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 "حرفه"مفهوم شناسي واژه 

 

اصطالح شناسی فنی )علمی( یا ترمینولوژی به مطالعه و زمینه فعالیت های مرتبط با جمع آوری، توصیف، پردازش 

و ارائه واژگان از قبیل اصطالحات متعلق به یک حوزه علمی جهت ایجاد یک زبان مشترک گفته می شود. حوزه 

رشته علمی مربوطه نیست و یک حوزه بین رشته ای قلمداد می گردد. وجود حداقل یک واژه شناسی مستقل از 

زبان مشترک جهت تبیین و انتقال مفاهیم، اصول , قوانین و کابردهای علمی در هز حوزه علمی ضروری است. 

و ماهیت آموزش و تربیت فنی و حرفه ای به عنوان یکی از شاخه های حوزه آموزش بدلیل بین رشته ای بودن 

خاص آن,  نیازمند یک مجموعه و نظام  منسجمی از واژگان فنی و علمی است که بتواند این زبان مشترک را 

از جمله واژگانی است که کاربرد زیادی در آموزش فنی و حرفه ای  "حرفه ای " یا "حرفه"ه واژ. [1]بوجود آورد

تفاسیر مختلفی شده  تعاریف و ،ا دچار برداشت هادر نظام آموزشی کشور، در طول زمان و نوع آموزش هدارد و 

یل به برخی از آنها اشاره می شود. این واژه در کنار واژگانی از قبیل شغل، وظیفه، تکلیف کاری، است که در ذ

 کارراهه، پیشه، کسب و کار و... نیازمند یک نظام واژگانی منسجم دارد.

قانون نظام جامع آموزش و تربيت  -حيت حرفه ايالحرفه به عنوان بخشي از نظام چارچوب ص -1

تعریف  را واحد حرفه ها در سطح صالحیت ملیای از حرفهمجموعه این قانون،  :[2]فني و حرفه اي

ای از مشاغل است که شباهت معقولی از نظر کارها، دانش، مهارت حرفه نیز مجموعه کرده است. همچنین

ای های حرفهای باید مبتنی بر شایستگیارچوب صالحیت حرفهطراحی چه .و نگرشهای مورد نیاز دارد

های های عمومی باشد. شایستگیای و شایستگیهای فنی، غیرفنی از قبیل اخالق حرفهشامل شایستگی

ای منسجم از دانش، مهارت و نگرش مبتنی بر کارهای درون یک حرفه ای باید بر اساس مجموعهحرفه

بندی ید تا باالترین سطوح با توجه به نوع مشاغل و حِرَف و بر اساس نظام طبقهتدوین گردد. این طراحی با

 .مشاغل و حِرَف کشور انجام شود

 

سازمان جهانی کار در : [3]"آيلو"سازمان جهاني كار  -حرفه به عنوان مجموعه اي از مشاغل -2

مجموعه ای از  را بصورت )ccupationO(، حرفه 8002استاندارد طبقه بندی مشاغل و حرف در سال 

 که شباهت معقولی از نظر کارها، دانش و توانائی های مورد نیاز دارد.  تعریف کرده استمشاغل دنیای کار 

 

 

مشغولیت  )ccupationO ( حرفه : ]4[بانك جهاني -حرفه به عنوان مشغوليت اصلي فرد در زندگي -3

است. استاندارد حرفه ای، حداقل های مورد انتظار دنیای کار در یک حرفه را  اصلی فرد در طول زندگی



2 

، خانه دار، کار است )مانند حسابدارو دنیای مرتبط با فرد و نقش وی در بازار  ،حرفه نشان می دهد.

در حالی که  ،دن(. اکثر حرفه ها در بخش های مختلف وجود دارجوشکار، پرستار ، مهندس ساختمان

یک حرفه مجموعه ای از مشاغل  مربوط به بخش خاصی است. مهندس معدن(مانند برخی از حرفه ها )

 است که شباهت معقولی از نظر کارها، دانش و توانائی های مورد نیاز دارد. 

 

بخشی از  )Vocational(آموزش حرفه ای  : ]5[ يونسكو -حرفه به عنوان بخشي از جريان آموزش -4

طور جامع و ای بهآموزش و تربیت فنی و حرفهواژه  آموزش و تربیت فنی و حرفه ای است.در یک واژه 

جمله آموزش عمومی، مطالعه و بررسی های فرآیند آموزشی ازمبسوطی استفاده شده و شامل تمام جنبه

شناخت و درک دانش مرتبط با  ها،شهای عملی، نگرآوری و کسب مهارتو علوم وابسته و فراهم فناوری

ای با آموزش و تربیت فنی و حرفه های مختلف اقتصادی و زندگی اجتماعی است. حرفه و شغل و بخش

 شود:موارد زیر بیشتر شناخته می

  ،الف( بخش الینفک و اساسی آموزش عمومی 

  ای و مشارکت مؤثر در دنیای کار،های حرفهب( ابزار آمادگی در حوزه 

   )العمر و آمادگی برای شهروند مسئول،ای از یادگیری مادامجنبهج 

  ای برای ارتقا توسعه محیطی پایدار،د( وسیله 

  .)هـ( روشی برای کاهش فقر )فقرزدایی 

 

سال  ،و حرفاستاندارد طبقه بندی مشاغل  در : [3] سازمان جهاني كار -متخصصحرفه به عنوان  -5

 مستلزم طور ویژه که به ت هستند،رمها با سطح چهار حرفه هایی )Professional( متخصصین، 8002

ل قاب پیشینه سبراسا و خالقیت گیری م تصمی پیچیده، یلمسا حل به نیاز که است وظایفی انجام

 ویژه ورط به محولهیف وظادارد.  تخصصی های حوزه در عملی و  )وریئت( نظری دانش از ای مالحظه

 ها، بیماری درمان و تشخیص معین، ای حوزه در بشری دانش گسترش برای پژوهش و ل تحلیلشام

حرفه  .است تولید و ساخت فرایندهای وت آال ماشین ساختارها، راحیط و دیگران به دانشل کردن منتق

 بسیار حسط ،موارد برخی در وت مد والنیط آموزش به نیاز لیک ورط به ،تمهارح از سط این ها در 

 درک توانایی ملشا معمول ورط به هاتمهار ین. ادارد فردی بین یطابارت های تمهار و دانش از باالیی

 اجرایی، عملکردهای تصاویر، ها، تابک مانند هایی رسانه با طابارت برقراری و نوشتاری مطالب پیچیدگی

 ،تمهار حسط این  با شده بندی هحرفه های طبق از هایی نمونه .است شفاهی ایئه هارا و ها گزارش

 پرستاران ها،دان  موسیقی عمومی، پزشکان متوسطه، آموزش سمدار معلمان عماران،م ، مهندسان ملشا

 .هستند ای رایانه هایم سیست گرانل تحلی و
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فرهنگ فارسی معین تعریف حرفه بصورت پیشه، در  : فرهنگ فارسي -كسب و كارحرفه به عنوان  -6

 ،منسوب به حرفه تعریف شده است. مدرسه حرفه یی "حرفه یی"کسب و کار و صناعت بیان شده و 

مدرسه ای است که در آن صنایع مختلف را به شاگردان یاد می دهند.  در فرهنگ فارسی دهخدا، برای 

واژه حرفه، تعاریفی همچون پیشه، شغل، حرفت، صناعت که روزی بدان بدست آرند، کار  و کسب آمده 

 است.

 

شخصي كه بطور رسمي از يك انجمن حرفه  :  فرهنگ كسب و كار -شايستگي   عنوانبه  "حرفه اي" -7

مي كند.  دريافتمجوز آموزي، به موجب تكميل دوره اي از مطالعات يا تجربه    (Profession)خاص  اي در يك حرفه 
 را دارا است. قابل اندازه گيري در برابر مجموعه اي از استانداردها الزم و  شايستگي ،اين شخص
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