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تــا پیش  از دوران صنعتي و به وجود آمدن نیروي 
كار كارخانه اي، شــغل به این معني كه ما امروز آن 
را »كار« مي دانیم وجود نداشــته است. كار در برابر 
مزد مشخص وجود نداشت و ساعت كاري هنوز ابداع 
نشده بود. شغل،  دستمزد و ساعات كار، مثل ماشین 
بخار و دیگر نوآوري هــاي دوران صنعتي، پدیده اي 

مربوط به سه قرن پیش است.
در این دوران كار از بیرون و از كشــتزارها به درون 
كارخانه هــا نقل  مكان كرد و از نظر زماني ســاعات 
كار بــه جاي طلوع و غروب خورشــید و یا فصل ها، 
از ســاعت پیروي كرد. دستمزد را نیز بر پایة ساعت 
كاركرد محاســبه كردند و این از ویژگي هاي شغل 

شد.
در آینده نیــز مردم همچنان كار خواهند كرد، اما 
پرداخت به آنان تغییر مي كند. روابط كار، ادارة منابع 

انساني، قوانین كار و بازار كار سراسر متحول خواهد 
شــد. اتحادیه هاي كارگري اعتبار خود را از دســت 

خواهند داد و دلیل وجودي آن ها از بین مي رود.
تقسیم كار صنعتي كه بر پایة تقسیم كار كشاورزي 
میان زنان و مردانـ  براي شــكار، نگهداري بچه ها و 
خانه داري به وجود آمده بود، در اقتصاد آینده مفهوم 
خود را از دســت خواهد داد و بسیاري از شغل ها نیز 

از میان مي روند.
آدام اسمیت در ســال 1776، تقسیم كار را از 
بزرگ ترین پیشرفت هاي بشر دانست و از هنگام ابداع 
این راهبرد تا پایان دوران صنعتي، تقسیم تخصصي 
و حرفه اي كار، به راســتي با اهمیت و سودمند بوده 
اســت. ولي در اقتصاد نوین و دانش پایه، این وضع 

دگرگون مي شود.
در ثروت آفرینــي نوین،  بیشــتر كارها و فعالیت ها 

مهارت موقت
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هنرآموز خود كه متعلق به نســل قبلي اســت،  یك 
شغل را 30 سال حفظ كند. بازار كار دگرگون شده 

اجازة این عمل را به او نمي دهد. 
سخن آن بزرگ به یادم آمد كه در آموزش وپرورش،  
فرزندان را براي دیروز پرورش مي دهیم. ... در 
حالي كه نســل فردا متعلق به فرداهاست. فردا دیگر 
آچار و پیچ گوشــتي در دســتان كارگران نیســت. 
كارخانه ها مســتقر روي صفحة رایانه اي هستند كه 
كارگران آن در سراســر دنیا براي آن ثروت آفریني 
مي كنند. نظام آموزش وپرورش فعلي،  به جاي آماده 
كردن هنرجویان بــراي كار در اقتصاد آینده،  نباید 
آنان را به گذشــته پیوســت كند. نباید اجازه دهیم 
همان گونه كه نهادهاي فئودالي ســد راه پیشــرفت 
صنعتي بود، دیوان ســاالري نظام صنعتي، حركت 

به سوي نظام پیشرفته تر را آهسته كند.

به صورت موقت هســتند. مهارت ها را موقتي در 
شكل مورد نیاز سازمان شكل مي دهند و پس 
از انجام كار، ســازمان نیز بر چیده مي شود. 
سپس سازماني جدید، با طراحي جدید و مهارت هاي 
تازه شــكل مي گیرد. مهارت هاي تازه نیروي بالقوه 
جدیــدي را مي طلبد كه صاحب دانش روز باشــد. 
افزون بر تحول در چگونگي تقسیم كار، توزیع درآمد 
ناشــي از آن هم دگرگون مي شود. دستمزدها تغییر 
شــكل مي دهند و در نظام انقالبــي تازه باید در هر 
مورد تعیین كرد كه هر كسي چه بخش از درامد را 
مي برد. مهارت ها تغییر شكل مي دهند و توانایي فرد 
در تكمیل و تغییر مهارت، تعیین كنندة شایســتگي 

اوست.
از سوي دیگر، داشتن یك شغل براي همة عمر 
كاري بي معني است. دیگر هنرجو نمي تواند مانند 

مهارت موقت

 پي نوشت 
1. براي اطالع بیشتر مراجعه شود به 
كتاب انقالب در ثروت آفریني نوشتة 
آلوین تافلر و هیدي تافلر، از انتشارات 

مدیریت فردا.



گفت وگو: نصراهلل دادار

اشاره
اگر چه یك دستش را در دوران دفاع مقدس از دست 
داده اســت، اما هیچ خللی در توان جسمی و روحی 
او ایجاد نشده است. او بسیار پركار و خستگی ناپذیر 
است و در ششمین دهة زندگی اش، بسیار پرتوان تر، 
بانشاط تر و با انگیزه تر از افراد سالم كار می كند. وقتی 
ما به او در روزهای شلوغ و پركارش در یازدهمین دورة 
كاردانش  هنرستان های  هنری  مهارت های  جشنوارة 
سراسر كشور كه در استان گلستان برگزار شده است، 
خسته نباشید می گوییم و تشكر می كنیم كه بخشی 
از وقتش را در این روزهای ســخت كاری در اختیار 
ما قرار داده اســت، با صراحت می گوید: »من خسته 
نیستم. دوست هم ندارم به من خسته نباشید بگویید. 
من مسئولیت  پذیرفته ام و وظیفه دارم با همة توان در 
جهت مسئولیتی كه پذیرفته ام، انجام وظیفه كنم. هیچ  

منتی هم بر كسی به   خاطر انجام وظایفم ندارم.
من وظیفه ام را انجام می دهم و كار خاصی نمی كنم. 
هركس مســئولیت پذیرفت، باید خــوب كار كند و 

وظیفه اش را درست انجام دهد.« 

ـــونی در  ــ ــ انقالب و دگرگـ
آموزش های فنی وحرفه ای و 
وری است ـــــر كاردانش ض
پای صحبت دكتر محمد رضا وطنی، مدیر كل آموزش و پرورش استان گلستان
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دكتر محمد رضا وطنی، مدیر كل آموزش و پرورش 
استان گلستان در سال1339 در شهرستان »علی آباد 

كتول« استان گلستان متولد شده است. 
وی بعد از پیروزی انقالب اســالمی و پس از اخذ 
مدرك دیپلم، بــه فرمان امام )ره( بــرای عمران و 
آبادانی روستاها، وارد جهاد سازندگی می شود. سپس 
به خدمت ســربازی می رود و در عملیات شكســت 
حصر آبــادان، در دی مــاه 1359، در نزدیكی های 
منطقة دارخوین مجروح می شود و دست چپ خود 

را از دست می  دهد. 
او در ســال 1360 به استخدام آموزش و پرورش در 
می آیــد. هم زمان بــا كار در آموزش و پرورش، ادامة 
تحصیل می دهد و مدرك لیســانس و فوق لیسانس 
خود را در رشتة مدیریت اخذ می كند. سپس در دورة 

دكترا در رشتة كارآفرینی ادامة تحصیل می دهد. 
دكتر وطنی از سال 1360 تاكنون در پست های 
گوناگون در آموزش و پــرروش انجام وظیفه كرده و 
از ســال 1392 تاكنون، مدیر كل آموزش و پرورش 

گلستان است. 

 آقای وطنی! خوشــحال می شویم كه ابتدا 

گزارشی از وضعیت آموزش های فنی وحرفه ای 
و كاردانش و هنرســتان های استان گلستان 

ارائه بفرمایید. 
 ما در استان گلستان، 29 هنرستان فنی وحرفه ای 
مســتقل و 8 هنرستان ضمیمه داریم. همچنین 53 
هنرســتان كاردانش مستقل و 8 هنرستان ضمیمه 

داریم. 
هنرســتان های فنی وحرفه ای ما دارای 28 رشتة 
تحصیلی و هنرســتان های كاردانــش ما دارای 88 

رشتة تحصیلی هستند. 
تعداد هنرجویان ما در اســتان جمعًا 14هزار نفر 
اســت كه 37 درصد دانش آموزان متوســطة دوم را 
تشكیل می دهد. البته این رقم در سال گذشته، 44 
درصد بود كه بــه دلیل همان اتفاقی كه در انتخاب 
رشــته و هدایت تحصیلی پیش آمد و دانش آموزان 
زیادی به رشــتة  تجربــی رفتند، كاهــش یافت. ما 
پیش بینی كرده بودیم كه این رقم را در سال آینده 
به 47 درصد برسانیم،  ولی متأسفانه ممكن نیست. 

 اســتقبال دانش آمــوزان از رشــته های 
گلستان  استان  در  كاردانش  و  فنی وحرفه ای 

چگونه است؟

 تا سال گذشــته استقبال دانش آموزان مثبت و 
خوب بود. ولی از سال گذشته به دلیل همان اتفاقی 
كه در انتخاب رشــته و هدایت تحصیلی پیش آمد، 
استقبال دانش آموزان افت كرد. ما در سال تحصیلی 
96-1395،  بــرای باال بــردن درصــد هنرجویان 
هنرســتان ها در استان چند كار اساسی كرده بودیم 

كه نتیجة خوبی هم داشت: 
یكی در حوزة خانواده، انجمن اولیا و مربیان را مأمور 
كردیم كــه برای خانواده هــا در زمینة آموزش های 
فنی وحرفه ای و كاردانش از طریق مدرســه، صدا و 

سیما و .... اطالع رسانی كنند. 
همكاران ما در برنامة خانوادة صدا و ســیما حضور 
پیدا می كردند و از ایــن ظرفیت برای تغییر نگرش 
خانواده ها بهره  می بردند. دیگر اینكه خود خانواده ها 
در برنامة صبح گاه حاضر می شــدند و شغلشــان را 
توضیح می دادند تا بچه ها با آن مشــاغل  نیز آشــنا 

شوند. 
دوم، مشاوران می كوشــیدند نگرش دانش آموزان 
را تغییــر دهنــد. مشــاوران در هدایــت تحصیلی 
دانش آموزان، با بــردن آن ها به كارخانه ها، كارگاه ها 
و بازار، ســعی می كردند دانش آموزان را با مشــاغل 

گوناگون آشنا كنند. 
نام این طرح را »طرح برداشــت دیوار مدرســه« 
گذاشته بودیم كه در آن، هم افراد از بیرون به مدرسه 
می آیند و مشاغل خود را به بچه ها معرفی می كنند، 
و هم بچه  ها از مدرسه خارج می شوند و به كارگاه ها، 
كارخانه ها و بازار می روند تا با مشاغل به طور مستقیم 

آشنا شوند. 
سوم،  ســرگروه های آموزشــی تالش می كردند، 
دیدگاه معلمان را نســبت به فراینــد تعلیم و تربیت 
تغییر بدهند. بعد از آن معلم ها می كوشیدند نگرش 

دانش آموزان را عوض كنند. 
همان طور كه می دانیــد، نظر معلم هم در هدایت 

تحصیلی منظور می شود. 

 شما به عنوان كسی كه سال های زیادی در 

آموزش و پرورش تجربه كســب كرده اید، در 
و  فنی وحرفه ای  آموزش های  مجموع وضعیت 
كاردانش را در ایران چگونه ارزیابی می كنید؟ 
 در حال حاضــر وضعیت آموزش فنی و حرفه ای 
و كاردانش را نســبت به گذشــتة نه چنــدان دور، 
نامناســب تر پیش بینی می كنم. زیــرا زمانی برای 
ورود به هنرستان ها، آزمون داشتیم و هنرجویان در 

تعداد هنرجویان 
استان گلستان 

جمعًا 14 هزار نفر 
است كه 37 درصد 

دانش آموزان دورۀ
متوسطة دوم را 

شامل می شود

استقبال 
دانش آموزان 

از آموزش های 
فنی وحرفه ای و 

كاردانش در سال 
گذشته، كاهش 

یافت



صورت قبولی در آزمون وارد هنرستان می شدند. ولی 
متأسفانه، امروزه نگرش خانواده  ها نسبت به هنرستان  
تغییر كرده است. به نظر می رسد دانش آموزی را كه 
قصد می كند وارد هنرســتان شود، به عنوان فردی با 
فعالیت كم در جامعه  می شناســند و ارزش در خور 
توجهی برایش قائل نمی شــوند. هنوز این تفكر در 
جامعه و خانواده ها حاكم است كه هر كس به رشتة 
تجربی می رود،  حتمًا دانش آموز زرنگ و فعالی است. 
در حالی كه امروزه آموزش و پرورش به كمك ســایر 
ارگان ها و دســتگاه ها می تواند، مشــكل بی كاری را 
مدیریت كند. یعنی حل این مشكل می تواند توسط 
آموزش و پرورش صورت بگیرد. در غیر این صورت ما 

موفق نخواهیم شد. 
ما باید نگرش مسئوالن، خانواده  ها و آموزش و پرورش 
را نسبت به آموزش های فنی وحرفه ای تغییر بدهیم. 
چرا آموزش و پرورش اعالم می كند، اگر دانش آموزی 
برای سایر رشــته ها نمرة كافی كســب نكرد، او را 
بــه كاردانش بفرســتید؟! حتمًا بایــد نگرش خود 

آموزش و پرورش را نیز تغییر داد. 
همین نــوع نگاه و نگــرش آموزش و پــرورش به 
شــخصیت دانش آموز كاردانش صدمه می زند. چون 
آموزش و پرورش دســتگاه گسترده ای است. بنابراین 

نیاز است كه همة ارگان ها به آن كمك كنند. 
ما در اســتان گلســتان برای هدایت تحصیلی با 
رویكرد متناســب كردن اشتغال با آموزش، چندین 
جلسه در شــورای آموزش و پرورش برگزار كرده ایم. 
یك جلسة آن بحث فرهنگی بود كه در آن در صدد 
چاره جویی برای گســترش فرهنگ كار در جامعه و 
تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به فرهنگ برآمدیم. 
در آخرین جلســه ای كه تاكنون تشكیل شده است، 
به بررسی ایجاد تناسب بین مشاغل جامعه و آموزش 

برای هدایت تحصیلی پرداختیم. 
در نهایت آقای استاندار، با توجه به آمایش استانی، 
دســتور دادند كه استان ما از كشاورزی صرف خارج 
شــود و به سمت گردشگری، تجارت و صنعت سوق 
پیدا كند. برای اجرای این تصمیم از مدیر كل صنایع، 
مدیر كل كشــاورزی، مدیر كل گردشگری و اصناف 
دعوت كردیم و قرار شد آن  ها نیازهای شغلی جامعة 
استان گلستان را متناسب با آمایش استانی تنظیم 
و نتیجه را به آموزش و پرورش اعالم كنند. همچنین، 
مشــاغل مورد نیاز خود را به ما سفارش بدهند و ما 

دانش آموزان را برای آن مشاغل آموزش بدهیم. 
قرار نیســت برای آمــوزش دانش آمــوزان طبق 

ســفارش های دریافتــی، مــدارس را به گونة خاص 
تجهیز كنیم. چون هر رشته فقط به مدت 2 سال و 
یــا حداكثر2 تا 3 دوره قابل آموزش و تربیت  نیروی 
انسانی الزم است و پس از آن مدت، جامعة مورد نظر 

از نیروی كافی برخوردار و اشباع خواهد شد. 
برای مثــال، اگر بخواهیم رشــتة صنایع چوب را 
در هنرســتان آموزش بدهیم، بــه تجهیزات فراوان 
و گران قیمــت نیاز خواهیم داشــت و اگر بخواهیم 
تجهیــزات را تهیه و در یك شهرســتان مســتقر 
كنیم، پس از گذشــت و پایان دوره در شهرســتان، 
اگر بتوانیــم تجهیــزات را به شهرســتان دیگری 
منتقل كنیم، نمی توانیم هنرآموز را به شهرســتان 
دیگری منتقل كنیم. بنابراین، تجهیز هنرســتان ها 
برای آموزش و پرورش و نظام كار درســتی نیســت. 
بلكه ما باید به كمك ســازمان فنی وحرفه ای كشور 
كه مأموریت دارد كار آمــوزِش فنی وحرفه ای را در 
كشور انجام دهد، آموزش های فنی الزم را در اختیار 

دانش آموزان قرار بدهیم. 
در این صــورت دیگر نیازی بــه خرید تجهیزات 
نیســت و خرید خدمــات را از طریــق آن  ها انجام 
می دهیم. در این صــورت، آموزش و پرورش می تواند 
به آموزش مســائل اجتماعی، سیاســی و مذهبی 
دانش آمــوزان بپــردازد و آموزش مســائل فنی را 
به ســازمان فنی وحرفه ای بســپارد. یــا اینكه خود 
دستگاه های ســفارش  دهندة نیروی كار در آموزش 
نیروهای مورد نیاز به كمك آموزش و پرورش بیایند. 
چــون اگر ما هنرجــوی كشــاورزی تربیت كنیم،  
منافع آن نصیب ســازمان كشاورزی می شود. یعنی 
بــا آموزش هنرجو، بهره وری ســازمان كشــاورزی 
افزایش پیدا خواهد كرد و كارایی فرد آموزش دیده 
نیــز باالتر خواهد بود. با یادگیــری و آموزش نحوة 
صحیح قلمه زدن و مراحل كاشت، داشت و برداشت 
یك محصول، فی الواقع بهره وری سازمان كشاورزی 
افزایش پیدا می كند و میزان تولید بیشــتر می شود. 
بنابراین ســازمان كشاورزی باید احساس مسئولیت 
كند و هنرستان های كشاورزی ما را پشتیبانی كند. 

ادارة كل صنایع باید رشته های فنی- صنعتی ما را 
پشتیبانی كند. چون خروجی های این رشته وارد آن 

بخش خواهند شد. 
زمانی دانشكده ها به ما كمك می كردند تا كاردان 
و كارگر ماهر تربیت كنیم كه سبب افزایش كارایی 
فارغ التحصیالن می شــد و كیفیت كار باال می رفت. 
در نتیجه بهره وری صنعت هم افزایش می یافت. چرا 

ما انجمن اولیا و 
مربیان را مأمور 
كردیم كه برای 
خانواده ها در 
زمینة آموزش های 
فنی وحرفه ای و 
یق  كاردانش از طر
مدرسه، صدا و سیما 
و غیره اطالع رسانی 
كنند كه نتیجة 
خوبی داشت
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ادارة كل صنایع به ایــن موضوع اهمیت نمی دهد؟ 
اصواًل آموزش و پرورش ربطی به هدایت شغلی ندارد، 
زیرا ما نیاز جامعه را در ارتباط با مشاغل مورد نیازش 
نمی دانیم. بلكه متناســب بــا ظرفیت های موجود 
خودمــان دانش آموزان را تربیــت می كنیم. میزان 
تربیت فارغ التحصیالن ما متناســب بــا نیاز جامعه 

نیست. 
مثاًل در یك شهرســتان طی 30 سال گذشته یك 
رشــته تدریس شده است. اگر ســالی 30 نفر از آن 
رشــته فارغ التحصیل شده باشــند، در حال حاضر 
900 نفر در آن رشــته آمــوزش دیده اند. اما آیا آن 
شهرستان ظرفیت 900 نفر فارغ التحصیل، فقط در 
یك رشــتة خاص را دارد؟ خیر. من فكر می كنم در 
بحث فنی وحرفــه ای آموزش و پرورش، یك انقالب و 
دگرگونی اساسی ضروری است و در این راه به كمك 

دستگاه های دیگر نیاز داریم. 
ما نمی توانیم بدون كمك سایر دستگاه ها، تغییرات 

الزم را به و جود بیاوریم. 
از هنرستان كشاورزی ما، هنرجویان بسیار زیادی 
فارغ التحصیل می شوند، در حالی كه 20 درصد آن ها 
هم به كار كشــاورزی مشغول نمی شوند و اكثرشان 
به شهرســتان های دیگر مهاجرت می كنند تا درامد 
مناسبی كسب كنند؛ چون كشاورزی درآمدزا نیست. 
امروزه نمی توان گفت كه زیرساخت روستا فقط آب، 

برق، گاز، جاده و بهداشت است.
با وجــود آنكه روســتاهای ما از تمــام این مزایا 
بهره مند هســتند، باز هم فارغ التحصیالن كشاورزی 
در روستاها نمی مانند؛ چون در روستاها درامد پایدار 
ندارند. این همه فارغ التحصیل كشــاورزی داشتیم، 
آیا واقعًا آن ها در تعاونی های روستایی فعال هستند 
یا خیر؟ به این نحو تمــام آموزش های ما بی معنا و 
بی تأثیرند. آموزش هنرجویان فرایندی است كه باید 
با آموزش از هنرستان شــروع شود و به یك درامد 

پایدار برسد. 
اگــر درامــد وجود نداشــته باشــد، روســتایی 
فارغ التحصیل رشتة كشــاورزی، هیچ گاه در روستا 
نمی ماند. با این اوصاف همه باید دست به دســت هم 
بدهیم و در كل، مجموعة نظام و نه  تنها دولت، برای 

حل این مشكالت چاره ای بیندیشیم. 
بودجه ای كه برای هنرســتان ها در نظر می گیرند، 
بسیار اندك اســت و نمی توان با آن تجهیزات مورد 
نیــاز را تهیه كرد. هنوز در هنرســتان های ما برای 
رشتة مكانیك، موتور پیكان، جیپ و لندرور آموزشی 

می دهند. در كل هنرستان های ما، شش عدد موتور 
خودرو های جدید وجود ندارد. در كل هنرستان های 
ما سیســتم جدید بــرق خودرو بــرای تدریس به 
دانش آموزان وجود ندارد. هنوز باید خود هنرجو تمام 

وسایل مورد نیازش را به هنرستان بیاورد. 
این نحو آموزش معنی  دار نیست. دچار نقصان است 

و سبب كندی حركت ما می شود. 

 نظر شما دربارة برون سپاری آموزش  های كار 
دانش چیست؟ 

 ماهیــت برون ســپاری خوب اســت. چــون ما 
نمی توانیم تمام تجهیزات مورد نیاز رشــته ها را به 
هنرستان ها بیاوریم. اما كیفیت در برون سپاری مهم 
است و باید به آن توجه خاص داشت. در برون سپاری، 
من سازمان فنی وحرفه ای را به سازمان های شخصی 

ترجیح می دهم. 
چون قرار است امســال آموزش بدهد و یك سال 
بعد هزینة آن را دریافــت كند. آیا بخش خصوصی 
چنیــن كاری را انجام می دهد؟ اگر بخش خصوصی 
بی كار باشد، این شــرایط را قبول می كند، ولی اگر 

فعال باشد، این شرایط را نمی پذیرد.
چــون ما نمی توانیم هزینة خدمــات آن ها را نقداً 
پرداخت كنیــم،  مانند بیمة معلمــان مجبوریم با 
شــركت های دســت چندم قرارداد ببندیم و همین 
موضوع به كیفیت آموزش صدمه می رساند. درست 
اســت كه در ظاهر دانش آموزان بــه دورة باالتری 

می روند، اما در باطن مطلبی یاد نگرفته اند. 

 آیــا در حال حاضر آموزش های ســازمان 

فنی وحرفه ای به روز  و متناســب با نیاز بازار 
است؟ 

 در ارتبــاط با همین موضوع در ســال گذشــته 
مدیــران آموزش و پرورش شهرســتان ها با مدیران 
ادارات فنی وحرفه ای شهرستان ها نشستی داشتند، و 
از آن ها خواستیم بررسی های الزم را در خصوص این 
موضوع به عمل آورند و از طریق ســازمان مدیریت 
تالش كردیم، ادارات فنی وحرفه ای شهرســتان ها را 
تقویت كنیم. از هنرستان ها هم خواستیم متناسب 
با نیازهای موجود رشته ها را آموزش بدهند و آن ها 
هم متناســب با نیــاز جامعه در حــال تغییر دادن 

رشته هایشان هستند. 
همكاری  شهرســتان ها  فرمانــداران  متأســفانه 
نمی كنند و دیدگاه ســاده ای نسبت به این تغییرات 

مشاوران در 
هدایت تحصیلی 

دانش آموزان با بردن 
آن ها به كارخانه ها، 

كارگاه ها و بازار 
سعی می كردند، 

دانش آموزان را با 
مشاغل مختلف 

آشنا كنند كه نام 
ح  ح را »طر این طر

برداشت دیوار 
مدرسه« گذاشتیم
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دارند. در مقابل تغییرات ایستادگی می كنند و اجازه 
نمی دهند، رشــته ها به همراه تجهیزاتشــان از آن 
شهرســتان خارج شــوند. هر چه می گوییم شما به 
این رشــته و تجهیزات نیاز ندارید، قبول نمی كنند. 
به همیــن دلیل می گویم كه ما بــه همكاری همة 
دستگاه ها نیازمند هستیم. برای مثال، ما در  بندر گز 
سالیان سال است كه رشتة جوشكاری داریم و دیگر 
در آن شهر به این رشته نیازی نیست. پس امكاناتش 
باید به شهری مثل كردكوی منتقل شود. اما فرماندار 
بندر گز مخالفت می كند و می گوید: »اجازه نمی  دهم 
منابع شهرســتان خارج شود و به شهرستان دیگری 

سپرده شود.« 
در اینجا مشــكل فقدان نگرش سیســتمی وجود 
دارد و آموزش و پرورش به تنهایی قادر نیست، نگرش 

دستگاه ها  را تغییر دهد.
در حــال حاضر الحمد هلل، ســازمان فنی وحرفه ای 
و سازمان كشــاورزی كاماًل با ما هماهنگ هستند. 
برای آنكــه ما هم با ســازمان فنی  وحرفه ای به این 
سطح مطلوب برســیم، حداقل8-7 جلسه مشترك 
داشتیم و برای رســیدن به نتیجة نهایی به شورای 
آموزش  و پرورش رفتیم تا استاندار حرف آخر را بیان 

كند و مشكالت بین ما را حل كند.
ما از هنرستان ها تقاضا كردیم در گوشه ای از مكان 
خود شــركت تعاونی تشــكیل بدهند تا هنرجویان 
بتوانند كار كنند و مشــتری آن ها آموزش وپرورش 

باشد.
هفتة گذشته، معاون برنامه ریزی اقتصادی استاندار 
را به روستایی بردیم كه حدود 270 كارگاه مبل سازی 
دارد. بچه های این روســتا در تهران كار مبل سازی 
را یاد گرفته و به روستایشــان باز گشته اند و كار را 
در روســتا گســترش داده اند. ما به شركت تعاونی 
آن روســتا گفتیم، اختیار دارد كه یا یك هنرستان 
غیردولتی راه اندازی كند و اداره اش را بر عهده بگیرد، 
یا اینكه از فعاالنشان ثبت نام كنیم و خدمات آن ها 
را خریداری كنیم. بــه آن ها گفتم می توانم در حال 
حاضر بابت مبلمان دفتری 2600 مدرســة موجود، 
2600 دست مبل ســفارش بدهم تا آن ها با خیال 

راحت به كارشان مشغول شوند.
با معاون استاندار برای بازدید از یك كارگاه خیاطی 
رفتیم كه ظرفیت تولید آن هفت هزار دست روپوش 
بود. پرســیدم: مشكلتان چیست؟ گفتند: به چرخ و 
لــوازم احتیاج داریم. پرســیدم: هزینه هایتان چقدر 
اســت؟ گفتند: ده میلیون تومان. برای تشویقشان 

مبلغ را در اختیارشان گذاشــتم تا خریدهایشان را 
انجام بدهند. مشتریان این كارگاه تولیدی چه كسانی 
هســتند؟ دانش آموزان مدارس همان شهرستان و 

شهرستان های هم جوار آن.
ما می توانیم تغییرات مناسب را ایجاد كنیم و برای 
ایــن كار، هم فضا و هم امكانــات الزم را در اختیار 
داریم. اما ادارة تعاون می گوید: چون معلم ها شــاغل 
هســتند، نمی توانند عضو تعاونی شــوند و یا چون 
دانش آموز به ســربازی نرفته است، نمی تواند عضو 
تعاونی شــود. در اینجاســت كه من می گویم سایر 
دســتگاه ها هم باید كمك كنند تا موانع موجود از 

میان برداشته شود.
ما مجبوریم از یك همكار بازنشسته خواهش كنیم، 
عضو هیئت مدیرة تعاونی شود و به دنبال دریافت وام 
برود. همكار می گوید اگر وام بگیرم و هنرستان نتواند 
پاسخ گوی پرداخت وام باشد، زیر سؤال خواهم رفت. 
بنابراین از قبول مسئولیت سرباز می زند. این موارد 

موانع موجود بر سر راهمان هستند.
اگر بتوانیم در هنرســتان ها تعاونی داشته باشیم، 
آموزش وپرورش برای تمام رشته ها می تواند مشتری 
مورد نیاز را تأمین كند. با به كارگیری هنرجویان در 
كارگاه های گوناگون تعاونی در هنرستان ها، می توان 
شهر را متحول كرد. در >ســند تحول« آمده است: 
مدرسه  محور تحول محله است. برای رسیدن به این 
گفتار ســند تحول می باید موانع موجود برداشته و 
فرهنگ جامعه اصالح شود و با توجه به نیاز جامعه، 
خدمات الزم ارائه شود. به جای نوشابه دوغ بنوشیم و 
به جای فست فود از غذاهای سنتی و مقوی استفاده 

كنیم.

ما باید نگرش 
مسئوالن، خانواده ها 
ورش  و آموزش وپر
را نسبت به 
آموز ش های 
فنی وحرفه ای تغییر 
دهیم
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320 هزار دانش آموز داریم. اگر هركدامشان 1000 
تومان خرج كنند، 320 میلیون گردش مالی می شود. 
چرا خــود آموزش وپرورش از این فرصت اســتفاده 
نكند؟ ما می توانیم از هنرجویانی كه اقتصاد و تجارت 
خوانده اند، اســتفاده كنیم و فرصت استفاده از این 
گردش مالی را در اختیارشان بگذاریم. تغذیة مدارس 
را به آن ها بسپاریم و برای انجامش در مدرسه تعاونی 
تشــكیل بدهیم. ما باید در مدارس تعاونی تشكیل 
بدهیم و انجام كارها را به تعاونی بسپاریم. گرداندن 
بوفة مدرســه بهترین فرصت بــرای كار تعاونی در 
مدارس اســت. می توان در اساس نامة تعاونی درصد 
مشخصی را برای مدیر مدرسه در نظر گرفت تا از آن 
برای پشــتیبانی و حمایت مدرسه استفاده كند. اگر 
30 درصد سود را اعضا بردارند و 20 درصد دیگرش 
را هم به مســئوالن امور خدماتی مدرسه بسپارند تا 
كارهای داخلی مدرســه را انجــام بدهد، باز به نفع 
دانش آموزان و اعضا خواهد بود. درصدها مثال و برای 

نمونه ذكر شده اند.
مــا می توانیــم كارهــای مربوط به رشــته های 
فنی وحرفــه ای و كاردانــش را گســترش بدهیم 
و مشــتری تمــام این خدمــات ارائه شــده خود 
آموزش وپرورش باشد، ولی متأسفانه موانع متعددی 

بر سر راهمان قرار دارد.
ما می خواســتیم برای هنرستان كشــاورزی وام 
بگیریم. به سازمان كشاورزی مراجعه كردیم. مشكلی 
برای پرداخت مبلغ مورد درخواســت نداشتند، ولی 
گفتنــد: چون بخش دولتی هســتید، نمی توانیم به 
شما وام بدهیم. لذا برای دریافت وام تعاونی تشكیل 
دادیم. اما مدیر مدرســه كه عضــو تعاونی هم بود، 
گفت فرض كنید من یك میلیــارد وام هم گرفتم، 
فردا وقتی مدیر این مدرســه نبودم و هنرستان در 
بازپرداخت دچار مشكل شد، من گرفتار خواهم شد. 
چون طرف حسابشــان مِن مدیر هستم و نه دولت. 

چرا باید چنین ریسكی را بپذیرم؟
خدا را شكر، امسال نامه ای به نمایندة ما كه عضو 
كمیسیون كشــاورزی هم هست، نوشــتم و تقاضا 
كردم كه بانك ها به دولت هم وام بدهند تا مشــكل 
هنرستان ها حل شــود. خدا را شاكرم كه امسال در 
بودجة 96 به تصویب رسید و قرار شد 200 میلیارد 
به آموزش وپــرورش برای تجهیز هنرســتان ها وام 
بدهنــد. الحمداهلل این مصوبــه، اگر تعاونی هم اهل 
ریسك نبود و نمی توانست وام بگیرد، حاال هنرستان 

می تواند وام بگیرد. 

 از ســوی مقام معظم رهبری، شعار اصلی 

امســال كشــور، اقتصاد مقاومتی، تولید و 
اشتغال اعالم شده است و همه به این نتیجه 
رسیده اند كه مســئلة اصلی كشور بی كاری 
و معیشت مردم اســت. به نظر شما، توسعة 
چقدر  كاردانش  و  فنی وحرفه ای  آموزش های 

می تواند به حل این مسائل كمك كند؟
 ما می توانیم حل این مســائل را مدیریت كنیم، 
ولی به تنهایی نمی توانیم این مســائل را حل كنیم 
و به كمك دســتگاه های دیگر نیاز داریم. ما هنوز از 
صنایع برای رفع موانع اســتفاده نكرده ایم. از آن ها 
كمك خواســته ایم و به مواردی كه می توانند كمك 
كنند، اشــاره كرده ایم، اما پاســخ نشنیده ایم. وقتی 
وزارت صنایــع می خواهــد مجوز احــداث كارخانه 
بدهد، می تواند شــرط بگــذارد كــه كارگرانش را 
از فارغ التحصیالن هنرســتان انتخــاب كند. چون 
درستش آن است كه كارگر آموزش دیده هنرستان را 
به كار بگیرد تا كیفیت كار افزایش پیدا كند و تولید 

به درستی انجام شود.
اگر تمام این اتفاقات به هم پیوســته به درستی واقع 
شوند، ما می توانیم هم مشكل بی كاری را حل كنیم و هم 
درامد خانواده ها را افزایش دهیم. با این اتفاق بهره وری 
و میزان تولید هم باال می رود و بر كیفیت فرایند تولید 
هم تأثیرات مثبتی می گذارد. ولی با امكانات و تجهیزات 
فعلی هنرســتان های ما كه مربوط به 40 سال پیش 
اســت، فارغ التحصیالن در محیط واقعی و به روز كاری 
نمی دانند چه باید بكنند. چون هیچ گاه تجهیزات به روز و 
مدرن را در هنرستان ندیده اند. اگر بخواهیم همچنان با 
همان فرایند قبل و تجهیزات قبلی هنرجویان را آموزش 
بدهیــم، جز اتالف وقت و هزینة دانش آموزان و دولت، 

هیچ كاری انجام نداده ایم.
در حقیقت با همین روال فعلی هم ما هشت برابر 
یك دانش آموز دبیرســتانی برای هنرجویان هزینه 
می كنیم، ولی یك هشــتم ســود آن را هم دریافت 

نمی كنیم و فقط منابع اتالف می شود.
سیســتم آبیاری قدیمی آموزش داده می شــود. 
سیستم كاشــت، داشت و برداشــت، طبق گذشته 
است و به روز نیســت. آموزش های هنرستان های ما 
با علــم روز انطباق ندارند. بنابرایــن هنرجو بعد از 
فارغ التحصیلی نمی تواند در جامعه به صورت مؤثر و 

كارامد كار كند.
در حال حاضر كشاورزی از محوریت آموزش خارج 
شده است و در كنارش بخش های دیگری هم آموزش 

ورش  چرا آموزش وپر
اعالم می كند، اگر 
دانش آموزی برای 

سایر رشته ها نمرۀ 
كافی كسب نكرد، 

او را به كاردانش 
بفرستید؟! این 

نگرش به شخصیت 
دانش آموزان 

كاردانش صدمه 
می زند

ما در استان 
گلستان، برای 

هدایت تحصیلی 
ویكرد متناسب  با ر

كردن اشتغال با 
آموزش، چندین 
جلسه در شورای 
ورش  آموزش وپر

برگزار كردیم
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داده می شوند. در حال حاضر روی گردشگری فعالیت 
می كنیم. جادة بین الملل اســتان ما كه در جنوبش 
جنگل واقع شده، بسیار مناســب گردشگری است. 
ولی بعد از 15 كیلومتر در شــمال گــرگان به »آق 
قال« می رســید كه بعد از آن كویر اســت. دو ســوم 
استان ما خشك است. متأســفانه میزان ذخیرة آبی 
استان گلستان از میانگین ذخیرة آبی كشور پایین تر 
اســت. چون اگر 20 سال پیش بعد از 40 متر به آب 
می رسیدیم، امروزه بعد از 240 متر به آب می رسیم. 

برای شالی كاری از آب چاه استفاده می شود.
تمام این مسائل به هم پیوسته اند. كشاورز می گوید 
بــرای یك چاه آب به عمق 240 متر باید دویســت 
میلیون تومــان هزینه كنیم، پس بهتر اســت كار 
كشــاورزی را كنار بگذارم و به دنبال كار دیگری با 
ســودآوری باال بروم. برنامه اي در تلویزیون شرایط 
كشــاورزان را نشان می داد و گوســفندان در حال 
خوردن محصوالتشــان بودند؛ محصوالتی كه كشور 
به آن ها نیازمند است. محصوالتی كه 10 تا 20 برابر 
گران تر از بیرون خریداری می كنیم؛ چون واسطه از 

این كار بهره مند می شود و سود می برد.
كشاورزان محصوالتشان را با كمترین و نازل ترین 
قیمت در مزارعشــان می فروشند و چندین برابر آن 
قیمت به دســت مصرف كننده می رسد. چرا تعاونی 
روستایی انجام این امور را بر عهده نمی گیرد؟ كشاورز 
حق دارد كه از كشــاورزی دلزده شــود و به شــهر 

مهاجرت كند و حاشیه نشین شود.
یعنی فی الواقع تمام آموزش های ما و فارغ التحصیالن 

كشاورزی ما به هیچ تبدیل می شوند.

 امسال شما میزبان یازدهمین دورة  جشنوارة 
كاردانش  هنرســتان های  هنری  مهارت های 
بودید. آیا این جشنواره ها تأثیری بر كیفیت 

آموزش های فنی وحرفه ای و كاردانش دارد؟
 جشنواره برای دانش آموزان عاملی تشویقی است، 
به شــرط اینكه وقتی به موفقیت رسیدند، از آن ها 

حمایت كنیم و رهایشان نكنیم.
امكانــات الزم را در اختیــار نخبــگان المپیادها 
و كنكورها قرار بدهیم تا ســبب فرارشــان نشویم و 
دیگران آن ها را جذب نكنند. جشــنواره برای بچه ها 
حالت تشویقی دارد و برای استان ها امكان آشنایی با 

رشته های دیگر را فراهم می كند.
ما رشتة طال و جواهر را در استان گلستان نداریم، 
ولی همین جشــنواره سبب آشنایی ما با این رشتة 

جدید و تشــویق ما برای جلب اســتادكار و آموزش 
این رشته در هنرستان هایمان شده است. جشنواره 
به اســتان ها كمك می كند، نیازهایشان را از طریق 
تعامل با سایر اســتان ها برطرف كنند؛ اعم از اعزام 
نیــرو برای آمــوزش گرفتن یا دریافــت نیرو برای 
آموزش دادن. حضور مسئوالن در جشنواره و آشنایی 
آن ها با فعالیت هنرجویان زمینه های مناسبی را برای 

توسعة رشته ها در استان ها فراهم می آورد.
جشــنواره سبب ایجاد ارتباطات جدید و رد و بدل 
شدن اطالعات می شود. كســب اطالعات جدید به 
تصمیم گیری بهتر در اســتان كمــك می كند. من 
امیدوارم با كمك دستگاه ها و تقویت فنی وحرفه ای 
و كاردانش به اهداف پیش بینی شده در برنامة پنجم 
برسیم. از خانواده های محترم و مسئوالن تقاضا دارم، 
در پیشــبرد اهداف به ما كمك كنند. قرار بود طبق 
برنامة پیش بینی شــده در برنامة پنجم، 50 درصد 
دانش آموزان  در رشته های فنی وحرفه ای و كاردانش 
تحصیل كنند، ولی در سال گذشته و امسال، درهای 

علوم تجربی را باز كردیم.
البته تمام تصمیم گیری ها بابت انتخاب رشــته در 
كشورمان براساس احساسات زمانی صورت می گیرد. 
اگر خاطرتان باشد، بعد از انقالب رشتة علوم انسانی 
رشد داشــت. در دولت سازندگی رشــتة ریاضی و 
فیزیك متقاضیان بیشــتری داشت. در حال حاضر 
چون بهداشــت بسیار مطرح می شــود، رشتة علوم 

تجربی از عالقه مندی بیشتری برخوردار است.
وقتی خانواده می بیند تحصیل كردة رشتة پزشكی 
عمومی اش در روستا از حقوق ماهانة هشت میلیون 
تومانی برخوردار اســت، ولی فرزنــد فارغ التحصیل 
ریاضــی و فیزیــك اش حقوق دو میلیــون تومانی 
دریافت می كند، قطعــًا فرزند خود را به تحصیل در 
رشــتة تجربی تشــویق می كند. با اینكه هر دو در 
ارگان دولتی استخدام شده اند، ولی یكی در استخدام 
وزارت بهداشــت است و دیگری در استخدام وزارت 

راه و ترابری.
ما یك مجموعه و سیســتم متصل به هم هستیم 
و باید تمام بخش ها با هم كمك كنیم و به ســمت 
تغییرات حركت كنیم. بكوشیم نگرشمان سیستمی 
باشــد، همة اعضا دیده شــوند و مصداق این شعر 

سعدی باشیم كه می گوید:
چو عضوی به درد آورد روزگار

دگر عضوها را نماند قرار
چون آموزش وپرورش عضو بی قرار و دردمند است 

آقای استاندار با 
توجه به  آمایش 
استانی دستور 
داده اند كه استان 
گلستان از كشاورزی 
ج شود و  صرف خار
به سمت گردشگری، 
تجارت و صنعت سوق 
پیدا كند
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و به كمك احتیاج دارد و عماًل سایر دستگاه ها بی قرار 
نیستند. هرچند ممكن است دغدغه ای برای رفع این 
مطلب داشته باشند، ولی بازخورد مناسبی از جانب 

آن ها دیده نمی شود.
دو سال اســت، مجلس برای جذب منابع انسانی 
قانون پیش دبســتانی را وضع می كند. آیا واقعًا یك 
مربی پیش دبســتانی كه تجربة پیش دبستانی دارد، 
می تواند در دبســتان و دبیرستان كمك كند و مؤثر 
واقع شود. كسی كه برای آموزش دادن در دبستان و 
دبیرستان تربیت نشده و آموزش های الزم را ندیده 
است، چگونه می تواند دانش آموزان را تربیت كند. آیا 
آموزش مربیان پیش دبستانی برای آموزش وپرورش 
هزینه بر نیســت؟ آموزش وپرورش باید چندین برابر 
بــرای آموزش این دســته از افراد هزینــه كند. آیا 
نگهداری ایــن گروه برای آموزش وپرورش ســخت 

نیست؟ آیا كاربردش به درستی انجام می شود؟
62 درصد معلمان ما در اســتان گلســتان، رشتة 
تحصیلی شان با ابتدایی مرتبط نیست. فوق لیسانس 
معماری است، اما به استخدام آموزش ابتدایی درآمده 
اســت. چه انتظاری داریــد از بچه هایی كه زیر نظر 
این معلم ها قــرار می گیرند؟ همان گونه كه در خود 
آموزش وپرورش سیستم جذب نیروی انسانی كارامد 
و حرفــه ای وجود نــدارد، در محیط هم همین گونه 

است. باید تغییرات در كل سیستم صورت بگیرد.
اگر دست به دست هم بدهیم و با یكدیگر همكاری 
كنیم و نگرش سیستمی داشته باشیم، می توانیم در 
20ـ 10 ســال آینده مانند سایر كشورها، خودمان 
تولید داشــته باشــیم؛ مانند كشــور چین و سایر 
كشورهای موفق. نگاه فعلی به آموزش وپرورش نگاه 
خوبی نیســت. ما به معلمی كه درصد قبولی باالیی 
دارد، جایزه می دهیم و او را تشــویق می كنیم، ولی 
اصاًل رفتار بچه ها مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. با وجود 
اینكه دانش آمــوزان در درس های تعلیمات دینی و 
اجتماعی نمرات خوبی دارند، اما در ســطح جامعه 
مشكالت دینی و اجتماعی زیادی وجود دارند. دلیلش 
چیست؟ این اســت كه در آموزش وپرورش به رفتار 
دانش آموزان كاری نداریم، بلكه فقط دانش آموزانی را 
مورد تشویق قرار می دهیم كه نمرات باالتری دارند. 

فعاًل رفتار منطبق با دانش نیست. 
این موضوع بایــد درون آموزش وپــرورش تغییر 
كنــد. چون همیــن نگرش تشــویق نمــرة باال از 
آموزش وپرورش به خانواده ها و سپس به كل جامعه 
ســرایت می كند و بعد خانواده را به خاطر داشــتن 

چنین نگرشی ســرزنش می كنیم. در حالی كه این 
نگــرش را خودمان به وجود آورده ایم و باید آن را در 
آموزش وپرورش تغییر دهیم. وقتی معلمی را به دلیل 
درصــد قبولی پایین توبیخ می كنیم و اصاًل به تغییر 
رفتار دانش آموزان او توجه نمی كنیم، آســیب های 

اجتماعی در جامعه زیاد می شود.
مــا در آموزش وپرورش اصاًل بــه رفتار افراد توجه 
نمی كنیــم و فقــط اندوخته علمی را مــالك قرار 
می دهیم. درواقع آزمون های ما فقط از اندوخته های 
علمی دانش آموزان را می سنجند صورت می گیرد و 
به مســائل معرفتی آن ها كاری نداریم. دانش آموزان 
پنج شــنبه ها تعطیل هســتند. می توانیــم در دورة 
ابتدایــی پنج شــنبه بازار راه بیندازیــم و تولیدات و 
كارهای دســتی بچه ها را خریــداری كنیم. بچه ها 
می توانند در ســاعات هنر كارهای دستی متنوعی 
درســت كنند و آن را در پنج شنبه بازارهای مدرسه 
بفروشند. قیمت مهم نیست، مهم این است كه فقط 
بچه ها اعتمادبه نفس پیدا كنند و وارد بازار كســب و 
كار اقتصای شــوند و آن ها را با بازار و كسب سود و 

خرید و فروش آشنا كنیم.
ما و خانواده ها بچه ها را تحت فشــارهای زائد قرار 
می دهیم و از شكوفا شدن استعدادهایشان جلوگیری 
می كنیم و حاصل كار ما بچه های افسرده ای هستند 
كه كارایی مناســبی هم در آینده نخواهند داشت. 
برنامة تیزهوشــان چیست كه دانش آموزان آن برای 
كاهِش فشار و استرس قرص می خورند. تمام بچه ها 
را وادار می كنیم كه پزشك یا مهندس شوند و آن ها 
را برخالف استعدادهایشان تحت فشار قرار می دهیم.

در یك شهرســتان به مــا می گویند برای مدارس 
تیزهوشان ثبت نام كنید و آن را حذف نكنید.

از بین 120 نفر شــركت كننده در امتحان ورودی 
تیزهوشــان، ما 60 نفــر را می پذیریــم و آموزش 
می دهیم. مگر می شــود 50 درصد شركت كننده ها 
تیزهوش باشــند؟ به اسم تیزهوشان وارد می شوند، 
ولی واقعیت این اســت كه حداكثر دو درصدشــان 
تیزهوش هستند. 50 درصد این دانش آموزان تحت 
فشــار قرار می گیرند كه برخالف توانشــان فعالیت 
كنند. این شــرایط روان بچه ها را می آزارد و میزان 

افسردگی آن ها را باال می برد.

 آقای وطنی! از اینكه لطف فرمودید و وقت 

خود را در اختیار ما قرار دادید، متشكریم.
 موفق باشید.

ورش در  آموزش وپر
زمینة آموزش های 

فنی وحرفه ای و 
كاردانش به یك 

انقالب و دگرگونی 
نیاز دارد و در این راه 

كمك دستگاه های 
وری است دیگر ضر

بودجه ای كه برای 
هنرستان ها در 
نظر می گیرند، 

بسیار اندك است 
و نمی توان با آن 

تجهیزات مورد نیاز 
را تهیه كرد. هنوز 

در هنرستان های ما 
موتور پیكان، جیپ 
ور را آموزش  و لندر

می دهند



كلیدواژه ها: 
پژوهش  حین عمل، 
آموزش فنی وحرفه ای، 
کشاورزی

ــــل:  وهش حین عمـ پژ
ـــــود  وش شناسی بهب ر
یت آموزش هــــای  مدیر

فنی وحرفه ای )كشاورزی(
اشاره

پژوهش حین عمل )اقدام پژوهی( یک روش شناسی 
تحقیق کیفی با هدف دوگانــة »پژوهش« و »عمل« 
اســت. دارای فرایندی پویا و چرخشی است که با 
یک ایده کلی در مورد یک مشــکل آغاز می شــود. 
ســپس اطالعات مورد نیاز در مورد آن جمع آوری و 
برنامة عملی برای حصول نتیجه و رســیدن به هدف 
مطلوب ارائه می شــود. این مقاله به طور خالصه این 
روش پژوهش را توصیف می کنــد و به این موضوع 
به بهبود  می پردازد که اقدام پژوهی چگونه می تواند 
کیفیت و پاسخ گویی به چالش های فراروی مدیران در 

آموزش های فنی وحرفه ای )کشاورزی( کمک کند.

غالمحسین کرمی
دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی دانشگاه شیراز
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مقدمه
شاغالن بخش ترویج کشاورزی و توسعة روستایی 
)تحقیق و توسعه، تأمین نهاده ها، بازاریابی، اعتبارات، 
تعاونی هــا و نظایر آن( در مدارس و دانشــکده های 
کشاورزی تربیت شده اند. نقش اصلی این مؤسسات 
آموزشی تربیت افرادی اســت که توانایی کارکردن 
با مردم را داشــته  باشــند و فعاالنه در فعالیت های 
توسعه ای در سطح محلی، از طریق ترویج، ارتباطات 
روســتایی و آموزش ضمن خدمت کارکنان ســطح 
روســتا مشارکت کنند. اکثر دانشــجویانی که دورة  
آموزشــی این مــدارس و دانشــکده ها را به پایان 
می رسانند، کارگزاران سازمان هایی خواهند شد که با 
توسعة کشاورزی و روستایی سروکار دارند. بنابراین 
مدیران مدارس فنی وحرفه ای کشاورزی باید تالش 
کنند که مؤسسات آن ها ارتباطات واقعی و نزدیکی 

را با جوامع روستایی داشته باشند.
هدف شاخة متوســطة کاردانش )مهارت آموزی( 
تربیت نیروی انســانی ســطوح نیمه ماهــر، ماهر، 
استادکار و سرپرســت مورد نیاز بخش  های صنعت، 
کشــاورزی و خدمات، براســاس نیازهای توســعة 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور است. به نحوی 
که هر یک از افراد شــاغل و یا متقاضیان اشتغال در 
جامعــه، برای کاری که انجــام می دهند یا داوطلب 
انجام آن هستند، دانش و مهارت کافی کسب کنند. 
طراحان برنامة کاردانش ادعا می کردند که این شاخة 
تحصیلی براســاس رویکردهای جدید آموزش های 
فنی وحرفه ای تأسیس شده اســت. به همین دلیل 
انتظار داشتند از موفقیت چشمگیری برخوردار شود 
و استقبال گروه های ذی ربط از این برنامه روز به روز 
افزایش یابد. ظاهر امر نشــان می دهد که این انتظار 
تحقق یافته است. سال به سال بر تعداد دانش آموزان 
کاردانش افزوده می شــود و رقم آن در ســال های 
اخیــر به 20 درصــد دانش آموزان دورة متوســطه 
نزدیک شده است. در عین حال، عالئم خطر دربارة 
برنامة کاردانش آشکار شده است و انگیزش و تعهد 
گروه های ذی نفع بــرای حمایت از آن، به تدریج در 
حال کاهش اســت. به نظر می رســد کار دانش هم 
نمی تواند نســخه ای شــفابخش برای نظام آموزش 

متوسطه ایران باشد )نویدی، 1389(.
به طور کلی در مورد اینکه آیا بین نیازهای جامعه 
و برونــداد نظام آموزش متوســطة فنی وحرفه ای و 
کاردانش، از جمله شــاخة کشــاورزی، هماهنگی و 
انطبــاق الزم وجود دارد یا خیر، ابهــام وجود دارد. 

فارغ التحصیالن  دربــارة  انجام شــده  پژوهش های 
آموزش متوســطة کشــاورزی در نظام جدید نشان 
می دهد که آنان به درســتی جذب بازار کار مرتبط 
با رشــتة تحصیلی خود نمی شوند و بسیاری از آنان 
یا بی کار می مانند و یا انحراف شــغلی پیدا می کنند 

)شریعت زاده و همکاران، 1383(.
تردیدی نیست که توسعة مناسب و ارتقای کیفی 
برنامه های آموزش فنی وحرفه ای تنها از طریق انجام 
پژوهش های علمی معتبر امکان پذیر اســت و بدون 
اتکا به یافته های پژوهشــی، هــر اقدامی در جهت 
توســعة آموزش های فنی وحرفه ای اثربخش نخواهد 
بــود. ضرورت انجــام پژوهش دربــارة آموزش های 
فنی وحرفه ای به منظور ارتقای کیفیت برنامه های آن، 
از سوی بعضی از مؤسســات علمی احساس شده و 
در این جهت تالش هایی به عمل آمده است. حال با 
توجه به اهمیت و نقش آموزش متوسطة کشاورزی 
در توســعة پایدار این بخش، روش های پژوهشی و 
آموزشی هنرستان ها و مراکز فنی وحرفه ای کشاورزی 
باید برای تنظیم راهبردها و سیاســت ها و هماهنگ 
کردن آموزش های خود با نیازهای جامعه بازمهندسی 
شــوند و اقدامات مدیریتی آن ها بر محور مشکالت 
جامعه، توأم با کار عملی در سطح مزرعه و مشارکت 
کامل با مردم محلی اســتوار شــود. همچنین برای 
بهبود سطح آموزش کشــاورزی باید استانداردهای 
حرفه ای رعایت و اجرا شــوند و برای کاهش فاصله 
بین نظریه و عمل تالش شود. یکی از روش هایی که 
اثربخشی و بهبود کیفیت آموزش های فنی وحرفه ای 

کشاورزی را به همراه دارد، »اقدام پژوهی « است.
اقدام پژوهــی بــه دلیــل فراهم کردن شــرایط 
تغییــر در عرصه های متفاوت و نیز پاســخ گویی به 
نیازهــای تشــخیص داده شــده، روش مفیدی در 
نظــام مدیریت آموزش کشــاورزی اســت و به طور 
فزاینــده ای در محیط هــای حرفه ای و ســازمانی 
بــرای تغییر و اصالح بــه کار گرفته می شــود. این 
روش پژوهــش راه حل هــای مناســب بــرای حل 
مشکالت را جســت وجو می کند و پاسخی است به 
انتقادهایــی که از کاربردی نبــودن اکثر روش های 
 آموزشــی و پژوهش های مرســوم به عمل می آید

 (Reason and Bradbury. 2001).  بنابرایــن، بــا 
توجه به واقعیــت غیرقابل کتمان فاصله بین نظر و 
عمــل در بخش آموزش های کشــاورزی می توان با 
استفاده از اقدام پژوهی گام هایی را در جهت کاهش 
این فاصله برداشت. هدف از این مطالعه بررسی ابعاد 



14  رشد آموزش فنی وحرفه ای و كاردانش | دورۀ سیزدهم | شمارۀ 2 | زمستان 1396

و ویژگی های اقدام پژوهــی و ظرفیت های آن برای 
توســعة مهارت های فنی وحرفه ای در دورة آموزش 

متوسطة کشاورزی است.

عمل پژوهی در حوزة فنی وحرفه ای 
کشاورزی

روش هایی که انســان برای پاســخ به سؤال های 
خویش برمی گزیند، متفاوت و متنوع هستند. »روش« 
مجموعة فعالیت هایی برای رسیدن به هدف است و 
»پژوهش« مجموعة فعالیت هایی است که پژوهشگر 
بــا آن ها، به قوانیــن و واقعیت طبیعــت و اجتماع 
پی می برد. روش تحقیق روح حاکم بر روش شناسی 
است که از طرح یک مسئله شروع می شود و تا مرحلة 
نهایی، یعنی بررســی راه حل ها و نیز انتشــار نتایج، 
ادامه می یابد. از این رو، روش تحقیق را باید فرایندی 
نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک 
مسئله به حساب آورد که مجموعه ای از قواعد، ابزار 
و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، 
کشف ندانســته ها و دستیابی به راه حل مشکالت را 
در بردارد و به کارگیری مناســب آن، به نتایج قابل 
اتکا و معتبری می انجامد. انتخاب مناسب ترین روش  
تحقیق به ماهیت موضوع و مسئلة تحقیق، اهداف، 
فرضیه ها، نوع متغیر ها و کنترل متغیرهای مداخله گر 
بســتگی دارد )بختیاری و ایرانــی، 1380(. یکی از 
روش های تحقیق »عمل پژوهی« اســت که از آن به 

»اقدام پژوهی« نیز یاد می شود.
عمل پژوهی یکی از انواع روش های تحقیق کیفی 
است که برای کمک به محقق در توسعة فعالیت های 
حرفــه ای به کار گرفته می شــود. نتیجــه و حاصل 
عمل پژوهی کسب اطالعات است. زیرا نقطه نظرات 
آزمودنی هــا در ایــن نوع تحقیق به حســاب آورده 
می شــود (Atweh et al., 1998). عمل پژوهــی را 
تالش برای ارائة ایده های عملی به عنوان ابزار بهبود 
و افزایش دانش تعریف می کنند. اســترینگر نیز 
عمل پژوهی را روشــی مردمی می دانــد که به افراد 
امکان می دهد با مشارکت فعال، برای حل مشکالت 
خود قدم هایی سنجیده بردارند )استرینگر، 1378(. 
در واقع این روش به صورت چرخه هایی متوالی است 
که هر چرخه پرســش های اصلی چرخة بعدی را در 
خود جای داده اســت. هر چرخــه عموماً  الگویی از 
شناسایی مســئله، تصور راه حل، جمع  آوری شواهد، 
ارزشیابی راه حل و تغییر روش کار را شامل می شود. 
در عمل پژوهی ممکن اســت تنهــا یک چرخه اجرا 

شــود یا ممکن است این چرخه را چندین بار تکرار 
کنند. محقق می تواند طی هر چرخه ادعاهای خود را 
مطرح سازد و شواهد خود را در تأیید این ادعاها در 
قالب گزارش های مرحله ای ارائه دهد. یا تمام حوادث 
و اتفاقات را، از اولین چرخه تا آخرین چرخه از فرایند 
عمل پژوهی بررســی و تمام ادعاهای مطرح شده در 
این چرخه ها را ارزشــیابی کنــد و در پایان نتایج را 
 (McNiff, et al., در قالب گــزارش نهایی ارائه دهد
(1998 از ایــن رو، با توجه به ماهیت عمل پژوهی و 
تأکید آن بر بهبود وضع موجود و اســتفادة عملی از 
یافته ها، از آن برای کشف نکته های کلیدی و تلفیق 
اطالعات حاصل از مشارکت فعاالنة گروه های هدف 
با یافته های حاصل از تحلیل محتوا و سنجش عملی 
و نیز تحلیل واکنش های مربوط به کاربرد توصیه ها 

استفاده می شود.
آنچه اقدام پژوهی را از ســایر انواع تحقیق متمایز 
می کند، تلفیق »نظریه« و »عمل« است. به این معنی 
که اقدام پژوهی در بستر تالقی این دو شکل می گیرد 
و به همین دلیل نتایج آن کاربرد مستقیم دارد. این 
نکته در مورد سایر انواع تحقیق صدق نمی کند. زیرا 
در آن پژوهش ها معمواًل نتایج یا کاربرد عملی ندارند 
و یا اگر داشته باشند، این کاربرد باید در عمل مورد 
آزمایش قرار گیرد. این روش پژوهشــی با مداخله و 
مشــارکت آزمودنی ها همراه است و راهبرد مناسبی 
برای تغییر در ســازمان ها ارائه می دهد. عمل پژوهی 
در برگیرندة یک نظریه، فرایند مداخله گری و عمل 
بــرای ایجاد تغییر درون ســوژه های مورد مطالعه و 
تحلیل تغییرات رفتاری به وجود آمده روی آن هاست 

.(McNiff, et al., 1998)
»عمل پژوهــی« رهیافــت حل مســئله و فرایند 
کاربــرد یافته های تحقیــق در موقعیت های عملی 
حل مســئله اجتماعــی و بهبود کیفیــت عملیات 
درونی یک مجموعه اســت که از طریق همکاری و 
هماهنگی محققان، افراد با تجربه و سایر افراد مرتبط 
صــورت می گیرد. در عمل پژوهــی تئوری ها به طور 
مستقل پایایی ندارند و در عمل نیز به کار می روند. 
بنابراین، عمل پژوهی شــامل شناســایی، طراحی، 
کاربرد و درمان اســت؛ به گونه ای که اثرات آن قابل 
 مشــاهده اســت و از طریق تجربه کســب می شود

 (Burns, 1996). هــدف عمل پژوهی در تحقیقات 
آموزشــی، توصیف شــرایط یا پدیده های مربوط به 
نظام آموزشی است. در عمل پژوهی، توجه پژوهشگر 
به جنبه های عملی و چگونگی رفع مشکالت و مسائل 

وهی  آنچه اقدام پژ
را از سایر انواع 
تحقیق متمایز 
می كند، تلفیق 
یه« و »عمل«  »نظر
است
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آموزشی معطوف است و به جای استدالل های فنی، 
بر اقدام عملی برای افزایش دانش پیرامون توســعة 

برنامة آموزشی و یادگیری استوار است.
اقدام پژوهی درصــدد ایجاد دانش، مطرح کردن 
و ایجاد تغییر و بهبود عملکرد اســت. اقدام پژوهی 
یک روش شناســی با هدف دوگانة »اقدام« )ایجاد 
تغییر در جامعه یا ســازمان یا برنامه( و »تحقیق« 
)افزایش درک محقق یــا مددجو یا هر دو و غالبًا 
در جامعة وســیع تر( است. در حقیقت، روش های 
اقدام پژوهــی روی یک طیف قرار دارند. در برخی 
از آن هــا تأکید اصلی روی اقدام اســت و تحقیق 
در حاشــیه قرار دارد. در ایــن منتهاالیه ممکن 
اســت تحقیق به شکل افزایش درک افرادی باشد 
که مســتقیمًا در آن درگیر هســتند. در این نوع 
اقدام پژوهــی براینــد نهایی، تغییــر و یادگیری 
افرادی اســت که در آن سهیم هســتند. در سایر 
اشــکال، تحقیق هدف اولیه و اقدام غالبًا به عنوان 
یک فــراورده جانبی محســوب می شــود. چنین 
رویکردهایــی معمــواًل بــا هدف انتشــار صورت 
می گیــرد تا مخاطبــان خود را هــدف قرار دهد. 
در این مدل ها توجه بیشــتری به طراحی تحقیق 
)نســبت به سایر جنبه ها( معطوف می شود. در هر 
دو نمونــه اقدام بــه درک و درک به اقدام کمک 

می کند )دوستی ایرانی و همکاران، 1390 الف(.
به هر حال، اقدام پژوهی به عنوان فرایندی تعاملی 
مســتلزم عملکرد محقق و مشــارکت کننندگان با 
هــم روی یک چرخــة خاص از فعالیت ها، شــامل 
تشخیص مسئله، مداخالت و یادگیری تأملی است. 
این فعالیت ها به ســمت یک فــرد، یک گروه، یک 
مؤسســه یا یک جامعة بزرگ تــر در یک موقعیت 
خــاص جهت دهی می شــوند. اقدام پژوهی می تواند 
به طور هم زمان برای حل مســئله، توســعة تئوری و 
ارتقای شایستگی ها به کار رود. در این روش، محقق 
عملکردهــا یا افراد را ارتقا می دهــد و یا تحقیق به 
تغییر عملکرد مشــارکت کنندگان منجر می شــود. 
این روش مســتلزم شناســایی دالیل اقدام )که به 
ارزش های محقــق مربوط اســت(، و جمع آوری و 
تفســیر داده ها برای نشان دادن دالیل و ارزش هایی 
است که پذیرفته و انجام شده اند. محیط به اقدامات 
انجام شــده در جهت یافتن راه حل یک مشکل معنا 
می دهد و نتایج می تواند با تکرار تحقیق یا با مطالعة 
چند موردی تأیید شود )دوستی ایرانی و همکاران، 

1390 ب(.

مراحل عمل پژوهی
در حالی که زمینــة عمل پژوهی به کارهای جان 
دیوس در ســال 1920 و کورت لوین در ســال 
1940 بــر می گردد، اما اســتفان کوری و دیگر 
محققان دانشــگاه تربیت معلم »دانشــگاه کلمبیا« 
در ســال 1949 عمل پژوهی را به مجامع آموزشی 
معرفی کردند. کوری عمل پژوهی را فرایندی می داند 
که از طریق آن صاحب نظران برای حل مسائل عملی 
شــخصی و اجتماعی به مطالعــه می پردازند. با این 
حــال، واژة عمل پژوهی را برای اولین بار کورت لوین 
به کار برد. از نظر لوین چالش های اساسی حوزة علوم 
اجتماعی آن است که پژوهشگران این حوزه افرادی 
بی عالقــه، منفعل و مشــاهده کنندة عکس العمل ها 
هســتند. مدل لوین بنیانی عالی بــرای تفکر ارائه 
می دهد و چرخه ای متشکل از دو گام اساسی است:

الف( تشخیص: در این گام مسائل تحلیل شده و 
فرضیه ها توسعه می یابند.

ب( درمــان: فرضیه هایی که آزمون شــده اند با 
تغییرات مستقیم و تجارب آگاهانه در یک موقعیت 

.(Burns, 1996) واقعی از اجتماع اجرا می شوند
براســاس الگوی بسط 
لوین، عمل پژوهی  یافتة 
معمــواًل با مشــاهدات 
واقعی و طرح سؤال هایی 
شــروع می شود و دارای 

مراحل زیر است:
آغازین:  ایــدة   .1
در ایــن مرحلــه ما به 
دنبال شناسایی مشکل، 
قاعده مند  و  ارزشــیابی 
کردن مســئله یا عقاید 
عمومــی ادراک شــده 
در  مشــکل  به عنــوان 
آموزش  موقعیــت  یک 

فنی وحرفه ای هستیم.
2. شناسایی: هــدف 
این مرحله یافتن حقیقت 
اســت. بنابرایــن بایــد 
توصیف کاملی از وضعیت 
موجود ارائــه کنیم تا به 
تغییرات بنیادین و آشکار 
در ادراک افراد از ایده های 

اساسی موجود بینجامد.

وهی  اقدام پژ
به عنوان فرایندی 

تعاملی مستلزم 
عملكرد محقق و 

مشاركت كننندگان با 
وی یک چرخة  هم ر
خاص از فعالیت ها، 

شامل تشخیص 
مسئله، مداخالت 

و یادگیری تأملی 
است
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3. شــمای کلی طرح: در این مرحله به منظور 
به دست آوردن درک و مقایسة اهداف، رویه ها و بیان 
مسئله، مطالعات پیشــین و ادبیات تحقیق بررسی 
می شــود. همة این موارد به صــورت مرتبط به هم 
تجزیه و تحلیل می شوند تا پس از بازنگری انتقادی، 

فرضیات شکل بگیرند.
4. اجرا: ایجاد یک توفان مغزی دربارة مسئله بین 
اعضای گروه پژوهش باعث تبیین برخی از فرضیات 
می شود که می توان با جمع آوری اطالعات مرتبط آن 
را آزمون کرد. جمع  آوری مســتندات و مدارک ابعاد 
متفاوت وضعیت مسئله را روشن می کند و به دانش 

و آگاهی بیشتر منتهی می شود.
5. نظارت: در این مرحله قبل از شــروع عملیات 
محقق باید در ارتباط بــا انتخاب رویه های تحقیق، 
نظیر انتخاب مواد، منابع، روش تدریس، موقعیت و 
وظایف تصمیم گیری کنــد. آنچه که دارای اهمیت 
مساوی با تصمیم گیری در موارد فوق  است، بحث و 
مذاکره در مورد انتخاب بین عالقه های آموزشگران، 

محققان، مشاوران و مسئوالن است.
۶. ارزشــیابی: این مرحله مرحلة کاربرد طرح 
عملی است. تصمیم گیری دربارة چگونگی جمع آوری 
داده ها، نظارت بر وظایــف و انتقال بازخورد به تیم 
تحقیق، و دسته  بندی و تحلیل داده ها در این مرحله 
صورت می گیرد. حتی اگر مرحلة علمی به راحتی و 

به طور مرتبط به کار برده شود، ممکن است مشکالت 
اثــرات ثانویه ایجاد کنند که نیاز به حرکت به درون 
حقیقت یافته شده دارد تا بفهمند آن اثرات چگونه 
رخ داده اند. در این مرحله ممکن اســت انجام برخی 
اصالحــات و تغییرات در ارتباط با طرح عمومی و یا 
بازســازی روش تحقیق ضرورت پیدا کند. انتخاب 
الگوهای ارزشیابی نیز در این مرحله صورت می گیرد 
و نیاز است برای نظارت بر عملیات موارد زیر رعایت 

شوند:
الف( آن دســته از روش های نظارتی به کار گرفته 
شوند که مدارکی از چگونگی و کیفیت اجرای پروژه 

فراهم کنند.
ب( تکنیک هایی به کار گرفته شوند که شواهدی از 
اثرات غیرمستقیم و ناشناخته به همان اندازة اثرات 

مستقیم را ارائه دهند.
ج( دامنه ای از فنون به کار رود تا محقق را با زوایای 
مختلف موضوع آشنا کند و نتایج حاصل تنوع و تکثر 

دیدگاه ها را پیش بینی کند.
7. گزارش و اصالح: گزارش مرحلة نهایی شامل 
تفســیر داده ها و ارزشیابی شــفاهی پروژه است که 
غالبًا در قالب گزارش تحقیق ارائه می شود. گزارشات 
مطالعة مــوردی باید در پایان هر مرحله نوشــته و 
تکمیل شــوند. گزارش  نهایی در نقطه ای که محقق 
تصمیــم می گیرد که به فراینــد مارپیچی عملیات 
تهیه  پایان دهــد،  تحقیــق 

می شود.

معلمان پژوهنده 
و آموزش های 
فنی وحرفه ای 

کشاورزی
در  موردنظــر  جنبه هــای 
عمل پژوهی چنان اســت که 
آن را بــرای اقــدام راهبردی 
در آمــوزش  و پژوهــش در 
حوزة فنی وحرفه ای مناســب 
می ســازد. به عبــارت دیگر، 
پژوهشگری که به عمل پژوهی 
می پــردازد، آگاهانــه دربارة 
بــه  خــود  فعالیت هــای 
جست وجو دســت می زند تا 
ضمن شناسایی ابعاد مختلف 
این فعالیت هــا، در راه بهبود 
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آن  ها با شــناخت علمی اقدام کند و براساس نتایج 
 به دســت آمده، تعدیل یا تغییــر الزم را اعمال کند

 (Burns, 1996). در واقع، عمل پژوهی جست وجوی 
سنجیده برای پیدا کردن راه حلی است که به صورت 
گروهی یا شــخصی انجــام می گیــرد. البته به طور 
معمول عمل پژوهی یک فعالیت جمعی است که در 
آن صاحب نظران با هــم کار می کنند و در طراحی 
و انجــام تحقیقات در محیــط پژوهش به هم یاری 
می رســانند (Burns, 1996). در این روش، توصیف 
مســئله به صــورت روش مارپیچی بــا جمع آوری 
اطالعــات نظام مند و بازتاب و تجزیه و تحلیل انجام 

می گیرد.
ریشــة شــکل گیری معلم پژوهنده بــه دیدگاه 
ارسطو در قرن چهارم میالدی بر می گردد که نقش 
مشاهده گر را در ســاخت واقعیت مطرح و با تأکید 
بر عمل مبتنی بر اخالق، شــکلی از تفکر عمیق را 
بــرای پاالیش روش ها و عقاید ارائه داد. فعالیت های 
کارهای  و همچنیــن  اســتانلی،  و  مک فارلند 
کمنیوس در قرن های 16 و 17، روســو در قرن 
18، دیویی و منتســوری در قرن 19 و نیمة اول 
قرن بیستم و کارهای فراوان دیگر در قرن 21، مانند 
کارهای لوین و استین هاوس در ترسیم و بازسازی 
مفهوم معلم پژوهنده نقش بسیار با اهمیتی برعهده 
داشته اند. دیویی معادلة »تجربه + بازتاب = رشد« را 
مطرح ساخت. به نظر او، تفکر بازتابی مستلزم توجه 
جدی معلم به تجارب خویش است )ساکی، 1391(.

معلمان پژوهنده در آموزش حرفه ای کشاورزی از 
روش های گوناگون برای تولید دانش بومی استفاده 
می کنند که مشــهورترین آن ها اقدام پژوهی است. 
اقدام پژوهی به عنوان روش معلمان پژوهنده، مفهومی 
چند ظرفیتی است که عمدتًا در قالب واژگان، عمل، 
ژرف اندیشی، تغییر و بهبود سازمان می یابد. به طور 
کلــی، در تمام فعالیت های مربوط به تحقیق عملی، 
دو هدف اساسی وجود دارد: یکی »بهبود اوضاع« و 
دیگری »درگیر شــدن با اوضاع« یا به عبارت دیگر، 
»جزئــی از فرایند تحقیق بودن«. طــرف داران این 
روش تحقیق آموزشــی معتقدند که هدف تحقیق 
عملی بهبود عمل، ادراک عمل به وســیلة کارورزان 
کشاورزی یا توسعة حرفه ای، و سرانجام بهبود شرایط 
و اوضاعی اســت که عمــل در آن ها انجام می گیرد. 
آنچه در اقــدام رویکرد اقدام پژوهی اهمیت دارد آن 
است که هنرجویان احســاس کنند می تواند منشأ 
تغییر مؤثری در موقعیت کاری خود باشــد. مسائلی 

که موضــوع اقدام پژوهی معلمان فنی وحرفه ای قرار 
می گیرند، معمواًل از زمینه ها و حوزه هایی که آن ها را 
دشوار و نامعین می یابند و از اختالف ها و تفاوت های 
بین آنچه قصد می شــود و آنچه واقعًا اتفاق می افتد، 

منشأ می گیرند )ساکی، 1391(.
اقدام پژوهــی بــا خودارزیابی آغاز می شــود. واژة 
»خــود« در کلمــة خودارزیابی می توانــد به معلم 
یا آموزشــگاه فنی وحرفه ای اطالق شــود. به عبارت 
دیگر، اقدام پژوهی می تواند توســط معلم به صورت 
انفرادی و براســاس ارزیابی از خود، در امر آموزش 
انجام شــود. در مــواردی نیز یک آموزشــگاه مورد 
ارزیابی قرار می گیرد و همة دســت اندرکاران آن در 
یافتن معضالت همکاری می کنند و بر اساس نتیجة 
ارزیابی به اقدامی مشترک مبادرت می ورزند. در این 
حالت اقدام پژوهی شــکل گروهی به خود می گیرد. 
اقدام پژوهــی عالوه بر کاربرد عملی آثار و نتایجی را 
برای معلم پژوهشــگر در بردارد که مهم ترین آن ها 
کمک به رشــد معلم و حرفة  معلمی است. معلمان 
فنی وحرفــه ای از طریق اقدام پژوهــی با روش های 
پژوهش و نحوة انجام آن ها آشــنا می شــوند. طی 
این مســیر آنان دیدی انتقادی کسب می کنند که 
به آن ها امکان می دهد، فرایند آموزش خود را مورد 
مداقه قرار دهند به راه های جدیدی برای رسیدن به 
اهداف آموزشــی دست یابند )عنانی سراب، 1394(. 
در برنامه ریزی درسی درون آموزشگاهی اقدام پژوهی 
می تواند در جهت شناسایی نیازها،  سنجش پیشرفت 
فرایند تغییرات برنامه ریزی شــده و ارزشیابی نتایج 
تغییرات در آموزش های مهارتــی و کاردانش مورد 
استفاده قرار گیرد. به طور کلی این رهیافت پژوهشی 

دارای چند ویژگی مهم است: 
1. مشارکت و همکاری: عمل پژوهی به عنوان یک 
فرایند سیاسی، یک رهیافت پایین به باال برای توسعة 
حرفه ای اســت و باید از طریــق ایده هایی که تولید 
می شــود، مسائل تدریس و یادگیری را با موضوعات 
مؤسسات آموزشی و سیاست های اجتماعی مرتبط 
سازد. عمل پژوهی بهبود خویشتن را در آموزشگران 
رشــد می دهد، همکاری و انسجام گروهی را تشویق 
می کنــد و خالقیت و تفکر انتقــادی را برای تغییر 
توســعه می دهد. در این مــدل کارکردن با یکدیگر 
برای حل مشکالت عمومی یک منبع مطمئن برای 
تشخیص وضعیت موجود است. براساس عمل پژوهی 
هر آموزشــگر می تواند توانایی  مدیریت آموزشــی 

خویش را بسنجد.

یشة شكل گیری  ر
وهنده به  معلم پژ

دیدگاه ارسطو در 
قرن چهارم میالدی 

بر می گردد كه 
نقش مشاهده گر را 
در ساخت واقعیت 

كید  ح و با تأ مطر
بر عمل مبتنی بر 

اخالق، شكلی از تفكر 
عمیق را برای پاالیش 

وش ها و عقاید ارائه  ر
داد
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در بســیاری از مــوارد، اصــالح عمل پژوهــی با 
مشارکت انجام می گیرد و از اصطالح »عمل پژوهی 
مشارکتی«1 (PAR) استفاده می شود. این پارادایم بر 
پایة فرضیه ای قرار دارد که در نظر گرفتن ذی نفعان، 
از قبیــل هنرجویــان و آموزشــگران کشــاورزی، 
 ،(NGOs) »پژوهشــگران، »مؤسســات غیردولتی
تولیدکننــدگان و فروشــندگان نهاده های زراعی و 
دامی، ســازمان های اجتماعی کشــاورزان و تمامی 
اعضــای جامعة هدف را به صــورت جدا از هم باطل 
می داند و توســعة نوآوری کشاورزی را نتیجة تعامل 
اجتماعی بین همة کنشــگران می داند. یادگیری بر 
پایة نظام دانش و اطالعات در عمل پژوهی مشارکتی، 
به کنشگران اجازه می دهد که خودشان دریابند که 
چگونــه می توانند عملکرد فردی و مشــترک را در 
حمایت از توسعة نوآوری های آموزشی مناسب برای 

بخش کشاورزی بهبود دهند.
با مالحظــة روش شناســی های تحقیــق، برنامة 
عمل پژوهــی مشــارکتی، روش های مشــارکتی از 
قبیل »ارزیابی ســریع نظام های دانش  کشاورزی«2 
 (PTD) 3»و »توسعة فناوری مشارکتی (RAAKS)
را به کار می گیرد و راه حل های تسهیل کننده ای را که 
به صورت محلی ایجاد شده اند و براساس تجارب موجود 
و اصول مورد توافق دوجانبه بین ذی نفعان و فعاالن 
 عرصة ترویج کشاورزی ساخته می شوند، ارائه می کند

 (Groot and Roling, 1998). عمل پــژوه بایــد در 
انجام عمل پژوهی نگاهی یکسان و به دور از تعصب 
به همة مشــارکت کنندگان و مخاطبان داشته باشد 
و از سوگیری بپرهیزد. همچنین، محقق باید نوعی 
ســادگی کالم و نوشــتار را در مهارت های زبانی و 
نوشتاری خویش به کار بگیرد و هماهنگی و هم دلی 
الزم را با مخاطبان و مشــارکت کنندگان در تحقیق 

داشته باشد.

عمل پژوهی  )عملیاتــی(:  عملی  پژوهش   .2
شــکلی از تحقق عملی )عملیاتی( است که قادر به 
بهبود بســیاری از امور حرفه ای اســت. در تحقیق 
عملی، پژوهش توســط افرادی صورت می گیرد که 
خودشان در موضوع مورد نظر سهیم هستند. چنین 
تحقیقی باعث توسعة شخصی، بهبود امور حرفه ای 
و فراهم آوردن زمینة حضــور مؤثر افراد در جامعه 
می شــود. محققان عمل پژوهی شغل خود را تعریف 
می کنند. آن ها نه تنها می کوشــند راه حل مشکالت 
را بیابند، بلکه کاربردی بودن اکتشــافات خود را نیز 

نشان می دهند. بنابراین، عمل پژوهی به عنوان راهی 
برای توســعة حرفه ای، تــالش می کند که ظرفیت 
آموزشگران را به عنوان تولیدکنندگان دانش حرفه ای 

در مقابل کاربرد دیگر دانش ها باال ببرد.

3. کار حرفه ای خوب و مفید: نتایج بسیاری از 
پژوهش ها در سطح عمومی به عمل منجر نمی شوند. 
یک تحقیق مفید باید عملی باشــد تا تمرینی. این 
»عمل«4 غیررسمی، متعهدانه و مسئولیت آور است. 
عملی که توأم با به کارگیری دانش اســت و صرفًا به 
موفقیت نمی اندیشد. در این حالت، دیدگاه های افراد 

مختلف در نظر گرفته می شوند.

4. عمل و پژوهش: با توجه به اینکه عمل پژوهی 
مرکــب از دو کلمة عمل و پژوهش اســت، این نوع 
از تحقیــق، متضمن آزمــون نظــرات و ایده ها در 
عمل به عنوان ابزاری برای بهبود، توســعه و افزایش 
دانش محسوب می شــود. پیوند واژه های »عمل« و 
»پژوهش« مشــخصة روشن و برجستة اقدام پژوهی 
است. این مشخصه یا ویژگی  عبارت است از آزمون و 
بررسی اندیشه ها در عمل به مثابه وسیله و ابزاری که 
به بهبود شرایط اجتماعی و افزایش دانش حرفه ای 
می انجامــد. اقدام باعث به جریــان افتادن پژوهش 
می شــود و نیروی برانگیزاننده به حســاب می آید. 
عمل پژوهان غالبًا نســبت به آنچه انجام می دهند، 
.(McNiff et al., 1996) متعهد و عالقه مند هستند

5. پژوهــش برای تولید و تســهیم دانش: 
دانش محصــول درک حــوادث و فرایندهاســت. 
تحقیق )پژوهش( به معنای یافتن چیزی اســت که 
قباًل اطالعی دربارة آن وجود نداشــته است. لذا هر 
پژوهشــی نوعی مشارکت و ســهیم شدن در تولید 
دانش محســوب می شــود. از این نظــر همة افراد 
مطالبی بــرای ارائه و گفتن دارند کــه می تواند در 
عرصه های اجتماعی برای دیگران مفید و ثمربخش 
باشــد. یک اصل مهم در عمل پژوهی آن اســت که 
پژوهش باید آموزشــی و خود توســعه دهنده باشد. 
بنابراین این ســؤال اساســی را مطرح می کند که: 
»چگونه آنچه را که در حال انجام آن هستم، بهبود 
و رونق دهم؟« در عمل پژوهی عالوه بر پژوهشــگر، 
بســیاری از افراد دیگر نیز درگیر تحقیق می شوند. 
 این عمل باعث ایجاد نوعی توسعة حرفه ای می شود

 (McNiff et al., 1996). به طــور کلــی، هــدف 
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عمل پژوهی نیز همانند سایر پژوهش ها توسعة دانش 
است. دانش به وجود آمده دارای شکل های زیر است:

الف( معانی جدید: با انجام تحقیق و شکل گیری 
دانــش  حاصل از آن، معانــی و مفاهیم جدیدی در 
جهت توســعه و ارتقای دانش فردی و جمعی ظهور 

می یابند. 
منبعی  مردم  دانش ضمنی:  آشکارسازی  ب( 
ژرف از دانش ضمنی و مستتر هستند. عمل پژوهی 
می تواند این نوع دانش را آشــکار سازد و در اختیار 

دیگران قرار دهد.
ج( مشارکت برای گسترش پیکرة دانش: از 
مهم ترین معیارهای ســنجش کیفیت یک پژوهش، 
»تکرارپذیری« آن است. با انجام پژوهشی که دارای 
این ویژگی ها است، این امکان برای دیگران به وجود 
می آید که به تکرار پژوهش بپردازند و ضمن توسعة 

دانش از دانش یکدیگر سود برند.

۶. ارائة مجدد عمل پژوهی: از عمده مســائل 
موجود در عمل پژوهی، تشریح تناقضات است. برای 
تشریح و تطابق این تناقضات، می توان از تکنیک هایی 
همچــون »بازتاب هــای شــخصی«، »گفت وگوها 
و مکالمه هــا«، »قصــه و داســتان«، »چرخه ها و 
مارپیچ های عمل پژوهی«، »نقاشــی و مصورسازی« 
و »فنون تجربی« اســتفاده کرد. برای اســتفاده از 
بازتاب های شــخصی پژوهشــگر باید مدام از خود 
بپرسد: »من چه کار می کنم؟«، یا: »چرا من این کار 
را به این صورت انجام می دهم؟« و: »چگونه می توانم 
آن را بهبود بخشــم؟« گفت وگوها و مکالمه ها برای 
پژوهشگران رهنمودهایی را برای ارائة جنبه های مهم 
و حیاتی تئوری ها فراهم می آورند. اســتفاده از قصه 
و داســتان در عمل پژوهی، تکنیکی برای اکتشــاف 
محســوب می شود و برای پژوهشــگر و مخاطبانش 
محرک خوبی برای تفسیرها به شمار می رود. استفاده 
از نقاشی و رسم فنی تصویرها نیز می تواند به محقق 
برای داشتن بینشــی تصویری از رابطة تغییرات در 
عمل پژوهــی کمک کند. به طــور کلی عمل پژوهی 
نوعی فن کســب تجربــه و درک تصویری واقعی از 

موقعیت مورد بررسی محسوب می شود.

افزایش روایی و اعتبار عمل پژوهی
بــرای آنکه عمل پژوهــی از اعتبــار )روایی( الزم 
برخوردار باشــد، عالوه بر »تجربه و تفسیر شخص 
پژوهشگر«، »اســتفاده از نظریات سایر افراد دخیل 

در انجــام تحقیق«، »اســتفاده از نظــر همکاران« 
و همچنین »متقاعدســازی افراد دورتــر« )دورتر 
و غریبه تــر در تحقیــق( می تواند بــر درجة اعتبار 
عمل پژوهــی بیفزایــد. در ادامه برخــی روش های 
افزایش روایی در عمل پژوهی ارائه شده اند )نویدی، 

:)1382
ارتقای کیفیت مشارکت و توسعة ارتباط با 
دیگران: به نظر می رسد فرایند طبیعی عمل پژوهی 
هیچ وقت بدون حضور و مشارکت ارزیابان نقاد کامل 
نمی شــود. وقتی اقدام فرد با بینش  پژوهشی همراه 
شــود و از محک نقد دیگران نیــز بگذرد، مقبولیت 
پیدا می کند. همان طوری که پژوهشگران دانشگاهی 
هنگام بحث دربارة یافته های خود وجوه مشــترک 
و جنبه هــای افتراقــی آن ها را با یافته های ســایر 
پژوهشگران مورد توجه قرار می دهند، عمل پژوهان 
همواره باید از نظرات افراد ذی ربط اطالع پیدا کنند 
تا بتوانند جنبه های مشترک و وجوه متمایز دیدگاه 
خود را با سایر نظرات دریابند. بنابراین عمل پژوه به 

برقراری ارتباط مؤثر با دیگران نیاز دارد.
کثرت گرایی و ترکیب دیدگاه ها: کثرت گرایی 
بر روش شناسی عمل پژوهی حاکم است. عمل پژوهان 
دامنة وســیعی از روش های تحقیــق را به خدمت 
می گیرند. جهان بینی مشــارکتی مســتلزم ارتباط 
و همکاری انســان ها با یکدیگر اســت و چون همة 
انســان ها برای رســیدن به حقیقــت از روش های 
متفاوت استفاده می کنند، در رویکرد عمل پژوهی از 
راه های مختلف برای کسب دانش استفاده می شود. 
حتی برای ارزیابی عمل پژوهی هم از نظرات دیگران 
اســتفاده می شــود و کثرت گرایی در همة مراحل 
عمل پژوهــی به چشــم می خورد. بــه همین دلیل 
انتظار می رود در روش شناسی عمل پژوهی سوگیری 

کمتری وجود داشته باشد.
انجام یک کار معنادار: در عمل پژوهی، معنایی 
کــه افراد به موقعیت ها می دهند، انگیزة مشــارکت 
آن ها را افزایــش می دهد. معنادار بودن عمل پژوهی 
برای افراد شرکت کننده می تواند اهتمام آن ها را برای 
انجام کار بهینه افزایش دهد و کیفیت کار را تاحدی 
تضمین کند. عمل پژوهــان، مانند کارمندانی که از 
طرف دیگر برای انجام پژوهش و عمل مأموریت یافته 
باشند، عمل نمی کنند، بلکه مانند ارباب و کارفرما در 
پی انجام مأموریت هایی هستند که خودشان تعیین 
کرده اند. یعنی عمل پژوهــان به جای اینکه پژوهش 
را بــرای دیگران انجام دهند، برای خودشــان انجام 

ین  از مهم تر
معیارهای سنجش 

وهش،  كیفیت یک پژ
پذیری« آن  »تكرار

است
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می دهند؛ هرچند موضوع پژوهش می تواند مســئلة 
شخصی آن ها نباشد. بنابراین اگرچه عمل پژوهشی 
بــر »من« تأکید دارد و بر نقش محوری پژوهشــگر 
متمرکز اســت، اما باید دانست که عمل پژوهی »با و 
برای دیگران« انجام می شود. هدف عمدة عمل پژوهی 
توســعة شــخصی برای دگرگونی و تغییر اجتماعی 
است؛ آن گونه دگرگونی که ضرورتًا مشارکت دیگران 
را طلب می کند. بنابراین مشــارکت ســایر مردم در 

عمل پژوهی امری ضروری است.
تالش برای پایدار کردن پیامدها: عمل پژوهی 
این ظرفیت بالقوه را دارد که اعضای خود را به انجام 
اصالحــات مداوم متعهد ســازد، هرچند که ممکن 
اســت از یک همکاری موقت و محدود آغاز شود و 
در نهایت به مشــارکت فراگیر و پایدار بینجامد. در 
همة شــکل های مشــارکت، همکاری ها به تدریج 
شکل می گیرند و توســعه می یابند. در عمل پژوهی 
کوشــش ها بر پایدارســازی تعهدها به بهبود اوضاع 

متمرکزند.
بهترین  از  یکی  عمومی ساختن عمل پژوهی: 
راه های افزایــش اعتبار عمل پژوهی، عمومی کردن 
و مشــارکتی کردن آن اســت. این کار به اعتدال 
اندیشه های محقق کمک می کند و موجب یادگیری 
و درک هرچه بیشــتر وی می شــود. در این زمینه 
رعایت نکات اخالقی، محرمانــه ماندن اطالعات و 
حرمت افراد از اهمیت بســزایی برخوردار اســت. 
عمومی ســازی تنها به پایان پروژه تحقیق منحصر 

نیست، بلکه به کل فرایند تحقیق مربوط است.

کاربرد عمل پژوهی در آموزش 
فنی وحرفه ای

1. ارائة راه حل برای مشکالتی که در موقعیت ویژه 
شناخته می شــوند یا بهبود روش هایی که براساس 

شرایط ارائه می شوند.
2. شــکلی از آمــوزش ضمن خدمت اســت که 
آموزشگر فنی وحرفه ای را با روش ها و وسایل جدید 
برای ارتقای قدرت تجزیه و تحلیل و آگاهی بیشتر از 
خودش تجهیز می کند و با مطالعة ارتباطات انسانی 
و عملکرد افراد در ســازمان، تحلیل شــغل را آسان 

می سازد.
3. مفهومــی از توســعة رهیافت هــای نوآورانه 
در تدریــس و یادگیری مهارت هــای علمی برای 
پیشرفت سیستم به  منظور پذیرش نوآوری و ایجاد 

تغییر است.

4. مفهومــی از بهبود ارتباطات عادی و رســمی 
بین آموزگاران بــا تجربة آموزش وپرورش )در حوزة 
آموزش های فنی وحرفــه ای و کاردانش( و محققان 
دانشگاهی، اصالح نواقص تحقیقات سنتی به  منظور 

ارائة یک دیدگاه روشن است.
5. بــا توجه به فقــدان تحقیقات نــاب و جدی، 
عمل پژوهی مفهومی از مهیــا کردن جایگزین های 
برتر برای بیشتر موضوعات و رهیافت های ارائه شده 
برای حل مشــکالت در کالس درس  و کارگاه های 

فنی است.

تفاوت عمل پژوهی و تحقیقات کمی
اقدام پژوهی شباهت هایی با سایر انواع تحقیق دارد 
و به تولید دانش و نیز شواهدی برای حمایت از این 
دانش، واضح کــردن فرایند تحقیق که از طریق آن 
دانش پدیده آمده، و ارتباط داشتن با دانش موجود 
می انجامد. با این حال، اقدام پژوهی تفاوت هایی نیز با 

سایر روش ها دارد:
1. در تحقیقــات کمی محققان بــا هدف تعمیم 
بخشــیدن و همچنین کشــف حقیقت بــه آزمون 
فرضیات دست می زنند. در حالی که در عمل پژوهی 
محقق درصدد یافتن نتایج تعمیم پذیر نیست. هدف 
او رسیدن به شــناخت علمی دربارة مسئلة ویژه ای 
اســت که با آن سروکار دارد و سعی می کند تجارب 
آموزشــی و همچنین چگونگی انجــام بهتر وظایف 

شغلی را بهبود بخشد.
2. تحقیقات کّمی سرمایه  گذاری زیادی در تعیین 
روایی و پایایی تحقیــق انجام می دهند، درحالی که 
در عمل پژوهی می توان واقعــًا فقط روایی درونی را 
به عنوان یکی از مداخله هــا در محتوای ویژه ایجاد 
کرد. در این صورت، کاربرد مجدد کاماًل با شــک و 
تردید توأم اســت و نتایج و یافته ها فقط در جامعة 

مورد نظر قابل کاربرد است.
3. تحقیق علمی اهداف و طرح مشــخصی را در بر 
می گیرد، در حالی که عمل پژوهی ســازگار، تجربی 
و قابل ارزشــیابی اســت. کیفیت تحقیقات بنیادی 
به وســیلة آنچه که معیار متفاوت نامیده می شــود، 
مــورد قضاوت قرار می گیرد. بنابراین تحقیقی خوب 
اســت که دانشی را به آنچه قباًل وجود داشته است، 
بیفزاید؛ در حالی که در عمل پژوهی گسترش یافته ها 
و روش هایی که امکان بهبود در تجارب افراد را مهیا 

می سازد، مدنظر است.
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نتیجه گیری
بررسی ها نشان می دهند که با وجود تغییر و تحول 
و صرف هزینه های فراوانی که در مورد طراحی نظام 
جدید آموزش متوســطة فنی وحرفه ای و کشاورزی 
در کشــور صورت پذیرفته، اما کماکان نارسایی های 
محتوای برنامة آموزشی و درسی در آموزش متوسطة 
فنی وحرفه ای کشــاورزی یکــی از معضالت برنامة 
درسی این نظام است و محتوا و مطالب درسی که در 
مراکز آموزش کشاورزی تدریس می شوند، با نیازهای 
عمومی جامعــة ایران هم خوانی ندارد و برخاســته 
از نیازهــا و توقعات واقعی بازار کار نیســت که این 
خود به نوعی بیانگر جدایــی و انزوای نظام آموزش 
متوســطة کشاورزی از بازار کار است. برای چالش با 
این مشــکل و معضل در آموزش های فنی وحرفه ای 
کشــاورزی می توان از ظرفیت های روش شناســی 
تحقیق اقدام پژوهی استفاده کرد. اقدام پژوهی سبب 
شکل گیری نظام شبکة همکاری میان افراد مختلف 
می شــود و غالبًا مســتلزم همکاری دست اندرکاران 
آموزش وپرورش اســت. البته دانش آموزان و والدین 
آن ها نیز درگیر می شوند. شبکة ارتباطی که در طول 
انجام پروژة اقدام پژوهی توسعه می یابد، سبب کاهش 
انزوای معلمان، مدیران و متخصصان می شــود. این 
شبکة ارتباطی همچنین سبب استفاده از اطالعات 
و تجربیات توسط افراد مختلف می شود و این کار با 
گذشت زمان به نفع دانش آموزان و دست اندرکاران 

آموزش و پژوهش خواهد بود.
بیشــترین تفــاوت پژوهش ضمن عمل با ســایر 
شــکل های پژوهش در این است که پژوهش ضمن 
عمل بر تأمــل و تعمق به عنوان یــک جزء مهم از 
چرخة پژوهش تأکیــد دارد. تأمل و تعمق فرایندی 
است که طی آن، دست اندرکاران عملی تعلیم وتربیت 
دنیای پر مسئله و متغیر عمل را به منظور تعمق، تدبر 
و تبادل نظر دربارة معنا، ارزش و تأثیر عملکردشان 
گام بــه گام به عقب بر می گردنــد. به عبارت دیگر، 
فعالیت هایی را که انجام داده اند، بازســازی می کنند 
و دربارة آن ها عمیقًا می اندیشــند. کارورزان آموزش 
فنی وحرفــه ای با اســتفاده از این تأمــل و تعمق، 
تعهد و مســئولیت های جدیدی برعهده می گیرند، 
موضوع های جدیدی برای پژوهش کشف می کنند و 
شناخت یا بصیرت های جدیدی دربارة نقاط قوت و 

ضعف عملکردهای جاری شان به دست می آورند.

 پی نوشت ها
1. Participatory Action Research
2. Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge System
3. Participatory Technology Development
4. Praxis
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مقدمه
آموزش هــای »فنی و حرفه ای«1 نقش مهمی در 
تشکیل سرمایة انســانی از طریق تربیت نیروهای 
ماهر مورد نیــاز بازار کار در کشــورهای مختلف 
جهان ایفا می کنند. این آموزش ها در کشــورهای 
در حال توسعه نه تنها عهده دار تربیت نیروی کار 
مورد نیاز بخش های متفاوت اقتصاد این کشــورها 
هســتند، بلکه از طریق بسترسازی خوداشتغالی، 
به حل مشکل بی کاری نیز کمک می کنند. ظهور 
»اقتصاد دانش محور«2 در کشــورهای صنعتی در 
دهه های آخر قرن گذشته و به دنبال آن در برخی 
از کشورهای جنوب شرقی آسیا و آمریکای التین، 
نشان داد که »سرمایة انسانی«3 نقشی محوری در 
توفیق این کشورها برای ورود به اقتصاد جدید ایفا 

کرده است )بانک جهانی، 2002(. 

كلیدواژه ها: آموزش فني وحرفه اي، كارآفریني، 
مهارت

ــدها در  فرصت ها و تهدی
آموزش های فنی و حرفه ای

رضا کاووسی
کارشناس آموزش فنی و حرفه ای ادارۀ آموزش وپرورش بروجرد
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به عالوه می تــوان گفت کــه آموزش های فنی و 
حرفــه ای به دلیل توأم بــودن آموزش های نظری و 
عملی در آن ها، از توانایی زیادی در تشکیل سرمایة 
انســانی و تربیــت »کارگر دانش مــدار«4 برخوردار 

هستند.
این آموزش ها راه میانبری در مسیر تربیت نیروی 
انسانی نیز به شمار می روند، چرا که از یک سو با توجه 
به بهره مندی این آموزش ها از مبانی علمی و استفاده 
از روش های پذیرفته شدة آموزش های کالسیک، راه 
خود را از یادگیری بر مبنای تجربة عملی صرف جدا 
می کننــد و از این طریــق راه درازمدت و غیرعلمی 
ایــن نوع فراگیری را کوتاه می ســازند و این توانایی 
را در آموزش دیــده فراهم می آورند تــا بتواند خود 
را با تغییرات فناورانه به آســانی هماهنگ سازد. از 
سوی دیگر، این آموزش ها با توأم کردن آموزش های 
نظری و عملی، این امکان را برای آموزش دیده فراهم 
می آورند که هم ســویی بیشتری با نیازهای بازار کار 
داشــته باشــد و از این طریق امکان بیشتری برای 
جذب در فعالیت های اقتصادی- اجتماعی به دست 

آورد.
آموزش های فنی و حرفــه ای از مزیت بازدهی در 
کوتاه مدت و یا  میان مدت نیز برخوردارند. در حالی 
که آموزش های کالسیک به دلیل هزینة باال، طوالنی 
بودن دورة آموزش، ســهم زیاد آموزش های نظری 
در آن هــا و در نتیجه بهره منــدی اندک از عملیات 
کارگاهی، از نظر هماهنگی با نیازهای بازار کار و جذب 
بازار کار شدن دچار مشکل هستند. به همین دلیل 
کشــورهای جهان توجه روزافزونی به آموزش های 
فنی و حرفه ای مبذول داشــته اند، به طوری که این 
آموزش ها حتی به درون نظام آموزش های آکادمیک 

این کشورها نیز نفوذ کرده است5.
مزیت هایی که بــرای آموزش های فنی و حرفه ای 
برشمردیم، منوط به وجود برخی شرایط در ارائة این 
آموزش هاســت که از آن جمله می توان به ضرورت 
برنامه ریزی مدون بــرای این آموزش ها، برخورداری 
از امکانــات و تجهیزات کارگاهی مناســب، انتخاب 
کارآموزان براساس توانایی های عمومی و انگیزه های 
قوی، اســتفاده از مربیان مجرب و عالقه مند، سهم 
مناسب آموزش های عملی و نظری در این دوره ها و 
طراحی زمان مناســب برای هر یک از دوره ها اشاره 

کرد.
پایین بودن سطح مهارت ها، طرف داران آموزش های 
حرفه ای و آموزش های کالسیک را به نوعی به تقابل 

کشانده است. ســرعت تغییرات فناوری و انتظارات 
بازار کار نســبت به نیروی ماهر و به تبع آن تشدید 
ضــرورت آموزش های حرفه ای در قالب آموزش های 
حین کار، به شــدت به این تقابل دامن زده اســت 
)سازمان بهره وری آســیایی، 2002(. به گونه ای که 
در بســیاری از کشــورهای در حال توسعه )به ویژه 
کشورهای آسیایی( انتخاب بین آموزش های عمومی 
و حرفــه ای به عنــوان یک تصمیم دشــوار قلمداد 

.]Yong, 1998[ می شود
از منظر نظریة ســرمایة انســانی، آموزش عمومی 
موجد سرمایة عمومی است و آموزش فنی و حرفه ای 
موجد ســرمایة اختصاصی است. مزیت سرمایة دوم 
این است که دارندگان آن، به اتکای مهارت های کسب 
شده، خود را برای به دست آوردن جایگاه های شغلی 
بهتر آماده می ســازند. همین بینش باعث می شود 
که در بیشتر کشــورهای جهان، حتی در نظام های 
تعلیم وتربیــت آن هــا، از دیرباز در کنــار دوره های 
تحصیلی آموزش های عمومــی، آموزش های فنی و 
 .]Becker, 1964[ حرفه ای نیز مورد توجه باشــند
از جملة آن کشــورها می تــوان از هند نام برد که از 
زمان شروع برنامه ریزی در این کشور در سال 1950 
تاکنون، دولت آن همیشــه بــر افزایش فرصت های 
اشــتغال و نهایتًا ریشه کنی بی کاری از کشور تأکید 
داشته اســت. به این منظور ســرعت بخشیدن به 
نرخ های پس انداز و ســرمایه گذاری و افزایش سطح 
بهره وری، از اهداف اولیة پنج برنامة پیاپی این کشور 
بوده است. با وجود این، نرخ بی کاری در میان جوانان 
به دلیل کمبود امکانات افزایش یافته اســت. به این 
سبب کشــور سیاست های دیگری را که اغلب آن ها 
بر اشکال متفاوت آموزش های فنی و حرفه ای متکی 
هستند، به اجرا گذاشته است که از جمله روش های 
مهم پذیرش »حرفه گرایی«6 در آموزش متوسطه در 
ســال های 1986 و 1992 بود. اهداف طراحی شده 
برای سال های 1995 و 2000، سوق دادن 10 تا 25 
درصد از دانش آموزان دبیرســتانی به سوی تحصیل 
در زمینه هــای حرفــه ای فراتــر از دریافت گواهی 
امتحانات دبیرســتان بود. اهــداف این طرح عبارت 
بودند از: بهبــود قابلیت های شــغلی دانش آموزان؛ 
کاهش شــکاف بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی 
ماهر؛ ایجاد جایگزین برای کســانی که آموزش های 

عالی را بدون هدف خاصی دنبال می کنند.
کوبــا نیز از زمان انقالب تاکنــون ارزش زیادی را 
برای برقراری ارتباط بین تحصیل و کار قائل شــده 

ظهور »اقتصاد 
دانش محور« در 

كشورهای صنعتی 
در دهه های آخر 

قرن گذشته و 
به دنبال آن در 

برخی از كشورهای 
جنوب شرقی 

یكای  آسیا و آمر
التین، نشان داد كه 

»سرمایة انسانی« 
نقشی محوری در 

توفیق این كشورها 
برای ورود به اقتصاد 

جدید ایفا كرده 
است
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و از این طریق، نه تنهــا آموزش ها را مؤثر و کارامد 
کرده، بلکه بخش قابل توجهی از هزینه های آموزشی 
را نیز از طریق فراگیرندگان )نیروی کار مولد( تأمین 
کرده اســت. به عــالوه، کار مولــد همچنان بخش 
مهمــی از دورة تحصیل را تشــکیل می دهد. نهایتًا 
اینکه نظام آموزشــی روی آمــوزش فنی و حرفه ای 
و پلی تکنیک تأکید می کنــد، به طوری که حتی از 
5680 ساعت آموزش دورة شش سالة ابتدایی، 480 
ســاعت آن را آموزش کار تشــکیل می دهد. اتخاذ 
چنین سیاست هایی از جمله اولین اقدامات اساسی 
در پرورش روحیة کارآفرینی اســت و در مقابل این 
دیــدگاه قرار دارد که بــه کارآفرینی صرفًا به عنوان 
 Tolentiono,[ نوعی ویژگی نگریســته شده اســت

.]1995
مطالعات انجام گرفته در 40 ســال گذشــته این 
واقعیت را نشــان داده اند که هم جنبه های وراثتی 
و هم وجود فرصت هــای فراهم آمده در محیط، در 
 .]Harper, 1983[ پرورش افراد کارآفرین مؤثرنــد
شواهد حاکی از آن است که مداخله های نظام مند از 
طریق برنامه های آموزشی و توسعه، آن هم با شناخت 
گروه هــای هدف و نیاز بازار کار، در شــکل دهی به 
فعالیت های کارآفرینانه اثربخشی باالیی را به همراه 
داشته است. با این توضیح که نیازها ایستا نیستند و 
تغییر در شرایط محیط نیازهای آموزشی جدیدی را 

.]Gibb, 1991[ طلب می کند
برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیة کارآفرینی 
کافی اســت بدانیم که فقط بین ســال های 1999 
تا 2000 در کشــور آمریکا قریب به 10/8 میلیون 
شغل برخاســته از فعالیت های کارآفرینانه به وجود 
آمده است که در مقایسه با حذف 8/3 میلیون شغل 
به سبب سیاست های کوچک سازی و بهره ور کردن 
فعالیت ها، اقدامات کارآفرینانه به ایجاد قریب به 2/5 
میلیون فرصت شــغلی به طور خالص کمک کرده و 
اثرات منفی ناشی از بی کاری را برطرف ساخته است 

.)8(
در دو مطالعة دیگر نیز نشــان داده شد که وجود 
سرمایة انسانی باال به طور مثبت با سودآوری کسب 
و کار هم بســتگی دارد و به عنــوان مهم ترین عامل 
رشــد در محیط پرتالطم کنونی شناخته شده است 
Cimeno, Folta, Coper, and Woo, 1997; Ho�[

.]ing, 1998
براســاس مطالعه ای در کشــور آمریکا، 83 درصد 
از نمونه های مورد پرســش متفق القــول بودند که 

مدرسه ها باید در مورد آمادگی کاری تعلیم گیرندگان 
بیشــتر تأکید ورزند. در پاســخ به سؤال دیگری در 
مورد جایگاه و عملکرد آموزش های فنی و حرفه ای، 
76 درصد بر این باور بودند که باید به این آموزش ها 
توجه بیشتری مبذول شــود. 90 درصد آنان قبول 
داشــتند که آموزش دیدگان فنی و حرفه ای شانس 
دریافت های مالی باالتری را نسبت به آموزش دیدگان 
آموزش های عمومــی خواهند داشــت. 92 درصد 
موافق بودند کــه آموزش های فنی و حرفه ای عالقة 
افراد را به ادامة تحصیــل در مراتب باالی حرفه ای 
ارتقا می بخشــند. 98 درصد آموزش های اســتادـ 
شــاگردي و كارآموزي در محیط هاي كاري را براي 
فراگیرندگان ضروري دانســتند و فقط چهار درصد 
از آن هــا آموزش هاي فنی و حرفه ای را فاقد جایگاه 

.]V.O.C.H, 1997[ شغلی باال منظور کردند
براســاس توصیة یونسکو، همة کشورها نیازمند به 
یک خط مشی منســجم آموزشی هستند، به نحوی 
کــه در آن، آموزش های فنی و حرفــه ای به عنوان 
بخشی اساسی از این نظام یکپارچه دیده شده باشند 
]UNESCO, 1999[. آموزش های فنی و حرفه ای به 
صورت رسمی و غیررسمی در قالب آموزش های قبل 
از اشــتغال و حین اشتغال در بیشتر کشورها وجود 
دارند و حتی در برخی از کشورها صاحبان صنایع و 
کارفرمایان نیز برای انجام برخی آموزش های مهارتی 
ملزم می شــوند. برای مثال، در کشــور هندوستان 
مؤسسات آموزش صنعت از 59 واحد در سال 1956 
بــه 2447 واحد در ســال 1992 و 3000 واحد در 
ســال 1996 افزایش یافته اند. ایــن مراکز با اجرای 
برنامه های آموزشی در یک چارچوب زمانی یک تا دو 
ســاله از نقش باالیی در تربیت صنعتگران برخوردار 

.]Dash, 2002[ بوده اند
طی چهار دهة گذشته، تعداد انستیتوهای آموزشی 
صنعت به طور مداوم در حال افزایش بوده است. این 
انستیتوها وظیفة آموزش دادن به جوانان 15 تا 25 
ساله در 42 رشتة مهندسی و 22 رشتة غیرمهندسی 
را در یك دورة یک تا دو ســاله به عهده داشــته اند. 
کیفیت آموزشی این افراد به رشته ای بستگی داشت 
که برای آن آموزش می دیدند. تعداد این انستیتوها 
از حدود 59 مؤسســه در پایان برنامة اول در ســال 
1956، به 2447 مؤسســه در ابتدای ســال 1992 
 و حدود 3000 انســتیتو در ســال 1996 افزایش 
 یافت و ظرفیت این انســتیتوها بــه 425000 نفر 

رسید.

مطالعات انجام 
گرفته در 40 سال 
گذشته این واقعیت 
را نشان داده اند 
كه هم جنبه های 
وراثتی و هم وجود 
فرصت های فراهم 
آمده در محیط، 
ورش افراد  در پر
ین مؤثرند كارآفر
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مالزی نیز از جمله کشــورهایی اســت که توسعة 
آموزش های فنی و حرفه ای در کنار برنامه های متنوع 
را در دستور کار خود قرار داده و در این خصوص تنها 
به منابع داخلی بسنده نکرده است. بلکه برای انتقال 
فناوری به بخش صنعت، مؤسســات آموزشی فنی و 
حرفه ای مشترکی را با سه کشور انگلستان، فرانسه و 

آلمان در آن کشورها تأسیس کرده است.
در پاسخ به این ســؤال که چرا برخی از کشورها، 
به ویژه در ســطح کشــورهای آســیایی، در اجرای 
برنامه هــای آموزش فنی و حرفــه ای موفق و برخی 
ناموفق بوده اند، می توان گفت که این پدیده با عوامل 
.]Haq & Haq, 1998[ متعدادی ارتباط داشته است

برخی از این عوامل عبارت اند از:
از کشــورهای  بســیاری  در  عوامل اجتماعی: 
آسیایی نوعی نگرش منفی نسبت به کارهای مبتنی 
بــر مهارت یا اصطالحًا کارهــای یدی که مبتنی بر 

دستورالعمل هستند، وجود دارد.
و  اقتصادی  توســعة  اقتصادی: ســطح  عوامل 
ســاختار صنعــت و تنوع فعالیت هــا در بخش های 
گوناگون اقتصادی در ایجاد نیاز به آموزش های فنی 
و حرفه ای مؤثر واقع می شــود. توجه به آموزش های 
آماده ســازی جوانان برای کار از جمله خواســته ها 
و الزامات در بیشــتر کشــورها حتی در کشورهای 

توسعه یافته است.
دولت: از آنجا که آموزش فنی و حرفه ای نســبت 
به آموزش های عمومی پرهزینه تر است، لذا دولت ها 
از نقــش تعیین کننده ای در توســعة این آموزش ها 
برخوردارنــد. این بدان معنی اســت کــه دولت ها 
می بایــد در تخصیص منابع مالی توجه ویژه ای را به 
این آموزش ها معمول دارند. چراکه ســرمایه گذاری 
نامناسب به بازده مناسب نمی انجامد. پرواضح است 
که توفیق در کســب دستاوردهای آموزش های فنی 
و حرفه ای با اتکا به ادبیــات موجود، در گرو تعامل 
عوامل و متغیرهای بسیار زیادی است که حاصل آن 
سرمایة انسانی کارآفرین است. نظر به غلبة رویکرد 
مشــتری مداری در عصر حاضــر ایجاب می کند که 
از منظر فراگیرندگان به عنــوان اصلی ترین عنصر، 
اثربخشــی مراکز فنی و حرفه ای مورد بازبینی قرار 

گیرد و شاخصه های آن ها سنجش و تحلیل شوند.

تهدیدها و محدودیت ها
é نگرش منفی نسبت به آموزش های فنی و حرفه  ای 

در بعضی دانش آموزان، اولیا و حتی مسئوالن؛

é جهانی شــدن و تأثیــر آن در پیدایش نیازهای 
مهارتی جدید شــغلی مبتنی بر فناوری اطالعات و 

ارتباطات؛
é شــیب تند ســرعت تغییرات در دانش، علوم و 

مهارت های گوناگون؛
é تأثیر شدید فرهنگ های بیگانه بر آداب و رسوم 

سنتی؛
é کاهش فرصت های شغلی معمول در جامعه؛

é عدم ســرمایه گذاری صنعت )بخش خصوصی و 
دولتی( در آموزش و پرورش؛

é کاهش رضایت شغلی و انگیزة الزم در هنرآموزان 
و سایر کارکنان؛

é نابرابری در دستیابی به فرصت های شغلی؛
é تمرکــز بیش از حــد در تصمیم گیری و فقدان 

اختیار کافی مدیران واحدهای آموزشی؛
é محدودیت فرصت های شغلی دولتی در پاسخ به 

تقاضای روزافزون برای اشتغال؛
é کمبــود تجهیزات و یا بــه روز نبودن تجهیزات 

کارگاهی؛
é فقدان آموزش مناسب ضمن خدمت برای نیروی 

انسانی شاغل در بخش هنرستان.

فرصت ها و قوت ها
é تغییر در سیاست های کالن کشور و جهت گیری 

آن به سمت آموزش های فنی و حرفه ای؛
é اقبال و حساسیت عامة مردم برای تعلیم وتربیت 

شایستة فرزندان خود؛
é وجود نیروهای انســانی متخصــص و متعهد به 

عنوان سرمایه های انسانی 
é نزدیکی به صنایع کارخانه ها، شهرک های صنعتی 

و کارگاه های متنوع 
é توجه به جنبه های علمی- پژوهشی و گرایشی به 

مدیریت علمی در آموزش و پرورش؛
é وجــود قوانیــن و مقررات مربوط بــه آموزش و 

پرورش؛
é وجود دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی، 

آزاد و علمی-کاربردی برای ادامة تحصیل؛
é وجــود زمینه های مناســب مشــارکت بخش 
غیردولتی و ســایر دســتگاه های دولتی در پذیرش 

هنرجو؛
é تنوع بســیار در بافت فرهنگــی- برای پذیرش 

رشته های گوناگون مهارتی.

 پي نوشت ها
1. Vocational and Technical 
Education
2. Knowledge base Economy
3. Human Capital
4. Knowledge-Worker

5. ایجــاد رشــته های کاردانــش و 
هنرســتان های هنــری و فنــی در 
کشــورمان و توأم کردن آموزش های 
کشــورهایی  در  عملــی  و  نظــری 
ماننــد: کوبا، چین و هنــد از جمله 
فنی-حرفه ای  آموزش هــای  اثــرات 
این  در  آموزش هــای کالســیک  بر 

کشورهاست.
6. Vocationalistion

7. برنامة هشتم هند تصویب کرد که 
1/6 میلیون دانش آموز دبیرستانی به 
جهت  حرفه ای  آموزش های  ســمت 
داده شــوند. تا مــارس 1994 تقریبًا 
0/91 میلیــون نفر در 26450 بخش 
حرفه ای در 5701 دبیرستان ثبت نام 

کردند.
8. http://www.sba.gov.advo/
states/.

9. کشــور ژاپن از جمله کشورهایی 
اســت کــه در آن دولــت در ارتقای 
آموزش های فنــی و حرفه ای به طور 
بسیار فعالی عمل می کند. گرچه در 
این کشــور بخش خصوصی نیز فعال 
اســت، ولی بدون کمک دولت امکان 
توسعه و تسری این آموزش ها ممکن 

نیست.

 منابع
 .)1392( محمــد  شــریف زاده،   .1
و  حرفــه ای  و  فنــی  آموزش هــای 
کاردانش. معاونت آموزش متوســطه 
دفتــر  آموزش وپــرورش،  وزارت 
و  حرفــه ای  و  فنــی  آموزش هــای 

کاردانش.
 .)1384( احمــد  آقــازاده،   .2
آموزش وپرورش تطبیقی. انتشــارات 

سمت. تهران.
3. آموزش هــای فنــی و حرفــه ای 
پژوهشــکدة  نشــر   .)1379(

تعلیم وتربیت. تهران.
4. میرکمالی، ســیدمحمد )1372(. 
»تحلیلــی بر توانمندی های شــغلی 
فصل نامة  دانشگاه«.  فارغ التحصیالن 
پژوهــش و برنامه ریــزی در آموزش 
عالــی. وزارت علــوم، تحقیقــات و 

فناوری. زمستان.
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در ســال هاي 1344 و 1345 كه در هنرســتان و 
دبیرســتان هاي شهرســتان مرزي »قصر شیرین« 
تدریس مي كردم، شــاهد آن بــودم كه تعدادي از 
دانش آمــوزان به روســتاهاي مرزي ایــران و عراق 
مي روند و اجناســي مثل صابون، روبالشــي، چاي و 
غیره مي آورند و در قصر شیرین مي فروشند. خیلي 
اوقات هم آن ها از دبیرســتان یا هنرســتان غیبت 
مي كردند. شــاید ناچار بودند، ولي ما دبیران از وضع 
زندگي آن ها اطالعي نداشتیم. به فكرم رسید كه اگر 
این جوانان سرگرمي یا مهارتي توأم با درامد داشته 

باشند، دنبال این كار نخواهند رفت.
یك روز در انجمن اولیا و مربیان پیشــنهاد كردم 
كه در حاشــیة »رودخانة الوند« كه آب فراواني هم 
دارد، قطعه زمیني در اختیارم بگذارند تا با تعدادي از 
جوانان داوطلب كشاورزي كنیم. در این صورت پس 
از مدتي دانش آموزان درامدي كســب مي كنند و از 
محصوالت به خانة خود مي برند و به اقتصاد خانواده 
كمك مي كنند؛ آن هم از راه حالل و با عرق جبین.

در پایــان جلســة انجمــن، دو نفــر از اولیــاي 
دانش آمــوزان با لب خندان جلو آمدند و گفتند: »ما 
دو نفــر زمین هاي هم مرز داریم كــه هنوز در آن ها 
چیزي نكاشته ایم. هموار كردن و تسطیح آن ها كمي 
زحمت دارد.« گفتم اشــكالي ندارد, من و فرزندان 

شــما این كار را انجــام مي دهیم و زمیــن را قابل 
كشاورزي مي كنیم.

روز بعــد با آن دو نفر به كنار رودخانة الوند رفتیم. 
آن ها گفتنــد مي توانیم 2500 متر زمین به شــما 
بدهیم. 1000 متر از كنار رودخانه و 1500 متر دیگر 
در پشت و امتداد آن. زمین ها قدري پستي و بلندي، 
و خار و خاشــاك و سنگ داشــتند. آهك آوردند و 
2500 متــر زمین جدا كردند و تحویل دادند. اضافه 
كردنــد كه در خیلي موارد به شــما و بچه ها كمك 

خواهیم كرد.
روز بعد در كال س هاي 12 و هنرستان به بچه ها 
اطالع دادم كه 2500 متر زمین در كنار رودخانة 
الونــد داریم. هركس كه عالقــه دارد و در ضمن 
در كارهاي كشــاورزي اطالعاتي دارد، بیاید با هم 
كار كنیــم. هفت نفــر از دبیرســتان و 18 نفر از 
هنرجویان هنرســتان براي این كار اعالم آمادگي 

كردند.
عصر یك روز با بچه ها به ســر زمین رفتیم. گفتم: 
»بچه ها شما 25 نفرید و زمین هم 2500 متر است. 
به هر نفري 100 متر مي رســد و كشــاورزي كنید. 
همت كنید ابتدا زمین را از ســنگ و خار و خاشاك 
پاك كنیم. بچه ها قبول كردنــد، و چند روز جمعه 
را به این كار اختصاص دادیــم. وقتي پدر و مادرها 

باغ مركبات
علي محمد بخشوده
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فهمیدند بچه ها مشــغول كارند، آن ها كه كشــاورز 
بودنــد به كمك ما آمدند و با گاو و خیش )وســیلة 

كندن زمین( زمین را صاف كردند.
 در روزهاي بعد 25 برگ كاغذ تهیه كردم كه روي 
آن ها نوشته شــده بود: نام و نام خانوادگي، آنچه از 
كشاورزي مي دانید، اطالعاتي كه از كشت محصوالت 
دارید و كاري كه دوست دارید انجام دهید. برگه ها را 
بین آن ها توزیع كردم و گفتم ببرید به خانه و آنچه 
مي خواهید بنویســید و روز بعد برایم بیاورید. اوراق 
را كــه آوردند و مطالعه كردم، دیدم جواناني كه پدر 
آن ها كشــاورز بودند و گاهي باید به پدر خود كمك 
مي كردند، در كشت برخي محصوالت مثل لوبیا سبز، 
باقال، كاهو، انواع ســبزیجات، كاشــت صیفي جات، 
كشت پنبه، آفتاب گردان و غرس درختان میوه تبحر 
داشــتند. تعدادي از بچه ها هم در كارهاي آبیاري، 
بســته بندي محصوالت و غیره اعالم آمادگي كرده 

بودند.
در جلســه اي كه بــا آن 25 نفر داشــتیم. یكي 
از بچه هــا گفــت: »آقا اگر زمیــن را ذرت علوفه اي 
بكاریم، دام دارها ســر زمین محصول را مي خرند.« 
دیگــري گفت: »ذرت باللي بكاریــم و بالل ها را در 
میدان تره بار بفروشــیم.«  دیگري كشــت پنبه را 
پیشــنهاد كرد و دیگري گفت از همه بهتر كشــت 
آفتاب گردان اســت و تخم آفتاب گــردان را كیلویي 
فــالن مبلغ مي خرند. چند نفــر از بچه ها كه پدران 
آن ها باغ مركبات داشــتند، پیشنهاد كردند یك باغ 
پایدار با محصوالت ارزنده ایجاد كنیم. در زمین نهال 
لیموترش، لیموشیرین، نارنج، پرتقال و بالنگ بكاریم. 
زمان گل دهي درختان از گل آن ها مرباي بهارنارنج 
درست كنیم و از بالنگ ها مرباي بالنگ درست كنیم.

یكي از بچه ها گفت: »مــن دیده ام كه مادربزرگم 
پوســت بالنگ ها را مي كند و قسمت گوشتي آن را 
تكه تكه مي كند و 24 ساعت در آب آهك مي گذارد. 
بعد آن ها را درمي آورد و در آب شیرین قرار مي دهد 
و آب را عوض مي كند تا آهك ها از بین بروند. سپس 
شهد درست مي كند و بالنگ ها را با كمي هل داخل 
شــهد مي اندازد. نارنج و پرتقال هم كه بازار خود را 
دارند و چون قصر شیرین گرمسیر است، لیموشیرین 

آن عطري بي نظیر دارد.«
بقیة بچه ها هم در مجموع قبول كردند كه زمین را 
به باغ مركبات تبدیل كنیم. باغ هایي كه در حاشیة 
رودخانة الوند قرار داشتند. چهار نفر از بچه ها گفتند: 
»ما باغ دارها را مي شناســیم و برخي از آن ها هم از 

اقوام ما هستند. نهال لیموترش و لیموشیرین، نارنج، 
پرتقال و بالنگ را از آن ها با قیمت كمي مي گیریم. 
شــاید هم اگر بدانند كه مي خواهیم چه كنیم، پول 
نگیرند. براي 2500 متر زمین 225 نهال پیشــنهاد 
كردند. گفتم 200 نهال از پنج نوع مركبات نام برده 

فعاًل كافي است و از هر نوع 40 نهال.
باالخره بچه ها با شــوق و امید به  آینده دنبال كار 
را گرفتند. زمین كنار رودخانة الوند كمي بلندتر بود 
و به اصطالح آب رودخانه به زمین ســوار نمي شد. 
حــدود 45 متر باالتر از زمیــن آب رودخانه تقریبًا 
حدود 35 ســانتي متر از زمین پایین تر بود. بچه ها 
كانالي به عرض 50 سانتي متر و عمق 40 سانتي متر 
در حاشیة رودخانه تا سر زمین ایجاد كردند. آب در 
كانال دقیقًا وارد زمین مي شد و هم زمین غرقاب از 

آب مي شد.
عاقبت فصل كشت مركبات فرا رسید. بچه ها 200 
نهال لیموترش، لیموشیرین، پرتقال، نارنج و بالنگ 
را از باغ ها فراهم كردند. قبل از اینكه نهال ها را به سر 
زمین بیاورند، بچه ها گودال هایي را به فاصله سه متر 
از یكدیگر كندند. صبر كردیم تا زمان كشــت نهال 
رسید. براي اینكه ریشة نهال ها هوا نخورد، به آن ها 
گفتیم هر نهالي كــه از زمین درمي آورند، بالفاصله 
ریشة آن را در پالستیك و گوني نم دار بپیچند. آن ها 
این كار را به نحو احســن انجــام دادند و در نهایت 

نهال ها در گودال ها كاشته شدند.
بچه ها چون مي دانستند كه هركدام 100 متر مربع 
از این باغ مشجر سهم دارند، با عالقه مندي در چیدن 
علف هاي هرز، و آبیاري درختان مي كوشــیدند. به 
نسبتي كه درختان رشد مي كردند، باغ زیباتر مي شد. 
تا باالخــره باغ پس از مدتي به بار نشســت و خود 
بچه ها تقسیم كار كردند: بازاریابي، بسته بندي، خرید 
جعبه هاي چوبي یا كارتوني، حمل به بازار، و فروش 
محصوالت. هركدام هم از میوه ها به مقدار مســاوي 
به خانه مي بردند. پــدران و مادران آن ها مرتب دعا 
مي كردند و از اینكه فرزندشان به كاري شرافتمندانه 

مشغول است، خوش حال بودند.
بعدها كه من از قصر شــیرین به خراسان منتقل 
شدم، شنیدم بچه هاي دبیرستان هم باغ صیفي جات 

و سبزیجات راه انداخته اند.
امید اســت همة هنرستان هاي كشاورزي كشور با 
تمام توان و به كمك هنرجویان، با تولید محصوالت 
كشاورزي به خودكفایي برسند و در ضمن به اقتصاد 

مملكت هم كمك كنند؛ ان شاءاهلل. 
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چكیده
هدف این تحقیق بررسی رابطة ویژگی های شخصیتی 
مدیران و منابع قدرت آن ها در شــركت های مشاور 
مهندسی بوده اســت. كه با استفاده از روش معادالت 
ســاختاری به انجام رسید. جامعة آماری این پژوهش 
تمامی مدیــران میانی )1۶4 نمونــه و به صورت تمام 
شماری( شاغل در شركت های مشاور مهندسی منتخب 
بوده اســت. كه به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب 
شدند. برای سنجش رابطة بین ویژگی های شخصیتی 
و منابع قدرت از دو پرسش نامه استفاده شده كه یكی 
از آن ها پرسش نامة محقق ساختة پنج  عاملی جدید 
شخصیت، و دیگری پرسش نامة استاندارد شدة منابع 
قدرت شرایخیم و هینكین بوده  است. به منظور تجزیه 
و تحلیل داده ها، متناسب با هدف های پژوهش، از روش 
آمار توصیفی، با استفاده از شاخص های آماری، مانند 
فراوانی درصد، میانگین و انحراف اســتاندارد، برای 
تحلیل داده های پژوهش اســتفاده شد. در سطح آمار 

توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
 در سطح آمار استنباطی به نرمالیزه كردن داده ها 
از طریق آزمون KS ، بررســی روایی و تأیید مدل از 
طریق تحلیل ـ عاملی تأییدی، و برای نتایج فرضیات 
تحقیق،  از مدل یابی معادالت ساختاری برای تعیین 

روابط معناداری استفاده شد. 
نتایج این تحقیق نشان داد، فرضیة اصلی تحقیق 
)ویژگی های شخصیتی مدیران تأثیر مثبتی بر منابع 
قدرت دارد( مورد تأیید اســت. بــا توجه به ضریب 
تعیین به دست آمده برای منابع قدرت، می توان گفت 
ویژگی های شخصیتی مذكور، ۶2/2 درصد از تغییرات 
منابع قدرت را توضیح می دهد. سایر فرضیه های فرعی 
مطرح شده در تحقیق نیز نشان دادند كه ویژگی های 
شــخصیتی برون گرایی،  دلپذیر بودن، روان رنجوری 
و انعطاف پذیــری در مدیران تأثیــر مثبتی بر منابع 
قدرت دارد، ولی هیچ رابطه ای بین ویژگی شخصیتی 
با وجدان بودن و منابع قدرت یافت نشــد. در انتهای 
پژوهش نیز مشخص شد، منابع قدرت مورد استفاده 
در شركت های مشاورة مهندسی بر حسب ویژگی های 
شخصیتی مدیران كدام اند تا بتوان با انتخاب صحیح 

آن ها، عملكرد سازمان را بهبود بخشید.

علی تقی زاده هرات
استادیار واحد پرند دانشگاه آزاد اسالمی

میالد عظیمی
دانشجوی کارشناسی ارشد واحد پرند دانشگاه آزاد اسالمی

مدیران و منابع قدرت در 
ـــای  شركت ه
ـــاور  ــــ ــ مش
ـــدسی مهنــ
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مقدمه
جهان امروز بر نقش  صنایع در ایجاد شغل، نوآوری 
منطقه ای و شمول اجتماعی صحه می گذارد، بنابراین 
صنایع به وســیلة ایجاد منافع اقتصادی و شــغلی 
در بخش های خدماتــی و تولیدی مرتبط، محركی 
برای تنوع بخشــی به اقتصــاد،  درامدزایی و تجارت 
محسوب می شوند. محققان می توانند با تمركز روی 
ویژگی های منحصربه فرد مدیران و اثرات آن ها روی 
فرایند سازمانی، به درك بهتری از صنایع دست یابند 

]chen , chang& lu، 2015[
همة مدیران به حكم آنكه مدیرند، به یك شیوه عمل 
نمی كنند. مانند سایر افراد جامعه تفاوت های فردی، 
استعدادها، انگیزه ها، رغبت ها و تمایالت مخصوص 
به خــود دارند و از نگــرش، دانش و نظام ارزشــی 
متفاوتی برخوردارنــد. این تفاوت ها، گرچه به ظاهر 
ممكن است جزئی باشند، هنگامی كه از فرایندهای 
واسطة  شناختی افراد عبور می كنند، به تفاوت های 
بزرگ و نتایج رفتاری متفــاوت می انجامند. چنین 
تفاوت هایی عمدتاً  از تفاوت های ناشــی از شخصیت 
هر یك از افراد سرچشمه می گیرند ]نادریان جهرمی 

و امیرحسینی، 1386[.
واژة Personality )شــخصیت( از ریشــة التیــن 
»Persona« گرفتــه شــده كه به معنــای نقاب یا 
ماسكی است كه در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر 
بر چهره می گذاشــتند ]كریمــی، 1380[. یكی از 
ویژگی های ماسك، ثبات و دائمی بودن آن در طول 
نمایش اســت. به بیان دیگر، شخصیت یعنی عنصر 
ثابت رفتار هر فرد، شــیوة بودن او،  و به طور كلی هر 
آنچه همواره با او هست و موجب تمایز او از دیگران 
می شــود ]گنجی، 1384[. بنابراین، مفهوم اصلی و 
اولیه شــخصیت،  تصویری صوری و اجتماعی است 
و براســاس نقشــی كه فرد در جامعه بازی می كند، 

ترسیم می شود.
یعنی در حقیقت، فرد به اجتماع خود شــخصیتی 
می دهــد كــه جامعــه براســاس آن او را ارزیابــی 
می كند]شاملو، 1372[. پس می توان گفت: شخصیت 
به عنوان سازمانی درون سیستم های عاطفی، احساسی، 
شــناختی و مفهومی فرد تعریف شده و تعیین كنندة 
واكنش هــای منحصربه فرد او نســبت بــه محیط و 
مشخص كنندة چگونگی تأثیرگذاری افراد بر دیگران 

.]luthans،2005[ است
 از آنجا كه مدیران در مقایســه با افراد معمولی و 
سایر كاركنان از قدرت و حق تصمیم گیری بیشتری 

برخوردارند، شخصیت آن ها می تواند در تصمیمات و 
روش های آن ها تأثیر بگذارد. به بیان دیگر، مدیران 
دارای فلسفة شخصی هستند و نگرش آن ها نسبت 
به مسائل مختلف سازمان و كاركنان، مسائل پیرامون 
آن ها و فعالیت هایشــان را تحت تأثیر قرار می دهد. 
ســبك و فلســفة مدیریتی هر مدیری تحت تأثیر 

شخصیت و فرهنگ اوست]جورابچیان، 1378[.
در مــورد ابعــاد شــخصیتی افراد، دانشــمندان 
نظرات گوناگونی دارند و تقسیم بندی های متفاوتی 
ارائــه كرده انــد. از جملــة این نظــرات می توان به 
»مــدل پنج عاملــی شــخصیت«FFM( 1( رابرت 
مك كری2 پل كوستا3 اشــاره كــرد كه شامل پنج 
وظیفه شناســی6،  برون گرایی5،  روان رنجوری4،  بعد 
تطابق پذیری7 و گشودگی8 نسبت به وظایف و اهداف 

سازمانی است.
از طرف دیگر، »قدرت« نیز یكی از مفاهیمی است 
كه ضمن معطوف ساختن تالش های نظری و بنیادی، 
در تمام ســطوح مدیریت و منابع  انسانی از اهمیت 
زیادی برخوردار است ]شمس ، سموعی و پورریاحی، 
1389[. لیكن با وجود درك اهمیت قدرت در نظریه 
و عمل مدیریت،  هنوز هم دانش و شــناخت بشر در 
مورد آن محدود و گاهی مبهم است. این موضوع به 
دلیل فقدان شناخت كافی در مورد ماهیت موضوع 
قدرت و عوامل مرتبط با آن در ســازمان است. چرا 
كه منابع قدرت در ســاختارهای گوناگون سازمانی 
دارای اولویت بندی متفاوت هستند. بنابراین، قدرت 
نقــش عمــده ای در مراوده ها و روابــط موجود در 
جریان زندگی ســازمان دارد و نمی توان از تأثیر آن 
بر كنش های ســازمانی به سادگی گذشت]استونر و 
همكاران، 1389[. منابع قدرت مدیران به دلیل تأثیر 
مستقیم بر فعالیت های سازمان و كاركنان از اهمیت 
خاصی برخوردار اســت، زیرا مدیران می توانند با به 
كارگیری مناســب ابزار و منابع قدرت، زمینة رشد 
خالقیت را فراهم آورنــد. بنابراین موضوعاتی مانند 
ویژگی های شــخصیتی )كه موضــوع این پژوهش 
اســت( می تواند روی منابع قدرت تأثیرگذار باشد و 

می باید مورد واكاوی قرار گیرد.

 مبانی نظری پژوهش
در قرن جدید روان شناسان به كمك دانش اقتصاد 
می آینــد و تالش آن ها برای ســه دهة 50 تا 70 به 
تعییــن ویژگی های شــخصیتی مشــترك مدیران 
به عنوان یكی از شایستگی های آن ها در كسب  و كار 

كلیدواژه ها: 
ویژگی های شخصیتی 

مدیران، مدل پنج عاملی 
شخصیت، منابع قدرت 

ویژگی های 
شخصیتی 

ون گرایی،  دلپذیر  بر
وان رنجوری  بودن، ر
و انعطاف پذیری در 

مدیران تأثیر مثبتی 
بر منابع قدرت دارد
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موفق معطوف می شود. براساس نگرش روان شناختی، 
ویژگی های شخصی و معینی افراد را مستعد مدیریت 
می كنند. تأكید فرایند بــر ویژگی های فردی منجر 
به تكوین نگرشی منجر شــد كه بعدها به »رویكرد 
ویژگی ها« یا »رویكرد شــخصیتی« شــهرت یافت 

]احمدپور داریانی، 1380: 76[.
امــروزه و در نظریات شــغلی جدیــد، متغیرهای 
شخصیتی را به عنوان تعیین كنندة عملكرد شغلی در 
نظر می گیرند. برای مثال، وظیفه شناسی به عنوان یك 
متغیر شخصیتی،  اثر مستقیمی روی عملكرد شغلی 

 ] Barrich and Mountدارد. ]1991و
تعریف مفهوم شــخصیت مانند اكثر مفاهیمی كه 
به ویژگی های انســان مربوط می شــود، كار آسانی 
نیســت. زیرا مفهومی كه این كلمه در زبان عامیانه 
پیدا كرده است، با مفهومی كه روان شناسان برای آن 
قائل شده اند، تفاوت زیادی دارد. تعاریف بسیاری از 
شــخصیت  ارائه شده اند كه می توان آن ها را به چهار 
دسته تقسیم كرد: یكی از آن ها بر الگوهای رفتاری 
تأكید دارد كه در آن فرض می شــود كه شخصیت 
به طور نســبی طی زمان ثابت اســت و تداوم پیدا 
می كند. این ثبــات در الگوهای رفتاری از مكانی به 

مكان دیگر و از زمانی به زمان دیگر ثابت می مانند
]آتش روز و همكاران، 1387[. در مورد تفاوت های 
فردی و شــخصیت، نظریات گوناگونی از زمان های 
دور تا به امروز وجود داشته است. اما حوزة شخصیت 
طی دو دهة گذشــته، با مدل پنج عاملی شخصیت 
)FFM( رابرت مك كری و پل كوستا، صورتی غالب 
پیدا كرده است. نتیجة بررســی های بسیاری كه با 
بهره گیری از تحلیل عاملی و با محوریت ویژگی های 
شخصیتی انجام شده اند، به معرفی الگوی پنج  عاملی 
شخصیت انجامید. به این طریق كوستا و مك كری با 
بهره گیری از تحلیل عاملی دریافتند كه می توان بین 
تفاوت های فردی و ویژگی های شــخصیتی پنج بعد 
مهم را منظور كرد و آن ها را به شــرح زیر شناسایی 

كردند:
1. برون گرایی: روحیة شــخصی است. پرانرژی، 
معاشــرتی، جســور، فعال و هیجان طلب كه دارای 
شور و شوق، اعتمادبه نفس و احساسات مثبت است. 
افراد برون گرا به اجتماعی بودن، احساســی بودن و 
صمیمی بودن تمایل دارند و معمواًل با افراد متفاوت 

بهتر كار می كنند. ]خنفر و همكاران، 1391[

2. تطابق پذیری: به گرایش فرد به هم سان بودن 

با دیگران اســت. این افراد سازشــكار، قابل اعتماد، 
راست، نوع دوست، مهربان، از خود گذشته، پیرو،  رو
متواضع، فروتن و خوش قلب هســتند. این خصیصه 
افرادی را كــه به خوبی با دیگــران وكار خود كنار 
می آیند و آن هایی را كه فاقد این توانایی هســتند، 

متمایز می سازد ]پیشین[.

3. وظیفه شناســی: فرد وظیفه شــناس فردی 
شایســته، منظم، هدف جو، دارای انضباط شخصی، 
وقت شناس و قابل اتكاســت. وظیفه شناسی ویژگی  
یك فرد بادقت، با وجدان و پیگیر در انجام امور است 

.]Huczynski&Buchanan2000 و[

تحمل  در  فرد  توانایــی  به  4. روان رنجوری: 
اســترس مربوط می شــود. افــراد دارای ویژگی  
روان رنجوری، دارای ثبات عاطفی پایین هســتند. 
آن هــا معموالً  حال و هوای منفــی دارند و عمومًا 
نســبت بــه محیــط كاری خود، نگــرش مثبتی 

.]Gearge&Jones ندارند]1999و

5. باز بودن نسبت به تجربه )تجربه اندوزی یا 
گشودگی(: آخرین بعد، میزان عالقة افراد را نسبت 
به تازگی و كسب تجربه های جدید نشان می دهد. این 
افراد دارای قدرت تخیل، عالقه به جلوه های هنری، 
كنجكاوی نسبت به ایده های دیگران،  احساسات باز 

و ایده اند و اقدام گرا هستند.
در بررســی این پنج عامل بزرگ شــخصیت، بین 
ابزارهای واژگانی و پرسش نامه ای، توافق كلی ولی در 
 Gold�1993 و ]عین حال تفاوت  هایی وجــود دارد

.]berg
لیكــن در حال حاضر، »پرســش نامة شــخصیتی 
نئو9«پرســش نامه ای اســت كــه در پژوهش های 
بین المللی مورد توجه قرار گرفته و یكی از ابزارهای 
مهم روان شــناختی است كه برای پژوهش هایی كه 
هدف آن ها بررسی عوامل شخصیت است، به تنهایی 
یا در كنار سایر متغیرها به كار می رود]روشن چسلی 
و همكاران، 1385[. از منظر تاریخی باید اشاره كرد 
كه پرســش نامة فوق الذكر، اولین بار توسط كوستا و 
مك كری در ســال 1985 ساخته شد و شامل 181 
آیتم برای وارســی پنج عامل بزرگ شخصیت بود. 
پس از تحوالت متعدد، نســخة تجدید نظرشدة آن 
در ســال 1992 تهیه و منتشر شد كه شامل 240 
عبارت اســت و یك  اندازه گیری كلی از پنج عامل 
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عمــده  ارائه می كند. با توجه به پیچیدگی و طوالنی 
بودن پرسش نامة شــخصیتی نئو نسخة كوتاه آن با 
عنوان »پرســش نامة پنج عاملی« طراحی شد. این 
پرسش نامه دارای 60 ماده است )هر عامل 12 آیتم 
دارد( كه براســاس تحلیل عاملی نمرات پرسش نامة 
شــخصیتی نئو اجرا شده است. پاسخ به این آیتم ها 
در قالب مقیاس لیكرتی پنــج درجه ای امكان پذیر 

.[Costa&Mecre1992و] است
منابــع قدرت مدیران، به دلیل تأثیر مســتقیم بر 
فعالیت های ســازمان و كاركنان،  از اهمیت خاصی 
برخوردار است. زیرا مدیران می توانند با به كارگیری 
مناســب ابزار و منابع قدرت، زمینة رشــد خالقیت 
را فراهــم آورند. قدرت یكی از مفاهیمی اســت كه 
ضمن معطوف ساختن تالش های نظری و بنیادی ، 
در تمام ســطوح مدیریت و منابع انسانی از اهمیت 
زیادی برخوردار است ]شمس، سموعی و پور ریاحی، 
1389[. بــا وجود درك اهمیــت قدرت در نظریه و 
عمل مدیریت، هنوز هم دانش و شــناخت بشر در 
مورد آن محدود و گاهی مبهم است. این موضوع به 
دلیل نداشتن شناخت كافی در مورد ماهیت موضوع 
قدرت و عوامل مرتبط با آن در سازمان است. چراكه 
منابــع قدرت در ســاختارهای گوناگون ســازمانی 
اولویت بندی متفــاوت دارند ]اســتونر و همكاران، 
1389[ و این مطلب گواه الزام توجه به منابع قدرت 
در شــركت هایی نظیر شركت های مشاور مهندسی 
اســت. مهم ترین تحلیل در ارتبــاط با مبانی قدرت 

به وسیلة فرنچ و روان10 ارائه شده است.
آن ها پنج منبع قدرت به این شرح در محیط های 
سازمانی شناسایی كرده اند]مورهد و گریفین، 1386: 

:]382
1. قدرت قانونی: این قدرت از منصب ســازمانی 
نشــئت می گیــرد و بر جایگاه رســمی فــرد تكیه 
دارد]رضاییان، 1386: 24[. بنابراین،  منشأ ایجاد این 
قدرت سازمان است و میزان قدرت قانونی برحسب 
نوع سازمان تغییر می كند ]مورهد و گریفین، 1386: 
382[ و این شــاید یكی از دالیل آن باشــد كه این 
مهم در سازمان های متفاوت یا صنایع مختلف مورد 

بررسی مجدد قرار گیرد.
2. قدرت مرجعیت: ادراك افراد از جاذب بودن 
تعامل با فرد خاص را قدرت مرجعیت آن فرد گویند.

3. قدرت تخصص: قدرت تخصص یا مهارت، عبارت 
از توان كنترل رفتار دیگری از طریق داشــتن دانش، 

تجربه یا قضاوتی است كه وی ندارد،  ولی نیاز دارد.

4. قدرت پاداش: عبــارت از توان فراهم آوردن 
چیزهایی اســت كه افراد دوســت دارند، داشــته 

باشند]رضاییان، 1385: 404 و 405[. 
5. قدرت اجبــار: قدرت تنبیه یــا اجبار زمانی 
به وجود می آید كه شــخصی از توانایی تنبیه و یا وارد 
آوردن لطمه ای جســمی یا روانی به شخص دیگری 

.]246: 1996, Robbins[برخوردار باشد

ویژگی های  مدل های  و  نظریه ها  ســایر 
شخصیتی

é نظریــة گوردون آلپورت: در ســال 1936، 
گوردون آلپورت )روان شناس( متوجه شد كه تنها 
در یك فرهنگ لغت انگلیســی، بیش از 4000 واژه 
برای توصیف ویژگی های مختلف شــخصیت وجود 
دارد. او این ویژگی ها را در سه سطح رده بندی كرد. 
ویژ گی های اصلی، ویژگی های مركزی و ویژگی های 

ثانویه ]شولتز، 1384: 60 ـ 156[. 
é شــانزده عامل شــخصیت ریموند كاتل: 
ریموند كاتل، یكــی از نظریه  پــردازان ویژگی های 
شــخصیت، تعداد ویژگی های اصلی شخصیت را از 
بیــش از 4000 مورد كه در فهرســت اولیة آلپورت 
وجود داشــت، به 171 مورد تقلیل داد. او این كار را 
با حذف ویژگی های غیرمتداول و تركیب خصوصیات 
مشــترك انجام داد. كاتل با اســتفاده از یك روش 
آماری به نام »تحلیــل عوامل«، ویژگی های نزدیك 
به هم را معین كرد و ســرانجام فهرســت خود را به 
تنها 16 ویژگی  شخصیت كاهش داد]شولتز، 1384: 

60 ـ 156[.

بعد شــخصیت آیزنك: هانس آیزنك،   é
روان شــناس انگلیســی، مدلی برای شــخصیت بر 
پایة تنها ســه ویژگی عمومی بنا كرد: درون گرایی/ 
برون گرایــی، تهییج پذیــری/ پایــداری هیجانی و 

روان  پریشی گرایی]پیشین[.

پیشینة ویژگی  های شخصیتی پژوهش
اســتفاده از مدل پنج عاملی شــخصیت موضوع 
تحقیقات گســترده ای بوده است. محققان متعددی 
سعی در بررسی بیشتر ابعاد و ویژگی های شخصیتی 
داشــته اند كه از آن جمله می توان به صاحب نظران 

زیر اشاره كرد:
é در ســال 2015، كاپــالن11 و همكارانــش 
پژوهشــی را انجام دادند تا ارتباط میان ویژگی های 

مدیران می توانند با 
به كارگیری مناسب 
ابزار و منابع قدرت، 

زمینة رشد خالقیت 
را فراهم آورند
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شــخصیتی و اضطراب اجتماعی را بررســی كنند. 
اضطراب اجتماعی ایجاد شده در جوامع امروز رابطة 
معنــاداری با روان رنجــوری دارد، در حالی كه هیچ 
رابطة معناداری بین اضطراب اجتماعی و برون گرایی 
وجود نــدارد. هر چند روابطی در این پژوهش یافت 
شد كه حاكی از وجود رابطه بین اضطراب اجتماعی 
و تطابق پذیری، گشودگی و باوجدان بودن )به صورت 
در هــم آمیخته( را نمایش می دهد. همچنین وجود 
ارتباط ضعیف بین تطابق پذیری، گشودگی و صداقت 

نیز از این پژوهش به دست آمد.
é هــدف پژوهش بعدی بررســی ارتبــاط ابعاد 
گوناگون شخصیت مدیران شــعب دانشگاه پیام نور 
استان گیالن روی رفتار شهروندی سازمانی شان بود 
كه توســط نظریان و عیسی خانی در سال 1394 
انجام پذیرفت. پرســش نامه های مــدل پنج عاملی 
شــخصیت كاســتا و مك كری و رفتار شــهروندی 
سازمانی، پودساكف بین مدیران دانشگاه های پیام 
نور اســتان گیالن توزیع شــد. یافته ها نشان دادند 
رابطة معناداری بین شخصیت و رفتار سازمانی و نیز 
بین ابعاد برون گرایی، وظیفه شناســی و سازگاری با 
رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد،  اما رابطة ابعاد 
گشودگی و روان رنجوری با رفتار شهروندی سازمانی 
معنادار نیست و گشودگی ارتباط ناهم سویی با رفتار 
شــهروندی ســازمانی دارد ]نظریان و عیسی خانی، 

.]1394
é رابطة بین ویژگی ها و تیپ شخصیتی رانندگان 
دارای سابقة تصادف موضوع پژوهشی در سال 1394 

بود كه توسط ظفری و همكارانش صورت پذیرفت.
هدف اصلــی این پژوهــش بررســی رابطة بین 
ویژگی های شــخصیت رانندگان براساس آزمون نئو 
و تیپ شخصیت آن ها براساس آزمون مایرزبریگز،  
با ســابقة تصادف آن ها در شهركرد بود. نتایج نشان 
دادند، تفاوت میانگین سه گروه رانندگان در میزان 
هیجان خواهی و مقیاس با ســاختارمنعطف از تیپ 
شــخصیت معنی دار است، ولی در سایر مقیاس های 
این آزمــون تفاوت معنــاداری وجود نداشــت. در 
خصوص رابطــة روان رنجوری رانندگان با ســابقة 
تصادف نتایج به دست آمده نشان می دهد كه تفاوت 
میان این دو گروه رانندگان در مقیاس روان رنجوری 

معنادار است. 
یعنــی رانندگانی كه ســابقة تصادف داشــتند، 
در مقیــاس روان رنجوری نمرة بیشــتری گرفتند. 
همچنیــن، تفــاوت میانگین دو گــروه در مقیاس 

توافق پذیــری معنادار اســت. یعنــی رانندگانی كه 
سابقة تصادف داشتند، در مقیاس توافق پذیری نمرة 
كمتری گرفتنــد. تفاوت میانگین دو گروه رانندگان 
در مقیاس برون گرایــی و در مقیاس تجربه گرایی و 
مسئولیت پذیری معنادار نبود]ظفری، رئیسی اردلی 

و سهرابی، 1394[.
é پژوهش دیگر مطالعه ای است كه روی تأثیرات 
پنج عامل شــخصیت روی هوش هیجانی در برخی 
از شــركت های ایرانی در شــهر تهران انجام شــد. 
در این پژوهش از دو پرســش نامه اســتفاده شد كه 
یكــی از آن ها پرســش نامة اســتاندارد مك كری و 
كوســتا )1992( بود و برای اندازه گیری رفتارهای 
شخصیتی كه روی هوش هیجانی تأثیر می گذارند، 
از آن استفاده شد. نتایج نشان دادند، رابطة مثبت و 
معناداری بین چهار بعد برون گرایی، تطابق پذیری، با 
وجدان بودن و گشودگی با هوش هیجانی وجود دارد. 
همچنیــن نتایج گواه آن بود كه بین روان رنجوری و 
هوش هیجانی رابطة معناداری وجود ندارد]دهقانان 

و همكاران، 2014[. 
éبررســی رابطة بیــن ویژگی های شــخصیتی با 
عملكرد شــغلی كاركنــان رســته های مأموریتی 
)آگاهی، راهور و انتظامی( فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ، هدف انجام پژوهشی بود كه توسط باباییان 
و همكارانش در ســال 1393 به انجام رســید. ابزار 
استفاده شده در این پژوهش، پرسش نامة استاندارد 
فرم كوتاه نئو بود. نتایج تحقیق نشــان دادند، بین 
ثبات عاطفی،  ویژگی های شــخصیتی برون گرایی، 
انعطاف پذیــری، دلپذیــر بودن و عملكرد شــغلی 
كاركنان رسته ها مأموریتی فرماندهی انتظامی تهران 
بزرگ، رابطة معناداری وجود ندارد و تنها بین ویژگی  
مســئولیت پذیری و عملكرد شــغلی كاركنان این 
رسته ها این ارتباط معنادار است. همچنین، بررسی ها 
نشان می دهند، سطح مسئولیت پذیری در رسته های 
انتظامی و آگاهی یكسان است، ولی مسئولیت پذیری 
در رســتة راهور پایین تر از دو رستة عملیاتی دیگر 

است ]باباییان، سامانی و كرمی، 1393[.
لیائویانگ12 در ســال 2012 به بررســی اثرات 
شــخصیت بر رفتار رانندگی مخاطره آمیز و درگیر 
تصــادف رانندگان چینــی پرداخت. نتایج نشــان 
دادند، صفات شــخصیت نقش مهمی در پیش بینی 
رفتــار پرخطر رانندگان چینی دارد. برای بررســی 
ویژگی های شــخصیتی رانندگان مذكور از مدل 5 

عاملی شخصیت استفاده گردید.)یانگ، 2012(

منابع قدرت 
شخصی عمومًا 
ارتباط قوی تری 
با رضایت شغلی 
كاركنان و عملكرد 
شغلی آن ها نسبت 
به قدرت سازمانی 
دارد و درك از قدرت 
موجب توانمندسازی 
و ایجاد راهبردی 
مهم برای پیشبرد 
فعالیت ها می شود
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پیشینة  پژوهش دربارة منابع قدرت
محققان زیــر از جمله پژوهشــگرانی بوده اند كه 
كوشــیده اند، منابع قدرت و تأثیرات آن را شناسایی 

كنند:
é رئیسی و اسدزاده در سال 2015 پژوهشی 
انجــام دادند تــا ارتباط بیــن قدرت پــاداش را با 
ســبك های مدیریت تعارض بررســی كنند. در این 
پژوهش از پنج ســبك مدیریت تعارض استفاده شد 
كه براساس مدل تعارض توماس كیلمن تهیه شده 
بود و شــامل انطباق، اجتناب، همكاری، رقابت و به 
خطر انداختن می شد. این مطالعه كه با تحلیل های 
رگرسیون انجام گرفت، از نوع توصیفی بود و جامعة 
آماری آن شامل تمامی مدیران دبیرستان های شهر 
بیرجند می شد. نتایج نشان دادند، رابطة قابل توجهی 
بین اصول قدرت پاداش و انطباق به عنوان یك سبك 
مدیریتی تعــارض وجود دارد. اما رابطة قابل توجهی 
بین اصول قدرت پاداش و چهار سبك دیگر مدیریت 

تعارض وجود ندارد. ]رئیسی و اسدزاده، 2015[. 
é در ســال 2012 رابطة فرایند تأثیرگذار قدرت 
بر رهبری موضوع تحقیقی شد كه در آن پنج منبع 
قدرت به دو گروه اصلی تقســیم شدند و تأثیر آ ن ها 
روی رهبری بررســی شــد. نتایج این تحقیق نشان 
دادند، منابع قدرت شخصی عمومًا ارتباط قوی تری 
با رضایت شــغلی كاركنان و عملكرد شــغلی آن ها 
نســبت به قــدرت ســازمانی دارد و درك از قدرت 
موجب توانمندســازی و ایجاد راهبردی مهم برای 
پیشــبرد فعالیت ها می شــود. از طرف دیگر، قدرت 
اجبار به عنوان یك قدرت ســازمانی، رابطه ای منفی 
با عملكرد دارد. در انتها نیز بیان می شــود كه نباید 
منابــع قدرت را از یكدیگر جدا كرد و گاه مناســب 
است كه رهبران از چند منبع قدرت به طور هم زمان 

 .]unneburgاستفاده كنند]2012و
é نتیجه تحقیقی در ســال 2008 بدین صورت 
بود كه منابع نرم قدرت، شامل تخصص، مرجعیت 
و اطالعات، در مقایسه با منابع سخت، شامل قدرت 
پاداش و قانون، موجب اطاعت ســازمانی بیشتری 
در میان كاركنان می شود. تحلیل های چند متغیره 
نشان دادند، انطباق بیشتر زیردستان با پایگاه های 
قدرت نرم، تأثیر بیشــتری نســبت به پایگاه های 

]Gup ta & Sharanخشن قدرت دارد.]2008و

مدل مفهومی پژوهش
نمودار1. مدل پیشنهادی بررسی رابطة ویژگی های 

شــخصیتی مدیران با منابع قدرت در شــركت های 
مشاور مهندسی 

فرضیه تحقیق
فرضیة اصلی: ویژگی های شخصیتی مدیران بر 
منابع قدرت آن ها در شــركت های مشاور مهندسی 

تأثیر مستقیم دارد.

فرضیه های فرعی:
1. ویژگی  شــخصیتی برون گرایــی مدیران تأثیر 
مثبتی بر منابع قدرت آن ها در شــركت های مشاور 

مهندسی دارد.
2. ویژگی  شــخصیتی باوجدان بودن مدیران تأثیر 
مثبتی بر منابع قدرت آن ها در شــركت های مشاور 

مهندسی دارد.
3. ویژگی  شــخصیتی دلپذیر بودن مدیران تأثیر 
مثبتی بر منابع قدرت آن ها در شــركت های مشاور 

مهندسی دارد.
4. ویژگی  شــخصیتی انعطاف پذیری مدیران تأثیر 
مثبت بر منابع قدرت آن ها در شــركت های مشاور 

مهندسی دارد.
5. ویژگی  شــخصیتی روان رنجوری مدیران تأثیر 
مثبتی بر منابع قدرت آن ها در شــركت های مشاور 

مهندسی دارد.

روش و نوع پژوهش
به منظور گردآوری داده ها از دو پرســش نامه برای 
ســنجش رابطه بین ویژگی های شخصیتی و منابع 
قدرت اســتفاده شــد كه یكی از آن ها پرسش نامة 
محقق ساختة پنج  عاملی جدید شخصیت ، و دیگری 
پرسش نامة استاندارد شدة منابع قدرت شرایخیم13 

و هینكین14 بود.
برای تجزیه و تحلیل داده ها متناسب با هدف های 
پژوهش، از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی، و در 
سطح آمار توصیفی، برای تحلیل داده های پژوهش 
عالوه بر نرم افزارهای آماری مرتبط، از شاخص های 
آماری ماننــد فراوانی، درصد، میانگیــن و انحراف 
استاندارد استفاده شد. در سطح آمار استنباطی نیز 
 15»ks« بــه نرمالیزه كردن داده ها از طریــق آزمون
بررســی روایی و تأیید مدل از طریق تحلیل عاملی 
تأییدی،  و برای تعیین روابط معناداری از مدل یابی 

معادالت ساختاری برای بهره گرفته شد. 
»مدل یابی معادلة ســاختاری« یك تكنیك چند 

منابع نرم قدرت، 
شامل تخصص، 

مرجعیت و اطالعات، 
در مقایسه با منابع 

سخت، شامل قدرت 
پاداش و قانون، 
موجب اطاعت 

سازمانی بیشتری 
در میان كاركنان 

می شود
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متغیری كلی و بسیار نیرومند از خانوادة رگرسیون 
چند متغیری است كه به پژوهشگر امكان می دهد، 
مجموعه ای از معــادالت رگرســیون را به گونه ای 
هم زمــان مورد آزمون قــرار دهد]هومن، 1390[ و 
به بررســی هم زمان روابط بین متغیرهای مختلف 
بپــردازد.]2012و Hoyle[. اهمیت این تكنیك در 
پژوهش های علوم انســانی و آموزش علوم سالمتی 
از آنجاســت كه غالبــًا در این حــوزه از مطالعات، 
پژوهشگران به بررسی روابط بین متغیرهای مختلف 
در قالب مدل یا شبكه ای از روابط می پردازند. بنابراین 
آنــان مبتنی بر فرضیه های خود در مورد روابط بین 
متغیرها، یك شــمای كلی از این روابط را در قالب 
مدلی از پیش ساخته طراحی كنند. در این تحقیق 
از ضریب هم بستگی جزئی استفاده شد، چرا كه مدل 
دو سطحی بود، متغیرها دارای بعد یا شاخص بودند 
و رابطة خطی این هم بستگی را اندازه گیری می كرد. 
الزم به ذكر اســت،  تمامی عملیات فوق با استفاده 
از نرم افزارهــای »SPSS« و »Smart PLS« انجــام 

گرفت.

جامعة آماری و حجم و اندازة نمونه
جامعة آماری پژوهش حاضر شامل مدیران میانی 
)با توجه به محدودیت هــای پژوهش مبنی بر عدم 
پاسخ گویی و ســوگیری مدیران ارشد( شركت های 
مشاور مهندســی منتخب اســت كه برای انتخاب 
آن ها، از روش نمونه گیری خوشــه ای استفاده شد. 
بدین شرح كه درجه های 1، 2 و 3 خدمات مشاورة 
شركت های مشاور مهندســی از یك طرف و تعداد 
كاركنان آن ها )1 تا 9 نفــر، 10 تا 49 نفر، بیش از 
50 نفر( از طرف دیگر، خوشــه ها را تشكیل دادند و 
در خوشه بندی براســاس تعداد كاركنان، از تعاریف 

مندرج در كتاب  مركز آمار استفاده شد.
شــركت های مشاور مهندســی واقع در تهران، به 
دلیل در دسترس بودن آن ها و همچنین واقع بودن 
جامعة مهندســان مشاور در شــهر تهران، انتخاب 
شــدند. به دلیل ملموس تر بــودن منابع قدرت در 
ســازمان های بزرگ، خوشــة شــركت های مشاور 
مهندســی واقع در تهــران و دارای رتبة 1 انتخاب 
شــدند كه دارای كاركنان )كارشناس( باالتر از 50 
نفر هســتند. نمونه های در نظر گرفته شده در این 
پژوهش مشــتمل بر 164 مدیر میانی از 32 شركت 
منتخب مشــاور مهندســی بود كه به صورت تمام 

شماری انتخاب شدند.

ابزار گردآوری اطالعات
پرسش نامة این تحقیق پرســش نامة بسته پاسخ 
بــا مقیاس طیف »لیكرت« بود كــه به انضمام نامه 
و دســتورالعمل تكمیل آن ارســال شــد. به منظور 
گردآوری داده ها برای سنجش رابطة بین ویژگی های 
شــخصیتی مدیران و منابع قدرت از دو پرسش نامه 
اســتفاده شــد كه یكی از آن ها پرسش نامة محقق 
ســاختة پنج عاملی جدید شــخصیت )58 سؤال با 
 NEO- خالصه كردن از طریق بار عاملی پرسش نامه
FFl ( بود و دیگری پرسش نامة استاندارد شدة منابع 
قدرت شــرایخیم و هینكین )20 سؤال(. اطالعات 
پرســش نامة دوم در مقیــاس لیكــرت جمع آوری 
می شــود و از نوع بسته پاسخ اســت كه در مقیاس 
پنج تایی لیكرت از خیلی كم )كامالً مخالف( تا خیلی 

زیاد )كامالً موافق( طراحی شده است.
چنانچه ابزار از قبل ساخته شده باشد، )استاندارد( 
طرح پیشــنهادی باید شــواهدی حاكی از پایایی و 
روایی آن را برای هدف بررســی، ارائه كند. چنانچه 
ابزار از قبل ســاخته شده باشد، )اســتاندارد( طرح 
پیشنهادی باید شــواهدی حاكی از پایایی و روایی 
آن را برای هدف بررســی، ارائه كند. چنانچه محقق 
وســیلة را خود بسازد، )محقق ســاخته( باید روش 
تهیة آن را به صورت خالصه بیاورد. این خالصه باید 
مراحلی را در برگیرد كه برای دســتیابی به روایی و 
پایایی اطالعات حاصل از این ابزار، الزم اســت طی 
شود ]آقاجانی افروزی و پرهیزگار، 1390: 47[. در 
این پژوهش از پرسش نامة اســتاندارد منابع قدرت 
استفاده شــده اســت. ضریب پایایی محاسبه شده 
توســط عابدی )1385( برای منبــع قدرت قانونی 
83، مرجعیت 0/89، تخصص 0/79 و پاداش 0/7 و 
توسط پورقاز و محمدی )1390( برای منبع قدرت 
قانونی 0/71، مرجعیت 0/74، تخصص 0/78، اجبار 
0/67 و پاداش 0/67 محاســبه شد. روایی و پایایی 
پرسش نامة محقق ســاخته ویژگی های شخصیتی 
مدیران نیز با بررسی اعتبار همگرای و آن  همچنین 
شاخص های پایایی تركیبی و آلفای كرونباخ به شرح 
جدول 1 اثبات شد. شاخص برازش منحنی نیز نشان 

از برازش مناسب مدل دارد.

یافته های پژوهش در بخش آمار توصیفی
جدول 2 نشان می دهد كه كدام یك از متغیرهای 
پژوهش دارای میانگین بیشــتر یا كمتــر از مقدار 
متوســط، چولگی مثبت یا منفی و كشیدگی مثبت 
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جدول 2. شاخص های توصیفی برای متغیرهای تحقیق

كشیدگیچولگی انحراف معیارمیانهمیانگیناندازه نمونهمتغیر تحقیقكشیدگیچولگیانحراف معیارمیانهمیانگیناندازه نمونهمتغیر تحقیق

0/13-1643/5793/50/1930/349پاداش0/683-0/25-1641/5631/5830/267با وجدان بودن

1/734-0/133-1640/8871/250/412اجبار0/281-1641/3061/3330/2420/345دلپذیر بودن

0/86-1643/4383/50/2020/136قانون1642/03120/2250/8980/167انعطاف پذیری

1643/5613/50/1780/1290/414مرجعیت1/48-1641/3371/250/4120/265برون گرایی

0/7930/135-1643/4183/50/301تخصص1641/2271/3330/2930/2741/178روان رنجوری

جدول 1. شاخص های روایی، پایایی و برازش مدل

آلفای كرونباخAVECRR2متغیرهای پنهانآلفای كرونباخAVECRR2متغیرهای پنهان

2R

AVE2R

AVE

GOF

0/7340/9170/1180/878تخصص0/5280/9180/760/9انعطاف پذیری

0/790/7650/604

0/6510/8810/6310/817اجبار0/730/9640/5130/958با وجدان بودن

0/6320/8730/6820/808قانون0/5280/9180/6360/9برون گرایی

0/6190/8670/6560/795مرجعیت0/6190/9410/7940/93دلپذیر بودن

0/6480/880/4910/818پاداش0/5480/8890/5540/861روان رنجوری

0/6680/9010/5980/883منابع قدرت0/6880/96600/964ویژگی های شخصیتی

یا منفی هســتند. ضمناً  با تجمیع طبقه بندی های 
صورت گرفتــه، می توان به طور خالصه گفت، بخش 
اعظم نمونــة آماری پژوهش حاضر را مدیران میانی 
مرد متأهل تشــكیل می دادند كه كمتر از 50 سال 
ســن داشتند، دارای مدرك دانشــگاهی بودند، و با 
ســابقة 5 تا 10 ســال بر كمتر از 10 نفر مدیریت 

می كردند. 

ب( هیچ یك متغیرهای تحقیق در خصوص منابع 
قدرت، دارای توزیع نرمال نیستند.

بنابراین با توجه به نرمال نبودن متغیرهای تحقیق 
و كوچك بــودن انــدازة نمونه، بــرای تأیید مدل 
از تكنیــك  »تحلیل عاملی تأییــدی«16 و از روش 

»حداقل مربعات جزئی«17 استفاده شد.

جدول3. نتایج آزمون كلمو گروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش

نتیجه  نرمالیتیZSigمتغیرهای تحقیقنتیجه نرمالیتیZSigبا وجدان بودن 

نرمال نیست3/8330پاداشنرمال نیست2/3660با وجدان بودن

نرمال نیست4/1360اجبارنرمال نیست1/8130/003دلپذیر بودن

نرمال نیست3/1210قانوننرمال نیست2/420انعطاف پذیری

نرمال نیست3/9850مرجعیتنرمال نیست2/710برون گرایی

نرمال نیست3/5670تخصصنرمال نیست3/140روان رنجوری

یافته های پژوهش در بخش آمار استنباطی
پس از توزیع پرسش نامة استاندارد منابع قدرت و 
پرسش نامة محقق ساختة ویژگی های شخصیتی در 
میان افراد نمونة آماری،  نتایج آزمون ks به شــرح 

جدول 3 نشان داد كه: 
الف( هیچ یــك از متغیرهای تحقیق در خصوص 

ویژگی های شخصیتی دارای توزیع نرمال نیستند.

با توجه به اینكه مقدار آمارة  تی خارج بازة بحرانی 
اســت )بیشتر از 2/58 شده اســت( )P >0/01(، با 
احتمال 95 درصد ادعــای محقق در فرضیة اصلی 
مبنی بر اینكه »ویژگی های شــخصیتی مدیران بر 
منابع قدرت تأثیر معنی داری دارد«، تأیید می شود. 
با توجه به وجود ضریــب بتای مثبت می توان گفت 
ویژگی های شــخصیتی مدیران بر منابع قدرت در 
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شركت های مشاور مهندسی تأثیر مستقیم و مثبت 
دارد. ضریــب تعییــن R2 برای منابع قــدرت برابر 
0/622 شد، بنابراین ویژگی های شخصیتی مدیران 
62/2 درصــد از تغییرات منابع قــدرت را توضیح 
می دهــد كه با توجه به جــدول 4، رابطة مذكور در 
زمرة روابط متوســط قرار می گیــرد؛ هر چند كه به 
طبقة روابط قوی نزدیك اســت. به همین ترتیب و با 
توجه به ضریب مندرج در جدول 4 می توان گفت كه 
فرضیه های فرعی 1، 3، 4 و 5 مورد تأیید هستند و 

رابطة معنی داری آن ها از نوع مستقیم است.

بحث و نتیجه گیری
میان  معنادار  ارتباط   :1 پیرامون فرضیة فرعی 
ویژگی  شــخصیتی برون گرایــی و منابع قدرت )به 
استناد جدول 5( ناشی از ارتباط معنادار میان ویژگی  
شــخصیتی مذكور با منابع قدرت تخصص، اجبار، 
قانون و پاداش است از نتایج پژوهش های باریك و 
موری18 با موضوع روابط بین پنج ویژگی شخصیت 
و منابع قدرت اســتوارت19 و گرك20 در خصوص 
رابطة بین ویژگی شــخصیتی برون گرایی و عملكرد 
در فــروش، پورتر و همكارانش با موضوع رفتارهای 
پشتیبان از تیم سازی، و جاج و همكارانش با موضوع 
شــخصیت و رهبری، با روابط معنادار نتیجه  گرفته 
شــده از فرضیة فرعی 1 پژوهش حاضر )رابطة بین 
ویژگی  شخصیتی برون گرایی و منابع قدرت تخصص،  

اجبار، قانون و پاداش( هم خوانی دارد.

پیرامون فرضیة فرعی2: فقدان ارتباط معنادار 
میان ویژگی شخصیتی با وجدان بودن و منابع قدرت 
)به اســتناد جدول 5( ناشی از نبودن رابطة معنادار 
میان ویژگی شخصیتی مذكور و منابع قدرت قانون 
و مرجعیت است. نتایج به دست آمده از پژوهش های 
جاج و همكارانش با موضوع شــخصیت و رهبری و 

میرزازاده در خصوص ویژگی های روان شــناختی 
كارآفرینان، با روابط بی معنای نتیجه  گرفته شده از 
فرضیة فرعی 2 پژوهش حاضــر )فقدان رابطه بین 
ویژگی  شــخصیتی با وجدان بــودن و منابع قدرت 

مرجعیت و قانونی( هم خوانی دارد.

پیرامون فرضیــة فرعی 3: وجــود ارتباط 
معنادار میان میان ویژگی  شــخصیتی دلپذیر بودن 
و منابع قدرت )به اســتناد جدول 5( ناشی از رابطة 
معنــادار میان ویژگی  شــخصیتی مذكــور و منابع 
قدرت تخصص و پاداش اســت. نتایج به دست آمده 
از پژوهش هــای سالگادو و همكارانش در خصوص 
رابطة بین ویژگی های شخصیتی و معیارهای عملكرد 
شغلی و نادریان جهرمی و امیر حسینی با عنوان 
بررسی رابطة ویژگی های شخصیتی و دموگرافیكی 
مدیران با مهارت های شغلی، با روابط معنادار نتیجه 
گرفته شده از فرضیة فرعی 3 پژوهش حاضر )رابطة 
بین ویژگی  شــخصیتی دلپذیر بودن و منابع قدرت 

تخصص و پاداش( هم خوانی دارد. 

پیرامون فرضیة فرعی4: وجود ارتباط معنادار 
میان ویژگی  شخصیتی انعطاف پذیری و منابع قدرت 
)به استناد جدول 5( ناشی از رابطة معنادار میان ویژگی 
شخصیتی مذكور و منابع قدرت اجبار، قانون، مرجعیت 
و پاداش اســت. نتایج به دســت آمده ا زپژوهش های 
كركولیان21 و مســارا22 با موضوع عوامل مرتبط با 
پایگاه های قدرت و ویژگی های شخصیتی پنج عاملی، 
ویــت23 و همكارانش با موضوع اثــرات متقابل بین 
ویژگی های شخصیتی انعطاف پذیری و با وجدان بودن 
بر عملكرد شــغلی، ریسمانچیان با موضوع قابلیت 
پیش بینی عملكرد شــغلی توسط ویژگی  شخصیتی 
انعطاف پذیری در مشاغلی خاص و خاكپور و همكارانش 
در خصوص رابطة بین ســازگاری )انعطاف پذیری( و 

جدول 4. نتایج معادالت ساختاری برای بررسی فرضیة اصلی و فرضیه های فرعی تحقیق

جهت رابطهوضعیت فرضیه t R2بتافرضیه های تحقیقفرضیه

اصلی
ویژگی های شخصیتی ←منابع 

قدرت
+تأیید0/78826/5670/622

فرعی

0/1492/178برون گرایی← منابع قدرت1

0/677

+تأیید

رد0/0011/045با وجدان بودن← منابع قدرت2

+تأیید0/1152/686دلپذیر بودن ←منابع قدرت3

+تأیید0/4005/977انعطاف پذیری ←منابع قدرت4

+تأیید0/4196/858روان رنجوری← منابع قدرت5
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عملكرد شغلی مدیران، با روابط معنادار نتیجه گرفته 
شــده از فرضیة فرعی 4 پژوهــش حاضر )رابطة بین 
ویژگی  شخصیتی انعطاف پذیری و منابع قدرت پاداش، 

اجبار، مرجعیت و قانون( هم خوانی دارد.

پیرامون فرضیة فرعی5: وجود ارتباط معنادار 
میان ویژگی  شخصیتی روان رنجوری و منابع قدرت 
)به اســتناد جدول5( ناشــی از رابطة معنادار میان 
ویژگی شــخصیتی مذكــور و منابع قــدرت اجبار، 
تخصص، قانون و مرجعیت است. نتایج به دست آمده 
از پژوهش های كركولیان و مســارا با موضوع عوامل 
مرتبط با پایگاه های قدرت و ویژگی های شــخصتی 
پنج عاملی، سالگادو و همكارانش در خصوص رابطة 
بین ویژگی هــای شــخصیتی و معیارهای عملكرد 

شــغلی و جاج و همكارانش با موضوع شــخصیت و 
رهبری، با روابط معنادار نتیجه گرفته شده از فرضیة 
فرعی 5 پژوهش حاضر )رابطة بین ویژگی شخصیتی 
روان رنجوری و منابع قدرت پاداش، اجبار، مرجعیت 

و قانون( هم خوانی دارد.

پیرامون فرضیة اصلی:
وجود رابطة معناداری فرضیة اصلی با موضوع رابطة 
ویژگی های شــخصیتی مدیــران و منابع قدرت در 
شركت های مشاور مهندسی، ناشی از رابطة معنادار 
چهار ویژگی  برون گرایی، دلپذیر بودن، انعطاف پذیری 
و روان رنجوری بر منابع قدرت اســت كه تحت چهار 
فرضیة فرعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و اكثر 

نتایج آن ها به تأیید سایر پژوهش های مشابه رسید.

جدول 5. سایر یافته های معادالت ساختاری برای بحث و نتیجه گیری فرضیة اصلی و فرعی تحقیق

یه
رض

ف

وضعیت فرضیه/ جهت tR2بتافرضیه های تحقیق
رابطه

وضعیت فرضیه/ tR2بتافرضیه های تحقیق
جهت رابطه

عی
 فر

ای
ه ه

ضی
 فر

 در
ای

ه ه
افت

ر ی
سای

انعطاف پذیری< اجبار

0/2
24

3/6
37

0/5
34

انعطاف پذیری< مرجعیت+تأیید

0/1
85

2/8
93

0/3
61

+تأیید 

با وجدان بودن< اجبار

0/1
32

2/5
0/3روان رنجوری< مرجعیت+تأیید72
7

5/9
+تأیید62

برون گرایی< اجبار
0/1

36

2/8
دلپذیر بودن< مرجعیت+تأیید93

0/0
68

1/7
رد94

دلپذیر بودن< اجبار
0/0

69

0/9
برون گرایی< مرجعیترد81

0/0
88

1/2
رد75

روان رنجوری< اجبار

0/4
77

6/5
+تأیید43

با وجدان بودن< 
0/0مرجعیت

24

0/3
رد75

انعطاف پذیری< تخصص

0/0
62

0/8
33

0/5
64

0/1با وجدان بودن< پاداشرد
2

2/7
94

0/3
23

+تأیید

با وجدان بودن< 
0/5تخصص

38

9/0
برون گرایی< پاداش+تأیید58

0/1
23

2/6
+تأیید37

برون گرایی< تخصص

0/1
71

3/3
دلپذیر بودن< پاداش+تأیید03

0/2
22

0/3
+تأیید32

دلپذیر بودن< تخصص

0/2
72

3/3
روان رنجوری< پاداش+تأیید97

0/1
04

1/0
رد84

روان رنجوری< تخصص

0/2
95

5/9
انعطاف پذیری < پاداش+تأیید63

0/2
79

3/3
+تأیید02

انعطاف پذیری < قانون

0/3
46

4/6
48

0/4
24

+تأیید

0/0با وجدان بودن< قانون
3

0/4
رد57

برون گرایی< قانون

0/1
96

2/4
+تأیید09

روان رنجوری< قانون

0/4
82

5/8
+تأیید94

دلپذیر بودن< قانون

0/0
93

0/1
رد02
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بــا توجه به نتایــج تحلیلی فرضیه هــای فرعی و 
همچنیــن نتایج مندرج در جدول 5 می توان چنین 
نتیجه گرفت كه در شــركت های مشاور مهندسی، 
انتخاب منبع قدرت مناســب بــرای مدیران دارای 
انعطاف پذیری و  ویژگی شــخصیتی برون گرایــی، 
روان رنجــوری، منبع قدرت قانــون و دارای ویژگی  
شخصیتی دلپذیر بودن منبع قدرت تخصص است. 

 پی نوشت ها
1. Five Factor Model of Personality
2. MC Crae 
3. Parl Costa
4. Neuroticism
5. Extroversion
6. Conscientiousness
7. Aggreeableness
8. Openness
9. NEO Personality Inventory
10. French & Raven
11. Kaplan
12. Liaoyang
13. Schriesheim
14. Hinkin
15. Kolmogrov - Smirnov
16. confirmatory factor analysis
17. Partial I.east Square
18. Barik&Murray
19. Stewart
20. Greg
21. Karkoulian
22. Messarra
23. Witt
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نصراهلل دادار

مســابقات  دورة  پانزدهمین  اختتامیة  مراســم 
علمی كاربردی هنرستان های كاردانش سراسر كشور 
با معرفی برگزیدگان مرحلة كشوری در »سالن امام 

علی )ع(« شهرستان ارومیه برگزار شد.
در این مراســم كه با حضور جمعی از مســئوالن 
كشوری و لشــكری، تعدادی از معاونان و مدیران 
كل وزارت آموزش وپرورش، اســتاندار و مدیر كل 
آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی، و جمعی از 
مقامات این استان برگزار شد، با اهدای لوح تقدیر و 
جوایز، از 117 برگزیدة مرحلة كشوری این مسابقات 

تجلیل به عمل آمد.
كل  مدیــر  فریــدون ســید مصطفــوی، 
آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی در آغاز این 
مراســم، ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان حاضر 
در مراســم، گفت: »خیلی خوش حال و خوش وقتم 
كه در خدمت شــما میهمانان عزیز و گرامی هستم 
كه افتخار دادید در این مجلس حضور داشته باشید. 
همكاران بنده در استان آذربایجان غربی، همة سعی 
خود را كردند كه میزبان خوبی برای شما باشند و با 
كوشش زیاد، 37 كارگاه در هفت هنرستان ارومیه را 
برای برگزاری این دوره از مســابقات آماده كردند تا 

مسابقات در اوج آرامش برگزار شوند.«
وی افزود: »روز گذشــته در بازدیــدی كه از این 
هنرســتان ها )محل برگزاری آزمون ها( داشــتیم، 

تبسمی كه در چهره های شما عزیزان هنرجو دیدیم، 
خستگی از تن ما زدود.«

مدیر كل آموزش وپرورش استان آذربایجان غربی 
در ادامــه گفت: »امروز یكی از روزهایی اســت كه 
آموزش وپرورش كشــور به فصل جدیدی از حیات 
خود، یعنی فصل برداشــت رسیده اســت. امروز ما 
معلمان، مربیان، نیروهای ستادی، رؤسای مدارس، 
همه و همه آمده ایم تا حاصل كار خودمان را ببینیم. 
شما هنرجویان با استعداد، كارآفرینان فردا، كارنامة 
كاری ما هســتید. امروز آموزش وپرورش به واسطة 
توانمندی  شــما، خودش را به جامعه نشان می دهد 
و نقش خود را در آیندة جامعه به نمایش می گذارد. 
از شــما دانش آمــوزان انتظار داریم كــه هر آنچه 
آموخته ایــد، در زندگی خود بــه كار بندید و گره از 
اقتصاد و علم كشور بگشایید تا ما به تالش خودمان 

امیدوار باشیم.«
سید مصطفوی در پایــان گفت: »امروز ما سعی 
كرده ایــم به صورت عملی به ندای رهبر عزیزمان كه 
امســال را ســال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال 
نام گذاری فرموده اند، پاســخ بدهیم. امیدوارم كه در 
این مسابقات كه در باغ شهر زیبای ارومیه برگزار شد، 
به شما خوش گذشته باشد. از زحمات همة همكارانم 

فصــل جـــدیـــد
ــل بــرداشــت  فص
یدگان پانزدهمین  گزارش تقدیر از برگز
ـــات علمی كاربـــــردی  دورۀ مسابقـ
ــرسـتــان هــای كــــاردانــش هـن
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در اســتان كه سعی كردند به نحو احسن در خدمت 
شما دانش آموزان عزیز باشند، تشكر ویژه دارم.«

آموزش های  دفتــر  كل  مدیــر  گزارش 
كاردانش از این دورة مسابقات

»دفتر  مدیــركل  آذركیش،  مصطفی  ســید 
آموزش هــای كاردانــش« وزارت آموزش وپرورش، 
ســخنران بعدی این مراسم بود كه گزارشی از روند 
برگزاری پانزدهمین دورة مســابقات علمی كاربردی 
هنرســتان های كاردانش كشــور ارائه كرد و گفت: 
»دفتر آموز ش های كاردانش وزارت آموزش وپرورش، 
در راســتای كیفیت بخشی به آموزش های مهارتی و 
ارتقای ســطح علمی و كارگاهی هنرجویان شــاخة 
كاردانش، همچنین شناســایی نخبــگان مهارتی از 
طریق ایجاد رقابت علمی و عملی ســازنده و ترویج 
فرهنــگ كار و كارآفرینی، معرفــی توانمندی های 
هنرجویــان و قابلیت های هنرســتان های كاردانش 
كشور، هر ساله مسابقات علمی كاربردی را در سطح 
هنرستان های كاردانش كشــور برگزار می كند. این 
مسابقات در سه سطح منطقه ای،  استانی و كشوری 

برگزار می شوند. 
پانزدهمین دورة این مسابقات با 37 عنوان آزمون 
مهارتــی در چهار زمینة صنعت، هنر، كشــاورزی و 
خدمات در سال تحصیلی 96ـ  1395 در 100 رشتة 

مهارتی برگزار شد.«
وی افزود: »مرحلة منطقه ای این مسابقات با حضور 
120 هزار هنرجوی ســال سوم در سراسر كشور در 
دو بخش تئوری و عملی استاندارد مهارت برگزار شد 
كــه از میان آن ها، 16 هزار و 178 هنرجو به مرحلة 
اســتانی راه پیدا كردند. ایــن هنرجویان در رقابت 
تئوری و عملی اســتانی كه در زمستان سال 1395 
به صورت هماهنگ و با ســؤاالت یكسان برگزار شد، 
شركت كردند كه 2937 نفز از آن ها برای شركت در 

آزمون تئوری مرحلة كشوری انتخاب شدند.
برگزیــدگان مرحلة اســتانی این مســابقات در 
تاریــخ 25 فروردین ماه امســال )1396( در آزمون 
تئوری استاندارد مهارت كشوری شركت كردند كه 
261 هنرجــو )140 پســر و 121 دختر( به مرحلة 
عملی كشــوری راه یافتند. مرحلــة عملی این دوره 
از مسابقات، به میزبانی اســتان آذربایجان غربی، از 
تاریخ 19 تا 21 تیرماه 1396 در ارومیه برگزار شد و 
117 نفر از آن ها موفق شدند، رتبه های اول تا سوم 
كشــوری پانزدهمین دورة مسابقات علمی كاربردی 
هنرســتان های كاردانش را به خود اختصاص دهند 

كه امروز از آن ها تجلیل به عمل می آید.«
مهندس آذركیش در ادامه، با اشاره به نام گذاری 
امسال به عنوان ســال تولید و اشتغال از سوی مقام 
معظم رهبری، گفت: »داشتن مهارت ضامن اشتغال 

یدون سید  فر
مصطفوی مدیركل 
ورش  آموزش وپر
استان آذربایجان 
غربی: از هنرجویان 
یم كه هر  انتظار دار
آنچه آموخته اند، 
در زندگی خود 
به كار بندند و گره از 
اقتصاد و علم كشور 
بگشایند

مهندس آذركیش: 
داشتن مهارت ضامن 
اشتغال پایدار در 
كشور است

دكتر فیض: 
ح  دانشگاه های مطر
دنیا، در پذیرش 
دانشجو، كسانی 
را جذب می كنند 
ین و  كه كارآفر
ین باشند تحول آفر
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پایدار در كشور است و آنچه كه ما در شاخة  كاردانش 
برنامه ریزی می كنیم، متناسب سازی آموزش هایمان 
با نیاز بــازار كار اســت. حضور همة مســئوالن از 
دســتگاه های مختلف كشــور در اینجا گواه بر این 

موضوع است.«
وی افزود: »بخشی از عناوین این مسابقات را عیناً  
متناسب با اســتانداردهای مسابقات جهانی مهارت 
تنظیم كرده ایم كه بتوانیم در رقابت های جهانی هم 
یك اتفاق خوب داشته باشیم و هنرجویان ما بتوانند 

در آنجا هم حضور پیدا كنند.«
ایشــان در پایان گفت: »از نظر ما همة هنرجویانی 
كه به مرحلة عملی كشــوری راه پیدا كرده اند، جزو 
بهترین ها و رتبة اول كشــور هســتند و به فرمایش 
مقام معظم رهبری، جزو نخبگان مهارتی محسوب 

می شوند.«

دكتر فیض: درس خواندن كافی نیست.
دكتــر مهدی فیض معــاون پرورشــی وزارت 

آموزش وپرورش سخنران دیگر این مراسم بود.
او گفت: »این مســابقات بهانه ای است برای اینكه 
دامنة فعالیت های خودمان را در دورة تحصیل توسعه 

بدهیم.«
وی ســپس خطاب به هنرجویان گفت: »مطمئن 
باشــید كه اگر به عنوان یــك دانش آموز فقط درس 
بخوانیــد و فقط معدل باال را مالك قرار دهید، بعید 
است در زندگی آینده به عنصری مفید و كارامد برای 

جامعه تبدیل شوید.
این ادعا یك تجربة چند ســاله را پشت سر دارد. 
اینكــه برخی فكر می كنند، هر چــه معدل باالتری 
كسب كنند، می توانند انسان موفق تری شوند، الزاماً  
درســت نیســت. حتی االن برخی از دانشگاه های 
مطرح دنیا، در پذیرش دانشجو، صرفًا معدل های باال 
را جذب نمی كنند. آن ها معتقدند كســی كه معدل 
باالیی گرفته، معلوم است كه هیچ كار دیگری نكرده 
و فقط درس خوانده اســت و كســی كه فقط درس 
خوانده را جذب نمی كننــد. چون آن ها می خواهند 
كســی را جذب و تربیت كنند كه برای جامعه شان 
كارآفرین، جریان ســاز و تحول آفرین باشد. لذا شما 
هنرجویان كــه عالوه بر درس خوانــدن، مأموریت 
دیگری را هم دنبــال می كنید و مهارت می آموزید، 
مطمئن باشید كه مسیر درستی را انتخاب كرده اید.«

مهدی فیض در پایان گفت: »برنامه ای كه امروز 
معاونت آموزش متوسطه در پیش گرفته است، ما هم 

در معاونت پرورشی از طریق دیگری دنبال خواهیم 
كرد. ما در حوزة فعالیت های فرهنگی، هنری و قرآنی، 
برنامه ریزی و طراحی كرده ایم كه دانش  آموزان عالوه 
بر خواندن درس رســمی، حتماً  در یك فعالیت فوق 

برنامه هم شركت كنند.«

مهندس زرافشان: هنرجویان نقش مهمی 
در اشتغال و تولید كشور دارند. 

مهنــدس علی زرافشــان، معــاون آموزش 
متوســطة وزارت آموزش وپرورش نیز در این مراسم 
طی ســخنانی، ضمن تشــریح اهداف برگزاری این 
مسابقات،  گفت: »شناسایی استعدادهای برتر شاخة 
كاردانش و شاخة مهارتی، و معرفی آن ها به جامعه، 

از اهداف مهم برگزاری این مسابقات است.«
وی افــزود: »جامعة ما عالوه بر اینكه به ذهن های 
توانمند نیاز دارد، بــه افراد دیگری هم نیاز دارد كه 
می توانند آنچه را در ذهــن دارند، به عمل، كاربرد و 
مهــارت تبدیل كنند و علت آن هم این اســت كه 
توســعة كشور به چنین عزیزانی نیاز دارد. اگر امروز 
از اقتصاد مقاومتی، اشتغال و تولید صحبت می شود، 
باید توجه داشــته باشــیم كه این امر بدون منابع 
انسانی الزم محقق نمی شود و شما هنرجویان عزیز 

نقش بزرگی در این مسیر دارید.«
مهندس زرافشان ســپس به بازدیدی كه از محل 
برگزاری این دوره از مســابقات داشــت، اشاره كرد 
و گفت: »در بازدیدی كه از چند هنرســتان و محل 
برگزاری مســابقات عملی این دوره داشتم،  از آثار و 
كارهایی كه عزیزان هنرجو در مسابقات امسال ارائه 
كرده بودند هم دیدن كردم و باید بگویم كارهایشان 
كاماًل حرفه ای و در حد اســتانداردهای مورد قبول 

بازار است.«
وی خطاب به هنرجویان گفت: »اینكه مســئوالن 
كشــور محبت كرده اند و از سراســر كشور تشریف 
آورده اند كه در این مراسم شركت كنند، به این دلیل 
اســت كه از توانمندی ها و ظرفیت های شــما بهره 
ببرند. این امر نشان دهندة آن است كه شما عزیزان 
به خوبی توانســته اید، ظرفیت هــا و توانمندی های 
خودتان را به جامعه  نشــان دهیــد و عزیزان ما هم 
پذیرفته اند كه از این ظرفیت ها می شود برای توسعة 

علمی و مهارتی كشور بهره برد.«
معاون آموزش متوســطة وزارت آموزش وپرورش 
در ادامــه بــه مصوبات دولت در جهــت حمایت از 
اشــتغال، مهارت آموزی، كارآمــوزی و كارورزی و 

مهندس زرافشان: 
جامعة ما به افرادی 
نیاز دارد كه بتوانند 

توانمندی ذهنی 
خود را عملی و 

كاربردی كنند
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مدیرعامل صندوق 
ینی  كارآفر
امید: برگزاری 
این مسابقات، 
موجب شناسایی 
استعدادهای مهارتی 
در سطح ملی است

استاندار آذربایجان 
غربی: جوانانی كه 
در حوزه های مهارتی 
و كاربردی آموزشی 
می بینند، برای 
اشتغال خود هیچ 
مشكلی ندارند

ایجاد فرصت های شغلی اشاره كرد و گفت: »آخرین 
دســتورالعملی كــه از ســوی دولت ابالغ شــده، 
زمینه ســازی برای ایجاد 970 هزار شــغل در سال 
1396 اســت كه امیدواریم شــما هنرجویان عزیز 
كه دارای مهارت های كافی هســتید، در این زمینه 
نقش آفرینــی كنید و به دولت تدبیــر و امید برای 
دستیابی به اهداف اقتصادی كشور كمك كنید تا با 

شتاب بیشتری قدم بردارد.«

علوم  وزارت  غربی:  آذربایجان  استاندار 
باید در آموزش های خود تجدیدنظر كند.

مهندس قربانعلی سعادت، استاندار آذربایجان 
غربی، یكی دیگر از ســخنرانان این مراســم بود كه 
بر ضرورت توســعة آموزش های كاربردی، مهارتی و 
فنی و حرفه ای در كشور تأكید كرد. وی گفت: »یكی 
از نیازهای جدی امروز جامعة ما، توسعة آموزش های 

كاربردی، مهارتی، و فنی وحرفه ای است.«
وی افــزود: »جوانانی كــه در حوزه های مهارتی و 
كاربردی آموزشــی دیده اند و تجربــه پیدا كرده اند، 
برای اشتغال خود هیچ مشكلی ندارند. چون كشور به 
آن ها نیاز دارد. اما متأسفانه كسانی كه فارغ التحصیل 
دانشگاه هســتند، نوعاً  برای ورود به بازار كار دچار 
مشكل هستند. بنابراین نظام آموزش عالی ما به قطع 
و یقین باید در خصوص این همه فارغ التحصیالنی كه 
تحویل جامعه می دهد، به تجدیدنظر اساسی دست 
بزند. زیرا امــروز اكثر بی كاران ما را فارغ التحصیالن 

دانشگاه ها تشكیل می دهند.«
اســتاندار آذربایجان غربی در ادامه، ضمن حمایت 
از حركت جدید وزارت آموزش وپرورش در توســعة 
آموزش های مهارتی، فنی وحرفــه ای گفت: »اینكه 
امروز وزارت آموزش وپــرورش چنین برنامه هایی را 
اجرا می كند و دانش آموزان را به سمت آموزش های 
كاردانش و فنی وحرفــه ای هدایت می كند، در واقع 
پاســخ گویی به یكی از نیازهای اساسی كشور است 
كه ما باید به آن بپردازیم و توجه جدی به آن داشته 

باشیم.«
وی افــزود: »ما بــرای احیای دریاچــة ارومیه، به 
آموزش هــای علمی كاربردی بــرای جوانانمان نیاز 
داریم. چون ما ظرفیت توســعة  بخش كشاورزی را 
نداریم، اما ظرفیت ارتقای بخش كشــاورزی، یعنی 
خروج از كشــت ســنتی را داریم كه بــرای اینكار 
نیازمند توسعة آموزش های علمی كاربردی هستیم.«

به رشــته هایی كه در  مهندس سعادت سپس 

این دوره از مســابقات علمی كاربردی هنرستان های 
كاردانش حضور داشتند، اشاره كرد و گفت: »وقتی 
من در اینجا اسامی رشته های این دوره از مسابقات 
را شنیدم كه هنرجویان عزیز در آن ها مهارت و رتبه 
كســب كرده بودند، به وجد آمدم و ذوق زده شــدم. 
چون هر یك از این رشــته ها و مهارت ها یك شغل 
جایگزین برای خروج از كشــاورزی سنتی است كه 

آب زیادی مصرف می كند. 
همچنین رشــته هایی مانند صنایع دستی و ... كه 

امروز بازار كار نیازمند آن هاست.
وی در پایــان، ضمن عرض تبریك به مســئوالن 
آموزش وپرورش برای حركت جدیدشــان در جهت 
توســعة آموزش های علمی كاربردی و مهارتی گفت: 
»مــن این رونــد و موفقیت را به همــة عزیزان در 
وزارت آموزش وپرورش، به ویژه همة هنرجویان عزیز 
و آن هایی كه امروز در این مســابقات رتبه كســب 
كرده اند، تبریك عرض می  كنــم و امیدوارم كه این 
مسابقات، مقدمة رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال در 

كشور باشد.«

مدیرعامل صندوق كارآفرینی امید: بخش 
خصوصی را هم در این مسابقات دخالت 

دهید
صندوق  مدیرعامل  نــوراهلل زاده،  اصغر  دكتر 
كارآفرینی امید، در این مراســم از برگزاركنندگان 
مسابقات تشــكر كرد و گفت »من از همة عزیزانی 
كه برای برگزاری این مسابقات تالش كرده اند، تشكر 
می كنم. زیرا این كار موجب شناسایی استعدادهای 
مهارتی و نخبه های مهارتی در ســطح ملی می شود 
و در راســتای توسعة كسب و كار و توسعة اقتصادی 

كشور است.«
وی افــزود: »یكــی از محورهای اصلــی تولید در 
كشــور، نیروی انسانی اســت و حتمًا مهارت نقش 
بسیار مؤثری در این زمینه ایفا می كند. امیدواریم كه 
برگزاری این گونه مسابقات و مراسم كه موجب رشد 
توانمندی و مهارت نیروهای جوان كشــور می شود، 
بتواند در آینده نقش بیشــتری در نظام آموزشــی 

كشور داشته باشد.«
مدیرعامــل صنــدوق كارآفرینی امید ســپس به 
»كارآفرینی ذهنی« اشــاره كرد و گفت: »ما ادبیاتی 
تحت عنــوان كارآفرینی ذهنی داریــم كه یكی از 
مؤلفه های اصلی آن، مهارت افزایی اســت. یعنی 
جوان باید ذهنش آماده شــود كــه بتواند وارد بازار 
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رئیس مؤسسة 
آموزش عالی جهاد: 
این مراسم، فرهنگ 

قدردانی از همة 
هنرجویان كاردانش 

و كسانی است كه 
در این راه قدم 

گذاشته اند

كار شــود. آموزش وپرورش با رویكردهای جدیدی 
كــه دارد، در این زمینه تالش هــای خوبی را آغاز 
كرده اســت و امیدواریم كه در آینده بتوانیم زمینة 
كارآفرینی ذهنــی را كه ذهن افراد و ذهن بچه ها را 
برای ورود به بازار كســب وكار آماده می كند، فراهم 

كنیم.«
دكتــر نــوراهلل زاده در ادامــه به مســئوالن 
آموزش وپرورش پیشــنهاد كرد كه بخش خصوصی 
را هم در این مســابقات مشاركت دهند. اوگفت: »ما 
حتی می توانیم این مســابقات را به صورت تخصصی 
برگــزار كنیم و در حوزه هایی كه در كشــور مزیت 
رقابتی داریم، در آن حوزه ها هر ماه یك فســتیوال 
برگزار كنیم تا بتوانیم نخبگان مهارتی را در ســطح 
آموزش وپرورش كشور شناسایی كنیم. ما می توانیم 
بخش های خصوصی و ذی نفعان را به این مسابقات 
دعوت كنیم و حتی از آن هــا بخواهیم كه نخبگان 
مهارتی نظام آموزشــی ما را خودشان انتخاب كنند 
و بعد روی آن ها سرمایه گذاری كنند؛ چه به صورت 

بورسیة مهارتی و چه به صورت كسب وكار.«
وی در پایــان، ضمن اعالم ایــن خبر كه صندوق 
كارآفرینــی امید به كســانی كه در این مســابقات 
وام  تومــان  میلیــون  رتبه كســب كرده انــد، 10 
قرض الحســنه می پردازد، گفت: »امیدواریم كه این 
مبلــغ برای كســانی كه می خواهند كســب وكاری 
راه اندازی كنند، سرمایة اولیه باشد. ما در آینده هم، 
از كســب وكار كه این عزیزان راه انــدازی می كنند، 
حمایــت می كنیم و همین جــا از آن ها می خواهیم 
كه ارتباط خــود را با صندوق كارآفرینی امید حفظ 

كنند.«

جهاد  عالــی  آموزش  مؤسســة  رئیس 
كشــاورزی: فردا نه، همین امروز شروع 

كنید
كشــاورزی  تحقیقات  مركز  معاون  بصام،  دكتر 
و رئیس مؤسســه آموزش عالی جهاد كشــاورزی، 
ســخنران دیگر این مراســم بود كه ضمن تقدیر از 
برگزیدگان این مسابقات گفت: »تقدیر از برگزیدگان 
این مســابقات، تقدیر از همة هنرجویان كاردانش و 
كسانی است كه در این راه قدم گذاشته اند. البته نه 
اینكه كسانی كه رتبه كسب  نكرده اند، فاقد صالحیت 
هستند، بلكه این مراســم فرهنگ قدردانی از همة 

آن هاست.« 
وی در ادامــه، ضمن تشــریح فرصت هایی كه در 

كشــور برای هنرجویان هنرســتان ها فراهم شــده 
است، خطاب به هنرجویان گفت: »در هنرستان های 
آموزش وپرورش، طرح های آموزشی همراه با تولید ند. 
صنــدوق كارآفرینــی امید 10 میلیــوم تومان وام 
قرض الحســنه به برگزیدگان این مسابقات می دهد. 
وزارت جهــاد كشــاورزی ضمن اهــدای جوایز به 
هنرجویان، آن ها را در دورة كاردانی بورسیه می كند. 
طرح های كار حین تحصیل هستند و از ایده هایتان 

حمایت می شود«.
دكتر بصام افزود: »این درها برای هنرجویان عزیز 
باز شد ه اند كه امیدواریم شما هنرجویان هنرستان ها 
از ایــن فرصت ها به خوبی اســتفاده كنید. فردا دیر 
است، از همین امروز شروع كنید و قدر این فرصت ها 

را بدانید.«
رئیس مؤسســة آموزش عالی جهــاد در پایان به 
جایزه های این مؤسســه برای برگزیدگان این دوره 
از مســابقات علمی كاربردی هنرستان های كاردانش 
اشاره كرد وگفت: »جایزة مؤسسة آموزش عالی جهاد 
برای رتبة اول رشــته های كشاورزی این مسابقات، 
بورس صــد در صد هزینه های تحصیلــی در دورة 
كاردانی علمی كاربردی و 400 هزار تومان وجه نقد، 
برای رتبة دوم بورس 75 درصد هزینه های تحصیلی 
در دورة كاردانــی علمی كاربردی و 300 هزار تومان 
وجه نقد، و برای رتبة ســوم بورس 50 درصد هزینة 
تحصیلی كاردانی علمی كاربردی و 200هزار تومان 

وجه نقد است.« 

معرفی و اهــدای جایزه های برگزیدگان 
پانزدهمین دورة مسابقات علمی كاربردی 

هنرستان های كاردانش
دورة مســابقات علمی كاربــردی هنرســتان های 
كاردانش در ادامة این مراســم، پس از اعالم اسامی 
برگزیدگان پانزدهمین دورة مسابقات علمی كاربردی 
هنرستان های كاردانش كشور، جایزه های آن ها اعطا 
شد. اسامی برگزیدگان این دوره از مسابقات به شرح 

زیر است:
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استانعنوان آزموننام خانوادگینامردیف

مركزیالكترونیك صنعتیزندیهسعید1

خراسان جنوبیالكترونیك صنعتیقویدلعلی 2

البرزالكترونیك صنعتیباقریمحمدرضا 3

سمنانامور اداریكشاورز قادیكالئیرضوانه4

اصفهانامور اداریقاسمی قهسارهفائزه5

هرمزگانامور اداریاحمدیفهمیه6

خراسان رضویباغبانیامینی فرفائره7

شهرستان های تهرانباغبانیاسدیعلیرضا 8

قزوینباغبانیصمدیراحله9

كردستانبرق ساختمانصابری نژادفرامرز10

تهران)شهرتهران(برق ساختمانقاسمی رادهادی 11

خراسان رضویبرق ساختمانعلیپور بقالسیدمحمد مهدی12

آذربایجان غربیبرق صنعتیپیری باغچه چكیامین13

خراسان رضویبرق صنعتیطلوع یزدیعلی اصغر14

قزوینبرق صنعتیعابدینیعلی15

شهرستان های تهرانپرورش عمومی دامتیموریبهكام16

خراسان رضویپرورش عمومی داممنصوریحسین17

فارسپرورش عمومی دامستودهمحمد جواد18

اردبیلپرورش و تولیدات زنبور عسلسلیمانی كردقشالقیعلی19

خراسان رضویپرورش و تولیدات زنبور عسلدزدارقاسم20

گلستانپرورش و تولیدات زنبور عسلمختاریمحمد حسین21

خراسان رضویتأسیسات برودتیصفیسعید22

تهران )شهرتهران(تأسیسات برودتیوثوق ماسولهامیرحسین23

كردستانتأسیسات برودتیمصطفی خانیعرفان24

اصفهانتأسیسات برودتیباقری آبچویهمحمد مهدی25

اصفهانتأسیسات بهداشتیبرومندامیرحسین26

آذربایجان غربیتأسیسات بهداشتیسالمتی رضاقشالقیامین27

خراسان رضویتأسیسات بهداشتیصدیقیسعید28

خراسان رضویتأسیسات گرمایینخعیمحمد 29

سمنانتأسیسات گرماییطالبی ور كالییمهدی30

مازندرانتأسیسات گرماییشفیعیرضا 31

آذربایجان غربیتراشكاری CNCنقی زاده سنگرمحمد32

اصفهانتراشكاری CNCخوب بختعلی 33

قزوینتراشكاری CNCفتح الهیمحمود34
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استانعنوان آزموننام خانوادگینامردیف

تهران )شهر تهران(تزئینات داخلی چوبیاكبری بابوكانیمهدی35

خراسان رضویتزئینات داخلی چوبیتیموری توكلی قازقانامیر محمد 36

بوشهرتزئینات داخلی چوبیخنفری نژادمنصور 37

تهران )شهر تهران(تصویربرداریسلیمیمحمد 38

البرزتصویربرداریزبرجدی غفورحدیثه39

یزدتصویربرداریرحمانی هامانهزهرا40

شهرستان های تهرانتصویربرداریاسحاقیفاطمه41

فارستصویربردارینوسنجانیمریم 42

فارستعمیر موتور تراكتورامیریعلی 43

زنجانتعمیر موتور تراكتورمحمدیمیالد44

آذربایجان غربیتعمیر موتور تراكتورخیرفامهادی45

خراسان شمالیتعمیر موتور تراكتوركارگریرضا46

لرستانتعمیر موتور و برق خودروبراتی كوگانیرضا 47

خراسان رضویتعمیر موتور و برق خودروایرجیحسن48

كردستانتعمیر موتور و برق خودرونیك پیصالح الدین49

كردستانتولید محتوای الكترونیكیعبداللهی میالد50

خراسان رضویتولید محتوای الكترونیكیبافنده طرقبهمهدیه 51

تهران )شهر تهران(تولید محتوای الكترونیكیقربانی جوریاییزهرا52

كردستانجوشكاری محمدی آرندانساسان53

آذربایجان شرقیجوشكاریزكی شیرامینمحمد54

آذربایجان غربیجوشكاریداداش زادهپژمان55

البرزچهره سازیعباسیفاطمه56

خراسان رضویچهره سازینظام دوستآسیه57

كردستانچهره سازیشریفیمهتاب58

یزدحسابداری مالیشمسآزاده59

لرستانحسابداری مالیپازیارراضیه60

البرزحسابداری مالیعابدیزهره61

شهرستان های تهرانخیاطیاروندی اخالصفاطمه62

كرمانشاهخیاطیصیدی نوجوبینیلوفر63

البرزخیاطیكربالیی هادیمائده 64

فارسدوخت های تزئینیقناعتیصدیقه65

هرمزگاندوخت های تزئینیجعفری دهوییمعصومه66

اصفهاندوخت های تزئینیعرب صالحیمعصومه67
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استانعنوان آزموننام خانوادگینامردیف

تهران )شهرتهران(دوخت های تزئینیویسیپریناز68

اصفهانزراعتصیادنیامحمدعلی69

كردستانزراعتالماسیموید 70

مازندرانزراعتمصطفوی عباس71

اصفهانساختمان سازیلطفی چرمهینیعلیرضا72

آذربایجان شرقیساختمان سازیآزادی مایان علیامهدی 73

فارسساختمان سازیظریفیمحمد 74

گلستانسیستم های صوتی و تصویریجرارهمصطفی75

سمنانسیستم های صوتی  و تصویریعرب یارمحمدیاحسان76

خوزستانسیستم های صوتی و تصویریسردنگیعباس77

البرزطراحی بسته بندیمیرزا پلنگیفاطمه 78

تهران )شهر تهران(طراحی بسته بندیشیخیزهرا79

خراسان رضویطراحی بسته بندیقوی بنیهمهدیه80

تهران )شهر تهران(طراحی  فرش دستبافجوكارملیكا81

خراسان  رضویطراحی فرش دستبافنادیفاطمه 82

اصفهانطراحی فرش دستبافاسماعیلیمریم 83

شهرستان های تهرانطراحی و توسعة صفحات وبداورزنیپریسا84

فارسطراحی و توسعة صفحات وبدریسزهرا85

قزوینطراحی و توسعة صفحات وبیوسفی  هلستانیراشین86

خراسان جنوبیطراحی و توسعة صفحات وبظفریمهدیه87

خراسان رضویطال و جواهر سازیزین الدینفاطمه 88

تهران )شهر تهران(طال و جواهرسازیاحمدیدانیال89

خراسان شمالیطال و جواهرسازیدرتومیصغری90

آذربایجان شرقیعكاسی دیجیتالنمروریمهسا91

اصفهانعكاسی دیجیتالخسروی دستجردی زهرا92

خراسان رضویعكاسی دیجیتالظریف حسینیانمبیناسادات93

قزوینفرزكاری CNCخان محمدیمحمد 94

خراسان رضویفرزكاری CNCعندلیباحسان95

آذربایجان شرقیفرزكاری CNCنجف زاده بنابناصر96

خراسان رضویكابینت سازی چوبیعباسی وحیدمجتبی97

یزدكابینت سازی چوبیعسكری باغمیانیرضا 98

كردستانكابینت سازی چوبیهاشمیمیالد99

خراسان رضویمدیریت و برنامه ریزی امور خانوادهیوسفیسارا100
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زیبا آرون

اشاره
در مقالة حاضر، با توجه به اهمیت اشتغال و همچنین 
رونق تولید پوشــاك داخلی در ایــران، به موضوع 
راه اندازی كســب و كار خانگی در زمینة پوشــاك 
پرداخته شده اســت و اینكه مدیر این نوع كسب و 
كار باید به چه مواردی در راه اندازی و ادارة آن توجه 
داشــته و در چه زمینه هایی مهارت و دانش داشته 
باشد. آغاز این نوع كسب و كار، شروع مناسبی است 
برای افراد جویای كار و عالقه مند به صنعت پوشاك 
و همچنین آن گروه از فارغ التحصیالن و هنرجویان 
رشته های طراحی و دوخت، و طراحی پارچه و لباس 
كه بتوانند با سرمایة اندك و ریسك پذیری قابل قبول 
كار خــود را در عرصة تولید آغاز كنند و از منافع آن 
بهره مند شــوند. این مقاله از نوع توصیفی است و به 
منظور دستیابی به اطالعات مورد نیاز از روش مطالعة 

كتابخانه ای بهره برده است.

مقدمه
كســب و كارهای خانگی در ایران سابقة طوالنی 
دارنــد و طی قرن های گذشــته انواع بســیاری از 
محصوالت مصرفی و هنری به صورت صنایع دستی 
توســط هنرمندان خانگی، به ویژه بانوان و دختران 
خوش ذوق عشایر و روستاها، تولید شده است. امروزه 
نیز این كسب و كارها از نظر ایجاد شغل و نوآوری در 
عرصة محصوالت یا خدمات، موجب تنوع و دگرگونی 
زیادی در اجتماع و اقتصاد هر كشــوری می شــود. 
به  خصوص برای جوانان و زنان نقطة شروع مناسبی 
برای راه اندازی كســب و كار شــخصی اســت، زیرا 
راه اندازی آن در مقایسه با دیگر مشاغل به دلیل تنوع 
در عرضة تولیدات یــا انعطاف در زمان و مكان ارائة 
خدمات و محصــوالت، طرف داران زیادی پیدا كرده 
اســت، به طوری كه بسیاری از دولت ها می كوشند، 
راه انــدازی آن را در میــان اقشــار گوناگون مردم 

كلیدواژه ها: 
كسب و كار خانگی، 
پوشاك، تولید، 
ریسك پذیری 

كسب و كار 
خانگی 

موفق در 
زمینة 

پوشاك
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به خصوص زنان رواج دهند ]ساالری و سیدحسینی، 
1391[. دولت ایران نیز در چند ســال اخیر توجه 
خاصی به كسب و كارهای خانگی داشته و با تصویب 
قانون حمایت از مشاغل خانگی، تسهیالت ویژه ای را 

برای شاغالن این عرصه در نظر گرفته است.
در پژوهــش حاضــر با توجه به جــوالن تولیدات 
خارجی در صنعت پوشــاك ایــران، تولید خانگی 
پوشــاك مورد مطالعه قرار گرفتــه، چرا كه اهمیت 
تولید داخلی لباس مطابق با سلیقه و فرهنگ مردم 
ایران بر همگان آشــكار اســت. در ابتدای مقاله به 
معرفــی و بیان اهمیت كســب و كارهای خانگی و 
بررســی مزایا و معایب آن پرداخته شده، و در ادامه، 
مراحل راه اندازی و نكات مهم در اداره و مدیریت یك 

كسب و كار موفق بیان شده است.

تعریف كسب و كار خانگی
به كســب و كارهایی خانگی گفته می شــود كه 
صرف نظر از اندازة آن ها، محل كار اصلی شان در خانه 
قرار داشته باشد ]خنیفر و همكاران، 1389[؛ كاری 
Chris� ]كه منحصراً در خانه یا پایة آن در خانه باشد 

.]tensen, 1988
كسب و كار خانگی عبارت است از هر واحد كسب 
و كاری كــه در فرایندهایی چون فروش محصوالت/ 
خدمــات به بــازار فعالیت دارد و توســط یك فرد 
مســتقل با همراهی یا در غیاب تعدادی نیروی كار 
اداره می شود و مدیر مالك، از منزل مسكونی یا محل 
ســكونت خود برای ادارة امــور و اعمال فرایندهای 

.]Carter & etal., 2004[ كاری استفاده می كند

مزایای كسب و كار خانگی
1. انعطــاف در برنامــة زمانــی و كاری )آزادی و 

استقالل عمل بیشتر(؛
2. كاهش ترافیك و رفت و آمد؛

3. توســعة فرهنگ كار در میــان اعضای خانواده 
مخصوصًا فرزندان؛

4. كاهش استرس و فشارها و انجام كار در محیطی 
آرام ]بختیاری و همكاران، 1391[؛

5. پایین آوردن هزینه هــای ثابت عمومی، مانند 
هزینه های رفت و آمد و اجارة محل كار؛

6. ایجاد ارزش و توسعة اقتصاد بومی و ملی؛
7. اشتغال زایی ]McKimsey, 1994[؛

8. نیاز به كمترین سرمایه برای شروع و راه اندازی 
كار ]Bowrn & Rice, 1998[؛

9. كار در نزدیكی خانواده و فرزندان؛
10. پایین بودن میزان ریسك؛

11. ایجاد تعادل و آزادی عمل بیشــتر بین كار و 
زندگی ]داریانی، 1383[.

كسب و كار خانگی به ویژه برای بانوان كه به دلیل 
شرایط و وظایفی كه در قبال همسر و فرزندان و كار 
منزل دارند، با توجــه به مزایایی كه در باال به آن ها 

اشاره شد، بسیار مناسب است.

معایب كسب و كار خانگی
1. به دلیــل انعطاف زمانی كســب و كار خانگی، 

ممكن است ساعات بیشتری به كار تعلق گیرد.
2. اگر كسب و كار یك نفره باشد، ممكن است فرد 
از جامعه فاصله بگیرد و احساس تنهایی و انزوا كند.

3. ممكن اســت فرزندان كوچــك مالك در محل 
كسب و كار مشكالتی را به وجود آورند.

4. بی ثباتی درامد یكی از مشكالت این گونه كسب 
و كار است.

5. زندگــی خصوصی مالك بــه علت انجام كار در 
محل سكونت وی محدود می شود.

6. ممكن است بین وظایف خانه داری و نگهداری از 
فرزندان با وظایف شغلی برای بانوان تداخل به وجود 

آید ]همتی وینه، 1391[.
الزم به ذكر است كه با تمهیداتی می توان مواردی 
از معایب ذكر شده را تعدیل كرد. مثاًل برای برطرف 
كردن مورد اول می توان ســاعات معینی را در طول 

روز به كار اختصاص داد.

اهمیت كسب و كار خانگی پوشاك
اهمیت صنعت پوشاك برای همگان روشن است. 
اینكه انسان در هر سن و شرایطی به لباس نیاز دارد، 
دلیلی اســت محكم بر اهمیت این موضوع كه باعث 
ظهور تولیدكنندگان خرد و كالن بسیاری در داخل 
و خارج از كشــور در این صنعت می شود. متأسفانه 
محصوالت در بســیاری از تولیدكنندگان داخلی به 
دالیل مختلف از كیفیت الزم برخوردار نیست كه این 
مطلب بازار را به سمت واردات پوشاك از كشورهای 
خارجی سوق می دهد و همچنین اعتماد مشتری به 

جنس داخلی را خدشه دار می سازد.
لباس مناسب با جنس، طرح و رنگ بومی با سلیقة 
مشــتری ایرانی سازگارتر است تا لباس های وارداتی 
كه غالبــًا در صورت و با كیفیت بودن، با قیمت های 
بسیار باالیی عرضه می شوند. در راستای این موضوع، 
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كســب و كار پوشاك را مد نظر قرار دادیم كه هدف 
آن تولید لباس بومی با كیفیت و قیمت مناسب برای 
مصرف كننده و ارتقای فرهنگ و توسعة اقتصاد ملی 

است.

از  راه اندازی كسب و كار خانگی  شرایط 
لحاظ قانونی

طبق مادة 2 »قانون حمایت از مشــاغل خانگی«، 
مبــادرت بــه كســب و كار خانگی با شــرایط زیر 

امكان پذیر است:
صرفًا  كار  انجام   
توســط عضــو یا 
اعضای خانواده در 

واحد مسكونی؛
حجم  تناســب   
شــرایط  با  تولید 
واحــد  فضــای  و 

مسكونی؛
فروش  و  عرضه   
محصــول )كاال یا 
خدمات( در خارج 

از واحد مسكونی؛
تردد  نداشــتن   
ســب  متنا غیر

بــا فضای محل ســكونت به ویــژه در مجتمع های 
مسكونی؛

 مجاز بودن و تناسب شغل با محیط مسكونی؛
 ایجاد نكردن آلودگی های زیست محیطی، صوتی و 

بصری و رعایت كامل حقوق همسایگان.

مدیریت كسب و كار خانگی پوشاك
مدیریت و رهبری قوی و با انگیزه در سازمان سبب 
گسترش بیشتر مهارت ها، دانش و معلومات كاركنان 
و نیز ارتقای هویت حرفه ای آنان می شــود. مدیران 
باید بتوانند همــة  افراد و حتی جامعة پیرامون را به 
همكاری و هم یاری بطلب اند و ســازمان خود را به 
صورت مشاركتی رهبری كنند. میانجی گر نقش ها، 
برانگیزاننده و مشــوق رشــد حرفه ای كاركنان و از 
همه مهم تر عامل تغییر و نوآوری در سازمان باشند 

]بازرگان، 1382[.
مدیرانی كه معتقدند انســان ها ذاتًا تنبل اند و كار 
كردن را دوست ندارند، در مقابل مدیرانی كه انسان 
را عالقه منــد به كار و مخالــف تنبلی می دانند، ضد 

نوآوری و گــروه دوم محرك و زمینه ســاز نوآوری 
هستند ]زاهد، 1373[. مدیران باید توجه بیشتری 
به نیازهای اجتماعی افراد و شكوفایی آنان در محیط 
كار داشته باشند. افزایش رضایت كاركنان و عالقه و 
نگــرش مثبت آنان به كار و تغییر نگرش به فرد، آثار 
حائز اهمیتی بر شــكوفایی استعدادها و قابلیت های 
كاركنان دارد. افزایش بهره وری، خالقیت و تولید از 
 Barton &[ نتایج این نوع نگرش ها به شمار می روند

.]Martin, 1994

قبل از شروع كار به موارد زیر توجه كنید:
1. مشــاركت دیگر اعضای خانواده را جلب كنید. 
راه اندازی یك كســب و كار در فضــای خانه، عالوه 
بر اینكه نیازمند فضای فیزیكی مناســب اســت، به 
فضای اجتماعی و روابط مناسب خانوادگی نیاز دارد 

]ابراهیمی ساالری و سیدحسینی، 1391[.
2. بــه ویژگی های فردی خــود و افرادی كه قصد 
همكاری با شــما را دارند، توجــه كنید و به مطالعة 
ویژگی های فــردی كارآفرینان، تاجــران و مدیران 

موفق بپردازید.
 3. كســب مهارت و مطالعــه در زمینه های فنی 
و مدیریتی مورد نیاز بــرای هر فرد اهمیت ویژه ای 
دارد. بسیاری از مهارت ها و تجربیات را حین كار به 
دست خواهید آورد، ولی اگر همان ابتدا از مهارت و 
خالقیت الزم برخودار نباشید، مشكالت فراوانی در 
كار به وجود خواهد آمد. اگر در زمینه های فنی مانند 
طراحی، دوخت و... نیازمند كســب مهارت هستید، 
پیشــنهاد می شود كه مدتی را به صورت كارآموز در 
یكی از مجموعه های مشابه یا حتی بزرگ تر مشغول 

جدول 1. ویژگی های مدیر كارامد

اتــكا بــه خــدا و داشــتن 
اعتمادبه نفس

اراده و قاطعیتداشتن سالمت جسمی، روحی و فكری

مهارت در مدیریت زمانتوانمندی و مهارت در مدیریتریسك پذیری

مبتكر و چاره جو بودناستقامت و صبرخالقیت و نوآوری

داشتن استقالل فردیآینده نگری و دوراندیشیایده یابی و ارزیابی فرصت

قابلیــت داشتن انگیزة باال و رویاهای بزرگواقع بینی و  انعطاف پذیــری 
تغییر

مشــورت و توانایــی ارائــة 
نظرات و عقاید به دیگران

مطالعه قدرت تحمل شكست و  مــداوم  یادگیری 
مستمر

تالش و پشتكارداشتن ذهنیت بازاریابی

منبع: بختیاری و همکاران، 1391

یت و  مدیر
رهبری قوی و 
باانگیزه  در سازمان 
سبب گسترش بیشتر 
مهارت ها، دانش و 
معلومات كاركنان 
و  نیز  ارتقای 
هویت حرفه ای 
آنان می شود
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به كار شوید. حتی اگر الزم به هزینه كردن هم باشد، 
ارزش آن را دارد كــه ضعف های خــود را برطرف و 

آگاهانه كار خود را آغاز كنید.
4. دربارة نیاز بــازار، زمان و منطقة هدف تحقیق 
كنید. اینكه بازار هدف بیشتر طالب چه نوع پوشاكی 
است، به شما امكان خواهد داد كه نه صرفًا برحسب 
عالقه و امكانات، بلكه با آگاهی از بازار خوب گروهی 
از محصوالت پوشاك در بازار، كار خود را با تولید آن 

گروه آغاز كنید.

آنچه برای راه اندازی كســب و كار خانگی پوشاك 
باید مورد توجه قرار گیرد، به شرح زیر است:

1. تهیة طرح كسب و كار
طرح كسب و كار نوشــته ای توصیفی و جامع در 
مورد كسب و كار یك مؤسسه و حاوی گزارشی دقیق 
دربارة تمــام مراحل مدیریتــی، بازاریابی، تولیدات 
و... اســت ]گروه مدرسین مركز كارآفرینی دانشگاه 
مازندران، 1390[. به بیانی دیگر، طرح تجاری آینده 
و توسعة یك كسب و كار را معین می كند و غالبًا یك 
دورة چند ساله را در برمی گیرد ]هادیزاده، 1391[. 
در شرایطی كه برای شروع و راه اندازی كسب و كار 
منابع مالی كافی در اختیار نباشد، طرح كسب و كار 
دقیق و واقع بینانه می تواند برای جذب سرمایه گذاران 
بالقوه و وام دهندگان مؤثر باشد. البته این مطلب به 
معنای آن نیســت كه اگر به وام و سرمایه گذار نیاز 
نباشــد، می توان از تهیة طرح كسب و كار صرف نظر 
كرد. زیرا یك برنامة مشــخص به صاحب بالقوة كار، 
عملــی و اجرایی بــودن ســرمایه گذاری روی ایدة 

اقتصادی اش را اعالم می كند.

2. تعیین مكان مطلوب برای كار
تولید پوشــاك به دلیل اســتفاده از انواع چرخ ها 
ممكن است در منزل سر و صدا ایجاد كند و آسایش 
افراد دیگر خانواده یا همســایگان را بر هم زند. برای 
برطرف كردن این مشــكل توصیه می شــود كه در 
صورت امكان، كســب و كار را در مكان هایی مانند 
زیرزمین، پاركنیــگ یا انباری یا هــر محیطی كه 
فاصله ای با طبقات دیگر و همســایگان داشته باشد، 
راه اندازی كنید. برای كم كردن ســر و صدای ناشی 
از كار می توانید مكان مــورد نظر را با تمهیداتی به 
صورت عایق صوتی پوشــش دهیــد. البته به تهویة 
مناسب محیط نیز توجه داشته باشید. ساعاتی را كه 
بیشتر با چرخ ها كار می شود، به روز و تا حد امكان به 

ساعات اداری اختصاص دهید.

3. تأمین مالی برای راه اندازی كسب و كار
راه های تأمین منابع مالــی عبارت اند از: پس انداز 
شخصی؛ قرض از دوستان و آشنایان؛ وام از بانك ها و 
مؤسسات اعتباری؛ جلب افراد سرمایه گذار ]داریانی، 

.]1383

4. تهیــة تجهیزات و لوازم مورد نیاز و مواد 
اولیه برای كار

برای تولید پوشاك می توان از تجهیزات و چرخ های 
خیاطی ساده و خانگی اســتفاده كرد، ولی چنانچه 
بخواهید كیفیت تولیداتتان بهتر باشد، به تجهیزات 

زیر نیاز خواهید داشت:
 چرخ خیاطی میان دوز

 چرخ خیاطی راسته دوز
 چرخ خیاطی سردوز

جدول 2. مباحث مورد نیاز برای تهیة طرح كسب و كار

بخش اول: 
توصیف جزئیات و اهداف

بخش دوم:
برنامة بازار

بخش سوم:
برنامة مالی

بخش چهارم:
برنامة  مدیریتی

 بیان سابقه و تاریخچة كسب و كار
 تعیین مالكیت و شكل كسب و كار

 توصیــف ویژگی هــای خدمات و 
محصوالت مورد نظر و بررسی مزیت 

آن ها نسبت به محصوالت رقبا
 بیان اهداف كسب و كار

 لیســت مهارت هــا و تجربه های 
موجود

 بررسی كامل بازار و تغییرات آن
 تعیین بازار هدف و مشتریان

 تعیین خط مشی های بازاریابی
 مشخص كردن راهبرد نرخ گذاری 

روی محصوالت
 بیان روش های تبلیغات و توزیع و 

فروش محصوالت
 تحلیل رقبا

 تخمین هزینه های راه اندازی
 تعیین وضعیت مالی پروژه

 تحلیل نقطة سر به سر
 پیش بینــی ســود و زیــان برای 

حداقل 1 سال
 پیش بینی حجم گردش نقدینگی

 در نظر داشتن تمامی امور مرتبط 
با بیمه، مالیات ها و بازپرداخت ها

 اخذ مجوزهای الزم
 بیــان رزومــة واضح از ســوابق و 
ویژگی های مدیر یا مدیران كســب 

و كار
 شرح وظایف كاركنان

 اتخاذ تصمیمات مناسب
 كنترل كارمندان

 ارزیابی روند كسب و كار در بازار

منبع: زید، 1389

ح كسب و كار  طر
نوشته ای توصیفی و 
جامع در مورد كسب 

و كار یك مؤسسه و 
حاوی گزارشی دقیق 

درباره تمام مراحل 
یابی،  یتی، بازار مدیر

تولیدات و... است
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 اتوی مخزن دار و پرس
 دستگاه برش

 قیچی
 میز و صندلی

 سایر لوازم مصرفی
تعداد تجهیزات مورد نیاز، هم به تعداد افراد گروه 
بستگی دارد و هم به نوع پوشاك تولیدی. اگر گروه 
شما از نفرات بیشتری تشــكیل می شود، می توانید 
برای سرعت بیشتر و كارایی بهتر تجهیزات و وسایل 

بیشتری در اختیار داشته باشید.

5. تعیین وظایف كاركنان
افراد را با توجه به توانایی ها و عالقه هایشــان برای 
انجام امور تعیین كنید و وظایف هركدام را به صورت 

مكتوب در اختیارشان بگذارید.

۶. انتخاب یك نام و نشان تجاری
انتخاب یــك نام تجاری مناســب، برای موفقیت 
شما بسیار حائز اهمیت است. امروزه به طور گسترده 
پذیرفته شــده است كه نشــان تجاری نقش بسیار 
مهمی در ایجاد و حفظ عملكرد مالی كســب و كار 

.]cheliotis, 2003[ ایفا می كند

برای انتخاب نــام تجاری خود به موارد زیر 
توجه داشته باشید:

 هرقــدر نام كســب و كار كوتاه تر باشــد، به یاد 
ماندنی تر خواهد بود.

 نام تجاری باید به آســانی هجی شود و به وضوح 
قابل تلفظ باشد. تلفظ و شیوة نوشتن یك نام در تأثیر 
و كارایی آن اهمیت فراوانی دارد و هرچه آســان تر 
تلفظ شــود و دیكتة آن راحت تر باشد، تأثیرگذارتر 

خواهد بود.
 نام كســب و كارتــان نباید هم نام یا مشــابه نام 

رقیبتان باشد.
 تا حد امكان از گذاشتن نام كوچكتان به عنوان نام 

كسب و كارتان خودداری كنید.
 بــرای انتخاب نام مناســب می توانیــد از مردم، 

دوستان و افراد حرفه ای كمك بخواهید.
 نام شما بهتر اســت در ارتباط با موضوع كسب و 

كارتان باشد.
 یك آرم یا لوگوی مناســب و جذاب می تواند در 
ذهن مشــتری نفوذ كند و در یافتن محصوالت شما 

مؤثر باشد.

7. اخذ مجوزها و پروانه های اشتغال الزم
دولــت در چند ســال اخیر راهكارهایــی را برای 
تسهیل راه اندازی و توســعة كسب و كار خانگی در 
پیش گرفته كه راه اندازی ســامانة مشاغل خانگی از 
این دســت است. در جزوه ای شــرایط اخذ مجوز و 
تسهیالت و امور بیمه ای به طور مفصل توضیح داده 
شده اســت و در جهت تسریع و تسهیل در امور، از 
متقاضیان راه اندازی كســب و كار خانگی ثبت نام به 

عمل می آید.

8. طراحی برای پوشاك مورد نظر
در طراحی لباس موارد زیر را در نظر داشته باشید:

 بازار پوشــاك را به طور مســتمر بررسی كنید و 
اطالعات لباس های پرفروش را به دست آورید. البته 
برای این كار از اینترنت نیز می توانید كمك بگیرید.

 لباس را مطابق با فصلــی كه محصولتان در بازار 
ارائه خواهد شــد، طراحی كنید. فرایند طراحی باید 
شش ماه قبل از فصل مورد نظر انجام گیرد. مثاًل در 
تابســتان برای زمستان آینده لباس طراحی كنید تا 

بتوانید به موقع تولیدات خود را به بازار برسانید.
 به روز باشــید و اطالعات رنگ های سال را كسب 

كنید و در طرح هایتان به كار گیرید.
 در طراحی لباس به سن و جنسیت مشتری هدف 
توجه كنید و طرح و رنگ متناسب را در نظر بگیرید.

 از نظرات مشــتریان خاص خود درخصوص طرح 
لباسشان استفاده كنید. این كار باعث اعتماد و عالقة 
مشــتری به كار شما می شــود و به جذب مشتریان 

بیشتری می انجامد.
 این طراح اســت كه جنس پارچه و دیگر ملحقات 
لباس را مشــخص می كند. در طراحی لباس دقت 
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كنیــد كه طرح مورد نظر بــا جنس پارچه مطابقت 
داشته باشد.

 سعی كنید برای طراحی از موضوعات خاص الهام 
بگیرید و ایده ای نو خلق كنید.

 اســتفاده از نقش هــای بومــی و ملــی به جای 
طراح های بیگانه باعث اعتالی فرهنگ غنی ایرانی ـ 
اسالمی می شود و با سلیقه و شرایط زندگی مشتری 
ایرانی ســازگارتر خواهد بود. البته با به كارگیری این 
نوع طرح ها در كارهای خود می توانید از سازمان هایی 
همچون میراث فرهنگی، صنایع دستی و... برای ارائه 
كار در نقاط مختلف كشــور و حتی خارج از كشور 

تقاضای همكاری كنید.

9. تولید محصوالت
بعــد از طراحی نوبت به تهیــه الگو و برش پارچه 
می رســد. الگوی لباس مــورد نظر را آمــاده كنید 
و یــك نمونه از آن را بدوزید تــا اگر كار نقص هایی 
دارد، مشــخص شود. بعد از اطمینان از درستی كار، 
ســازهای متفاوتی از آن را در دامنة سنی مورد نظر 
تهیه كنید. اگر روی لباس قرار است چاپ یا طرحی 
نقاشی شود، ابتدا پارچه را برش دهید. بعد كار چوب 
روی آن انجام گیرد و سپس دوخته شود. در صورتی 
كه خودتان امكان چاپ روی محصوالتتان نداشــته 
باشــید، می توانید كار چاب را بــه یك كارگاه چاپ 

واگذار كنید.

10. داشتن مهارت مدیریت زمان
هنگامی كه شــما زمان را مدیریت كنید، احساس 
خواهیــد كرد كه كارها در كنترل شــما هســتند. 
مهارت هــای مدیریت زمان، بازدهی شــما را زیاد و 

از اتــالف و بیهوده كاری جلوگیری می كند. برخی از 
تكنیك های مدیریت زمان عبارت اند از:

 هدف هــای كوتاه مدت انتخــاب كنید. هدف های 
بــزرگ را به هدف هــای كوچك تر قابل دســتیابی 

تقسیم كنید.
 كاری را كه شروع كرده اید، به اتمام برسانید. وقتی 
كه كاری را به پایان می رســانید، به شــما احساس 
رضایت دســت می دهد و انرژی مثبت روانی شما را 

باال می برد.
 در هــر زمان یك كار را انجــام دهید. انجام چند 
كار با هم كه به تمركز زیــاد احتیاج دارند، موجب 

خستگی و انجام كار نامطلوب می شود.
 كارهایی را كه حتمًا باید انجام دهید، كارهایی را 
كه باید انجام دهید و كارهایی كه خوب است انجام 

شوند، از هم جدا كنید.
ســپس اولویت ها را رعایت و آن هــا را رتبه بندی 
كنید. بعضی از افراد اولین ساعت روز خود را فقط به 
كارهای مهم اختصاص می دهند. بعد از پایان هر روز 

كاری، برای روز بعد برنامه ریزی كنید.
 به تمام مراحل كار اشــراف داشته باشید. چنین 
نباشد كه توجه به مرحله ای از كار شما را از مراحل 

دیگر غافل سازد.
 ســاعات كاری مشخصی را برای كار تعیین كنید تا 
بین كار و زندگی شما و اعضای دیگر تعادل برقرار شود.

11. مهارت مدیریت در امور مالی كسب و كار
در ادارة یــك كســب و كار موفق، مهارت و دانش 
مدیریت مالی از اركان بسیار مهم محسوب می شود. 
از مهم ترین وظایف مدیریت مالی در ادارة یك كسب 

و كار موفق می توان به موارد زیر اشاره كرد:
 محاسبة هزینه ها و درامدهای ثابت و متغیر 

)به صورت ماهانه(
 محاسبة سود و زیان )به صورت ماهانه(: در 
مراحل اولیة كار برای مالك كسب و كار مفید است 
كه بداند چه زمانی به سود دست پیدا می كند. آنالیز 
نقطة سر به سر روش مفیدی برای این موضوع است. 
منظور از نقطة سر به سر میزان فروشی است كه در 
آن نقطه، نه ســودی عاید فعالیت اقتصادی می شود 
و نه ضرری. نقطة فروش سر به سر حجم فروشی را 
كه برای پوشش كل هزینه های ثابت و متغیر احتیاج 
است، برای فرد مشــخص می كند. فروش اضافه بر 

نقطة سر به سر به سود می انجامد.
 بررسی مســتمر حجم گردش نقدینگی: به 

در اداره یك 
كسب و  كار موفق، 

مهارت و  دانش 
یت مالی از  مدیر

اركان بسیار مهم 
محسوب می شود
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عبارت دیگر، پول واقعی جمع آوری شــده از فروش 
و پولــی را كه برای هزینه های هــر ماه می پردازیم، 

گردش نقدینگی یا جریان نقدی می گویند.
 استعالم قیمت و خرید مواد اولیه و تجهیزات 

مورد نیاز
 قیمت گذاری محصوالت در مراحل مختلف 
)به دلیل اهمیت اصول قیمت گذاری به این مبحث به 

صورت جداگانه پرداخته شده است(

12. راهبرد قیمت گذاری
مدیران و مالکان کسب و کار الزم است که موضوع 
قیمت گذاری و تعیین قیمت را به عنوان یک مرحلة 
راهبردی و نه به عنوان یک تصمیم خودکار و سریع 
مدنظر داشته باشند. نداشتن یک برنامه ریزی مناسب 
در زمینة قیمت گذاری ممکن است به فروش کمتر، 
از دست دادن مشتری، ســهم بازار کمتر و کاهش 

سود منجر شود.
قیمت گذاری فعالیتی اســت که باید تکرار شود و 
فرایندی مداوم و پیوســته اســت. این تداوم ناشی از 
تغییرات محیطی و نبود ثبات در شرایط بازار است که 
لزوم تکرار این فرایند را توجیه می کند ]گلچین فر و 

بختائی، 1384[. مراحل قیمت گذاری به شرح زیرند:
بلندمدت  هــدف  تعییــن  اول:  مرحلــة 

قیمت گذاری
 مرحلة دوم: تعیین میزان تقاضا: هر قیمتی 
به ایجاد ســطح متفاوتی از تقاضا منجر می شود و از 
این رو بر اهداف بازاریابی شركت اثر متفاوتی خواهد 

گذاشت.
مرحلة سوم: برآورد هزینه ها: هر شرکتی باید 
قیمتی را در نظر بگیرد که بتواند هزینه های تولید، 
پخش و فروش محصول را پوشــش دهد و برای کار 
و ریسکی که شــرکت پذیرفته است، بازده معقولی 

ارائه کند.
محصوالت،  تحلیل  و  تجزیه  چهارم:  مرحلة 
قیمت ها و هزینه های شرکت رقیب: هنگامی که 
شرکت با توجه به تقاضای بازار، قیمت و هزینه ها را 
براورد می کند، باید هزینه ها و قیمت های شرکت های 
رقیب و واکنش آن ها در برابر قیمت محصوالت خود 
را مورد توجه قرار دهد و در محاســبات خود منظور 

کند.
مرحلة پنجم: انتخاب روش قیمت گذاری

جدول 3. اشاره به چند روش قیمت گذاری

توضیحروش قیمت گذاری

تعیین قیمت براساس هزینة تمام  شدة كاال
قیمت با افزودن یك عدد اســتاندارد به بهای تمام شــده تعیین می شود. این روش تنها زمانی 

كارساز واقع می شود كه قیمت تعیین شده بتواند فروش مورد انتظار را تضمین كند

توجه به ذهنیت خریدار در قیمت گذاری
قیمت گذاری بر مبنای پنداشــت خریداران در مورد ارزش محصول و نه بر پایة بهای تمام شدة 

آن صورت می گیرد

قیمت گذاری بر مبنای ارزش محصول
قیمت باید نشــان دهندة  ارزش محصول برای مشتریان باشد. در این حالت امكان دارد شركتی 

محصوالت خود را یكسان، بیشتر یا كمتر از قیمت شركت های عمده و رقیب عرضه كند

قیمت گذاری بر مبنای نرخ رایج )عملكرد رقبا(
این روش هنگامی كه نتوان به راحتی هزینه ها را محاسبه كرد یا واكنش رقبا نامشخص است، 

به كار برده می شود

قیمت گذاری نفوذی
قیمت گذاری پایین )در ابتدای فعالیت در بازار( برای كاالهای با كیفیت خوب، برای به دســت 

آوردن سهم قابل توجهی از بازار

قیمت گذاری روان شناختی
معمواًل 1950 تومان را به صورت »هزار و خرده ای« در نظر می گیریم و احساس می كنیم كه این 
مقدار هنوز تا 2000 تومان فاصله دارد. این روش یك روش قیمت گذاری مستقل نیست، بلكه 
روشی مكمل است كه می توان بعد از به كارگیری یكی از روش های دیگر، از آن هم استفاده كرد

قیمت گذاری باال برای كاالهای با مزیت رقابتی باال به خصوص كاالهای لوكسقیمت گذاری برتر

تعیین قیمت اولیه در سطح باال با داشتن مزیت رقابتی 
باال

قیمت گذاری باال برای كاالهایی كه مزیت رقابتی باالیی دارند، اما این مزیت به زودی توســط 
رقبای تازه وارد به بازار، از بین خواهد رفت

مدیران و مالكان كسب 
و كار الزم است كه 
موضوع قیمت گذاری و 
تعیین قیمت را به عنوان 
یک مرحلة راهبردی و 
نه به عنوان یک تصمیم 
یع مدنظر  خودكار و سر
داشته باشند
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مرحلة ششم: انتخاب قیمت نهایی: روش های 
قیمت گذاری مورد بحث در مرحلة قبل باعث می شود 
که دامنة قیمت هایی که می توان انتخاب کرد محدود 
شــود و به قیمت نهایی برسیم. البته شرکت هنگام 
انتخــاب قیمت نهایــی ناگزیر اســت عوامل دیگر 
تأثیرگذار را نیــز مورد توجه قرار دهد. برخی از این 
عوامل تأثیرگذار عبارت اند از: قیمت گذاری بر مبنای 
ســایر اجزای آمیزة بازاریابی تأثیرگــذار بر قیمت، 
سیاست های قیمت گذاری شــرکت، و اثر قیمت بر 

سایر گروه ها ]گلچین فر و بختائی، 1384[.

13. مهارت در بازاریابی
توسعة یك راهبرد بازاریابی، یكی از اصول حیاتی 
در هر كسب و كاری به شــمار می رود. در حقیقت 
بدون وجــود یك برنامة بازاریابی، تمامی تالش های 
ســازمانی تصادفی و بی نتیجه خواهند بود ]گالبی و 
همكاران، 1389[. بازاریابی هنر پیدا كردن مشتریان 
بالقوه برای محصوالت یا خدمات به ساده ترین روش 

ممكن است ]داریانی، 1383[.
دارندگان كســب و كارهای خانگی ممكن اســت 
آشنایی چندانی با ادبیات و مفاهیم بازاریابی مرسوم 
نداشته باشــند، اما از ارزش بازاریابی خوب آگاهی 
دارند. در حقیقت مهم نیست كه مالك كسب و كار 
چه مقدار سرمایه یا محصول در اختیار دارد یا تا چه 
میزان فرایندهای تولیدی را به درســتی انجام داده 
است. اگر او فاقد توانایی كافی برای ارائة محصوالت 
و پیشــبرد اهداف كسب و كار خود باشد، فرصت را 
از دست داده است و چنین توانایی ای درواقع همان 
 Edvard & etal,[ مهارت و توانایی بازاریابی اســت

.]2006
این در حالی است كه كسب و كار خانگی به دلیل 
محدودیــت در ســرمایة مالی قادر بــه اختصاص 
بودجه ای مجزا به فعالیت هــای بازاریابی و مقابله با 
رقبا نیســت. به همین دلیل همواره به دنبال راهی 
كم هزینه تر و سریع تر برای شناسایی رقباست. كسب 
و كارهای خانگــی می توانند با در نظر گرفتن موارد 
زیــر اطالعات مورد نیاز خود را در مورد رقبا، كاالها 
و محصوالت جدید و فرصت های نوظهور در بازار به 
دست آورند و در بازاریابی و فروش محصوالت خود 

موفق باشند:
پایش مستمر محیط بازار )و براورد میزان   

تقاضای بازار(
 برقراری تعامل بــا توزیع كنندگان و توجه 

به كانال توزیع به عنوان عاملی مؤثر در رشد 
فروش و انتقال ارزش به مشتریان 

 تعامل دوجانبه با مشــتریان و جمع آوری 
بازاریابی  مزیت  مشتریان:  درخصوص  اطالعات 
در كســب و كارهای خانگی نســبت به كســب و 
كارهــای بزرگ، صراحت آن هــا در برقراری ارتباط 
نزدیك با مشــتریان اســت. آن ها بیش از هر چیز 
تعامل و ارتباطات محاوره ای با مشــتریان را ترجیح 
می دهند، وقت بیشــتری صرف آن ها می كنند و از 
نظرات و پیشنهادات آن ها در بهبود فرایند خود بهره 

می گیرند.
 پایش مستمر عملكردهای رقبا

]Nicholson, 2010[ جست وجو در اینترنت 

به منظور بازاریابی هرچه بهتر محصوالت خود به 
موارد زیر نیز توجه فرمایید:

 راه اندازی سایت و ایمیل و فروش محصوالت 
به صورت آنالین )در قسمت بازاریابی الكترونیك 

به این موضوع پرداخته شده است(. 
 توجه بــه مزیت رقابتی و تولید محصوالتی 

متفاوت با محصوالت رقبا
 توجه به چرخة عمر یك محصول یا خدمت 
در تولید آن و به روز كردن تولیدات: با توجه به 
ایــن موضوع كه هر محصولی در بازار دارای منحنی 
عمر اســت و در صنعت پوشــاك، به دلیل تغییرات 
فصلی و ســبك پوشــش مردم، محصوالت مدام در 
حال تغییرند، تولیدكننده باید محصوالت خود را با 

توجه به فصل و مد روز در بازار ارائه دهد.
 دادن حــق انتخاب به مشــتری با ارائة 

محصوالت متنوع
نیازهای  براســاس  محصــوالت  طراحی   

مشتریان هدف
 ارائة خدمات یا محصوالت با كیفیت باال به 

مشتری
 استفاده از ابزارها یا راه های متفاوت برای 
همكاران،  و  ]گالبی  رضایت مشــتری  جلب 

]1390

الف. تبلیغات در بازاریابی
تبلیغات ابزاری اســت برای عرضه و فروش بیشتر 
كاال. اما در عین حال این امكان را فراهم می آورد كه 
در رقابتــی تنگاتنگ در عرضة محصوالت، زمینه ای 
بــرای انتخاب خریدار به وجود آید. خریداری كه در 
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مقابل خود محصوالتی متنــوع می بیند، محصولی 
را برمی گزیند كه آن را بهتر بشناســد ]ابوالحسنی 

چیمه، 1384[.
هدف تبلیغ معرفی كاال در بازار و تحریك خریداران 
بالقوه است و در مفهوم وسیع تر، انتشار اطالعات یك 
كاال به منظور تحت تأثیر قرار دادن مردم یا گروه های 

خاص اجتماعی است ]باهنر و همایون، 1388[.
برای داشــتن تبلیغاتی مؤثر مــوارد زیر را در نظر 

داشته باشید:
 طرح و رنگ تبلیغاتی شما باید جذاب و گیرا باشد.

 توصیه می شود یك طرح و رنگ خاص برای خود 
در نظــر بگیرد و به صــورت پیش زمینه در تمامی 
تبلیغات خود از آن استفاده كنید كه باعث می شود، 
پس از مدتی تبلیغات شما برای مشتریان آشنا باشد.

 برای كسب و كار خود كارت ویزیت تهیه كنید و 
در اختیار مشتریان 
و كانال های توزیع 

قرار دهید.
نشــریات  در   
صنعت  به  مربوط 
تبلیــغ  پوشــاك 

كنید.
تبلیغــات  در   
خــود بــه معرفی 
خاص  ویژگی های 
خــود  تولیــدات 
به كاالهای  نسبت 

رقبا بپردازید.
برای  می توانید   
مشتریان  تشویق 

به خریــد كاالی خود از راهكارهایــی مانند فروش 
كاالی دیگــر به همراه محصول اصلی یا از تخفیفات 

ویژه در تبلیغات خود بهره بگیرید.
 با افراد متخصص در حوزة تبلیغات ارتباط داشته 

باشید.
 نمایــش لباس به صورت »شــو« در ســالن های 
مخصوص كه باعث جذب مشتریان خاص می شود، 

برگزار كنید. 
 شركت در نمایشگاه های تخصصی و همایش های 
فصلی به شــما كمــك خواهد كرد كــه به معرفی 

محصوالت خود در سطح وسیع تری بپردازید.
 مطالعة بروشــورها و تبلیغات رسانه ای رقبا را در 

فهرست كارهای خود قرار دهید.

ب. بازاریابی الكترونیك
امــروزه اینترنت كانــال بااهمیتــی در بازاریابی 
و تبلیغات اســت. دلیــل این امر می توانــد توانایی 
اینترنت در كاهش هزینه ها و دسترســی آسان افراد 
به خدمات برخط باشد. همچنین، مبلغان می توانند 
به آســانی به انبوهی از كاربران دسترسی پیدا كنند 
 Lages,[ .و بــا هزینة پایین با آن ها ارتبــاط بگیرند
2004[. شلوغی فروشــگاه های سنتی مخصوصًا در 
فصل تعطیالت، احتمال تمام شدن كاالهای موجود 
در انبار، وجود فروشندگان غیرماهر و بی تجربه، نیاز 
به صرف وقت نسبتًا زیاد برای انجام خرید و... نیز از 
عوامل دیگری است كه می تواند به افزایش استفادة 
مردم از فروشگاه های اینترنتی منجر شود تا بسیاری 

از امور روزانه شان را آسان تر انجام دهند.

14. مطالعه، مشاوره و تحقیق
در تمامــی مراحــل مطالعة كتاب ها، نشــریات و 
ســایت های مربوطه را فراموش نكنیــد و از نظرات 

استادان و افراد با تجربه استفاده كنید. 

نتیجه گیری
معمواًل در ابتــدای كار مهــارت و تجربة كافی و 
همچنین منابع مالی زیادی در اختیار افراد نیســت. 
بنابراین اگر تولید با كســب و كار خانگی آغاز شود، 
هم تجربة الزم در مراحل مختلف تولید و فروش به 
دست خواهد آمد )البته در قالبی كوچك( و هم كار 
با سرمایة كم آغاز می شود كه در صورت موفقیت در 
مراحل كار، به سود مورد نیاز برای وسعت بخشیدن 

جدول 4. ویژگی های فروشگاه الكترونیك )آنالین(

ضمانت ارائة محصول براساس وعده های داده شدهجذابیت ظاهری فروشگاه اینترنتی

تسهیل در نحوة روش های پرداخت الكترونیكارتباط و تماس آسان مشتریان با فروشگاه

تحویل سریع كاالی خریداری شده به مشتریانجلب اعتماد مشتریان

فرایند سریع خروج از خریدحفظ اطالعات و اسرار شخصی مشتریان

پاســخ ســریع فروشــگاه اینترنتی به تقاضای 
مشتریان

امكان جست وجوی مؤثر اطالعات مورد نیاز

باال آمدن ســریع صفحــات وب و حركت و مرور 
آسان در آن

رعایت اصول و ارزش های اخالقی توسط فروشگاه

امكان اســتفاده از برنامه های آنالیــن به صورت دقیق و به روز بودن اطالعات
رایگان

منبع: عطافر و منصوری، 1390

 مدیر هر مجموعة كاری 
برای رسیدن به موفقیت 
و بقا در بازار، باید در 
زمینه هایی همچون 
یت،  یزی، مدیر برنامه ر
یابی، امور مالی و...  بازار
مهارت داشته باشد
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به تولید و محل كســب و كار منجر خواهد شــد و 
در صورت عدم موفقیت فشار مالی سنگینی در پی 

نخواهد داشت.
با توجه به آنچه در مورد ویژگی های كســب و كار 
خانگی موفق در زمینة پوشــاك بیان شــد، الزم به 
ذكر است كه مالك یا مدیر هر مجموعة كاری برای 
رسیدن به موفقیت و بقا در بازار، باید در زمینه هایی 
همچون برنامه ریــزی، مدیریت، بازاریابی، امور مالی 
و... مهارت داشــته باشــد. زیرا ضعف در قســمتی، 
بخش های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد و مانع 

موفقیت كسب و كار خواهد شد. 
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ــل  بررســی عـــوام
ناسازگاری هنرجویان 

در هنرستان های 
كاردانش

صفورا نایب پور 
هنرآموز رسمی آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان 

چكیده
پژوهش حاضر با بررســی و ارزیابــی رفتارهای 
دانش آموزان در هنرستان های كاردانش، به چگونگی 
و چرایی ناسازگاری و پرخاشــگری آنان می پردازد. 
همچنین تأثیر عواملی چون خانــواده و اجتماع را 
سنجیده است. روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی 
و گردآوری مطالب به شــیوة كتابخانه ای بوده است. 
هنرآموزان،  ارزیابی  و  دانش آموزان، سنجش  نظرات 
معاونان و مدیر كه از نزدیك با این گونه مسائل درگیر 
بوده اند، در تحلیل های انجام گرفته، مؤثر بوده است. 
این پژوهش با اســتفاده از پرونــدة دانش آموزان، 
پرسش نامة حاوی سؤاالت باز پاسخ و مصاحبه با افراد 
ذكر شده، انجام گرفت. نتایج این پژوهش بیانگر آن 
است كه بیشترین علت ناسازگاری در هنرستان های 
كار دانش در ابتدا از انگیزه نداشتن دانش آموزان )با 
89 درصد( و خانواده ها )با 82 درصد( نشئت می گیرد 
و سپس عملكرد معلمان و نظام آموزشی )با 7۶ درصد( 

در این ناسازگاری تأثیر گذار است. 
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مقدمه
هر انســان برای زیســتن در كنار هم نوع خود به 
ســازگاری با محیط پیرامونش نیاز دارد. هر انسان 
هوشیارانه یا ناهوشیارانه می كوشد نیازهای متنوع و 
گاه متعارض خــود را در محیطی كه در آن زندگی 
می كند، براورده سازد. سازگاری در اجتماع جریانی 
است كه به وســیلة آن روابط میان افراد، گروه ها و 
عناصر فرهنگی در وضع رضایت بخش قرار می گیرد. 
به عبارت دیگر، روابط میان افراد و گروه های مختلف 
جامعه به گونه ای برقرار شــود كــه رضایت متقابل 
آن ها را فراهم ســازد. در این سازگاری عواملی چون 
شــیوه های تربیتی، عوامل آموزشگاهی، ارزش ها و 
اعتقادات حاكم، هم ساالن، خانواده و آموزش و پرورش 
مؤثر اســت ] آذین و موســوی، 1390: 186[. این 
ســازش با تفكری صحیح در نظام آموزشی به وجود 
خواهــد آمد كــه معلمان در كنار خانــواده یكی از 
مهم ترین و مؤثرترین عوامل شكل گیری این سازش 

در فرد هستند. 
یكــی از دغدغه های نظــام آموزشــی و تربیتی 
ناســازگاری دانش آمــوزان در بحرانی ترین مراحل 
شــكل گیری شخصیتشــان در دورة نوجوانی است. 
ســرپیچی از قوانین و مقــررات خانــواده، و انجام 
اعمالــی برخالف موازیــن و ارزش هــای جامعه از 
جمله رفتارهای دانش آموزان ناسازگار است ]اژه ای 
و همــكاران، 1391: 31[. دور از انصــاف اســت، 
دانش آموزی را كه در مرحلة نوجوانی در تعارض بین 
مدرسه و خانواده قرار می گیرد و به دالیل متفاوت در 
هماهنگی و ایجاد تناسبی بین این دو محیط، دچار 
سردرگمی می شود، به تنهایی در اعمال و رفتارهای 

ضداجتماعی مقصر دانست. 
آقــا و خانم كانتر بر این باورند كه فرد برای موفق 
شدن در جامعه باید دارای رفتاری مناسب و درخور 
آن جامعه باشــد ]امیری، 1381: 35[. در جامعه ای 
كــه چگونگی برخورد با ناســازگاری و گســتاخی 
دانش آمــوزان یكــی از معضــالت آموزش و پرورش 
اســت، نگاه ها به عملكرد معلمان اســت و اجتناب 
از به كارگیری تنبیه، جریمــه و اخراج دانش آموزان 
ناسازگار و قانون شــكن از محیط درس- كه جزئی 
از قوانین به شــمار می آید- فشــارهای زیادی را بر 
تعلیم و تربیت برای مهار این دانش آموزان ناســازگار 
وارد می كند. متأسفانه تاكنون راهكاری عملی و مؤثر 

برای برخورد با این دانش آموزان ارائه نشده است. 

كلیدواژه ها: 
سازگاری اجتماعی، 

دانش آموزان ناسازگار، 
نظام آموزشی، خانواده 

ضرورت پژوهش
كیسنر و كر معتقدند: اكثر رفتارهای انسان تابع 
چند عامل اند كه مشكل رفتاری نوجوانان و جوانان 
نیز شامل آن می شــود. می توان از خانواده و جامعه 
)هم ســاالن، بافت های فرهنگی و مدرسه( به عنوان 
عوامل تعیین كننــدة رفتار مشــكل دار نوجوانان و 
جوانان نام برد ]رجبی، چهاردولی و عطاری، 1386: 
114[. ســازگاری و در رأس آن سازگاری اجتماعی 
مفهومی نســبی اســت و تحت تأثیــر فرهنگ ها و 
اعتقــادات از جامعه ای به جامعة دیگر فرق می كند. 
رفتار و شخصیت آدمی تحت تأثیر عوامل نام برده به 
كمال می رســد و باعث تعادل و تعامل مناسبی بین 
او و محیط پیرامونش خواهد شــد. انسان موجودی 
انعطاف پذیر اســت و می تواند عالوه بر سازگاری با 
محیط، آن را بر طبق خواسته های خود تغییر دهد. 
در شــكل گیری ســازگاری اجتماعی عواملی چون 
شــیوه های تربیتی، عوامل آموزشگاهی، ارزش ها و 
اعتقادات، گروه هم ساالن، خانواده و آموزش و پرورش 

مؤثرند ]آذین و موسوی، 1390: 185[.
در سال های گذشــته قوانین زیادی در حمایت از 
دانش آموزان به تصویب رسیده است. با تصویب این 
قوانین، تنبیه دانش آموز، درخواست معلم برای انجام 
تكالیف، جریمه و اخراج آن ها از مدرســه غیرقانونی 
شمرده می شود. آگاهی دانش آموزان از این قوانین، 
باعث پرخاشــگری و ناســازگاری های بیشتر آنان و 
سلب اختیار عمل معلم شــده است. در نتیجه این 

سؤاالت پیش می آید: 
é آیــا خانواده ها در ناســازگاری دانش آموز نقش 

اساسی دارند؟ 
é نظام آموزشــی و معلمان در برابر دانش آموزان 
ناســازگار و پرخاشــگر چه راهكارهایی و اختیاراتی 

دارند؟ 

روش تحقیق و ابزار جمع آوری 
اطالعات 

پژوهــش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و انجام 
مطالعات كتابخانه ای به بررسی و ارزیابی رفتارهای 
دانش آموزان ناســازگار و پرخاشگر در مدرسه های 
دخترانــه پرداخت. این پژوهش با بررســی پروندة 
دانش آموزان و سنجش و ارزیابی هنرآموزان، معاونان 
و مدیر هنرستان دخترانة كاردانش نرگس در ناحیة 
4 اصفهان انجام گرفت. همچنین نظرات تعدادی از 

یكی از دغدغه های 
نظام آموزشی و 

تربیتی ناسازگاری 
دانش آموزان در 

ین  بحرانی تر
مراحل شكل گیری 

شخصیتشان در دورۀ 
نوجوانی است

آقا و خانم كانتر بر 
این باورند كه فرد 

برای موفق شدن در 
جامعه باید دارای 

رفتاری مناسب و 
درخور آن جامعه 

باشد
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والدین و دانش آموزان با استفاده از پرسش نامة حاوی 
 ســؤاالت باز پاســخ و مصاحبه جمع آوری و ارزیابی 

شد. 

ادبیات پژوهش 
برای رفع مشكالت و ناسازگاری های دانش آموزان 
كار دانــش، در مرتبــة نخســت شــناخت عوامل 
تأثیرگذار در این ناسازگاری ها و در مرحلة دوم ارائة 

راهكارهای مناسب می تواند اثربخش باشد. 

الف( عوامل تأثیرگذار در گستاخ و ناسازگار 
بودن دانش آموزان كاردانش

عوامــل بســیاری در شــكل گیری گســتاخی و 
ناسازگاری دانش آموزان كاردانش مؤثرند. از این رو 
می توان به اختصار به مواردی كه در مدرســه های 
كاردانــش باعــث بــاال رفتــن ناســازگاری های 
دانش آموزان می شود، اشاره كرد. میزان تأثیرگذاری 

این موارد را در نمودار1 می توان مشاهده كرد. 

1. انگیزه نداشتن دانش آموز
یكــی از دالیــل ناســازگاری های دانش آموزان 
كاردانش، برخورداری از رتبه های درســی پایین و 
ثبت نام آنان بدون در نظر گرفتن استعداد هایشــان 
در رشته  های كاردانش اســت. از این رو دانش آموز 
بــدون عالقــه و انگیــزه و از روی اجبار در كالس 
حضور پیدا می كند و تحت فشارهای ناشی از  انجام 
ندادن تكالیف و حجم كارهای عملی قرار می گیرد 
كه این امر گستاخی و پرخاشگری دانش آموز را به 

دنبال خواهد داشت. 

2. عملكرد معلمان و نظام آموزشی
متأسفانه بســیاری از دانش آموزان از قانون عدم 
تنبیه و اخراج نشــدن از مدرســه آگاه هستند و با 
توجه به اینكه تنبیه بدنی او در مدرسه جرم است، 
كسی حق ندارد از او تكلیف یا جریمة بیش از اندازه 
یــا حتی معقول بخواهد، و اخراج و محرومیت او از  
تحصیــل نیز امری محال به نظر می رســد، به خود 
اجــازه می دهد تا اندك قوانین و ســختگیری های 
موجود در مدرسه ها را نادیده بگیرد و به همه چیز 

حتی حرمت معلم تعدی كند. 
یكــی دیگــر از عوامل ســبب گســتاخ شــدن 
دانش آموزان كاردانش، فشــار مدیــران به معلمان 
است. به این معنی كه مدیران مدرسه ها به منظور 

باال بردن راندمــان و پاییــن آوردن افت تحصیلی 
دانش آمــوزان، دبیران خود را تحت فشــار مضاعف 
قرار می دهند تا درصد قبولی كالس را به هر شكل 
ممكن باال ببرند. بسیاری از دانش آموزان با آگاهی از 
این موضوع انگیزة خود را برای كسب نمره از دست 
می دهند و به عنوان یك دانش آموز بی مســئولیت و 

طلبكار در مدرسه حضور پیدا می كنند. 

3. خانواده 
در شكل گیری شــخصیت اجتماعی دانش آموزان 
خانواده هــا مؤثرترین نقش را دارند. در ســال های 
اولیــة تحصیل می تــوان بــا اســتفاده از قدرت 
بازدارندگی خانواده دانش آموزان ناســازگار را مهار 
كرد، اما متأســفانه این تكیه گاه بــا باال رفتن پایة 
درسی دانش آموزان ناســازگار به سستی می گراید 
و چه بسا با نهایت تأسف باید پذیرفت كه در برخی 
موارد، اصواًل خود خانواده سبب گستاخی و جسارت 
دانش آموز در مدرسه و اجتماع می شود. نوع برخورد 
والدین در خانواده  و آداب تعلیم و تربیت اســت كه 
می تواند گرایــش نوجوانان به ســوی هنجارهای 
اجتماعی را تقویت كند و یا اینكه مانع آن شــود. 
متأسفانه بسیاری از مشــكالت و ناسازگاری ها در 
مدرســه های كاردانش، از نبود خانوادة مناسب و یا 
داشــتن خانواده های بی تفاوت نسبت به رفتارهای 
فرزند خود حاصل می شــود. خانواده هــا به دلیل 
نداشتن شناخت كافی از رشته های مربوط و تأمین 
نكردن هزینه های مالی نمی توانند با فرزندان خود 

همكاری و هم یاری داشته باشند. 
در مدرسه های دخترانة كاردانش، خانواده ها صرفًا 
برای دریافت یــك دیپلم و طی مراحل نوجوانی تا 
رسیدن به سن ازدواج و برای فرار از ناسازگاری های 
فرزندشــان در محیط منزل، او را رهسپار مدرسه 
می كننــد و كمتــر خانواده هــای را می بینیم كه 
بــا شــناخت و از روی آگاهی از رشــته های فنی 

فرزندشان را به مدرسة كاردانش فرستاده باشند:

پس از بررســی ســه عامل باال كه در ناسازگاری 
دانش آمــوزان كاردانش مؤثرند و به صورت پنهان با 
یكدیگر رابطه دارند، می توان این گونه بیان داشــت 
كه مؤثرتریــن عامل در ناســازگاری دانش آموزان 
ورود بدون انگیزه و عالقه به رشــته های كاردانش 
)بــا 89درصد( اســت. دلگرمــی بیــش از اندازة 
دانش آموزان به خانواده هــا و حمایت های بی مورد 

بسیاری از 
ناهنجاری های 
دانش آموزان 
كاردانش از 
خانواده ها و نداشتن 
شناخت كافی و 
الزم آن ها از شاخة 
كاردانش سرچشمه 
می گیرد. سپس در 
برخورد با محیط های 
اجتماعی این 
ناسازگاری ها شدید 
می شوند و به صورت 
رفتار ناهنجار خود را 
نشان می   دهند
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آنان از فرزندانشــان )با 82درصد( در مرتبة دوم، و 
دلگرمی به قوانین نامعقول مدرسه )با 76درصد( در 

مرتبة سوم قرار می گیرد. 

ب(راهكارها و كاركرد های مؤثر در مواجه با 
دانش آموز ناسازگار

برای گرفتن نتیجة بهتر و رفع ناســازگاری های 
دانش آمــوزان می تــوان راهكارها را بــه دو بخش 

خانواده و مدرسه تقسیم كرد:

1. تكیــه  به خانواده و نقــش بازدارنده و 
تأثیرگذار آن بر فرزندان 

دارا بــودن خانواده و تكیه بــه آن، بیش از همه 
بر ســازگاری های فرد اثر می گذارد و نه تنها رفتار 
سازشــی و بهنجار، بلكه رفتارهای نابهنجار افراد را 
آموخته های  ]مینوچین، 1375[.  می دهد  شــكل 
نوجوان ارتباط مســتقیمی با عملكــرد و محتوای 
محیــط خانــواده دارد كه دربرگیرنــدة عواملی از 
قبیل رفاه خانواده، تحصیالت والدین، رشد اخالقی 
خانواده، نحوة برقراری ارتباط بین اعضا، مناســب 
بودن مقــررات خانواده، نحوة برخــورد خانواده با 
مشــكل و رفع نیازهای عاطفی اســت ]اســتفان 
و بالدویــن، 1983[. بنابرایــن می تــوان گفت كه 
عملكرد ســالم و بهنجار خانواده اســت كه زمینة 
رفتارهــای ســالم را در نوجــوان ایجــاد می كند. 
به خصوص در دانش آموزان دختر توجه به شــرایط 
 خاص دوران رشد بسیار اهمیت دارد. لذا، كمترین 
بی توجهی والدین و عملكرد های نامطلوب خانواده 
 باعــث ایجــاد ناســازگاری و رفتارهــای ناهنجار 

می شود. 
در ایــن حالت اولیای دانش آموزان ناســازگار باید 
پاســخ گوی رفتار و كردار آن ها باشــند و مسئولیت 
رفتار زشــت و زنندة آن ها را در مدرســه بپذیرند و 
رفتار و كردار آنان را تحت كنترل درآورند. براســاس 
تحقیقات انجــام گرفته در انگلســتان، به كارگیری 
قوانین ســختگیرانه، پرداخــت جریمه های نقدی، 
مبارزة جدی با دانش آموزان ناســازگار، و باال بردن 
كیفیت رفتاری نســل جدید در مدرسه ها جزئی از 
قوانین این كشــور است. بدون شــك وقتی قوانین 
سختی در مورد ســازگاری اجتماعی دانش آموزان 
اجرا شــود، خانواده ها بر رفتار آنان نظارت بیشتری 
می كننــد و در تعلیم و تربیت فرزنــدان خود از ابتدا 

می  كوشند. 

2. همكاری و همراهی معلمان 
به گفتــة برادبورن )1969(، معلمــی كه رفتاری 
دوســتانه با دانش آموز دارد، باعث فعال تر شــدن و 
افزایش عزت نفس او می شــود و سازگاری اجتماعی 
او را باال می برد. همچنین براساس تحقیقات رابینز، 
معلمی می تواند رفتار و هیجان هــای دانش آموز را 
كنترل كند كه رفتار دوســتانه ای با او داشته باشد 
و او را درك كنــد. همچنیــن، میــزان خالقیت و 
عزت نفس آنان را افزایش دهد و رفتارهای نامطلوب 
و ناسازگارش را مهار سازد ]آذین و موسوی، 1390: 

]187

معلمان بــا درایت، قاطع و دقیق در موقعیت هایی 
كه مســتلزم مدیریت و كنترل رفتار اســت، سریع 
و با اطمینان واكنش نشــان می دهند. این معلمان 
معتقدند كه قاطعیت در كالس بیشــترین منافع را 
برای دانش آموز دارد. در پژوهشــی كه به ســفارش 
آموزش و پــرورش اســتان اصفهــان انجــام گفت، 
معلم محوری و حاكمیت جو مكانیكی عامل مؤثری 
در شكل گیری و تقویت پیامد پنهان اطاعت پذیری 
در دانش آموزان تشخیص داده شد. در نظام آموزشی 
به ویژه متوسطه، تبعیت و اطاعت دانش آموزان باید 
همراه با انتخاب آگاهانه و آزادانه باشــد ]علیخانی و 
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مهر محمدی، 1384: 53[. به كارگیری تشــویق در 
كنار تنبیه می تواند دانش آموز ناســازگار را آرام كند 
و براســاس اطاعت پذیری او را به محیط آموزشی با 

رقابت سالم برگرداند. 
همان گونه كه بیشترین عوامل ناسازگاری از خانواده 
نشــئت می گیرند، بیشــترین راهكارها برای بهبود 
پرخاشگری و ناســازگاری ها نیز از طرف خانواده ها 
اتخاذ می شوند. ذكر این نكته الزامی است كه تعامل 
و هم یاری خانواده با مدرسه عاملی بسیار تأثیرگذار 
در این حیطه محسوب می شود و هیچ كدام از این دو 
عامل نمی توانند به تنهایی در رفع ناســازگاری  های 

دانش آموزان مؤثر واقع شوند. 

ارزیابی سؤاالت پژوهش 
براساس پژوهش انجام پذیرفته، ارزیابی سؤاالت به 

شرح زیر است: 
سؤال اول: براساس پژوهش انجام شده، خانواده 
باالتریــن تأثیر و نقش را در ناســازگاری دانش آموز 
دارد. دانش آمــوزی كــه در خانــواده  ای بــا طبقة 
اقتصادی، اجتماعی و  فرهنگی باال زندگی می كند، 
رفتاری اطاعت پذیر، ســازگار و با انگیزه تر نسبت به 
دیگر دانش آموزان رشــته های كاردانــش دارد و با 
توجه به موارد ذكر شده، این دانش آموزان با آگاهی و 

انگیزه به این رشته ها تمایل نشان می دهند. 
سؤال دوم: نظام آموزشــی و معلمان می باید در 
ابتدا با برگزاری آزمون های ورودی برای رشــته های 
كاردانش، انگیزة دانش آموزان را بســنجند و سپس 
مشكالت دانش آموزان ناسازگار و پرخاشگر را ارزیابی 
كننــد و با ایجــاد فرصت و به كارگیری تشــویق و 
هم یاری دانش آموزان این معزل را برطرف سازند. در 
بسیاری از موارد، دانش آموز نسبت به شرایط موجود 
انعطاف نشان نمی  دهد و اطاعت و تعامل را نمی پذیرد. 
ادامة این وضعیت پیامدهای منفی و تأثیر گذاری بر 
دیگر دانش آموزان خواهد داشــت. در این وضعیت 
نظام آموزشــی و معلمان باید اختیار عمل داشــته 
باشند تا با به كارگیری ترفندهای خاص خود بكوشند 
سازگار كردن دانش آموز را سازگار كنند و به محیط 
آموزشی برگردانند. برای برقرار كردن این آرامش در 
مدرسه ها همكاری خانواده ها و مدیران اجرایی الزامی 
است كه متأسفانه در اكثر موارد مشاهده نمی شود. 
نتایج نشان می دهند كه اقتدار معلم و نظام آموزشی، 
آگاهــی دانش آمــوزان از توانایی  هــای آن ها، جلب 
رضایت معلم و موفقیت در ارزشیابی های تحصیلی، و 

... در سازگاری  دانش آموزان نقش اساسی دارد. 
نتیجه گیری 

تعلیم و تربیت صحیح در خانواده و عوامل مرتبط با 
آن، چون اقتصاد، تحصیــالت، ارتباط میان نوجوان 
با پــدر و مادر و ... ابتدایی تریــن و مؤثرترین عامل 
در ناسازگاری دانش آموزان به شمار می آیند. سپس 
جامعه و نظام های آموزشی و عوامل مرتبط با آن ها، 
در مرحلة دوم در این ناســازگاری و پرخاشگری ها 
تأثیرگذارند. براساس نتایج تحقیقات به عمل آمده و 
مصاحبه های انجام شــده، بسیاری از ناهنجاری های 
دانش آموزان كاردانش از خانواده ها و نداشتن شناخت 
كافی و الزم آن ها از شــاخة كاردانش سرچشــمه 
می گیرد. سپس در برخورد با محیط های اجتماعی 
ایــن ناســازگاری ها شــدید می شــوند و به صورت 
رفتار ناهنجار خود را نشــان می   دهند. در بســیاری 
از هنرســتان های كاردانش، به دلیل ناســازگاری  و 
كم استعدادی برخی دانش آموزان در محیط كالس، 
كارایی دانش آموزان باانگیزه و عالقه مند به یادگیری 

نیز رو به افول می رود. 
از وظایف هنرآموزان كاردانش  تعلیم آموزش های 
هدف دار در راستا و شناخت استعداد هر دانش آموز، 
ایجاد تنــوع و نوآوری در انجــام و تكرار تمرین ها، 
كاربرد مهارت تشــویق در كنار تنبیــه، و توجه به 
ارزشــیابی های مناســب تشــخیصی، مرحله ای و 
پایانی در تدریس اســت. از دیــدگاه هایم گینوت 
و مك الگلیــن )1999(، معلمان بهترین و با این 
صالحیت ترین گزینه برای كمــك به دانش آموزان 
ناســازگار و نابهنجار هستند؛ زیرا زمان بسیاری را با 
دانش آموزان در تعامل بوده و رفتارهای خاص آن ها 
را مشــاهده كرده اند و در رشــد اجتماعی و عاطفی 
دانش آموزان تأثیرگذار هســتند. نظام آموزشــی و 
معلمان می  توانند راه حل هــای صحیحی برای رفع 
مشكالت رفتاری دانش آموزان ناسازگار ارائه دهند، 
اما این در شرایطی است كه آن ها اختیار عمل داشته 
باشند و درگیر قوانین دست و پاگیر نباشند. بسیاری 
از كارشناســان بر این باورند كه یكی از راه های مؤثر 
برای رســیدن به ســازگاری اجتماعی، همكاری و 
هم یاری خانواده ها و بهره مندی از تشــویق، تنبیه، 
جریمه، اخراج از مدرسه و ... است تا معلمان بتوانند 
دانش آموز ناســازگار را در مدرســه و كالس كنترل 

كنند. 
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ژاله بوژانی

جداول و استانداردهاي صنایع چوب
مترجم: مراد سلیمي

ناشر: انتشارات دانش بنیاد تلفن: )66465831(
نوبت چاپ: اول، 1395

یكي از نیازهاي مبرم حوزه هاي صنعت و دانشگاه، 
استفاده از كتاب هاي مرجع معتبر داراي استاندارهاي 
الزم بــراي ارتقــاي كیفیت آمــوزش و محصوالت 

تولیدي است.
كتاب حاضر مجموعه اي جامــع، كامل و بي نظیر 
از اطالعــات تخصصي مــورد نیــاز صنایع چوب و 
مبلمان اســت. این كتاب  حاوي جداول استاندارد 
درتمام زمینه هاي تخصصي اســت و مباحث علمي 
آن  مباني ریاضي، فیزیك و شــیمي، استانداردهاي 
چوب شناســي، درجه بندي، و معایب چوب، خواص 
فیزیكــي و مكانیكــي چوب، اســتاتیك و مقاومت 
مصالح، طراحي و نقشه كشي، سخت افزار و یراق آالت 
مبلمان، مواد شیمیایي و پوشش هاي رنگي، محیط 
زیســت و  ایمني، فرمان هاي CNC، و نیوماتیك و 

محاسبات فني را شامل مي شود.
این كتاب مي تواند مورد اســتفاده اهالي فن، از جمله 
اســتادان دانشــگاه، كارفرمایان،  تولیدكنندگان مبل و 
ســازه هاي چوبي، هنرآموزان، مربیان و اســتادكاران، 
هنرجویان و دانشجویان رشته هاي گوناگون صنایع چوب، 
تولیدكنندگان سازه هاي چوبي و مهندسي صنایع مبلمان، 

كابینت سازي و سایر عالقه مندان قرار گیرد.
كتاب  جداول و استانداردهاي صنایع چوب مكمل 
كتاب هاي درســي موجود و كلیدي براي استفاده از 
سایر كتاب هاي درسي صنایع چوب محسوب مي شود.

جدول هــا، و فرمول ها، قوانیــن و راهنمایي ها، و 
اندازه هــاي مورد نیاز تولید براي تدریس در مدارس 
و واحدهاي فني  الزم و ضروري هســتند. در زمینة 
انتخــاب فناوري، انجام محاســبات فني، روش هاي 
طراحي و ترســیم، و برنامه ریزي كار و امثال آن، از 
ایــن كتاب مي توان به عنوان كتاب مرجع اســتفاده 

كرد. 
عبارت اند  كتاب  فصل  هشت  عنوان هاي 

از:
1. اصول ریاضي و دانستني ها

2. چوب و فراورده هاي آن
3. مواد اولیه )جنس(

4. نقشه كشي
5. طراحي براي ساخت

6. فیزیك ساخت
7. مواد آماده

8. سازه هاي فني )واحدهاي فني(
دسترســي ســریع به مطالب فني صنایع چوب از 
مهم ترین ویژگي هاي این كتاب محســوب مي شود. 
زیرا كه قســمت هاي مهم آن در هر صفحه مجدداً 
تكرار شده است، جدول ها و تمرین ها با رنگ توسي 
مشخص شــده اند و فرمول ها داخل كادر قرار دارند. 
صفحه بندي كتاب به شكلي انجام شده كه دسترسي 
به هر مطلب آســان و به ســرعت انجــام مي گیرد. 
مخاطب با مراجعه به فهرســت مطالب به آســاني 
مطالب فني مورد نظــرش را در كتاب مي یابد و به 
كمك جداول منظم شــده، ارتباطش با نكات فني 

صنعت چوب و استانداردهاي آن برقرار مي شود.
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        رعایت اجزا و عناصر ساختاری مقاالت علمی، حرفه ای 
و پژوهشی شرایطی دارد كه یك پژوهشگر و نویسندة آگاه آن ها 
را بــه كار می بندد. به عبارت دیگر موفقیت مؤلف در ارائة مقاله 
به بهره مندی او از این قواعد و تسلط بر مبنای نگارش و آگاهی 

از اصول مقاله نویسی و مهارت در امر نوشتن وابسته است. 
مجلة رشــد آموزش فنی وحرفه ای و کاردانش، نشــریه ای 
آموزشــی، تحلیلــی و اطالع رســانی در زمینــة آموزش های 
فنی وحرفه ای است كه با توجه به اهداف آن، به صورت فصل نامه 
منتشــر می شود. بر این اســاس از پژوهشــگران، متخصصان 
تعلیم وتربیت، به ویــژه هنرآموزان، دبیران و مدرســان دعوت 

می شود تا با توجه به موارد ذیل:
1. اصالــت موضوع/2. عنــوان/3. چكیــده/٤. كلیدواژه/٥. 
مقدمه/٦. بیان مســئله /7. تبیین هدف/8 . پرسش/9. پیشینة 
پژوهش/10. معرفی پروژة تحقیقاتی/11. تشریح روش شناسی 
مورد اســتفاده و تبییــن رویكرد مقاله/12. ابــزار گردآوری و 
تحلیل داده هــا/13. توصیف ویژگی هــای جامعه پژوهش/1٤. 
تبیین محــدوده و محدودیت های پژوهش /1٥. ارائة یافته های 
توصیفی و تحلیلی/1٦. بحث و نتیجه گیری /17. پیشنهاد/18. 

منابع مورد استفاده
حاصــل پژوهش ها و مطالعات خــود را در زمینه های زیر، 

جهت درج در مجله ارسال فرمایند. 
٭ مبانی نظری آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش

٭ آموزش های فنی وحرفه ای در سایر كشورها )تجارب(
٭ روش های آموزش های فنی وحرفه ای و کاردانش
٭ كارآفرینی، خوداشتغالی، ارزش آفرینی )تجارب(

رویكردها و دیدگاه ها در برنامه ریزی درســی آموزش های 
فنی وحرفه ای ٭ برنامه ریزی درســی منطقه ای ٭ پروژه محوری 
در آموزش های فنی وحرفه ای ٭ معرفی مؤسســات آموزش های 
فنی وحرفــه ای و کاردانش در ایران و ســایر كشــورها، معرفی 
پدیده های نو در حوزه آموزش هــای فنی وحرفه ای و کاردانش 
و معرفــی كتاب هــا و مجــالت جدید در حــوزة آموزش های 
فنی وحرفه ای. ٭ مقاالت ارسالی مرتبط با موضوع مجله باشد و 
تاكنون در مجالت دیگری درج نشده باشد. ٭ مطالب باید تایپ 
شــده باشد. ٭ شــكل قرار گرفتن جدول ها نمودارها و تصاویر 
باید در مقاله مشــخص باشــد. ٭ نثر مقاله باید روان و از نظر 
دستور زبان فارسی درست باشــد و در انتخاب واژه های علمی 
و فنی دقت الزم مبذول شــود. ٭ مقاله های ترجمه شــده باید 
با متن اصلی هم خوانی داشــته باشد و متن اصلی نیز ضمیمة 
مقاله ارســال شــود. ٭ در متن های ارســالی باید تا حد امكان 
از معادل های فارســی واژه ها و اصطالحات اســتفاده شــود. ٭ 
پی نوشــت ها و منابع باید كامل و شــامل نام نویســنده، سال 
انتشار، نام اثر، نام مترجم، محل نشر، ناشر و شماره صفحه مورد 
استفاده باشد. ٭ مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاالت 
رســیده مختار اســت. ٭ آراء و نظرهای ارائه شده در مقاالت، 
گزارش ها و مصاحبه ها لزومًا بیانگر دیدگاه های دفتر انتشــارات 
كمك آموزشی نیست و مسئولیت پاســخ گویی به پرسش های 

خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
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