزی مصوب سال 1961 

  سازمان دهی برنامه های آموزش حرفه ای زنان 

  ارائه مشاوره اشتغال و راهنمای حرفه ای

قبایل و طبقات  ناتوانی جسمی،  )افراد دارای  ارتقاء مهارت برای گروه های حاشیه ای  برنامه های ویژه  ارائه    
اجتماعی پایین و غیره( به منظور ایجاد فرصت اشتغال با درآمد و خوداشتغالی برای آنها

  جمع آوری و انتشار اطالعات حوزه بیکاری و اشتغال و ترویج رویکرد واحد گزارش دهی )7(

مؤسسه کارآفرینی هند: این مؤسسه در سال 1996 به اهتمام وزارت صنعت آن زمان )وزارت شرکت های خرد، 
به  ارائه خدمات آموزش، تحقیقات و مشاوره  با هدف  و  نهاد ملی مستقل  به عنوان یک  کوچک و متوسط کنونی( 
از فعالیت های اصلی این مؤسسه  به ویژه در حوزه توسعه کارآفرینی تشکیل شد. برخی  شرکت های خرد و کوچک 

عبارتند از: 

  مؤسسه کارآفرینی هند 2 دسته فعالیت  آموزشی دارد. دسته اول شامل کمک به مؤسسات آموزش پیشرفته 
می شود که در قالب 3 نوع برنامه شامل یک برنامه آموزش مربیان )ToT(2 و دو برنامه توسعه مهارت و کارآفرینی 
)ESDP(3 ارائه می شود. دسته دوم شامل آموزش برای مؤسساتی غیر از مؤسسات آموزش پیشرفته می شود. در 
همین راستا، این مؤسسه 36 دوره آموزش کارآفرینی بین 36 ساعت تا 15 روز را به صورت رایگان یا با حداقل 

هزینه به متقاضیان ارائه می کند. 

با  و  به درخواست  یا  به صالحدید خود  را  توسعه شرکت  و  تحقیقات حوزه رشد  و  مطالعات  این مؤسسه    
هزینه نهادهای دیگر انجام می دهد و به شرکت های خرد، کوچک و متوسط در این حوزه خدمات مشاوره ارائه 
می نماید. همچنین، این مؤسسه نقش اتاق فکر دولت مرکزی و دولت های محلی را در تدوین سیاست های حوزه 
شرکت های خرد، کوچک و متوسط ایفا می کند و به ارزیابی و سنجش طرح های دولت مرکزی و دولت های 

محلی در حوزه این شرکت ها نیز می پردازد. 

  این مؤسسه سمینارها و کارگاه هایی را به منظور به اشتراک گذاری تجارب برنامه های خوداشتغالی و کارآفرینی 
1. Regional Vocational Training Institute 
2. Training of Trainers 
3. Entrepreneurship and Skill Development Programme
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و  مشکالت  می کند  سعی  کارآفرینان1  اجالس  برگزاری  با  همچنین،  می کند.  برگزار  جاری  موضوعات  درباره 
چالش های آنها را در اجرا و مدیریت موفقیت آمیز پروژه ها شناسایی نماید و به آنها در رفع این مشکالت مشاوره دهد. 

مؤسسه ملی کارآفرینی و توسعه کسب و کار های کوچک: این مؤسسه یک انجمن وابسته به وزارت شرکت های 
خرد، کوچک و متوسط است که به فعالیت هایی شامل مطالعه، مشاوره، آموزش و نشر در جهت ترویج کارآفرینی 
می پردازد و از سال 2007 از نظر مالی خودکفا شده است. با توجه به نزدیکی حوزه فعالیت این مؤسسه با حوزه های 

ذی ربط وزارت توسعه اشتغال و کارآفرینی، در اینجا به اختصار معرفی می شود. 

تاکنون  است  توانسته  و  نظام مدیریت شده  اخذ گواهی ISO 9001 در حوزه  به  موفق  این مؤسسه در سال 2008 
260,000 نفر را آموزش دهد و در سال 15-2014 موفق شد به 240,000 شرکت کننده در راه اندازی واحد کسب و 
کار کمک نماید و به2,274,000 نفر در به دست آوردن شغل با درآمد کمک نموده است. از مهم ترین فعالیت های این 

مؤسسه می توان به موارد زیر اشاره نمود: 

  ارائه انواع برنامه های آموزشی شامل برنامه آموزش مربیان، برنامه توسعه مدیریت، برنامه های توسعه کارآفرینی 
و برنامه  های تخصصی برای گروه های دارای نیازهای ویژه

  مطالعات سنجش/تحقیقات: در کنار انجام تحقیقات و مطالعات پایه، این مؤسسه به ارزیابی و بررسی طرح ها 
و برنامه های مختلف دولت در حوزه کارآفرینی نیز می پردازد. 

در  سخت(  و  نرم  )مداخالت  توسعه ای  برنامه های  در  فعاالنه  صورت  به  مؤسسه  این  خوشه ای:  مداخالت    
خوشه های مختلف مشارکت دارد و تاکنون در 24 خوشه صنعتی پروژه اجرا نموده است. 

  فعالیت های بین المللی: این مؤسسه در قالب فلوشیپ های وزارت امور خارجه برنامه های آموزشی 8 هفته ای 
برای متقاضیانی از کشورهای مختلف اجرا می کند. همچنین، این مؤسسه برای سازمان های خارجی نیز برنامه های 
آموزشی طراحی و اجرا می کند و به کشورهای دیگر در حوزه های سنجش و ارزیابی ظرفیت منطقه ای کمک های 

مشاوره ای ارائه می دهد. 

  خدمات مشاوره: این مؤسسه در حوزه کارآفرینی به شرکای مختلف به ویژه شرکت های خرد، کوچک و 
کارآفرینی  آموزش  در حوزه  که  و خصوصی(  )دولتی  دیگر  مؤسسات  به  همچنین،  می دهد.  مشاوره  متوسط 
فعالیت دارند، خدمات مشاوره ارائه می کند. دولت مرکزی و دولت های محلی نیز از خدمات این مؤسسه در 

حوزه سیاست ها و برنامه های کارآفرینی بهره مند می شوند. )7(

1. Entrepreneurs Meet
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1)MLE( وزارت نیروی کار و اشتغال
از  حمایت  آن  وظیفه  مهم ترین  که  است  هند  قدیمی  وزارت خانه  های  از  یکی  اشتغال  و  کار  نیروی  وزارت 
حقوق کارگران و اقشار آسیب پذیر و محروم کشور و نیز ایجاد محیط کار سالم جهت افزایش تولید و بهره وری و 
هماهنگ کردن خدمات اشتغال و آموزش مهارت است. همچنین، این وزارت در زمینه افزایش رفاه و تأمین اجتماعی 
در بخش های سازمان یافته و سازمان نیافته جامعه فعالیت دارد. این اهداف از طریق اجرای قوانین و مقررات کار محقق 
را  آن  رسالت  و  اهداف  تحقق  که  است  متعددی  زیرمجموعه  نهادهای  و  سازمان ها  دارای  وزارت خانه  این  می شود. 

امکان پذیر می نمایند. )5(

هیئت مرکزی آموزش کارگران )CBWE(2: این هیئت یکی از نهادهای مستقل وزارت نیروی کار و اشتغال است. 
این هیئت در سال 1958 در قالب طرح آموزش کارگران آغاز به کار کرد که هدف آن ایجاد یک نیروی کار فرهیخته 
و ماهر و تغییر فضای محیط کار در بخش های سازمان یافته، سازمان نیافته و مناطق روستایی بود. به منظور دستیابی به این 
اهداف، هیئت مرکزی برنامه های آموزشی مختلفی را برای کارگران بخش های رسمی و غیررسمی در سطح ملی و 
منطقه ای از طریق 50 دبیرخانه منطقه ای آن در سراسر کشور و نیز مؤسسه آموزش کارگران هند )IIWE(3اجرا می نماید. 
نیاز برای رشد همه جانبه شخصیت  برنامه های آموزشی کارگران شامل مجموعه کاملی از دانش و مهارت های مورد 
کارگران، درک نقش اجتماعی آنها و نیز شناخت بهتر وضعیت، حقوق و مسئولیت های آنها است. مطابق فلسفه هیئت 
بهتر  شناخت  به  قادر  را  فرد  باید  آموزش  بلکه  نیست،  مهارت  یادگیری  یا  باسوادی  معنی  به  آموزش صرفاً  مرکزی، 
اصلی  محور  کارگران  همه جانبه  توانمندی سازی  لذا،  نماید.  جامعه  و  کار  محیط  خانواده،  به  نسبت  مسئولیت هایش 
همه برنامه های هیئت مرکزی است. این هیئت تحت قانون ملی تضمین اشتغال روستایی )ماهاتما گاندی( و طرح ملی 
معاش کارگران روستایی  و  اشتغال  ارتقاء وضعیت  برای  را  متعددی  فعالیت های  و  برنامه ها  اشتغال روستایی،  تضمین 
اجرا می کند، از جمله: برنامه 2 روزه ارتقاء آگاهی روستاییان، برنامه اردوی 4 روزه توانمندسازی کارگران روستایی، 
آموزش 45 روزه مربیان )بخش سازمان یافته(، برنامه 2 روزه توسعه شخصیت )بخش سازمان یافته(، سمینار 2 روزه ویژه 
کارگران بخش سازمان نیافته، سمینار 2 روزه ویژه والدین کودکان کار )بخش سازمان نیافته( و برنامه کیفیت زندگی 

برای کارگران بخش سازمان نیافته. )3(

کمیساریای عالی نیروی کار )CLC(4: کمیساریای عالی نیروی کار که تحت عنوان سازمان مرکزی روابط صنعتی5 
نیز شناخته می شود، در سال 1945 جهت هماهنگی روابط صنعتی در بین نهادهای دولتی هند تأسیس شد. وظایفی که 

این نهاد بر عهده دارد، عبارت است از: 

  پیشگیری و رفع اختالفات صنعتی

1. Ministry of Labour and Employment 
2. Central Board for Workers Education
3. Indian Institute of Workers Education 
4. Chief Labour Commissioner 
5. Central Industrial Relations Machinery 
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99 بازار کار و سیاست ملی توسعه مهارت و کارآفرینی کشور هند

  اجرای مقررات و قوانین کار

  برخی مسئولیت های شبه حقوقی/قضایی

  تأیید عضویت در اتحادیه  کارگری

  وظایف دیگری از قبیل حضور در دادگاه به عنوان نماینده وزارت کار، تحقیق و تفحص درباره شکایات، 
حضور در کمیته های پارلمان به توصیه وزارت و غیره. )4(

اداره کل اشتغال )DGE(1: این سازمان مسئول هماهنگی همه فعالیت های حوزه آموزش فنی و حرفه ای از جمله 
خدمات اشتغال و آموزش زنان می باشد. خدمات اشتغال از طریق شبکه سراسری تبادالت اشتغال انجام می شود. در کنار 
مؤسسات آموزش صنعتی که زیر نظر مستقیم دولت مرکزی هستند، اداره کل اشتغال برخی از طرح های آموزش فنی و 
حرفه ای در برخی حوزه های تخصصی را تحت نظارت مستقیم خود اجرا می کند. تهیه چنین طرح هایی به ویژه در سطح 
ملی و در حوزه سیاست ها، استانداردها و روش های مشترک، آموزش مربیان و آزمون های صنفی از مسئولیت های ویژه 

اداره کل اشتغال است. برخی از مهم ترین حوزه های فعالیت این سازمان عبارتند از: 

  ابتکارهای جدید

  خدمات ملی اشتغال

  خدمات ملی حرفه ها

  دسته بندی حرفه ای مشاغل

  اجرای قانون اعالم اجباری فرصت های شغلی

  انتشار دستورالعمل ملی خدمات اشتغال

اداره کل خدمات مشاوره کارخانه ها و مؤسسات نیروی کار )DGFASLI(2: این اداره کل در سال 1945 با هدف 
ارائه مشاوره به دولت مرکزی و دولت های محلی درباره اجرای قانون کارخانه ها3 و هماهنگ کردن خدمات بازرسی 
کارخانه ها در سراسر کشور ایجاد شد. این اداره کل در تدوین سیاست های ملی حوزه سالمت و ایمنی حرفه ای در 
کارخانه ها و بنادر به وزارت اشتغال و نیروی کار مشاوره فنی می دهد. همچنین، به کارخانه ها درباره مشکالت مختلف 

ایمنی، سالمت، رفاه و بهره وری کارگران خدمات مشاوره ارائه می کند. 

اداره کل ایمنی معادن )DGMS(4: این اداره در واقع واحد تنظیمی دولت هند در حوزه ایمنی معادن و میادین نفتی 
است. هدف غایی این نهاد ارتقاء استانداردهای سالمت و ایمنی و بهبود عملکرد در صنعت معدن و صنایع باالدستی 

نفت است که به روش های زیر محقق می شود:

  اجرای راهبردهای سالمت و ایمنی
1. Directorate General of Employment 
2. Directorate General of Factory Advice and Labour Institutes
3. Factories Act
4. Directorate General of Mines Safety 
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  ارتقاء مستمر فرایندها

  استفاده بهینه از منابع

  حفظ و ارتقاء رفتار متعهدانه و حرفه ای کارکنان خود

سازمان صندوق بازنشستگی کارمندان )EPFO(1: این سازمان به عنوان بزرگ ترین سازمان تأمین اجتماعی دنیا از نظر 
تعداد مراجعه کننده و حجم تبادالت مالی، در سال 1951 تأسیس شده است. هدف اصلی این سازمان افزایش کیفیت 
و سطح پوشش برنامه های حمایتی و تأمین اجتماعی برای افراد بازنشسته، از کارافتاده و بیکار است. در همین راستا، 
این سازمان می کوشد با به کارگیری جدیدترین فناوری ها )به ویژه فناوری اطالعات و دیجیتال( سطح دسترسی افراد به 

برنامه های خود را افزایش و سرعت و کیفیت ارائه خدمات خود را ارتقاء دهد. 
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