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قابل توجه نویسندگان و مترجمان:
مقالههایی كه برای درج در مجله میفرستید ،باید با اهداف و رویكردهای آموزشی تربیتی فرهنگی این مجله مرتبط باشند و
نباید قب ً
ال در جای دیگری چاپ شده باشند .مقالههای ترجمه شده باید با متن اصلی همخوانی داشته باشد و متن اصلی نیز
همراه آن باشد .چنانچه مقاله را خالصه میكنید ،این موضوع را قید بفرمایید .مقاله یك خط در میان ،در یك روی كاغذ
و با خط خوانا نوشته یا تایپ شود .مقالهها میتوانند با نرمافزار  wordو بر روی  CDو یا از طریق رایانامه مجله ارسال شوند.
نثر مقاله باید روان و از نظر دستور زبان فارسی درست باشد و در انتخاب واژههای علمی و فنی دقت الزم مبذول شود .محل
قراردادن جدولها ،شكلها و عكسها در متن مشخص شود .مقاله باید دارای چكیده باشد و در آن هدفها و پیام نوشتار در
چند سطر تنظیم شود .كلمات حاوی مفاهیم نمایه (كلید واژهها) از متن استخراج و روی صفحهای جداگانه نوشته شوند.
مقال ه باید دارای تیتر اصلی ،تیترهای فرعی در متن و سوتیتر باشد .معرفینامة كوتاهی از نویسنده یا مترجم همراه یك قطعه
عكس ،عناوین و آثار وی پیوست شود .مجله در رد ،قبول ،ویرایش و تلخیص مقالههای رسیده مختار است .مقاالت دریافتی
بازگردانده نمیشود .آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر مسئوالن مجله نیست.

مهارت موقت
ش از دوران صنعتي و به وجود آمدن نيروي
تــا پي 
كار كارخانهاي ،شــغل به اين معني كه ما امروز آن
را «كار» ميدانيم وجود نداشــته است .كار در برابر
مزد مشخص وجود نداشت و ساعت كاري هنوز ابداع
نشده بود .شغل ،دستمزد و ساعات كار ،مثل ماشين
بخار و ديگر نوآوريهــاي دوران صنعتي ،پديدهاي
مربوط به سه قرن پيش است.
در اين دوران كار از بيرون و از كشــتزارها به درون
كارخانههــا نقلمكان كرد و از نظر زماني ســاعات
كار بــه جاي طلوع و غروب خورشــيد و يا فصلها،
از ســاعت پيروي كرد .دستمزد را نيز بر پاية ساعت
كاركرد محاســبه كردند و اين از ويژگيهاي شغل
شد.
در آينده نيــز مردم همچنان كار خواهند كرد ،اما
پرداخت به آنان تغيير ميكند .روابط كار ،ادارة منابع
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انساني ،قوانين كار و بازار كار سراسر متحول خواهد
شــد .اتحاديههاي كارگري اعتبار خود را از دســت
خواهند داد و دليل وجودي آنها از بين ميرود.
تقسيم كار صنعتي كه بر پاية تقسيم كار كشاورزي
ميان زنان و مردان ـ براي شــكار ،نگهداري بچهها و
خانهداري بهوجود آمده بود ،در اقتصاد آينده مفهوم
خود را از دســت خواهد داد و بسياري از شغلها نيز
از ميان ميروند.
آدام اسميت در ســال  ،1776تقسيم كار را از
بزرگترين پيشرفتهاي بشر دانست و از هنگام ابداع
اين راهبرد تا پايان دوران صنعتي ،تقسيم تخصصي
و حرفهاي كار ،به راســتي با اهميت و سودمند بوده
اســت .ولي در اقتصاد نوين و دانش پايه ،اين وضع
دگرگون ميشود.
در ثروتآفرينــي نوين ،بيشــتر كارها و فعاليتها

بهصورت موقت هســتند .مهارتها را موقتي در
شكل مورد نياز سازمان شكل ميدهند و پس
از انجام كار ،ســازمان نيز بر چيده ميشود.
سپس سازماني جديد ،با طراحي جديد و مهارتهاي
تازه شــكل ميگيرد .مهارتهاي تازه نيروي بالقوه
جديــدي را ميطلبد كه صاحب دانش روز باشــد.
افزون بر تحول در چگونگي تقسيمكار ،توزيع درآمد
ناشــي از آن هم دگرگون ميشود .دستمزدها تغيير
شــكل ميدهند و در نظام انقالبــي تازه بايد در هر
مورد تعيين كرد كه هر كسي چه بخش از درامد را
ميبرد .مهارتها تغيير شكل ميدهند و توانايي فرد
در تكميل و تغيير مهارت ،تعيينكنندة شايســتگي
اوست.
از سوي ديگر ،داشتن يك شغل براي همة عمر
كاري بيمعني است .ديگر هنرجو نميتواند مانند

هنرآموز خود كه متعلق به نســل قبلي اســت ،يك
شغل را  30سال حفظ كند .بازار كار دگرگون شده
اجازة اين عمل را به او نميدهد.
سخن آن بزرگ به يادم آمد كه در آموزشوپرورش،
فرزندان را براي ديروز پرورش ميدهيم ... .در
حاليكه نســل فردا متعلق به فرداهاست .فردا ديگر
آچار و پيچگوشــتي در دســتان كارگران نيســت.
كارخانهها مســتقر روي صفحة رايانهاي هستند كه
كارگران آن در سراســر دنيا براي آن ثروتآفريني
ميكنند .نظام آموزشوپرورش فعلي ،بهجاي آماده
كردن هنرجويان بــراي كار در اقتصاد آينده ،نبايد
آنان را به گذشــته پيوســت كند .نبايد اجازه دهيم
همانگونه كه نهادهاي فئودالي ســد راه پيشــرفت
صنعتي بود ،ديوان ســاالري نظام صنعتي ،حركت
بهسوي نظام پيشرفتهتر را آهسته كند.

پينوشت

 .1براي اطالع بيشتر مراجعه شود به
كتاب انقالب در ثروتآفريني نوشتة
آلوين تافلر و هيديتافلر ،از انتشارات
مديريت فردا.
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انقالب و دگرگــــــــونی در
آموزشهای فنیوحرفهای و
كاردانش ضـــــروری است
شوپرورش استان گلستان
پای صحبت دكتر محمدرضا وطنی ،مدیر كل آموز 
گفتوگو :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 خستگیناپذیر
است و در ششمین دهة زندگیاش ،بسیار پرتوانتر،
بانشاطتر و باانگیزهتر از افراد سالم كار میكند .وقتی
ما به او در روزهای شلوغ و پركارش در یازدهمین دورة
جشنوارة مهارتهای هنری هنرستانهای كاردانش
سراسر كشور كه در استان گلستان برگزار شده است،
خسته نباشید میگوییم و تشكر میكنیم كه بخشی
از وقتش را در این روزهای ســخت كاری در اختیار
ما قرار داده اســت ،با صراحت میگوید« :من خسته
نیستم .دوست هم ندارم به من خسته نباشید بگویید.
ت پذیرفتهام و وظیفه دارم با همة توان در
من مسئولی 
جهت مسئولیتی كه پذیرفتهام ،انجام وظیفه كنم .هیچ
به خاطر انجام وظایفم ندارم.
منتی هم بر كسی 
من وظیفهام را انجام میدهم و كار خاصی نمیكنم.
هركس مســئولیت پذیرفت ،باید خــوب كار كند و
وظیفهاش را درست انجام دهد».
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شوپرورش
دكتر محمدرضا وطنی ،مدیر كل آموز 
استان گلستان در سال 1339در شهرستان «علیآباد
كتول» استان گلستان متولد شده است.
وی بعد از پیروزی انقالب اســامی و پس از اخذ
مدرك دیپلم ،بــه فرمان امام (ره) بــرای عمران و
آبادانی روستاها ،وارد جهاد سازندگی میشود .سپس
به خدمت ســربازی میرود و در عملیات شكســت
حصر آبــادان ،در دیمــاه  ،1359در نزدیكیهای
منطقة دارخوین مجروح میشود و دست چپ خود
را از دست میدهد.
شوپرورش در
او در ســال  1360به استخدام آموز 
شوپرورش ،ادامة
میآیــد .همزمان بــا كار در آموز 
تحصیل میدهد و مدرك لیســانس و فوقلیسانس
خود را در رشتة مدیریت اخذ میكند .سپس در دورة
دكترا در رشتة كارآفرینی ادامة تحصیل میدهد.
دكتر وطنی از سال  1360تاكنون در پستهای
شوپــرروش انجام وظیفه كرده و
گوناگون در آموز 
شوپرورش
از ســال  1392تاكنون ،مدیر كل آموز 
گلستان است.
 آقای وطنی! خوشــحال میشویم كه ابتدا
گزارشی از وضعیت آموزشهای فنیوحرفهای
و كاردانش و هنرســتانهای استان گلستان
ارائه بفرمایید.
 ما در استان گلستان 29 ،هنرستان فنیوحرفهای
مســتقل و  8هنرستان ضمیمه داریم .همچنین 53
هنرســتان كاردانش مستقل و  8هنرستان ضمیمه
داریم.
هنرســتانهای فنیوحرفهای ما دارای  28رشتة
تحصیلی و هنرســتانهای كاردانــش ما دارای 88
رشتة تحصیلی هستند.
ً
تعداد هنرجویان ما در اســتان جمعا 14هزار نفر
اســت كه  37درصد دانشآموزان متوســطة دوم را
تشكیل میدهد .البته این رقم در سال گذشته44 ،
درصد بود كه بــه دلیل همان اتفاقی كه در انتخاب
رشــته و هدایت تحصیلی پیش آمد و دانشآموزان
زیادی به رشــت ة تجربــی رفتند،كاهــش یافت .ما
پیشبینی كرده بودیم كه این رقم را در سال آینده
به  47درصد برسانیم ،ولی متأسفانه ممكن نیست.
 اســتقبال دانشآمــوزان از رشــتههای
فنیوحرفهای و كاردانش در استان گلستان
چگونه است؟

 تا سال گذشــته استقبال دانشآموزان مثبت و
خوب بود .ولی از سال گذشته به دلیل همان اتفاقی
كه در انتخاب رشــته و هدایت تحصیلی پیش آمد،
استقبال دانشآموزان افت كرد .ما در سال تحصیلی
 ،1395-96بــرای باال بــردن درصــد هنرجویان
هنرســتانها 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 خانوادههــا در زمینة آموزشهای
فنیوحرفهای و كاردانش از طریق مدرســه ،صدا و
سیما و  ....اطالعرسانی كنند.
همكاران ما در برنامة خانوادة صدا و ســیما حضور
پیدا میكردند و از ایــن ظرفیت برای تغییر نگرش
خانوادهها بهر ه میبردند .دیگر اینكه خود خانوادهها
در برنامة صبحگاه حاضر میشــدند و شغلشــان را
توضیح میدادند تا بچهها با آن مشــاغل نیز آشــنا
شوند.
دوم ،مشاوران میكوشــیدند نگرش دانشآموزان
را تغییــر دهنــد .مشــاوران در هدایــت تحصیلی
دانشآموزان ،با بــردن آنها به كارخانهها ،كارگاهها
و بازار ،ســعی میكردند دانشآموزان 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
میآیند و مشاغل خود را به بچهها معرفی میكنند،
و هم بچهها از مدرسه خارج میشوند و به كارگاهها،
كارخانهها و بازار میروند تا با مشاغل بهطور مستقیم
آشنا شوند.
سوم ،ســرگروههای آموزشــی تالش میكردند،
دیدگاه معلمان را نســبت به فراینــد تعلی موتربیت
تغییر بدهند .بعد از آن معلمها میكوشیدند نگرش
دانشآموزان را عوض كنند.
همانطور كه میدانیــد ،نظر معلم هم در هدایت
تحصیلی منظور میشود.

تعداد هنرجویان
استان گلستان
ً
جمعا  14هزار نفر
است كه  37درصد
دانشآموزان دورۀ
متوسطة دوم را
شامل میشود

استقبال
دانشآموزان
از آموزشهای
فنیوحرفهای و
كاردانش در سال
گذشته ،كاهش
یافت

 شما بهعنوان كسی كه سالهای زیادی در
شوپرورش تجربه كســب كردهاید ،در
آموز 
مجموع وضعیت آموزشهای فنیوحرفهای و
كاردانش را در ایران چگونه ارزیابی میكنید؟
یوحرفهای
 در حال حاضــر وضعیت آموزش فن 
و كاردانش را نســبت به گذشــتة نهچنــدان دور،
نامناســبتر پیشبینی میكنم .زیــرا زمانی برای
ورود به هنرستانها ،آزمون داشتیم و هنرجویان در
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ما انجمن اولیا و
مربیان را مأمور
كردیم كه برای
خانوادهها در
زمینة آموزشهای
فنیوحرفهای و
كاردانش از طریق
مدرسه ،صدا و سیما
و غيره اطالعرسانی
كنند كه نتیجة
خوبی داشت

6

صورت قبولی در آزمون وارد هنرستان میشدند .ولی
متأسفانه ،امروزه نگرش خانوادهها نسبت به هنرستان
تغییر كرده است .بهنظر میرسد دانشآموزی را كه
قصد میكند وارد هنرســتان شود ،بهعنوان فردی با
فعالیت كم در جامع ه میشناســند و ارزش در خور
توجهی برایش قائل نمیشــوند .هنوز این تفكر در
جامعه و خانوادهها حاكم است كه هر كس به رشتة
تجربی میرود ،حتماً دانشآموز زرنگ و فعالی است.
شوپرورش بهكمك ســایر
در حالیكه امروزه آموز 
ارگانها و دســتگاهها میتواند ،مشــكل بیكاری را
مدیریت كند .یعنی حل این مشكل میتواند توسط
شوپرورش صورت بگیرد .در غیر اینصورت ما
آموز 
موفق نخواهیم شد.
شوپرورش
ما باید نگرش مسئوالن ،خانوادهها و آموز 
را نسبت به آموزشهای فنیوحرفهای تغییر بدهیم.
شوپرورش اعالم میكند ،اگر دانشآموزی
چرا آموز 
برای سایر رشــتهها نمرة كافی كســب نكرد ،او را
بــه كاردانش بفرســتید؟! حتماً بایــد نگرش خود
شوپرورش را نیز تغییر داد.
آموز 
شوپــرورش به
همین نــوع نگاه و نگــرش آموز 
شــخصیت دانشآموز كاردانش صدمه میزند .چون
شوپرورش دســتگاه گستردهای است .بنابراین
آموز 
نیاز است كه همة ارگانها به آن كمك كنند.
ما در اســتان گلســتان برای هدایت تحصیلی با
رویكرد متناســب كردن اشتغال با آموزش ،چندین
شوپرورش برگزار كردهایم.
جلسه در شــورای آموز 
یك جلسة آن بحث فرهنگی بود كه در آن در صدد
چارهجویی برای گســترش فرهنگ كار در جامعه و
تغییر نگرش دانشآموزان نسبت به فرهنگ برآمدیم.
در آخرین جلســهای 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 آنها نیازهای شغلی جامعة
استان گلستان را متناسب با آمایش استانی تنظیم
شوپرورش اعالم كنند .همچنین،
و نتیجه را به آموز 
مشــاغل مورد نیاز خود را به ما سفارش بدهند و ما
دانشآموزان را برای آن مشاغل آموزش بدهیم.
قرار نیســت برای آمــوزش دانشآمــوزان طبق
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ســفارشهای دریافتــی ،مــدارس را بهگونة خاص
تجهیز كنیم .چون هر رشته فقط به مدت  2سال و
ت نیروی
یــا حداكثر 2تا  3دوره قابل آموزش و تربی 
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 گرانقیمــت 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 ،نمیتوانیم هنرآموز را به شهرســتان
دیگری منتقل كنیم .بنابراین ،تجهیز هنرســتان ها
شوپرورش و نظام كار درســتی نیســت.
برای آموز 
بلكه ما باید به كمك ســازمان فنیوحرفهای كشور
آمــوزش فنیوحرفهای را در
كه مأموریت دارد كار
ِ
كشور انجام دهد ،آموزشهای فنی الزم را در اختیار
دانشآموزان قرار بدهیم.
در این صــورت دیگر نیازی بــه خرید تجهیزات
نیســت و خرید خدمــات را از طریــق آنها انجام
شوپرورش میتواند
میدهیم .در این صــورت ،آموز 
به آموزش مســائل اجتماعی ،سیاســی و مذهبی
دانشآمــوزان بپــردازد و آموزش مســائل فنی را
به ســازمان فنیوحرفهای بســپارد .یــا اینكه خود
دستگاههای ســفارشدهندة نیروی كار در آموزش
شوپرورش بیایند.
نیروهای مورد نیاز به كمك آموز 
چــون اگر ما هنرجــوی كشــاورزی تربیت كنیم،
منافع آن نصیب ســازمان كشاورزی میشود .یعنی
بــا آموزش هنرجو ،بهرهوری 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 ،فیالواقع بهرهوری سازمان كشاورزی
افزایش پیدا میكند و میزان تولید بیشــتر میشود.
بنابراین ســازمان كشاورزی باید احساس مسئولیت
كند و هنرستانهای كشاورزی ما را پشتیبانی كند.
ادارة كل صنایع باید رشتههای فنی -صنعتی ما را
پشتیبانی كند .چون خروجیهای این رشته وارد آن
بخش خواهند شد.
زمانی دانشكدهها به ما كمك میكردند تا كاردان
و كارگر ماهر تربیت كنیم كه سبب افزایش كارایی
فارغالتحصیالن میشــد و كیفیت كار باال میرفت.
در نتیجه بهرهوری صنعت هم افزایش مییافت .چرا

ادارة كل صنایع به ایــن موضوع اهمیت نمیدهد؟
شوپرورش ربطی به هدایت شغلی ندارد،
اصوالً آموز 
زیرا ما نیاز جامعه را در ارتباط با مشاغل مورد نیازش
نمیدانیم .بلكه متناســب بــا ظرفیتهای موجود
خودمــان دانشآموزان را تربیــت میكنیم .میزان
تربیت فارغالتحصیالن ما متناســب بــا نیاز جامعه
نیست.
مث ً
ال در یك شهرســتان طی  30سال گذشته یك
رشــته تدریس شده است .اگر ســالی  30نفر از آن
رشــته فارغالتحصیل شده باشــند ،در حال حاضر
 900نفر در آن رشــته آمــوزش دیدهاند .اما آیا آن
شهرستان ظرفیت  900نفر فارغالتحصیل ،فقط در
یك رشــتة خاص را دارد؟ خیر .من فكر میكنم در
شوپرورش ،یك انقالب و
بحث فنیوحرفــهای آموز 
دگرگونی اساسی ضروری است و در این راه به كمك
دستگاههای دیگر نیاز داریم.
ما نمیتوانیم بدون كمك سایر دستگاهها ،تغییرات
الزم را ب هوجود بیاوریم.
از هنرستان كشاورزی ما ،هنرجویان بسیار زیادی
فارغالتحصیل میشوند ،در حالیكه  20درصد آنها
هم به كار كشــاورزی مشغول نمیشوند و اكثرشان
به شهرســتانهای دیگر مهاجرت میكنند تا درامد
مناسبی كسب كنند؛ چون كشاورزی درآمدزا نیست.
امروزه نمیتوان گفت كه زیرساخت روستا فقط آب،
برق ،گاز ،جاده و بهداشت است.
با وجــود آنكه روســتاهای ما از تمــام این مزایا
بهرهمند هســتند ،باز هم فارغالتحصیالن كشاورزی
در روستاها نمیمانند؛ چون در روستاها درامد پایدار
ندارند .این همه فارغالتحصیل كشــاورزی داشتیم،
آیا واقعاً آنها در تعاونیهای روستایی فعال هستند
یا خیر؟ به این نحو تمــام آموزشهای ما بیمعنا و
بیتأثیرند .آموزش هنرجویان فرایندی است كه باید
با آموزش از هنرستان شــروع شود و به یك درامد
پایدار برسد.
اگــر درامــد وجود نداشــته باشــد ،روســتایی
فارغالتحصیل رشتة كشــاورزی ،هیچگاه در روستا
نمیماند .با این اوصاف همه باید دستبهدســت هم
بدهیم و در كل ،مجموعة نظام و نهتنها دولت ،برای
حل این مشكالت چارهای بیندیشیم.
بودجهای كه برای هنرســتانها در نظر میگیرند،
بسیار اندك اســت و نمیتوان با آن تجهیزات مورد
نیــاز را تهیه كرد .هنوز در هنرســتانهای ما برای
رشتة مكانیك ،موتور پیكان ،جیپ و لندرور آموزشی

میدهند .در كل هنرستانهای ما ،شش عدد موتور
خودروهای جدید وجود ندارد .در كل هنرستانهای
ما سیســتم جدید بــرق خودرو بــرای تدریس به
دانشآموزان وجود ندارد .هنوز باید خود هنرجو تمام
وسایل مورد نیازش را به هنرستان بیاورد.
این نحو آموزش معنیدار نیست .دچار نقصان است
و سبب كندی حركت ما میشود.
 نظر شما دربارة برونسپاری آموزشهای كار
دانش چیست؟
 ماهیــت برونســپاری خوب اســت .چــون ما
نمیتوانیم تمام تجهیزات مورد نیاز رشــتهها را به
هنرستانها بیاوریم .اما كیفیت در برونسپاری مهم
است و باید به آن توجه خاص داشت .در برونسپاری،
من سازمان فنیوحرفهای را به سازمانهای شخصی
ترجیح میدهم.
چون قرار است امســال آموزش بدهد و یك سال
بعد هزینة آن را دریافــت كند .آیا بخش خصوصی
چنیــن كاری را انجام میدهد؟ اگر بخش خصوصی
بیكار باشد ،این شــرایط را قبول میكند ،ولی اگر
فعال باشد ،این شرایط را نمیپذیرد.
چــون ما نمیتوانیم هزینة خدمــات آنها را نقداً
پرداخت كنیــم ،مانند بیمة معلمــان مجبوریم با
شــركتهای دســت چندم قرارداد ببندیم و همین
موضوع به كیفیت آموزش صدمه میرساند .درست
اســت كه در ظاهر دانشآموزان بــه دورة باالتری
میروند ،اما در باطن مطلبی یاد نگرفتهاند.

مشاوران در
هدایت تحصیلی
دانشآموزان با بردن
آنها به كارخانهها،
كارگاهها و بازار
سعی میكردند،
دانشآموزان را با
مشاغل مختلف
آشنا كنند كه نام
این طرح را «طرح
برداشت دیوار
مدرسه» گذاشتیم

 آیــا در حال حاضر آموزشهای ســازمان
فنیوحرفهای به رو ز و متناســب با نیاز بازار
است؟
 در ارتبــاط با همین موضوع در ســال گذشــته
شوپرورش شهرســتانها با مدیران
مدیــران آموز 
ادارات فنیوحرفهای شهرستانها نشستی داشتند ،و
از آنها خواستیم بررسیهای الزم را در خصوص این
موضوع به عمل آورند و از طریق ســازمان مدیریت
تالش كردیم ،ادارات فنیوحرفهای شهرســتانها را
تقویت كنیم .از هنرستانها هم خواستیم متناسب
با نیازهای موجود رشتهها را آموزش بدهند و آنها
هم متناســب با نیــاز جامعه در حــال تغییر دادن
رشتههایشان هستند.
متأســفانه فرمانــداران شهرســتانها همكاری
نمیكنند و دیدگاه ســادهای نسبت به این تغییرات
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ما باید نگرش
مسئوالن ،خانوادهها
و آموزشوپرورش
را نسبت به
آموزشهای
فنیوحرفهای تغییر
دهیم
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دارند .در مقابل تغییرات ایستادگی میكنند و اجازه
نمیدهند ،رشــتهها به همراه تجهیزاتشــان از آن
شهرســتان خارج شــوند .هر چه میگوییم شما به
این رشــته و تجهیزات نیاز ندارید ،قبول نمیكنند.
به همیــن دلیل میگویم كه ما بــه همكاری همة
دستگاهها نیازمند هستیم .برای مثال ،ما د ر 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 میكند و میگوید« :اجازه نمیدهم
منابع شهرســتان خارج شود و به شهرستان دیگری
سپرده شود».
در اینجا مشــكل فقدان نگرش سیســتمی وجود
شوپرورش به تنهایی قادر نیست ،نگرش
دارد و آموز 
دستگاهها را تغییر دهد.
در حــال حاضر الحمدهلل ،ســازمان فنیوحرفهای
و سازمان كشــاورزی كام ً
ال با ما هماهنگ هستند.
برای آنكــه ما هم با ســازمان فنیوحرفهای به این
سطح مطلوب برســیم ،حداقل 7-8جلسه مشترك
داشتیم و برای رســیدن به نتیجة نهایی به شورای
آموزشوپرورش رفتیم تا استاندار حرف آخر را بیان

كند و مشكالت بین ما را حل كند.
ما از هنرستانها تقاضا كردیم در گوشهای از مكان
خود شــركت تعاونی تشــكیل بدهند تا هنرجویان
بتوانند كار كنند و مشــتری آنها آموزشوپرورش
باشد.
هفتة گذشته ،معاون برنامهریزی اقتصادی استاندار
را به روستایی بردیم كه حدود  270كارگاه مبلسازی
دارد .بچههای این روســتا در تهران كار مبلسازی
را یاد گرفته و به روستایشــان باز گشتهاند و كار را
در روســتا گســترش دادهاند .ما به شركت تعاونی
آن روســتا گفتیم ،اختیار دارد كه یا یك هنرستان
غیردولتی راهاندازی كند و ادارهاش را بر عهده بگیرد،
یا اینكه از فعاالنشان ثبت نام كنیم و خدمات آنها
را خریداری كنیم .بــه آنها گفتم میتوانم در حال
حاضر بابت مبلمان دفتری  2600مدرســة موجود،
 2600دست مبل ســفارش بدهم تا آنها 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 :هزینههایتان چقدر
اســت؟ گفتند :ده میلیون تومان .برای تشویقشان
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مبلغ را در اختیارشان گذاشــتم تا خریدهایشان را
انجام بدهند .مشتریان این كارگاه تولیدی چه كسانی
هســتند؟ دانشآموزان مدارس همان شهرستان و
شهرستانهای همجوار آن.
ما میتوانیم تغییرات مناسب را ایجاد كنیم و برای
ایــن كار ،هم فضا و هم امكانــات الزم را در اختیار
داریم .اما ادارة تعاون میگوید :چون معلمها شــاغل
هســتند ،نمیتوانند عضو تعاونی شــوند و یا چون
دانشآموز به ســربازی نرفته است ،نمیتواند عضو
تعاونی شــود .در اینجاســت كه من میگویم سایر
دســتگاهها 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 میگوید اگر وام بگیرم و هنرستان نتواند
پاسخگوی پرداخت وام باشد ،زیر سؤال خواهم رفت.
بنابراین از قبول مسئولیت سرباز میزند .این موارد
موانع موجود بر سر راهمان هستند.
اگر بتوانیم در هنرســتانها تعاونی داشته باشیم،
آموزشوپرورش برای تمام رشتهها میتواند مشتری
مورد نیاز را تأمین كند .با بهكارگیری هنرجویان در
كارگاههای گوناگون تعاونی در هنرستانها ،میتوان
شهر را متحول كرد .در <ســند تحول» آمده است:
مدرس ه محور تحول محله است .برای رسیدن به این
گفتار ســند تحول میباید 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 فستفود از غذاهای سنتی و مقوی استفاده
كنیم.

 320هزار دانشآموز داریم .اگر هركدامشان 1000
تومان خرج كنند 320 ،میلیون گردش مالی میشود.
چرا خــود آموزشوپرورش از این فرصت اســتفاده
نكند؟ ما میتوانیم از هنرجویانی كه اقتصاد و تجارت
خواندهاند ،اســتفاده كنیم و فرصت استفاده از این
گردش مالی را در اختیارشان بگذاریم .تغذیة مدارس
را به آنها 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 .میتوان در اساسنامة تعاونی درصد
مشخصی را برای مدیر مدرسه در نظر گرفت تا از آن
برای پشــتیبانی و حمایت مدرسه استفاده كند .اگر
 30درصد سود را اعضا بردارند و  20درصد دیگرش
را هم به مســئوالن امور خدماتی مدرسه بسپارند تا
كارهای داخلی مدرســه را انجــام بدهد ،باز به نفع
دانشآموزان و اعضا خواهد بود .درصدها مثال و برای
نمونه ذكر شدهاند.
مــا میتوانیــم كارهــای مربوط به رشــتههای
فنیوحرفــهای و كاردانــش را گســترش بدهیم
و مشــتری تمــام این خدمــات ارائه شــده خود
آموزشوپرورش باشد ،ولی متأسفانه موانع متعددی
بر سر راهمان قرار دارد.
ما میخواســتیم برای هنرستان كشــاورزی وام
بگیریم .به سازمان كشاورزی مراجعه كردیم .مشكلی
برای پرداخت مبلغ مورد درخواســت نداشتند ،ولی
گفتنــد :چون بخش دولتی هســتید ،نمیتوانیم 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.
من مدیر هستم و نه دولت.
چون طرف حسابشــان ِ
چرا باید چنین ریسكی را بپذیرم؟
خدا را شكر ،امسال نامهای به نمایندة ما كه عضو
كمیسیون كشــاورزی هم هست ،نوشــتم و تقاضا
كردم كه بانكها به دولت هم وام بدهند تا مشــكل
هنرستانها حل شــود .خدا را شاكرم كه امسال در
بودجة  96به تصویب رسید و قرار شد  200میلیارد
به آموزشوپــرورش برای تجهیز هنرســتانها وام
بدهنــد .الحمداهلل این مصوبــه ،اگر تعاونی هم اهل
ریسك نبود و نمیتوانست وام بگیرد ،حاال هنرستان
میتواند وام بگیرد.

 از ســوی مقام معظم رهبری ،شعار اصلی
امســال كشــور ،اقتصاد مقاومتی ،تولید و
اشتغال اعالم شده است و همه به این نتیجه
رسیدهاند كه مســئلة اصلی كشور بیكاری
و معیشت مردم اســت .به نظر شما ،توسعة
آموزشهای فنیوحرفهای و كاردانش چقدر
میتواند به حل این مسائل كمك كند؟
 ما میتوانیم حل این مســائل را مدیریت كنیم،
ولی به تنهایی نمیتوانیم این مســائل را حل كنیم
و به كمك دســتگاههای دیگر نیاز داریم .ما هنوز از
صنایع برای رفع موانع اســتفاده نكردهایم .از آنها
كمك خواســتهایم و به مواردی كه میتوانند كمك
كنند ،اشــاره كردهایم ،اما پاســخ نشنیدهایم .وقتی
وزارت صنایــع میخواهــد مجوز احــداث كارخانه
بدهد ،میتواند شــرط بگــذارد كــه كارگرانش را
از فارغالتحصیالن هنرســتان انتخــاب كند .چون
درستش آن است كه كارگر آموزشدیده هنرستان را
بهكار 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 میتوانیم هم مشكل بیكاری را حل كنیم و هم
درامد خانوادهها را افزایش دهیم .با این اتفاق بهرهوری
و میزان تولید هم باال میرود و بر كیفیت فرایند تولید
هم تأثیرات مثبتی میگذارد .ولی با امكانات و تجهیزات
فعلی هنرســتانهای ما كه مربوط به  40سال پیش
اســت ،فارغالتحصیالن در محیط واقعی و بهروز كاری
نمیدانند چه باید بكنند .چون هیچگاه تجهیزات بهروز و
مدرن را در هنرستان ندیدهاند .اگر بخواهیم همچنان با
همان فرایند قبل و تجهیزات قبلی هنرجویان را آموزش
بدهیــم ،جز اتالف وقت و هزینة دانشآموزان و دولت،
هیچ كاری انجام ندادهایم.
در حقیقت با همین روال فعلی هم ما هشت برابر
یك دانشآموز دبیرســتانی برای هنرجویان هزینه
میكنیم ،ولی یك هشــتم ســود آن را هم دریافت
نمیكنیم و فقط منابع اتالف میشود.
سیســتم آبیاری قدیمی آموزش داده میشــود.
سیستم كاشــت ،داشت و برداشــت ،طبق گذشته
است و بهروز نیســت .آموزشهای هنرستانهای ما
با علــم روز انطباق ندارند .بنابرایــن هنرجو بعد از
فارغالتحصیلی نمیتواند در جامعه بهصورت مؤثر و
كارامد كار كند.
در حال حاضر كشاورزی از محوریت آموزش خارج
شده است و در كنارش بخشهای دیگری هم آموزش

چرا آموزشوپرورش
اعالم میكند ،اگر
دانشآموزی برای
سایر رشتهها نمرۀ
كافی كسب نكرد،
او را به كاردانش
بفرستید؟! این
نگرش به شخصیت
دانشآموزان
كاردانش صدمه
یزند
م 

ما در استان
گلستان ،برای
هدایت تحصیلی
با رویكرد متناسب
كردن اشتغال با
آموزش ،چندین
جلسه در شورای
آموزشوپرورش
برگزار كردیم
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آقای استاندار با
توجه به آمایش
استانی دستور
دادهاند كه استان
گلستان از كشاورزی
صرف خار ج شود و
به سمت گردشگری،
تجارت و صنعت سوق
پیدا كند

داده میشوند .در حال حاضر روی گردشگری فعالیت
میكنیم .جادة بینالملل اســتان ما كه در جنوبش
جنگل واقع شده ،بسیار مناســب گردشگری است.
ولی بعد از  15كیلومتر در شــمال گــرگان به «آق
قال» میرســید كه بعد از آن كویر اســت .دو ســوم
استان ما خشك است .متأســفانه میزان ذخیرة آبی
استان گلستان از میانگین ذخیرة آبی كشور پایینتر
اســت .چون اگر  20سال پیش بعد از  40متر به آب
میرسیدیم ،امروزه بعد از  240متر به آب میرسیم.
برای شالیكاری از آب چاه استفاده میشود.
تمام این مسائل به هم پیوستهاند .كشاورز میگوید
بــرای یك چاه آب به عمق  240متر باید دویســت
میلیون تومــان هزینه كنیم ،پس بهتر اســت كار
كشــاورزی را كنار بگذارم و به دنبال كار دیگری با
ســودآوری باال بروم .برنامهاي در تلویزیون شرایط
كشــاورزان را نشان میداد و گوســفندان در حال
خوردن محصوالتشــان بودند؛ محصوالتی كه كشور
به آنها نیازمند است .محصوالتی كه  10تا  20برابر
گرانتر از بیرون خریداری میكنیم؛ چون واسطه از
این كار بهرهمند میشود و سود میبرد.
كشاورزان محصوالتشان را با كمترین و نازلترین
قیمت در مزارعشــان میفروشند و چندین برابر آن
قیمت به دســت مصرفكننده میرسد .چرا تعاونی
روستایی انجام این امور را برعهده نمیگیرد؟ كشاورز
حق دارد كه از كشــاورزی دلزده شــود و به شــهر
مهاجرت كند و حاشیهنشین شود.
یعنی فیالواقع تمام آموزشهای ما و فارغالتحصیالن
كشاورزی ما به هیچ تبدیل میشوند.
 امسال شما میزبان یازدهمین دور ة جشنوارة
مهارتهای هنری هنرســتانهای كاردانش
بودید .آیا این جشنوارهها تأثیری بر كیفیت
آموزشهای فنیوحرفهای و كاردانش دارد؟
 جشنواره برای دانشآموزان عاملی تشویقی است،
به شــرط اینكه وقتی به موفقیت رسیدند ،از آنها
حمایت كنیم و رهایشان نكنیم.
امكانــات الزم را در اختیــار نخبــگان المپیادها
و كنكورها قرار بدهیم تا ســبب فرارشــان نشویم و
دیگران آنها را جذب نكنند .جشــنواره برای بچهها
حالت تشویقی دارد و برای استانها امكان آشنایی با
رشتههای دیگر را فراهم میكند.
ما رشتة طال و جواهر را در استان گلستان نداریم،
ولی همین جشــنواره سبب آشنایی ما با این رشتة
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جدید و تشــویق ما برای جلب اســتادكار و آموزش
این رشته در هنرستانهایمان شده است .جشنواره
به اســتانها كمك میكند ،نیازهایشان را از طریق
تعامل با سایر اســتانها برطرف كنند؛ اعم از اعزام
نیــرو برای آمــوزش گرفتن یا دریافــت نیرو برای
آموزش دادن .حضور مسئوالن در جشنواره و آشنایی
آنها با فعالیت هنرجویان زمینههای مناسبی را برای
توسعة رشتهها در استانها فراهم میآورد.
جشــنواره سبب ایجاد ارتباطات جدید و رد و بدل
شدن اطالعات میشود .كســب اطالعات جدید به
تصمیمگیری بهتر در اســتان كمــك میكند .من
امیدوارم با كمك دستگاهها و تقویت فنیوحرفهای
و كاردانش به اهداف پیشبینی شده در برنامة پنجم
برسیم .از خانوادههای محترم و مسئوالن تقاضا دارم،
در پیشــبرد اهداف به ما كمك كنند .قرار بود طبق
برنامة پیشبینی شــده در برنامة پنجم 50 ،درصد
ن در رشتههای فنیوحرفهای و كاردانش
دانشآموزا 
تحصیل كنند ،ولی در سال گذشته و امسال ،درهای
علوم تجربی را باز كردیم.
البته تمام تصمیمگیریها بابت انتخاب رشــته در
كشورمان براساس احساسات زمانی صورت میگیرد.
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 میشــود ،رشتة علوم
تجربی از عالقهمندی بیشتری برخوردار است.
وقتی خانواده میبیند تحصیل كردة رشتة پزشكی
عمومیاش در روستا از حقوق ماهانة هشت میلیون
تومانی برخوردار اســت ،ولی فرزنــد فارغالتحصیل
ریاضــی و فیزیــكاش حقوق دو میلیــون تومانی
دریافت میكند ،قطعــاً فرزند خود را به تحصیل در
رشــتة تجربی تشــویق میكند .با اینكه هر دو در
ارگان دولتی استخدام شدهاند ،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 بخشها 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 میگوید:
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
چون آموزشوپرورش عضو بیقرار و دردمند است

و به كمك احتیاج دارد و عم ً
ال سایر دستگاهها بیقرار
نیستند .هرچند ممكن است دغدغهای برای رفع این
مطلب داشته باشند ،ولی بازخورد مناسبی از جانب
آنها دیده نمیشود.
دو سال اســت ،مجلس برای جذب منابع انسانی
قانون پیشدبســتانی را وضع میكند .آیا واقعاً یك
مربی پیشدبســتانی كه تجربة پیشدبستانی دارد،
میتواند در دبســتان و دبیرستان كمك كند و مؤثر
واقع شود .كسی كه برای آموزش دادن در دبستان و
دبیرستان تربیت نشده و آموزشهای الزم را ندیده
است ،چگونه میتواند دانشآموزان را تربیت كند .آیا
آموزش مربیان پیشدبستانی برای آموزشوپرورش
هزینهبر نیســت؟ آموزشوپرورش باید چندین برابر
بــرای آموزش این دســته از افراد هزینــه كند .آیا
نگهداری ایــن گروه برای آموزشوپرورش ســخت
نیست؟ آیا كاربردش به درستی انجام میشود؟
 62درصد معلمان ما در اســتان گلســتان ،رشتة
تحصیلیشان با ابتدایی مرتبط نیست .فوق لیسانس
معماری است ،اما به استخدام آموزش ابتدایی درآمده
اســت .چه انتظاری داریــد از بچههایی كه زیر نظر
این معلمها قــرار میگیرند؟ همانگونه كه در خود
آموزشوپرورش سیستم جذب نیروی انسانی كارامد
و حرفــهای وجود نــدارد ،در محیط هم همینگونه
است .باید تغییرات در كل سیستم صورت بگیرد.
اگر دست به دست هم بدهیم و با یكدیگر همكاری
كنیم و نگرش سیستمی داشته باشیم ،میتوانیم در
20ـ  10ســال آینده مانند سایر كشورها ،خودمان
تولید داشــته باشــیم؛ مانند كشــور چین و سایر
كشورهای موفق .نگاه فعلی به آموزشوپرورش نگاه
خوبی نیســت .ما به معلمی كه درصد قبولی باالیی
دارد ،جایزه میدهیم و او را تشــویق میكنیم ،ولی
اص ً
ال رفتار بچهها مورد ارزیابی قرار نمیگیرد .با وجود
اینكه دانشآمــوزان در درسهای تعلیمات دینی و
اجتماعی نمرات خوبی دارند ،اما در ســطح جامعه
مشكالت دینی و اجتماعی زیادی وجود دارند .دلیلش
چیست؟ این اســت كه در آموزشوپرورش به رفتار
دانشآموزان كاری نداریم ،بلكه فقط دانشآموزانی را
مورد تشویق قرار میدهیم كه نمرات باالتری دارند.
فع ً
ال رفتار منطبق با دانش نیست.
این موضوع بایــد درون آموزشوپــرورش تغییر
كنــد .چون همیــن نگرش تشــویق نمــرة باال از
آموزشوپرورش به خانوادهها و سپس به كل جامعه
ســرایت میكند و بعد خانواده را به خاطر داشــتن

چنین نگرشی ســرزنش میكنیم .در حالیكه این
نگــرش را خودمان به وجود آوردهایم و باید آن را در
آموزشوپرورش تغییر دهیم .وقتی معلمی را به دلیل
درصــد قبولی پایین توبیخ میكنیم و اص ً
ال به تغییر
رفتار دانشآموزان او توجه نمیكنیم ،آســیبهای
اجتماعی در جامعه زیاد میشود.
مــا در آموزشوپرورش اص ً
ال بــه رفتار افراد توجه
نمیكنیــم و فقــط اندوخته علمی را مــاك قرار
میدهیم .درواقع آزمونهای ما فقط از اندوختههای
علمی دانشآموزان را میسنجند صورت میگیرد و
به مســائل معرفتی آنها كاری نداریم .دانشآموزان
پنجشــنبهها تعطیل هســتند .میتوانیــم در دورة
ابتدایــی پنجشــنبهبازار راه بیندازیــم و تولیدات و
كارهای دســتی بچهها را خریــداری كنیم .بچهها
میتوانند در ســاعات هنر كارهای دستی متنوعی
درســت كنند و آن را در پنجشنبه بازارهای مدرسه
بفروشند .قیمت مهم نیست ،مهم این است كه فقط
بچهها اعتمادبهنفس پیدا كنند و وارد بازار كســب و
كار اقتصای شــوند و آنها را با بازار و كسب سود و
خرید و فروش آشنا كنیم.
ما و خانوادهها بچهها را تحت فشــارهای زائد قرار
میدهیم و از شكوفا شدن استعدادهایشان جلوگیری
میكنیم و حاصل كار ما بچههای افسردهای هستند
كه كارایی مناســبی هم در آینده نخواهند داشت.
برنامة تیزهوشــان چیست كه دانشآموزان آن برای
كاهش فشار و استرس قرص میخورند .تمام بچهها
ِ
را وادار میكنیم كه پزشك یا مهندس شوند و آنها
را برخالف استعدادهایشان تحت فشار قرار میدهیم.
در یك شهرســتان به مــا میگویند برای مدارس
تیزهوشان ثبتنام كنید و آن را حذف نكنید.
از بین  120نفر شــركتكننده در امتحان ورودی
تیزهوشــان ،ما  60نفــر را میپذیریــم و آموزش
میدهیم .مگر میشــود  50درصد شركتكنندهها
تیزهوش باشــند؟ به اسم تیزهوشان وارد میشوند،
ولی واقعیت این اســت كه حداكثر دو درصدشــان
تیزهوش هستند 50 .درصد این دانشآموزان تحت
فشــار قرار میگیرند كه برخالف توانشــان فعالیت
كنند .این شــرایط روان بچهها را میآزارد و میزان
افسردگی آنها را باال میبرد.

آموزشوپرورش در
زمینة آموزشهای
فنیوحرفهای و
كاردانش به یك
انقالب و دگرگونی
نیاز دارد و در این راه
كمك دستگاههای
دیگر ضروری است

بودجهای كه برای
هنرستانها در
نظر میگیرند،
بسیار اندك است
و نمیتوان با آن
تجهیزات مورد نیاز
را تهیه كرد .هنوز
در هنرستانهای ما
موتور پیكان ،جیپ
و لندرور را آموزش
میدهند

 آقای وطنی! از اینكه لطف فرمودید و وقت
خود را در اختیار ما قرار دادید ،متشكریم.
 موفق باشید.
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غالمحسینکرمی
دانشجوی دکترای ترویج کشاورزی دانشگاه شیراز

پژوهش حین عمـــــل:
روششناسی بهبـــــود
مدیریتآموزشهــــای
فنیوحرفهای(کشاورزی)
اشاره

كلیدواژهها:

ش حین عمل،
پژوه 
آموزش فنیوحرفهای،
کشاورزی

12

پژوهش حین عمل (اقدامپژوهی) یک روششناسی
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 میشــود.
ســپس اطالعات مورد نیاز در مورد آن جمعآوری و
برنامة عملی برای حصول نتیجه و رســیدن به هدف
مطلوب ارائه میشــود .این مقاله بهطور خالصه این
روش پژوهش را توصیف میکنــد و به این موضوع
میپردازد که اقدامپژوهی چگونه میتواند به بهبود
کیفیت و پاسخگویی به چالشهای فراروی مدیران در
آموزشهای فنیوحرفهای (کشاورزی) کمک کند.
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مقدمه

شاغالن بخش ترویج کشاورزی و توسعة روستایی
(تحقیق و توسعه ،تأمین نهادهها ،بازاریابی ،اعتبارات،
تعاونیهــا و نظایر آن) در مدارس و دانشــکدههای
کشاورزی تربیت شدهاند .نقش اصلی این مؤسسات
آموزشی تربیت افرادی اســت که توانایی کارکردن
با مردم را داشــت ه باشــند و فعاالنه در فعالیتهای
توسعهای 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 دانشــکدهها را به پایان
میرسانند ،کارگزاران سازمانهایی خواهند شد که با
توسعة کشاورزی و روستایی سروکار دارند .بنابراین
مدیران مدارس فنیوحرفهای کشاورزی باید تالش
کنند که مؤسسات آنها ارتباطات واقعی و نزدیکی
را با جوامع روستایی داشته باشند.
هدف شاخة متوســطة کاردانش (مهارتآموزی)
تربیت نیروی انســانی ســطوح نیمهماهــر ،ماهر،
استادکار و سرپرســت مورد نیاز بخشهای 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 میدهند یا داوطلب
انجام آن هستند ،دانش و مهارت کافی کسب کنند.
طراحان برنامة کاردانش ادعا میکردند که این شاخة
تحصیلی براســاس رویکردهای جدید آموزشهای
فنیوحرفهای تأسیس شده اســت .به همین دلیل
انتظار داشتند از موفقیت چشمگیری برخوردار شود
و استقبال گروههای ذیربط از این برنامه روز به روز
افزایش یابد .ظاهر امر نشــان میدهد که این انتظار
تحقق یافته است .سال به سال بر تعداد دانشآموزان
کاردانش افزوده میشــود و رقم آن در ســالهای
اخیــر به  20درصــد دانشآموزان دورة متوســطه
نزدیک شده است .در عین حال ،عالئم خطر دربارة
برنامة کاردانش آشکار شده است و انگیزش و تعهد
گروههای ذینفع بــرای حمایت از آن ،به تدریج در
حال کاهش اســت .بهنظر میرســد کار دانش هم
نمیتواند نســخهای شــفابخش برای نظام آموزش
متوسطه ایران باشد (نویدی.)1389 ،
بهطور کلی در مورد اینکه آیا بین نیازهای جامعه
و برونــداد نظام آموزش متوســطة فنیوحرفهای و
کاردانش ،از جمله شــاخة کشــاورزی ،هماهنگی و
انطبــاق الزم وجود دارد یا خیر ،ابهــام وجود دارد.

پژوهشهای انجام شــده دربــارة فارغالتحصیالن
آموزش متوســطة کشــاورزی در نظام جدید نشان
میدهد که آنان به درســتی جذب بازار کار مرتبط
با رشــتة تحصیلی خود نمیشوند و بسیاری از آنان
یا بیکار میمانند و یا انحراف شــغلی پیدا میکنند
(شریعتزاده و همکاران.)1383 ،
تردیدی نیست که توسعة مناسب و ارتقای کیفی
برنامههای آموزش فنیوحرفهای تنها از طریق انجام
پژوهشهای علمی معتبر امکانپذیر اســت و بدون
اتکا به یافتههای پژوهشــی ،هــر اقدامی در جهت
توســعة آموزشهای فنیوحرفهای اثربخش نخواهد
بــود .ضرورت انجــام پژوهش دربــارة آموزشهای
فنیوحرفهای بهمنظور ارتقای کیفیت برنامههای آن،
از سوی بعضی از مؤسســات علمی احساس شده و
در این جهت تالشهایی بهعمل آمده است .حال با
توجه به اهمیت و نقش آموزش متوسطة کشاورزی
در توســعة پایدار این بخش ،روشهای پژوهشی و
آموزشی هنرستانها و مراکز فنیوحرفهای کشاورزی
باید برای تنظیم راهبردها و سیاســتها و هماهنگ
کردن آموزشهای خود با نیازهای جامعه بازمهندسی
شــوند و اقدامات مدیریتی آنها 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
حرفهای رعایت و اجرا شــوند و برای کاهش فاصله
بین نظریه و عمل تالش شود .یکی از روشهایی که
اثربخشی و بهبود کیفیت آموزشهای فنیوحرفهای
کشاورزی را بههمراه دارد« ،اقدامپژوهی» است.
اقدامپژوهــی بــه دلیــل فراهم کردن شــرایط
تغییــر در عرصههای متفاوت و نیز پاســخگویی به
نیازهــای تشــخیص داده شــده ،روش مفیدی در
نظــام مدیریت آموزش کشــاورزی اســت و بهطور
فزاینــدهای در محیطهــای حرفهای و ســازمانی
بــرای تغییر و اصالح بــهکار گرفته میشــود .این
روش پژوهــش راهحلهــای مناســب بــرای حل
مشکالت را جســتوجو میکند و پاسخی است به
انتقادهایــی که از کاربردی نبــودن اکثر روشهای
آموزشــی و پژوهشهای مرســوم به عمل میآید
) .(Reason and Bradbury. 2001بنابرایــن ،بــا
توجه به واقعیــت غیرقابل کتمان فاصله بین نظر و
عمــل در بخش آموزشهای کشــاورزی میتوان با
استفاده از اقدامپژوهی گامهایی را در جهت کاهش
این فاصله برداشت .هدف از این مطالعه بررسی ابعاد
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و ویژگیهای اقدامپژوهــی و ظرفیتهای آن برای
توســعة مهارتهای فنیوحرفهای در دورة آموزش
متوسطة کشاورزی است.

عملپژوهی در حوزة فنیوحرفهای
کشاورزی

آنچه اقدامپژوهی
را از سایر انواع
تحقیق متمایز
میکند ،تلفیق
«نظریه» و «عمل»
است

14

روشهایی که انســان برای پاســخ به سؤالهای
خویش برمیگزیند ،متفاوت و متنوع هستند« .روش»
مجموعة فعالیتهایی برای رسیدن به هدف است و
«پژوهش» مجموعة فعالیتهایی است که پژوهشگر
بــا آنها ،به قوانیــن و واقعیت طبیعــت و اجتماع
پیمیبرد .روش تحقیق روح حاکم بر روششناسی
است که از طرح یک مسئله شروع میشود و تا مرحلة
نهایی ،یعنی بررســی راهحلها و نیز انتشــار نتایج،
ادامه مییابد .از اینرو ،روش تحقیق را باید فرایندی
نظاممند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راهحل یک
مسئله به حساب آورد که مجموعهای از قواعد ،ابزار
و راههای معتبر و نظامیافته برای بررسی واقعیتها،
کشف ندانســتهها و دستیابی به راهحل مشکالت را
در بردارد و بهکارگیری مناســب آن ،به نتایج قابل
اتکا و معتبری میانجامد .انتخاب مناسبترین روش
تحقیق به ماهیت موضوع و مسئلة تحقیق ،اهداف،
فرضیهها ،نوع متغیرها و کنترل متغیرهای مداخلهگر
بســتگی دارد (بختیاری و ایرانــی .)1380 ،یکی از
روشهای تحقیق «عملپژوهی» اســت که از آن به
«اقدامپژوهی» نیز یاد میشود.
عملپژوهی یکی از انواع روشهای تحقیق کیفی
است که برای کمک به محقق در توسعة فعالیتهای
حرفــهای بهکار گرفته میشــود .نتیجــه و حاصل
عملپژوهی کسب اطالعات است .زیرا نقطه نظرات
آزمودنیهــا در ایــن نوع تحقیق به حســاب آورده
میشــود ) .(Atweh et al., 1998عملپژوهــی را
تالش برای ارائة ایدههای عملی بهعنوان ابزار بهبود
و افزایش دانش تعریف میکنند .اســترینگر نیز
عملپژوهی را روشــی مردمی میدانــد که به افراد
امکان میدهد با مشارکت فعال ،برای حل مشکالت
خود قدمهایی سنجیده بردارند (استرینگر.)1378 ،
در واقع این روش بهصورت چرخههایی متوالی است
که هر چرخه پرســشهای اصلی چرخة بعدی را در
خود جای داده اســت .هر چرخــه عموماً الگویی از
شناسایی مســئله ،تصور راهحل ،جمعآوری شواهد،
ارزشیابی راهحل و تغییر روش کار را شامل میشود.
در عملپژوهی ممکن اســت تنهــا یک چرخه اجرا
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شــود یا ممکن است این چرخه را چندین بار تکرار
کنند .محقق میتواند طی هر چرخه ادعاهای خود را
مطرح سازد و شواهد خود را در تأیید این ادعاها در
قالب گزارشهای مرحلهای ارائه دهد .یا تمام حوادث
و اتفاقات را ،از اولین چرخه تا آخرین چرخه از فرایند
عملپژوهی بررســی و تمام ادعاهای مطرح شده در
این چرخهها را ارزشــیابی کنــد و در پایان نتایج را
در قالب گــزارش نهایی ارائه دهد (McNiff, et al.,
) 1998از ایــن رو ،با توجه به ماهیت عملپژوهی و
تأکید آن بر بهبود وضع موجود و اســتفادة عملی از
یافتهها ،از آن برای کشف نکتههای کلیدی و تلفیق
اطالعات حاصل از مشارکت فعاالنة گروههای هدف
با یافتههای حاصل از تحلیل محتوا و سنجش عملی
و نیز تحلیل واکنشهای مربوط به کاربرد توصیهها
استفاده میشود.
آنچه اقدامپژوهی را از ســایر انواع تحقیق متمایز
میکند ،تلفیق «نظریه» و «عمل» است .به این معنی
که اقدامپژوهی در بستر تالقی این دو شکل میگیرد
و به همین دلیل نتایج آن کاربرد مستقیم دارد .این
نکته در مورد سایر انواع تحقیق صدق نمیکند .زیرا
در آن پژوهشها معموالً 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 آزمودنیها همراه است و راهبرد مناسبی
برای تغییر در ســازمانها ارائه میدهد .عملپژوهی
در برگیرندة یک نظریه ،فرایند مداخلهگری و عمل
بــرای ایجاد تغییر درون ســوژههای مورد مطالعه و
تحلیل تغییرات رفتاری بهوجود آمده روی آنهاست
).(McNiff, et al., 1998
«عملپژوهــی» رهیافــت حل مســئله و فرایند
کاربــرد یافتههای تحقیــق در موقعیتهای 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 میگیرد .در عملپژوهــی تئوریها بهطور
مستقل پایایی ندارند و در عمل نیز به کار میروند.
بنابراین ،عملپژوهی شــامل شناســایی ،طراحی،
کاربرد و درمان اســت؛ بهگونهای که اثرات آن قابل
مشــاهده اســت و از طریق تجربه کســب میشود
) .(Burns, 1996هــدف عملپژوهی در تحقیقات
آموزشــی ،توصیف شــرایط یا پدیدههای مربوط به
نظام آموزشی است .در عملپژوهی ،توجه پژوهشگر
به جنبههای عملی و چگونگی رفع مشکالت و مسائل

آموزشی معطوف است و بهجای استداللهای فنی،
بر اقدام عملی برای افزایش دانش پیرامون توســعة
برنامة آموزشی و یادگیری استوار است.
اقدامپژوهی درصــدد ایجاد دانش ،مطرح کردن
و ایجاد تغییر و بهبود عملکرد اســت .اقدامپژوهی
یک روششناســی با هدف دوگانة «اقدام» (ایجاد
تغییر در جامعه یا ســازمان یا برنامه) و «تحقیق»
(افزایش درک محقق یــا مددجو یا هر دو و غالباً
در جامعة وســیعتر) است .در حقیقت ،روشهای
اقدامپژوهــی روی یک طیف قرار دارند .در برخی
از آنهــا تأکید اصلی روی اقدام اســت و تحقیق
در حاشــیه قرار دارد .در ایــن منتهاالیه ممکن
اســت تحقیق به شکل افزایش درک افرادی باشد
که مســتقیماً در آن درگیر هســتند .در این نوع
اقدامپژوهــی براینــد نهایی ،تغییــر و یادگیری
افرادی اســت که در آن سهیم هســتند .در سایر
اشــکال ،تحقیق هدف اولیه و اقدام غالباً بهعنوان
یک فــراورده جانبی محســوب میشــود .چنین
رویکردهایــی معمــوالً بــا هدف انتشــار صورت
میگیــرد تا مخاطبــان خود را هــدف قرار دهد.
در این مدلها توجه بیشــتری به طراحی تحقیق
(نســبت به سایر جنبهها) معطوف میشود .در هر
دو نمونــه اقدام بــه درک و درک به اقدام کمک
میکند (دوستی ایرانی و همکاران 1390 ،الف).
به هر حال ،اقدامپژوهی بهعنوان فرایندی تعاملی
مســتلزم عملکرد محقق و مشــارکتکننندگان با
هــم روی یک چرخــة خاص از فعالیتها ،شــامل
تشخیص مسئله ،مداخالت و یادگیری تأملی است.
این فعالیتها به ســمت یک فــرد ،یک گروه ،یک
مؤسســه یا یک جامعة بزرگتــر در یک موقعیت
خــاص جهتدهی میشــوند .اقدامپژوهی میتواند
بهطور همزمان برای حلمســئله ،توســعة تئوری و
ارتقای شایستگیها بهکار رود .در این روش ،محقق
عملکردهــا یا افراد را ارتقا میدهــد و یا تحقیق به
تغییر عملکرد مشــارکتکنندگان منجر میشــود.
این روش مســتلزم شناســایی دالیل اقدام (که به
ارزشهای محقــق مربوط اســت) ،و جمعآوری و
تفســیر دادهها برای نشان دادن دالیل و ارزشهایی
است که پذیرفته و انجام شدهاند .محیط به اقدامات
انجام شــده در جهت یافتن راهحل یک مشکل معنا
میدهد و نتایج میتواند با تکرار تحقیق یا با مطالعة
چند موردی تأیید شود (دوستی ایرانی و همکاران،
 1390ب).

مراحلعملپژوهی

در حالی که زمینــة عملپژوهی به کارهای جان
دیوس در ســال  1920و کورت لوین در ســال
 1940بــر میگردد ،اما اســتفان کوری و دیگر
محققان دانشــگاه تربیت معلم «دانشــگاه کلمبیا»
در ســال  1949عملپژوهی را به مجامع آموزشی
معرفی کردند .کوری عملپژوهی را فرایندی میداند
که از طریق آن صاحبنظران برای حل مسائل عملی
شــخصی و اجتماعی به مطالعــه میپردازند .با این
حــال ،واژة عملپژوهی را برای اولینبار کورت لوین
بهکار برد .از نظر لوین چالشهای اساسی حوزة علوم
اجتماعی آن است که پژوهشگران این حوزه افرادی
بیعالقــه ،منفعل و مشــاهدهکنندة عکسالعملها
هســتند .مدل لوین بنیانی عالی بــرای تفکر ارائه
میدهد و چرخهای متشکل از دو گام اساسی است:
الف) تشخیص :در این گام مسائل تحلیل شده و
فرضیهها توسعه مییابند.
ب) درمــان :فرضیههایی که آزمون شــدهاند با
تغییرات مستقیم و تجارب آگاهانه در یک موقعیت
واقعی از اجتماع اجرا میشوند ).(Burns, 1996
براســاس الگوی بسط
یافتة لوین ،عملپژوهی
معمــوالً با مشــاهدات
واقعی و طرح سؤالهایی
شــروع میشود و دارای
مراحل زیر است:
 .1ایــدة آغازین:
در ایــن مرحلــه ما به
دنبال شناسایی مشکل،
ارزشــیابی و قاعدهمند
کردن مســئله یا عقاید
عمومــی ادراک شــده
بهعنــوان مشــکل در
یک موقعیــت آموزش
فنیوحرفهای هستیم.
 .2شناسایی :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 ایدههای
اساسی موجود بینجامد.

اقدامپژوهی
بهعنوان فرایندی
تعاملی مستلزم
عملکرد محقق و
مشارکتکننندگان با
هم روی یک چرخة
خاص از فعالیتها،
شامل تشخیص
مسئله ،مداخالت
و یادگیری تأملی
است
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 .3شــمای کلی طرح :در این مرحله بهمنظور
بهدست آوردن درک و مقایسة اهداف ،رویهها و بیان
مسئله ،مطالعات پیشــین و ادبیات تحقیق بررسی
میشــود .همة این موارد بهصــورت مرتبط به هم
تجزیه و تحلیل میشوند تا پس از بازنگری انتقادی،
فرضیات شکل بگیرند.
 .4اجرا :ایجاد یک توفان مغزی دربارة مسئله بین
اعضای گروه پژوهش باعث تبیین برخی از فرضیات
میشود که میتوان با جمعآوری اطالعات مرتبط آن
را آزمون کرد .جمعآوری مســتندات و مدارک ابعاد
متفاوت وضعیت مسئله را روشن میکند و به دانش
و آگاهی بیشتر منتهی میشود.
 .5نظارت :در این مرحله قبل از شــروع عملیات
محقق باید در ارتباط بــا انتخاب رویههای تحقیق،
نظیر انتخاب مواد ،منابع ،روش تدریس ،موقعیت و
وظایف تصمیمگیری کنــد .آنچه که دارای اهمیت
ق است ،بحث و
مساوی با تصمیمگیری در موارد فو 
مذاکره در مورد انتخاب بین عالقههای آموزشگران،
محققان ،مشاوران و مسئوالن است.
 .6ارزشــیابی :این مرحله مرحلة کاربرد طرح
عملی است .تصمیمگیری دربارة چگونگی جمعآوری
دادهها ،نظارت بر وظایــف و انتقال بازخورد به تیم
تحقیق ،و دستهبندی و تحلیل دادهها در این مرحله
صورت میگیرد .حتی اگر مرحلة علمی به راحتی و

بهطور 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 دادهاند .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 میگیرد
و نیاز است برای نظارت بر عملیات موارد زیر رعایت
شوند:
الف) آن دســته از روشهای نظارتی به کار گرفته
شوند که مدارکی از چگونگی و کیفیت اجرای پروژه
فراهم کنند.
ب) تکنیکهایی به کار گرفته شوند که شواهدی از
اثرات غیرمستقیم و ناشناخته به همان اندازة اثرات
مستقیم را ارائه دهند.
ج) دامنهای از فنون به کار رود تا محقق را با زوایای
مختلف موضوع آشنا کند و نتایج حاصل تنوع و تکثر
دیدگاهها را پیشبینی کند.
 .7گزارش و اصالح :گزارش مرحلة نهایی شامل
تفســیر دادهها و ارزشیابی شــفاهی پروژه است که
غالباً در قالب گزارش تحقیق ارائه میشود .گزارشات
مطالعة مــوردی باید در پایان هر مرحله نوشــته و
ش نهایی در نقطهای که محقق
تکمیل شــوند .گزار 
تصمیــم میگیرد که به فراینــد مارپیچی عملیات
تحقیــق پایان دهــد ،تهیه
میشود.

معلمانپژوهنده
و آموزشهای
فنیوحرفهای
کشاورزی

جنبههــای موردنظــر در
عملپژوهی چنان اســت که
آن را بــرای اقــدام راهبردی
در آمــوزش و پژوهــش در
حوزة فنیوحرفهای مناســب
میســازد .به عبــارت دیگر،
پژوهشگری که به عملپژوهی
میپــردازد ،آگاهانــه دربارة
فعالیتهــای خــود بــه
جستوجو دســت میزند تا
ضمن شناسایی ابعاد مختلف
این فعالیتهــا ،در راه بهبود
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آنها با شــناخت علمی اقدام کند و براساس نتایج
بهدســت آمده ،تعدیل یا تغییــر الزم را اعمال کند
) .(Burns, 1996در واقع ،عملپژوهی جستوجوی
سنجیده برای پیدا کردن راهحلی است که بهصورت
گروهی یا شــخصی انجــام میگیــرد .البته بهطور
معمول عملپژوهی یک فعالیت جمعی است که در
آن صاحبنظران با هــم کار میکنند و در طراحی
و انجــام تحقیقات در محیــط پژوهش به هم یاری
میرســانند ) .(Burns, 1996در این روش ،توصیف
مســئله بهصــورت روش مارپیچی بــا جمعآوری
اطالعــات نظاممند و بازتاب و تجزیه و تحلیل انجام
میگیرد.
ریشــة شــکلگیری معلم پژوهنده بــه دیدگاه
ارسطو در قرن چهارم میالدی بر میگردد که نقش
مشاهدهگر را در ســاخت واقعیت مطرح و با تأکید
بر عمل مبتنی بر اخالق ،شــکلی از تفکر عمیق را
بــرای پاالیش روشها و عقاید ارائه داد .فعالیتهای
مکفارلند و اســتانلی ،و همچنیــن کارهای
کمنیوس در قرنهای  16و  ،17روســو در قرن
 ،18دیویی و منتســوری در قرن  19و نیمة اول
قرن بیستم و کارهای فراوان دیگر در قرن  ،21مانند
کارهای لوین و استینهاوس در ترسیم و بازسازی
مفهوم معلم پژوهنده نقش بسیار با اهمیتی برعهده
داشتهاند .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 حرفهای کشاورزی از
روشهای گوناگون برای تولید دانش بومی استفاده
میکنند که مشــهورترین آنها اقدامپژوهی است.
اقدامپژوهی بهعنوان روش معلمان پژوهنده ،مفهومی
چند ظرفیتی است که عمدتاً در قالب واژگان ،عمل،
ژرفاندیشی ،تغییر و بهبود سازمان مییابد .بهطور
کلــی ،در تمام فعالیتهای 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» .طــرفداران این
روش تحقیق آموزشــی معتقدند که هدف تحقیق
عملی بهبود عمل ،ادراک عمل به وســیلة کارورزان
کشاورزی یا توسعة حرفهای ،و سرانجام بهبود شرایط
و اوضاعی اســت که عمــل در آنها انجام میگیرد.
آنچه در اقــدام رویکرد اقدامپژوهی اهمیت دارد آن
است که هنرجویان احســاس کنند میتواند منشأ
تغییر مؤثری در موقعیت کاری خود باشــد .مسائلی

که موضــوع اقدامپژوهی معلمان فنیوحرفهای قرار
میگیرند ،معموالً از زمینهها و حوزههایی که آنها را
دشوار و نامعین مییابند و از اختالفها و تفاوتهای
بین آنچه قصد میشــود و آنچه واقعاً اتفاق میافتد،
منشأ میگیرند (ساکی.)1391 ،
اقدامپژوهــی بــا خودارزیابی آغاز میشــود .واژة
«خــود» در کلمــة خودارزیابی میتوانــد به معلم
یا آموزشــگاه فنیوحرفهای اطالق شــود .بهعبارت
دیگر ،اقدامپژوهی میتواند توســط معلم بهصورت
انفرادی و براســاس ارزیابی از خود ،در امر آموزش
انجام شــود .در مــواردی نیز یک آموزشــگاه مورد
ارزیابی قرار میگیرد و همة دســتاندرکاران آن در
یافتن معضالت همکاری میکنند و بر اساس نتیجة
ارزیابی به اقدامی مشترک مبادرت میورزند .در این
حالت اقدامپژوهی شــکل گروهی به خود میگیرد.
اقدامپژوهــی عالوه بر کاربرد عملی آثار و نتایجی را
برای معلم پژوهشــگر در بردارد که مهمترین آنها
کمک به رشــد معلم و حرف ة معلمی است .معلمان
فنیوحرفــهای از طریق اقدامپژوهــی با روشهای
پژوهش و نحوة انجام آنها آشــنا میشــوند .طی
این مســیر آنان دیدی انتقادی کسب میکنند که
به آنها امکان میدهد ،فرایند آموزش خود را مورد
مداقه قرار دهند به راههای جدیدی برای رسیدن به
اهداف آموزشــی دست یابند (عنانیسراب.)1394 ،
در برنامهریزی درسی درون آموزشگاهی اقدامپژوهی
میتواند در جهت شناسایی نیازها ،سنجش پیشرفت
فرایند تغییرات برنامهریزی شــده و ارزشیابی نتایج
تغییرات در آموزشهای مهارتــی و کاردانش مورد
استفاده قرار گیرد .بهطور کلی این رهیافت پژوهشی
دارای چند ویژگی مهم است:
 .1مشارکت و همکاری :عملپژوهی بهعنوان یک
فرایند سیاسی ،یک رهیافت پایین به باال برای توسعة
حرفهای اســت و باید از طریــق ایدههایی که تولید
میشــود ،مسائل تدریس و یادگیری را با موضوعات
مؤسسات آموزشی و سیاستهای اجتماعی مرتبط
سازد .عملپژوهی بهبود خویشتن را در آموزشگران
رشــد میدهد ،همکاری و انسجام گروهی را تشویق
میکنــد و خالقیت و تفکر انتقــادی را برای تغییر
توســعه میدهد .در این مــدل کارکردن با یکدیگر
برای حل مشکالت عمومی یک منبع مطمئن برای
تشخیص وضعیت موجود است .براساس عملپژوهی
ی مدیریت آموزشــی
هر آموزشــگر میتواند توانای 
خویش را بسنجد.

ریشة شکلگیری
معلم پژوهنده به
دیدگاه ارسطو در
قرن چهارم میالدی
بر میگردد که
نقش مشاهدهگر را
در ساخت واقعیت
مطرح و با تأکید
بر عمل مبتنی بر
اخالق ،شکلی از تفکر
عمیق را برای پاالیش
روشها و عقاید ارائه
داد
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در بســیاری از مــوارد ،اصــاح عملپژوهــی با
مشارکت انجام میگیرد و از اصطالح «عملپژوهی
مشارکتی» (PAR) 1استفاده میشود .این پارادایم بر
پایة فرضیهای قرار دارد که در نظر گرفتن ذینفعان،
از قبیــل هنرجویــان و آموزشــگران کشــاورزی،
پژوهشــگران« ،مؤسســات غیردولتی» )،(NGOs
تولیدکننــدگان و فروشــندگان نهادههای زراعی و
دامی ،ســازمانهای اجتماعی کشــاورزان و تمامی
اعضــای جامعة هدف را بهصــورت جدا از هم باطل
میداند و توســعة نوآوری کشاورزی را نتیجة تعامل
اجتماعی بین همة کنشــگران میداند .یادگیری بر
پایة نظام دانش و اطالعات در عملپژوهی مشارکتی،
به کنشگران اجازه میدهد که خودشان دریابند که
چگونــه میتوانند عملکرد فردی و مشــترک را در
حمایت از توسعة نوآوریهای آموزشی مناسب برای
بخش کشاورزی بهبود دهند.
با مالحظــة روششناســیهای تحقیــق ،برنامة
عملپژوهــی مشــارکتی ،روشهای مشــارکتی از
2
ش کشاورزی»
قبیل «ارزیابی ســریع نظامهای دان 
) (RAAKSو «توسعة فناوری مشارکتی»(PTD) 3
را بهکار میگیرد و راهحلهای تسهیلکنندهای را که
بهصورت محلی ایجاد شدهاند و براساس تجارب موجود
و اصول مورد توافق دوجانبه بین ذینفعان و فعاالن
عرصة ترویج کشاورزی ساخته میشوند ،ارائه میکند
) .(Groot and Roling, 1998عملپــژوه بایــد در
انجام عملپژوهی نگاهی یکسان و به دور از تعصب
به همة مشــارکتکنندگان و مخاطبان داشته باشد
و از سوگیری بپرهیزد .همچنین ،محقق باید نوعی
ســادگی کالم و نوشــتار را در مهارتهای زبانی و
نوشتاری خویش بهکار بگیرد و هماهنگی و همدلی
الزم را با مخاطبان و مشــارکتکنندگان در تحقیق
داشته باشد.
 .2پژوهش عملی (عملیاتــی) :عملپژوهی
شــکلی از تحقق عملی (عملیاتی) است که قادر به
بهبود بســیاری از امور حرفهای اســت .در تحقیق
عملی ،پژوهش توســط افرادی صورت میگیرد که
خودشان در موضوع مورد نظر سهیم هستند .چنین
تحقیقی باعث توسعة شخصی ،بهبود امور حرفهای
و فراهم آوردن زمینة حضــور مؤثر افراد در جامعه
میشــود .محققان عملپژوهی شغل خود را تعریف
میکنند .آنها نه تنها میکوشــند راهحل مشکالت
را بیابند ،بلکه کاربردی بودن اکتشــافات خود را نیز
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نشان میدهند .بنابراین ،عملپژوهی بهعنوان راهی
برای توســعة حرفهای ،تــاش میکند که ظرفیت
آموزشگران را بهعنوان تولیدکنندگان دانش حرفهای
در مقابل کاربرد دیگر دانشها باال ببرد.
 .3کار حرفهای خوب و مفید :نتایج بسیاری از
پژوهشها در سطح عمومی به عمل منجر نمیشوند.
یک تحقیق مفید باید عملی باشــد تا تمرینی .این
«عمل» 4غیررسمی ،متعهدانه و مسئولیتآور است.
عملی که توأم با بهکارگیری دانش اســت و صرفاً به
موفقیت نمیاندیشد .در این حالت ،دیدگاههای افراد
مختلف در نظر گرفته میشوند.
 .4عمل و پژوهش :با توجه به اینکه عملپژوهی
مرکــب از دو کلمة عمل و پژوهش اســت ،این نوع
از تحقیــق ،متضمن آزمــون نظــرات و ایدهها در
عمل بهعنوان ابزاری برای بهبود ،توســعه و افزایش
دانش محسوب میشــود .پیوند واژههای «عمل» و
«پژوهش» مشــخصة روشن و برجستة اقدامپژوهی
ی عبارت است از آزمون و
است .این مشخصه یا ویژگ 
بررسی اندیشهها در عمل به مثابه وسیله و ابزاری که
به بهبود شرایط اجتماعی و افزایش دانش حرفهای
میانجامــد .اقدام باعث به جریــان افتادن پژوهش
میشــود و نیروی برانگیزاننده به حســاب میآید.
عملپژوهان غالباً نســبت به آنچه انجام میدهند،
متعهد و عالقهمند هستند ).(McNiff et al., 1996
 .5پژوهــش برای تولید و تســهیم دانش:
دانش محصــول درک حــوادث و فرایندهاســت.
تحقیق (پژوهش) به معنای یافتن چیزی اســت که
قب ً
ال اطالعی دربارة آن وجود نداشــته است .لذا هر
پژوهشــی نوعی مشارکت و ســهیم شدن در تولید
دانش محســوب میشــود .از این نظــر همة افراد
مطالبی بــرای ارائه و گفتن دارند کــه میتواند در
عرصههای اجتماعی برای دیگران مفید و ثمربخش
باشــد .یک اصل مهم در عملپژوهی آن اســت که
پژوهش باید آموزشــی و خود توســعهدهنده باشد.
بنابراین این ســؤال اساســی را مطرح میکند که:
«چگونه آنچه را که در حال انجام آن هستم ،بهبود
و رونق دهم؟» در عملپژوهی عالوه بر پژوهشــگر،
بســیاری از افراد دیگر نیز درگیر تحقیق میشوند.
این عمل باعث ایجاد نوعی توسعة حرفهای میشود
) .(McNiff et al., 1996بهطــور کلــی ،هــدف

عملپژوهی نیز همانند سایر پژوهشها توسعة دانش
است .دانش به وجود آمده دارای شکلهای زیر است:
الف) معانی جدید :با انجام تحقیق و شکلگیری
ش حاصل از آن ،معانــی و مفاهیم جدیدی در
دانــ 
جهت توســعه و ارتقای دانش فردی و جمعی ظهور
مییابند.
ب) آشکارسازی دانش ضمنی :مردم منبعی
ژرف از دانش ضمنی و مستتر هستند .عملپژوهی
میتواند این نوع دانش را آشــکار سازد و در اختیار
دیگران قرار دهد.
ج) مشارکت برای گسترش پیکرة دانش :از
مهمترین معیارهای ســنجش کیفیت یک پژوهش،
«تکرارپذیری» آن است .با انجام پژوهشی که دارای
این ویژگیها است ،این امکان برای دیگران بهوجود
میآید که به تکرار پژوهش بپردازند و ضمن توسعة
دانش از دانش یکدیگر سود برند.
 .6ارائة مجدد عملپژوهی :از عمده مســائل
موجود در عملپژوهی ،تشریح تناقضات است .برای
تشریح و تطابق این تناقضات ،میتوان از تکنیکهایی
همچــون «بازتابهــای شــخصی»« ،گفتوگوها
و مکالمههــا»« ،قصــه و داســتان»« ،چرخهها و
مارپیچهای عملپژوهی»« ،نقاشــی و مصورسازی»
و «فنون تجربی» اســتفاده کرد .برای اســتفاده از
بازتابهای شــخصی پژوهشــگر باید مدام از خود
بپرسد« :من چهکار میکنم؟» ،یا« :چرا من این کار
را به این صورت انجام میدهم؟» و« :چگونه میتوانم
آن را بهبود بخشــم؟» گفتوگوها و مکالمهها برای
پژوهشگران رهنمودهایی را برای ارائة جنبههای مهم
و حیاتی تئوریها فراهم میآورند .اســتفاده از قصه
و داســتان در عملپژوهی ،تکنیکی برای اکتشــاف
محســوب میشود و برای پژوهشــگر و مخاطبانش
محرک خوبی برای تفسیرها بهشمار میرود .استفاده
از نقاشی و رسم فنی تصویرها نیز میتواند به محقق
برای داشتن بینشــی تصویری از رابطة تغییرات در
عملپژوهــی کمک کند .بهطــور کلی عملپژوهی
نوعی فن کســب تجربــه و درک تصویری واقعی از
موقعیت مورد بررسی محسوب میشود.

افزایشروایی و اعتبار عملپژوهی

بــرای آنکه عملپژوهــی 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 غریبهتــر در تحقیــق) میتواند بــر درجة اعتبار
عملپژوهــی بیفزایــد .در ادامه برخــی روشهای
افزایش روایی در عملپژوهی ارائه شدهاند (نویدی،
:)1382
ارتقای کیفیت مشارکت و توسعة ارتباط با
دیگران :بهنظر میرسد فرایند طبیعی عملپژوهی
هیچوقت بدون حضور و مشارکت ارزیابان نقاد کامل
ش پژوهشی همراه
نمیشــود .وقتی اقدام فرد با بین 
شــود و از محک نقد دیگران نیــز بگذرد ،مقبولیت
پیدا میکند .همانطوری که پژوهشگران دانشگاهی
هنگام بحث دربارة یافتههای خود وجوه مشــترک
و جنبههــای افتراقــی آنها را با یافتههای ســایر
پژوهشگران مورد توجه قرار میدهند ،عملپژوهان
همواره باید از نظرات افراد ذیربط اطالع پیدا کنند
تا بتوانند جنبههای مشترک و وجوه متمایز دیدگاه
خود را با سایر نظرات دریابند .بنابراین عملپژوه به
برقراری ارتباط مؤثر با دیگران نیاز دارد.
کثرتگرایی و ترکیب دیدگاهها :کثرتگرایی
بر روششناسی عملپژوهی حاکم است .عملپژوهان
دامنة وســیعی از روشهای تحقیــق را به خدمت
میگیرند .جهانبینی مشــارکتی مســتلزم ارتباط
و همکاری انســانها با یکدیگر اســت و چون همة
انســانها برای رســیدن به حقیقــت از روشهای
متفاوت استفاده میکنند ،در رویکرد عملپژوهی از
راههای مختلف برای کسب دانش استفاده میشود.
حتی برای ارزیابی عملپژوهی هم از نظرات دیگران
اســتفاده میشــود و کثرتگرایی در همة مراحل
عملپژوهــی به چشــم میخورد .بــه همین دلیل
انتظار میرود در روششناسی عملپژوهی سوگیری
کمتری وجود داشته باشد.
انجام یک کار معنادار :در عملپژوهی ،معنایی
کــه افراد به موقعیتها میدهند ،انگیزة مشــارکت
آنها را افزایــش میدهد .معنادار بودن عملپژوهی
برای افراد شرکتکننده میتواند اهتمام آنها را برای
انجام کار بهینه افزایش دهد و کیفیت کار را تاحدی
تضمین کند .عملپژوهــان ،مانند کارمندانی که از
طرف دیگر برای انجام پژوهش و عمل مأموریت یافته
باشند ،عمل نمیکنند ،بلکه مانند ارباب و کارفرما در
پی انجام مأموریتهایی هستند که خودشان تعیین
کردهاند .یعنی عملپژوهــان بهجای اینکه پژوهش
را بــرای دیگران انجام دهند ،برای خودشــان انجام

از مهمترین
معیارهای سنجش
کیفیت یک پژوهش،
«تکرارپذیری» آن
است
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میدهند؛ هرچند موضوع پژوهش میتواند مســئلة
شخصی آنها نباشد .بنابراین اگرچه عملپژوهشی
بــر «من» تأکید دارد و بر نقشمحوری پژوهشــگر
متمرکز اســت ،اما باید دانست که عملپژوهی «با و
برای دیگران» انجام میشود .هدف عمدة عملپژوهی
توســعة شــخصی برای دگرگونی و تغییر اجتماعی
است؛ آنگونه دگرگونی که ضرورتاً مشارکت دیگران
را طلب میکند .بنابراین مشــارکت ســایر مردم در
عملپژوهی امری ضروری است.
تالش برای پایدار کردن پیامدها :عملپژوهی
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 شــکلهای مشــارکت ،همکاریها به تدریج
شکل میگیرند و توســعه مییابند .در عملپژوهی
کوشــشها بر پایدارســازی تعهدها به بهبود اوضاع
متمرکزند.
عمومی ساختن عملپژوهی :یکی از بهترین
راههای افزایــش اعتبار عملپژوهی ،عمومی کردن
و مشــارکتی کردن آن اســت .این کار به اعتدال
اندیشههای محقق کمک میکند و موجب یادگیری
و درک هرچه بیشــتر وی میشــود .در این زمینه
رعایت نکات اخالقی ،محرمانــه ماندن اطالعات و
حرمت افراد از اهمیت بســزایی برخوردار اســت.
عمومیســازی تنها به پایان پروژه تحقیق منحصر
نیست ،بلکه به کل فرایند تحقیق مربوط است.

کاربرد عملپژوهی در آموزش
فنیوحرفهای

 .1ارائة راهحل برای مشکالتی که در موقعیت ویژه
شناخته میشــوند یا بهبود روشهایی که براساس
شرایط ارائه میشوند.
 .2شــکلی از آمــوزش ضمن خدمت اســت که
آموزشگر فنیوحرفهای را با روشها و وسایل جدید
برای ارتقای قدرت تجزیه و تحلیل و آگاهی بیشتر از
خودش تجهیز میکند و با مطالعة ارتباطات انسانی
و عملکرد افراد در ســازمان ،تحلیل شــغل را آسان
میسازد.
 .3مفهومــی از توســعة رهیافتهــای نوآورانه
در تدریــس و یادگیری مهارتهــای علمی برای
پیشرفت سیستم به منظور پذیرش نوآوری و ایجاد
تغییر است.
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 .4مفهومــی از بهبود ارتباطات عادی و رســمی
بین آموزگاران بــا تجربة آموزشوپرورش (در حوزة
آموزشهای فنیوحرفــهای و کاردانش) و محققان
دانشگاهی ،اصالح نواقص تحقیقات سنتی ب ه منظور
ارائة یک دیدگاه روشن است.
 .5بــا توجه به فقــدان تحقیقات نــاب و جدی،
عملپژوهی مفهومی از مهیــا کردن جایگزینهای
برتر برای بیشتر موضوعات و رهیافتهای ارائه شده
برای حل مشــکالت در کالس درس و کارگاههای
فنی است.

تفاوت عملپژوهی و تحقیقات کمی

اقدامپژوهی شباهتهایی 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
میانجامد .با این حال ،اقدامپژوهی تفاوتهایی نیز با
سایر روشها دارد:
 .1در تحقیقــات کمی محققان بــا هدف تعمیم
بخشــیدن و همچنین کشــف حقیقت بــه آزمون
فرضیات دست میزنند .در حالیکه در عملپژوهی
محقق درصدد یافتن نتایج تعمیمپذیر نیست .هدف
او رسیدن به شــناخت علمی دربارة مسئلة ویژهای
اســت که با آن سروکار دارد و سعی میکند تجارب
آموزشــی و همچنین چگونگی انجــام بهتر وظایف
شغلی را بهبود بخشد.
کمی سرمایهگذاری زیادی در تعیین
 .2تحقیقات ّ
روایی و پایایی تحقیــق انجام میدهند ،درحالیکه
در عملپژوهی میتوان واقعــاً فقط روایی درونی را
بهعنوان یکی از مداخلههــا در محتوای ویژه ایجاد
کرد .در این صورت ،کاربرد مجدد کام ً
ال با شــک و
تردید توأم اســت و نتایج و یافتهها فقط در جامعة
مورد نظر قابل کاربرد است.
 .3تحقیق علمی اهداف و طرح مشــخصی را در بر
میگیرد ،در حالی که عملپژوهی ســازگار ،تجربی
و قابل ارزشــیابی اســت .کیفیت تحقیقات بنیادی
بهوســیلة آنچه که معیار متفاوت نامیده میشــود،
مــورد قضاوت قرار میگیرد .بنابراین تحقیقی خوب
اســت که دانشی را به آنچه قب ً
ال وجود داشته است،
بیفزاید؛ در حالی که در عملپژوهی گسترشیافتهها
و روشهایی که امکان بهبود در تجارب افراد را مهیا
میسازد ،مدنظر است.

نتیجهگیری

بررسیها نشان میدهند که با وجود تغییر و تحول
و صرف هزینههای فراوانی که در مورد طراحی نظام
جدید آموزش متوســطة فنیوحرفهای و کشاورزی
در کشــور صورت پذیرفته ،اما کماکان نارساییهای
محتوای برنامة آموزشی و درسی در آموزش متوسطة
فنیوحرفهای کشــاورزی یکــی از معضالت برنامة
درسی این نظام است و محتوا و مطالب درسی که در
مراکز آموزش کشاورزی تدریس میشوند ،با نیازهای
عمومی جامعــة ایران همخوانی 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 آموزشهای فنیوحرفهای
کشــاورزی میتوان از ظرفیتهای روششناســی
تحقیق اقدامپژوهی استفاده کرد .اقدامپژوهی سبب
شکلگیری نظام شبکة همکاری میان افراد مختلف
میشــود و غالباً مســتلزم همکاری دستاندرکاران
آموزشوپرورش اســت .البته دانشآموزان و والدین
آنها نیز درگیر میشوند .شبکة ارتباطی که در طول
انجام پروژة اقدامپژوهی توسعه مییابد ،سبب کاهش
انزوای معلمان ،مدیران و متخصصان میشــود .این
شبکة ارتباطی همچنین سبب استفاده از اطالعات
و تجربیات توسط افراد مختلف میشود و این کار با
گذشت زمان به نفع دانشآموزان و دستاندرکاران
آموزش و پژوهش خواهد بود.
بیشــترین تفــاوت پژوهش ضمن عمل با ســایر
شــکلهای پژوهش در این است که پژوهش ضمن
عمل بر تأمــل و تعمق بهعنوان یــک جزء مهم از
چرخة پژوهش تأکیــد دارد .تأمل و تعمق فرایندی
است که طی آن ،دستاندرکاران عملی تعلیموتربیت
دنیای پر مسئله و متغیر عمل را بهمنظور تعمق ،تدبر
و تبادل نظر دربارة معنا ،ارزش و تأثیر عملکردشان
گام بــه گام به عقب بر میگردنــد .به عبارت دیگر،
فعالیتهایی را که انجام دادهاند ،بازســازی میکنند
و دربارة آنها عمیقاً میاندیشــند .کارورزان آموزش
فنیوحرفــهای با اســتفاده از این تأمــل و تعمق،
تعهد و مســئولیتهای جدیدی برعهده میگیرند،
موضوعهای جدیدی برای پژوهش کشف میکنند و
شناخت یا بصیرتهای جدیدی دربارة نقاط قوت و
ضعف عملکردهای جاریشان بهدست میآورند.

پینوشتها

1. Participatory Action Research
2. Rapid Appraisal of Agricultural Knowledge System
3. Participatory Technology Development
4. Praxis
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رضا کاووسی
کارشناس آموزش فنی و حرفهای ادارۀ آموزشوپرورش بروجرد

فرصتها و تهدیــدها در
آموزشهای فنی و حرفهای

مقدمه

آموزشهــای «فنی و حرفهای» 1نقش مهمی در
تشکیل سرمایة انســانی از طریق تربیت نیروهای
ماهر مورد نیــاز بازار کار در کشــورهای مختلف
جهان ایفا میکنند .این آموزشها در کشــورهای
در حال توسعه نه تنها عهدهدار تربیت نیروی کار
مورد نیاز بخشهای متفاوت اقتصاد این کشــورها
هســتند ،بلکه از طریق بسترسازی خوداشتغالی،
به حل مشکل بیکاری نیز کمک میکنند .ظهور
«اقتصاد دانشمحور» 2در کشــورهای صنعتی در
دهههای آخر قرن گذشته و به دنبال آن در برخی
از کشورهای جنوبشرقی آسیا و آمریکای التین،
نشان داد که «سرمایة انسانی» 3نقشی محوری در
توفیق این کشورها برای ورود به اقتصاد جدید ایفا
کرده است (بانک جهانی.)2002 ،
كليدواژهها :آموزش فنيوحرفهاي ،كارآفريني،
مهارت
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به عالوه میتــوان گفت کــه آموزشهای فنی و
حرفــهای به دلیل توأم بــودن آموزشهای نظری و
عملی در آنها ،از توانایی زیادی در تشکیل سرمایة
انســانی و تربیــت «کارگر دانشمــدار» 4برخوردار
هستند.
این آموزشها راه میانبری در مسیر تربیت نیروی
انسانی نیز به شمار میروند ،چرا که از یکسو با توجه
به بهرهمندی این آموزشها از مبانی علمی و استفاده
از روشهای پذیرفته شدة آموزشهای کالسیک ،راه
خود را از یادگیری بر مبنای تجربة عملی صرف جدا
میکننــد و از این طریــق راه درازمدت و غیرعلمی
ایــن نوع فراگیری را کوتاه میســازند و این توانایی
را در آموزشدیــده فراهم میآورند تــا بتواند خود
را با تغییرات فناورانه به آســانی هماهنگ سازد .از
سوی دیگر ،این آموزشها با توأم کردن آموزشهای
نظری و عملی ،این امکان را برای آموزشدیده فراهم
میآورند که همســویی بیشتری با نیازهای بازار کار
داشــته باشــد و از این طریق امکان بیشتری برای
جذب در فعالیتهای اقتصادی -اجتماعی به دست
آورد.
آموزشهای فنی و حرفــهای از مزیت بازدهی در
کوتاهمدت و یا میانمدت نیز برخوردارند .در حالی
که آموزشهای کالسیک به دلیل هزینة باال ،طوالنی
بودن دورة آموزش ،ســهم زیاد آموزشهای نظری
در آنهــا و در نتیجه بهرهمنــدی 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 آموزشهای
فنی و حرفهای مبذول داشــتهاند ،به طوری که این
آموزشها حتی به درون نظام آموزشهای آکادمیک
این کشورها نیز نفوذ کرده است.5
مزیتهایی که بــرای آموزشهای فنی و حرفهای
برشمردیم ،منوط به وجود برخی شرایط در ارائة این
آموزشهاســت که از آن جمله میتوان به ضرورت
برنامهریزی مدون بــرای این آموزشها ،برخورداری
از امکانــات و تجهیزات کارگاهی مناســب ،انتخاب
کارآموزان براساس تواناییهای عمومی و انگیزههای
قوی ،اســتفاده از مربیان مجرب و عالقهمند ،سهم
مناسب آموزشهای عملی و نظری در این دورهها و
طراحی زمان مناســب برای هر یک از دورهها اشاره
کرد.
پایین بودن سطح مهارتها ،طرفداران آموزشهای
حرفهای و آموزشهای 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 آموزشهای حرفهای در قالب آموزشهای
حین کار ،به شــدت به این تقابل دامن زده اســت
(سازمان بهرهوری آســیایی .)2002 ،به گونهای که
در بســیاری از کشــورهای در حال توسعه (به ویژه
کشورهای آسیایی) انتخاب بین آموزشهای عمومی
و حرفــهای به عنــوان یک تصمیم دشــوار قلمداد
میشود [.]Yong, 1998
از منظر نظریة ســرمایة انســانی ،آموزش عمومی
موجد سرمایة عمومی است و آموزش فنی و حرفهای
موجد ســرمایة اختصاصی است .مزیت سرمایة دوم
این است که دارندگان آن ،به اتکای مهارتهای کسب
شده ،خود را برای به دست آوردن جایگاههای شغلی
بهتر آماده میســازند .همین بینش باعث میشود
که در بیشتر کشــورهای جهان ،حتی در نظامهای
تعلیموتربیــت آنهــا ،از دیرباز در کنــار دورههای
تحصیلی آموزشهای عمومــی ،آموزشهای فنی و
حرفهای نیز مورد توجه باشــند [.]Becker, 1964
از جملة آن کشــورها میتــوان از هند نام برد که از
زمان شروع برنامهریزی در این کشور در سال 1950
تاکنون ،دولت آن همیشــه بــر افزایش فرصتهای
اشــتغال و نهایتاً ریشهکنی بیکاری از کشور تأکید
داشته اســت .به این منظور ســرعت بخشیدن به
نرخهای پسانداز و ســرمایهگذاری و افزایش سطح
بهرهوری ،از اهداف اولیة پنج برنامة پیاپی این کشور
بوده است .با وجود این ،نرخ بیکاری در میان جوانان
به دلیل کمبود امکانات افزایش یافته اســت .به این
سبب کشــور سیاستهای دیگری را که اغلب آنها
بر اشکال متفاوت آموزشهای فنی و حرفهای متکی
هستند ،به اجرا گذاشته است که از جمله روشهای
مهم پذیرش «حرفهگرایی» 6در آموزش متوسطه در
ســالهای  1986و  1992بود .اهداف طراحی شده
برای سالهای  1995و  ،2000سوق دادن  10تا 25
درصد از دانشآموزان دبیرســتانی به سوی تحصیل
در زمینههــای حرفــهای فراتــر از دریافت گواهی
امتحانات دبیرســتان بود .اهــداف این طرح عبارت
بودند از :بهبــود قابلیتهای شــغلی دانشآموزان؛
کاهش شــکاف بین عرضه و تقاضای نیروی انسانی
ماهر؛ ایجاد جایگزین برای کســانی که آموزشهای
عالی را بدون هدف خاصی دنبال میکنند.
کوبــا نیز از زمان انقالب تاکنــون ارزش زیادی را
برای برقراری ارتباط بین تحصیل و کار قائل شــده

ظهور «اقتصاد
دانشمحور» در
کشورهای صنعتی
در دهههای آخر
قرن گذشته و
به دنبال آن در
برخی از کشورهای
جنوبشرقی
آسیا و آمریکای
التین ،نشان داد که
«سرمایة انسانی»
نقشی محوری در
توفیق این کشورها
برای ورود به اقتصاد
جدید ایفا کرده
است
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مطالعات انجام
گرفته در  40سال
گذشته این واقعیت
را نشان دادهاند
که هم جنبههای
وراثتی و هم وجود
فرصتهای فراهم
آمده در محیط،
در پرورش افراد
کارآفرین مؤثرند

24

و از این طریق ،نه تنهــا آموزشها را مؤثر و کارامد
کرده ،بلکه بخش قابل توجهی از هزینههای آموزشی
را نیز از طریق فراگیرندگان (نیروی کار مولد) تأمین
کرده اســت .به عــاوه ،کار مولــد همچنان بخش
مهمــی از دورة تحصیل را تشــکیل میدهد .نهایتاً
اینکه نظام آموزشــی روی آمــوزش فنی و حرفهای
و پلیتکنیک تأکید میکنــد ،به طوری که حتی از
 5680ساعت آموزش دورة شش سالة ابتدایی480 ،
ســاعت آن را آموزش کار تشــکیل میدهد .اتخاذ
چنین سیاستهایی از جمله اولین اقدامات اساسی
در پرورش روحیة کارآفرینی اســت و در مقابل این
دیــدگاه قرار دارد که بــه کارآفرینی صرفاً به عنوان
نوعی ویژگی نگریســته شده اســت [Tolentiono,
.]1995
مطالعات انجام گرفته در  40ســال گذشــته این
واقعیت را نشــان دادهاند که هم جنبههای وراثتی
و هم وجود فرصتهــای فراهم آمده در محیط ،در
پرورش افراد کارآفرین مؤثرنــد [.]Harper, 1983
شواهد حاکی از آن است که مداخلههای نظاممند از
طریق برنامههای آموزشی و توسعه ،آن هم با شناخت
گروههــای هدف و نیاز بازار کار ،در شــکلدهی به
فعالیتهای کارآفرینانه اثربخشی باالیی را به همراه
داشته است .با این توضیح که نیازها ایستا نیستند و
تغییر در شرایط محیط نیازهای آموزشی جدیدی را
طلب میکند [.]Gibb, 1991
برای پی بردن به اهمیت پرورش روحیة کارآفرینی
کافی اســت بدانیم که فقط بین ســالهای 1999
تا  2000در کشــور آمریکا قریب به  10/8میلیون
شغل برخاســته از فعالیتهای کارآفرینانه به وجود
آمده است که در مقایسه با حذف  8/3میلیون شغل
به سبب سیاستهای کوچکسازی و بهرهور کردن
فعالیتها ،اقدامات کارآفرینانه به ایجاد قریب به 2/5
میلیون فرصت شــغلی به طور خالص کمک کرده و
اثرات منفی ناشی از بیکاری 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 همبســتگی دارد و به عنــوان مهمترین عامل
رشــد در محیط پرتالطم کنونی شناخته شده است
[�Cimeno, Folta, Coper, and Woo, 1997; Ho
.]ing, 1998
براســاس مطالعهای در کشــور آمریکا 83 ،درصد
از نمونههای مورد پرســش متفقالقــول بودند که
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مدرسهها باید در مورد آمادگی کاری تعلیمگیرندگان
بیشــتر تأکید ورزند .در پاســخ به سؤال دیگری در
مورد جایگاه و عملکرد آموزشهای فنی و حرفهای،
 76درصد بر این باور بودند که باید به این آموزشها
توجه بیشتری مبذول شــود 90 .درصد آنان قبول
داشــتند که آموزشدیدگان فنی و حرفهای شانس
دریافتهای مالی باالتری را نسبت به آموزشدیدگان
آموزشهای عمومــی خواهند داشــت 92 .درصد
موافق بودند کــه آموزشهای فنی و حرفهای عالقة
افراد را به ادامة تحصیــل در مراتب باالی حرفهای
ارتقا میبخشــند 98 .درصد آموزشهای اســتادـ
شــاگردي و كارآموزي در محيطهاي كاري را براي
فراگيرندگان ضروري دانســتند و فقط چهار درصد
از آنهــا آموزشهاي فنی و حرفهای را فاقد جایگاه
شغلی باال منظور کردند [.]V.O.C.H, 1997
براســاس توصیة یونسکو ،همة کشورها نیازمند به
یک خطمشی منســجم آموزشی هستند ،به نحوی
کــه در آن ،آموزشهای فنی و حرفــهای به عنوان
بخشی اساسی از این نظام یکپارچه دیده شده باشند
[ .]UNESCO, 1999آموزشهای فنی و حرفهای به
صورت رسمی و غیررسمی در قالب آموزشهای 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 آموزشهای مهارتی
ملزم میشــوند .برای مثال ،در کشــور هندوستان
مؤسسات آموزش صنعت از  59واحد در سال 1956
بــه  2447واحد در ســال  1992و  3000واحد در
ســال  1996افزایش یافتهاند .ایــن مراکز با اجرای
برنامههای آموزشی در یک چارچوب زمانی یک تا دو
ســاله از نقش باالیی در تربیت صنعتگران برخوردار
بودهاند [.]Dash, 2002
طی چهار دهة گذشته ،تعداد انستیتوهای آموزشی
صنعت به طور مداوم در حال افزایش بوده است .این
انستیتوها وظیفة آموزش دادن به جوانان  15تا 25
ساله در  42رشتة مهندسی و  22رشتة غیرمهندسی
را در يك دورة یک تا دو ســاله به عهده داشــتهاند.
کیفیت آموزشی این افراد به رشتهای بستگی داشت
که برای آن آموزش میدیدند .تعداد این انستیتوها
از حدود  59مؤسســه در پایان برنامة اول در ســال
 ،1956به  2447مؤسســه در ابتدای ســال 1992
و حدود  3000انســتیتو در ســال  1996افزایش
یافت و ظرفیت این انســتیتوها بــه  425000نفر
رسید.

مالزی نیز از جمله کشــورهایی اســت که توسعة
آموزشهای فنی و حرفهای در کنار برنامههای 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
حرفهای 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
برنامههــای آموزش فنی و حرفــهای موفق و برخی
ناموفق بودهاند ،میتوان گفت که این پدیده با عوامل
متعدادی ارتباط داشته است [.]Haq & Haq, 1998
برخی از این عوامل عبارتاند از:
عوامل اجتماعی :در بســیاری از کشــورهای
آسیایی نوعی نگرش منفی نسبت به کارهای مبتنی
بــر مهارت یا اصطالحاً کارهــای یدی که مبتنی بر
دستورالعمل هستند ،وجود دارد.
عوامل اقتصادی :ســطح توســعة اقتصادی و
ســاختار صنعــت و تنوع فعالیتهــا در بخشهای
گوناگون اقتصادی در ایجاد نیاز به آموزشهای فنی
و حرفهای مؤثر واقع میشــود .توجه به آموزشهای
آمادهســازی جوانان برای کار از جمله خواســتهها
و الزامات در بیشــتر کشــورها حتی در کشورهای
توسعهیافته است.
دولت :از آنجا که آموزش فنی و حرفهای نســبت
به آموزشهای عمومی پرهزینهتر است ،لذا دولتها
از نقــش تعیینکنندهای در توســعة این آموزشها
برخوردارنــد .این بدان معنی اســت کــه دولتها
میبایــد در تخصیص منابع مالی توجه ویژهای را به
این آموزشها معمول دارند .چراکه ســرمایهگذاری
نامناسب به بازده مناسب نمیانجامد .پرواضح است
که توفیق در کســب دستاوردهای آموزشهای فنی
و حرفهای 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
مشــتریمداری در عصر حاضــر ایجاب میکند که
از منظر فراگیرندگان به عنــوان اصلیترین عنصر،
اثربخشــی مراکز فنی و حرفهای مورد بازبینی قرار
گیرد و شاخصههای آنها سنجش و تحلیل شوند.

تهدیدها و محدودیتها

 éنگرش منفی نسبت به آموزشهای فنی و حرفهای
در بعضی دانشآموزان ،اولیا و حتی مسئوالن؛

 éجهانی شــدن و تأثیــر آن در پیدایش نیازهای
مهارتی جدید شــغلی مبتنی بر فناوری اطالعات و
ارتباطات؛
 éشــیب تند ســرعت تغییرات در دانش ،علوم و
مهارتهای گوناگون؛
 éتأثیر شدید فرهنگهای بیگانه بر آداب و رسوم
سنتی؛
 éکاهش فرصتهای شغلی معمول در جامعه؛
 éعدم ســرمایهگذاری صنعت (بخش خصوصی و
دولتی) در آموزش و پرورش؛
 éکاهش رضایت شغلی و انگیزة الزم در هنرآموزان
و سایر کارکنان؛
 éنابرابری در دستیابی به فرصتهای شغلی؛
 éتمرکــز بیش از حــد در تصمیمگیری و فقدان
اختیار کافی مدیران واحدهای آموزشی؛
 éمحدودیت فرصتهای شغلی دولتی در پاسخ به
تقاضای روزافزون برای اشتغال؛
 éکمبــود تجهیزات و یا بــه روز نبودن تجهیزات
کارگاهی؛
 éفقدان آموزش مناسب ضمن خدمت برای نیروی
انسانی شاغل در بخش هنرستان.

فرصتها و قوتها

 éتغییر در سیاستهای کالن کشور و جهتگیری
آن به سمت آموزشهای فنی و حرفهای؛
 éاقبال و حساسیت عامة مردم برای تعلیموتربیت
شایستة فرزندان خود؛
 éوجود نیروهای انســانی متخصــص و متعهد به
عنوان سرمایههای انسانی
 éنزدیکی به صنایع کارخانهها ،شهرکهای صنعتی
و کارگاههای متنوع
 éتوجه به جنبههای علمی -پژوهشی و گرایشی به
مدیریت علمی در آموزش و پرورش؛
 éوجــود قوانیــن و مقررات مربوط بــه آموزش و
پرورش؛
 éوجود دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی،
آزاد و علمی-کاربردی برای ادامة تحصیل؛
 éوجــود زمینههای مناســب مشــارکت بخش
غیردولتی و ســایر دســتگاههای دولتی در پذیرش
هنرجو؛
 éتنوع بســیار در بافت فرهنگــی -برای پذیرش
رشتههای گوناگون مهارتی.

پينوشتها

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

 .5ایجــاد رشــتههای کاردانــش و
هنرســتانهای هنــری و فنــی در
کشــورمان و توأم کردن آموزشهای
نظــری و عملــی در کشــورهایی
ماننــد :کوبا ،چین و هنــد از جمله
اثــرات آموزشهــای فنی-حرفهای
بر آموزشهــای کالســیک در این
کشورهاست.
6. Vocationalistion

 .7برنامة هشتم هند تصویب کرد که
 1/6میلیون دانشآموز دبیرستانی به
ســمت آموزشهای حرفهای جهت
داده شــوند .تا مــارس  1994تقریباً
 0/91میلیــون نفر در  26450بخش
حرفهای در  5701دبیرستان ثبتنام
کردند.
8. http://www.sba.gov.advo/
states/.

 .9کشــور ژاپن از جمله کشورهایی
اســت کــه در آن دولــت در ارتقای
آموزشهای فنــی و حرفهای به طور
بسیار فعالی عمل میکند .گرچه در
این کشــور بخش خصوصی نیز فعال
اســت ،ولی بدون کمک دولت امکان
توسعه و تسری این آموزشها ممکن
نیست.

منابع

 .1شــریفزاده ،محمــد (.)1392
آموزشهــای فنــی و حرفــهای و
کاردانش .معاونت آموزش متوســطه
وزارت آموزشوپــرورش ،دفتــر
آموزشهــای فنــی و حرفــهای و
کاردانش.
 .2آقــازاده ،احمــد (.)1384
آموزشوپرورش تطبیقی .انتشــارات
سمت .تهران.
 .3آموزشهــای فنــی و حرفــهای
( .)1379نشــر پژوهشــکدة
تعلیموتربیت .تهران.
 .4میرکمالی ،ســیدمحمد (.)1372
«تحلیلــی بر توانمندیهای شــغلی
فارغالتحصیالن دانشگاه» .فصلنامة
پژوهــش و برنامهریــزی در آموزش
عالــی .وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فناوری .زمستان.
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باغ مركبات
علي محمد بخشوده

در ســالهاي  1344و  1345كه در هنرســتان و
دبيرســتانهاي شهرســتان مرزي «قصر شيرين»
تدريس مي كردم ،شــاهد آن بــودم كه تعدادي از
دانشآمــوزان به روســتاهاي مرزي ايــران و عراق
ميروند و اجناســي مثل صابون ،روبالشــي ،چاي و
غيره ميآورند و در قصر شيرين ميفروشند .خيلي
اوقات هم آنها از دبيرســتان يا هنرســتان غيبت
ميكردند .شــايد ناچار بودند ،ولي ما دبيران از وضع
زندگي آنها اطالعي نداشتيم .به فكرم رسيد كه اگر
اين جوانان سرگرمي يا مهارتي توأم با درامد داشته
باشند ،دنبال اين كار نخواهند رفت.
يك روز در انجمن اوليا و مربيان پيشــنهاد كردم
كه در حاشــية «رودخانة الوند» كه آب فراواني هم
دارد ،قطعه زميني در اختيارم بگذارند تا با تعدادي از
جوانان داوطلب كشاورزي كنيم .در اين صورت پس
از مدتي دانشآموزان درامدي كســب ميكنند و از
محصوالت به خانة خود ميبرند و به اقتصاد خانواده
كمك ميكنند؛ آن هم از راه حالل و با عرق جبين.
در پايــان جلســة انجمــن ،دو نفــر از اوليــاي
دانشآمــوزان با لب خندان جلو آمدند و گفتند« :ما
دو نفــر زمينهاي هممرز داريم كــه هنوز در آنها
چيزي نكاشتهايم .هموار كردن و تسطيح آنها كمي
زحمت دارد ».گفتم اشــكالي ندارد ,من و فرزندان
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شــما اين كار را انجــام ميدهيم و زميــن را قابل
كشاورزي ميكنيم.
روز بعــد با آن دو نفر به كنار رودخانة الوند رفتيم.
آنها گفتنــد ميتوانيم  2500متر زمين به شــما
بدهيم 1000 .متر از كنار رودخانه و  1500متر ديگر
در پشت و امتداد آن .زمينها قدري پستي و بلندي،
و خار و خاشــاك و سنگ داشــتند .آهك آوردند و
 2500متــر زمين جدا كردند و تحويل دادند .اضافه
كردنــد كه در خيلي موارد به شــما و بچهها كمك
خواهيم كرد.
روز بعد در كالسهاي  12و هنرستان به بچهها
اطالع دادم كه  2500متر زمين در كنار رودخانة
الونــد داريم .هركس كه عالقــه دارد و در ضمن
در كارهاي كشــاورزي اطالعاتي دارد ،بيايد با هم
كار كنيــم .هفت نفــر از دبيرســتان و  18نفر از
هنرجويان هنرســتان براي اين كار اعالم آمادگي
كردند.
عصر يك روز با بچهها به ســر زمين رفتيم .گفتم:
«بچهها شما  25نفريد و زمين هم  2500متر است.
به هر نفري  100متر ميرســد و كشــاورزي كنيد.
همت كنيد ابتدا زمين را از ســنگ و خار و خاشاك
پاك كنيم .بچهها قبول كردنــد ،و چند روز جمعه
را به اين كار اختصاص داديــم .وقتي پدر و مادرها

فهميدند بچهها مشــغول كارند ،آنها كه كشــاورز
بودنــد به كمك ما آمدند و با گاو و خيش (وســيلة
كندن زمين) زمين را صاف كردند.
در روزهاي بعد  25برگ كاغذ تهيه كردم كه روي
آنها نوشته شــده بود :نام و نام خانوادگي ،آنچه از
كشاورزي ميدانيد ،اطالعاتي كه از كشت محصوالت
داريد و كاري كه دوست داريد انجام دهيد .برگهها را
بين آنها توزيع كردم و گفتم ببريد به خانه و آنچه
ميخواهيد بنويســيد و روز بعد برايم بياوريد .اوراق
را كــه آوردند و مطالعه كردم ،ديدم جواناني كه پدر
آنها كشــاورز بودند و گاهي بايد به پدر خود كمك
ميكردند ،در كشت برخي محصوالت مثل لوبيا سبز،
باقال ،كاهو ،انواع ســبزيجات ،كاشــت صيفيجات،
كشت پنبه ،آفتابگردان و غرس درختان ميوه تبحر
داشــتند .تعدادي از بچهها هم در كارهاي آبياري،
بســتهبندي محصوالت و غيره اعالم آمادگي كرده
بودند.
در جلســهاي كه بــا آن  25نفر داشــتيم .يكي
از بچههــا گفــت« :آقا اگر زميــن را ذرت علوفهاي
بكاريم ،دامدارها ســر زمين محصول را ميخرند».
ديگــري گفت« :ذرت باللي بكاريــم و باللها را در
ميدان ترهبار بفروشــيم ».ديگري كشــت پنبه را
پيشــنهاد كرد و ديگري گفت از همه بهتر كشــت
آفتابگردان اســت و تخم آفتابگــردان را كيلويي
فــان مبلغ ميخرند .چند نفــر از بچهها كه پدران
آنها باغ مركبات داشــتند ،پيشنهاد كردند يك باغ
پايدار با محصوالت ارزنده ايجاد كنيم .در زمين نهال
ليموترش ،ليموشيرين ،نارنج ،پرتقال و بالنگ بكاريم.
زمان گلدهي درختان از گل آنها مرباي بهارنارنج
درست كنيم و از بالنگها مرباي بالنگ درست كنيم.
يكي از بچهها گفت« :مــن ديدهام كه مادربزرگم
پوســت بالنگها را ميكند و قسمت گوشتي آن را
تكه تكه ميكند و  24ساعت در آب آهك ميگذارد.
بعد آنها را درميآورد و در آب شيرين قرار ميدهد
و آب را عوض ميكند تا آهكها از بين بروند .سپس
شهد درست ميكند و بالنگها را با كمي هل داخل
شــهد مياندازد .نارنج و پرتقال هم كه بازار خود را
دارند و چون قصر شيرين گرمسير است ،ليموشيرين
آن عطري بينظير دارد».
بقية بچهها هم در مجموع قبول كردند كه زمين را
به باغ مركبات تبديل كنيم .باغهايي كه در حاشية
رودخانة الوند قرار داشتند .چهار نفر از بچهها گفتند:
«ما باغدارها را ميشناســيم و برخي از آنها هم از

اقوام ما هستند .نهال ليموترش و ليموشيرين ،نارنج،
پرتقال و بالنگ را از آنها با قيمت كمي ميگيريم.
شــايد هم اگر بدانند كه ميخواهيم چه كنيم ،پول
نگيرند .براي  2500متر زمين  225نهال پيشــنهاد
كردند .گفتم  200نهال از پنج نوع مركبات نامبرده
فع ً
ال كافي است و از هر نوع  40نهال.
باالخره بچهها با شــوق و اميد ب ه آينده دنبال كار
را گرفتند .زمين كنار رودخانة الوند كمي بلندتر بود
و به اصطالح آب رودخانه به زمين ســوار نميشد.
حــدود  45متر باالتر از زميــن آب رودخانه تقريباً
حدود  35ســانتيمتر از زمين پايينتر بود .بچهها
كانالي به عرض  50سانتيمتر و عمق  40سانتيمتر
در حاشية رودخانه تا سر زمين ايجاد كردند .آب در
كانال دقيقاً وارد زمين ميشد و هم زمين غرقاب از
آب ميشد.
عاقبت فصل كشت مركبات فرا رسيد .بچهها 200
نهال ليموترش ،ليموشيرين ،پرتقال ،نارنج و بالنگ
را از باغها فراهم كردند .قبل از اينكه نهالها را به سر
زمين بياورند ،بچهها گودالهايي را به فاصله سه متر
از يكديگر كندند .صبر كرديم تا زمان كشــت نهال
رسيد .براي اينكه ريشة نهالها هوا نخورد ،به آنها
گفتيم هر نهالي كــه از زمين درميآورند ،بالفاصله
ريشة آن را در پالستيك و گوني نمدار بپيچند .آنها
اين كار را به نحو احســن انجــام دادند و در نهايت
نهالها در گودالها كاشته شدند.
بچهها چون ميدانستند كه هركدام  100متر مربع
از اين باغ مشجر سهم دارند ،با عالقهمندي در چيدن
علفهاي هرز ،و آبياري درختان ميكوشــيدند .به
نسبتي كه درختان رشد ميكردند ،باغ زيباتر ميشد.
تا باالخــره باغ پس از مدتي به بار نشســت و خود
بچهها تقسيم كار كردند :بازاريابي ،بستهبندي ،خريد
جعبههاي چوبي يا كارتوني ،حمل به بازار ،و فروش
محصوالت .هركدام هم از ميوهها به مقدار مســاوي
به خانه ميبردند .پــدران و مادران آنها مرتب دعا
ميكردند و از اينكه فرزندشان به كاري شرافتمندانه
مشغول است ،خوشحال بودند.
بعدها كه من از قصر شــيرين به خراسان منتقل
شدم ،شنيدم بچههاي دبيرستان هم باغ صيفيجات
و سبزيجات راه انداختهاند.
اميد اســت همة هنرستانهاي كشاورزي كشور با
تمام توان و به كمك هنرجويان ،با توليد محصوالت
كشاورزي به خودكفايي برسند و در ضمن به اقتصاد
مملكت هم كمك كنند؛ انشاءاهلل.
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علیتقیزادههرات
استادیار واحد پرند دانشگاه آزاد اسالمی
میالدعظیمی
دانشجوی كارشناسی ارشد واحد پرند دانشگاه آزاد اسالمی

مدیران و منابع قدرت در
شركتهـــای
مشـــــــــاور
مهنـــــدسی
چكیده

هدف این تحقیق بررسی رابطة ویژگیهای شخصیتی
مدیران و منابع قدرت آنها در شــركتهای مشاور
مهندسی بوده اســت .كه با استفاده از روش معادالت
ســاختاری به انجام رسید .جامعة آماری این پژوهش
تمامی مدیــران میانی ( 164نمونــه و بهصورت تمام
شماری) شاغل در شركتهای مشاور مهندسی منتخب
بوده اســت .كه به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب
شدند .برای سنجش رابطة بین ویژگیهای شخصیتی
و منابع قدرت از دو پرسشنامه استفاده شده كه یكی
ج عاملی جدید
از آنها پرسشنامة محقق ساختة پن 
شخصیت ،و دیگری پرسشنامة استاندارد شدة منابع
قدرت شرایخیم و هینكین بودهاست .به منظور تجزیه
و تحلیل دادهها ،متناسب با هدفهای پژوهش ،از روش
آمار توصیفی ،با استفاده از شاخصهای آماری ،مانند
فراوانی درصد ،میانگین و انحراف اســتاندارد،برای
تحلیل دادههای پژوهش اســتفاده شد .در سطح آمار
توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
در سطح آمار استنباطی به نرمالیزه كردن دادهها
از طریق آزمون  ، KSبررســیروایی و تأیید مدل از
طریق تحلیل ـ عاملی تأییدی ،و برای نتایج فرضیات
تحقیق ،از مدلیابی معادالت ساختاری برای تعیین
روابط معناداری استفاده شد.
نتایج این تحقیق نشان داد ،فرضیة اصلی تحقیق
(ویژگیهای شخصیتی مدیران تأثیر مثبتی بر منابع
قدرت دارد) مورد تأیید اســت .بــا توجه به ضریب
تعیین بهدست آمده برای منابع قدرت ،میتوان گفت
ویژگیهای شخصیتی مذكور 62/2 ،درصد از تغییرات
منابع قدرت را توضیح میدهد .سایر فرضیههای فرعی
مطرح شده در تحقیق نیز نشان دادند كه ویژگیهای
شــخصیتی برونگرایی ،دلپذیر بودن ،روانرنجوری
و انعطافپذیــری در مدیران تأثیــر مثبتی بر منابع
قدرت دارد ،ولی هیچ رابطهای بین ویژگی شخصیتی
با وجدان بودن و منابع قدرت یافت نشــد .در انتهای
پژوهش نیز مشخص شد ،منابع قدرت مورد استفاده
در شركتهای مشاورة مهندسی بر حسب ویژگیهای
شخصیتی مدیران كداماند تا بتوان با انتخاب صحیح
آنها ،عملكرد سازمان را بهبود بخشید.
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مقدمه

ش صنایع در ایجاد شغل ،نوآوری
جهان امروز بر نق 
منطقهای و شمول اجتماعی صحه میگذارد ،بنابراین
صنایع به وســیلة ایجاد منافع اقتصادی و شــغلی
در بخشهای خدماتــی و تولیدی مرتبط ،محركی
برای تنوعبخشــی به اقتصــاد ،درامدزایی و تجارت
محسوب میشوند .محققان میتوانند با تمركز روی
ویژگیهای منحصربهفرد مدیران و اثرات آنها روی
فرایند سازمانی ،به درك بهتری از صنایع دست یابند
[]chen , chang& lu، 2015
همة مدیران به حكم آنكه مدیرند ،به یك شیوه عمل
نمیكنند .مانند سایر افراد جامعه تفاوتهای فردی،
استعدادها ،انگیزهها ،رغبتها و تمایالت مخصوص
بهخــود دارند و از نگــرش ،دانش و نظام ارزشــی
متفاوتی برخوردارنــد .این تفاوتها ،گرچه به ظاهر
ممكن است جزئی باشند ،هنگامیكه از فرایندهای
واسط ة شناختی افراد عبور میكنند ،به تفاوتهای
بزرگ و نتایج رفتاری متفــاوت میانجامند .چنین
تفاوتهایی عمدتاً از تفاوتهای ناشــی از شخصیت
هر یك از افراد سرچشمه میگیرند [نادریان جهرمی
و امیرحسینی.]1386 ،
واژة ( Personalityشــخصیت) از ریشــة التیــن
« »Personaگرفتــه شــده كه به معنــای نقاب یا
ماسكی است كه در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر
بر چهره میگذاشــتند [كریمــی .]1380 ،یكی از
ویژگیهای ماسك ،ثبات و دائمی بودن آن در طول
نمایش اســت .به بیان دیگر ،شخصیت یعنی عنصر
ثابت رفتار هر فرد ،شــیوة بودن او ،و بهطور كلی هر
آنچه همواره با او هست و موجب تمایز او از دیگران
میشــود [گنجی .]1384 ،بنابراین ،مفهوم اصلی و
اولیه شــخصیت،تصویری صوری و اجتماعی است
و براســاس نقشــی كه فرد در جامعه بازی میكند،
ترسیم میشود.
یعنی در حقیقت ،فرد به اجتماع خود شــخصیتی
میدهــد كــه جامعــه براســاس آن او را ارزیابــی
میكند[شاملو .]1372 ،پس میتوان گفت :شخصیت
بهعنوان سازمانی درون سیستمهای عاطفی ،احساسی،
شــناختی و مفهومی فرد تعریف شده و تعیینكنندة
واكنشهــای منحصربهفرد او نســبت بــه محیط و
مشخصكنندة چگونگی تأثیرگذاری افراد بر دیگران
است [.]luthans،2005
از آنجا كه مدیران در مقایســه با افراد معمولی و
سایر كاركنان از قدرت و حق تصمیمگیری بیشتری

برخوردارند ،شخصیت آنها میتواند در تصمیمات و
روشهای آنها تأثیر بگذارد .به بیان دیگر ،مدیران
دارای فلسفة شخصی هستند و نگرش آنها نسبت
به مسائل مختلف سازمان و كاركنان ،مسائل پیرامون
آنها و فعالیتهایشــان را تحتتأثیر قرار میدهد.
ســبك و فلســفة مدیریتی هر مدیری تحتتأثیر
شخصیت و فرهنگ اوست[جورابچیان.]1378 ،
در مــورد ابعــاد شــخصیتی افراد ،دانشــمندان
نظرات گوناگونی دارند و تقسیمبندیهای متفاوتی
ارائــه كردهانــد .از جملــة این نظــرات میتوان به
«مــدل پنجعاملــی شــخصیت» )FFM( 1رابرت
مككری 2پلكوستا 3اشــاره كــرد كه شامل پنج
بعد روانرنجوری ،4برونگرایی ،5وظیفهشناســی،6
تطابقپذیری 7و گشودگی 8نسبت به وظایف و اهداف
سازمانی است.
از طرف دیگر« ،قدرت» نیز یكی از مفاهیمی است
كه ضمن معطوف ساختن تالشهای نظری و بنیادی،
در تمام ســطوح مدیریت و منابعانسانی از اهمیت
زیادی برخوردار است [شمس ،سموعی و پورریاحی،
 .]1389لیكن 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 اولویتبندی متفاوت هستند .بنابراین ،قدرت
نقــش عمــدهای در مراودهها و روابــط موجود در
جریان زندگی ســازمان دارد و نمیتوان از تأثیر آن
بر كنشهای ســازمانی به سادگی گذشت[استونر و
همكاران .]1389 ،منابع قدرت مدیران بهدلیل تأثیر
مستقیم بر فعالیتهای سازمان و كاركنان از اهمیت
خاصی برخوردار اســت ،زیرا مدیران میتوانند با به
كارگیری مناســب ابزار و منابع قدرت ،زمینة رشد
خالقیت را فراهم آورنــد .بنابراین موضوعاتی مانند
ویژگیهای شــخصیتی (كه موضــوع این پژوهش
اســت) میتواند روی منابع قدرت تأثیرگذار باشد و
میباید مورد واكاوی قرار گیرد.

كلیدواژهها:

ویژگیهای شخصیتی
مدیران ،مدل پنج عاملی
شخصیت ،منابع قدرت

ویژگیهای
شخصیتی
برونگرایی  ،دلپذیر
بودن ،روانرنجوری
و انعطافپذیری در
مدیران تأثیر مثبتی
بر منابع قدرت دارد

مبانی نظری پژوهش

در قرن جدید روانشناسان به كمك دانش اقتصاد
میآینــد و تالش آنها برای ســه دهة  50تا  70به
تعییــن ویژگیهای شــخصیتی مشــترك مدیران
بهعنوان یكی از شایستگیهای آنها در كسبو كار
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موفق معطوف میشود .براساس نگرش روانشناختی،
ویژگیهای شخصی و معینی افراد را مستعد مدیریت
میكنند .تأكید فرایند بــر ویژگیهای فردی منجر
به تكوین نگرشی منجر شــد كه بعدها به «رویكرد
ویژگیها» یا «رویكرد شــخصیتی» شــهرت یافت
[احمدپور داریانی.]76 :1380 ،
امــروزه و در نظریات شــغلی جدیــد ،متغیرهای
شخصیتی را بهعنوان تعیینكنندة عملكرد شغلی در
نظر میگیرند .برای مثال ،وظیفهشناسی بهعنوان یك
متغیر شخصیتی ،اثر مستقیمی روی عملكرد شغلی
دارد1991[ .و] Barrich and Mount
تعریف مفهوم شــخصیت مانند اكثر مفاهیمی كه
بهویژگیهای انســان مربوط میشــود ،كار آسانی
نیســت .زیرا مفهومی كه این كلمه در زبان عامیانه
پیدا كرده است ،با مفهومی كه روانشناسان برای آن
قائل شدهاند ،تفاوت زیادی دارد .تعاریف بسیاری از
ت ارائه شدهاند كه میتوان آنها را به چهار
شــخصی 
دسته تقسیم كرد :یكی از آنها بر الگوهای رفتاری
تأكید دارد كه در آن فرض میشــود كه شخصیت
بهطور نســبی طی زمان ثابت اســت و تداوم پیدا
میكند .این ثبــات در الگوهای رفتاری از مكانی به
مكان دیگر و از زمانی به زمان دیگر ثابت میمانند
[آتش روز و همكاران .]1387 ،در مورد تفاوتهای
فردی و شــخصیت ،نظریات گوناگونی از زمانهای
دور تا به امروز وجود داشته است .اما حوزة شخصیت
طی دو دهة گذشــته ،با مدل پنج عاملی شخصیت
( )FFMرابرت مككری و پل كوستا ،صورتی غالب
پیدا كرده است .نتیجة بررســیهای بسیاری كه با
بهرهگیری از تحلیل عاملی و با محوریت ویژگیهای
ج عاملی
شخصیتی انجام شدهاند ،به معرفی الگوی پن 
شخصیت انجامید .به این طریق كوستا و مككری با
بهرهگیری از تحلیل عاملی دریافتند كه میتوان بین
تفاوتهای فردی و ویژگیهای شــخصیتی پنج بعد
مهم را منظور كرد و آنها را به شــرح زیر شناسایی
كردند:
 .1برونگرایی :روحیة شــخصی است .پرانرژی،
معاشــرتی ،جســور ،فعال و هیجانطلب كه دارای
شور و شوق ،اعتمادبهنفس و احساسات مثبت است.
افراد برونگرا به اجتماعی بودن ،احساســی بودن و
صمیمی بودن تمایل دارند و معموالً با افراد متفاوت
بهتر كار میكنند[ .خنفر و همكاران]1391 ،
 .2تطابقپذیری :به گرایش فرد به همسان بودن
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با دیگران اســت .این افراد سازشــكار ،قابل اعتماد،
رو راست ،نوع دوست ،مهربان ،از خود گذشته ،پیرو،
متواضع ،فروتن و خوشقلب هســتند .این خصیصه
افرادی را كــه به خوبی با دیگــران وكار خود كنار
میآیند و آنهایی را كه فاقد این توانایی هســتند،
متمایز میسازد [پیشین].
 .3وظیفهشناســی :فرد وظیفهشــناس فردی
شایســته ،منظم ،هدفجو ،دارای انضباط شخصی،
وقتشناس و قابلاتكاســت .وظیفهشناسی ویژگی
یك فرد بادقت ،با وجدان و پیگیر در انجام امور است
[ 2000و.]Huczynski&Buchanan
 .4روان رنجوری :به توانایــی فرد در تحمل
اســترس مربوط میشــود .افــراد دارای ویژگی
روانرنجوری ،دارای ثبات عاطفی پایین هســتند.
آنهــا معموالً حال و هوای منفــی دارند و عموماً
نســبت بــه محیــط كاری خود ،نگــرش مثبتی
ندارند[1999و .]Gearge&Jones
 .5باز بودن نسبت به تجربه (تجربهاندوزی یا
گشودگی) :آخرین بعد ،میزان عالقة افراد را نسبت
به تازگی و كسب تجربههای جدید نشان میدهد .این
افراد دارای قدرت تخیل ،عالقه به جلوههای هنری،
كنجكاوی نسبت به ایدههای دیگران،احساسات باز
و ایدهاند و اقدامگرا هستند.
در بررســی این پنج عامل بزرگ شــخصیت ،بین
ابزارهای واژگانی و پرسشنامهای ،توافق كلی ولی در
عین حال تفاوتهایی وجـ�ود دار[د[ 1993و�Gold
.]berg
لیكــن در حالحاضر« ،پرســشنامة شــخصیتی
نئو»9پرســشنامهای اســت كــه در پژوهشهای
بینالمللی مورد توجه قرار گرفته و یكی از ابزارهای
مهم روانشــناختی است كه برای پژوهشهایی كه
هدف آنها بررسی عوامل شخصیت است ،به تنهایی
یا در كنار سایر متغیرها به كار میرود[روشن چسلی
و همكاران .]1385 ،از منظر تاریخی باید اشاره كرد
كه پرســشنامة فوقالذكر ،اولین بار توسط كوستا و
مككری در ســال  1985ساخته شد و شامل 181
آیتم برای وارســی پنج عامل بزرگ شخصیت بود.
پس از تحوالت متعدد ،نســخة تجدید نظرشدة آن
در ســال  1992تهیه و منتشر شد كه شامل 240
عبارت اســت و یك اندازهگیری كلی از پنج عامل

عمــد ه ارائه میكند .با توجه به پیچیدگی و طوالنی
بودن پرسشنامة شــخصیتی نئو نسخة كوتاه آن با
عنوان «پرســشنامة پنج عاملی» طراحی شد .این
پرسشنامه دارای  60ماده است (هر عامل  12آیتم
دارد) كه براســاس تحلیل عاملی نمرات پرسشنامة
شــخصیتی نئو اجرا شده است .پاسخ به این آیتمها
در قالب مقیاس لیكرتی پنــج درجهای امكانپذیر
است ]1992و.[Costa&Mecre
منابــع قدرت مدیران ،به دلیل تأثیر مســتقیم بر
فعالیتهای ســازمان و كاركنان ،از اهمیت خاصی
برخوردار است .زیرا مدیران میتوانند با به كارگیری
مناســب ابزار و منابع قدرت ،زمینة رشــد خالقیت
را فراهــم آورند .قدرت یكی از مفاهیمی اســت كه
ضمن معطوف ساختن تالشهای نظری و بنیادی،
در تمام ســطوح مدیریت و منابع انسانی از اهمیت
زیادی برخوردار است [شمس ،سموعی و پور ریاحی،
 .]1389بــا 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
اولویتبندی متفــاوت دارند [اســتونر و همكاران،
 ]1389و این مطلب گواه الزام توجه به منابع قدرت
در شــركتهایی نظیر شركتهای مشاور مهندسی
اســت .مهمترین تحلیل در ارتبــاط با مبانی قدرت
بهوسیلة فرنچ و روان 10ارائه شده است.
آنها پنج منبع قدرت به این شرح در محیطهای
سازمانی شناسایی كردهاند[مورهد و گریفین:1386 ،
:]382
 .1قدرت قانونی :این قدرت از منصب ســازمانی
نشــئت میگیــرد و بر جایگاه رســمی فــرد تكیه
دارد[رضاییان .]24 :1386 ،بنابراین ،منشأ ایجاد این
قدرت سازمان است و میزان قدرت قانونی برحسب
نوع سازمان تغییر میكند [مورهد و گریفین:1386 ،
 ]382و این شــاید یكی از دالیل آن باشــد كه این
مهم در سازمانهای متفاوت یا صنایع مختلف مورد
بررسی مجدد قرار گیرد.
 .2قدرت مرجعیت :ادراك افراد از جاذب بودن
تعامل با فرد خاص را قدرت مرجعیت آن فرد گویند.
 .3قدرت 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.

 .4قدرت پاداش :عبــارت از توان فراهم آوردن
چیزهایی اســت كه افراد دوســت دارند ،داشــته
باشند[رضاییان 404 :1385 ،و .]405
 .5قدرت اجبــار :قدرت تنبیه یــا اجبار زمانی
بهوجود میآید كه شــخصی از توانایی تنبیه و یا وارد
آوردن لطمهای جســمی یا روانی به شخص دیگری
برخوردار باشد[.]246: 1996, Robbins

ســایر نظریهها و مدلهای ویژگیهای
شخصیتی

 éنظریــة گوردون آلپورت :در ســال ،1936
گوردون آلپورت (روانشناس) متوجه شد كه تنها
در یك فرهنگ لغت انگلیســی ،بیش از  4000واژه
برای توصیف ویژگیهای مختلف شــخصیت وجود
دارد .او این ویژگیها را در سه سطح ردهبندی كرد.
ویژگیهای اصلی ،ویژگیهای مركزی و ویژگیهای
ثانویه [شولتز 60 :1384 ،ـ .]156
 éشــانزده عامل شــخصیت ریموند كاتل:
ریموند كاتل ،یكــی از نظریهپــردازان ویژگیهای
شــخصیت ،تعداد ویژگیهای اصلی شخصیت را از
بیــش از  4000مورد كه در فهرســت اولیة آلپورت
وجود داشــت ،به  171مورد تقلیل داد .او این كار را
با حذف ویژگیهای غیرمتداول و تركیب خصوصیات
مشــترك انجام داد .كاتل با اســتفاده از یك روش
آماری به نام «تحلیــل عوامل» ،ویژگیهای نزدیك
به هم را معین كرد و ســرانجام فهرســت خود را به
ی شخصیت كاهش داد[شولتز:1384 ،
تنها  16ویژگ 
 60ـ .]156

مدیران میتوانند با
به كارگیری مناسب
ابزار و منابع قدرت،
زمینة رشد خالقیت
را فراهم آورند

 éبعد شــخصیت آیزنك :هانس آیزنك،
روانشــناس انگلیســی ،مدلی برای شــخصیت بر
پایة تنها ســه ویژگی عمومی بنا كرد :درونگرایی/
برونگرایــی ،تهییجپذیــری /پایــداری هیجانی و
روانپریشیگرایی[پیشین].

پیشینة ویژگیهای شخصیتی پژوهش

اســتفاده از مدل پنج عاملی شــخصیت موضوع
تحقیقات گســتردهای بوده است .محققان متعددی
سعی در بررسی بیشتر ابعاد و ویژگیهای شخصیتی
داشــتهاند كه از آن جمله میتوان به صاحبنظران
زیر اشاره كرد:
11
 éدر ســال  ،2015كاپــان و همكارانــش
پژوهشــی را انجام دادند تا ارتباط میان ویژگیهای
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منابع قدرت
ً
شخصی عموما
ارتباط قویتری
با رضایت شغلی
كاركنان و عملكرد
شغلی آنها نسبت
به قدرت سازمانی
دارد و درك از قدرت
موجب توانمندسازی
و ایجاد راهبردی
مهم برای پیشبرد
فعالیتها میشود

32

شــخصیتی و اضطراب اجتماعی را بررســی كنند.
اضطراب اجتماعی ایجاد شده در جوامع امروز رابطة
معنــاداری با روانرنجــوری دارد ،در حالیكه هیچ
رابطة معناداری بین اضطراب اجتماعی و برونگرایی
وجود نــدارد .هر چند روابطی در این پژوهش یافت
شد كه حاكی از وجود رابطه بین اضطراب اجتماعی
و تطابقپذیری ،گشودگی و باوجدان بودن (بهصورت
در هــم آمیخته) را نمایش میدهد .همچنین وجود
ارتباط ضعیف بین تطابقپذیری ،گشودگی و صداقت
نیز از این پژوهش بهدست آمد.
 éهــدف پژوهش بعدی بررســی ارتبــاط ابعاد
گوناگون شخصیت مدیران شــعب دانشگاه پیامنور
استان گیالن روی رفتار شهروندی سازمانیشان بود
كه توســط نظریان و عیسیخانی در سال 1394
انجام پذیرفت .پرســشنامههای مــدل پنجعاملی
شــخصیت كاســتا و مككری و رفتار شــهروندی
سازمانی ،پودساكف بین مدیران دانشگاههای پیام
نور اســتان گیالن توزیع شــد .یافتهها نشان دادند
رابطة معناداری بین شخصیت و رفتار سازمانی و نیز
بین ابعاد برونگرایی ،وظیفهشناســی و سازگاری با
رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد،اما رابطة ابعاد
گشودگی و روانرنجوری با رفتار شهروندی سازمانی
معنادار نیست و گشودگی ارتباط ناهمسویی با رفتار
شــهروندی ســازمانی دارد [نظریان و عیسیخانی،
.]1394
 éرابطة بین ویژگیها و تیپ شخصیتی رانندگان
دارای سابقة تصادف موضوعپژوهشی در سال 1394
بود كه توسط ظفری و همكارانش صورت پذیرفت.
هدف اصلــی این پژوهــش بررســی رابطة بین
ویژگیهای شــخصیت رانندگان براساس آزمون نئو
و تیپ شخصیت آنها براساس آزمون مایرزبریگز،
با ســابقة تصادف آنها در شهركرد بود .نتایج نشان
دادند ،تفاوت میانگین سه گروه رانندگان در میزان
هیجانخواهی و مقیاس با ســاختارمنعطف از تیپ
شــخصیت معنیدار است ،ولی در سایر مقیاسهای
این آزمــون تفاوت معنــاداری وجود نداشــت .در
خصوص رابطــة روانرنجوری رانندگان با ســابقة
تصادف نتایج به دست آمده نشان میدهد كه تفاوت
میان این دو گروه رانندگان در مقیاس روان رنجوری
معنادار است.
یعنــی رانندگانی كه ســابقة تصادف داشــتند،
در مقیــاس روانرنجوری نمرة بیشــتری گرفتند.
همچنیــن ،تفــاوت میانگین دو گــروه در مقیاس
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توافقپذیــری معنادار اســت .یعنــی رانندگانی كه
سابقة تصادف داشتند ،در مقیاس توافقپذیری نمرة
كمتری گرفتنــد .تفاوت میانگین دو گروه رانندگان
در مقیاس برونگرایــی و در مقیاس تجربهگرایی و
مسئولیتپذیری معنادار نبود[ظفری ،رئیسی اردلی
و سهرابی.]1394 ،
 éپژوهش دیگر مطالعهای است كه روی تأثیرات
پنج عامل شــخصیت روی هوش هیجانی در برخی
از شــركتهای ایرانی در شــهر تهران انجام شــد.
در این پژوهش از دو پرســشنامه اســتفاده شد كه
یكــی از آنها پرســشنامة اســتاندارد مككری و
كوســتا ( )1992بود و برای اندازهگیری رفتارهای
شخصیتی كه روی هوش هیجانی تأثیر میگذارند،
از آن استفاده شد .نتایج نشان دادند ،رابطة مثبت و
معناداری بین چهار بعد برونگرایی ،تطابقپذیری ،با
وجدان بودن و گشودگی با هوش هیجانی وجود دارد.
همچنیــن نتایج گواه آن بود كه بین روانرنجوری و
هوش هیجانی رابطة معناداری وجود ندارد[دهقانان
و همكاران.]2014 ،
éبررســی رابطة بیــن ویژگیهای شــخصیتی با
عملكرد شــغلی كاركنــان رســتههای مأموریتی
(آگاهی ،راهور و انتظامی) فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ ،هدف انجام پژوهشی بود كه توسط باباییان
و همكارانش در ســال  1393به انجام رســید .ابزار
استفاده شده در این پژوهش ،پرسشنامة استاندارد
فرم كوتاه نئو بود .نتایج تحقیق نشــان دادند ،بین
ویژگیهای شــخصیتی برونگرایی ،ثبات عاطفی،
انعطافپذیــری ،دلپذیــر بودن و عملكرد شــغلی
كاركنان رستهها مأموریتی فرماندهی انتظامی تهران
بزرگ ،رابطة معناداری وجود ندارد و تنها بین ویژگی
مســئولیتپذیری و عملكرد شــغلی كاركنان این
رستهها این ارتباط معنادار است .همچنین ،بررسیها
نشان میدهند ،سطح مسئولیتپذیری در رستههای
انتظامی و آگاهی یكسان است ،ولی مسئولیتپذیری
در رســتة راهور پایینتر از دو رستة عملیاتی دیگر
است [باباییان ،سامانی و كرمی.]1393 ،
لیائویانگ 12در ســال  2012به بررســی اثرات
شــخصیت بر رفتار رانندگی مخاطرهآمیز و درگیر
تصــادف رانندگان چینــی پرداخت .نتایج نشــان
دادند ،صفات شــخصیت نقش مهمی در پیشبینی
رفتــار پرخطر رانندگان چینی دارد .برای بررســی
ویژگیهای شــخصیتی رانندگان مذكور از مدل 5
عاملی شخصیت استفاده گردید(.یانگ)2012 ،

پیشینة پژوهش دربارة منابع قدرت

محققان زیــر از جمله پژوهشــگرانی بودهاند كه
كوشــیدهاند ،منابع قدرت و تأثیرات آن را شناسایی
كنند:
 éرئیسی و اسدزاده در سال  2015پژوهشی
انجــام دادند تــا ارتباط بیــن قدرت پــاداش را با
ســبكهای 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 میشد .این مطالعه كه با تحلیلهای
رگرسیون انجام گرفت ،از نوع توصیفی بود و جامعة
آماری آن شامل تمامی مدیران دبیرستانهای شهر
بیرجند میشد .نتایج نشان دادند ،رابطة قابلتوجهی
بین اصول قدرت پاداش و انطباق بهعنوان یك سبك
مدیریتی تعــارض وجود دارد .اما رابطة قابلتوجهی
بین اصول قدرت پاداش و چهار سبك دیگر مدیریت
تعارض وجود ندارد[ .رئیسی و اسدزاده.]2015 ،
 éدر ســال  2012رابطة فرایند تأثیرگذار قدرت
بر رهبری موضوع تحقیقی شد كه در آن پنج منبع
قدرت به دو گروه اصلی تقســیم شدند و تأثیر آنها
روی رهبری بررســی شــد .نتایج این تحقیق نشان
دادند ،منابع قدرت شخصی عموماً ارتباط قویتری
با رضایت شــغلی كاركنان و عملكرد شــغلی آنها
نســبت به قــدرت ســازمانی دارد و درك از قدرت
موجب توانمندســازی و ایجاد راهبردی مهم برای
پیشــبرد فعالیتها میشــود .از طرف دیگر ،قدرت
اجبار بهعنوان یك قدرت ســازمانی ،رابطهای منفی
با عملكرد دارد .در انتها نیز بیان میشــود كه نباید
منابــع قدرت را از یكدیگر جدا كرد و گاه مناســب
است كه رهبران از چند منبع قدرت بهطور همزمان
استفاده كنند[2012و.]unneburg
 éنتیجه تحقیقی در ســال  2008بدین 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 میشود .تحلیلهای چند متغیره
نشان دادند ،انطباق بیشتر زیردستان با پایگاههای
قدرت نرم ،تأثیر بیشــتری نســبت به پایگاههای
خشن قدرت دارد2008[.و]Gup ta & Sharan

مدل مفهومی پژوهش

نمودار .1مدل پیشنهادی بررسی رابطة ویژگیهای

شــخصیتی مدیران با منابع قدرت در شــركتهای
مشاور مهندسی

فرضیه تحقیق

فرضیة اصلی :ویژگیهای شخصیتی مدیران بر
منابع قدرت آنها در شــركتهای مشاور مهندسی
تأثیر مستقیم دارد.

فرضیههای فرعی:

ی شــخصیتی برونگرایــی مدیران تأثیر
 .1ویژگ 
مثبتی بر منابع قدرت آنها در شــركتهای مشاور
مهندسی دارد.
ی شــخصیتی باوجدان بودن مدیران تأثیر
 .2ویژگ 
مثبتی بر منابع قدرت آنها در شــركتهای مشاور
مهندسی دارد.
ی شــخصیتی دلپذیر بودن مدیران تأثیر
 .3ویژگ 
مثبتی بر منابع قدرت آنها در شــركتهای مشاور
مهندسی دارد.
ی شــخصیتی انعطافپذیری مدیران تأثیر
 .4ویژگ 
مثبت بر منابع قدرت آنها در شــركتهای مشاور
مهندسی دارد.
ی شــخصیتی روانرنجوری مدیران تأثیر
 .5ویژگ 
مثبتی بر منابع قدرت آنها در شــركتهای مشاور
مهندسی دارد.

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
میشود

روش و نوع پژوهش

بهمنظور گردآوری دادهها از دو پرســشنامه برای
ســنجش رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و منابع
قدرت اســتفاده شــد كه یكی از آنها پرسشنامة
محقق ساختة پنجعاملی جدید شخصیت ،و دیگری
13
پرسشنامة استاندارد شدة منابع قدرت شرایخیم
و هینكین 14بود.
برای تجزیه و تحلیل دادهها متناسب با هدفهای
پژوهش ،از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی ،و در
سطح آمار توصیفی ،برای تحلیل دادههای پژوهش
عالوه بر نرمافزارهای آماری مرتبط ،از شاخصهای
آماری ماننــد فراوانی ،درصد ،میانگیــن و انحراف
استاندارد استفاده شد .در سطح آمار استنباطی نیز
15
بــه نرمالیزه كردن دادهها از طریــق آزمون «»ks
بررســی روایی و تأیید مدل از طریق تحلیل عاملی
تأییدی ،و برای تعیین روابط معناداری از مدلیابی
معادالت ساختاری برای بهرهگرفته شد.
«مدلیابی معادلة ســاختاری» یك تكنیك چند
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متغیری كلی و بسیار نیرومند از خانوادة رگرسیون
چند متغیری است كه به پژوهشگر امكان میدهد،
مجموعهای از معــادالت رگرســیون را به گونهای
همزمــان مورد آزمون قــرار دهد[هومن ]1390 ،و
به بررســی همزمان روابط بین متغیرهای مختلف
بپــردازد2012[.و  .]Hoyleاهمیت این تكنیك در
پژوهشهای علوم انســانی و آموزش علوم سالمتی
از آنجاســت كه غالبــاً در این حــوزه از مطالعات،
پژوهشگران به بررسی روابط بین متغیرهای مختلف
در قالب مدل یا شبكهای از روابط میپردازند .بنابراین
آنــان مبتنی بر فرضیههای 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 همبستگی جزئی استفاده شد ،چرا كه مدل
دو سطحی بود ،متغیرها دارای بعد یا شاخص بودند
و رابطة خطی این همبستگی را اندازهگیری میكرد.
الزم به ذكر اســت ،تمامی عملیات فوق با استفاده
از نرمافزارهــای « »SPSSو « »Smart PLSانجــام
گرفت.

جامعة آماری و حجم و اندازة نمونه

جامعة آماری پژوهش حاضر شامل مدیران میانی
(با توجه به محدودیتهــای پژوهش مبنی بر عدم
پاسخگویی و ســوگیری مدیران ارشد) شركتهای
مشاور مهندســی منتخب اســت كه برای انتخاب
آنها ،از روش نمونهگیری خوشــهای استفاده شد.
بدین شرح كه درجههای  2 ،1و  3خدمات مشاورة
شركتهای مشاور مهندســی از یك طرف و تعداد
كاركنان آنها ( 1تا  9نفــر 10 ،تا  49نفر ،بیش از
 50نفر) از طرف دیگر ،خوشــهها را تشكیل دادند و
در خوشهبندی براســاس تعداد كاركنان ،از تعاریف
ب مركز آمار استفاده شد.
مندرج در كتا 
شــركتهای مشاور مهندســی واقع در تهران ،به
دلیل در دسترس بودن آنها و همچنین واقع بودن
جامعة مهندســان مشاور در شــهر تهران ،انتخاب
شــدند .به دلیل ملموستر بــودن منابع قدرت در
ســازمانهای بزرگ ،خوشــة شــركتهای مشاور
مهندســی واقع در تهــران و دارای رتبة  1انتخاب
شــدند كه دارای كاركنان (كارشناس) باالتر از 50
نفر هســتند .نمونههای در نظر گرفته شده در این
پژوهش مشــتمل بر  164مدیر میانی از  32شركت
منتخب مشــاور مهندســی بود كه بهصورت تمام
شماری انتخاب شدند.

34

رشد آموزش فنیوحرفهای و کاردانش | دورۀ سیزدهم | شمارۀ  | 2زمستان 1396

ابزار گردآوری اطالعات

پرسشنامة این تحقیق پرســشنامة بسته پاسخ
بــا مقیاس طیف «لیكرت» بود كــه به انضمام نامه
و دســتورالعمل تكمیل آن ارســال شــد .بهمنظور
گردآوری دادهها برای سنجش رابطة بین ویژگیهای
شــخصیتی مدیران و منابع قدرت از دو پرسشنامه
اســتفاده شــد كه یكی از آنها پرسشنامة محقق
ســاختة پنج عاملی جدید شــخصیت ( 58سؤال با
خالصه كردن از طریق بار عاملی پرسشنامه NEO-
 ) FFlبود و دیگری پرسشنامة استاندارد شدة منابع
قدرت شــرایخیم و هینكین ( 20سؤال) .اطالعات
پرســشنامة دوم در مقیــاس لیكــرت جمعآوری
میشــود و از نوع بسته پاسخ اســت كه در مقیاس
پنجتایی لیكرت از خیلی كم (كام ً
المخالف) تا خیلی
زیاد (كام ً
الموافق) 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 بهصورت 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 .]47 :1390 ،در
این پژوهش از پرسشنامة اســتاندارد منابع قدرت
استفاده شــده اســت .ضریب پایایی محاسبه شده
توســط عابدی ( )1385برای منبــع قدرت قانونی
 ،83مرجعیت  ،0/89تخصص  0/79و پاداش  0/7و
توسط پورقاز و محمدی ( )1390برای منبع قدرت
قانونی  ،0/71مرجعیت  ،0/74تخصص  ،0/78اجبار
 0/67و پاداش  0/67محاســبه شد .روایی و پایایی
پرسشنامة محقق ســاخته ویژگیهای شخصیتی
مدیران نیز با بررسی اعتبار همگرای و آن همچنین
شاخصهای پایایی تركیبی و آلفای كرونباخ به شرح
جدول  1اثبات شد .شاخص برازش منحنی نیز نشان
از برازش مناسب مدل دارد.

یافتههای پژوهش در بخش آمار توصیفی

جدول  2نشان میدهد كه كدامیك از متغیرهای
پژوهش دارای میانگین بیشــتر یا كمتــر از مقدار
متوســط ،چولگی مثبت یا منفی و كشیدگی مثبت

یا منفی هســتند .ضمناً با تجمیع طبقهبندیهای
صورت گرفتــه ،میتوان بهطور خالصه گفت ،بخش
اعظم نمونــة آماری پژوهش حاضر را مدیران میانی
مرد متأهل تشــكیل میدادند كه كمتر از  50سال
ســن داشتند ،دارای مدرك دانشــگاهی بودند ،و با
ســابقة  5تا  10ســال بر كمتر از  10نفر مدیریت
میكردند.
متغیرهای پنهان

AVE

انعطافپذیری

0/918 0/528

R2

CR

جدول  .1شاخصهای روایی ،پایایی و برازش مدل
CR

R2

0/9

تخصص

0/734

0/917

0/118

0/878

0/958

اجبار

0/651

0/881

0/631

0/817

قانون

0/632

0/873

0/682

0/808

0/619

0/867

0/656

0/795

0/88

0/491

0/818

0/901

0/598

0/883

آلفای كرونباخ متغیرهای پنهان AVE

با وجدان بودن

0/73

برونگرایی

0/636 0/918 0/528

0/9

دلپذیر بودن

0/794 0/941 0/619

0/93

مرجعیت

روانرنجوری

0/554 0/889 0/548

0/861

پاداش

0/648

0/964

منابع قدرت

0/668

0

ویژگیهای شخصیتی 0/966 0/688

R2
آلفای كرونباخ

0/76

0/513 0/964

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
ك «تحلیل عاملی تأییــدی» 16و از روش
از تكنیــ 
17
«حداقل مربعات جزئی» استفاده شد.

AVE

R2

GOF

AVE

0/79

0/604 0/765

جدول  .2شاخصهای توصیفی برای متغیرهای تحقیق
كشیدگی

متغیر تحقیق اندازه نمونه میانگین

میانه انحراف معیار چولگی كشیدگی متغیر تحقیق اندازه نمونه میانگین میانه انحراف معیار چولگی

با وجدان بودن

164

1/563

1/583

0/267

-0/683 -0/25

پاداش

164

3/5 3/579

0/193

0/349

-0/13

دلپذیر بودن

164

1/306

1/333

0/242

-0/281 0/345

اجبار

164

1/25 0/887

0/412

-0/133

-1/734

انعطافپذیری

164

2/031

2

0/225

0/898

0/167

قانون

164

3/5 3/438

0/202

0/136

-0/86

برونگرایی

164

1/337

1/25

0/412

-1/48 0/265

مرجعیت

164

3/5 3/561

0/178

0/129

0/414

روانرنجوری

164

1/227

1/333

0/293

1/178 0/274

تخصص

164

3/5 3/418

0/301

-0/793

0/135

جدول .3نتایج آزمون كلمو گروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش
Z

Sig

نتیج ه نرمالیتی

با وجدان بودن

Z

Sig

پاداش

3/833

0

نرمال نیست

با وجدان بودن

2/366

0

نرمال نیست

4/136

0

نرمال نیست

دلپذیر بودن

1/813

0/003

نرمال نیست

اجبار

0

نرمال نیست

انعطافپذیری

2/42

0

نرمال نیست

قانون

3/121

نرمال نیست

برونگرایی

2/71

0

نرمال نیست

مرجعیت

3/985

0

نرمال نیست

روانرنجوری

3/14

0

نرمال نیست

تخصص

3/567

0

نتیجه نرمالیتی متغیرهای تحقیق

یافتههای پژوهش در بخش آمار استنباطی

پس از توزیع پرسشنامة استاندارد منابع قدرت و
پرسشنامة محقق ساختة ویژگیهای شخصیتی در
میان افراد نمونة آماری ،نتایج آزمون  ksبه شــرح
جدول  3نشان داد كه:
الف) هیچ یــك از متغیرهای تحقیق در خصوص
ویژگیهای شخصیتی دارای توزیع نرمال نیستند.

با توجه به اینكه مقدار آمارةتی خارج بازة بحرانی
اســت (بیشتر از  2/58شده اســت) ( ،)P >0/01با
احتمال  95درصد ادعــای محقق در فرضیة اصلی
مبنی بر اینكه «ویژگیهای شــخصیتی مدیران بر
منابع قدرت تأثیر معنیداری دارد» ،تأیید میشود.
با توجه بهوجود ضریــب بتای مثبت میتوان گفت
ویژگیهای شــخصیتی مدیران بر منابع قدرت در
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جدول  .4نتایج معادالت ساختاری برای بررسی فرضیة اصلی و فرضیههای فرعی تحقیق
بتا

t

R2

وضعیت فرضیه

جهت رابطه

فرضیههای تحقیق

فرضیه

0/788

26/567

0/622

تأیید

+

1

برونگرایی← منابع قدرت

0/149

2/178

تأیید

+

2

با وجدان بودن← منابع قدرت

0/001

1/045

رد

3

دلپذیر بودن ←منابع قدرت

0/115

2/686

ویژگیهای شخصیتی ←منابع

اصلی

فرعی

قدرت

تأیید

+

4

انعطافپذیری ←منابع قدرت

0/400

5/977

تأیید

+

5

روان رنجوری← منابع قدرت

0/419

6/858

تأیید

+

شركتهای مشاور مهندسی تأثیر مستقیم و مثبت
دارد .ضریــب تعییــن  R2برای منابع قــدرت برابر
 0/622شد ،بنابراین ویژگیهای شخصیتی مدیران
 62/2درصــد از تغییرات منابع قــدرت را توضیح
میدهــد كه با توجه به جــدول  ،4رابطة مذكور در
زمرة روابط متوســط قرار میگیــرد؛ هر چند كه به
طبقة روابط قوی نزدیك اســت .بههمین ترتیب و با
توجه به ضریب مندرج در جدول  4میتوان گفت كه
فرضیههای فرعی  4 ،3 ،1و  5مورد تأیید هستند و
رابطة معنیداری آنها از نوع مستقیم است.

بحث و نتیجهگیری

پیرامون فرضیة فرعی  :1ارتباط معنادار میان
ی شــخصیتی برونگرایــی و منابع قدرت (به
ویژگ 
استناد جدول  )5ناشی از ارتباط معنادار میان ویژگی
شــخصیتی مذكور با منابع قدرت تخصص ،اجبار،
قانون و پاداش است از نتایج پژوهشهای باریك و
موری 18با موضوع روابط بین پنج ویژگیشخصیت
و منابع قدرت اســتوارت 19و گرك 20در خصوص
رابطة بین ویژگی شــخصیتی برونگرایی و عملكرد
در فــروش ،پورتر و همكارانش با موضوع رفتارهای
پشتیبان از تیمسازی ،و جاج و همكارانش با موضوع
شــخصیت و رهبری ،با روابط معنادار نتیج ه گرفته
شــده از فرضیة فرعی  1پژوهش حاضر (رابطة بین
ی شخصیتی برونگرایی و منابع قدرت تخصص،
ویژگ 
اجبار ،قانون و پاداش) همخوانی دارد.
پیرامون فرضیة فرعی :2فقدان ارتباط معنادار
میان ویژگی شخصیتی با وجدان بودن و منابع قدرت
(به اســتناد جدول  )5ناشی از نبودن رابطة معنادار
میان ویژگی شخصیتی مذكور و منابع قدرت قانون
و مرجعیت است .نتایج به دست آمده از پژوهشهای
جاج و همكارانش با موضوع شــخصیت و رهبری و
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0/677

میرزازاده در خصوص ویژگیهای روانشــناختی
كارآفرینان ،با روابط بیمعنای نتیج ه گرفته شده از
فرضیة فرعی  2پژوهش حاضــر (فقدان رابطه بین
ی شــخصیتی با وجدان بــودن و منابع قدرت
ویژگ 
مرجعیت و قانونی) همخوانی دارد.
پیرامون فرضیــة فرعی  :3وجــود ارتباط
ی شــخصیتی دلپذیر بودن
معنادار میان میان ویژگ 
و منابع قدرت (به اســتناد جدول  )5ناشی از رابطة
ی شــخصیتی مذكــور و منابع
معنــادار میان ویژگ 
قدرت تخصص و پاداش اســت .نتایج به دست آمده
از پژوهشهــای سالگادو و همكارانش در خصوص
رابطة بین ویژگیهای شخصیتی و معیارهای عملكرد
شغلی و نادریان جهرمی و امیر حسینی با عنوان
بررسی رابطة ویژگیهای شخصیتی و دموگرافیكی
مدیران با مهارتهای شغلی ،با روابط معنادار نتیجه
گرفته شده از فرضیة فرعی  3پژوهش حاضر (رابطة
ی شــخصیتی دلپذیر بودن و منابع قدرت
بین ویژگ 
تخصص و پاداش) همخوانی دارد.
پیرامون فرضیة فرعی :4وجود ارتباط معنادار
ی شخصیتی انعطافپذیری و منابع قدرت
میان ویژگ 
(به استناد جدول  )5ناشی از رابطة معنادار میان ویژگی
شخصیتی مذكور و منابع قدرت اجبار ،قانون ،مرجعیت
و پاداش اســت .نتایج به دســت آمده ا زپژوهشهای
كركولیان 21و مســارا 22با موضوع عوامل مرتبط با
پایگاههای قدرت و ویژگیهای شخصیتی پنج عاملی،
ویــت 23و همكارانش با موضوع اثــرات متقابل بین
ویژگیهای شخصیتی انعطافپذیری و با وجدان بودن
بر عملكرد شــغلی ،ریسمانچیان با موضوع قابلیت
ی شخصیتی
پیشبینی عملكرد شــغلی توسط ویژگ 
انعطافپذیری در مشاغلی خاص و خاكپور و همكارانش
در خصوص رابطة بین ســازگاری (انعطافپذیری) و

شــغلی و جاج و همكارانش با موضوع شــخصیت و
رهبری ،با روابط معنادار نتیجه گرفته شده از فرضیة
فرعی  5پژوهش حاضر (رابطة بین ویژگی شخصیتی
روانرنجوری و منابع قدرت پاداش ،اجبار ،مرجعیت
و قانون) همخوانی دارد.

عملكرد شغلی مدیران ،با روابط معنادار نتیجه گرفته
شــده از فرضیة فرعی  4پژوهــش حاضر (رابطة بین
ی شخصیتی انعطافپذیری و منابع قدرت پاداش،
ویژگ 
اجبار ،مرجعیت و قانون) همخوانی دارد.
پیرامون فرضیة فرعی :5وجود ارتباط معنادار
ی شخصیتی روانرنجوری و منابع قدرت
میان ویژگ 
(به اســتناد جدول )5ناشــی از رابطة معنادار میان
ویژگی شــخصیتی مذكــور و منابع قــدرت اجبار،
تخصص ،قانون و مرجعیت است .نتایج به دست آمده
از پژوهشهای كركولیان و مســارا با موضوع عوامل
مرتبط با پایگاههای قدرت و ویژگیهای شــخصتی
پنج عاملی ،سالگادو و همكارانش در خصوص رابطة
بین ویژگیهــای شــخصیتی و معیارهای عملكرد

پیرامون فرضیة اصلی:

وجود رابطة معناداری فرضیة اصلی با موضوع رابطة
ویژگیهای شــخصیتی مدیــران و منابع قدرت در
شركتهای مشاور مهندسی ،ناشی از رابطة معنادار
ی برونگرایی ،دلپذیر بودن ،انعطافپذیری
چهار ویژگ 
و روانرنجوری بر منابع قدرت اســت كه تحتچهار
فرضیة فرعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و اكثر
نتایج آنها به تأیید سایر پژوهشهای مشابه رسید.

جدول  .5سایر یافتههای معادالت ساختاری برای بحث و نتیجهگیری فرضیة اصلی و فرعی تحقیق
فرضیه

بتا
0/069 0/136 0/132 0/224
0/477
0/062

سایر یافتههای در فرضیههای فرعی

0/295 0/272 0/171
0/346
0/03
0/196
0/482

دلپذیر بودن> قانون

تأیید

+

تأیید

+

تأیید

+
رد

تأیید

+

رد
0/424

روان رنجوری> قانون

0/093

0/538

t
0/981 2/893 2/572 3/637
6/543
9/058
5/963 3/397 3/303
4/648

تأیید

+

برونگرایی> قانون

2/409 0/457

تأیید

+

5/894

تأیید

+

0/102

تأیید

+

انعطافپذیری > پاداش

0/564

تأیید

+

روان رنجوری> پاداش

0/279 0/104 0/222

0/833

R2
0/534

بتا
0/185
0/37
0/088 0/068
0/024
0/12
0/123

تأیید

+

دلپذیر بودن> پاداش

رد

0/323

تأیید

+

با وجدان بودن> قانون

رد

مرجعیت

رد

0/375

+

با وجدان بودن>

برونگرایی> پاداش

انعطافپذیری > قانون

دلپذیر بودن> تخصص

رد
تأیید

برونگرایی> مرجعیت

با وجدان بودن> پاداش

روان رنجوری> تخصص

برونگرایی> تخصص

تأیید

+

دلپذیر بودن> مرجعیت

رد

2/794

تخصص

تأیید

+

تأیید

+

2/637

با وجدان بودن>

t

دلپذیر بودن> اجبار

1/275 1/794 5/962 2/893

برونگرایی> اجبار

روانرنجوری> مرجعیت

تأیید

+

تأیید

+

3/302 1/084 0/332

انعطافپذیری> تخصص

با وجدان بودن> اجبار

انعطافپذیری> مرجعیت

جهت رابطه

0/361

روان رنجوری> اجبار

انعطافپذیری> اجبار

رابطه

R2

فرضیههای تحقیق

وضعیت فرضیه /جهت

فرضیههای تحقیق

وضعیت فرضیه/

رد
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بــا توجه به نتایــج تحلیلی فرضیههــای فرعی و
همچنیــن نتایج مندرج در جدول  5میتوان چنین
نتیجه گرفت كه در شــركتهای مشاور مهندسی،
انتخاب منبع قدرت مناســب بــرای مدیران دارای
ویژگی شــخصیتی برونگرایــی ،انعطافپذیری و
روانرنجــوری ،منبع قدرت قانــون و دارای ویژگی
شخصیتی دلپذیر بودن منبع قدرت تخصص است.
پینوشتها

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

فصــل جـــديـــد
فصــل بــرداشــت

گزارش تقدیر از برگزیدگان پانزدهمین
دورۀ مسابقــــات علمیكاربـــــردی
هـنــرسـتــانهــای كــــاردانــش
مراســم اختتامیة پانزدهمین دورة مســابقات
علمیكاربردی هنرستانهای 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 آموزشوپرورش ،اســتاندار و مدیر كل
آموزشوپرورش استان آذربایجان غربی ،و جمعی از
مقامات این استان برگزار شد ،با اهدای لوح تقدیر و
جوایز ،از  117برگزیدة مرحلة كشوری این مسابقات
تجلیل بهعمل آمد.

فریــدون ســید مصطفــوی ،مدیــر كل
آموزشوپرورش استان آذربایجان غربی در آغاز این
مراســم ،ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان حاضر
در مراســم ،گفت« :خیلی خوشحال و خوشوقتم
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
هنرســتانها (محل برگزاری آزمونها) داشــتیم،

تبسمی كه در چهرههای شما عزیزان هنرجو دیدیم،
خستگی از تن ما زدود».
مدیر كل آموزشوپرورش استان آذربایجان غربی
در ادامــه گفت« :امروز یكی از روزهایی اســت كه
آموزشوپرورش كشــور به فصل جدیدی از حیات
خود ،یعنی فصل برداشــت رسیده اســت .امروز ما
معلمان ،مربیان ،نیروهای ستادی ،رؤسای مدارس،
همه و همه آمدهایم تا حاصل كار خودمان را ببینیم.
شما هنرجویان با استعداد ،كارآفرینان فردا ،كارنامة
كاری ما هســتید .امروز آموزشوپرورش به واسطة
ی شــما ،خودش را به جامعه نشان میدهد
توانمند 
و نقش خود را در آیندة جامعه به نمایش میگذارد.
از شــما دانشآمــوزان انتظار داریم كــه هر آنچه
آموختهایــد ،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
كردهایــم بهصورت عملی به ندای رهبر عزیزمان كه
امســال را ســال اقتصاد مقاومتی ،تولید و اشتغال
نامگذاری فرمودهاند ،پاســخ بدهیم .امیدوارم كه در
این مسابقات كه در باغشهر زیبای ارومیه برگزار شد،
به شما خوش گذشته باشد .از زحمات همة همكارانم
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فریدون سید
مصطفوی مدیركل
آموزشوپرورش
استان آذربایجان
غربی :از هنرجویان
انتظار داریم كه هر
آنچه آموختهاند،
در زندگی خود
بهكار بندند و گره از
اقتصاد و علم كشور
بگشایند

مهندس آذركیش:
داشتن مهارت ضامن
اشتغال پایدار در
كشور است

در اســتان كه سعی كردند به نحو احسن در خدمت
شما دانشآموزان عزیز باشند ،تشكر ویژه دارم».

گزارش مدیــر كل دفتــر آموزشهای
كاردانش از این دورة مسابقات

ســید مصطفی آذركیش ،مدیــركل «دفتر
آموزشهــای كاردانــش» وزارت آموزشوپرورش،
ســخنران بعدی این مراسم بود كه گزارشی از روند
برگزاری پانزدهمین دورة مســابقات علمیكاربردی
هنرســتانهای كاردانش كشــور ارائه كرد و گفت:
«دفتر آمو زشهای كاردانش وزارت آموزشوپرورش،
در راســتای كیفیتبخشی به آموزشهای 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 توانمندیهای
هنرجویــان و قابلیتهای هنرســتانهای كاردانش
كشور ،هر ساله مسابقات علمیكاربردی را در سطح
هنرستانهای كاردانش كشــور برگزار میكند .این
مسابقات در سه سطح منطقهای ،استانی و كشوری
برگزار میشوند.
پانزدهمین دورة این مسابقات با  37عنوان آزمون
مهارتــی در چهار زمینة صنعت ،هنر ،كشــاورزی و
خدمات در سال تحصیلی  96ـ  1395در  100رشتة

دكتر فیض:
دانشگاههای مطرح
دنیا ،در پذیرش
دانشجو ،كسانی
را جذب میكنند
كه كارآفرین و
تحولآفرین باشند
40
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مهارتی برگزار شد».
وی افزود« :مرحلة منطقهای این مسابقات با حضور
 120هزار هنرجوی ســال سوم در سراسر كشور در
دو بخش تئوری و عملی استاندارد مهارت برگزار شد
كــه از میان آنها 16 ،هزار و  178هنرجو به مرحلة
اســتانی راه پیدا كردند .ایــن هنرجویان در رقابت
تئوری و عملی اســتانی كه در زمستان سال 1395
بهصورت هماهنگ و با ســؤاالت یكسان برگزار شد،
شركت كردند كه  2937نفز از آنها برای شركت در
آزمون تئوری مرحلة كشوری انتخاب شدند.
برگزیــدگان مرحلة اســتانی این مســابقات در
تاریــخ  25فروردینماه امســال ( )1396در آزمون
تئوری استاندارد مهارت كشوری شركت كردند كه
 261هنرجــو ( 140پســر و  121دختر) به مرحلة
عملی كشــوری راه یافتند .مرحلــة عملی این دوره
از مسابقات ،به میزبانی اســتان آذربایجان غربی ،از
تاریخ  19تا  21تیرماه  1396در ارومیه برگزار شد و
 117نفر از آنها موفق شدند ،رتبههای اول تا سوم
كشــوری پانزدهمین دورة مسابقات علمی كاربردی
هنرســتانهای كاردانش را به خود اختصاص دهند
كه امروز از آنها تجلیل به عمل میآید».
مهندس آذركیش در ادامه ،با اشاره به نامگذاری
امسال بهعنوان ســال تولید و اشتغال از سوی مقام
معظم رهبری ،گفت« :داشتن مهارت ضامن اشتغال

پایدار در كشور است و آنچه كه ما در شاخ ة كاردانش
برنامهریزی میكنیم ،متناسبسازی آموزشهایمان
با نیاز بــازار كار اســت .حضور همة مســئوالن از
دســتگاههای 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 كردهایم كه بتوانیم در رقابتهای 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 كردهاند ،جزو
بهترینها و رتبة اول كشــور هســتند و به فرمایش
مقام معظم رهبری ،جزو نخبگان مهارتی محسوب
میشوند».

دكتر فیض :درس خواندن كافی نیست.

دكتــر مهدی فیض معــاون پرورشــی وزارت
آموزشوپرورش سخنران دیگر این مراسم بود.
او گفت« :این مســابقات بهانهای است برای اینكه
دامنة فعالیتهای خودمان را در دورة تحصیل توسعه
بدهیم».
وی ســپس خطاب به هنرجویان گفت« :مطمئن
باشــید كه اگر بهعنوان یــك دانشآموز 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 میكنند ،هر چــه معدل باالتری
كسب كنند ،میتوانند انسان موفقتری شوند ،الزاماً
درســت نیســت .حتی االن برخی از دانشگاههای
مطرح دنیا ،در پذیرش دانشجو ،صرفاً معدلهای باال
را جذب نمیكنند .آنها معتقدند كســی كه معدل
باالیی گرفته ،معلوم است كه هیچ كار دیگری نكرده
و فقط درسخوانده اســت و كســی كه فقط درس
خوانده را جذب نمیكننــد .چون آنها میخواهند
كســی را جذب و تربیت كنند كه برای جامعهشان
كارآفرین ،جریانســاز و تحولآفرین باشد .لذا شما
هنرجویان كــه عالوه بر درس خوانــدن ،مأموریت
دیگری را هم دنبــال میكنید و مهارت میآموزید،
مطمئن باشید كه مسیر درستی را انتخاب كردهاید».
مهدی فیض در پایان گفت« :برنامهای كه امروز
معاونت آموزش متوسطه در پیش گرفته است ،ما هم

در معاونت پرورشی از طریق دیگری دنبال خواهیم
كرد .ما در حوزة فعالیتهای فرهنگی ،هنری و قرآنی،
برنامهریزی و طراحی كردهایم كه دانشآموزان 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 آموزشوپرورش نیز در این مراسم
طی ســخنانی ،ضمن تشــریح اهداف برگزاری این
مسابقات ،گفت« :شناسایی استعدادهای برتر شاخة
كاردانش و شاخة مهارتی ،و معرفی آنها به جامعه،
از اهداف مهم برگزاری این مسابقات است».
وی افــزود« :جامعة ما عالوه بر اینكه به ذهنهای
توانمند نیاز دارد ،بــه افراد دیگری هم نیاز دارد كه
میتوانند آنچه را در ذهــن دارند ،بهعمل ،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 میشود،
باید توجه داشــته باشــیم كه این امر بدون منابع
انسانی الزم محقق نمیشود 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
كام ً
ال حرفهای و در حد اســتانداردهای مورد قبول
بازار است».
وی خطاب به هنرجویان گفت« :اینكه مســئوالن
كشــور محبت كردهاند و از سراســر كشور تشریف
آوردهاند كه در این مراسم شركت كنند ،به این دلیل
اســت كه از توانمندیها و ظرفیتهای شــما بهره
ببرند .این امر نشاندهندة آن است كه شما عزیزان
بهخوبی توانســتهاید ،ظرفیتهــا و توانمندیهای
خودتان را به جامع ه نشــان دهیــد و عزیزان ما هم
پذیرفتهاند كه از این ظرفیتها میشود برای توسعة
علمی و مهارتی كشور بهره برد».
معاون آموزش متوســطة وزارت آموزشوپرورش
در ادامــه بــه مصوبات دولت در جهــت حمایت از
اشــتغال ،مهارتآموزی ،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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ایجاد فرصتهای شغلی اشاره كرد و گفت«:آخرین
دســتورالعملی كــه از ســوی دولت ابالغ شــده،
زمینهســازی برای ایجاد  970هزار شــغل در سال
 1396اســت كه امیدواریم شــما هنرجویان عزیز
كه دارای مهارتهای كافی هســتید ،در این زمینه
نقشآفرینــی كنید و به دولت تدبیــر و امید برای
دستیابی به اهداف اقتصادی كشور كمك كنید تا با
شتاب بیشتری قدم بردارد».

استاندار آذربایجان
غربی :جوانانی كه
در حوزههای مهارتی
و كاربردی آموزشی
میبینند ،برای
اشتغال خود هیچ
مشكلی ندارند

مدیرعامل صندوق
كارآفرینی
امید :برگزاری
این مسابقات،
موجب شناسایی
استعدادهای مهارتی
در سطح ملی است
42

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

مهندس قربانعلی سعادت ،استاندار آذربایجان
غربی ،یكیدیگر از ســخنرانان این مراســم بود كه
بر ضرورت توســعة آموزشهای كاربردی ،مهارتی و
یوحرفهای در كشور تأكید كرد .وی گفت« :یكی
فن 
از نیازهای جدی امروز جامعة ما ،توسعة آموزشهای
كاربردی ،مهارتی ،و فنیوحرفهای است».
وی افــزود« :جوانانی كــه در حوزههای مهارتی و
كاربردی آموزشــی دیدهاند و تجربــه پیدا كردهاند،
برای اشتغال خود هیچ مشكلی ندارند .چون كشور به
آنها نیاز دارد .اما متأسفانه كسانی كه فارغالتحصیل
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 فارغالتحصیالنی كه
تحویل جامعه میدهد ،به تجدیدنظر اساسی دست
بزند .زیرا امــروز اكثر بیكاران ما را فارغالتحصیالن
دانشگاهها تشكیل میدهند».
اســتاندار آذربایجان غربی در ادامه ،ضمن حمایت
از حركت جدید وزارت آموزشوپرورش در توســعة
آموزشهای مهارتی ،فنیوحرفــهای گفت« :اینكه
امروز وزارت آموزشوپــرورش چنین برنامههایی را
اجرا میكند و دانشآموزان را به سمت آموزشهای
كاردانش و فنیوحرفــهای هدایت میكند ،در واقع
پاســخگویی 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
آموزشهــای علمیكاربردی بــرای جوانانمان نیاز
داریم .چون ما ظرفیت توســعةبخش كشاورزی را
نداریم ،اما ظرفیت ارتقای بخش كشــاورزی ،یعنی
خروج از كشــت ســنتی را داریم كه بــرای اینكار
نیازمند توسعة آموزشهای علمیكاربردی هستیم».
مهندس سعادت سپس به رشــتههایی كه در
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این دوره از مســابقات علمیكاربردی هنرستانهای
كاردانش حضور داشتند ،اشاره كرد و گفت« :وقتی
من در اینجا اسامی رشتههای این دوره از مسابقات
را شنیدم كه هنرجویان عزیز در آنها مهارت و رتبه
كســب كرده بودند ،به وجد آمدم و ذوقزده شــدم.
چون هر یك از این رشــتهها و مهارتها یك شغل
جایگزین برای خروج از كشــاورزی سنتی است كه
آب زیادی مصرف میكند.
همچنین رشــتههایی مانند صنایعدستی و  ...كه
امروز بازار كار نیازمند آنهاست.
وی در پایــان ،ضمن عرض تبریك به مســئوالن
آموزشوپرورش برای حركت جدیدشــان در جهت
توســعة آموزشهای علمیكاربردی و مهارتی گفت:
«مــن این رونــد و موفقیت را به همــة عزیزان در
وزارت آموزشوپرورش ،بهویژه همة هنرجویان عزیز
و آنهایی كه امروز در این مســابقات رتبه كســب
كردهاند ،تبریك عرض میكنــم 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

دكتر اصغر نــوراهللزاده ،مدیرعامل صندوق
كارآفرینی امید ،در این مراســم از برگزاركنندگان
مسابقات تشــكر كرد و گفت «من از همة عزیزانی
كه برای برگزاری این مسابقات تالش كردهاند ،تشكر
میكنم .زیرا این كار موجب شناسایی استعدادهای
مهارتی و نخبههای مهارتی در ســطح ملی میشود
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 حتماً مهارت نقش
بسیار مؤثری در این زمینه ایفا میكند .امیدواریم كه
برگزاری اینگونه مسابقات و مراسم كه موجب رشد
توانمندی و مهارت نیروهای جوان كشــور میشود،
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
مؤلفههای اصلی آن ،مهارت افزایی اســت .یعنی
جوان باید ذهنش آماده شــود كــه بتواند وارد بازار

كار شــود .آموزشوپرورش با رویكردهای جدیدی
كــه دارد ،در این زمینه تالشهــای خوبی را آغاز
كرده اســت و امیدواریم كه در آینده بتوانیم زمینة
كارآفرینی ذهنــی را كه ذهن افراد و ذهن بچهها را
برای ورود به بازار كســبوكار آماده میكند ،فراهم
كنیم».
دكتــر نــوراهللزاده در ادامــه به مســئوالن
آموزشوپرورش پیشــنهاد كرد كه بخش خصوصی
را هم در این مســابقات مشاركت دهند .اوگفت«:ما
حتی میتوانیم این مســابقات را بهصورت تخصصی
برگــزار كنیم و در حوزههایی كه در كشــور مزیت
رقابتی داریم ،در آن حوزهها هر ماه یك فســتیوال
برگزار كنیم تا بتوانیم نخبگان مهارتی را در ســطح
آموزشوپرورش كشور شناسایی كنیم .ما میتوانیم
بخشهای خصوصی و ذینفعان را به این مسابقات
دعوت كنیم و حتی از آنهــا بخواهیم كه نخبگان
مهارتی نظام آموزشــی ما را خودشان انتخاب كنند
و بعد روی آنها سرمایهگذاری كنند؛ چه بهصورت
بورسیة مهارتی و چه بهصورت كسبوكار».
وی در پایــان ،ضمن اعالم ایــن خبر كه صندوق
كارآفرینــی امید به كســانی كه در این مســابقات
رتبهكســب كردهانــد 10 ،میلیــون تومــان وام
قرضالحســنه میپردازد ،گفت« :امیدواریم كه این
مبلــغ برای كســانی كه میخواهند كســبوكاری
راهاندازی كنند ،سرمایة اولیه باشد .ما در آینده هم،
از كســبوكار كه این عزیزان راهانــدازی میكنند،
حمایــت میكنیم و همینجــا از آنها میخواهیم
كه ارتباط خــود را با صندوق كارآفرینی امید حفظ
كنند».

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

دكتر بصام ،معاون مركز تحقیقات كشــاورزی
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 گذاشتهاند .البته نه
ب نكردهاند ،فاقد صالحیت
اینكه كسانی كه رتبه كس 
هستند ،بلكه این مراســم فرهنگ قدردانی از همة
آنهاست».
وی در ادامــه ،ضمن تشــریح فرصتهایی كه در

كشــور برای هنرجویان هنرســتانها فراهم شــده
است ،خطاب به هنرجویان گفت« :در هنرستانهای
آموزشوپرورش ،طرحهای آموزشی همراه با تولیدند.
صنــدوق كارآفرینــی امید  10میلیــوم تومان وام
قرضالحســنه به برگزیدگان این مسابقات میدهد.
وزارت جهــاد كشــاورزی ضمن اهــدای جوایز به
هنرجویان ،آنها را در دورة كاردانی بورسیه میكند.
طرحهای كار حین تحصیل هستند و از ایدههایتان
حمایت میشود».
دكتر بصام افزود« :این درها برای هنرجویان عزیز
باز ش دهاند كه امیدواریم شما هنرجویان هنرستانها
از ایــن فرصتها بهخوبی اســتفاده كنید .فردا دیر
است ،از همین امروز شروع كنید و قدر این فرصتها
را بدانید».
رئیس مؤسســة آموزش عالی جهــاد در پایان به
جایزههای این مؤسســه برای برگزیدگان این دوره
از مســابقات علمیكاربردی هنرستانهای كاردانش
اشاره كرد وگفت« :جایزة مؤسسة آموزش عالی جهاد
برای رتبة اول رشــتههای كشاورزی این مسابقات،
بورس صــد در صد هزینههای تحصیلــی در دورة
كاردانی علمی كاربردی و  400هزار تومان وجه نقد،
برای رتبة دوم بورس  75درصد هزینههای تحصیلی
در دورة كاردانــی علمیكاربردی و  300هزار تومان
وجه نقد ،و برای رتبة ســوم بورس  50درصد هزینة
تحصیلی كاردانی علمی كاربردی و 200هزار تومان
وجه نقد است».

رئیس مؤسسة
آموزش عالی جهاد:
این مراسم ،فرهنگ
قدردانی از همة
هنرجویان كاردانش
و كسانی است كه
در این راه قدم
گذاشتهاند

معرفی و اهــدای جایزههای برگزیدگان
پانزدهمین دورة مسابقات علمیكاربردی
هنرستانهای كاردانش

دورة مســابقات علمیكاربــردی هنرســتانهای
كاردانش در ادامة این مراســم ،پس از اعالم اسامی
برگزیدگان پانزدهمین دورة مسابقات علمیكاربردی
هنرستانهای كاردانش كشور ،جایزههای آنها اعطا
شد .اسامی برگزیدگان این دوره از مسابقات به شرح
زیر است:
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ردیف نام

44

نامخانوادگی

عنوان آزمون

استان

1

سعید

زندیه

الكترونیك صنعتی

مركزی

2

علی

قویدل

الكترونیك صنعتی

خراسان جنوبی

3

محمدرضا

باقری

الكترونیك صنعتی

البرز

4

رضوانه

كشاورز قادیكالئی

امور اداری

سمنان

5

فائزه

قاسمیقهساره

امور اداری

اصفهان

6

فهمیه

احمدی

امور اداری

هرمزگان

7

فائره

امینیفر

باغبانی

خراسان رضوی

8

علیرضا

اسدی

باغبانی

شهرستانهای تهران

9

راحله

صمدی

باغبانی

قزوین

10

فرامرز

صابرینژاد

برقساختمان

كردستان

11

هادی

قاسمیراد

برقساختمان

تهران(شهرتهران)

12

سیدمحمد مهدی

علیپور بقال

برق ساختمان

خراسان رضوی

13

امین

پیریباغچه چكی

برق صنعتی

آذربایجان غربی

14

علیاصغر

طلوعیزدی

برق صنعتی

خراسان رضوی

15

علی

عابدینی

برق صنعتی

قزوین

16

بهكام

تیموری

پرورش عمومی دام

شهرستانهای تهران

17

حسین

منصوری

پرورش عمومی دام

خراسان رضوی

18

محمد جواد

ستوده

پرورش عمومی دام

فارس

19

علی

سلیمانی كردقشالقی

پرورش و تولیدات زنبور عسل

اردبیل

20

قاسم

دزدار

پرورش و تولیدات زنبور عسل

خراسان رضوی

21

محمد حسین

مختاری

پرورش و تولیدات زنبور عسل

گلستان

22

سعید

صفی

تأسیسات برودتی

خراسان رضوی

23

امیرحسین

وثوقماسوله

تأسیسات برودتی

تهران (شهرتهران)

24

عرفان

مصطفیخانی

تأسیسات برودتی

كردستان

25

محمد مهدی

باقری آبچویه

تأسیسات برودتی

اصفهان

26

امیرحسین

برومند

تأسیسات بهداشتی

اصفهان

27

امین

سالمتی رضاقشالقی

تأسیسات بهداشتی

آذربایجان غربی

28

سعید

صدیقی

تأسیسات بهداشتی

خراسان رضوی

29

محمد

نخعی

تأسیسات گرمایی

خراسان رضوی

30

مهدی

طالبی ور كالیی

تأسیسات گرمایی

سمنان

31

رضا

شفیعی

تأسیسات گرمایی

مازندران

32

محمد

نقیزاده سنگر

تراشكاری CNC

آذربایجان غربی

33

علی

خوببخت

تراشكاری CNC

اصفهان

34

محمود

فتحالهی

تراشكاری CNC

قزوین
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نامخانوادگی

عنوان آزمون

استان

ردیف نام
35

مهدی

اكبری بابوكانی

تزئینات داخلی چوبی

تهران (شهر تهران)

36

امیر محمد

تیموری توكلی قازقان

تزئینات داخلی چوبی

خراسان رضوی

37

منصور

خنفرینژاد

تزئینات داخلی چوبی

بوشهر

38

محمد

سلیمی

تصویربرداری

تهران (شهر تهران)

39

حدیثه

زبرجدی غفور

تصویربرداری

البرز

40

زهرا

رحمانی هامانه

تصویربرداری

یزد

41

فاطمه

اسحاقی

تصویربرداری

شهرستانهای تهران

42

مریم

نوسنجانی

تصویربرداری

فارس

43

علی

امیری

تعمیر موتور تراكتور

فارس

44

میالد

محمدی

تعمیر موتور تراكتور

زنجان

45

هادی

خیرفام

تعمیر موتور تراكتور

آذربایجان غربی

46

رضا

كارگری

تعمیر موتور تراكتور

خراسان شمالی

47

رضا

براتی كوگانی

تعمیر موتور و برق خودرو

لرستان

48

حسن

ایرجی

تعمیر موتور و برق خودرو

خراسان رضوی

49

صالحالدین

نیكپی

تعمیر موتور و برق خودرو

كردستان

50

میالد

عبداللهی

تولید محتوای الكترونیكی

كردستان

51

مهدیه

بافنده طرقبه

تولید محتوای الكترونیكی

خراسان رضوی

52

زهرا

قربانی جوریایی

تولید محتوای الكترونیكی

تهران (شهر تهران)

53

ساسان

محمدی آرندان

جوشكاری

كردستان

54

محمد

زكیشیرامین

جوشكاری

آذربایجان شرقی

55

پژمان

داداشزاده

جوشكاری

آذربایجان غربی

56

فاطمه

عباسی

چهرهسازی

البرز

57

آسیه

نظامدوست

چهرهسازی

خراسانرضوی

58

مهتاب

شریفی

چهرهسازی

كردستان

59

آزاده

شمس

حسابداری مالی

یزد

60

راضیه

پازیار

حسابداری مالی

لرستان

61

زهره

عابدی

حسابداری مالی

البرز

62

فاطمه

اروندی اخالص

خیاطی

شهرستانهای تهران

63

نیلوفر

صیدی نوجوبی

خیاطی

كرمانشاه

64

مائده

كربالیی هادی

خیاطی

البرز

65

صدیقه

قناعتی

دوختهای تزئینی

فارس

66

معصومه

جعفری دهویی

دوختهای تزئینی

هرمزگان

67

معصومه

عربصالحی

دوختهای تزئینی

اصفهان
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ردیف نام

46

نامخانوادگی

عنوان آزمون

استان

68

پریناز

ویسی

دوختهای تزئینی

تهران (شهرتهران)

69

محمدعلی

صیادنیا

زراعت

اصفهان

70

موید

الماسی

زراعت

كردستان

71

عباس

مصطفوی

زراعت

مازندران

72

علیرضا

لطفیچرمهینی

ساختمانسازی

اصفهان

73

مهدی

آزادیمایانعلیا

ساختمانسازی

آذربایجانشرقی

74

محمد

ظریفی

ساختمانسازی

فارس

75

مصطفی

جراره

سیستمهای صوتی و تصویری

گلستان

76

احسان

عربیارمحمدی

ی و تصویری
سیستمهای صوت 

سمنان

77

عباس

سردنگی

سیستمهای صوتی و تصویری

خوزستان

78

فاطمه

میرزا پلنگی

طراحی بستهبندی

البرز

79

زهرا

شیخی

طراحیبستهبندی

تهران (شهر تهران)

80

مهدیه

قویبنیه

طراحیبستهبندی

خراسانرضوی

81

ملیكا

جوكار

ی فرش دستباف
طراح 

تهران (شهر تهران)

82

فاطمه

نادی

طراحی فرش دستباف

خراسانرضوی

83

مریم

اسماعیلی

طراحی فرش دستباف

اصفهان

84

پریسا

داورزنی

طراحی و توسعة صفحات وب

شهرستانهای تهران

85

زهرا

دریس

طراحی و توسعة صفحات وب

فارس

86

راشین

ی هلستانی
یوسف 

طراحی و توسعة صفحات وب

قزوین

87

مهدیه

ظفری

طراحی و توسعة صفحات وب

خراسان جنوبی

88

فاطمه

زینالدین

طال و جواهر سازی

خراسان رضوی

89

دانیال

احمدی

طال و جواهرسازی

تهران (شهر تهران)

90

صغری

درتومی

طال و جواهرسازی

خراسان شمالی

91

مهسا

نمروری

عكاسی دیجیتال

آذربایجان شرقی

92

زهرا

خسروی دستجردی

عكاسی دیجیتال

اصفهان

93

مبیناسادات

ظریفحسینیان

عكاسی دیجیتال

خراسان رضوی

94

محمد

خانمحمدی

فرزكاری CNC

قزوین

95

احسان

عندلیب

فرزكاری CNC

خراسان رضوی

96

ناصر

نجفزاده بناب

فرزكاری CNC

آذربایجان شرقی

97

مجتبی

عباسیوحید

كابینتسازی چوبی

خراسان رضوی

98

رضا

عسكری باغمیانی

كابینتسازی چوبی

یزد

99

میالد

هاشمی

كابینتسازی چوبی

كردستان

100

سارا

یوسفی

مدیریت و برنامهریزی امور خانواده خراسان رضوی
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ردیف نام

استان

نامخانوادگی

عنوان آزمون

101

فاطمه

تنهاییشادباد

ت و برنامهریزی امور خانواده آذربایجان شرقی
مدیری 

102

سمیه

رحیمی

مدیریت و برنامهریزی امور خانواده شهرستان های تهران

103

رضا

كفایی

مرغداری صنعتی

خراسان رضوی

104

رزگار

اصالنی

مرغداری صنعتی

كردستان

105

حسین

كدخدا فتحآبادی

مرغداری صنعتی

كرمان

106

مهدیه

عبدیان لتیباری

نقشهكشی ساختمان

سمنان

107

زهره

شفایی سرچشمه

نقشهكشی ساختمان

ن رضوی
خراسا 

108

فاطمه

پوررمضان راجیری

نقشهكشی ساختمان

تهران (شهر تهران)

109

علیرضا

مشكانی

نقشهكشی صنعتی به كمك رایانه

خراسان رضوی

110

سجاد

نوری

نقشهكشی صنعتی به كمك رایانه

ن شرقی
آذربایجا 

111

مهدی

عزیزی

نقشهكشی صنعتی به كمك رایانه

تهران (شهر تهران)

112

مرضیه

رسولی

نگارگری

البرز

113

مینا

رستگار

نگارگری

مازندران

114

محدثه

كشاورز

نگارگری

چهارمحال و بختیاری

115

فاطمه

احدی

هنرفرش

خراسانرضوی

116

آیگین

رضاپور

هنرفرش

اصفهان

117

سارا

كرد

هنرفرش

گلستان
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زیبا آرون

كسب و كار
خانگی
موفق در
زمینة
پوشاك
كلیدواژهها:

كسب و كار خانگی،
پوشاك ،تولید،
ریسكپذیری

48

اشاره

در مقالة حاضر ،با توجه به اهمیت اشتغال و همچنین
رونق تولید پوشــاك داخلی در ایــران ،به موضوع
راهاندازی كســب و كار خانگی در زمینة پوشــاك
پرداخته شده اســت و اینكه مدیر این نوع كسب و
كار باید به چه مواردی در راهاندازی و ادارة آن توجه
داشــته و در چه زمینههایی مهارت و دانش داشته
باشد .آغاز این نوع كسب و كار ،شروع مناسبی است
برای افراد جویای كار و عالقهمند به صنعت پوشاك
و همچنین آن گروه از فارغالتحصیالن و هنرجویان
رشتههای طراحی و دوخت ،و طراحی پارچه و لباس
كه بتوانند با سرمایة اندك و ریسكپذیری قابل قبول
كار خــود را در عرصة تولید آغاز كنند و از منافع آن
بهرهمند شــوند .این مقاله از نوع توصیفی است و به
منظور دستیابی به اطالعات مورد نیاز از روش مطالعة
كتابخانهای بهره برده است.
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مقدمه

كســب و كارهای خانگی در ایران سابقة طوالنی
دارنــد و طی قرنهای گذشــته انواع بســیاری از
محصوالت مصرفی و هنری به صورت صنایع دستی
توســط هنرمندان خانگی ،به ویژه بانوان و دختران
خوشذوق 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 میشــود.
بهخصوص برای جوانان و زنان نقطة شروع مناسبی
برای راهاندازی كســب و كار شــخصی اســت ،زیرا
راهاندازی آن در مقایسه با دیگر مشاغل بهدلیل تنوع
در عرضة تولیدات یــا انعطاف در زمان و مكان ارائة
خدمات و محصــوالت ،طرفداران زیادی پیدا كرده
اســت ،به طوری كه بسیاری از دولتها میكوشند،
راهانــدازی آن را در میــان اقشــار گوناگون مردم

بهخصوص زنان رواج دهند [ساالری و سیدحسینی،
 .]1391دولت ایران نیز در چند ســال اخیر توجه
خاصی به كسب و كارهای خانگی داشته و با تصویب
قانون حمایت از مشاغل خانگی ،تسهیالت ویژهای 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 راهاندازی 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 میشــود كه
صرفنظر از اندازة آنها ،محل كار اصلیشان در خانه
قرار داشته باشد [خنیفر و همكاران]1389 ،؛ كاری
كه منحصراً در خانه یا پایة آن در خانه باشد[ [�Chris
.]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 میشود و مدیر مالك ،از منزل مسكونی یا محل
ســكونت خود برای ادارة امــور و اعمال فرایندهای
كاری استفاده میكند [.]Carter & etal., 2004

مزایای كسب و كار خانگی

 .1انعطــاف در برنامــة زمانــی و كاری (آزادی و
استقالل عمل بیشتر)؛
 .2كاهش ترافیك و رفت و آمد؛
 .3توســعة فرهنگ كار در میــان اعضای خانواده
مخصوصاً فرزندان؛
 .4كاهش استرس و فشارها و انجام كار در محیطی
آرام [بختیاری و همكاران]1391 ،؛
 .5پایین آوردن هزینههــای ثابت عمومی ،مانند
هزینههای رفت و آمد و اجارة محل كار؛
 .6ایجاد ارزش و توسعة اقتصاد بومی و ملی؛
 .7اشتغالزایی []McKimsey, 1994؛
 .8نیاز به كمترین سرمایه برای شروع و راهاندازی
كار []Bowrn & Rice, 1998؛

 .9كار در نزدیكی خانواده و فرزندان؛
 .10پایین بودن میزان ریسك؛
 .11ایجاد تعادل و آزادی عمل بیشــتر بین كار و
زندگی [داریانی.]1383 ،
كسب و كار خانگی به ویژه برای بانوان كه بهدلیل
شرایط و وظایفی كه در قبال همسر و فرزندان و كار
منزل دارند ،با توجــه به مزایایی كه در باال به آنها
اشاره شد ،بسیار مناسب است.

معایب كسب و كار خانگی

 .1بهدلیــل انعطاف زمانی كســب و كار خانگی،
ممكن است ساعات بیشتری به كار تعلق گیرد.
 .2اگر كسب و كار یكنفره باشد ،ممكن است فرد
از جامعه فاصله بگیرد و احساس تنهایی و انزوا كند.
 .3ممكن اســت فرزندان كوچــك مالك در محل
كسب و كار مشكالتی را به وجود آورند.
 .4بیثباتی درامد یكی از مشكالت اینگونه كسب
و كار است.
 .5زندگــی خصوصی مالك بــه علت انجام كار در
محل سكونت وی محدود میشود.
 .6ممكن است بین وظایف خانهداری و نگهداری از
فرزندان با وظایف شغلی برای بانوان تداخل به وجود
آید [همتی وینه.]1391 ،
الزم به ذكر است كه با تمهیداتی میتوان مواردی
از معایب ذكر شده را تعدیل كرد .مث ً
ال برای برطرف
كردن مورد اول میتوان ســاعات معینی را در طول
روز بهكار 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 میشود .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 میدهد و همچنین اعتماد مشتری به
جنس داخلی را خدشهدار میسازد.
لباس مناسب با جنس ،طرح و رنگ بومی با سلیقة
مشــتری ایرانی سازگارتر است تا لباسهای وارداتی
كه غالبــاً در صورت و با كیفیت بودن ،با قیمتهای
بسیار باالیی عرضه میشوند .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
مصرفكننده و ارتقای فرهنگ و توسعة اقتصاد ملی
است.

شرایط راهاندازی كسب و كار خانگی از
لحاظ قانونی

مديريت و
رهبری قوی و
باانگيزه در سازمان
سبب گسترش بيشتر
مهارتها ،دانش و
معلومات كاركنان
و نيز ارتقای
هويت حرفهای
آنان میشود
50

نوآوری و گــروه دوم محرك و زمینهســاز 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 بهكار و تغییر نگرش به فرد ،آثار
حائز اهمیتی بر شــكوفایی استعدادها و قابلیتهای
كاركنان دارد .افزایش بهرهوری ،خالقیت و تولید از
نتایج این نوع نگرشها به شمار میروند [& Barton
.]Martin, 1994

طبق مادة « 2قانون حمایت از مشــاغل خانگی»،
مبــادرت بــه كســب و كار خانگی با شــرایط زیر
امكانپذیر است:
جدول  .1ویژگیهای مدیر كارامد
 انجام كار صرفاً
توســط عضــو یا اتــكا بــه خــدا و داشــتن داشتن سالمت جسمی ،روحی و فكری اراده و قاطعیت
اعضای خانواده در اعتمادبهنفس
واحد مسكونی؛
مهارت در مدیریت زمان
توانمندی و مهارت در مدیریت
ریسكپذیری
 تناســب حجم
مبتكر و چارهجو بودن
استقامت و صبر
خالقیت و نوآوری
تولید با شــرایط
داشتن استقالل فردی
آیندهنگری و دوراندیشی
و فضــای واحــد ایدهیابی و ارزیابی فرصت
انعطافپذیــری و قابلیــت
داشتن انگیزة باال و رویاهای بزرگ
واقعبینی
مسكونی؛
تغییر
 عرضه و فروش
یا
محصــول (كاال
یادگیری مــداوم و مطالعه
مشــورت و توانایــی ارائــة قدرت تحمل شكست
مستمر
خدمات) در خارج نظرات و عقاید به دیگران
از واحد مسكونی؛
تالش و پشتكار
داشتن ذهنیت بازاریابی
 نداشــتن تردد
منبع :بختیاری و همکاران1391 ،
غیر متنا ســب
قبل از شروع كار به موارد زیر توجه كنید:
بــا فضای محل ســكونت به ویــژه در مجتمعهای
 .1مشــاركت دیگر اعضای خانواده را جلب كنید.
مسكونی؛
راهاندازی یك كســب و كار در فضــای خانه ،عالوه
 مجاز بودن و تناسب شغل با محیط مسكونی؛
 ایجاد نكردن آلودگیهای زیستمحیطی ،صوتی و بر اینكه نیازمند فضای فیزیكی مناســب اســت ،به
فضای اجتماعی و روابط مناسب خانوادگی نیاز دارد
بصری و رعایت كامل حقوق همسایگان.
[ابراهیمی ساالری و سیدحسینی.]1391 ،
 .2بــه ویژگیهای فردی خــود و افرادی كه قصد
مدیریت كسب و كار خانگی پوشاك
مدیریت و رهبری قوی و با انگیزه در سازمان سبب همكاری با شــما را دارند ،توجــه كنید و به مطالعة
گسترش بیشتر مهارتها ،دانش و معلومات كاركنان ویژگیهای فــردی كارآفرینان ،تاجــران و مدیران
و نیز ارتقای هویت حرفهای آنان میشــود .مدیران موفق بپردازید.
 .3كســب مهارت و مطالعــه در زمینههای فنی
باید بتوانند همــ ة افراد و حتی جامعة پیرامون را به
همكاری و همیاری بطلباند و ســازمان خود را به و مدیریتی مورد نیاز بــرای هر فرد اهمیت ویژهای
صورت مشاركتی رهبری كنند .میانجیگر نقشها ،دارد .بسیاری از مهارتها و تجربیات را حین كار به
برانگیزاننده و مشــوق رشــد حرفهای كاركنان و از دست خواهید آورد ،ولی اگر همان ابتدا از مهارت و
همه مهمتر عامل تغییر و نوآوری در سازمان باشند خالقیت الزم برخودار نباشید ،مشكالت فراوانی در
كار به وجود خواهد آمد .اگر در زمینههای فنی مانند
[بازرگان.]1382 ،
مدیرانی كه معتقدند انســانها ذاتاً تنبلاند و كار طراحی ،دوخت و ...نیازمند كســب مهارت هستید،
كردن را دوست ندارند ،در مقابل مدیرانی كه انسان پیشــنهاد میشود كه مدتی را به صورت كارآموز در
را عالقهمنــد به كار و مخالــف تنبلی میدانند ،ضد یكی از مجموعههای مشابه یا حتی بزرگتر مشغول
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بهكار شوید .حتی اگر الزم به هزینه كردن هم باشد،
ارزش آن را دارد كــه ضعفهای خــود را برطرف و
آگاهانه كار خود را آغاز كنید.
 .4دربارة نیاز بــازار ،زمان و منطقة هدف تحقیق
كنید .اینكه بازار هدف بیشتر طالب چه نوع پوشاكی
است ،به شما امكان خواهد داد كه نه صرفاً 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 راهاندازی كســب و كار خانگی پوشاك
باید مورد توجه قرار گیرد ،به شرح زیر است:
 .1تهیة طرح كسب و كار
طرح كسب و كار نوشــتهای 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 میكند و غالباً یك
دورة چند ساله را در برمیگیرد [هادیزاده.]1391 ،
در شرایطی كه برای شروع و راهاندازی كسب و كار
منابع مالی كافی در اختیار نباشد ،طرح كسب و كار
دقیق و واقعبینانه میتواند برای جذب سرمایهگذاران
بالقوه و وامدهندگان مؤثر باشد .البته این مطلب به
معنای آن نیســت كه اگر به وام و سرمایهگذار نیاز
نباشــد ،میتوان از تهیة طرح كسب و كار صرفنظر
كرد .زیرا یك برنامة مشــخص به صاحب بالقوة كار،
عملــی و اجرایی بــودن ســرمایهگذاری روی ایدة
اقتصادیاش را اعالم میكند.

 .2تعیین مكان مطلوب برای كار
تولید پوشــاك بهدلیل اســتفاده از انواع چرخها
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 میشــود كه در
صورت امكان ،كســب و كار را در مكانهایی مانند
زیرزمین ،پاركنیــگ یا انباری یا هــر محیطی كه
فاصلهای با طبقات دیگر و همســایگان داشته باشد،
راهاندازی كنید .برای كم كردن ســر و صدای ناشی
از كار میتوانید 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 چرخها كار میشود ،به روز و تا حد امكان به
ساعات اداری اختصاص دهید.

طرح كسب و كار
نوشتهای توصيفی و
جامع در مورد كسب
و كار يك مؤسسه و
حاوی گزارشی دقيق
درباره تمام مراحل
مديريتی ،بازاريابی،
توليدات و ...است

 .3تأمین مالی برای راهاندازی كسب و كار
راههای تأمین منابع مالــی عبارتاند از :پسانداز
شخصی؛ قرض از دوستان و آشنایان؛ وام از بانكها و
مؤسسات اعتباری؛ جلب افراد سرمایهگذار [داریانی،
.]1383
 .4تهیــة تجهیزات و لوازم مورد نیاز و مواد
اولیه برای كار
برای تولید پوشاك میتوان از تجهیزات و چرخهای
خیاطی ساده و خانگی اســتفاده كرد ،ولی چنانچه
بخواهید كیفیت تولیداتتان بهتر باشد ،به تجهیزات
زیر نیاز خواهید داشت:
 چرخ خیاطی میاندوز
 چرخ خیاطی راستهدوز
 چرخ خیاطی سردوز

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

توصیف جزئیات و اهداف

بخش دوم:

برنامة بازار

بخش چهارم:

بخش سوم:

برنام ة مدیریتی

برنامة مالی

 بیان سابقه و تاریخچة كسب و كار  بررسی كامل بازار و تغییرات آن

 تخمین هزینههای راهاندازی

 اخذ مجوزهای الزم

 توصیــف ویژگیهــای خدمات و  تعیین خط مشیهای بازاریابی

 تحلیل نقطة سر به سر

ویژگیهای مدیر یا مدیران كســب

 تعیین مالكیت و شكل كسب و كار  تعیین بازار هدف و مشتریان

 تعیین وضعیت مالی پروژه

 بیــان رزومــة واضح از ســوابق و

محصوالت مورد نظر و بررسی مزیت  مشخص كردن راهبرد نرخگذاری  پیشبینــی ســود و زیــان برای و كار

آنها نسبت به محصوالت رقبا
 بیان اهداف كسب و كار

روی محصوالت

 لیســت مهارتهــا و تجربههای فروش محصوالت
موجود

حداقل  1سال

 بیان روشهای تبلیغات و توزیع و  پیشبینی حجم گردش نقدینگی
 تحلیل رقبا

 شرح وظایف كاركنان

 اتخاذ تصمیمات مناسب

 در نظر داشتن تمامی امور مرتبط  كنترل كارمندان

با بیمه ،مالیاتها و بازپرداختها

 ارزیابی روند كسب و كار در بازار

منبع :زید1389 ،
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 اتوی مخزندار 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 میشود ،میتوانید
برای سرعت بیشتر و كارایی بهتر تجهیزات و وسایل
بیشتری در اختیار داشته باشید.
 .5تعیین وظایف كاركنان
افراد را با توجه به تواناییها و عالقههایشــان برای
انجام امور تعیین كنید و وظایف هركدام را به صورت
مكتوب در اختیارشان بگذارید.
 .6انتخاب یك نام و نشان تجاری
انتخاب یــك نام تجاری مناســب ،برای موفقیت
شما بسیار حائز اهمیت است .امروزه بهطور گسترده
پذیرفته شــده است كه نشــان تجاری نقش بسیار
مهمی در ایجاد و حفظ عملكرد مالی كســب و كار
ایفا میكند [.]cheliotis, 2003
برای انتخاب نــام تجاری خود به موارد زیر
توجه داشته باشید:
 هرقــدر نام كســب و كار كوتاهتر باشــد ،به یاد
ماندنیتر 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 آســانتر
تلفظ شــود و دیكتة آن راحتتر باشد ،تأثیرگذارتر
خواهد بود.
 نام كســب و كارتــان نباید همنام یا مشــابه نام
رقیبتان باشد.
 تا حد امكان از گذاشتن نام كوچكتان بهعنوان نام
كسب و كارتان خودداری كنید.
 بــرای انتخاب نام مناســب میتوانیــد از مردم،
دوستان و افراد حرفهای كمك بخواهید.
 نام شما بهتر اســت در ارتباط با موضوع كسب و
كارتان باشد.
 یك آرم یا لوگوی مناســب و جذاب میتواند در
ذهن مشــتری نفوذ كند و در یافتن محصوالت شما
مؤثر باشد.
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 .7اخذ مجوزها و پروانههای اشتغال الزم
دولــت در چند ســال اخیر راهكارهایــی را برای
تسهیل راهاندازی و توســعة كسب و كار خانگی در
پیش گرفته كه راهاندازی ســامانة مشاغل خانگی از
این دســت است .در جزوهای شــرایط اخذ مجوز و
تسهیالت و امور بیمهای بهطور مفصل توضیح داده
شده اســت و در جهت تسریع و تسهیل در امور ،از
متقاضیان راهاندازی كســب و كار خانگی ثبتنام به
عمل میآید.
 .8طراحی برای پوشاك مورد نظر
در طراحی لباس موارد زیر را در نظر داشته باشید:
 بازار پوشــاك را بهطور مســتمر بررسی كنید و
اطالعات لباسهای پرفروش را به دست آورید .البته
برای این كار از اینترنت نیز میتوانید 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 .مث ً
ال در
تابســتان برای زمستان آینده لباس طراحی كنید تا
بتوانید به موقع تولیدات خود را به بازار برسانید.
 بهروز باشــید و اطالعات رنگهای سال را كسب
كنید و در طرحهایتان بهكار 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 میشــود و به جذب مشتریان
بیشتری میانجامد.
 این طراح اســت كه جنس پارچه و دیگر ملحقات
لباس را مشــخص میكند .در طراحی لباس دقت

كنیــد كه طرح مورد نظر بــا جنس پارچه مطابقت
داشته باشد.
 سعی كنید برای طراحی از موضوعات خاص الهام
بگیرید و ایدهای نو خلق كنید.
 اســتفاده از نقشهــای بومــی و ملــی به جای
طراحهای بیگانه باعث اعتالی فرهنگ غنی ایرانی ـ
اسالمی میشود و با سلیقه و شرایط زندگی مشتری
ایرانی ســازگارتر خواهد بود .البته با بهكارگیری این
نوع طرحها در كارهای خود میتوانید از سازمانهایی
همچون میراث فرهنگی ،صنایع دستی و ...برای ارائه
كار در نقاط مختلف كشــور و حتی خارج از كشور
تقاضای همكاری كنید.
 .9تولید محصوالت
بعــد از طراحی نوبت به تهیــه الگو و برش پارچه
میرســد .الگوی لباس مــورد نظر را آمــاده كنید
و یــك نمونه از آن را بدوزید تــا اگر كار نقصهایی
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 ،میتوانید كار چاب را بــه یك كارگاه چاپ
واگذار كنید.
 .10داشتن مهارت مدیریت زمان
هنگامی كه شــما زمان را مدیریت كنید ،احساس
خواهیــد كرد كه كارها در كنترل شــما هســتند.
مهارتهــای مدیریت زمان ،بازدهی شــما را زیاد و

از اتــاف و بیهودهكاری جلوگیری میكند .برخی از
تكنیكهای مدیریت زمان عبارتاند از:
 هدفهــای كوتاهمدت انتخــاب كنید .هدفهای
بــزرگ را به هدفهــای كوچكتر قابل دســتیابی
تقسیم كنید.
 كاری را كه شروع كردهاید ،به اتمام برسانید .وقتی
كه كاری را به پایان میرســانید ،به شــما احساس
رضایت دســت میدهد و انرژی مثبت روانی شما را
باال میبرد.
 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 میشود.
 كارهایی را كه حتماً باید انجام دهید ،كارهایی را
كه باید انجام دهید و كارهایی كه خوب است انجام
شوند ،از هم جدا كنید.
ســپس اولویتها را رعایت و آنهــا را رتبهبندی
كنید .بعضی از افراد اولین ساعت روز خود را فقط به
كارهای مهم اختصاص میدهند .بعد از پایان هر روز
كاری ،برای روز بعد برنامهریزی كنید.
 به تمام مراحل كار اشــراف داشته باشید .چنین
نباشد كه توجه به مرحلهای 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.

در اداره یك
كسب و كار موفق،
مهارت و دانش
مدیریت مالی از
اركان بسیار مهم
محسوب میشود

 .11مهارت مدیریت در امور مالی كسب و كار
در ادارة یــك كســب و كار موفق ،مهارت و دانش
مدیریت مالی از اركان بسیار مهم محسوب میشود.
از مهمترین وظایف مدیریت مالی در ادارة یك كسب
و كار موفق میتوان به موارد زیر اشاره كرد:
 محاسبة هزینهها 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 میكند .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 میشود
و نه ضرری .نقطة فروش سر به سر حجم فروشی را
كه برای پوشش كل هزینههای ثابت و متغیر احتیاج
است ،برای فرد مشــخص میكند .فروش اضافه بر
نقطة سر به سر به سود میانجامد.
 بررسی مســتمر حجم گردش نقدینگی :به
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مدیران و مالکان کسب
و کار الزم است که
موضوع قیمتگذاری و
تعیین قیمت را بهعنوان
یک مرحلة راهبردی و
نه بهعنوان یک تصمیم
خودکار و سریع مدنظر
داشته باشند

عبارت دیگر ،پول واقعی جمعآوری شــده از فروش
و پولــی را كه برای هزینههای هــر ماه میپردازیم،
گردش نقدینگی یا جریان نقدی میگویند.
 استعالم قیمت و خرید مواد اولیه و تجهیزات
مورد نیاز
 قیمتگذاری محصوالت در مراحل مختلف
(بهدلیل اهمیت اصول قیمتگذاری به این مبحث به
صورت جداگانه پرداخته شده است)
 .12راهبرد قیمتگذاری
مدیران و مالکان کسب و کار الزم است که موضوع
قیمتگذاری و تعیین قیمت را بهعنوان یک مرحلة
راهبردی و نه بهعنوان یک تصمیم خودکار و سریع
مدنظر داشته باشند .نداشتن یک برنامهریزی مناسب
در زمینة قیمتگذاری ممکن است به فروش کمتر،
از دست دادن مشتری ،ســهم بازار کمتر و کاهش
سود منجر شود.
قیمتگذاری 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 میکند [گلچینفر و

بختائی .]1384 ،مراحل قیمتگذاری به شرح زیرند:
مرحلــة اول :تعییــن هــدف بلندمدت
قیمتگذاری
مرحلة دوم :تعیین میزان تقاضا :هر قیمتی
به ایجاد ســطح متفاوتی از تقاضا منجر میشود و از
اینرو بر اهداف بازاریابی شركت اثر متفاوتی خواهد
گذاشت.
مرحلة سوم :برآورد هزینهها :هر شرکتی باید
قیمتی را در نظر بگیرد که بتواند هزینههای تولید،
پخش و فروش محصول را پوشــش دهد و برای کار
و ریسکی که شــرکت پذیرفته است ،بازده معقولی
ارائه کند.
مرحلة چهارم :تجزیه و تحلیل محصوالت،
قیمتها و هزینههای شرکت رقیب :هنگامی که
شرکت با توجه به تقاضای بازار ،قیمت و هزینهها را
براورد میکند ،باید هزینهها و قیمتهای شرکتهای
رقیب و واکنش آنها در برابر قیمت محصوالت خود
را مورد توجه قرار دهد و در محاســبات خود منظور
کند.
مرحلة پنجم :انتخاب روش قیمتگذاری

جدول  .3اشاره به چند روش قیمتگذاری
روش قیمتگذاری
تعیین قیمت براساس هزینة تما م شدة كاال
توجه به ذهنیت خریدار در قیمتگذاری
قیمتگذاری بر مبنای ارزش محصول
قیمتگذاری بر مبنای نرخ رایج (عملكرد رقبا)
قیمتگذاری نفوذی

توضیح
قیمت با افزودن یك عدد اســتاندارد به بهای تمام شــده تعیین میشود .این روش تنها زمانی

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

قیمتگذاری بر مبنای پنداشــت خریداران در مورد ارزش محصول و نه بر پایة بهای تمام شدة
آن صورت میگیرد

قیمت باید نشــاندهند ة ارزش محصول برای مشتریان باشد .در این حالت امكان دارد شركتی
محصوالت خود را یكسان ،بیشتر یا كمتر از قیمت شركتهای عمده و رقیب عرضه كند

این روش هنگامی كه نتوان به راحتی هزینهها را محاسبه كرد یا واكنش رقبا نامشخص است،

بهكار برده میشود

قیمتگذاری پایین (در ابتدای فعالیت در بازار) برای كاالهای با كیفیت خوب ،برای به دســت
آوردن سهم قابل توجهی از بازار

معموالً  1950تومان را به صورت «هزار و خردهای» در نظر میگیریم و احساس میكنیم كه این

قیمتگذاری روانشناختی

مقدار هنوز تا  2000تومان فاصله دارد .این روش یك روش قیمتگذاری مستقل نیست ،بلكه

قیمتگذاری برتر

قیمتگذاری باال برای كاالهای با مزیت رقابتی باال بهخصوص كاالهای لوكس

روشی مكمل است كه میتوان بعد از بهكارگیری یكی از روشهای دیگر ،از آن هم استفاده كرد

تعیین قیمت اولیه در سطح باال با داشتن مزیت رقابتی قیمتگذاری باال برای كاالهایی كه مزیت رقابتی باالیی دارند ،اما این مزیت به زودی توســط

باال
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مرحلة ششم :انتخاب قیمت نهایی :روشهای
قیمتگذاری مورد بحث در مرحلة قبل باعث میشود
که دامنة قیمتهایی که میتوان 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 عبارتاند از :قیمتگذاری بر مبنای
ســایر اجزای آمیزة بازاریابی تأثیرگــذار بر قیمت،
سیاستهای قیمتگذاری شــرکت ،و اثر قیمت بر
سایر گروهها [گلچینفر و بختائی.]1384 ،
 .13مهارت در بازاریابی
توسعة یك راهبرد بازاریابی ،یكی از اصول حیاتی
در هر كسب و كاری به شــمار میرود .در حقیقت
بدون وجــود یك برنامة بازاریابی ،تمامی تالشهای
ســازمانی تصادفی و بینتیجه خواهند بود [گالبی و
همكاران .]1389 ،بازاریابی هنر پیدا كردن مشتریان
بالقوه برای محصوالت یا خدمات به سادهترین 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 تواناییای درواقع همان
مهارت و توانایی بازاریابی اســت [Edvard & etal,
.]2006
این در حالی است كه كسب و كار خانگی بهدلیل
محدودیــت در ســرمایة مالی قادر بــه اختصاص
بودجهای مجزا به فعالیتهــای بازاریابی و مقابله با
رقبا نیســت .به همین دلیل همواره به دنبال راهی
كمهزینهتر و سریعتر برای شناسایی رقباست .كسب
و كارهای خانگــی میتوانند با در نظر گرفتن موارد
زیــر اطالعات مورد نیاز خود را در مورد رقبا ،كاالها
و محصوالت جدید و فرصتهای 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 توزیعكنندگان و توجه

به كانال توزیع بهعنوان عاملی مؤثر در رشد
فروش و انتقال ارزش به مشتریان
 تعامل دوجانبه با مشــتریان و جمعآوری
اطالعات درخصوص مشتریان :مزیت بازاریابی
در كســب و كارهای خانگی نســبت به كســب و
كارهــای بزرگ ،صراحت آنهــا در برقراری ارتباط
نزدیك با مشــتریان اســت .آنها بیش از هر چیز
تعامل و ارتباطات محاورهای با مشــتریان را ترجیح
میدهند ،وقت بیشــتری صرف آنها میكنند و از
نظرات و پیشنهادات آنها در بهبود فرایند خود بهره
میگیرند.
 پایش مستمر عملكردهای رقبا
 جستوجو در اینترنت []Nicholson, 2010
به منظور بازاریابی هرچه بهتر محصوالت خود به
موارد زیر نیز توجه فرمایید:
 راهاندازی 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 بهروز كردن تولیدات :با توجه به
ایــن موضوع كه هر محصولی در بازار دارای منحنی
عمر اســت و در صنعت پوشــاك ،بهدلیل 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
 طراحی محصــوالت براســاس نیازهای
مشتریان هدف
 ارائة خدمات یا محصوالت با كیفیت باال به
مشتری
 استفاده از ابزارها یا راههای متفاوت برای
جلب رضایت مشــتری [گالبی و همكاران،
]1390
الف .تبلیغات در بازاریابی
تبلیغات ابزاری اســت برای عرضه و فروش بیشتر
كاال .اما در عین حال این امكان را فراهم میآورد كه
در رقابتــی تنگاتنگ در عرضة محصوالت ،زمینهای
بــرای انتخاب خریدار به وجود آید .خریداری كه در
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مدیر هر مجموعة كاری
برای رسیدن به موفقیت
و بقا در بازار ،باید در
زمینههایی همچون
برنامهریزی ،مدیریت،
بازاریابی ،امور مالی و...
مهارت داشته باشد

56

مقابل خود محصوالتی متنــوع میبیند ،محصولی
را برمیگزیند كه آن را بهتر بشناســد [ابوالحسنی
چیمه.]1384 ،
هدف تبلیغ معرفی كاال در بازار و تحریك خریداران
بالقوه است و در مفهوم وسیعتر ،انتشار اطالعات یك
كاال به منظور تحتتأثیر قرار دادن مردم یا گروههای
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 میشود یك طرح و رنگ خاص برای خود
در نظــر بگیرد و به صــورت پیشزمینه در تمامی
تبلیغات خود از آن استفاده كنید كه باعث میشود،
پس از مدتی تبلیغات شما برای مشتریان آشنا باشد.
 برای كسب و كار خود كارت ویزیت تهیه كنید و
در اختیار مشتریان
جدول  .4ویژگیهای فروشگاه الكترونیك (آنالین)
و كانالهای توزیع
ضمانت ارائة محصول براساس وعدههای داده شده
جذابیت ظاهری فروشگاه اینترنتی
قرار دهید.
تسهیل در نحوة روشهای پرداخت الكترونیك
 در نشــریات ارتباط و تماس آسان مشتریان با فروشگاه
تحویل سریع كاالی خریداری شده به مشتریان
مربوط به صنعت جلب اعتماد مشتریان
فرایند سریع خروج از خرید
پوشــاك تبلیــغ حفظ اطالعات و اسرار شخصی مشتریان
كنید.
پاســخ ســریع فروشــگاه اینترنتی به تقاضای امكان جستوجوی مؤثر اطالعات مورد نیاز
 در تبلیغــات
مشتریان
خــود بــه معرفی
ویژگیهای خاص باال آمدن ســریع صفحــات وب و حركت و مرور رعایت اصول و ارزشهای اخالقی توسط فروشگاه
تولیــدات خــود آسان در آن
امكان اســتفاده از برنامههای آنالیــن به صورت
نسبت به كاالهای دقیق و بهروز بودن اطالعات
رقبا بپردازید.
رایگان
 میتوانید برای منبع :عطافر و منصوری1390 ،
تشویق مشتریان
 .14مطالعه ،مشاوره و تحقیق
به خریــد كاالی خود از راهكارهایــی مانند فروش
در تمامــی مراحــل مطالعة كتابها ،نشــریات و
كاالی دیگــر به همراه محصول اصلی یا از تخفیفات
ســایتهای مربوطه را فراموش نكنیــد و از نظرات
ویژه در تبلیغات خود بهره بگیرید.
 با افراد متخصص در حوزة تبلیغات ارتباط داشته استادان و افراد با تجربه استفاده كنید.
باشید.
 نمایــش لباس به صورت «شــو» در ســالنهای نتیجهگیری
معموالً در ابتــدای كار مهــارت و تجربة كافی و
مخصوص كه باعث جذب مشتریان خاص میشود،
همچنین منابع مالی زیادی در اختیار افراد نیســت.
برگزار كنید.
 شركت در نمایشگاههای تخصصی و همایشهای بنابراین اگر تولید با كســب و كار خانگی آغاز شود،
فصلی به شــما كمــك خواهد كرد كــه به معرفی هم تجربة الزم در مراحل مختلف تولید و فروش به
دست خواهد آمد (البته در قالبی كوچك) و هم كار
محصوالت خود در سطح وسیعتری بپردازید.
 مطالعة بروشــورها و تبلیغات رسانهای رقبا را در با سرمایة كم آغاز میشود كه در صورت موفقیت در
مراحل كار ،به سود مورد نیاز برای وسعت بخشیدن
فهرست كارهای خود قرار دهید.
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ب .بازاریابی الكترونیك
امــروزه اینترنت كانــال بااهمیتــی در بازاریابی
و تبلیغات اســت .دلیــل این امر میتوانــد توانایی
اینترنت در كاهش هزینهها و دسترســی آسان افراد
به خدمات برخط باشد .همچنین ،مبلغان میتوانند
به آســانی به انبوهی از كاربران دسترسی پیدا كنند
و بــا هزینة پایین با آنها ارتبــاط بگیرندLages,[ .
 .]2004شلوغی فروشــگاههای سنتی مخصوصاً در
فصل تعطیالت ،احتمال تمام شدن كاالهای موجود
در انبار ،وجود فروشندگان غیرماهر و بیتجربه ،نیاز
به صرف وقت نسبتاً زیاد برای انجام خرید و ...نیز از
عوامل دیگری است كه میتواند به افزایش استفادة
مردم از فروشگاههای اینترنتی منجر شود تا بسیاری
از امور روزانهشان را آسانتر انجام دهند.

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 ویژگیهای 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 زمینههایی
همچون برنامهریــزی ،مدیریت ،بازاریابی ،امور مالی
و ...مهارت داشــته باشــد .زیرا ضعف در قســمتی،
بخشهای دیگر را نیز تحتتأثیر قرار میدهد و مانع
موفقیت كسب و كار خواهد شد.
منابع
 .1ابراهیمی ساالری ،تقی و سیدحســینی ،سیدمحمد (« .)1391بررسی
نقش كســب و كارهای خانگی در توسعة اشــتغال و حمایت از تولید ملی
مبتنی بر توصیههای اسالم» .همایش ملی جهاد اقتصادی .بابلسر.
 .2ابوالحســنی چیمه ،زهرا ( .)1384شگردهای زبانی در تبلیغات .سازمان
مطالعه و تدوین سمت .تهران.
 .3احمدپــور داریانی ،محمــود ( .)1385كارآفرینی در كســب و كارهای
خانگی .انتشارات قلم محراب .تهران.
 .4بــازرگان ،زهرا (« .)1382رویكردهای نوین مدیریت آموزشــی» .مجلة
علمی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی .سال  .33شمارة.2
 .5باهنــر ،ناصر و محمدهــادی ،همایــون ( .)1388گذرگاههای تبلیغات
بازرگانی از آغاز تا اسالم .پژوهشگاه فرهنگ ،هنر و ارتباطات .تهران.
 .6بختیاری ،حسین؛ ضیایی ،مهران؛ پورشعبان ،غالمرضا ( .)1391بررسی
تأثیر عوامل شــخصیتی و رفتاری در راهاندازی كسب و كارهای خانگی در
میان مددجویان كمیتة امداد امام خمینی(ره) .مطالعة موردی :مددجویان
شهرستان بهارستان .كنفرانس ملی كارآفرینی و مدیریت كسب و كارهای
دانشبنیان .دانشگاه مازندران.
 .7خنیفر ،حسین؛ احمدی آزرم ،هادی؛ زمانیفر ،محسن (« .)1389نقش
انگیزهها و عوامل جمعیتشــناختی در كارآفرینی خانگی» .اولین همایش
ملی توسعة مشاغل خانگی.
 .8زاهد ،بابالن (« .)1373مقایسة زمینههای تغییر و نوآوری در سبكهای
مدیریت  xو  »yپایاننامة كارشناسی ارشد .دانشگاه شهید بهشتی .تهران.
 .9زید ،نازنین (« .)1389نكات كلیدی برای نوشتن یك طرح كسب و كار».
فصلنامة تخصصی پاركها و مراكز رشد (رشد فناوری).
 .10عطافــر ،علی و منصوری ،حســین (« .)1390مدل بهبــود وفاداری
مشتریان به فروشگاه الكترونیك» .دو فصلنامة علمی ـ پژوهشی تحقیقات
بازاریابی نوین .سال اول .شمارة سوم.
 .11گروه مدرسین مركز كارآفرینی دانشگاه مازندران .)1390( ،کارآفرینی
و مدیریت کسب و کار .انتشارات دانشگاه مازندران.
 .12گالبــی ،امیرمحمــد؛ مهرابــی ،روزا؛ رضوانــی ،مهــران (.)1390
«مفهومپردازی فرایند مدیریت بازاریابی در كســب و كارهای دانشبنیان
مســتقر در پارك علم و فناوری اراك» .فصلنامة اقتصادی و تجارت نوین.

شمارههای 21ـ .22
 .13گالبــی ،امیرمحمد؛ خداداد حســینی ،ســیدحمید؛ رضوانی ،مهران؛
یداللهی ،جهانگیر (« .)1389بررســی اهمیت نقش شخصی كارآفرین در
بازاریابی كسب و كارهای خانگیمحور» .اولین همایش ملی توسعة مشاغل
خانگی.
 .14هادیــزاده ،جمیله (« .)1391مبانی كارآفرینی و طرح كســب و كار».
كنفرانس ملی كارآفرینی و مدیریت كسب و كارهای دانشبنیان.
 .15همتی وینه ،هانا؛ عابدی سروســتانی ،احمد؛ عبداهللزاده ،غالمحسین؛
محبوبی ،محمدرضا (« .)1391اشــتغال خانگی و موانع كسب و كار زنان:
مطالعهای دربارة زنان روســتایی شهرســتان كرمانشــاه» .كنفرانس ملی
كارآفرینی و مدیریت كسب و كارهای دانشبنیان .دانشگاه مازندران.

16. Bartol, Kathryn M & David C. Martin (1994). Management; 2nd ed., New York: Mc Graw-Hill, Inc.
17. Bowrn, P.K & J. Rice. (1998). Ready-to-wear apparel
analysis. upper saddle River, NJ: Merrill.
18. Carter, S., Mason,C & Tagg,S (2004). "Lifting the Barriers
to Growth in UK Small Businesses, FSB Biennial Membership Survery, University of Stirling.
19. Cheliotis, S. (2003). Brand equity drives business performance. Joint CIM/Brand Council "Brand Power" Campaign.
20. Christensen, K. (1998). The new era of home-based
work: Directions and Policies. Boulder, CO: Westview.
21. Edwards, P., Edwards, S & Economy, P. (2006). "HomeBased Business for Dummies". Wiley Publishing.
22. Lages, L. (2004). The STEP Scale: A Measure of ShortTerm Export Performance Improvement, Journal of International Marketing, 12(1): 36-56.
23. McKinsey & Company, (1994), Lead Local Compete
Global: Unlocking the Growth Potential of Australia's Regions. Final Report of the Study by McKinsey & Company for
the Office of Regional Development Department of Housing.
Canberra: AGPS.
24. Nicholson, I. (2010). "A Brief Guide to Starting a Home
Bassed Business". Business eBook comes with the compliments of http://www. simple-ebusiness-traffic-solutions.com/

رشد آموزش فنیوحرفهای و کاردانش | دورۀ سیزدهم | شمارۀ  | 2زمستان 57 1396

صفورانایبپور
شوپرورش و مدرس دانشگاه پیام نور اصفهان
هنرآموز رسمی آموز 
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پژوهش حاضر با بررســی و ارزیابــی رفتارهای
دانشآموزان در هنرستانهای كاردانش ،به چگونگی
و چرایی ناسازگاری و پرخاشــگری آنان میپردازد.
همچنین تأثیر عواملی چون خانــواده و اجتماع را
سنجیده است .روش مورد استفاده توصیفی -تحلیلی
و گردآوری مطالب به شــیوة كتابخانهای بوده است.
نظرات دانشآموزان ،سنجش و ارزیابی هنرآموزان،
معاونان و مدیر كه از نزدیك با اینگونه مسائل درگیر
بودهاند ،در تحلیلهای انجام گرفته ،مؤثر بوده است.
این پژوهش با اســتفاده از پرونــدة دانشآموزان،
پرسشنامة حاوی سؤاالت باز پاسخ و مصاحبه با افراد
ذكر شده ،انجام گرفت .نتایج این پژوهش بیانگر آن
است كه بیشترین علت ناسازگاری در هنرستانهای
كاردانش در ابتدا از انگیزه نداشتن دانشآموزان (با
 89درصد) و خانوادهها (با  82درصد) نشئت میگیرد
و سپس عملكرد معلمان و نظام آموزشی (با  76درصد)
در این ناسازگاری تأثیرگذار است.

مقدمه

هر انســان برای زیســتن در كنار همنوع خود به
ســازگاری با محیط پیرامونش نیاز دارد .هر انسان
هوشیارانه یا ناهوشیارانه میكوشد نیازهای متنوع و
گاه متعارض خــود را در محیطی كه در آن زندگی
میكند ،براورده سازد .سازگاری در اجتماع جریانی
است كه به وســیلة آن روابط میان افراد ،گروهها و
عناصر فرهنگی در وضع رضایتبخش قرار میگیرد.
به عبارت دیگر ،روابط میان افراد و گروههای مختلف
جامعه بهگونهای برقرار شــود كــه رضایت متقابل
آنها را فراهم ســازد .در این سازگاری عواملی چون
شــیوههای تربیتی ،عوامل آموزشگاهی ،ارزشها و
شوپرورش
اعتقادات حاكم ،همساالن ،خانواده و آموز 
مؤثر اســت [ آذین و موســوی .]186 :1390 ،این
ســازش با تفكری صحیح در نظام آموزشی بهوجود
خواهــد آمد كــه معلمان در كنار خانــواده یكی از
مهمترین و مؤثرترین عوامل شكلگیری این سازش
در فرد هستند.
یكــی از دغدغههای نظــام آموزشــی و تربیتی
ناســازگاری دانشآمــوزان در بحرانیترین مراحل
شــكلگیری شخصیتشــان در دورة نوجوانی است.
ســرپیچی از قوانین و مقــررات خانــواده ،و انجام
اعمالــی برخالف موازیــن و ارزشهــای جامعه از
جمله رفتارهای دانشآموزان ناسازگار است [اژهای
و همــكاران .]31 :1391 ،دور از انصــاف اســت،
دانشآموزی را كه در مرحلة نوجوانی در تعارض بین
مدرسه و خانواده قرار میگیرد و به دالیل متفاوت در
هماهنگی و ایجاد تناسبی بین این دو محیط ،دچار
سردرگمی میشود ،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 .]35 :1381 ،در جامعهای
كــه چگونگی برخورد با ناســازگاری و گســتاخی
شوپرورش
دانشآمــوزان یكــی از معضــات آموز 
اســت ،نگاهها به عملكرد معلمان اســت و اجتناب
از بهكارگیری تنبیه ،جریمــه و اخراج دانشآموزان
ناسازگار و قانونشــكن از محیط درس -كه جزئی
از قوانین بهشــمار میآید -فشــارهای زیادی را بر
تعلی موتربیت برای مهار این دانشآموزان ناســازگار
وارد میكند .متأسفانه تاكنون راهكاری عملی و مؤثر
برای برخورد با این دانشآموزان ارائه نشده است.

ضرورت پژوهش

كیسنر و كر معتقدند :اكثر رفتارهای انسان تابع
چند عاملاند كه مشكل رفتاری نوجوانان و جوانان
نیز شامل آن میشــود .میتوان از خانواده و جامعه
(همســاالن ،بافتهای فرهنگی و مدرسه) بهعنوان
عوامل تعیینكننــدة رفتار مشــكلدار نوجوانان و
جوانان نام برد [رجبی ،چهاردولی و عطاری:1386 ،
 .]114ســازگاری و در رأس آن سازگاری اجتماعی
مفهومی نســبی اســت و تحتتأثیــر فرهنگها و
اعتقــادات از جامعهای به جامعة دیگر فرق میكند.
رفتار و شخصیت آدمی تحتتأثیر عوامل نام برده به
كمال میرســد و باعث تعادل و تعامل مناسبی بین
او و محیط پیرامونش خواهد شــد .انسان موجودی
انعطافپذیر اســت و میتواند عالوه بر سازگاری با
محیط ،آن را بر طبق خواستههای خود تغییر دهد.
در شــكلگیری ســازگاری اجتماعی عواملی چون
شــیوههای تربیتی ،عوامل آموزشگاهی ،ارزشها و
شوپرورش
اعتقادات ،گروه همساالن ،خانواده و آموز 
مؤثرند [آذین و موسوی.]185 :1390 ،
در سالهای گذشــته قوانین زیادی در حمایت از
دانشآموزان به تصویب رسیده است .با تصویب این
قوانین ،تنبیه دانشآموز ،درخواست معلم برای انجام
تكالیف ،جریمه و اخراج آنها از مدرســه غیرقانونی
شمرده میشود .آگاهی دانشآموزان از این قوانین،
باعث پرخاشــگری و ناســازگاریهای بیشتر آنان و
سلب اختیار عمل معلم شــده است .در نتیجه این
سؤاالت پیش میآید:
 éآیــا خانوادهها در ناســازگاری دانشآموز نقش
اساسی دارند؟
 éنظام آموزشــی و معلمان در برابر دانشآموزان
ناســازگار و پرخاشــگر چه راهكارهایی و اختیاراتی
دارند؟

روش تحقیق و ابزار جمعآوری
اطالعات

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

كلیدواژهها:

سازگاری اجتماعی،
دانشآموزان ناسازگار،
نظام آموزشی ،خانواده

یكی از دغدغههای
نظام آموزشی و
تربیتی ناسازگاری
دانشآموزان در
بحرانیترین
مراحل شكلگیری
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 دانشآموزان با استفاده از پرسشنامة حاوی
ســؤاالت باز پاســخ و مصاحبه جمعآوری و ارزیابی
شد.

ادبیات پژوهش

برای رفع مشكالت و ناسازگاریهای دانشآموزان
كار دانــش ،در مرتبــة نخســت شــناخت عوامل
تأثیرگذار در این ناسازگاریها و در مرحلة دوم ارائة
راهكارهای مناسب میتواند اثربخش باشد.

بسیاری از
الف) عوامل تأثیرگذار در گستاخ و ناسازگار
ناهنجاریهای
دانشآموزان بودن دانشآموزان كاردانش
عوامــل بســیاری در شــكلگیری گســتاخی و
كاردانش از
ناسازگاری دانشآموزان كاردانش مؤثرند .از این رو
خانوادهها و نداشتن میتوان به اختصار به مواردی كه در مدرســههای
شناخت كافی و كاردانــش باعــث بــاال رفتــن ناســازگاریهای
الزم آنها از شاخة دانشآموزان میشود ،اشاره كرد .میزان تأثیرگذاری
كاردانش سرچشمه این موارد را در نمودار 1میتوان مشاهده كرد.
میگیرد .سپس در
 .1انگیزه نداشتن دانشآموز
برخورد با محیطهای
یكــی از دالیــل ناســازگاریهای دانشآموزان
اجتماعی این كاردانش ،برخورداری از رتبههای درســی پایین و
ناسازگاریها شدید ثبتنام آنان بدون درنظر گرفتن استعدادهایشــان
میشوند و بهصورت در رشتههای كاردانش اســت .از اینرو دانشآموز
رفتار ناهنجار خود را بــدون عالقــه و انگیــزه و از روی اجبار در كالس
نشان میدهند حضور پیدا میكند و تحتفشارهای ناشی از انجام
ندادن تكالیف و حجم كارهای عملی قرار میگیرد
كه این امر گستاخی و پرخاشگری دانشآموز را به
دنبال خواهد داشت.

 .2عملكرد معلمان و نظام آموزشی

متأسفانه بســیاری از دانشآموزان 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 بهنظر میرســد ،به خود
اجــازه میدهد تا اندك قوانین و ســختگیریهای
موجود در مدرسهها را نادیده بگیرد و به همه چیز
حتی حرمت معلم تعدی كند.
یكــی دیگــر از عوامل ســبب گســتاخ شــدن
دانشآموزان كاردانش ،فشــار مدیــران به معلمان
است .به این معنی كه مدیران مدرسهها به منظور
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باال بردن راندمــان و پاییــنآوردن افت تحصیلی
دانشآمــوزان ،دبیران خود را تحتفشــار مضاعف
قرار می دهند تا درصد قبولی كالس را به هر شكل
ممكن باال ببرند .بسیاری از دانشآموزان با آگاهی از
این موضوع انگیزة خود را برای كسب نمره از دست
میدهند و بهعنوان یك دانشآموز بیمســئولیت و
طلبكار در مدرسه حضور پیدا میكنند.

 .3خانواده

در شكلگیری شــخصیت اجتماعی دانشآموزان
خانوادههــا مؤثرترین نقش را دارند .در ســالهای
اولیــة تحصیل میتــوان بــا اســتفاده از قدرت
بازدارندگی خانواده دانشآموزان ناســازگار را مهار
كرد ،اما متأســفانه این تكیهگاه بــا باال رفتن پایة
درسی دانشآموزان ناســازگار به سستی میگراید
و چهبسا با نهایت تأسف باید پذیرفت كه در برخی
موارد ،اصوالً خود خانواده سبب گستاخی و جسارت
دانشآموز در مدرسه و اجتماع میشود .نوع برخورد
والدین در خانواده و آداب تعلیموتربیت اســت كه
میتواند گرایــش نوجوانان به ســوی هنجارهای
اجتماعی را تقویت كند و یا اینكه مانع آن شــود.
متأسفانه بسیاری از مشــكالت و ناسازگاریها در
مدرســههای كاردانش ،از نبود خانوادة مناسب و یا
داشــتن خانوادههای بیتفاوت نسبت به رفتارهای
فرزند خود حاصل میشــود .خانوادههــا به دلیل
نداشتن شناخت كافی از رشتههای مربوط و تأمین
نكردن هزینههای مالی نمیتوانند با فرزندان خود
همكاری و همیاری داشته باشند.
در مدرسههای دخترانة كاردانش ،خانوادهها صرفاً
برای دریافت یــك دیپلم و طی مراحل نوجوانی تا
رسیدن به سن ازدواج و برای فرار از ناسازگاریهای
فرزندشــان در محیط منزل ،او را رهسپار مدرسه
میكننــد و كمتــر خانوادههــای را میبینیم كه
بــا شــناخت و از روی آگاهی از رشــتههای فنی
فرزندشان را به مدرسة كاردانش فرستاده باشند:
پس از بررســی ســه عامل باال كه در ناسازگاری
دانشآمــوزان كاردانش مؤثرند و بهصورت پنهان با
یكدیگر رابطه دارند ،میتوان اینگونه بیان داشــت
كه مؤثرتریــن عامل در ناســازگاری دانشآموزان
ورود بدون انگیزه و عالقه به رشــتههای كاردانش
(بــا 89درصد) اســت .دلگرمــی بیــش از اندازة
دانشآموزان به خانوادههــا و حمایتهای بیمورد

آنان از فرزندانشــان (با 82درصد) در مرتبة دوم ،و
دلگرمی به قوانین نامعقول مدرسه (با 76درصد) در
مرتبة سوم قرار میگیرد.
ب)راهكارها و كاركردهای مؤثر در مواجه با
دانشآموز ناسازگار
برای گرفتن نتیجة بهتر و رفع ناســازگاریهای
دانشآمــوزان میتــوان راهكارها را بــه دو بخش
خانواده و مدرسه تقسیم كرد:
 .1تكیــه به خانواده و نقــش بازدارنده و
تأثیرگذار آن بر فرزندان
دارا بــودن خانواده و تكیه بــه آن ،بیش از همه
بر ســازگاریهای فرد اثر میگذارد و نهتنها رفتار
سازشــی و بهنجار ،بلكه رفتارهای نابهنجار افراد را
شــكل میدهد [مینوچین .]1375 ،آموختههای
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 میتــوان گفت كه
عملكرد ســالم و بهنجار خانواده اســت كه زمینة
رفتارهــای ســالم را در نوجــوان ایجــاد میكند.
بهخصوص در دانشآموزان دختر توجه به شــرایط
خاص دوران رشد بسیار اهمیت دارد .لذا ،كمترین
بیتوجهی والدین و عملكردهای نامطلوب خانواده
باعــث ایجــاد ناســازگاری و رفتارهــای ناهنجار
میشود.
در ایــن حالت اولیای دانشآموزان ناســازگار باید
پاســخگوی رفتار و كردار آنها باشــند و مسئولیت
رفتار زشــت و زنندة آنها را در مدرســه بپذیرند و
رفتار و كردار آنان را تحتكنترل درآورند .براســاس
تحقیقات انجــام گرفته در انگلســتان ،بهكارگیری
قوانین ســختگیرانه ،پرداخــت جریمههای نقدی،
مبارزة جدی با دانشآموزان ناســازگار ،و باال بردن
كیفیت رفتاری نســل جدید در مدرسهها جزئی از
قوانین این كشــور است .بدون شــك وقتی قوانین
سختی در مورد ســازگاری اجتماعی دانشآموزان
اجرا شــود ،خانوادهها بر رفتار آنان نظارت بیشتری
میكننــد و در تعلی موتربیت فرزنــدان خود از ابتدا
میكوشند.

 .2همكاری و همراهی معلمان

به گفتــة برادبورن ( ،)1969معلمــی كه رفتاری
دوســتانه با دانشآموز دارد ،باعث فعالتر شــدن و
افزایش عزتنفس او میشــود و سازگاری اجتماعی
او را باال میبرد .همچنین براساس تحقیقات رابینز،
معلمی میتواند رفتار و هیجانهــای دانشآموز را
كنترل كند كه رفتار دوســتانهای با او داشته باشد
و او را درك كنــد .همچنیــن ،میــزان خالقیت و
عزتنفس آنان را افزایش دهد و رفتارهای نامطلوب
و ناسازگارش را مهار سازد [آذین و موسوی:1390 ،
]187

معلمان بــا درایت ،قاطع و دقیق در موقعیتهایی
كه مســتلزم مدیریت و كنترل رفتار اســت ،سریع
و با اطمینان واكنش نشــان میدهند .این معلمان
معتقدند كه قاطعیت در كالس بیشــترین منافع را
برای دانشآموز دارد .در پژوهشــی كه به ســفارش
شوپــرورش اســتان اصفهــان انجــام گفت،
آموز 
معلممحوری و حاكمیت جو مكانیكی عامل مؤثری
در شكلگیری و تقویت پیامد پنهان اطاعتپذیری
در دانشآموزان تشخیص داده شد .در نظام آموزشی
بهویژه متوسطه ،تبعیت و اطاعت دانشآموزان باید
همراه با انتخاب آگاهانه و آزادانه باشــد [علیخانی و
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مهر محمدی .]53 :1384 ،بهكارگیری تشــویق در
كنار تنبیه میتواند دانشآموز ناســازگار را آرام كند
و براســاس اطاعتپذیری او را به محیط آموزشی با
رقابت سالم برگرداند.
همانگونه كه بیشترین عوامل ناسازگاری از خانواده
نشــئت میگیرند ،بیشــترین راهكارها برای بهبود
پرخاشگری و ناســازگاریها نیز از طرف خانوادهها
اتخاذ میشوند .ذكر این نكته الزامی است كه تعامل
و همیاری خانواده با مدرسه عاملی بسیار تأثیرگذار
در این حیطه محسوب میشود و هیچكدام از این دو
عامل نمیتوانند به تنهایی در رفع ناســازگاریهای
دانشآموزان 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 دانشآموز
دارد .دانشآمــوزی كــه در خانــوادهای بــا طبقة
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی باال زندگی میكند،
رفتاری اطاعتپذیر ،ســازگار و با انگیزهتر نسبت به
دیگر دانشآموزان رشــتههای كاردانــش دارد و با
توجه به موارد ذكر شده ،این دانشآموزان با آگاهی و
انگیزه به این رشتهها تمایل نشان میدهند.
سؤال دوم :نظام آموزشــی و معلمان میباید در
ابتدا با برگزاری آزمونهای ورودی برای رشــتههای
كاردانش ،انگیزة دانشآموزان را بســنجند و سپس
مشكالت دانشآموزان ناسازگار و پرخاشگر را ارزیابی
كننــد و با ایجــاد فرصت و به كارگیری تشــویق و
همیاری دانشآموزان این معزل را برطرف سازند .در
بسیاری از موارد ،دانشآموز نسبت به شرایط موجود
انعطاف نشان نمیدهد و اطاعت و تعامل را نمیپذیرد.
ادامة این وضعیت پیامدهای منفی و تأثیرگذاری بر
دیگر دانشآموزان خواهد داشــت .در این وضعیت
نظام آموزشــی و معلمان باید اختیار عمل داشــته
باشند تا با بهكارگیری ترفندهای خاص خود بكوشند
سازگار كردن دانشآموز را سازگار كنند و به محیط
آموزشی برگردانند .برای برقرار كردن این آرامش در
مدرسهها همكاری خانوادهها و مدیران اجرایی الزامی
است كه متأسفانه در اكثر موارد مشاهده نمیشود.
نتایج نشان میدهند كه اقتدار معلم و نظام آموزشی،
آگاهــی دانشآمــوزان از تواناییهــای آنها ،جلب
رضایت معلم و موفقیت در ارزشیابیهای تحصیلی ،و
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ی دانشآموزان نقش اساسی دارد.
 ...در سازگار 

نتیجهگیری

تعلی موتربیت صحیح در خانواده و عوامل مرتبط با
آن ،چون اقتصاد ،تحصیــات ،ارتباط میان نوجوان
با پــدر و مادر و  ...ابتداییتریــن و مؤثرترین عامل
در ناسازگاری دانشآموزان بهشمار میآیند .سپس
جامعه و نظامهای آموزشی و عوامل مرتبط با آنها،
در مرحلة دوم در این ناســازگاری و پرخاشگریها
تأثیرگذارند .براساس نتایج تحقیقات بهعمل آمده و
مصاحبههای انجام شــده ،بسیاری از ناهنجاریهای
دانشآموزان كاردانش از خانوادهها و نداشتن شناخت
كافی و الزم آنها از شــاخة كاردانش سرچشــمه
میگیرد .سپس در برخورد با محیطهای اجتماعی
ایــن ناســازگاریها شــدید میشــوند و بهصورت
رفتار ناهنجار خود را نشــان میدهند .در بســیاری
یو
از هنرســتانهای كاردانش ،بهدلیل ناســازگار 
كماستعدادی برخی دانشآموزان در محیط كالس،
كارایی دانشآموزان باانگیزه و عالقهمند به یادگیری
نیز رو به افول میرود.
ش تعلیم آموزشهای
از وظایف هنرآموزان كاردان 
هدفدار در راستا و شناخت استعداد هر دانشآموز،
ایجاد تنــوع و نوآوری در انجــام و تكرار تمرینها،
كاربرد مهارت تشــویق در كنار تنبیــه ،و توجه به
ارزشــیابیهای مناســب تشــخیصی ،مرحلهای و
پایانی در تدریس اســت .از دیــدگاه هایم گینوت
و مك الگلیــن ( ،)1999معلمان بهترین و با این
صالحیتترین گزینه برای كمــك به دانشآموزان
ناســازگار و نابهنجار هستند؛ زیرا زمان بسیاری را با
دانشآموزان در تعامل بوده و رفتارهای خاص آنها
را مشــاهده كردهاند و در رشــد اجتماعی و عاطفی
دانشآموزان تأثیرگذار هســتند .نظام آموزشــی و
معلمان میتوانند راهحلهــای صحیحی برای رفع
مشكالت رفتاری دانشآموزان ناسازگار ارائه دهند،
اما این در شرایطی است كه آنها اختیار عمل داشته
باشند و درگیر قوانین دست و پاگیر نباشند .بسیاری
از كارشناســان بر این باورند كه یكی از راههای مؤثر
برای رســیدن به ســازگاری اجتماعی ،همكاری و
همیاری خانوادهها و بهرهمندی از تشــویق ،تنبیه،
جریمه ،اخراج از مدرسه و  ...است تا معلمان بتوانند
دانشآموز ناســازگار را در مدرســه و كالس كنترل
كنند.

ژاله بوژانی

جداول و استانداردهاي صنايع چوب
مترجم :مراد سليمي
ناشر :انتشارات دانش بنياد تلفن)66465831( :
نوبت چاپ :اول1395 ،

يكي از نيازهاي مبرم حوزههاي صنعت و دانشگاه،
استفاده از كتابهاي مرجع معتبر داراي استاندارهاي
الزم بــراي ارتقــاي كيفيت آمــوزش و محصوالت
توليدي است.
كتاب حاضر مجموعهاي جامــع ،كامل و بينظير
از اطالعــات تخصصي مــورد نيــاز صنايع چوب و
مبلمان اســت .اين كتاب حاوي جداول استاندارد
درتمام زمينههاي تخصصي اســت و مباحث علمي
آن مباني رياضي ،فيزيك و شــيمي ،استانداردهاي
چوبشناســي ،درجهبندي ،و معايب چوب ،خواص
فيزيكــي و مكانيكــي چوب ،اســتاتيك و مقاومت
مصالح ،طراحي و نقشهكشي ،سختافزار و يراقآالت
مبلمان ،مواد شيميايي و پوششهاي رنگي ،محيط
زيســت و ايمني ،فرمانهاي  ،CNCو نيوماتيك و
محاسبات فني را شامل ميشود.
اين كتاب ميتواند مورد اســتفاده اهالي فن ،از جمله
اســتادان دانشــگاه ،كارفرمايان ،توليدكنندگان مبل و
ســازههاي چوبي ،هنرآموزان ،مربيان و اســتادكاران،
هنرجويانودانشجويانرشتههايگوناگونصنايعچوب،
توليدكنندگانسازههايچوبيومهندسيصنايعمبلمان،
كابينتسازي و ساير عالقهمندان قرار گيرد.
ب جداول و استانداردهاي صنايع چوب مكمل
كتا 
كتابهاي درســي موجود و كليدي براي استفاده از
ساير كتابهاي درسي صنايع چوب محسوب ميشود.

جدولهــا ،و فرمولها ،قوانيــن و راهنماييها ،و
اندازههــاي مورد نياز توليد براي تدريس در مدارس
ي الزم و ضروري هســتند .در زمينة
و واحدهاي فن 
انتخــاب فناوري ،انجام محاســبات فني ،روشهاي
طراحي و ترســيم ،و برنامهريزي كار و امثال آن ،از
ايــن كتاب ميتوان بهعنوان كتاب مرجع اســتفاده
كرد.

عنوانهاي هشت فصل كتاب عبارتاند
از:

 .1اصول رياضي و دانستنيها
 .2چوب و فراوردههاي آن
 .3مواد اوليه (جنس)
 .4نقشهكشي
 .5طراحي براي ساخت
 .6فيزيك ساخت
 .7مواد آماده
 .8سازههاي فني (واحدهاي فني)
دسترســي ســريع به مطالب فني صنايع چوب از
مهمترين ويژگيهاي اين كتاب محســوب ميشود.
زيرا كه قســمتهاي مهم آن در هر صفحه مجدداً
تكرار شده است ،جدولها و تمرينها با رنگ توسي
مشخص شــدهاند و فرمولها داخل كادر قرار دارند.
صفحهبندي كتاب به شكلي انجام شده كه دسترسي
به هر مطلب آســان و به ســرعت انجــام ميگيرد.
مخاطب با مراجعه به فهرســت مطالب به آســاني
مطالب فني مورد نظــرش را در كتاب مييابد و به
كمك جداول منظم شــده ،ارتباطش با نكات فني
صنعت چوب و استانداردهاي آن برقرار ميشود.
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سخنی با مخاطبـــــان
وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامهریزی آموزشی
دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی
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خیابان. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
پالك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :شمارۀ پستی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
شماره فیش بانکی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
مبلغ پرداختی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:

.

......................................................

اگر قب ًال مشترك مجله رشد بودهاید ،شمارۀ اشتراك خود را بنویسید:

			

............................................................

			

امضا:

نشانی :تهران ،صنـدوق پستی امور مشتركین11155/4979 :
تلفن بازرگانی 88867308 :ـ021
Email: Eshterak@roshdmag.ir

.
.

هزینۀ اشتراك ساالنه مجالت عمومی (هشت شماره) 350/000 :ریال
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هزینۀ اشتراك ساالنه مجالت تخصصی (سه شماره):

 200/000ریال

رشد آموزش فنیوحرفهای و کاردانش | دورۀ سیزدهم | شمارۀ  | 2زمستان 1396

رعایت اجزا و عناصر ساختاری مقاالت علمی ،حرفهای
و پژوهشی شرایطی دارد كه یك پژوهشگر و نویسندة آگاه آنها
را بــه كار میبندد .به عبارت دیگر موفقیت مؤلف در ارائة مقاله
به بهرهمندی او از این قواعد و تسلط بر مبنای نگارش و آگاهی
از اصول مقالهنویسی و مهارت در امر نوشتن وابسته است.
مجلة رشــد آموزش فنیوحرفهای و کاردانش ،نشــریهای
آموزشــی ،تحلیلــی و اطالعرســانی در زمینــة آموزشهای
فنیوحرفهای است كه با توجه به اهداف آن ،بهصورت فصلنامه
منتشــر میشود .بر این اســاس از پژوهشــگران ،متخصصان
تعلیموتربیت ،بهویــژه هنرآموزان ،دبیران و مدرســان دعوت
میشود تا با توجه به موارد ذیل:
 .1اصالــت 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 روششناسی
مورد اســتفاده و تبییــن رویكرد مقاله .12/ابــزار گردآوری و
تحلیل دادههــا .13/توصیف ویژگیهــای جامعه پژوهش.1٤/
تبیین محــدوده و محدودیتهای پژوهش  .1٥/ارائة یافتههای
توصیفی و تحلیلی .1٦/بحث و نتیجهگیری  .17/پیشنهاد.18/
منابع مورد استفاده
حاصــل پژوهشها و مطالعات خــود را در زمینههای زیر،
جهت درج در مجله ارسال فرمایند.
٭ مبانی نظری آموزشهای فنیوحرفهای و کاردانش
٭ آموزشهای فنیوحرفهای در سایر كشورها (تجارب)
٭ روشهای آموزشهای فنیوحرفهای و کاردانش
٭ كارآفرینی ،خوداشتغالی ،ارزشآفرینی (تجارب)
رویكردها و دیدگاهها در برنامهریزی درســی آموزشهای
فنیوحرفهای ٭ برنامهریزی درســی منطقهای ٭ پروژهمحوری
در آموزشهای فنیوحرفهای ٭ معرفی مؤسســات آموزشهای
فنیوحرفــهای و کاردانش در ایران و ســایر كشــورها ،معرفی
پدیدههای نو در حوزه آموزشهــای فنیوحرفهای و کاردانش
و معرفــی كتابهــا و مجــات جدید در حــوزة آموزشهای
فنیوحرفهای .٭ مقاالت ارسالی مرتبط با موضوع مجله باشد و
تاكنون در مجالت دیگری درج نشده باشد .٭ مطالب باید تایپ
شــده باشد .٭ شــكل قرار گرفتن جدولها نمودارها و تصاویر
باید در مقاله مشــخص باشــد .٭ نثر مقاله باید روان و از نظر
دستور زبان فارسی درست باشــد و در انتخاب واژههای علمی
و فنی دقت الزم مبذول شــود .٭ مقالههای ترجمهشــده باید
با متن اصلی همخوانی داشــته باشد و متن اصلی نیز ضمیمة
مقاله ارســال شــود .٭ در متنهای ارســالی باید تا حد امكان
از معادلهای فارســی واژهها و اصطالحات اســتفاده شــود .٭
پینوشــتها 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 ارائهشده در مقاالت،
گزارشها و مصاحبهها لزوماً بیانگر دیدگاههای دفتر انتشــارات
كمكآموزشی نیست و مسئولیت پاســخگویی به پرسشهای
خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.
نشانی ارسال مقاالت :تهران صندوق پستی 1٥87٥-٦٥8٥
پیامنگارfaniherfeievakarodanesh@roshdmag.ir :
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