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 گفتارپيش

 و اشـتغال  امر به دولت خاص توجه و توسعه پنجم تا اول هايبرنامه به عنايت با و سالهبيست اندازچشم به نگاه با
ـ  سـازمان « استقرار و تشكيل به مفتخر كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان پايدار، اشتغال در آموزش نقش  يمل

 و مهـارت  آمـوزش  نظـام « زيرنظـام  سـه  بـا  »فنـاوري  و مهارت و ملي جامع نظام« طراحي و »فناوري و مهارت
 سـازي يكپارچـه  بـا  شـرايط  ايـن  در باشد.مي »اشتغال احراز شرايط نظام« و »ايحرفه صالحيت نظام« ،»فناوري
 از هـا آمـوزش  ايـن  نمـودن  منـد منظا در بزرگ تحول شاهد ايحرفه و فني هايآموزش گذاريسياست و مديريت

 بـازار  نيـاز  بـا  آنها كردن مبتني و فناوري تغييرات به توجه و رويكرد با فناوري و مهارت جامع نظام استقرار طريق
 كارشناسـان  ةگسترد مشاركت با »اشتغال و آموزيمهارت« الملليبين همايش نخستين راستا اين در باشيم.مي كار

 ةبرنامـ  194« و »21 مـواد  ،1404 انـداز چشـم  سـند « جمله از باالدستي اسناد ةكلي به توجه با و الملليبين و ملي
 و مهـارت  راهبـردي  سـند « ،»رهبـري  معظـم  مقـام  طرف از شدهابالغ اشتغال كلي هايسياست« ،»توسعه پنجم

 تدوين ها،نظام ها،ساختار ايجاد با راستا هم آنچه است. شده برگزار »كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان فناوري
 كشـور  در عمـل  ةعرصـ  در هـا آموزش اين كاربرد و ايحرفه و فني هايآموزش ةتوسع مسير در هارويه و قوانين

 ايـن  در كـه  باشدمي هاآموزش اين به پژوهش بر مبتني و علمي مدبرانه، رويكرد داشتن رسد،مي نظر به ضروري
 هـا، چـالش  شناسـائي  است. بوده آنها از يكي هاهمايش اين اريبرگز و است شده برداشته مؤثري هايگام عرصه
 بـه  توجـه  گسـترش  بـراي  سـازي فرهنـگ  فنـاوري،  و مهـارت  جـامع  نظـام  تبيين ضعف، و قوت نقاط ها،فرصت
 ايـن  كـه  است كالني اهداف جمله از اشتغال در هاآموزش اين حساس نقش تبيين و ايحرفه و فني هايآموزش
 و هـا سياسـت  راهبردهـا،  هـا، فعاليـت  ةكلي در پژوهانهآينده و پيشرو نگاه بر تأكيد با است. نموده پيگيري همايش

 نظـر  در ذيـل  شـرح  بـه  همـايش  اين از حاصل محوري نتايج و بيانيه اي،حرفه و فني آموزش سازمان هايبرنامه
  است: شده گرفته
 .بيكاري نرخ كاهش و پايدار ةتوسع زيربناي عنوان به ايحرفه و فني هايآموزش آفرينينقش ارتقاء �
 و سطوح در هاگواهينامه و مدارك ها،صالحيت ارتباط براي ملي ايحرفه صالحيت چارچوب كاربست �
 .العمرمادام يادگيري شناختن رسميت به جهت در و شغل و حرفه ،حوزه در مختلف انواع
 اساس بر غيردولتي و دولتي ايهحرف و فني آموزش مراكز به اعتباربخشي و اعتبارسنجي بندي،رتبه �

 پشتيباني شاخص و منابع ةتوسع و تحقيق انساني، نيروي يادگيري و ياددهي فرآيند اجرائي، مديريت هايشاخص
 .فراگيران
 نظام فناوري، و مهارت آموزش نظام زيرنظام، سه با فناوري و مهارت جامع نظام استقرار ضرورت �

 .ايحرفه و فني آموزش ةپاي بر اشتغال ايجاد زيربناي عنوان به اشتغال زاحرا شرايط نظام و ايحرفه صالحيت
 هايآموزش ةارائ نيز و كشور كار و كسب فضاي هايظرفيت اساس بر آموزشي الگوهاي ةتوسع �
 .شدهسازيشبيه
 ترك.مش هايپروژه اجراي براي ايحرفه و فني هايآموزش در پيشرو كشورهاي مشاركت جلب براي ريزيبرنامه �
 مسابقات برگزاري نيز و جهاني مسابقات ةعرص در موفق كشورهاي تجارب از استفاده براي ريزيبرنامه �

 .اسالمي كشورهاي بين مهارت الملليبين
 المللي.بين آموزش نظام در سازمان هايگواهينامه به اعتباربخشي براي ريزيبرنامه ضرورت �
 توان ارتقاء و آتي) و (فعلي كار بازار نيازهاي با متناسب كارآمد و ماهر متخصص، انساني نيروي آموزش �

 .آنها ظرفيت از استفاده براي اقتصادي هايبنگاه همكاري جلب و مهارت و آموزش كردن توأم و كارآفريني



 

 

 پيشگفتار 6
 از گيريبهره با آنان توانمندسازي طريق از اجتماعي و اقتصادي هايفعاليت در زنان مشاركت ارتقاء �

 .ايحرفه و فني هايآموزش
 و اجتماعي هايآسيب كاهش در ايحرفه و فني هايآموزش تأثيرگذار و گسترده سهم افزايش �

 .آسيب معرض در اقشار توانمندسازي
 دو در كاربردي-علمي جامع دانشگاه مشاركت با تحصيلي سطوح بين تكميلي هايدوره اجراي و طراحي �
 .خصوصي و دولتي مهارتي آموزش بخش
 بخش در له معظم سوي از ابالغي كلي هايسياست و رهبري معظم مقام فرمايشات و منويات از استفاده �
 عملياتي ةبرنام 260 از بيش اجراي با و سازمان فناوري و مهارت راهبردي سند آموزشي و اداري نظام و اشتغال

 .كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان در مذكور سند
 كنار در مجموعه اين است. همايش اين براي شده ارسال مقاالت ةدكنن منعكس جلد شش در حاضر ةمجموع

 و فني هايآموزش ةحوز در مهم علمي اسناد جمله از ،»ايران در اشتغال و آموزيمهارت« جلدي چهار ةمجموع
 از بسياري تواندمي نيز جلد شش اين حوزه، اين در پژوهشي و علمي اسناد كمبود به توجه با باشد.مي ايحرفه

 نيز مجموعه اين نمايد. مرتفع را ايحرفه و فني هايآموزش ةحوز به مندعالقه پژوهشگران پژوهشي نيازهاي
 است: شده تدوين و طراحي ذيل هايبخش قالب در هدفمند و بهتر ةاستفاد براي
 اول) (جلد .زنان و ايحرفه و فني آموزش �
 م)دو (جلد پژوهي آينده و اشتغال ،ايحرفه و فني آموزش �
 سوم) (جلد .مهارتي نيازهاي و كيفيت تضمين اي،حرفه و فني آموزش �
 سوم) (جلد .سازماني رفتار و مديريت يادگيري، اي،حرفه و فني آموزش �
 چهارم) (جلد .ملي توليد و اقتصاد اي،حرفه و فني آموزش �
 چهارم) (جلد .فناوري و مهارت جامع نظام و فناوري اي،حرفه و فني آموزش �
 پنجم) (جلد .كارآفريني و ايحرفه و نيف آموزش �
 ششم) (جلد عالي. آموزش و ايحرفه و فني آموزش �
 ششم) (جلد .روستايي پايدار ةتوسع و خانگي مشاغل اي،حرفه و فني آموزش �
ــان در ــامي از تشــكر ضــمن پاي ــدركاراندســت تم ــزاري ان ــن برگ ــايش، اي ــ هم ــژههب ــةكمي وي ــي ت  و علم

ــي، ــدواريم اجراي ــه امي ــا ك ــت ب ــد عانتاس ــزرگ خداون ــاري و ب ــامي ي ــگران تم ــت و پژوهش ــدركاراندس  ان
 باشيم. هاآموزش اين ةساي در عزيز ايران بيشتر چه هر اعتالي شاهد اي،حرفه و فني هايآموزش

 آباديحسن رضا زين
 عضو هيأت علمي دانشگاه خوارزمي

 كورش پرند
 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

 علي توكلي گلپايگاني
 پژوهشگاه استانداردضو هيأت علمي ع

 زادهيداله مهرعلي
 عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز 



 

اول
  

و  ايآموزش فني و حرفهه

 آموزش عالي



 

 

 
 

 



 
 

 گرايي متعارف دانشگاهي بازنگري حرفه
سازي هاي مورد نياز براي تجاريشناسايي مهارت

 تحقيقات دانشگاهي
 1مهندس مهنوش شريفي
 2دكتر احمد رضوانفر
 3دكتر سيد محمود حسيني
 4دكتر سيدحميد موحد محمدي

 چكيده
طور نسبي كمتر در هكنون ببا وجود اهميت نقش تحقيق و توسعه، تا

برداري از يريت تحقيقات كشور به رسانش، كاربرد نتايج و بهرهنظام مد
تمامي  ةعهدهاي پژوهشي توجه شده است. در چنين شرايطي، بريافته

سازي هاي كشور است تا به تجاريسسات تحقيقاتي و دانشگاهؤم
بنيان و رسيدن هاي تحقيقاتي خويش جهت تحقق اقتصاد دانشيافته

پايدار كشور اهتمام ورزند. در اين مقاله  ةسعها و اهداف توبه آرمان
اي و در قالب يك پژوهش حرفه ةتالش شده است تا از منظر توسع

ت علمي كشاورزي براي ئهاي مورد نياز اعضاي هيكيفي، مهارت
هاي قابليت ةسازي تحقيقات دانشگاهي و راهكارهاي توسعتجاري
 و معرفي شود. ت علمي در اين خصوص شناسايي ئاي اعضاي هيحرفه

 
هاي سازي يافتهتحقيقات دانشگاهي، تجاري :يكليد واژگان

 اي.حرفه ةتحقيقاتي، توسع
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                
 .كشاورزي دانشگاه تهران ةاقتصاد و توسع ةدانشجوي دكتري دانشكد. 1
 Email:arezvan@ut.ac.ir                                                كشاورزي دانشگاه تهران، ةاقتصاد و توسع ةاستاد دانشكد 2
  Email:hoseinim@ut.ac.ir                                      ،كشاورزي دانشگاه تهران ةاقتصاد و توسع ةدانشيار دانشكد. 3
          Email:hmovahed@ut.ac.ir                             ،كشاورزي دانشگاه تهران ةاقتصاد و توسع ةدانشيار دانشكد. 4
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 مقدمه
گيري كارآفريني به شكل ةثر و كامل در توسعؤها براي مشاركت مضرورت و تالش دانشگاه

سازي جاريترين ويژگي دانشگاه كارآفرين تالگوي دانشگاه كارآفرين انجاميده است. اصلي
). دانشگاه كارآفرين نظام داخلي خود را براي Etzkowitz,1998( دانش و فناوري است

هاي حمايتي وسعي از زيرساختة بخشد و گسترطور جامع توسعه ميهسازي دانش بتجاري
). از Jacob et al., 2003( سازدمورد نياز را براي پرورش كارآفريني در دانشگاه فراهم مي

توان به اين موارد اشاره نمود: كسب منابع درآمدي هاي دانشگاه كارآفرين مييديگر ويژگ
ت علمي، دانشجويان يا كاركنان و ئاعضاي هي( هاي كارآفرينانه دانشگاهيانمختلف، فعاليت

هاي كارآفريني و ايجاد مديران دانشگاه)، بهسازي ساختار سازماني دانشگاه متناسب با فعاليت
 ).Cano, 2006( ساختارسازي و نهاد سازي)( هاي جديدشركت

وري و تبديل آسازي نتايج تحقيقات در فرآيند تحقيق و توسعه، عبارت است از فرتجاري
تواند هدف مبادالت تجاري قرار گيرد نتايج تحقيق به محصوالت، فرآيندها و خدماتي كه مي

ري دانشگاهي فرآيندي سازي دانش و فناوصورت تجاري عرضه و مبادله شود. تجارييا به
 ارزش ديل دانش و فناوري به محصوالت باشود و تا تباست كه از اختراع و پژوهش شروع مي

يابد و دستاوردها و پيامدهايي را براي كارها ادامه مي و كسب ةدر قالب كارآفريني و توسع
). ديدگاه 1385فكور، ( اندركاران به همراه داردمخترعان و محققان، دانشگاه و ساير دست

 ةت علمي در زمينئدانشگاهي مبين تضاد و تعارض بين فعاليت اعضاي هي ةسنتي به حرف
طور معمول در هكارآفريني دانشگاهي ب روسازي و كارآفريني دانشگاهي است؛ از اينتجاري

 ;Louis et al.1989( دهدهاي سنتي دانشگاه رخ ميخارج از دانشگاه و فراسوي نقش
Klofsten and Jones-Evans 2000; Laukkanen 2003 .(ضرورت حضور  ،طور كليهب

اي نامهم با محدود كردن استانداردمابانه و آيينأت علمي در دانشگاه توئوقت اعضاي هيتمام
اي اعضاي حرفه ءبندي هفتگي، تخصيص اعتبارات و ضوابط ارتقازمان ةشرح وظايف، برنام

ريت امور اداري و ديگر امور غيرمرتبط و يا كمتر مرتبط ت علمي به تدريس، پژوهش، مديئهي
گرايي دانشگاهي متعارف است. با فعاليت كارآفرينانه در سطح دانشگاه، بازتاب نوعي حرفه

ت علمي ئاعضاي هي 1نشينيعاجساز تحقق انگاره برجتواند زمينهگرايي متعارف ميحرفه
بازار، بخش ( بندي دانشگاه با نهادهاي ديگرمبتني بر نوعي احساس اشرافيت دانشگاهي، مرز

آفريني گزيدن دانشگاهيان از نقشخصوصي، صنعت، دولت و غيره)، انزواطلبي و دوري
خويش باشد. اين رويكرد با ماهيت  ةپايدار جامع ةگرايانه در فرآيند توسعمستقيم و عمل

ل با محيط پيرامون و پذيري، تعامكارآفريني دانشگاهي كه نيازمند آزادي عمل، انعطاف
هاي برداري از فرصتپردازي و بهرهحضور ذهني و عملي فعال در جامعه، درگير شدن در ايده

كارآفريني علمي، فكري، ( هاي علمي و دانشگاهيوكار مبتني بر ظرفيتكارآفريني و كسب
ت اقدام هاي تسهيلكر و حمايتي و ديگر ملزوماها و مشوق، سياست)2عقالني يا روشنفكرانه

زا است. دانشگاهي است، كمترهمساز و گاهي، ناهمساز و تنش ةكارآفرينانه در چارچوب حرف

                                                                                                                
1. Ivory-towering   
2. scientific /Scholar/ Intellectual  entrepreneurship 
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گرايي گرايي متعارف به حرفهاز اين منظر، كارآفريني دانشگاهي مستلزم گذار از حرفه
نظام دانشگاهي  ةاي، مستلزم تحول يكپارچاست كه فراتر از نوعي چالش حرفه 1كارآفرينانه

ها، ساختار، مديريت و گيريها و جهتها، برنامهها و ضوابط، مشوقاد مختلف سياستدر ابع
 غيره است. 

سازي تحقيقات گيري يا پديدارشدن كارآفريني دانشگاهي از طريق تجاريشكل
هاي مختلفي در فضاي دانشگاه يا آيي سيستمي سازهها نيازمند همدانشگاهي و ديگر شيوه
ت علمي يا بروز رفتار ئها، كارآفريني اعضاي هيلفهؤدر بين اين ممحيط پيرامون است. 

ت ئرود. وجود اعضاي هيشمار مياي اساسي بهلفهؤت علمي مئكارآفرينانه از سوي اعضاي هي
ويژه در هدانشگاه كارآفرين ب ةت علمي موتور محركئعلمي كارآفرين و كارآفريني اعضاي هي

رود. از آنجايي كه عضو هيات علمي در شمار ميگاهي بهارتباط با رويكرد كارآفريني دانش
هاي لفهؤلفه با ساير مؤواقع بسان يك مدر كند و پرتو نظام دانشگاهي مربوطه فعاليت مي

 است هالفهؤثر از ساير مأاو مت ةرفتار كارآفرينان، رواين نظام در پيوند است، از اين ةشاكل
 ). 1شكل (

بنيادين يك دانشگاه كارآفرين و كارآفريني  ةمولف ت علمي كارآفرينئاعضاي هي
اي در آفريني حرفهنوآوري علمي و فرصت). (Klofsten, 2008  رودشمار ميدانشگاهي به

هاي نوآوري( رسانيارتباط با كاركردهاي دانشگاهي همچون آموزش، پژوهش و برون
سازي آن و تجاري ةري و اشاعهاي جديد، ابداع و فناوها و نظريه، طرح موضوعشناختيروش
سازي جهت پيشبرد فرآيندهاي پژوهشي، ساماندهي و جديد، تيم ةاندازي در رشتو راه

هاي دانشگاهي و نظاير آن) در نظام دانشگاهي مربوطه يا ساير هدايت خالقانه و راهبري گروه
نفع و ذي مندسازي براي كنش ساير همكاران و نيروهاي عالقههاي مرتبط و فرصتنظام

توان فردي، بسيج منابع و نيروهاي دانشگاه و يا جذب نيروهاي  ةخارج از دانشگاه بر پاي
هاي كارآفريني دانشگاهي در چارچوب نهادي دانشگاه يا همساز با آن از جمله شناسهفرا

اي هاي فردي و نيز درجهت علمي از ويژگيئرود. هر عضو هيشمار مينيروهاي دانشگاهي به
پيشرفت، ميل  ةميل به موفقيت و انگيز همانند خطرپذيري، نوآوري،( خصايص كارآفرينانهاز 

اي كه دارد در پرتو نظام دانشگاه و هاي حرفهبه استقالل، و غيره) برخوردار است و با ظرفيت
اي رويكرد كارآفرينانه پيوند با محيط پيرامون به انجام كاركردهاي مورد انتظار با درجه

ازد و از اين طريق ممكن است به عملكرد كارآفرينانه كه همان بروندادهاي رفتار پردمي
هاي شده، قراردادهاي پژوهشي منعقده، شركتهمانند اختراعات ثبت( كارآفرينانه است

 هاي تحقيقاتي مشترك و نظاير اينها)، دست يابد.شده، همكاري و سهيم شدن در طرحداير
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                
1. conventional professionalism to entrepreneurial professionalism 
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 ،زاده و اسديشريف( ت علمي در دانشگاه كارآفرينئجايابي سيستمي كارآفريني اعضاي هي .1شكل
1389( 

ها و ثر از محركأسازي تحقيقات دانشگاهي مترويكرد دانشگاهيان به كارآفريني و تجاري
ركت سازي براي مشاهاي دروني و بيروني است. اين رويكرد عالوه بر فرصتمشوق

بنيان و پاسخگويي به نيازهاي جامعه، اقتصادي دانش ةدانشگاهيان و دانشگاه در توسع
رساني مالي به دانشگاهيان در ها و منفعتمين نيازهاي روزافزون مالي دانشگاهأتواند به تمي

هاي ويژگي
اي: حرفه

سابقه، 
تخصص و 

 غيره

كاركردهاي 
دانشگاهي 

(آموزش، پژوهش، 
ارايه خدمات 

دانشگاهي به جامعه 

قالب كارآفريني دانشگاهي: 
هاي زايشي و نوبنياد، ارايه ركتش

تجاري خدمات آموزشي، پژوهشي 
اي به خارج از دانشگاه و و مشاوره

 غيره 

 اعضاي هيات علمي 

ها، تنظيم سياست
راهبردها، قوانين و 

 مقررات با رويكرد تسهيل،
 ترويج و توسعه كارآفريني

كاركنان: تخصص، انگيزه،  
خالقيت و نوآوري، تجربه و 

 (تسهيل) كارآفريني و غيره روحيه 
مديريت و رهبري كارآفرينانه 

دانشگاه مبتني بر الگوي 
يادگيري سازماني مستمر، 
شبكه نوآوري و كارآفريني 

 سازماني و غيرهدرون

ساختار و تشكيالت كارآفرينانه و 
هاي اداري، پذير در حوزهانعطاف

برنامه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و فوق
غيره و

ها: تامين ات، منابع و زيرساختامكان
مالي و تخصيص اعتبارات براي 

 هاي كارآفرينانهفعاليت

 دانشجويان 

 رفتار كارآفرينانه

 خصايص فردي كارآفرينانه هاي فرديويژگي

ون
رام

ط پي
محي

 و 
عي

تما
 اج

ت
وقعي

م
 

پيوندهاي نهادي 
فرادانشگاهي: وزارت علوم، 
 تحقيقات و فناوري و غيره

هايرامون: ساختار صنعت، بخش خصوصي، بازار، نرخ رشد اقتصادي، سياستمحيط پي
 دولت، تقاضا براي دانش و فناوري، فرهنگ كارآفريني و غيره

آموزش و ترويج 
 كارآفريني

هاي دانشگاهي با رويكرد پژوهش
 تجاري كارآفرينانه

برقراري سازوكارهاي پيوند و 
سازي تعامل با جامعه: تجاري

كارآفريني دانشگاهي و فناوري، 
 غيره

 
فضاي كلي حاكم 

 بر دانشگاه:
سيستمي باز و 
اجتماعي براي  
تسهيل و تسهيم 

خالقيت، يادگيري، 
نوآوري و 
 كارآفريني

 

عملكرد كارآفرينانه: ثبت 
اختراع و انتقال فناوري، 

قرارداد منعقد شده، درآمد 
هاي نوبنياد و تجاري، شركت

 داير و غيره
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 ةاي آنها در نتيجحرفه ةهاي تجاري و پيشبرد روند توسعكسب درآمد از محل فعاليت ةنتيج
اي بسان فرصتي براي يادگيري تجربي كمك شدن در فرآيند كارآفريني و تعامل حرفه سهيم
تداوم چنين دستاوردهاي  ).Etzkowitz, 2000, 2003، Nell et al., 2006( نمايد

ت علمي از جمله از طريق ئيافته و نهادمند از اعضاي هيارزشمندي در پرتو حمايت نظام
 ه شناسايي آن موضوع اين تحقيق است.اي است كخدمات آموزشي و مشاوره

 تحقيق روش
شود و به لحاظ هدف، تحقيق جزو تحقيقات كيفي محسوب مي اين پژوهش از منظر پارادايم

ت علمي ئاي اعضاي هيهاي كاري و نيازهاي حرفهچالش( كاربردي بوده و با غايت اكتشاف
شده به انجام رسيده است. ييسازي تحقيقات دانشگاهي) و توصيف عوامل شناسابراي تجاري

ها استفاده براي گردآوري اطالعات و داده ساختارمندكيفي نيمه ةدر اين پژوهش، از مصاحب
 ةسازي تحقيقات دانشگاهي جامعتجاري ةت علمي كشاورزي داراي تجربئشد. اعضاي هي

يري هدفمند گها از تكنيك نمونهآماري اين پژوهش جاري را تشكيل دادند. در انجام مصاحبه
يافته و د. براي هدايت نظاماننفر مورد مصاحبه قرار گرفته 24بهره گرفته شد و بر اين منوال، 

گري تنظيم گرديد كه عالوه بر مشخصات تكنيكي، ها، پروتكل مصاحبهد مصاحبهروآم
  االت محوري زير را دربرداشت:ؤس
اي براي اعضاي كاري و حرفه سازي تحقيقات دانشگاهي نيازمند چه رويكردهايتجاري -

 ت علمي است؟ ئهي
 اي را به همراه دارد؟سازي تحقيقات دانشگاهي چه ملزومات حرفهتجاري -
ها سازي تحقيقات دانشگاهي نيازمند كسب چه نوع مهارتت علمي براي تجاريئاعضاي هي -

 هايي هستند؟و صالحيت
سازي اي مورد نياز براي تجاريهاي حرفهصالحيت ءهاي كسب مهارت و ارتقاشيوه -

 تحقيقات دانشگاهي نيازمند كدامند؟
شده، به بنديزمان ةها طبق برنامشوندهپس از تدوين پروتكل و وصول آمادگي مصاحبه

االت محوري در ؤي متن گفتگوهاي صورت گرفته حول سسازوگو و سپس پيادهانجام گفت
هاي اي از فرمييد متن، نسخهأبراي تكميل و تهاي تدارك ديده شده اقدام گرديد. قالب فرم

شده مجدداً در اختيار آنها قرار داده شد تا نسبت به پااليش آنها مبادرت ورزند و به تكميل
شوندگان در تخليص و تحليل مضموني دستاوردها هاي پرس و جو يا مصاحبهنوعي طرف

هاي پس از گردآوري فرمفراهم آيد.  1استفهام متقابل ةمشاركت داده شدند تا زمين
ها از طريق تحليل محتواي يافته ةئبندي و اراشده، نسبت به پااليش، بازخواني، دستهتكميل

 ها اقدام شد. كيفي متن مصاحبه

 هايافته
ها) به گويه( استخراج و تدوين فهرستي از كدهاي مفهومي ةهاي تحقيق در نتيجيافته

  ه شده است.ئبخش كليدي زير ارا هاي محوري مصاحبه در دوتفكيك پرسش
                                                                                                                
1. Mutual Interrogation  
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 سازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهياي تجاريرويكردهاي كاري و حرفه
سازي تحقيقات ترين عوامل در گسترش كارآفريني دانشگاهي مبتني بر تجارييكي از مهم

ت ئاعضاي هي ةهاي كارآفرينانهاي مناسب براي فعاليتها يا قالبدانشگاهي، شناسايي شيوه
ها مورد از اين شيوه 11شوندگان، هاي مصاحبهبندي پاسخ) با جمع1( علمي است. در جدول

 ها شامل انجام طرح تحقيقاتي خارج دانشگاهه شده است. در اين بين، برخي از شيوهئارا
ت علمي، آموزش و تدريس خارج دانشگاه توسط اعضاي ئقرارداد پژوهشي) توسط اعضاي هي(

ت علمي، و توليد و ئره و خدمات مديريتي خارج دانشگاه توسط اعضاي هيت علمي، مشاوئهي
هاي آموزشي و جزوه، نشريه، كتاب، لوح فشرده، بسته( آموزشي –فروش محصوالت علمي 

رواج  ةدهندغيره) نسبت به ساير معيارها از بيشترين فراواني برخوردارند. اين يافته نشان
آشنايي بيشتر آنها در اين  ةت علمي و در نتيجئي هيهايي در بين اعضابيشتر چنين شيوه

سسات علمي وابسته به ؤها و ماندازي شركتهايي نظير راهخصوص است. در مقابل، شيوه
اندازي خدمات آموزشي و تحقيقاتي، راه ةئت علمي براي ارائدانشگاه توسط اعضاي هي

خدمات  ةئعلمي براي ارا تئسسات علمي مستقل از دانشگاه توسط اعضاي هيؤها و مشركت
هاي كالن در قالب قطب هايراهبردي دانشگاه در پروژه آموزشي و تحقيقاتي، مشاركت

هاي پژوهشي و كانون هماهنگي دانش و صنعت، توليد و فروش محصوالت و علمي، هسته
 ةئهاي صنايع غذايي) توسط دانشگاه، و ارازراعي، دامي، باغي و فراورده( كاالهاي كشاورزي

آزمايشگاهي، برگزاري آزمون، كارگاه آموزشي، همايش علمي و غيره) توسط ( خدمات علمي
عدم آشنايي بيشتر  ةدهنددانشگاه به جامعه از كمترين فراواني برخوردارند. اين يافته نشان

 ةسازي تحقيقات دانشگاهي و اقدامات كارآفرينانهايي براي تجاريپاسخگويان با چنين شيوه
 ت علمي است. ئاعضاي هي
 سازي تحقيقات دانشگاهي و كارآفريني دانشگاهي اي تجاريرويكردهاي كاري و حرفه .1جدول 

درصد*فراواني هاشيوهرديف
قرارداد پژوهشي) توسط اعضاي ( انجام طرح تحقيقاتي خارج دانشگاه 1

7/91 22 ت علميئهي
2/79 19 ت علميئآموزش و تدريس خارج دانشگاه توسط اعضاي هي 2
ت ئمشاوره و خدمات مديريتي خارج دانشگاه توسط اعضاي هي ةئارا 3

33/33 8 علمي
9/20 5 شدهواگذاري يا فروش امتياز اختراعات ثبت 4
آزمايشگاهي، برگزاري آزمون، كارگاه آموزشي، ( خدمات علمي ةئارا 5

 3/8 2 همايش علمي و غيره) توسط دانشگاه به جامعه

سسات علمي وابسته به دانشگاه توسط اعضاي ؤها و مشركتاندازي راه 6
 2/4 1 خدمات آموزشي و تحقيقاتي ةئت علمي براي ارائهي

ها و موسسات علمي مستقل از دانشگاه توسط اعضاي اندازي شركتراه 7
 2/4 1 خدمات آموزشي و تحقيقاتي ةئت علمي براي ارائهي

خدمات  ةئدانشگاه براي ارا اندازي شركت تعاوني دانشگاهي توسطراه 8
5/12 3گذاري مشترك با مشاركت اعضاي علمي و فني به جامعه و سرمايه
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 ت علمي، دانشجويان و كارمندان دانشگاهئهي

زراعي، دامي، باغي و ( توليد و فروش محصوالت و كاالهاي كشاورزي 9
 3/8 2 هاي صنايع غذايي) توسط دانشگاهفراورده

جزوه، نشريه، كتاب، لوح ( آموزشي –صوالت علمي توليد و فروش مح10
2/29 7 هاي آموزشي و غيره)فشرده، بسته

هاي كالن در قالب قطب هايراهبردي دانشگاه در پروژه مشاركت11
 3/8 2 هاي پژوهشي و كانون هماهنگي دانش و صنعتعلمي، هسته

 *24 n= 

 شگاهي و كارآفريني دانشگاهيسازي تحقيقات داناي و نهادي تجاريملزومات حرفه
سازي تحقيقات دانشگاهي معرفي شـده اسـت.   اي و نهادي تجاريملزومات حرفه 2 در جدول

سازي شـرايط اداري و سـازماني، مـالي و زيرسـاختي     ضرورت فراهم ةدهنداين ملزومات نشان
دانشـگاهي   ةسازي تحقيقات دانشگاهي در حرفـ نمودن تجاريمورد نياز براي تلفيق و نهادينه

 ت علمي است. ئكاري و تحقيقاتي اعضاي هي ةيا برنام
 

 سازي تحقيقات دانشگاهي و كارآفريني دانشگاهي اي و نهادي تجاريملزومات حرفه .2جدول 
درصد*فراواني هاشيوهرديف

1 
سازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهيتعريف مفهوم و مصاديق تجاري
ت ئهاي اعضاي هياي ارزيابي فعاليتو اعمال معيارهاي مناسب بر

 علمي
5 9/20

 ةهاي كارآفرينانه در شرح وظايف شغلي، برنامدر نظر گرفتن فعاليت 2
66/66 16 ت علميئشغلي اعضاي هي ئكاري و ارتقا

ت علمي به برآورد قابليت تجاري تحقيقات خود در ئالزام اعضاي هي 3
 25 6 توجيه تجاري)( تيهاي تحقيقاپيشنهاده ةئهنگام تدوين و ارا

هاي رازداري همراه با پيشنهاده ةتكميل و پيوست نمودن برگ 4
66/16 4 منظور حفظ مالكيت دارايي فكريتحقيقاتي به

5 
بخشي به منابع مالي دانشگاه از طريق التزام دانشگاه و اعضاي تنوع

 ) پژوهشي مورد نياز ازگرنت( مين بخشي از اعتبارأت علمي به تئهي
 هاي كارآفرينانهخارج دانشگاه از محل فعاليت

3 5/12

هاي مورد نياز به اعضاي آموزش ةئشناسايي نيازهاي آموزشي و ارا 6
33/58 14سازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهيت علمي در خصوص تجاريئهي

ت علمي در خصوص ئاي به اعضاي هيخدمات مشاوره ةئارا 7
16/54 13 رآفريني دانشگاهيسازي تحقيقات و كاتجاري

شناسي منظور آسيبپژوهش در خصوص كارآفريني دانشگاهي به 8
5/12 3 الگو و نشر آن در سطح دانشگاه ةئفرآيندها و ارا

33/33 8وكار دانشجويي درهاي گروهي كسبتدريس موضوعات و تعريف پروژه 9
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اي موضوعات درسي به بازاردهي شغلي/حرفههاي مختلف و جهترشته
 وكار توسط اساتيدكار و دنياي كسب

ت علمي نمونه به لحاظ ئانتخاب، تشويق و معرفي مناسب اعضاي هي10
16/54 13 سازي تحقيقاتي دانشگاهيكارآفريني و تجاري

هاي مختلف براي حضور در دعوت از افراد كارآفرين موفق در رشته11
 3/8 2 دانشگاه و تبادل تجربيات با دانشگاهيان

اي اعضاي هيات رشتهبخشي به همكاري گروهي و تيمي بيناولويت12
9/20 5 هاي تحقيقاتي برون دانشگاهيعلمي در تعريف پروژه

ت علمي به ئبنيان اعضاي هيوكارهاي موفق دانشبازديد از كسب13
 3/8 2ت علميئعنوان يك فرصت آموزشي و كسب تجربه توسط اعضاي هي

اه متعارف مديران بخش پژوهش و فناوري دانشگاه به تغيير ديدگ14
 25 6 از ايده تا گزارش به جاي ايده تا بازار)( تحقيقات دانشگاهي

 ةتعريف فرآيند اداري مناسب به صورتي شفاف و سرراست براي ادار15
83/45 11 سازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهيامور مربوط به تجاري

موريت أسازي تحقيقات دانشگاهي در راهبرد و ميكردن تجارنهادينه16
66/16 4 پژوهش و فناوري دانشگاه

  ت علميئبازاريابي محصوالت علمي اعضاي هي17
33/33 8 هاي اوليه، اختراع و ...)كتاب، نمونه(

پايش و تضمين كيفيت تحقيقات اعضاي هيات علمي به لحاظ منجر 18
9/20 5 رضه به بازارشدن به دانش فني و فناوري قابل ع

سازي و كارآفريني دانشگاهي در هر تجاري ةنامتدوين و اعمال آيين19
9/20 5 دانشگاه

20
تدوين راهبردي منسجم براي انتقال فناوري از دانشگاه به بخش 

اندازي سازي تحقيقات دانشگاهي و راهكشاورزي با محوريت تجاري
 بينان دانشگاهيهاي دانششركت

3 5/12

هاي اي مشخص براي حفاظت و مديريت داراييتدبير سازوكار و رويه21
 25 6 فكري دانشگاه

22
ها و كردن سازوكاري براي شناسايي و معرفي زمينهتدوين و پياده

ت ئسازي به اعضاي هيهاي تحقيقات و فناوري با قابليت تجاريفرصت
ات بازار و مطالع قيابي از طريپروژه( هاي مختلفعلمي در رشته

 نگاري فناوري)آينده
4 66/16

23
هاي تحقيقاتي از برداري از يافتهتغيير فرهنگ و هنجار مربوط به بهره

برداري بهره حالت انتشار و افشاي عمومي به صورت مقاله و كتاب به
 تجاري

7 2/29

نشريه، كتابچه، و...) در مورد موضوعات (تهيه و انتشار مواد آموزشي24
5/37 9ت علمي و دانشجويان توسط ئوكار بين اعضاي هيريني و كسبكارآف
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 مركز كارآفريني دانشگاه

25
استقرار يك واحد اداري منسجم در سطح دانشگاه براي مديريت 

ت ئاعضاي هي ةهاي كارآفرينانسازي تحقيقات و هدايت فعاليتتجاري
اري، حقوقي وامور اد ةمين نيروي انساني خبره در زمينأم با تأعلمي تو

 فني و بازاريابي و مالي و تخصيص اعتبارات الزم به آن
17 83/70

26
ت علمي صاحب نظر وئتشكيل كميته يا شورايي متشكل از اعضاي هي

پژوهش و فناوري، اداري، مالي و حقوقي  ةبا تجربه و نيز مديران حوز
سازي تحقيقات و ريزي و هدايت امور تجاريدانشگاه براي برنامه

 كارآفريني دانشگاهي
9 5/37

27
هاي شكوفايي هاي پژوهشي و كانونهاي علمي و هستهتقويت قطب

اي در سطح دانشگاه به عنوان مجرايي رشتهخالقيت با رويكرد بين
 زي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهيسابراي تجاري

12 50 

ت علمي دانشگاه در پارك علم وئتسهيل مشاركت و فعاليت اعضاي هي28
2/29 7بازارهاسازي و فنهاي مرتبط با تجاريها و نمايشگاهفناوري و جشنواره

شده به قصد هاي تحقيقاتي تجاريارزيابي پيامدها و رهگيري طرح29
 3/8 2 ها و الگوسازي موارد موفقم آموزهمستندسازي و تسهي

30
تئاعضاي هي ةمين مالي مناسب اقدامات كارآفرينانأپرداخت اعتبار يا ت

بنيان با همكاري هاي دانشاندازي شركتعلمي از سوي دانشگاه در راه
 هابا موسسات اعتباري و بانك

18 75 

31
بخشي به لويتپرداخت رقابتي اعتبارات تحقيقاتي دانشگاهي با او

سازي قابل سيل تجاريناهاي توجيهي و پتقيقات داراي طرحتح
 مالحظه

5 9/20

گذاري و همكاري مشترك دانشگاه با بخش خصوصي و سرمايه32
 25 6 هاي تحقيقاتي و صنعتيهاي اجرايي از طريق تعريف پروژهدستگاه

33
و سازي تحقيقات پرداخت سهم مناسب و مشخصي از محل تجاري

ت در خارج از دانشگاه به اعضاي ئاعضاي هي ةهاي كارآفرينانفعاليت
 ت علميئهي

11 83/45

هاي ها و زيرساختمين نهادهأگذاري در تبخشي به سرمايهاولويت34
5/37 9 تحقيقاتي پيشرفته نظير نانوتكنولوژي، بيوتكنولوزي و غيره

35
ط براي داير كردن ربهاي ذيسسات و سازمانؤهمكاري دانشگاه با م

دستاوردهاي تحقيقاتي و  ةاي براي عرضبازارهاي استاني و منطقهفن
 سازي دانشگاهيانعلمي با قابليت تجاري

1 2/4 

هاي مين مالي طرحأسسات اعتباري به تؤها و مرايزني دانشگاه با بانك36
 3/8 2 ت علميئوكار اعضاي هيكسب

هاي اجرايي به منظور ولتي و دستگاههاي درايزني دانشگاه با سازمان37
5/12 3هاي دانشگاه در قالب گيري از ظرفيتسپاري تحقيقات و بهرهبرون
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 نامهتفاهم

38
برداري مناسب از موقعيت و اعتبار دانشگاهي منظور بهرهريزي بهبرنامه

وكار و بازار ت علمي در محيط كسبئو پذيرش اجتماعي اعضاي هي
نهادي) در امور  –اجتماعي  ةسرماي( قابل استفاده عنوان يك برندبه

 سازي و كارآفرينيتجاري
1 2/4 

39
سسات تخصصي در بيرون از ؤشناسايي و انعقاد قرارداد همكاري با م

هاي مشاوره، آموزش و ... در زمينه ئةمنظور كسب ارادانشگاه به
 وكار و كارآفريني به متقاضيان دانشگاهيكسب

4 66/16

40
هاي كشاورزي با توليدكنندگان و امل منسجم و مستمر دانشكدهتع

فعاالن بخش كشاورزي براي شناسايي نيازهاي پژوهش و فناوري 
 هاي مشتركبخش در قالب نشست

3 5/12

41
بندي و معرفي نيازهاي تحقيقاتي و فناوري در زير شناسايي و اولويت

كار تحقيقات  ةامهاي مختلف كشاورزي و ابالغ آن در قالب برنبخش
 سسات تحقيقات كشاورزيؤها و مكشاورزي به دانشگاه

2 3/8 

 *24 n= 

  سازي تحقيقات دانشگاهياي مورد براي تجاريهاي حرفهصالحيت
هاي ها و قابليتمندي از مهارتسازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهي مستلزم بهرهتجاري

ها شناسايي و معرفي شده ها و مهارتن صالحيت) شماري از اي3(مورد نياز است. در جدول
ت ئاي به اعضاي هيآموزش و خدمات مشاوره ئةريزي براي اراتواند در برنامهاست كه مي

  سازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهي مد نظر قرار گيرد.علمي براي تجاري
 

نشگاهي و كارآفريني سازي تحقيقات دااي مورد نياز براي تجاريهاي حرفهصالحيت .3جدول 
 دانشگاهي 

درصد*فراواني هاشيوهرديف
انشعابي) براي ( بنيانهاي دانشاندازي و مديريت شركتراه ةنحو 1

33/58 14 هاي تحقيقاتيسازي طرحتجاري
66/66 16 هاي تحقيقاتيسازي طرحوكار مبتني بر تجاريتدوين طرح كسب 2
 50 12 ثبت اختراع ةنحو 3
5/37 9 فروش امتياز اختراع يا دارايي فكري برآمده از طرح تحقيقاتي ةنحو 4
فرآيند و مالحظات مربوط به واگذاري اختراع يا دارايي فكري برآمده از 5

16/54 13 طرح تحقيقاتي
33/33 8 هاي تحقيقاتي مشتركتشكيل و مديريت تيم تحقيقاتي براي پروژه 6
83/45 11 ت دارايي فكريشيوه و ملزومات حفاظت و مديري 7
سازي گذاري مشترك براي تجاريگذار و سرمايهجلب سرمايه ةنحو 8

 25 6 هاي تحقيقاتيطرح
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درصد*فراواني هاشيوهرديف
5/37 9 سازي دستاوردهاي تحقيقاتيامور حقوقي و قضايي مربوط به تجاري 9
مطالعات بازار براي ارزيابي سهم مربوطه از بازار و نرخ احتمالي  ةنحو10

2/29 7 سنجش بازار)( يهبازگشت سرما

هاي تحقيقاتي و فناوري ها و حوزهنگاري براي شناسايي زمينهآينده11
 3/8 2 آينده

9/20 5 فروش دستاوردهاي تحقيقاتي و محصوالت توليدي ةشيو12
66/16 4 هاي تحقيقاتي پيشرفتهمديريت طرح ةشيو13
9/20 5 پيشرفتههاي تحقيقاتي امور فني و تخصصي مربوط به طرح14
 هاي تحقيقاتيسازي طرحارزيابي پيامدها و منافع تجاري ةشيو15

 2/4 1 محيطي و ...) ،ارزيابي اقتصادي(

 3/8 2 هاي مرتبطشناسايي و مديريت ريسك16

 وكار و كارآفرينيامور مربوط به كسب17
33/58 14...)گزينش و تسهيم ايده و ،مذاكره، ارتباطات، خلق، ارزيابي و پردازش(

 3/8 2 هاي تحقيقاتي از خارج كشورمين نهادهأخريد و ت ةنحو18

سسات داخلي و ؤكرد اعتبارات تحقيقاتي از مجذب و هزينه ةنحو19
5/12 3 خارجي

هاي امور و مالحظات مربوط به گرفتن و انجام و تسويه حساب طرح20
 50 12 وي كار و مالياتتحقيقاتي سفارشي نظير مسايل مربوط به بيمه، نير

امور و مالحظات مربوط به استانداردهاي كيفيت در بخش و صنعت 21
5/12 3 مربوطه

دهي، مفاهيم پايه همانند اختراع، ثبت اختراع، دارايي فكري، ليسانس22
83/70 17 هاي انشعابي و غيرهرويالتي، شركت

 50 12 ي و مراكز رشدهاي علمي و فناورمشاركت و فعاليت در پارك ةنحو23
9/20 5 هاي فناوري داخلي و خارجيها و نمايشگاهحضور در جشنواره ةنحو24
هاي مصوب نامهها و اساسنامهها و آييننامهها، شيوهتكميل فرم ةنحو25

66/16 4 در وزارت علوم تحقيقات و فناوري و دانشگاه

و فناوري با صنعت و  تنظيم قرارداد و تفاهم همكاري پژوهشي ةشيو26
 25 6 سسات خارج دانشگاهؤم

 *24 n= 

اي مورد نياز براي هاي حرفهصالحيت ءهاي كسب مهارت و ارتقاشيوه
 سازي تحقيقات دانشگاهيتجاري

هاي ها و صالحيتمهارت ءآموزي براي كسب و ارتقاهاي مختلف حرفهدر جدول زير شيوه
ه شده است. هر ئتحقيقات و كارآفريني دانشگاهي ارا سازيتجاري اي مورد نياز برايحرفه

هاي مورد ها و صالحيتمهارت ءتواند به ارتقاريزي شده ميهاي رسمي و برنامهچند آموزش
ها به صورت تجربي و در اين قابليت ةت علمي منجر شود؛ ولي عمدئنظر در بين اعضاي هي
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مراكز مربوطه و درگير شدن عملي در كسب همكاري با اساتيد با تجربه و يا تعامل با  ةنتيج
ت علمي در اين ئاي اعضاي هيحرفه ةتوسع ةنياز است در تدوين برنام ،بنابراين شود.مي

اي تجربي بها داده هاي رسمي پرهيز شده و به يادگيري حرفهزمينه از تمركز محدود بر شيوه
 شود.

 
 ات دانشگاهي و كارآفريني دانشگاهي سازي تحقيقآموزي براي تجاريهاي حرفهشيوه .4جدول 

درصد*فراواني هاشيوهرديف
شده توسط مراكز رشد و هاي آموزشي و توجيهي برگزاركارگاه 1

 100 24 واحدهاي مربوطه در دانشگاه

هاي نامهسازي دستاوردهاي پژوهشي و آيينراهنماي تجاري 2
1/79 19 نشگاهتحقيقات و فناوري و دا ،شده توسط وزارت علومتدوين

9/20 5سسات خارج دانشگاهؤاي برگزار شده توسط مهاي آموزشي و مشاورهكارگاه 3
سازي دستاوردهاي يادگيري گام به گام و تجربي در حين تجاري 4

2/29 7 تحقيقاتي و كارآفريني دانشگاهي

همكاري با اساتيد و افراد با تجربه در قالب  ةيادگيري تجربي در نتيج 5
5/37 9 هاي تحقيقاتي مشتركحطر

گيري از مشاوران با تجربه براي كسب راهنماي در جريان پيشبرد بهره 6
83/45 11 هاي تحقيقاتيسازي طرحتجاري

7 
عنوان فرصتي براي كسب تجربه هاي مطالعاتي بهگيري از فرصتبهره

ا وهسازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهي در دانشگاهتجاري ةدر زمين
 سسات علمي موفقؤم

8 33/33

سازي هاي علمي مرتبط با كارآفريني و تجاريها و نشستهمايش 8
33/58 14 تحقيقات دانشگاهي با حضور كارآفرينان با تجربه

66/66 16 ها و نشريات مرتبط اعم از برخط يا چاپيخبرنامه 9
ژه در مقاطعويهدرسي ب ةتلفيق مطالب يا اختصاص واحدهايي در برنام10

9/20 5 تحصيالت تكميلي
 25 6هاي دستاوردهاي پژوهشي و فناوريها و نمايشگاهشركت در جشنواره11
66/16 4 بازديد از مراكز توليدي و صنعتي مرتبط12

 *24 n= 

 گيري و پيشنهادهانتيجه
اهداف كالن اي هاي تحقيقاتي در راستبرداري مناسب از نتايج و يافتهضرورت توجه به بهره 

پنجم  ةبرنام ةكيد قرار گرفته است. در فصل دوم اليحأكشور مورد ت ةسال 20 اندازسند چشم
سازي بنيان و تجاريهاي دانشبر حمايت مالي از شركت 21و 19،20 ةكشور و در ماد ةتوسع

ر ويژه محصوالت مبتني بنتايج حاصل از تحقيق، توليد و صادرات خدمات فني و مهندسي به
هاي خالقيت و فعاليت ةهاي پيشرفته، اعطاي تسهيالت و حمايت مالي از توسعفناوري

اي و هاي بنيادي، كاربردي، توسعههاي پژوهشهاي پژوهشي در حوزهنوآورانه و طرح
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سازي با تأكيد بر توانمندسازي بخش غيردولتي و حمايت هدفمند از نخبگان و تجاري
و اقدامات مختلف جهت » علمي و فناوري كشور ةق توسعصندو«نوآوران علمي و فناوري 

هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از جمله از گسترش حمايت
كيد شده است. در اهداف كالن أسازي دستاوردهاي آنان تطريق حمايت از تجاري

علمي كشور، دستيابي به جامع  ةشده براي نظام علم و فناوري كشور در سند نقشبرشمرده
بخش در علمي و الهام ةجايگاه اول علم و فناوري در جهان اسالم و احراز جايگاه برجست

هاي نوين و سودآور، علوم و فناوري ةبنيان، ... دستيابي به توسعدانش ةجهان، استقرار جامع
گيري آنها در نهادهاي كارهاي نسبي كشور، و انتشار و بهها و نيازها و مزيتمتناسب با اولويت

مختلف آموزشي، صنعتي و خدماتي، افزايش سهم توليد محصوالت و خدمات مبتني بر دانش 
درصد توليد ناخالص داخلي كشور... در نظر گرفته شده است.  50و فناوري داخلي به بيش از 

، بر عنوان رويكرد جديد نظام علم و فناوري كشورسازي تحقيقات بهدر اين رابطه، تجاري
تحقيقات و فناوري استوار است. بدين منظور،  ةمحوري و تقاضامحوري در حوزتركيب عرضه

علم و فناوري كشور، از جمله  ةجامع علمي كشور، چندين راهبرد كالن براي توسع ةدر نقش
 ثرتر در اقتصاد مطرح شده است.ؤعلم و فناوري و نوآوري به ايفاي نقش م ةجهت دادن چرخ

سازي هاي مختلفي براي تجاريتوان نتيجه گرفت شيوهنتايج تحقيق ميبا توجه به  
تحقيقات و كارآفريني دانشگاهي در مراكز آموزش كشاورزي وجود دارد كه انتخاب هر يك 

كردن منظور نهادينهاي و نهادي خاص خود را به همراه دارد. بدينملزومات حرفه
اي ر راهبرد مديريتي دانشگاه، رويكرد حرفهسازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهي دتجاري

سازي تحقيقات و نهادي براي تجاري ةسازي تحقيقات، توسعت علمي به تجاريئاعضاي هي
خدمات حمايتي مورد نياز و پشتيباني از كارآفريني دانشگاهي،  ةئكارآفريني دانشگاهي، ارا

سازي تحقيقات ي براي تجارياهاي منطقهبرداري از ظرفيتتعامل با بخش كشاورزي و بهره
هاي تحقيقات و فناوري و ترويج فرهنگ مين منابع و زيرساختأو كارآفريني دانشگاهي، ت

سازي تحقيقات و كارآفريني كارآفريني و پيشبرد همكاري تيمي براي پيشبرد تجاري
ورد هاي مها و صالحيتمهارت ءنمايد. در اين بين، شناسايي و ارتقادانشگاهي ضروري مي

سازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهي از اهميت ت علمي براي تجاريئنياز اعضاي هي
علمي و  ةهاي اين تحقيق مبين لزوم بازنگري در حرفاي برخوردار است. در كل يافتهويژه

سازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهي دانشگاهي مبتني بر تدرس و پژوهش و تلفيق تجاري
ريزي ت علمي است. بدين منظور، پژوهش و برنامهئمسير شغلي اعضاي هيكاري و  ةدر برنام

ت ئمين نيازهاي آموزشي و خدمات حمايتي مورد نياز اعضاي هيأمنظور شناسايي و تبه
سازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهي، شناسايي و معرفي الگووار تجاري ةعلمي در زمين

سازي تحقيقات و كارآفريني تجاري ةنت علمي با تجربه و موفق در زميئاعضاي هي
گيري منظور درسدانشگاهي، بررسي تطبيقي تجارب موفق داخلي و خارجي در اين زمينه به

و بهبود فرايندهاي كاري موجود، تدوين و اعمال معيارها و نشانگرهاي ارزيابي عملكرد 
شغلي اعضاي  ءو ارتقااي حرفه ةتوسع ةسازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهي در برنامتجاري

سازي تحقيقات و هاي مختلف تجاريمراتبي شيوهت علمي، شناسايي و تحليل سلسلهئهي
ثر بر عملكرد ؤهاي مختلف، تحليل عوامل مها و رشتهكارآفريني دانشگاهي به تفكيك زمينه
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سازي تحقيقات و كارآفريني دانشگاهي و تجاري ةت علمي كشاورزي در زمينئاعضاي هي

سازي تحقيقات و هاي تجاريمنظور شناسايي و معرفي فرصتنجام، پايش مستمر بهسرا
هاي مختلف كشاورزي پيشنهاد ت علمي در رشتهئكارآفريني دانشگاهي به اعضاي هي

 شود. مي
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 بر دانشگاه تعامل دولت، صنعت و يالگو يبررس
 لمل ةتوسع

  1يمسعود نور
 
 

 چكيده 
صنعت و دانشگاه داشته  ،روابط دولت خيگذرا به تار يمقاله نگاه نيا

 .شده است سهيو چند كشور جهان مقا رانيسه عامل در ا نيا نيروابط بو 
 صهيخص نيا بوده اما ريپذسكير يهاتيجزء فعال يقاتيتحق يهاتيفعال
در  يگذارهيسرما رايباشد. ز يصنعت يهاشركت يبرا ايعامل بازدارنده دينبا

و  قيتحق رانيمد ،اساس نيا بر است. ندهيآ يبرا يگذارهيامر پژوهش سرما
مرتبط، ارتباط فعال داشته  يقاتيبا مراكز تحق ديبا يمراكز صنعت ةتوسع

و توسعه شركت  قيتحق يواحدها گريمشترك با د قاتيباشند و در تحق
و  قاتيتحق ياجراها به دانشگاه پس از پروژه ياجرا جيو بازخورد نتا ندينما

ها رفع نواقص و بهبود روش يبرا انيتوسط دانشگاه يصنعت يهاانجام پروژه
خصوصاً  «هاار با جهت دادن به آموزشذگاستمراكز سي يهاهيو رو

مطمئني براي روابط با مراكز  ، تعريف دقيق و»مديريت ةهاي حوزآموزش
اصل در  نيترمهمعنوان هبسترسازي فرهنگي ب د.نيعلمي جهاني ارائه نما

و  يصنعت ةتحقيق مورد توجه جامع ةبسط فرهنگ پژوهش و ايجاد روحي
و تنگناها  يتعامالت بررس نيضرورت و لزوم ا ،در ادامه .رديقرار گ يدانشگاه

و  يپژوهش يهاسازمان يهاتيه فعالب يمد نظر قرار گرفته است و نگاه
 نيتعامالت ب است. هآنها مد نظر قرار گرفت تيداشته و روند فعال يكاربرد

و  يبررس يمل ةصنعت و دانشگاه در خصوص اشتغال و توسع ،يبخش دولت
و اهدافشان در خصوص  گريكديسه عامل در قبال  نيا فيوظا انيپس از ب

 ةدرج ءارتقا است كه دهيحاصل گرد يجينتا ،يكالن اقتصاد يرهايمتغ
 رايز ابد،يتوسعه  ديآنها با صنعت با يهمكار يدانشگاه بر مبنا دياسات يعلم

 عيصنا شرفتيپ ياز اركان اساس يكيها با صنعت دانشگاه دياسات يهمكار
كشورها  يصنعت ةجامع يازهايبر ن يمبتن ديبا يدروس دانشگاه است و

 يهادر كنار دانش ينستن اطالعات تجربداامر مستلزم  نيباشد كه ا
 است. كيتئور

 
 .، دانشگاه، دولت، صنعتيمل ةتوسع تعامل،: يكليد واژگان
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 مقدمه 
 ةكنندتيساز و هداعنوان بستركه منكر نقش دولت به افتيتوان مي يامروزه كمتر كس

باشد.  نيارتباط ما ب ةكنندجاديثروت) و ا ديبخش تول( علم) و صنعت ديبخش تول( دانشگاه
 ةمطرح است و ارائ »يدارائ« كي زيو ن كيارزشمند و استراتژ »يمنبع« عنواندانش به

 نياز ا حيصح ةو استفاد تيريبدون مد ،يمناسب و اقتصاد تيفيك بامحصوالت و خدمات 
در  ربازيناممكن است. بحث ارتباط دانشگاه و صنعت از د سخت و بعضاً يمنبع ارزشمند، امر

و  يساختار صنعتو  ازياز كشورها بنا به ن ياز كشورها، مطرح بوده است. برخ ياريسب
اند. اما به علت در آورده ءو به اجرا يطراح ن،ييارتباط را تا حد ممكن تب نيخود ا يدانشگاه

 ياز كشورها همچنان با مشكالت فراوان ياريدر بس يارتباط نيموضوع، استقرار چن يدگيچيپ
ت خواهد بود و كانون تحوال ياصل نيآفرسوم نقش ةدانشگاه در هزار ديبدون ترد مواجه است.

و  هادهياز ا يكه با برخوردار باشديم دهيدمتخصص و آموزش يانسان يروين تيترب ياصل
 يرويجامعه كه حركت روبه رشد دارد ن ياتيح يهاانيهرلحظه در شر تواندينو م يهاشهياند
 ةشياند توانديم انينوظهور دانشگاه يهادهيكاربستن ابا به زيو صنعت ن دينما قيرا تزر ينينو

و  يكردن علوم دانشگاه يكاربرد ثجامعه را محقق سازد. بح شرفتيو پ ياقتصاد ةتوسع
 خانيتق رزايم يهاشدن و تالش يدر تفكرات صنعت شهيدر كشور ما، ر كيدانش آكادم

كه در طول  يدگاهيدارد، تفكر و د ياو حرفه يارس فنمد يگذارهي) در پاريركبيام( يفراهان
نشان  يخيتار يهايشده است. بررس ياريو الزامات بس راتييدستخوش تغ انيسال نيا
 شوديم ادياز آن  افتهيتوسعه يعنوان كشورهاكه امروزه به ييكه در كشورها دهديم

آن  يعلم يروهاين ،گريت دها آغاز شده است. به عبارابتدا از دانشگاه يت صنعتتحوال
گذاشت حل  ييكه صنعت رو به شكوفا ياند و از هنگامبوده يصنعت ةتوسع شگاميكشورها پ

ارتباط دانشگاه و صنعت در هر  زانيبا دانشگاه دانست. م يت خود را در گرو همكارمشكال
است كه  و پرواضح ديآيشمار مآن كشور به يافتگيتوسعه ةكنندنييتع يهاكشور از شاخص

 شيمناسب و در پ يسازوكارها جاديمگر آنكه با ا رديگيخود شكل نم يارتباط به خود نيا
 هيكرد. ارتباط دانشگاه و صنعت، پا جاديآن را ا حيصح يدمدون و راهبر يهااستيگرفتن س

 ةرشد و توسع يارتباط را در راستا نيآن بتوان ا يكه بر مبنا طلبديرا م يو اساس مناسب
شكل نگرفته و با  ياشهيطور رهماهنگ كرد. در كشور ما ارتباط دانشگاه و صنعت بهكشور 

 زياند و نسامان داده شده يآموزش يهاتيبر فعال يمبتن توجه به ساختار دانشگاه كه عمدتاً
بوده است. افزون برآنكه  فيارتباط ضع نيو مونتاژ داشته ا يساختار صنعت كه شكل واردات

داشته و  ينطوال ةسابق عيها و صنادانشگاه يريگكه شكل يصنعت يشورهابا ك سهيدر مقا
ما  عيدانشگاه و صنا گردد،يدور برم يهاارتباط دانشگاه و صنعت به سال يخيتار يبسترها

حال موضوع ارتباط  ني. با استنديبرخوردار ن يچندان يخيجوان هستند و از قدمت تار
در  قاتيآموزش و تحق يهاوهيدر بهبود ش يد اساسراهبر كيعنوان دانشگاه و صنعت به

 ةعدر توس يثرؤنقش م توانديم يصنعت يهاتيو فعال يسازمان تيريها و مددانشگاه
 كشور داشته باشد.  كي ةجانبهمه



 انداز پژوهشاي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

25 

 رانيارتباط صنعت و دانشگاه در ا ةخچيتار
 ةدور ني. در ادگذريم رانيدر ا ديدانشگاه به سبك جد نيتا به امروز هفتاد سال از تكو

تعامل دانشگاه و صنعت صورت گرفته است.  ةتوسع يبرا يكم اريش بستال ينچندان طوالنه
 ةتوسع يبرا يش عملدر ساختار دولت، تال ديجد عيبا توجه به قرارداشتن دانشگاه و صنا

 ةتوسع يش دولت براتال ةخچيانجام شده است. تار توسط دولت عمدتاً نهاددو  نيتعامل ا
  .است ميدوره قابل تقس 4تعامل علم و صنعت با دانشگاه و بنگاه به 

تعامل دانشگاه و  ةدور ني، در ا1340دانشگاه تهران تا سال  ستأسي زمان از :اول ةدور▪
  .بر آموزش بود يصنعت مبتن

 نيبر آموزش بود با ا يتعامل مبتن زيدوره ن ني، در ا1360تا  1340 سال از :دوم ةدور▪
و  ديجد يواردات يهايبا فناور ييآشنا ياز دانشگاه برا يدوره كارآموزان نيه در اتفاوت ك

  .شدنديفرستاده م يدولت يصنعت يهااز مسائل به شركت يبا بعض ييآشنا
تعامل  يمبنا كرديش مدوره دولت تال ني، در ا1374تا  1361 سال از :سوم ةدور▪

دوره دفاتر ارتباط با  نيگسترش دهد. در ا زيهش نوه برآموزش به پژودانشگاه و صنعت را عال
  .شدند سيها تأسصنعت در دانشگاه

وه بر بود كه عال نيش دولت برادوره تال ني، در ا1381تا  1374 سال از :چهارم ةدور▪
 يمبنا نيتعامل دانشگاه و صنعت ارائه دهد. ا يبرا يديجد يمبنا يو پژوهش يآموزش يمبان
 سياقدام به تأس 1379راستاد دولت، از سال  نينام نهاد. در ا توانيم يورفنا ةرا توسع ديجد

ها در و مراكز رشد وابسته به دولت و دانشگاه يعلم يهاپارك ،يقاتيو تحق يعلم يهاشهرك
  مختلف كرده است. يهااستان

  مختلف جهان يارتباط دانشگاه با صنعت در كشورها تيوضع
مناسب ارتباط  يبه الگوها يابيدست يصنعت در جوامع مختلف، براارتباط دانشگاه با  ةمطالع

ارتباط دانشگاه با صنعت  يبرخوردار است. اگرچه الگوها ياديز تيدانشگاه با صنعت از اهم
 يهاانيً جرمعموال يول شود،يم نييكشورها تع يعوامل درون ريتحت تأث ياديز زانيبه م
  .رنديرد توجه و استفاده قرار گتوانند مويشود كه ميافت ميهم  يعام

ارتباط دانشگاه و صنعت  افته،يدهد كه در جهان توسعهميعمل آمده نشان به يهايبررس
 يصنعت ةتوسع شگاميها پكشورها دانشگاه نيداشته است. در ا يمحكم ةپشتوان يطور سنتبه

 نيعلت آن هم ااست و  فيارتباط ضع نيكه در جهان در حال توسعه ا ياند. در حالبوده
به  يبدون انتقال دانش فن يا نبوده و انتقال تكنولوژونزا ن كشورها درياست كه صنعت در ا

 يصنعت نياست كه چن يهيبه صورت مونتاژ شكل گرفته است. بد ايدر دست  ديصورت كل
  .و توسعه ندارد قيبه تحق يچندان ازين

  سسوئي �
دهد. مجاورت مي ليكشور را تشك نيصاد ادانشگاه و صنعت، اساس اقت يهمكار س،يسوئ در

و  ينيماش عيو صنا ييايميش عيدر صنا ژهيوه) بهاكارخانه( يديتول يهاها با شركتدانشگاه
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از  ي) و صنعتگران، نمود بارزانيدانشگاه( دانشمندان يررسميغ يهاوجود شبكه

  ت.كشور اس نيدر ا تدانشگاه و صنع يهايهمكار

 ژاپن ▪
ها در دانشگاه .اندبوده يياروپا ياز كشورها شرفتهيورود دانش پ ةها دروازانشگاهژاپن، د در
دارند. در  ياً گستردهبا صنعت نقش كامال يفن يهاييمشترك و راهنما قاتيتحق ةنيزم
كار  ةتوسع زيكند و صنعت نمي را تقبل ياديبن قاتيدانشگاه انجام تحق كياز موارد،  ياريبس
 يهاشگاهيبه آزما يليتحل يانجام كارها يبرا يديتول يها. اغلب شركترديگميبر عهده  ار

مشخص بر  يدر مراكز عمده و بزرگ، عموماً صنعت رهبر يكنند. حتميمراجعه  هادانشگاه
 افتيها، ارتباط با صنعت منبع مهم دردانشگاه دياز د يطور كلمجاور دارد و به يهادانشگاه
 .ديآيشمار مهب يقاتيتحق يهابودجه

 جنوبي ةكر ▪
متقابل دانشگاه و  يهايدر جهت همكار ي، اقدامات خوبرياخ يهاكره در سال يجمهور در

كره است  يعلوم و مهندس يمل اديبن ةبر عهد شترينقش ب نيصنعت صورت گرفته است و ا
 د،يجد يهايتكنولوژ ةتوسع يها را براو دانشگاه عيمشترك توسط صنا قاتيتحق ةكه بودج

 ةو توسع قيتحق رانيها و مدهدفدار، استادان دانشگاه ياديبن ةنامبر نيكند. امي نيتأم
را كه  يدانشگاه قاتيتحق يهانهياز زم يآورد تا فهرست كاملميگرد  گريكديرا دور  يصنعت

و  يضرور د،يجد يهايتكنولوژ ةآنها در راه توسع يهاتيانجام فعال يو برا عياز نظر صنا
 و تدارك كنند. هياست، ته ياتيح

  ، دانشگاه و صنعتضرورت ارتباط سه عامل دولت
 ملموسارتباط نا

برابر با عمر دانشگاه دركشور ما  -ساله  70 ياثر بحث صنعت و دانشگاه سابقهؤارتباط م طرح
كه چرا قدم  نجاستيال اؤمهم، س نيا تيبر ضرورت و اهم يرغم توافق عمومهدارد. اما ب

 يهاحلقه نيتراز مهم يكيقلمرو برداشته نشده است؟ از آنجا كه  نيدر ا يثرؤو م يجد
مانع  يچه عوامل ديد ديبا ،باشدميارتباط صنعت و دانشگاه  يافزارنرم بشتحقق جن ةمفقود
در جهت رفع موانع  يعمل يبزرگراه صنعت و دانشگاه است؟ و چه راهكارها يريگشكل

ثروت  ديتول يسوهعلم ب ديتول يريگكه شرط الزم سمت نهيريد يايرو نيرو و تحقق اشيپ
 بهشتيراستا انجام داد اواخر ارد نيكه دولت در ا يحركت نيثر باشند؟ اولؤتوانند ممياست 

از متخصصان صنعت در  يدولت از گروه ،يامصوبه ياتفاق افتاد. در پ 1361ماه سال 
و مستمر  كينزد يونديپ جادياه را در جهت ادانشگاه خواست موضوع ارتباط صنعت و دانشگ

ارتباط  يبه استقرار دفتر مركز يبررس ني. حاصل اندينما يبررس يو صنعت يمراكز علم نيب
  .ديوقت انجام يوزارت فرهنگ و آموزش عال يمعاونت پژوهش ةصنعت و دانشگاه در حوز

 جاديا« همچون: ياهدافبا  هادفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه تيفعال ،قيطر نيا به
 استيمنظور اتخاذ سبه يو مراكز آموزش يصنعت يواحدها نيثر بؤو م ميارتباط مستق
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امر آموزش با  يو هماهنگ يصنعت ييبه استقالل و خودكفا دنيدر جهت رس حيصح يصنعت
 خيدر تار يابخشنامه ياهداف ط نيمنظور تحقق ابه. دي، آغاز گرد»مذكور استيس

 نيترابالغ شد كه مهم هادفاتر ارتباط با صنعت، به دانشگاه يبرا فهيارده وظ، چه61/11/12
در  قاتيو انجام تحق عيصنا ازيو مورد ن يشنهاديپ يهاپروژه افتيدر آنها عبارت بودند از:

 يمعرف .بخش صنعت در دانشگاه شاغالن يبازآموز يهاكالس ليتشك يريگيپ .مورد آنها
اما  .منطقه يبه مراكز صنعت يعلم يهابه گذراندن دوره ازمندين يهادانشگاه يكادر علم

از دو دهه شواهد و قرائن،  شيگرفته، پس از گذشت بصورت يهاو تالش هانهيرغم هزيعل
منوال  نيبه هم عاوضا 70و  60 ةما ندارند. در دو ده يبرا ياكنندهخوشحال يخبرها

ارتباط  ةمفقود ةحلق يو فناور يعلم يهاپارك جاديا 80 ةده يدر ابتدا نكهيگذشت تا ا
ساله دارد و  50 ياسابقه ايكه در دن يطرح .را روشن نمود دياز ام ياصنعت و دانشگاه بارقه

 داشته است كايدر اروپا و آمر يموفق ةتجرب

 لزوم ارتباط
شمار به يو رفاه اجتماع يبهبود عملكرد اقتصاد دي، كليو نوآور قاتيامروز تحق يايدن در
از  ياريو توسعه بر اقتصاد جامعه موجب شده است كه بس قيتحق ةنديفزا ريثأ. تديآمي

را مورد  يو صنعت يمراكز علم نيپژوهشگران ب ييجاهمحقان جوان و جاب يريكارگهها بدولت
اند آورده يرو زين يدتريجد يبر اقدامات معمول، به ساز و كارها عالوهتوجه قرار داده و 

 يامراكز مشاوره جاديا ،يصنعت يهاو بخش يمراكز علم نيب يهايهمكار تيتقو مانند:
علم و  نيدانشمندان ب ييجاهتحرك و جاب ر،يپذسكيگذاران رهياز سرما تيمحور، حمادانش

به همراه  ،يها و مراكز رشد علم و فناورپارك جادياو  يقاتيتحق يهايتعاون ةصنعت و توسع
  .كوچك و متوسط يهاشركت تيو تقو تيحما

 نيذكر ا( ابديياختصاص م قيبه امر تحق يناخالص مل ديتول %1كشور ما، كمتر از  در
است  نهيهز صرفاً R&D يبر رو ديدرصد تول 1كمتر از  يگذارهياست كه سرما ينكته ضرور

به  ياعتبارات پژوهش نيدرصد ا 34شده خواهد بود.) نهيسود آن كمتر از مقدار هز رايز
و وزارت بهداشت داده  يو فناور قاتيبه وزارت علوم، تحق ستهسسات وابؤها و مانشگاهد
درصد به  60آن  ازدهمي كيرود؛ اما حدود ميها درصد آن به وزارتخانه 60 كيشود و نزديم

  .است ياندك اريكه رقم بس گردديها برمدانشگاه
كشور،  يقاتيموجود در نظام تحق دارد. مدل يمشكالت فراوان زيما ن يقاتينظام تحق اما

در ارتباط  ديشود. پژوهش بامين دهيد يبوده و در آن مشتر يواقع يمستقل از مشتر يمدل
و  مدل داد ،يقاتيمدل نظام تحق دي. باردياز صنعت بگ ديبا صنعت باشد و بودجه را با ميمستق
 . رنديقرار گ گريكديدر رقابت با  يقاتي) باشد تا مراكز تحققاضاعرضه و ت( ستد

 ضرورت ارتباط
در  كردهليعالم و تحص يروهايدرصد از ن 80گرفته حدود صورت قاتيآمار و تحق مطابق

ها مشغول به و شركت عيصنا ؛يقاتيدرصد در مراكز تحق ستيها هستند و كمتر از بدانشگاه
ده در جهت رفاه و كننابزار كمك زين يدانشگاه و فناور يعنينهاد علم  ،ني. بنابراباشنديكار م
از  يكيكه  يفناور ارتباط علم و ريتفاس نيبا ا نهاد صنعت. يعني ،جامعه است راداف التيتسه
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كشورهاست همان ارتباط دانشگاه با صنعت است. ارتباط  ةجانبهمه ةعوامل مهم در توسع

در جهت  دانشگاه يهايكرد: استفاده از توانمند انيب گونهنيا توانيصنعت و دانشگاه را م
 د.باشيكشور م ةجانبهمه ةتوسع يدر راستا يهمگصنعت كه  يازهايرفع ن

در  يكه بر محور و مدار دانائ يائيدر دن ياهر جامعه يديو صنعت دو نهاد كل دانشگاه
 دو نيا نيارتباط ب يبه برقرار يازي. اگر درگذشته نشونديمحسوب م باشد،يم يجهان كنون

دو  نيا نيب يارتباط و تعامل نيچن جاديامروزه لزوم ا يول شدينهاد در جوامع احساس نم
 يمتخصص و كارآمد از سوئ يروهاين تيآشكار شده است. ترب يگرياز هر زمان د شينهاد، ب

ذهن  نهيزم نياست كه در ا يمسائل گريد يدانشگاه از سو النيالتحصو اشتغال به كار فارغ
 .است مسئوالن هر كشور را به خود معطوف كرده

 ليدل نيبه ا .امر داشته باشد نيكننده در انييتع يريتأث توانديدانشگاه وصنعت م ارتباط
 ةتجرب .بگذارد يبر جا ياديبن ريتأث توانديارتباط اگر به شكل مناسب برقرا شود م نيكه ا

رشد و  ،يهمكار نيكه بدون وجود ا دهديبه ما نشان م يو صنعت افتهيتوسعه يكشورها
و  يمراكز صنعت ديمگر نبا .دشوار است اريممكن و حداقل بسريغ يكشورها يداقتصا ةتوسع

ها هستند با كمك به مكان نيحضور در ا يبرا يدانشگاه النيالتحصفارغ ديكه ام يديتول
عملكرد مستقل خصوصاً در  نيخود را برطرف سازند؟ ا ازيسفارش به مراكز ن ايگاه و شندا

است كه  يو امكانات مال يتيريتفكر خاص مد لحاظده به طور عمبخش صنعت كه به
مسائل و  يمدت برخممكن است در كوتاه گردد،يمشاهده م نهيمتأسفانه در كشور ما به ع

آن كمرنگ شدن  نيتردارد كه مهم يامدهائيدر مجموع پ يمشكالت صنعت را رفع كند ول
با  عيارتباط صنا نيشتريبدر حال حاضر  .است يو دانشگاه يعلم يانقش مراكز حرفه

در  انيدانشجو يتابستان يكارآموز ةبرنام ،باشديو منظم م يدائم يها كه به شكلدانشگاه
است كه چون دانشگاه محل  ليدل نيدانشگاه بد تيو اهم نقش .است يصنعت يواحدها

 يروين نيكلمه است و اگر ا يواقع يمعنامتخصصص و ماهر و به يانسان يروين تيترب
 شرفتيكار برد، موجب پو صنعت به ديتول ةصص بتواند دانش و مهارت خود را در عرصمتخ

دانش، انتقال دانش به نسل  ديلتو ةفيخواهد شد، اما درحال حاضر دانشگاه ما از سه وظ
 ديالبته تول .دارند ديطور عمده بر انتقال دانش تأكدانش به ةنشر و اشاع نيو همچن ديجد

ة شده و در حد و اندازيسازياست و هنوز بوم هيما در مراحل اول يهادانش در دانشگاه
و به دانشجو  ميريگيم گريد يدانش را از كشورها يكسرياقع ما و در .ستين ياستهيشا

 رد؟يصنعت خدمات جامعه قرار بگ يهادر بخش توانديم ييدانشجو نيچن .ميدهيانتقال م
  در كشور قابل مشاهده است. نهيت كه به عنباشد جامعه دچار مشكل اس گونهنياگر ا

 صنعت ةنقش دولت و دانشگاه در توسع
 يو فناور يعلم يهاپارك ▪

 يبرا ايمعتبر دن يهاساله دارد و اكثر دانشگاه 50 يدر جهان قدمت يو فناور يعلم يهاپارك
و  قيتحق شده از نوعانجام تيچراكه فعال .اندها رفتهپارك نيارتباط با صنعت به سراغ ا

پارك « ريمس نيدر ا .آوردميوجود هها برا با شركت يكيبوده و ارتباط نزد (R&D)توسعه
در » وات وتيهر« و »جيكمبر يپارك علم« و كايدر آمر يشمال ينايكارول »يمثلث يپژوهش
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و  يقاتيتحق ،يپارك علم 800از  شيدهه ب 5امروز پس از گذشت  .قدم بودندشيانگلستان پ
 يگذارهيها پاكنند كه اكثر آنها توسط دانشگاهمي تيفعال ايكشور دن 55از  شير بد يفناور
 يشتريتوجه ب يعلم يهااست به پارك يمدت زين رانيدر ا .باشندميوابسته به آنها  ايشده 

 يهامركز رشد در استان 28و  يو فناور يپارك علم 8اكنون حدود  كهيطورهب ،شده است
 ازين يشتريخود به زمان ب يواقع گاهيكردن جادايپ يكه البته برا اندهديمختلف به ثبت رس

 .دارند
  tank thinkفكرت يهاكانون▪
هستند كه با  يپردازيو استراتژ يپژوه استيتفكر، مراكز مستقل س يهاكانون يكل طورهب

آنان و دولت  انيم يپل ةمثابآنها درواقع به يآرا يآوراز خبرگان جامعه و جمع يريگبهره
 شنهاديپ نيرا به مسئول يو مشخص يكاربرد يهااستيو س ماتيكنند و تصمميعمل 

 ةنقادان يابيمرجع مستقل و ارز كينقش  يفايتفكر، ا يهاونكان گريهدف د .دهندمي
 تيفعال يهاحوزه نياز بهتر يكي است. گذاراستيدستگاه س ايدولت  يهاو برنامه هااستيس

و گسترش نقش خود به  تيتوانند در جهت تقوميها هستند كه تفكر دانشگاه يهاكانون
 ةچرخ ليدر تكمو  گام بردارند كشور يو صنعت يتكنولوژ يآگاه بر نظام مل يعنوان ناظر

 .ندينما يثر را بازؤم يزوريدولت، دانشگاه و صنعت نقش كاتال
حاصله،  يشغل تيت و رضاو محصوال هاتيفعال يباال تيفيها و كبودن پژوهش هدفدار

كه غالباً نه فقط به  ييروهاين .باشد توانديكاهش فرار مغزها م ايو  يريجلوگ يهااز راه يكي
بهره  نو يهايكه از تكنولوژ دتريو جد تريعال يخاطر دستمزد باال، بلكه به خاطر كارها

 يمقاله به برخ نيدر ا .به مهاجرت نخواهند داشت يليتما گريد روند،يم رجبه خا رنديگيم
 يافزار بررسدانشگاه در نرم گاهيو جا تيسپس وضع شود،يافزار اشاره مصنعت نرم يهاچالش

 هايحلراه همراه به افزارنرم ةمتقابل صنعت و دانشگاه در حوز راتيتأث ،تيو در نها دهيگرد
 .شوديارائه م يشنهاديپ

 يمل ةتعامالت دولت، صنعت و دانشگاه بر توسع
 ةمطرح است و ارائ »يدارائ« كي زيو ن كيارزشمند و استراتژ »يمنبع« عنواندانش به امروزه

 نياز ا حيصح ةو استفاد تيريبدون مد ،يمناسب و اقتصاد تيفيمحصوالت و خدمات با ك
 ينگرش، دانش همچون منبع نيدر ا .ناممكن است سخت و بعضاً يمنبع ارزشمند، امر

به  زيدر اقتصاد مورد توجه بود و ن شتريبكه  هيو سرما نيزم ر،كاارزشمند در كنار منابع 
 ست،يصنعت، محور ن گريد ،يساختارهائ نيدر چن .مطرح شده است ياهيپرما يعنوان دارائ

د و نبه كار مشغول)   (Knowledge Workers بلكه محور، دانش است كه در آن دانشكاران
 رييدر حال تغ)  Knowledge Work( يشدان يها به كارهاتبع آن نوع كارها در سازمان

و  يابيارز ،ينگهدار م،يتسه جاديكشف، كسب، توسعه و ا نديدانش، فرا تيريمد .است
 قيدانش مناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان است كه از طر يريكارگهب
مناسب  يساختار جادياطالعات و ارتباطات و ايفناور ،يمنابع انسان نيمناسب ب ونديپ جاديا

 .به اهداف سازمان است يابيدست يبرا
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 ديكأاطالعات و ارتباطات ت يانسان، ساختار و فناور ،يدانش بر سه موضوع اصل تيريمد

الزم در  يتكنولوژ يرساختارهايمناسب و ز يندهايساختار و فرا جاديبا ا كنديدارد و تالش م
و  ديعنوان دانشكار، با كسب و تولاو به يسازادهبا محور قرار دادن انسان و آم زيسازمان و ن

راستا دولت،  نيدر ا ابد،يدست  يسازمان يهااز منبع دانش، به هدف حيصح ةستفادا زين
را در  يها وظائف و اقداماتبخش گريد يخود و هم برا يهم برا كيصنعت و دانشگاه هر 

امكان  قيطر نيام دهند، تا از اانج ديدانش با تيريفوق درخصوص مد ةشداديچارچوب موارد 
هوشمندانه با منبع  برخورد .بر دانش فراهم شود يمبتن ةمعتحقق سازمان و جا ةنيو زم

موفق  هنديدر آ ييهاسازمان .روديشمار مها بهسازمان تيمؤثر و مهم در موفق يدانش، عامل
عنوان خود به يهمكار يسازو آماده ندهايفرا ها،رساختيز جاديخواهند بود كه بتوانند با ا

گفت  توانيم ديد نيبا ا .استفاده كنند يبه درست يديو منبع كل ييدارا نيدانشكاران از ا
و  يبا مراكز خدمات فن تواننديم يدر دو بخش كل رانيا يقاتيو تحق يمراكز دانشگاه

  :و مشاركت باشند يدر تعامل و همكار يمهندس
  .يكاربرد قاتيانجام تحق )2و   ياندوزو دانش يمطالعات يكارها )1
و در  افتهيتوسعه يكشورها نيب زيتما ياز عوامل اصل يفناور ةتوسع زانيعصر حاضر م در

گرا و از نهاد درون تواننديبا ورود صنعت م يپژوهش يهاسسهؤدانشگاه و م .حال توسعه است
ور در سطوح قابل قبول كش يازهاين ةهم يگرا كه پاسخگوبرون يپرور و محدود به نهادنخبه

و  يابيبازار يمذكور، ابزارها قتيحق وستنيبه وقوع پ يبرا .شوند ليباشد، تبد يالمللنيب
مراكز و  .ندينما فايرا ا يانقش عمده تواننديم يقاتيو تحق يمحصوالت پژوهش يسازيتجار

و توسعه  قيتحق ييربنايخدمات ز بوده، معموالً يطور عمده دولتكه به يقاتيتحق يهاسسهؤم
دولت  تيحما .آورديفراهم م عيصنا يرا برا يو انتقال فناور يسازيتجار ،يابيو امكانات بازار

 عيصنا يسطح علم و فناور شيها موجب افزاسسهؤم نيا يسازيو تجار يابيبازار ياز واحدها
 .خواهد شد يعلم و فناور يهابهبود شاخص جهيكشور و در نت

 يهايبر نوآور ياست كه مبتن يها و موادروش ها،يبال فناوربه دن معموالً صنعت
و استفاده از  يريگيپ نيا .باشند تيرياطالعات و مد يو بهبود فناور نديفرا ييمحصول، كارا

و  يپژوهش يهاسسهؤدر م يقو يسازيو تجار يابيبازار يواحدها ازمندين ديجد يهايفناور
 .است يمراكز دانشگاه

 يتكنولوژ يوارد عالم عمل شود و نوآور يادهيكه ا نيا يعني ده،يتحقق ا يعني نوآوري ▪
كه ممكن  ينديفرا قيرا از طر دهيو آن ا ميداشته باش يعمل اي يفن ةديا كيكه ما  نيا يعني

و بعد از آن به بازار رسانده  يصنعت مهين معموالً ديعبور كند، به تول» توسعه«است از مفهوم
 .ميبرسان
 د،يجد قاتيعلم و تحق ديعنوان كانون تفكر و تولكشور به يو دانشگاه وهشيپژ مراكز ▪

 جادياز ا ريداشته باشند، ناگز يو داخل يالمللنيب يدر بازارها ءبه رقابت و بقا ليچنانچه م
به صنعت و بازار  ،يرساندن محصوالت پژوهش يبرا يسازيو تجار يابيبازار يواحدها

 .باشنديم
هستند:  يسه عنصر اساس يدارا يتيچندمل يهاشركت اياعم از كوچك  اقتصادي بنگاه ▪
 ةدهندليعناصر تشك نيا .رملموسيغ يهايملموس و دارائ يهايدارائ ،يپول يهايدارائ
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ها ارزش نيگفت كه جمع ا توانيم ،يبه عبارت ،هستند يبنگاه اقتصاد كي يهايارزش دارائ
 .است يادارزش بنگاه اقتص يمساو
و در حال توسعه همواره  ديجد افتهيتوسعه يدر كشورها يفناور ةانتقال و توسع ندايفر ▪

 .كشورها بوده است نيا يو صنعت ياقتصاد ةكالن توسع يو راهبردها كردهاياز رو يتابع
ها توسعه، تعهد دولت يهااهداف برنامه نييمتناسب با دقت در تع زين تيموفق زانيدرجه و م

حداكثر از  ةها بر استفادتوجه دولت زانيم نياصالح مستمر آنها و همچن رل،در اجراء، كنت
محصوالت و  يريپذرقابت يدر راستا يو خارج يداخل يو مال يانسان يهايتوانمند

 .باشديخود م يهايفناور
 يعلم و فناور ديكاال، خدمات و تول ديتول ياقتصاد برا ةچرخ اندازيراه در هادولت ▪

 ها،يبانيسسات، پشتؤنظامات، ساز و كارها، نهادها، م ها،استيراهبردها، س از يامجموعه
تا  آورنديو به اجرا درم يسازمانده يخاص فيو مقررات را با اهداف و وظا نيابزارها و قوان

 .ندينما ميتنظ يعلم و فناور ديتول يهارا با نظام يكاالئ ديتول يهانظام نيب تعامالتروابط و 
روابط  ةجياست و نت دهيچيپ ينديبه صنعت فرا يقاتيتحق يهااز سازمان يولوژتكن انتقال

 .در آن با هم تعامل دارند گرانيباز ةكه هم باشديو صنعت م يبخش علم نيب يچندبعد
و  يبخش علم نيرا ب ياوستهيو پ كيستماتيكه سطح مشترك س يانتقال تكنولوژ ينهادها
 انيم نيا در .باشنديو صنعت م يبعاد ارتباط بخش علماز ا يكي كنند،يم جاديها ابنگاه

 ديتوسعه در كشور با نيماش ةبرندشيجامعه و پ نياديبن ةيعنوان دو پادانشگاه و صنعت به
 يهايهمكار نكهيا تيبرقرار كنند و در نها گريكديبا  وستهيدرست، منظم و پ يارتباط

 يهاتيفعال ةكنندليو تسه كنندهميبتواند تنظ ديدولت، دانشگاه و صنعت با ةجانبسه
 .توسعه باشد يبه اهداف عال يابيجامعه در دست ةشديشده و طراحيزيرمهبرنا

لزوم توجه به  ،يتكنولوژ عيسر راتييتغ ،يالمللنبي سطح در رقابت روزافزون رشد ▪
فعال  يورتصها بهكه دولت دينمايم يثروت در جامعه، ضرور جاديو ا ييكارا ،ينوآور شيافزا

 .داشته باشند يسازمان نيو تعامل ب يها و صنعت همكاربا دانشگاه
 يهاشرفتيپ رينظ ياديز يايمزا توانديم يسازمان نيو تعامالت ب هايهمكار گونهنيا

 .جامعه به همراه داشته باشند يرا برا رهيدانش و غ شتريب ديتول ها،نهيكاهش هز ،يكيتكنولوژ
به  توانيآنها م ةجمل داشته باشد كه از ياديز يايمزا توانديم زيها نهدانشگا يامر برا نيا

 .اشاره كرد ،يقاتيتحق يهاپروژه ياز اجرا يناش ةمكتسب يمنابع مال

  و تعهد دانشگاه فهيوظ
 يهستند و از سو يمتخصص در سطح عال يانسان يروين ةكنندنيمأسو ت كياز  هادانشگاه

 .در آنجا متمركز شده است يشگاهيو آزما يقاتيتحق ،يعلم يهاييتوانااز  ياريبس گريد
 يو پژوهش يطور مستمر پردازش علمكه به كيآكادم يامجموعه دانشگاه به عنوان ،نيبنابرا

است كه  قيطر نينهاد صنعت باشد و از ا ةكنندتيتواند تقومي رد،يگميدر آن صورت 
 ،يانتقال تكنولوژ نديفرا در .ابدي ءو ارتقا تواند توسعهميجامعه  كيصنعت و اقتصاد در 

و  يخارج يتكنولوژ يريادگيمناسب و هم در  يتكنولوژ صيتوانند هم در تشخميها دانشگاه
 ديصنعت با .مقاله باشد ديصرف تول ديها نبادانشگاه تيكنند و فعال تيفعال يتكنولوژ ديتول
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خود نشان دهد تا در  زانعطاف الزم را ا زيخود را از دانشگاه بخواهد و دانشگاه ن يازهاين

 تيترب ةيتوسعه، بر پا نديدانشگاه در فرا يآموزش نقش .شود جاديمناسب ا يالگو كي تينها
 .استوار است ،يصنعت ةتوسع يراهگشا ديعنوان كلبه يانسان يروين

 يانسان يروين ديدانش و تول ةكنندعنوان نهاد عرضهبر اساس نظر متخصصان، دانشگاه به
  دارد: ريبه شرح ز يفيوظا
جامعه را با  ندهيو آ يكنون يازهايكه ن ياگونهبه يو كارآمد آموزش ديجد يهابرنامه دتولي �

 .توقعات، پاسخگو باشد شيو روند افزا يسطح زندگ رييتغ ازها،ين شيافزاتوجه به 
  .)ياو توسعه يكاربرد - ياديبن( يقاتيتحق يهاپروژه انجام �
  .عيصنا يبرا يمدت كاربردمدت و بلندكوتاه يهادوره برگزاري �
 .عيصنا ةاستفاد يبرا يآن به تكنولوژ ليدانش و تبد يسازبومي و انتقال �
 يعلم برا ديو تول يمستقر در مراكز رشد فناور عيصنا يقاتيو تحق يآموزش يسنجازني �

  .توسعه يو راهكارهارفع موانع 
 .يدر سطح مل يو پژوهش يآموزش يهاوهيستانداردها و شا ءو ارتقا تيفكي بهبود �

 نيترتوسط دانشگاه از جمله مهم ادشدهيحركت در چارچوب موارد  بيترت نيا به
را به دنبال داشته  يصنعت ةتواند توسعمياقدامات  نيا .ديآميتعهدات دانشگاه به حساب 

 يالگوها رييالملل و با تغنيسطح ب در يفرهنگ ةاقتصاد و توسعشدن  يدنبال جهان به .باشد
 يازهايبه ن ييها در پاسخگونقش دانشگاه مختلف،انتظارات اقشار  رييجوامع و تغ يمصرف

 ،نيبنابرا .دينمامي تيبا اهم ياز هر زمان شتريجوامع مختلف از جمله كشور ما، ب شيروبه افزا
 صورتنيا ريشود، در غ جاديا تسيباميدانشگاه و جامعه  نيمنظوره بنوع توافق چند كي

 .شودميرنگ كم ياجتماع ةتوسع
 يهاتيكه از فعال يدر مجالت علم يو كاربرد ديو انتشار مقاالت مف يعلم اتينشر ديتول

 يزندگ تيفيك ءو ارتقا يصنعت ةتواند در توسعمي د،يآميحساب به يمراكز دانشگاه يعلم
و  يآموزش عال ةو اشاع جيبه ترو نيهمچن يانشگاهمراكز د .ثر داشته باشدؤم يجوامع نقش

 فايمهم ا ينقش ،يصنعت ةتوسع ةموتور محركعنوان پردازند كه خود بهمي يفن يهاتخصص
 كند.

 و تعهد صنعت فهيوظ 
با دانشگاه داشته باشد و  يارتباط تنگاتنگ ديبا يعلم و تكنولوژ ةكنندعنوان مصرفبه صنعت

 وجود آمده، از آن استفاده كند.به يشده و تكنولوژدياز دانش تول هنيبه يريكارگبه يبرا
 صنعت به آن توجه كند: دياست كه با ييهاتيفعال ريز موارد �
 تيها، با توجه به مهارت و قابلشده در دانشگاهتيافراد ترب نياز ب يانسان يروين نميأت �

  .آنها يفرد
 .يشده و تكنولوژديكردن دانش تول كاربردي �
 .ياو توسعه يكاربرد قاتيكردن تحق جاريت �
و سفارش  ديبه تول ليقابل تبد يهادهيا د،يمشكالت و موانع موجود در تول بنديدسته �

 .در ارتباط با آنها قيو تحق يبررس يبرا يقاتيو مراكز تحقها آنها به دانشگاه
  .تيفيك تيريمد يهاستميس يو اجرا يديمحصوالت تول تيفيك ءارتقا �
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 .يجهان يرقابت در بازارها يبرا هايمحصول و استفاده از نوآور ةتوسع يراهكارها رسيبر �
جهت  يجهان ةكنندگان و رقابت در عرصمصرف ازين نيمأت يهدف برا يبازارها شناسايي �

 .هايو نوآور قاتيتحق جيساختن نتا يو تجار يتكنولوژ ةانتقال و توسع

 يريگجهينت
دانشگاه با صنعت تنها با  ونديدولت، پ تيحما ينقش اساس رغميت علگف توانيم ،يكلطوربه

 يهاو چه در وزارتخانه يو فناور قاتيچه در وزارت علوم، تحق ،يادار يهاوهيسازوكارها و ش
 يهاتيو حما افتهيارتباطات سازمان ن يو از طرف افتيو نخواهد  افتهيتحقق ن ،يصنعت

بزرگ  ءخال ميدر هر صورت اگر بخواه .منتج نخواهد شد يبه دستاورد زين دولت رهدفمنديغ
  :توجه كرد ريز يبه راهكارها ستيبايم ،ميدانشگاه و صنعت را برطرف كن نيب
  ،هابه دانشگاه عيصنا ازيمورد ن يهات و پروژهارجاع مسائل و مشكال �
 يهاروژهو انجام پ قاتيتحق يها به دانشگاه پس از اجراپروژه ياجرا جيبازخورد نتا �

  ،هاهيها و رورفع نواقص و بهبود روش يبرا انيتوسط دانشگاه يصنعت
  ،عيجذب كارآموز از دانشگاه توسط صنا �
 يقاتيتحق يهاانجام پروژه يبرا انيدانشگاه يزشيبا عوامل انگ عيصنا رانيمد ييآشنا �

  ،بخش صنعت
  ،يقاتيتحق يهاانجام پروژه يبرا عيصنا رانيبه مد ارياخت ضيتفو �

 .عيصنا رانيمد نيب عيت مختلف صنادر خصوص مشكال يزنيو را يهمفكر- 
 نيتحقق ا يزم براال يهاياستراتژ نياست تدو يهيمنظور استفاده از تجارب بدبه

بخش عنوان قوامو نقش آنها به باشديكشور م گذاراناستيو س زانيربرنامه ةراهكارها برعهد
 يو پژوهش وقت قيبدانند كه تحق ديبا انيدانشگاه .باشد نندهكنييتع توانديارتباط م نيا

بودن  قيبه صرف تحق ياكشور باشد و هر پروژه يمل ةتوسع يمطلوب است كه در راستا
طور كامل و آشكار در خدمت هب ديكشور با يقاتيو تحق يعلم يندارد؛ نهادها تيمطلوب

 يهاتيبدانند كه از فعال ديبا زينصنعت  رانيمقابل مد در .رندياقتصاد و تجارت قرار گ
 ياديملموس ز جيهم نتا يقاتيتحق يهاتيفعال .داشت يتوان انتظارات آنمين يقاتيتحق

 يقاتيطرح تحق كي يشوند و ممكن است گاهمينامحسوس محسوب  ةيداشته و هم سرما
را  يكرده و سود سرشار نرا جبرا قاتيتحق ةنيشركت در زم كي ةشدصرف يهانهيهز ةهم
 صهيخص نيبوده اما ا ريپذسكير يهاتيجزء فعال يقاتيتحق يهاتيفعال .ديآنها نما بينص
در امر پژوهش  يگذارهيسرما .باشد يصنعت يهاشركت يبرا ياعامل بازدارنده دينبا

 .است ندهيآ يبرا يگذارهيسرما

  ارتباط دولت صنعت و دانشگاه تيتقو يبرا يعمل يشنهادهايپ
و متخصصان جامعه در صنعت:  انيدانشجو يقاتيمعتبر در مقابل كار تحق مدرك ياعطا �

در صنعت  رهيو غ انيكه دانشجو يقاتيتحق يهاتيبه فعال يصنعت يدر اغلب كشورها
 يروند نيا .است يمعادل مدارك دانشگاهشود كه ميدهند، مدارك معتبر داده ميانجام 

 كي ةمنجر به توسع تياست و در نها يتصنع يكارها يبرا زهيانگ جاديدر جهت ا يمل
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پژوهشگاه  لياز قب يالبته در كشور ما مراكز شود.ميصنعت و دانشگاه  نيب كينزد ةرابط

دانشجو و  رشيهستند كه اقدام به پذ مريپل قاتيمركز تحق رو،يپژوهشگاه ن ،يمواد و انرژ
 عمالً زيمدارك آنها ن اًياست و ثان ممراكز ك نيتعداد ا اوالً يكنند ولميمدرك  ياعطا

 .شودميها دانسته ندانشگاهمعادل مدارك 
توسعه  ديامر با نيآنها با صنعت: ا يهمكار يدانشگاه بر مبنا دياسات يعلم ةدرج ءارتقا �

  .است عيصنا شرفتيپ ياز اركان اساس يكيها با صنعت دانشگاه دياسات يهمكار رايز ابد،ي
 ،يتكنولوژ عيسر يها شرفتيمشاركت كند، پ يدانشگاه ديجد يهارشته جاديصنعت در ا �

توجه كند و  يتكنولوژ عيبه تحوالت سر يستيصنعت با .هاستدانشگاه يهمراه ازمندين
بهبود  ك،يتكنولوژ يهاشرفتيخود را متناسب با پ يدرس يو واحدها هارشته زيدانشگاه ن

 .بخشد
و  انيو تقويت منزلت دانشگاه ءي احياگذاري و ابالغ ساز و كارهاي الزم براسياست �

 .رديدانشگاه و صنعت قرار گ يارتباط يهابرنامه تيمحققان در اولو
 عيو صنا هاي پژوهشي در كشور، دانشگاههارساني يافتهبا توجه به فقدان نظام جامع اطالع �

 قاتيحقدستيابي به نتايج ت ةنحو نديو فرا يرساننظام اطالع ،يگروه اي يصورت بخشهب
 .ندينما يزيشده را طرح رانجام

ي تحقيقاتي در دانشگاه و صنعت هابودجه ةعادالن صياز تقويت منابع مالي، تخص شيب �
 .رديمورد توجه قرار گ

، »مديريت ةهاي حوزخصوصاً آموزش« هاار با جهت دادن به آموزشذگمراكز سياست �
 .ندياني ارائه نماتعريف دقيق و مطمئني براي روابط با مراكز علمي جه

 ةاصل در بسط فرهنگ پژوهش و ايجاد روحي نيترعنوان مهمهبسترسازي فرهنگي ب �
 .رديقرار گ يو دانشگاه يصنعت ةتحقيق مورد توجه جامع

 منابع
مجلـس و   ةينشر -دانش  ةتوسع يصنعت در چارچوب نظام مل -تعامل علم  عقوب،ي ،يانتظار

 .41، شماره 10پژوهش، سال 
 .1376علي، انتقال تكنولوژي در جهان سوم و ايران، تهران: انتشارات تندين،.پورقربان

 ديـ بـا تأك ( دولت، صنعت و دانشگاه يهرم ارتباط ،يعلم و فناور يهاپارك درضا،يحم ،يحالف
 .1386، 4 ةعلم، سال دوم، شمار ديتول ةنامفصل )ياقتصاد ةبر نقش آنها در توسع

تهـران:   يچـين ترجمـه: فرامـرز حجـاز     يدر نظام آموزش عال نان جائو، اصالحات اخير جائو،
 .1387، 6سال  2 ةشمار يدر آموزش عال يريزپژوهش و برنامه ةنامفصل

 ةكنگـر  نيو جهـان، نهمـ   رانيـ ارتباط دانشـگاه بـا صـنعت در ا    تيري، مد يسپهر محمدنور 
 .1384 ،يمل ةتوسع يدانشگاه برا  دولت، صنعت و ةجانبسه يهايهمكار يسراسر

، ريـ ركبيام يانتشارات دانشگاه صـنعت  .هابا دانشگاه يميارتباط صنعت پتروش .، مسعوديعيشف
1384. 

و در حـال   افتـه يارتباط صنعت و دانشگاه در جوامع توسـعه  يقيتطب يمسعود، بررس ،يعيشف
 يدولـت، صـنعت و دانشـگاه بـرا     ةجانبسه يهايهمكار يكنگره سراسر نيتوسعه، نهم

 .1383، يمل ةتوسع
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مجلـس و   ةينشر ،ياقتصاد ة، محمدرضا، تعامل دانشگاه و صنعت و نقش آن در توسعيشجاع
 .41 ة، شمار10پژوهش، سال 

رهيافـت،   ةي اجرايي، مجلهاو مراكز تحقيقاتي با دستگاه هامنصور، همكاري دانشگاه .كرباسي
 .1381، 27 ةشمار

 نيو جهـان، سـوم   رانيـ صـنعت و دانشـگاه در ا   ةخچـ يبر تار يامقدمه اكبر،يزاده، علمحسن
 .يمل ةتوسع يدانشگاه، صنعت و دولت برا يهايهمكار ةكنگر

مديريت پـرديس قـم    ة) تهران: دانشكدياصول و مبان( ي، سيدمحمد، سمينار كارآفرينيمقيم
 .1484دانشگاه تهران،

، دانشـگاه  اوريفنـ  ةثر درتوسـع ؤو دولت عامل مـ مهدوي ، محمدتقي، ارتباط دانشگاه، صنعت 
 .1379صنعتي شريف ،

دفتر تـدوين   تهران: وزارت آموزش و پرورش، آموزش، يتدوين سند مل محمود، ،يمهرمحمد
 .1384 ،يآموزش يسند مل
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 چكيده
گيري شغلي و انتظارات اين تحقيق كيفي با هدف شناسايي جهت

بيعي دانشجويان كشاورزي در دانشگاه علوم كشاورزي و منابع ط
هاي تحقيق، راهكارهايي براي اساس يافتهرگان انجام شده است. برگ

دهي شغلي دانشجويان كشاورزي در راستاي خوداشتغالي و جهت
توان به بازنگري در ه شده است. از اين جمله ميئكارآفريني ارا

ها و محتواي درسي دانشجويان كشاورزي و تلفيق روش ةبرنام
هاي شغلي از طريق تقويت مركز ورهمشا ةئآموزشي كارآفرينانه، ارا

ها و كسب كارآفريني دانشگاه، تقويت كارآموزي كارآفرينانه در بنگاه
  كارهاي كشاورزي و نظاير آن اشاره نمود. و
 

اشتغالي، اشتغال گيري شغلي، خودجهت :يكليد واژگان
 كارآفرينانه، دانشجويان كشاورزي.
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 مقدمه
نگر، گرا و آيندهتدبير راهبردي واقع ةپاي گشايي پيشانگر و بهنگام برشناسي و مشكلمسئله
شمار المللي بهشده در سطح بينحكمراني شايسته در قلمروهاي سرزميني ترسيم ةجوهر

يكي  بيكاريدر حال حاضر، آمارهاي موجود،  ةپاي و بر گرفتههاي صورتپژوهشبنابر رود. مي
فراروي جوامع در حال توسعه و حتي  ةگونهاي بحرانچالش و به ل مبتالئمساترين از مهم

 . )1378فرجادي و عبادي،؛ 1381انتظاري،( رودشمار ميبه كشورهاي صنعتي
آموختگان براي سازي دانشيكي از وظايف اصلي دانشگاه در تربيت نيروي انساني، آماده

سازترين موضوعات ز سرنوشتيكي ا انتخاب شغل ةگيري دربارتصميمورود به بازار كار است. 
دهند كه وضعيت بيكاري در بين . شواهد آماري نشان ميآيددر زندگي هر فرد به حساب مي

هايي كه متخصص. هاي كشاورزي بسيار زياد استهاي دانشگاهي در رشتهآموختهدانش
عه و توانستند با ورود به اين بخش و كار و تالش در بخش كشاورزي باعث پيشرفت، توسمي

كار شوند و بيكار ًيا در اين بخش نتوانستند مشغول به كفايي در اين بخش شوند، اكثراًخود
(موحدي و  .اندهاي كاذب روي آوردههاي ديگر و شغلاند، يا به اشتغال در بخشمانده

 )1389ن، اهمكار
هاي گيريريزي مسير شغلي شناسايي جهتترين اقدامات الزم براي برنامهيكي از مهم

). 1388شغلي و تمايالت افراد براي انتخاب مسيرهاي شغلي خود است.( شهرزاد و علوي، 
 گلهاي كشاورزي بر اهميت اين تحقيق افزوده است. اي در رشتهچنين مطالعه ةعدم مشاهد

اساسي  راهكار دو عنوانبه را هاتعاوني ةتوسع و كارآفريني آموزش 1388 سال در محمدي
هاي شغلي يا گيرياست. جهت كرده معرفي كشاورزي يهارشته آموختگانانشد زايياشتغال

عوامل دروني . تواند تابع عوامل دروني و بيروني باشدهاي شغلي ميگرايش افراد به انتخاب
عوامل بيروني همان  .هاي افراد در رابطه با شغل آنها استها و تواناييشامل نيازها، ارزش
گيري شغلي خاص را معين د كه دستاورد نهايي و پاداش يك جهتباشنشرايط محيطي مي

ها و مسيرهاي شغلي هاي شغلي به انتخابگيري). جهت1388(شهرزاد و علوي،  .كنندمي
راجع دروني شغلي داللت دارد. مورد نظر افراد با در نظر گرفتن عوامل محيطي در كنار م

تحليل عوامل دروني و بيروني است ولي  ها براي انتخاب است كه حاصلهگيري انگيزجهت
 ).1386 متعبد،( گيرندت ميأاز عوامل دروني نش مراجع دروني، صرفاً

عنوان يكي از بيكاري در كالن قضيه طي ساليان اخير به ةگونهر چند مسئلة بحران
ترين تهديدهاي امنيت و توسعة ملي اجتماعي، در زمرة مهم -هاي اساسي اقتصاديچالش
آموختگان نظام آموزش عالي اي، بيكاري دانشعمده به داليل ،حالشده است، با اين مطرح

كشور، در مقايسه با ساير افراد جامعه، از اهميت و حساسيت به مراتب بيشتري برخوردار 
اي از منابع مادي و معنوي محدود كشور صرف تربيت است: نخست اينكه، بخش قابل توجه

اي سطح پيشرفت و توسعة هاي اخير، به نحو فزايندهاينكه، در دههگردد. دوم اين گروه مي
هاي انساني قرار گرفته است و سوم هر كشوري قوياً تحت تأثير نحوة استفاده از اين سرمايه

آموختگان نظام آموزش كشور اجتماعي بيكاري دانش -اينكه، آثار و عوارض سوء سياسي
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به  1389زاده و اسدي، شريف( يدتر از ساير بيكاران استويژه در مقاطع باالتر به مراتب شدهب

 ).1378نقل از: مؤمني، 
آموختگان آموزش عالي داليل متعددي دارد: نخست افزايش نرخ بيكاري در ميان دانش

اساس تقاضاي اجتماعي است نه  ها، برآنكه، الگوي نظام آموزش عالي در تمامي زمينه
ايش جمعيت جوان متقاضي آموزش عالي، جمعيت بيشتري وارد تقاضاي بازار. در نتيجه با افز

گردند. پيامد اين سياست بروز عدم تعادل ميان عرضه و تقاضاي نيروي انساني ها ميدانشگاه
). دوم آنكه، 1380فيروزكوهي،( آموختگان استمتخصص و نهايتاً بيكاري عدة زيادي از دانش

گرايانه افزايي شناختگيري دانشها، جهتانشگاهترين راهبرد دترين و نهاديتاكنون اصلي
بوده است. بر مبناي اين راهبرد، دانشجويان طي دوران تحصيالت دانشگاهي، دانش تخصصي 

 ةكنند. فارغ از اينكه بازار كار به اين دانش نياز دارد يا خير؟ خصيصدر يك حوزه را كسب مي
و به معناي واقعي ( ن عمدتاً جهت اشتغالديگر اين راهبرد، تالش براي مهياسازي دانشجويا

). سوم آنكه، فرهنگ عمومي، 1382احمدپور دارياني،(1استخدام) در بخش دولتي است ةكلم
بخش جامعه به نوعي الهامهاي ايراني و نظام اجتماعي هنجارهاي متعارف حاكم بر خانواده

توانند در اغت از تحصيل ميآموختگان نظام آموزش عالي، پس از فراين انتظار است كه دانش
 ).1380زماني،( بخش دولتي استخدام شوند

آيند رخداد تحوالت گسترده در سطح جهان، همانند حركت از به لحاظ ساختاري در پي
بنيان؛ حركت از الگوهاي مديريت و حكمراني سوي جامعة اطالعاتي و دانشجامعة صنعتي به

سازي و سوي خصوصيگري دولت بهاز تصدي متمركز به سوي الگوهاي غيرمتمركز؛ حركت
هاي اقتصادي؛ جهاني شدن و رقابتي شدن افزايش مشاركت بخش خصوصي در تمامي حوزه

كه ديگر نظام سنتي طورياقتصاد، بازار كار شاهد تغييرات شديدي بوده است. به ةفزايند
 برخي پژوهندگان ).1380ساكتي،( آموزش عالي پاسخگوي نيازهاي بازار كار نخواهد بود

هاي دانشگاهي با ) عدم تناسب آموزش1380پور،؛ شارع1377؛ نفيسي، 1380زماني،(
 اند. آموختگان آموزش عالي برشمردهنيازهاي بازار كار را از عوامل اصلي بيكاري دانش

ريزي مسير شغلي را در هاي برنامهتواند اثر بخشي سيستميكي از عواملي كه مي
ها و مراجع دروني گيريخواني مسيرهاي شغلي با جهتزايش دهد، بررسي همها افسازمان

مراجع دروني شغلي ناشي از تمايالت  ،به طور خالصه. باشدها ميشغلي پرسنل سازمان
توانند باشد و ميدروني شخص و درك شخص از خود در رابطه بازندگي شغلي خويش مي

 گيرندكه در مسير حركت شغلي شخص شكل ميباشند ،ها و نيازهاييشامل باورها، ارزش
)Schein, 1996.( شوند توانايي تحمل متوجه مي كساني كه داراي مرجع استقالل هستند

كه نياز دارند  كنندهنجارها و استانداردهاي كاري سازمان را ندارند و به شدت احساس مي
غالب داردكه  يباًهرشخص يك مرجع دروني شغلي تقر ).Schein, 1980( آقاي خود باشند
عوامل خارجي ). Schein, 1974( دهدثير قرار ميأي را به شدت تحت تو تصميمات شغلي

به . باشندثيرگذار ميأهاي شغلي افراد تگيريگيري جهتنيز عالوه بر عوامل داخلي در شكل
طي هاي دروني هستند،كه با توجه به شرايط محيها و انگيزهمراجع دروني ارزش ،بيان ديگر

                                                                                                                
  گيري اين راهبرد مصداق كارمندپروري به جاي كارآفرين پروري است.. جهت1
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خالف مراجع دروني شغلي افراد ممكن است بر .دهندهاي شغلي افراد را شكل ميگيريجهت
 Tremblay et( هاي شغلي ديگري پيدا كنندگيريثير عوامل محيطي جهتأخود، تحت ت

all, 2002(كارآموزي، يهابرنامه بر خاصي كيدأت بايستمي كشاورزي عالي آموزش نظام . در 
 براي رقابت توان دانشجويان تا باشد داشته وجود تخصصي هايمهارت و عملي، هايمهارت
 منظور اين وي براي پيشنهاد. باشند داشته را رقابتي بازاركار در مختلف مشاغل كسب

 و مستمر روابط برقراري طريق از را كار بازار هايهمكاري و هابايست حمايتمي هادانشگاه
  .)Lin, 2006( نمايند حفظ منظم

هاي ها و صالحيتقابليت ةهاي پيشين نيز آمده است، توسعكه در پژوهشطورهمان
دانشجويان و مهياسازي كارآفرينانه آنها مطابق با نيازهاي پوياي بازار كار در  ةشايست
هاي مختلف، اعم از صنعت، كشاورزي، خدمات و غيره يكي از دستاوردهاي ضروري حوزه

و مراكز آموزش عالي است. در اين راستا، آموزش كارآفريني و تلفيق ها مورد انتظار از دانشگاه
دانشگاه كارآفرين و نظام  ةكارآفريني در فرآيندهاي آموزشي نظام آموزش عالي در پرتو انگار

ها و ملزومات امر و بهبود ابعاد شناسايي چالش ةبايست بر پايآموزش عالي كارآفرينانه، مي
هاي تدريس، سبك هاي شاكله، همانند روشلفهؤگيري و مياد _مختلف راهبرد تدريس 

هاي آموزشگر و ويژه ريزي درسي، مديريت آموزشي، فناوري آموزشي، كاريادگيري، برنامه
آموزش كارآفريني و غيره به انجام رسد. چندگانگي الگوها و  ةگيرنده، پژوهش دربارآموزش

مندي هر نظام اي و وضعيتلفهؤو چندم سو و پيچيدگيگزيدارهاي آموزش كارآفريني از يك
كند كه تلفيق آموزش كارآفريني در نظام آموزش عالي آموزشي از سوي ديگر ايجاب مي

ابعاد مختلف موضوع صورت پذيرد. اين تحقيق با  ةصورت هدفمند و با مطالعكشاورزي به
علوم گيري شغلي و انتظارات دانشجويان كشاورزي در دانشگاه هدف شناسايي جهت

 كشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام شده است.

 روش تحقيق
نفري دانشجويان سال آخر مقطع كارشناسي  329 ةنفر از جامع 104تحقيق شامل  ةنمون

هاي كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان بود. با استفاده از روش رشته
نفر از  13علوم دامي،  ةنفر از رشت 16گرديد.  اي با انتساب متناسب انتخابگيري طبقهنمونه
 10باغباني، ةرشت نفر از 10ترويج و آموزش كشاورزي، ةنفر از رشت 11صنايع غذايي،  ةرشت

 ةنفر از رشت 9مهندسي آب،  ةنفر از رشت 9آالت كشاورزي، مكانيك و ماشين ةنفر از رشت
عنوان نفر به 6ات و اقتصاد كشاورزي علوم خاك، اصالح نبات يهازراعت و از هركدام از رشته

 نامه استفاده شد كه محتواي آن برآوري اطالعات پرسشابزار جمع اند.نمونه انتخاب شده
اساس نظر اساتيد گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 

 شاورزي و منابعهاي كتحقيق بين دانشجويان تمام رشته نامةگرگان تأييد شد. پرسش
تجزيه  SPSSافزار ها با آمار توصيفي و تحليلي در نرمرشته) توزيع گرديد. داده 11( طبيعي

دامي و  علوم ةدرصد) مربوط به دانشجويان رشت 4/15( كه بيشترين فراواني و تحليل شد
و  هاي علوم خاك، اصالح نباتاتدرصد) مربوط به دانشجويان رشته 8/5( كمترين فراواني

 اقتصاد كشاورزي بوده است. 
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 هاي تحقيقيافته

 هاي فردي پاسخگويانتوصيف ويژگي
 سال بود. 52/22 درصد زن و ميانگين سني آنها 1/47درصد از پاسخگويان مرد و  9/52 
از  مياند. نيدرصد ديپلم رياضي داشته 3/23درصد از پاسخگويان ديپلم تجربي و  7/76

درصد آنها  4/52باشند. محل زندگي ميديگر متولد روستا  ميپاسخگويان متولد شهر و ني
درصد از  1/96كنند. از لحاظ وضعيت اشتغال ميشهر بوده و باقي در روستا زندگي 

دار و يك نفر هم بوده و فقط يك نفر از بين پاسخگويان مغازه پاسخگويان فقط دانشجو
درصد از پاسخگويان  51ندارند. گواهي مهارت  درصد پاسخگويان5/73بوده است.  دامدار

درصد از پاسخگويان در  7/82اند. هاي مرتبط با آن را داشتهكار كشاورزي و فعاليت ةسابق
 ةمند به اشتغال در رشتآنها عالقه درصد از 5/86اند. شغلي خود تصميم گرفته ةمورد آيند

درصد بخش  9/35، درصد از آنها به اشتغال در بخش دولتي 8/47باشند. تحصيلي خود مي
 هاي تعاوني تمايل دارند. درصد شركت 3/16خصوصي و 

 انتظارات پاسخگويان از شغل آينده �
 حمايتي جو داشتن شغلي، امنيت داشتن آينده، شغل از پاسخگويان انتظارات لحاظ از 
 و نوآوري امكان باال، درآمد داشتن شغلي، استقالل داشتن ،)همكاران پشتيباني و يادگرفتن(

 بيشتري اهميت از گروهي كار انجام امكان شغل و بودن اجتماعي و مردم با تعامل ايده، طرح
 فناوري، باالي سطح داشتن شغل، به نسبت خانواده مثبت نگرش ولي. باشندمي خورداربر

 وظايف تنوع كار، محل بودن نزديك تحصيلي، ةرشت با بودن مرتبط شغلي، ءارتقا و رشد امكان
 بودن شيك و جذاب و سازماني يهامحدوديت و قوانين از بودن فارغ شغل، دننبو روتين و

 .گيردمي بر در را آينده شغل از پاسخگويان انتظارات از تريپايين سطح در ترتيب به كار محيط
 بندي انتظارات از شغل آيندهرتبه .1 جدول

ميانگين انحراف معيار رتبه انتظارات از شغل آينده
4,61  1 داشتن امنيت شغلي 0,57
4,52 يادگرفتن و پشتيباني همكاران)( داشتن جو حمايتي 3,96 2 
4,35  3 داشتن استقالل شغلي 0,79
4,16  4 داشتن درآمد باال 0,80
4,16  5 امكان نوآوري و طرح ايده 0,87
4,04  6 تعامل با مردم و اجتماعي بودن شغل 0,78
4,03  7 امكان انجام كار گروهي 0,83
3,95  8 نگرش مثبت خانواده نسبت به شغل 5,13
3,87  9 داشتن سطح باالي فناوري 0,91
3,86  10 شغلي ءامكان رشد و ارتقا 098
3,85  11 تحصيلي ةمرتبط بودن با رشت 1,13
3,71  12 نزديك بودن محل كار 1,16
3,52  13 تنوع وظايف و روتين نبودن شغل 0,99
3,48  14 ي سازمانيهاز قوانين و محدوديتفارغ بودن ا 1,07
3,30  15 جذاب و شيك بودن محيط كار 1,38
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 ي شغليهااولويت بندي گزينه �
درصد پاسخگويان و  45شغلي  ة) استخدام در بخش دولتي گزين2(اساس نتايج جدولبر
 درصد پاسخگويان است.  13صورت فردي تنها اولويت وكار بهاندازي كسبراه

 
 ي شغليهاتوزيع فراواني گزينه .2جدول 

 فراواني درصد اولويتها ي شغليهاگزينه
1 2 3 4 5 

 45,215,417,312,59,6 استخدام در بخش دولتي
استخدام در بخش 

 26,932,716,317,36,7 خصوصي
اندازي يك شركت به راه

 25,040,420,25,8 8,7 صورت گروهي
اندازي يك شركت به راه

13,519,223,128,815,4 فردي صورت
وكار اشتغال در كسب
21,463,1 1,9 7,8 5,8 خانوادگي

 
شده است. هاي شغلي ترسيمهاي هر يك از گزينهدر نمودارهاي زير فراواني درصد اولويت

 عنوانبه را دولتي بخش در استخدام پاسخگويان درصد 45/) 1(ة برحسب نمودار شمار
 درصد 5/12 سوم، اولويت درصد 3/17 دوم، اولويت عنوانبه درصد 4/15 خود، اول اولويت
  .اندكرده انتخاب خود آخر اولويت درصد 6/9 چهارم، اولويت
 

 اولويت اشتغال در بخش دولتي .1نمودار  
 

 7/32 ،اول الويت درصد 9/26 خصوصي بخش در ) استخدام2(ة بر حسب نمودار شمار
 انتخاب پاسخگويان چهارم اولويت درصد 3/17 سوم، اولويت ددرص 3/16 دوم، اولويت درصد
 .است شده
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 اولويت اشتغال در بخش خصوصي .2نمودار 
 

 اولويت درصد 7/8 گروهي صورت به شركت يك اندازي) راه3(ة با توجه به نمودار شمار
 .است بوده پاسخگويان سوم اولويت درصد 4/40 دوم، اولويت درصد 25 اول،

 

 وكار گروهياندازي كسباولويت اشتغال به شيوه راه .3نمودار 
 

درصد اولويت  5/13 فردي صورت به شركت يك اندازي) راه4(ة با توجه به نمودار شمار
 درصد اولويت دوم پاسخگويان است. 2/19اول و 
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 وكار فردياندازي كسباولويت اشتغال به شيوه راه .4نمودار  
 

 پنجم درصد اولويت 1/63 كار خانوادگي و ) اشتغال در كسب5( ةبرحسب نمودار شمار
اي به اشتغال در كسب و كار خانوادگي پاسخگويان بوده است. يعني بيشتر پاسخگويان عالقه

 خود ندارند. 
 

 وكار خانوادگياولويت اشتغال در كسب .5نمودار  

 گيريخالصه و نتيجه
از آموزش عالي نظام و  سواز يك اقتصادي هايشبخ بازار و تر بيننزديك برقراري پيوند

در جريان  اين نظامتر ايفاي نقش اساسيدر راستاي انساني  تامين نيروي ةسوي ديگر در حوز
 ستنباي ،مقاومت و مقابله با آنجاري به جاي  و تحوالت مداوم تغييرروند تسهيل و هدايت 

 در نظر گرفته شود مربوطههاي و مسئوليتها انحراف اين نظام از اداي ديگر رسالت ةبه منزل
در عوض الزم است سازوكارهاي مقتضي براي تحكيم اين پيوند و بازشناخت  ).1382عزيزي،(

). افزايش نرخ 1389زاده و اسدي، شريف( هاي متقابل آن مد نظر واقع شودسودمندي
ريزي دارد و يكي از اي است كه نياز به برنامهلهأآموختگان بخش كشاورزي مسبيكاري دانش
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هاي شغلي و تمايالت افراد براي گيريريزي شناسايي جهتاقدامات قبل از فرآيند برنامه

گيري شغلي ارزيابي جهت ةانتخاب مسيرهاي شغلي است. هدف از انجام اين مطالع
هاي كشاورزي بود. نتايج اين تحقيق نشان داد كه پاسخگويان آن به دانشجويان رشته

گيري و تمايل بيشتري جهت ،كه انتظارات زير را در سطح باالتري برآورده كنندهايي شغل
باال،  درآمد شغلي، داشتن استقالل داشتن حمايتي، جو شغلي، داشتن امنيت دارند: داشتن

گروهي.  كار انجام شغل و امكان بودن اجتماعي و مردم با ايده، تعامل طرح و نوآوري امكان
عنوان هاي شغلي، استخدام در بخش دولتي را بهخگويان از ميان گزينهاز پاس مينزديك به ني

گيري شغلي بيشتر پاسخگويان به دهد جهتاند.كه نشان مياولويت اول خود انتخاب كرده
جاي كارآفريني و عبارت ديگر كارمندي بههاي دولتي و بهسمت اشتغال در بخش

 توان پيشنهاد نمود: كارهاي زير را ميخوداشتغالي است. با توجه به نتايج تحقيق راه
يكي از انتظارات پاسخگويان از شغل آينده امكان انجام كار گروهي است؛ ولي تمايل  -

صورت گروهي اندازي يك شركت بهشتر از راهياندازي يك شركت به صورت فردي بآنها به راه
بررسي شده سپس له أشود در يك تحقيق ديگر ابتدا داليل اين مساست. پيشنهاد مي

 هاي كاربردي در اين زمينه ارائه گردد.حلراهكارها و راه
كيد نمايند، تا آنان با فرهنگ أاساتيد بر انجام كار گروهي توسط دانشجويان بيشتر ت -

ها به صورت گروهي اندازي شركتآموختگان در راهكار گروهي بيشتر آشنا شوند. تا دانش
 تر عمل نمايند. موفق
گيري شغلي پاسخگويان به اشتغال در دهد جهتوجه به نتايج تحقيق كه نشان ميبا ت -

اندازي هاي ديگر مانند استخدام در بخش خصوصي و راهبخش دولتي بيشتر از بخش
شود براي گسترش فرهنگ كارآفريني در مراكز آموزش هاي تعاوني است. پيشنهاد ميشركت

 ةكار آفريني در برنام ةم شود، دروس مربوط به زمينهاي الزم انجاريزيعالي كشور برنامه
به دانشجويان معرفي شوند تا آفرينان برتر بخش كشاورزي درسي گنجانده شود و كار

 هاي جديد ايجاد كسب و كار نمايند. آموختگان بتوانند در زمينهدانش
هاي شغلي در اين بخش به هاي تعاوني و معرفي فرصتحمايت دولت از شركت -

 آموختگان به اين سمت شود.دهي شغلي دانشموجب جهت توانددانشجويان مي

 منابع 
ــود   ــاني، محم ــدپور داري ــگاه   1382( احم ــتراتژي دانش ــارآفريني اس ــا ك ــر  ). آي ــا را تغيي ه

 .15-26، صص: 29دهد؟رهيافت شمارة مي
عـالي از   آموختگان آمـوزش ن براي دانشاتحليل تقاضاي اقتصاد اير). 1381( انتظاري، يعقوب

ـ   ارائـه  ةمقال( انداز اقتصاد مبتني بر دانشچشم نتـايج طـرح جـامع     ةشـده در سـمينار ارائ
انتشارات ). منابع انساني كشور ةگذاري توسعنيازسنجي نيروي انساني متخصص و سياست

 ريزي آموزش عالي، تهران.سسه پژوهش و برنامهؤالكترونيكي م
شناسـي  از نيروي انساني بخـش كشـاورزي و آسـيب   بيني ني). پيش1380( زماني، غالمحسين

 ريزي آموزش عالي.مؤسسة پژوهش و برنامه التحصيالن كشاورزي،اشتغال فارغ
هـاي  غيردولتي) با ويژگي( ). بررسي رابطة اشتغال در بخش غيرمتشكل1380( ساكتي، پرويز

هاي جنوبي آموختگان شاغل در استانهاي اقتصادي دانشفردي، رشتة تحصيلي و فعاليت
 ريزي آموزش عالي.كشور، مؤسسة پژوهش و برنامه
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التحصـيالن آمـوزش عـالي،    هـاي كـانوني فـارغ   ). بررسي شايسـتگي 1380( پور، محمودشارع
 ريزي آموزش عالي.مؤسسة پژوهش و برنامه

 بنيان. تهران: انتشـارات دانش ة)، دانشگاه، كارآفريني و توسع1389( .و اسدي، ع .زاده، اشريف
 جهاد دانشگاهي واحد تهران، چاپ اول.

نويسـان  هاي شغلي و مراجع درونـي شـغلي برنامـه   گيريجهت .)1388(شهرزاد، ز. علوي، ب.
 ).55-84ص ( ،16ةعلوم مديريت ايران، سال چهارم، شمار ةنامافزار، فصلنرم

بـا نيازهـاي   ). اشتغال و آموزش عالي: راهبردهاي پيوند آموزش عالي 1382عزيزي، نعمت ا...(
 .171. ص:32و31 ةريزي آموزش عالي. شمارپژوهش و برنامه ةنامبازار كار. فصل

). بازار كـار، اشـتغال و بيكـاري در اقتصـاد ايـران.      1378( فرجادي، غالمعلي و حسين عبادي
 ريزي و توسعه.عالي پژوهش در برنامه ةتهران: مؤسس

لف آموزش عالي در ايران. تهـران: مؤسسـة   هاي مخت). جريان1380( مقدم، طيبهكوهي فيروز
 ريزي آموزش عالي.پژوهش و برنامه

 اساســي راهكــار دو هــاتعــاوني ةتوســع و كــارآفريني آمــوزش).  1388 ( .ف محمــدي، گــل
 مجموعـه  ايران. در اقتصاد شدن شرايط جهاني در كشاورزي آموختگانزايي دانشاشتغال
 ارديبهشت 25 و 24. كشور عالي آموزش نظام و اشتغال ةهمايش دوساالن سومين مقاالت

 47-73 صفحات. مدرس تربيت واحد جهاد دانشگاهي انتشارات: تهران .1386 ماه
اي مهندسان كـامپيوتر  هاي حرفهجهت گيري ةدهند). شناسايي علل شكل1386(متعبد، ش.

براي سـنجش ايـن   گيري ابزار اندازه ةاي كيفي و طراحي اوليافزار با استفاده از مطالعهنرم
مـديريت و اقتصـاد دانشـگاه     ةدانشـكد  ،MBAكارشناسي ارشـد   ةنامها، پايانگيريجهت

 .صنعتي، شريف
). راهكارهـاي بهبـود وضـعيت    1389(موحدي، ر. اكبري، ر. يعقـوبي فرانـي، ا. خـداورديان، م.   

هـاي تـرويج و آمـوزش    پـژوهش  ةهـاي كشـاورزي، مجلـ   آموختگـان رشـته  اشتغال دانش
 .4ة ي، سال سوم، شماركشاورز

هاي ارتباط نظام آموزش و پرورش و بازار كار و ). بررسي نارسايي1377( نفيسي، عبدالحسين
 هاي اصالح آن. تهران، انتشارات وزارت آموزش و پرورش.حلراه ئةارا
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 گرايش دانشجويان دختر بر ثرؤبررسي عوامل م
 استان تهران هاي كشاورزي به تشكيل تعاوني درهدانشكد

 مهفام عليرمضاني1 
 داود ثمري2 
 داود معنوي پور3

 چكيده
و  هادر سمينار ،از مسائل مهم امروز در كشور ما كه مورد بحث و تفحص مسئولين

اشتغال و حل بحران بيكاري است كه معضل  ،گيردميي متعدد قرار هاكنفرانس
ن زمان توسعة بخش اي در .دهدميخصوص دانشجويان دختر را رنج هاقشار ب ميتما

 ةبلكه براي توسع ،كردهافراد تحصيل كارگيريهتعاون نه تنها براي اشتغال و ب
بخش  ،فرهنگي كشور راهكار نويني است. از سويي ديگر ،اجتماعي ،اقتصادي

رغم فراهم نبودن برخي هاي اقتصادي مهمي است كه بهاز بخشكشاورزي يكي 
ن اي جهت اشتغال دانشجويان اي، با توجه به شرايط موجود جهانيالزامات پايه

 اساس، هدف تحقيق حاضر اين بر .مدد گرفت هاتعاوني بهتر است از ايجاد ،بخش
اورزي به تشكيل ي كشهاهگرايش دانشجويان دختر دانشكد بررسي عوامل مؤثر بر

ي كشاورزي هاهدانشكد جامعة آماري تحقيق را دانشجويان دختر تعاوني است و
نفر از آنان به  384اد دهند كه تعدمي) تشكيل N=11/000( ي تهرانهادانشگاه

ن اي براي رسيدن به عنوان نمونه انتخاب شدند.به ايمرحلهگيري چندروش نمونه
نتايج  استفاده شده است. نامهپرسشتگي و ابزار همبس -از روش توصيفي ،هدف

كار فردي مدير كاردان و ميزان گرايش به بين وجود دهدميآزمون همبستگي نشان 
ن رابطه و ميزان اي ي ترويجي صورت گرفته درهاهمچنين ميزان فعاليت و تعاوني
داري يتعاوني دانشجويان رابطة معن مندي دانشجويان و گرايش به تشكيلعالقه

 درصد 50ن متغيرها اي متغيرهوجود دارد و بر پاية آزمون رگرسيون خطي چند
  اند.تبيين كرده تغييرات متغير وابسته گرايش به تشكيل تعاوني را

 
 عوامل مؤثر بر گرايش، تعاوني كشاورزي، دانشجويان كشاورزي. :يكليد واژگان
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 مقدمه
در توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي  ايكنندهامروزه نيروي انساني نقش تعيين

از ميان منابع توليد براي رشد و توسعه  ،در واقع .نمايدميفا اي كشورهاي در حال توسعه
اين نيروي انساني است كه  ،فناوري و مديريت ،سرمايه ،نيروي انساني ،طبيعي يعني منابع

 ).1388 ،(آجيلي و همكاران سهم اصلي را بر عهده دارد
و مؤسسات آموزش عالي تربيت نيروي انساني ماهر از  هاي از وظايف اساسي دانشگاهيك

و عملي دانشجويان براي جذب شدن به مي ي علهاسازي و باال بردن مهارتطريق توانمند
در نظام  هادانشجويان دانشگاه ،از طرفي .بازار كار و در نهايت گرداندن چرخة اقتصادي است

اشتغال  ةمسئل ،عهده گرفتن مشاغل جديد دارا هستندراي بهب رارين جايگاه آموزش عالي بهت
ن رشته اي دانشجويان در بخش كشاورزي و بدون سابقه بودن در كار كشاورزي از مشكالت

 هااشتغال به كمك تعاوني ،ن مشكل در سطح جهاناي ي مقابله باهابوده و يكي از راه
ي موفقيت الگوي تعاوني و پيشرفت قابل توجه هاا و داستانرغم آمارهباشد. امروزه بهمي
ي مختلف اقتصادي و با وجود تأكيداتي كه در ادوار هادر نقاط مختلف دنيا در نظام هاآن

بر توسعة نقش و  44ي ابالغي اصل هاي توسعة كشور و نيز سياستهانامهبرمختلف بر 
متأسفانه شاهد هستيم كه تعاوني در كشور  ،جايگاه بخش تعاون در اقتصاد كشور شده است

به جايگاه واقعي خود در عرصة اقتصادي اجتماعي دست  هنوز نتوانسته در بين دانشجويان
ن ساختار بر بدنة اقتصادي اي اعتمادي و ترديد نسبت به كارآمدييابد و همچنان روح بي

مديران و فعاالن اقتصادي  ،كارآفرينان گذاران،فقر اطالعاتي سرمايه كشور حكمفرماست.
عنوان به هان الگو و عوامل مؤثر بر گرايش آنها به تعاونياي يهاو قابليت هانسبت به توانمندي

 ).1387،(ازكيا در فضاي كشور است ايترين داليل وجود چنين روحيهيكي از اصلي
فأ دولت براي ن است كه صراي كشاورزي كشور ما دانشجويان دختر متأسفانه تصور اكثر

ي اقتصادي ديگر مانند بخش هاجاد كار و اشتغال نمايد و آنها كمتر متوجه بخشاي آنها
كم وحتي گاهي وجود  به تشكيل تعاوني در آنها هستند و ميزان گرايش هاخصوصي و تعاوني

ن است كه دولت نه توان اي يكي از نكاتي كه بايد براي جوانان و مردم روشن شود ندارد.
نكه بايد به او اجازه داده شود كه نيروي انساني خود اي جذب نيروي انساني جديد را دارد و نه

زيرا اكثر درآمد و بودجة كشور صرف حقوق و دستمزد حجم  .ن افزايش دهداي را بيش از
اند كه خودشان به متوجه شده هاامروزه تمام دولت شود.ميوسيع نيروي انساني بخش دولتي 

يي هاها در جهان سياستاكثر دولت ،نايبنابر .جاد كننداي توانند توسعه و رشدمين تنهايي
هند تا فضاي دكنند كه در كشورشان بخش تعاون و خصوصي را رشد و توسعه مياتخاذ 

 ).1389،جاد شود (كارآفريناناي كسب و كار
ي هاشخصوص دانشجويان دختر بخش كشاورزي بايستي در بخهالجرم جوانان ب 

فضاي مساعدي را براي حل  هاتعاوني ،نايبنابر .خصوصي در جستجوي كار و فعاليت باشند
ي مسئولين و جلوگيري از تبعات بسيار اقتصادي و اجتماعي هامشكل اشتغال و تقليل دغدغه

تنها براي اشتغال دختران دانشجوي بخش تعاون نه ةتوسع آورد.ميوجود هناشي از بيكاري ب
راهكار نويني است كه  ،فرهنگي كشور ،اجتماعي ،اقتصادي ةورزي بيكار، بلكه براي توسعكشا

صادرات و  ،تعديل تورم ،اصالح ساختارهاي توليد و اشتغال ةي بسياري را در زمينهايافته
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ي كشاورزي هان ميان تعاونياي در .تواند به ارمغان بياوردميخصوص بسط عدالت اجتماعي هب

با توجه به  هان تعاونياي جاد نمايند.اي ي شغلي جديدي را در جامعههااند فرصتنستهتوا
 .جاد اشتغال صادرات نماينداي توانند به امرميي خاص اجتماعي و اقتصادي خود هاويژگي

خصوص دانشجويان دختر هي وزارت تعاون تشويق جامعه بهاترين برنامهيكي از مهم ،لذا
در بين  قرار گرفته است تا با ترويج هارزي بر مشاركت در امور تشكيل تعاونيي كشاوهارشته

بيكاران جوياي كار و فاقد سرمايه و امكانات ضمن كوچك نمودن حجم و دخالت دولت در 
 .)1386، زا هدايت نمايد (پويش و جمشيديجاد تعاوني و اشتغالاي آنان را به ،امور

را  لي است كه اهداف اجتماعي و اقتصادي گروهي از افراداز آنجا كه تعاوني انجمن مستق
ن اي ،كندمياول و كسب سود اقتصادي در مرحلة دوم دنبال  ةجهت خدمات رساني در وهل

اعضا و  ةبايد به دنبال مطالع ،ن رواي از ،هااعضا است نه سرمايه ةبخش متشكل از مجموع
 باشيم.  ،گرايش آنها به تشكيل تعاوني بر عوامل مؤثر

 مباني نظري و پيشينة تحقيق
در منچستر  1995خود كه در سال  ةسي و يكمين كنگر در )ICA( الملليبين ةاتحادي

تعاوني اجتماعي مستقل از اشخاصي « گونه تعريف كرده است:اوني را اينبرگزار گرديد، تع
ي خود از طريق مين نيازها و اهداف مشترك اقتصادي، اجتماعي و فرهنگأمنظور تاست كه به

اي با مالكيت جمعي با همديگر به نحو اختياري توافق سسهؤاداره و نظارت دموكراتيك م
 ).1387(جعفرراد، » اندنموده

 .كنندآن را كنترل مي ،كنندشركت تعاوني شركتي است كه مردمي كه از آن استفاده مي
به  ءو با تشويق اعضا سازمان دموكراتيك كه سود و دارايي آن متعلق به اعضاي آن است

كنند (يزدانيان، خريد از تعاوني و فعال كردن آنها، افراد با قدرت، تبديل به يك شركت مي
1389.( 

مطالعة مشخصي در كشور در زمينة بررسي گرايش  ،در بررسي پيشينة تحقيق
به از جمله مطالعات مشابه در زمينة گرايش  .دانشجويان به تشكيل تعاوني پيدا نشده است

 توان به موارد زير اشاره نمود:مي هاتشكيل تعاوني
ي مؤثر بر ها) بر سنجش سازه1389كه در ( اينيا و حيدري در مطالعهحسيني ،اورنگي 

ي كشاورزي به اشتغال در بخش تعاون استان هاآموختگان سال آخر رشتهگرايش دانش
اعطاي  سطح تحصيالت و ،سن ينن نتيجه رسيدند كه باي به ،خراسان جنوبي داشتند

داري و نگرش افراد مورد مطالعه به اشتغال در بخش تعاون همبستگي مثبت و معني هامشوق
شان همچنين دريافتند كه بين سن افراد و نگرش به اشتغال در بخش تعاون اي .وجود دارد

 داري وجود دارد.ارتباط منفي و معني
بر عوامل مؤثر بر گرايش كشاورزان به عضويت  مبني )1388تحقيق گندم زاده و ثمري (

 با ءط اعضاابين ميزان ارتب نشان داد: ي توليد شهرستان طبس نتايج زير راهادر تعاوني
وجود  هو گرايش به عضويت رابط ءاقتصادي و مكاني اعضا ي اجتماعي،هاويژگي ،يكديگر

انگيزه و ازدياد  ،شناخت ،زشناختي چون رضايت نياهاي روانداشته و همچنين بين ويژگي
 سرمايه در كشاورزان و گرايش به عضويت رابطة مثبت وجود دارد.



 انداز پژوهشچشمو اشتغال در اي حرفه آموزش فني و
 

 

49 
در واكاري اثر عوامل سازماني بر بازار محوري  )1389حجازي و پيكاني ( ،رضوانفر ويسي،

انداز رسالت و چشم ؛داشتند كه تغييرات عوامل سازمانيابراز  ،آموزش عالي كشاورزي
تسهيم  و گروهي، ميسطح كار تي ،سازماني مبتني بر مزاياي پايدار رقابتيفرهنگ  ،سازماني

محوري همبستگي ي فني با تغييرات بازارمديريت و رهبري و سطح كار ،و انتشار اطالعات
 داشتند.

ي تعاوني استان آذربايجان هاي توانمندسازي شركتها) در بررسي راه1386عباسي (
بين توانايي مديريت شركت تعاوني و توانمندي شركت و  داروجود رابطة معنا ،شرقي

 داوطلبانه بودن عضويت در تعاوني و توانمندي شركت را به اثبات رساند.
به بررسي و سنجش و گرايش روستاييان نسبت به جهاد سازندگي  )1372رفيع پور (

روهي و گ ،مندي از اوضاع فردينشان داد ميزان رضايت پرداخت كه نتايج حاصل از آن
 .است تأثير داشته اجتماعي سياسي بر گرايش
در مطالعة عوامل مؤثر بر گرايش روستاييان به تشكيل  )1382طاهري و قرني آراني (

اند ي روستايي مؤثر بودههاتعاوني روستايي نشان دادند كه عوامل اجتماعي بر تشكيل تعاوني
 –تركيبي از عوامل اقتصادي  بلكه ،نيست و مشاركت تنها وابسته به عوامل اقتصادي

 ن فرايند مؤثر است.اي اجتماعي در
محوري در واكاري اثر عوامل سازماني بر بازار )1389حجازي و پيكاني ( ،رضوانفر ويسي،

انداز رسالت و چشم ؛ابراز داشتند كه تغييرات عوامل سازماني آموزش عالي كشاورزي
تسهيم  و گروهي، ميسطح كار تي ،پايدار رقابتيفرهنگ سازماني مبتني بر مزاياي  ،سازماني

محوري همبستگي ي فني با تغييرات بازارمديريت و رهبري و سطح كار ،و انتشار اطالعات
 داشتند.

ثر بر تمايل به تشكيل تعاوني هستند كه ارضاي ؤشده در واقع همان عوامل منكات ذكر
زان دسترسي به اهداف و كارايي بهتر نياز و رضايت دو متغير خيلي نزديك به هم بوده و مي

قبلي  ةولي تجرب ،زن استاي –براي حل مسائل در واقع همان متغير ارزيابي فايده فيش باين 
 ).1389تواند مفيد باشد (شهبازي، ميثر بر روي گرايش ؤبه عنوان عامل م

ترين نالتحصيالن كشاورزي توسط دولت آسا) استخدام فارغ1386( پورزماني ةبه عقيد 
باشد كه با تمايالت، روش زندگي و آرزوهاي دانشجويان ميحل جهت اشتغال آنها راه
 ،خواني دارد و گويي واجد شرايط كامل جهت كارهاي دولتي بوده و هستند. در عين حالهم

فعاليت در بخش خصوصي مستلزم داشتن سرمايه و امكانات مالي بسيار است كه با 
نكه مشاركت جوانان در اي بسياري از جوانان سازگار نيست و نتيجه يهاخصوصيات و توانايي

ي اندك آنها در كنار تسهيالت مالي و فني بخش تعاون هاي تعاوني و تجميع سرمايههاتشكل
(اقدس  باشدمييك راهكار مناسب، جديد و پايدار جهت اشتغال جوانان و توليد براي جامعه 

 )1388آمدي و همكاران، 

 قيقروش تح
مؤثر بر گرايش و عدم گرايش دانشجويان به  ن علت كه در مورد عواملاي اين تحقيق به

ارتباطي است و از آنجايي كه به تحليل نتايج  -تحقيق توصيفي و علي ،پردازدميجستجو 
 .باشدميتحليلي نيز   ،پردازدميثر جهت افزايش گرايش ؤهاي مها و روشبراي رسيدن به راه
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و اسنادي  ايآوري اطالعات از دو روش عمده يعني روش كتابخانهبراي جمع ،قيقن تحاي در

مراجعه و  ايابتدا به منابع رايانه ايدر روش اسنادي و كتابخانه و ميداني استفاده شده است،
ن اي در .برداري اقدام گرديدترجمه و فيش پس از انتخاب منابع مورد نظر نسبت به تهيه،

ي نظري هامعي در اسناد و مدارك صورت گرفت تا ضمن تحكيم پايهتحقيق بررسي جا
و مطالعات  ي مشابه در خصوص موضوع تحقيق استفاده گرددهاتحقيق از نتايج بررسي
در تحليل استنباطي  .صورت گرفته است نامهپرسشو استفاده از  ايميداني به شيوة مصاحبه

توان به ضريب مي ،قيق مورد استفاده قرار گرفتهن تحاي ي استنباطي كه درهااز آماره نيز
گانه اشاره همبستگي اسپيرمن، پيرسون، من وايت ني و برحسب ضرورت از رگرسيون چند

 ةآماري اين تحقيق شامل كلي ةجامع شود.ميپرداخته  كرد كه در ذيل به شرح جزئيات آنها
در  1390-91 ي بخش كشاورزي در سالهادانشجويان دختري است كه در رشته

نفر بوده است و  000/11و تعداد آنها  ي استان تهران مشغول به تحصيل مي باشندهادانشگاه
 گردد.ميرت كلي بيان وصهدر جدول زير ب

 
 . توزيع فراواني افراد مورد مطالعه بر حسب دانشگاه 1جدول

درصد  درصد فراواني دانشگاه
 معتبر

درصد 
 تجمعي

 5/29 5/29 5/29 96 تربيت مدرس
 1/59  5/29 5/29 96 تهران

 5/81 5/22  5/22 73 آزاد ورامين
 100 5/18 5/18 60 آزاد رودهن

  100 100 325 جمع

 و بحث نتايج
 ي فردي دانشجويانهاويژگي

سال بوده  29-23درصد از پاسخگويان در ردة سني  5/49نشان داد كه  هانتايج تحليل داده
 9/96نفراز پاسخگويان يعني  313سال قرار گرفتند. 41-35ه در صد آنان در گرو 2/1و 

درصد از آنان ساكن روستا  1/3،نفر10درصد از دانشجويان مورد بررسي ساكن شهر و
 43درصد از افراد مورد مطالعه مجرد و  4/86نفر 273 ن تحقيقاي از نظر تأهل در. باشندمي
 باشند.ميدرصد متأهل  6/13نفر 

 رايش به تشكيل تعاونيعوامل مؤثر بر گ
 عوامل اجتماعي

االت با مقياس پنج ؤن ساي ال طرح گرديد كهؤجهت بررسي عوامل اجتماعي هشت س
اساس ضريب تغييرات  كه بر باشدميقسمتي ليكرت از كامأل موافقم تا كامأل مخالفم 

و رئيس خود بودن  ،داشتن درآمد مستقل بندي شدند،اولويت شده در جدول زيرمحاسبه
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 ن عوامل و رضايت از موقعيت اجتماعي،اي ي اول تا سومهاآزادي عمل به ترتيب اولويت

 سه اولويت آخر قراردارند. هاي دولتي دررضايت از سياست رضايت از حمايت دولت و
 

 بندي عوامل اجتماعياولويت .2جدول
 رتبهضريب تغييراتانحراف معيارميانگين عوامل اجتماعي

 1 14/0 69/0 64/4 داشتن درآمد مستقل
 2 20/0 89/0 27/4 رئيس خود بودن

 3 26/0 02/1 88/3 آزادي عمل
 4 26/0 97/0 68/3 ارتقاء موقعيت اجتماعي
 5 28/0 08/1 74/3 رضايت از رشتة تحصيلي

 6 39/0 19/1 02/3 رضايت از موقعيت اجتماعي
 7 44/0 08/1 44/2 رضايت از حمايت دولت

 8 44/0 07/1 39/2هاي دولتيضايت از سياستر

 عوامل اقتصادي
االت با مقياس پنج قسمتي ؤن ساي كه ال طرح گرديدؤجهت بررسي عوامل اقتصادي هشت س

شده در جدول اساس ضريب تغييرات محاسبهبر و باشدميليكرت از خيلي كم تا خيلي زياد 
سطح درآمد خانواده ء زار در اولويت اول و ارتقاط بودن با بااو در ارتب بندي شدندزير اولويت

 در اولويت آخر قرار گرفت.
 بندي عوامل اقتصادياولويت .3جدول 
 رتبهضريب تغييراتانحراف معيارميانگين عوامل اقتصادي

 1 28/0 05/1 70/3 در ارتباط بودن با بازار
 2 29/0 02/1 45/3 كم ةكسب درآمد از سرماي

 3 29/0 07/1 61/3اقتصادي بيشتر استفاده از فرصت
 4 30/0 09/1 55/3 فرد ةكسب درآمد شايست
 5 31/0 06/1 35/3 هاتجميع سرمايه

 6 31/0 12/1 53/3 مديريت منابع مالي كوچك
 7 38/0 33/1 42/3 رفع مشكل بيكاري

 8 34/0 15/1 34/3 سطح درآمد خانواده ءارتقا

 سازمانيعوامل درون
االت با مقياس پنج ؤن ساي ال طرح گرديد كهؤسازماني هشت سرسي عوامل درونبر جهت

شده در اساس ضريب تغييرات محاسبهكه بر باشدميزياد كم تا خيليقسمتي ليكرت از خيلي
در ميان آن انجام كار جمعي بين اعضاي تعاوني اولويت اول و  وبندي شدند اولويت جدول

 در اولويت آخر قرار گفته است. ءسطحي اجتماعي بين اعضاهم
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 سازمانيبندي عوامل درون. اولويت4جدول

 رتبهضريب تغييراتانحراف معيارميانگين عوامل درون سازماني
 1 17/0 78/0 47/4 ءانجام كار جمعي بين اعضا

 2 18/0 81/0 35/4 گيريمدير كاردان جهت تصميم
 3 21/0 89/0 14/4 ءانجام كار جمعي بين اعضا

 4 22/0 91/0 4سادگي و صراحت اهداف و قوانين
 5 23/0 93/0 99/3 سابقة كار ديگر اعضا

 6 23/0 93/0 89/3 كنندهتشويق افراد شركت
 7 24/0 96/0 96/3 هاپذيري سياستانعطاف

 8 25/0 95/0 79/3 ءسطحي اجتماعي بين اعضاهم

 

 هاي ترويجيفعاليت
ال با مقياس پنج قسمتي خيلي كم تا خيلي ؤترويجي شش س يهاخصوص بررسي فعاليت در

و  بندي گرديدشده در جدول اولويتزياد طرح گرديد و براساس ضريب تغييرات محاسبه
هاي ترويجي از قبيل برگزاري بازديد از تعاوني در اولويت اول و تمايل به مشاركت در فعاليت

 قرار گرفت. ي ساالنه در اولويت آخرهاهماييبرگزاري گرد
 

 هاي ترويجياولويت بندي فعاليت .5جدول
رتبهضريب تغييراتانحراف معيارميانگين هاي ترويجيفعاليت

 1 26/0 05/1 93/3 هابرگزاري بازديد از تعاوني
 2 27/0 03/1 80/3مزاياي تعاوني مورد دورة آموزشي در

 3 27/0 04/1 78/3 هادورة آموزشي قوانين تعاوني
 4 28/0 03/1 65/3ي مشاركتيهاورة آموزشي برنامهد

 5 29/0 10/1 76/3 ايي رسانههاتهية برنامه
 6 31/0 18/1 72/3همايي ساالنه تعاونيبرگزاري گرده

 

 رضايت از عملكرد تعاوني
ال طراحي گرديد كه بر ؤشش س يهامنظور سنجش رضايت دانشجويان از عملكرد تعاونيبه

كه در  شودميبندي صورت زير اولويتهدست آمده بهشان و ضريب تغييرات باي اساس پاسخ
زايي آن ميزان رضايت از بخش تهيه و توزيع نهاده در اولويت اول و رضايت از اشتغال

 .در اولويت آخر قرار گرفت هاتعاوني
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 هابندي رضايت از فعاليت تعاونياولويت .6جدول

 رتبهضريب تغييراتانحراف معيارنميانگي هاي تعاونيفعاليت
 1 29/0 05/1 51/3 هاتهيه و توزيع نهاده

 2 32/0 12/1 47/3 توليد محصول با كيفيت
 3 32/0 14/1 48/3 يابي محصوالتبازار

 4 33/0 14/1 36/3 ي كاريهاجاد تيماي
 5 38/0 25/1 27/3كردن كار گروهينهادينه

 6 41/0 37/1 29/3 زايياشتغال

 ارتباط گرايش به تشكيل تعاوني و متغيرهاي مستقل
 زياد): خيلي5 :زياد و4 ،:متوسط3 ،:كم2 ،كم:خيلي1( با استفاده از طيف پنج سطحي ليكرت

به سنجش  :كامألمخالفم)1 ،:مخالفم2 :تا حدودي موافقم،3 :موافقم،4موافقم،  :كامأل 5و (
 8طور خالصه در جدول نتايج به .تعاوني پرداخته شده است عوامل مؤثر بر گرايش به تشكيل

 است. آورده شده
 

 در مورد فرضيات تحقيق نتايج حاصل از ضريب همبستگي . خالصة8جدول  

 ي تحقيقهاأخذ:يافتهم
 درصد 5:معني داري درسطح * ،داري در سطح يك درصدمعني
عوامل  يهابين گرايش به تشكيل تعاوني با متغير ،ودشميديده  8طور كه در جدولهمان

ابطة مثبت و هاي ترويجي رعوامل درون سازماني و فعاليت ،عوامل اقتصادي ،اجتماعي
 داري وجود دارد.معني

 ي مختلفهاگرايش گروه ةمقايس
(متأهل و مجرد و خاستگاه) به تشكيل تعاوني از  ي مختلفهابراي مقايسة گرايش گروه

 .بيان شده است 9مون من وايت ني استفاده شدكه نتايج حاصل از در جدول آز
 

داريسطح معنيضريب همبستگي مقياس مستقل متغير
 127/0 087/0ايفاصله سن

 001/0 190/0** ايرتبه عوامل اجتماعي
 014/0 144/0* ايرتبه عوامل اقتصادي

 000/0 486/0** ايرتبه سازمانيعوامل درون
 000/0 267/0** ايرتبه هاي ترويجيفعاليت

 133/0 088/0 ايرتبهمندي از تعاونيميزان رضايت
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 ها.مقايسه ميانگين گروه9جدول

 Sig z W U گروه ميانگين دو
 153/ 78شهر: 

 85/175روستا: 
 
439/0 

 
773/0- 

 
500/45827

 
500/1276

 29/151متأهل: 
 96/150مجرد: 

 
982/0 

 
023/0- 

 
500/39399

 
500/5208

 
ميان گرايش به تشكيل تعاوني و دو متغير  ،شودميديده  9طور كه در جدول نهما

 داري وجود ندارد.معني ةخاستگاه دانشجويان و وضعيت تأهل آنان رابط

 هار بر گرايش به تشكيل تعاونيثتحليل عوامل مؤ
بر گرايش به تشكيل  داري مسشتقل معنيهان تحقيق جهت بررسي تأثير متغيراي در
 آورده شده است. 10نتايج آن در جدول كه از تحليل رگرسيون استفاده شد ،هااونيتع

 
 هانتايج تحليل رگرسين عوامل مؤثر بر گرايش دانشجويان دختر به تشكيل تعاوني .10جدول 

 BBeta T p اشتباه استاندارد B متغير
648/0462/14000/0 220/0 188/3عالقه به كار تعاوني

007/0 123/0715/2 284/0 773/0 باتجربه حضور فرد
033/0 095/0144/2 039/0 084/0ي ترويجيهافعاليت

082/10000/0 _ 314/15519/1 عدد ثابت

 ي تحقيقها:يافتهمأخذ
ضريب  و نيز = 50/0R2ضريب تعيين برابر و = R 70/0ضريب همبستگي برابر  هايافته

حاصل از  Fاين مقدار  عالوه بر .محاسبه شده است  = 49/0R2شده برابر تعيين تعديل
شده تعديل Rبا توجه به مقدار  را نشان داده است، =162/88F تجزيه و تحليل واريانس برابر

درصد تغييرات متغير وابسته گرايش به تشكيل تعاوني را  50ي موجود هاتوان گفت متغيرمي
 اند. تبيين كرده

 باشد:ميصورت ذيل هدلة خط رگرسيون ببا توجه به ضرايب باال معا
Y=a+b1x1+b2x2+b3x3 
   
Y = (عالقه به كار تعاوني) 188/3  + 773 /0 +(حضور فرد باتجربه)  084  /0 ( ي ترويجيهافعاليت ) + 314/15  

 و معادلة استاندارد شده آن عبارت است از:
 

Y'=βx1+ βx2+ βx3 
 
Y = 095/0 ي ترويجي)ها+ (فعاليت   123 /0  ( ور فرد باتجربهحض ) + 648/0  (عالقه به كار تعاوني)
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 گيري و پيشنهادنتيجه
ي هاگرايش به تشكيل تعاوني نتايج حاصل از ضريب همبستگي بين دو متغير سن و

صد خطا رابطة مثبت و در 5/0نشانگر آن است كه بين دو متغير مذكور در سطح  ،كشاورزي
اين درحالي است . اندن دو متغير از يكديگر مستقلاي، داري وجود ندارد. به عبارت ديگرمعني

در تحقيق خود مبني بر ميزان  (Rothwell&et al;2008)كه راث ول و همكارانش 
ن متغير از جهات دانشكدة اي مشخص كردند كه بين شدة دانشجويانپذيري ادراكاشتغال

 داشته است. داري وجودتفاوت معني ،سن و جنسيت ،محل تحصيل
ميزان گرايش  ايميانگين رتبه ةج حاصل از آزمون من وايت ني در خصوص مقايسنتاي

 )u= 500/5208و z=  -023/0 و p=  982/0( هامجرد به تشكيل تعاوني دانشجويان متأهل و
درصد خطا  5بيانگر آن است كه بين دانشجويان متأهل و مجرد اختالف معناداري در سطح 

متأهل يا مجرد بودن تأثيري در ميزان گرايش دانشجويان به  ،وجود ندارد. به عبارت ديگر
) مبني بر 1389اين با نظر ميرسپاسي معمارزاده و شفيع زاده ( تشكيل تعاوني نداشته است و

بين افراد مجرد و  ةعدم وجود رابطه در ديدگاه عدم وجود رابطه در ديدگاه عدم وجود رابط
 .بخش تعاون مطابقت دارد متأهل در بررسي مدل مديريت منابع انسان

ي مستقل بر هامتغيره در ارتباط با تأثير جمعي متغيرنتايج حاصل از رگرسيون چند
ي هابيانگر آن است كه متغير ،ميزان گرايش دانشجويان دختر كشاورزي به تشكيل تعاوني

يرات بر ي ترويجي و وجود مديريت كاردان و با تجربه تأثهافعاليت ،عالقه به كار تعاوني
ن اي ر دريتغي ،به عبارت ديگر اند.افزايش ميزان گرايش دانشجويان به تشكيل تعاوني داشته

درصد از  50يعني ، اندشده هاباعث تغيير در ميزان گرايش به تشكيل تعاوني هامتغير
تغييرات در گرايش به تشكيل تعاوني مربوط به چهار متغير مذكور و مابقي بايستي در قالب 

 تحقيقات ديگر شناخته شوند.
شده در ارتباط با آوريي جمعهاطور دادهها اشاره شد و همينبا توجه به نكاتي كه بدان

 ي زير را مطرح و پيشنهاد نمود:هاتوان اجراي عملكردميعوامل مؤثر بر گرايش 
 ،ار گرفتهنكه داشتن درآمد مستقل از عوامل اجتماعي در اولويت اول قراي توجه به با - 

ويژه بانوان در جهت هشود، كوشش در راستاي تشويق و ترغيب دانشجويان بميپيشنهاد 
 .كسب درآمد مستقل با عضويت در تعاوني صورت گيرد

كاردان جهت هدايت اولية  وجود فردي با تجربه و نتايج تحقيق حاضر حاكي از تأثير -
اجباري شدن  ،لذا .ها بوده استكتن شراي تأسيس تعاوني و شروع كار برايدانشجويان 

ربط و همچنين نظارت آنان در ابتداي كار تعاوني ي رايگان از سوي تعاونگران ذيهامشاوره
  .شودميتوصيه 

دست آمده در خصوص عوامل اقتصادي مؤثر بر گرايش به تشكيل تعاوني در هنتايج ب -
شود تسهيالت ميپيشنهاد  ،لذا .بوده استارتباط بودن با بازار كار از جمله داليل تأثير گذار 

 الزم جهت ارتباط تعاوني دانشجويان و بازار كار ارائه شود.
نكه انجام كار جمعي بين اعضاي تعاوني در عوامل درون سازماني اولويت اي با توجه به -

جاد اي ي عملي درهابا تدوين برنامه هاشود دانشگاهميتوصيه  ،اول دانشجويان قرار گرفته



  …گرايش دانشجويان دختر بر ثرؤبررسي عوامل م                    
 

 

56 
ي الزم براي تشكيل تعاوني در طول دوران هاجاد مهارتاي همچون ايحرفه -الزامات فردي

گيري توانايي تصميم ،جاد كسب و كار با همكاري ديگراناي توانايي ،تحصيل در دانشگاه
كارگيري دانشجويان هو ب ،هابرداري از فرصتتوان شناسايي و بهره ،ترين زماندرست در كوتاه

 دوران تحصيل كمك كنند. ن الزامات دراي تقويت ي جمعي درهار فعاليتد

 منابع
انتشـارات اطالعـات    ،رانايـ  نيافتگي روستاييشناسي توسعه و توسعه). جامعه1387( م، ،ازكيا

 چاپ هشتم. تهران،
ي مؤثر بر گرايش دانشجويان كشاورزي اسـتان خراسـان   ها). شناخت سازه1387( م. ،اورنگي
 ،رشتة مهندسي كشـاورزي  ،كارشناسي ارشد ةنامپايان ،وبي به اشتغال در بخش تعاونجن

 بيرجند. ،آموزش گرايش ترويج و
ي زنـان  هـا ). بررسي مسائل و مشـكالت تعـاوني  1388پ. ( ،ز و اشرفي ،منجم زاده ع، ،آجيلي

بيسـتم .ش  . نشرية تعـاون سـال    هاو كيفي آن يمك ءاستان خوزستان و راهكارهاي ارتقا
 209و  208

تحليل رگرسيوني عوامـل مـؤثر بـر تـرويج      )،1388( ،غ ،حسيني نيا،ا ،ملك محمدي ،ا ،آمدي
 .211-210شمارة  ،سال بيستم ،نشرية تعاون ي كشاورزي تهران.هاكارآفريني در تعاوني

 ). تعاون را بهتر بشناسيم.1387م . ( ،جعفر راد
پژوهشي در سه  ،وستاييان نسبت به جهاد سازندگيسنجش و گرايش ر ).1372( ف،،رفيع پور

 نشـر ارغنـون،   ،مركز تحقيقات بررسـي مسـائل روسـتايي    ،خراسان ،فارس ،استان اصفهان
 چاپ اول.

هـاي تبريـز بـه    عوامل مؤثر بر گـرايش دانشـجويان دانشـگاه    ).1389ف.( ،قرباني م، شهبازي،
 شمارة چهار. ،يست و يكمسال ب نشرية تعاون زا.ي اشتغالهاعضويت در تعاوني

). مطالعة عوامل مؤثر بر گرايش روستاييان به تشكيل 1382( ب، ،م و قرني آراني ،طاهر خاني
 ،نامة تحقيقـات جغرافيـايي  فصل دهستان قنوات قم، :مطالعة موردي ي روستايي،هاتعاوني
 .77شمارة 

 ران.اي روستايي ة). تعاون در انديشه و عمل. تهران: مؤسسة توسع1388( م. ،عباسي
هـاي  ). عوامل مؤثر بر گرايش كشاورزان به عضويت در تعاوني1388( د، ثمري، ،م ،گندم زاده

 .212شمارة  سال بيستم، نشرية تعاون، ،توليد شهرستان طبس
واكاري اثـر عوامـل سـازماني بـر بـازار       )،1389( غ، ،پيكاني ي، حجازي، ا، رضوانفر، ه، ويسي،

ص  ،2شـمارة   ،6جلـد   علوم ترويج و آموزش كشـاورزي،  ،كشاورزيمحوري آموزش عالي 
63. 

 بررسي عوامل مؤثر بر گـرايش جوانـان بـه موضـوع تعـاوني روسـتايي.       ).1389ف .( ،يزدانيان
 ريزي روستايي.رشتة جغرافيا و برنامه نامة كارشناسي ارشد.پايان

 
ICA, (1995). ''statement on the cooperative Identity , Report to the 31st 

congress Manchester, in Review of International cooperation,88-3. 
 



 
 

از  الت دانشگاهييني در تحصيبررسي مشكالت اشتغال و كارآفر
دانشگاه آزاد اسالمي  لييالت تكميتحص ةان دوريدگاه دانشجويد

 واحد ساوه
 1مسعود قربان حسين

 دهيچك
تواند متأثر از عوامل مختلفي التحصيالن آموزش عالي ميروند افزايش نرخ بيكاري در بين فارغ

و  امحوري در محتوهاي دانشگاهي با نيازهاي بازار كار، رويكرد دانشباشد كه عدم تناسب آموزش
هاي آموزش عالي و فرهنگ حاكم بر جامعه مبني بر هاي آموزشي مورد استفاده در برنامهروش

عنوان سرنوشت محتوم شغلي آنها از هالتحصيالن دانشگاهي در بخش دولتي بانتظار استخدام فارغ
شود. با اين وجود بررسي و كنكاش در مورد مشكالت و مسائل حسوب ميترينِ اين عوامل ممهم

 رسد.موجود در نظام آموزش عالي در راستاي اتخاذ استراتژي كارآفريني امري ضروري به نظر مي
ي و تحليل موانع كارآفريني در نظام يشناسا« اهميت موضوع، پژوهش حاضر با هدف با توجه به

آماري تحقيق دانشجويان مقطع  ةايشي انجام شده است. جامعو به صورت پيم» آموزش عالي
زاد اسالمي واحد آهاي دانشگاه هاي مختلف شاغل به تحصيل در دانشكدهارشد رشتهكارشناسي

آماري،  ةنفر تعداد دانشجويان كل جامع 2361باشد. از بين مي 90-91 ساوه در سال تحصيلي
اي با انتساب متناسب براي انجام تحقيق انتخاب ي طبقهگيرنفر از دانشجويان از طريق نمونه 300

ساخته بوده است كه دانشجويان مورد اي محققنامهپرسش ،شدند. ابزار گردآوري اين تحقيق
 .هاي پژوهشي را شكل دادندگويي به آن بخش اعظم يافتهمطالعه در اين پژوهش با پاسخ

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج  SPSS 18افزارنرم ةوسيلهشده بهاي گردآوريداده
اي توصيفي به تشريح متغيرهاي فردي و بررسي عوامل مؤثر در انتخاب پژوهش در بخش يافته

بندي موانع اشتغال عوامل مؤثر در ادامه تحصيل دانشجويان و همچنين اولويت رشته و
اخته است. در بخش آمار التحصيالن و مشكالت و موانع كارآفريني در آموزش عالي پردفارغ

ها و آزمون ناپارامتري هاي مقايسه ميانگيناستنباطي نيز با استفاده از تحليل همبستگي، آزمون
دست آمده از تحقيق حاكي ههاي پژوهشي مورد آزمون قرار گرفت. نتايج بواليس، فرضيهكروسكال

سبت به تأثير دانشگاه در داري بين سن دانشجويان و نگرش آنها نمعني ةاز آن بود كه رابط
داري بين ساير متغيرهاي مستقل با متغير وجود معني ةهمچنين رابط .كارآفريني افراد وجود دارد

داري گونه اختالف معنيها نيز نشانگر آن بود كه هيچميانگين ةهاي حاصل از مقايسنداشت. يافته
ت، وضعيت تأهل، وضعيت اساس متغيرهاي جنسيهاي مختلف دانشجويان بردر نگرش گروه

 شغلي، رشته تحصيلي و محل تحصيل وجود ندارد. 
 

 فريني، اشتغال، آموزش عالي.آ: كاريكليد واژگان
                                                                                                                

                 زاد اسالمي واحد ساوه گروه مديريت ساوه ايران،  آت علمي دانشگاه أي مديريت و عضو هيا. دانشجوي دكتر1
Email: mqorban@gmail.com                                                                                                   
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 مقدمه
در اقتصاد رقابتي و مبتني بر بازار دنياي كنوني كه با تحوالت و تغييرات سريع و شتابان 

تغيير اقتصاد ملي به اقتصاد  اطالعاتي و ةصنعتي به جامع ةالمللي و گذر از جامعمحيط بين
تواند شود كه مياقتصادي ياد مي ةعنوان موتور توسعهجهاني همراه است، از كارآفريني ب

وري، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي شود. اقتصادي كشورها، افزايش بهره ةسبب رشد و توسع
ها و تجهيز تتوان از نوآوري، خطرپذيري معتدل، جستجوي فرصاز اجزاي كارآفريني مي

ها از طريق ايجاد كسب و كارهاي جديد يا تغيير در برداري از فرصتمنابع براي بهره
گيرد تحقق فرآيند كارآفريني به دست افرادي صورت مي ،هاي موجود نام برد. در واقعسازمان

پذيري، دورنماسازي كوشي، پافشاري، ريسككه ميل شديدي به كاميابي دارند و سخت
باشد. كارآفرين فردي است كه رواني آنها مي -ها و امتيازات روحيعاده از جمله ويژگيالخارق

با ايده و فكر جديد و از طريق ايجاد يك كسب و كار مبادرت به معرفي محصول جديدي در 
مناسب  ةجوامع حضور دارند و يك بستر و زمين ةگونه افراد در كليكند. اصوالً اينجامعه مي

 سازد. تر ميپررنگ حضور آنان را
تواند متأثر از عوامل التحصيالن آموزش عالي ميروند افزايش نرخ بيكاري در بين فارغ
نيازهاي بازار كار، رويكرد  هاي دانشگاهي بامختلفي باشد كه عدم تناسب آموزش

هاي آموزش عالي و هاي آموزشي مورد استفاده در برنامهو روش امحوري در محتودانش
عنوان هالتحصيالن دانشگاهي در بخش دولتي بحاكم بر جامعه مبني بر استخدام فارغفرهنگ 

بررسي و  ،شود. با اين وجودترينِ اين عوامل محسوب ميسرنوشت محتوم شغلي آنها از مهم
كنكاش در مورد مشكالت و مسائل موجود در نظام آموزش عالي در راستاي اتخاذ استراتژي 

 رسد.نظر ميي بهامري ضرور 1كارآفريني
هاي دانشگاهي ترين فعاليتترين و گستردهامروزه آموزش كارآفريني به يكي از مهم

هاي تحت آموزش و نيازهاي محلي، ها بر حسب گروهدانشگاه 80 ةتبديل شده است. طي ده
هاي خصوصي و عمومي طراحي هاي آموزشي متعددي را براي سازماني برنامهاي و ملّمنطقه
هايي كه براي تشويق اي را از فعاليتهاي ويژههاي اروپايي نيز حمايتاند. دولتكرده

 .اندگيرد، ايجاد كردهكارآفريني ميان جوانان صورت مي

 بيان مسئله
گذاري بلندمدت در ريزي و سرمايههاي حياتي رشد و توسعه، برنامهترين راهيكي از اصلي

هاي موجود حلنظران يكي از مؤثرترين راهصاحببيكاري است. به اعتقاد  ةجهت حل مسئل
روز بودن هاي بهباشد. آموزشي كه از كيفيت، پويايي و ويژگيدر اين راستا، آموزش مي

برخوردار باشد. در اين ميان آموزش عالي از اهميتي مضاعف برخوردار است. چرا كه آموزش 
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اشتغال است. از طرف  ةصبه عرعالي معموالً آخرين مرحله در آموزش رسمي قبل از ورود 
التحصيالن دانشگاهي حاكي از آن ويژه در بين فارغهب ،ديگر، نرخ فزاينده بيكاري در كشور

شده در نظام آموزش عالي منطبق با نيازهاي فعلي جامعه هاي ارائهاست كه احتماالً آموزش
لتحصيالن به ايجاد اشود كه فارغها به اين امر منجر مينيست و يا عدم كارايي آموزش

تربيت  ،مشاغل مناسب براي خود قادر نباشد. بديهي است هدف غائي آموزش عالي
تگاني كارآفرين است كه پس از پايان تحصيالت خود بتوانند با استفاده از منابع و خآمودانش

هاي دانشگاهي مبادرت ورزند. موجود نسبت به ايجاد شغلي مرتبط با آموخته يهافرصت
 شود.ويكردي به آموزش عالي در نتيجة تفكر كارآفرينانه و توجه دلسوزانه حاصل ميچنين ر
قابل آموزش بودن  ،باشدترين موضوعي كه در ارتباط با آموزش كارآفريني مطرح ميمهم

هاي كارآفريني است. در ابتدا تصور عمومي بر اين بود كه كارآفريني يك مجموعه ويژگي
باشد. اما طي تحقيقات مختلف اين فرضيه رد شده و ثابت نمي ذاتي است كه قابل اكتساب
هاي كارآفريني اكتسابي بوده و قابل آموزش است. از ها و مهارتگرديد كه بسياري از ويژگي

تگان آموزش عالي در بسياري از خآموطرف ديگر در شرايط حاضر كه مشكل بيكاري دانش
المللي اعتقاد دارند هاي بينهاي ملي و سازمانشود، دولتاي بغرنج تلقي ميكشورها مسئله

گري نوعي مداخله ةكه ديدگاه و استراتژي كارآفرينانه در آموزش عالي به مثاب
 ةاقتصادي كشورها و حل مسئل ةتواند كمك بسيار شاياني به توسعشده، ميريزيبرنامه

. به نحوي كه امروزه التحصيالن آموزش عالي بنمايدبيكاري جامعه، از جمله بيكاري فارغ
 )1383احمدپور دارياني، ( مبتني بر كارآفريني است ةصحبت از الگوي توسع

 اهداف پژوهش
 هدف كلي

نظام آموزش عالي از ديدگاه شناسايي موانع و مشكالت نيل به رويكرد كارآفريني در 
 .زاد اسالمي واحد ساوهآدانشگاه  ارشددانشجويان كارشناسي

 اهداف اختصاصي
التحصيالن به مشاغل مختلف از ديدگاه سي نقش آموزش عالي در ميزان راهيابي فارغبرر  �

 .زاد اسالمي واحد ساوهآهاي تكميلي دانشگاه دانشجويان دوره
 .ارشدالتحصيالن از ديدگاه دانشجويان كارشناسيتعيين موانع اصلي اشتغال فارغ  �
انطباق آنها با نيازهاي بازار  موزشي وهاي آي برنامهاتعيين ميزان كارآفرينانه بودن محتو  �

 .كار و ديگر مقتضيات
هاي فردي دانشجويان با نگرش آنها نسبت به نقش آموزش تعيين رابطه بين ويژگي  �

 .عالي در كارآفريني
پيشنهادات عملي جهت نيل به تفكر كارآفرينانه در آموزش عالي بر مبناي  ةارائ  �

 .ژوهشيهاي پيافته
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 پژوهش اهميت و ضرورت

اي است كه حل مشكالت گونههشرايط اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي امروز جامعه ب
طلبد. فضاي حاكم بر طرح ساماندهي هاي جديد و متفاوتي را ميحلو تنگناها، الگوها و راه

قابل انكاري است كه هرگونه ترديد و عدم هاي جدي و غيردغدغه ةاقتصادي كشور دربرگيرند
در پرداختن به آنها آثار زيانباري براي جامعة ما دارد. تركيب جمعيتي جوان كشور،  تحرك

شود هاي شغلي و كاهش بيكاري از جمله عواملي هستند كه موجب ميضرورت ايجاد فرصت
برداري بهينه از منابع ارزشمند گيرندگان كالن كشور به فكر بهرهگذاران و تصميمتا سياست

افراد متحول و مبتكر بتوانند اقتصاد جامعه را از حالت سكون خارج ساخته و انساني باشند، تا 
احمدپور ( گوئي به نيازهاي انساني و اجتماعي، منشأ تحوالت عظيمي گردنددر راستاي پاسخ
اند نظران علوم اجتماعي و تربيتي بر اين عقيده). در اين ميان صاحب1380دارياني و فيض، 

ترين منبع براي تأمين پايدار اشتغال و رفع واقعي بيكاري، تربيت صليكه در شرايط كنوني، ا
نيروي انساني مستعد و خالق است كه با ترسيم دورنماي جديدي از زندگي، تركيب نويني از 

نامند. منابع محدود را در اختيار بگيرد. چنين منبعي را در فرهنگ علوم، كارآفريني مي
ها، به رونق اقتصادي، برداري مناسب از فرصتف و بهرهتواند از طريق كشكارآفريني مي

 هاي اشتغال كمك نمايد. نوآوري و تغيير در محيط و شيوة زندگي و فراهم آوردن فرصت

 هاي پژوهشفرضيه
با توجه به ادبيات موضوع پژوهش حاضر و بررسي تحقيقاتي كه تاكنون در رابطه با كارآفريني و 

 : به صورت زير تدوين گرديد ت، فرضيات اين پژوهشآموزش عالي انجام گرفته اس
  وجود دارد. أثير دانشگاه در كارآفريني رابطهبين سن دانشجويان با نگرش آنها نسبت به ت �
بين معدل مقطع كارشناسي با نگرش دانشجويان نسبت به تأثير دانشگاه در كارآفريني  �

 .وجود دارد رابطه
 به ميزان تأثير دانشگاه در كارآفريني آنان تفاوت بين نگرش دانشجويان پسر و دختر نسبت �

 وجود دارد. 
بين نگرش دانشجويان مجرد و متأهل نسبت به ميزان تأثير دانشگاه در كارآفريني آنان  �

 تفاوت وجود دارد. 
هاي تحصيلي مختلف در دوران دبيرستان نسبت به ميزان بين نگرش دانشجويان با رشته �

 ني آنان تفاوت وجود دارد. تأثير دانشگاه در كارآفري
هاي تحصيلي مختلف در مقطع كارشناسي نسبت به ميزان بين نگرش دانشجويان با گرايش �

 تأثير دانشگاه در كارآفريني آنان تفاوت وجود دارد. 
هاي تحصيلي مختلف در مقطع كارشناسي ارشد نسبت به بين نگرش دانشجويان با گرايش �

 يني آنان تفاوت وجود دارد. ميزان تأثير دانشگاه در كارآفر
هاي شغلي مختلف نسبت به ميزان تأثير دانشگاه در بين نگرش دانشجويان با وضعيت �

 كارآفريني آنان تفاوت وجود دارد.
هاي فعلي شغلي مختلف نسبت به ميزان تأثير دانشگاه در بين نگرش دانشجويان با وضعيت �

 كارآفريني آنان تفاوت وجود دارد. 
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 پژوهشهاي محدوده
تحقيق كه به محقق و خوانندگان در  ةتر شدن حدود و حيطبه منظور روشن و دقيق

هاي كند، محدودهپذيري نتايج تحقيق كمك ميپذيري و يا عدم تعميمتشخيص تعميم
ها از سه پژوهش بايد از ابعاد مختلف مشخص و معين گردد. در پژوهش حاضر اين محدوده

 شناسايي شده است. منظر مكاني، زماني و موضوعي

 محدودة موضوعي
هاي مختلف اين پژوهش در قالب مباحث كارآفريني و منحصر به آموزش عالي در رشته

موضوعي پژوهش  ةشده، محدودزاد اسالمي واحد ساوه است. مطابق اهداف ذكرآدانشگاه 
در  حاضر موانع و مشكالت موجود در آموزش عالي در راستاي استقرار رويكرد كارآفريني

 باشد. ها ميدانشگاه

  محدودة زماني
هم گيرد، محدودة زماني آنانجام مي 91-90از آنجا كه پژوهش حاضر در سال تحصيلي 

 زماني است.  ةمنحصر به همين دور

 محدودة مكاني 
زاد آهاي مختلف دانشگاه ها و گروهمحدودة مكاني پژوهش دانشكده ،با توجه به جامعة آماري

 .ساوه مي باشداسالمي واحد 

 روش پژوهش
پيمايشي) انجام شده است تا از اين ( يابييك طرح زمينه ةروش اصلي پژوهش حاضر بر پاي

نظرسنجي از دانشجويان به شرح و توصيف متغير وابسته پژوهش يعني  ةطريق بتوان بر پاي
اين، با  بر هنگرش دانشجويان نسبت به تأثير دانشگاه در كارآفريني دانشجويان بپردازد. عالو

هاي بين متغيرها و ويژگي ةپژوهش كه به دنبال شناسايي رابط هايها و هدفتوجه به فرضيه
شناختي دانشجويان با نگرش آنان است، از روش همبستگي كه در آن رابطه بين دو جمعيت

نيز استفاده  ،شودطور همزمان و بدون دستكاري و كنترل آنها بررسي مييا چند متغير به
 ح زير مشخص كرد: رتوان به شترتيب متغيرهاي پژوهش را ميشده است. بدين

هاي فردي افراد مورد مطالعه و متغير مستقل در اين پژوهش ويژگيمتغيرهاي مستقل:  ��
تحصيلي مقطع كارشناسي، معدل مقطع  ةرشت شامل سن، جنسيت، وضعيت تأهل،

تحصيلي  ةمحل تحصيل، رشت ةدارشد، دانشكتحصيلي مقطع كارشناسي ةكارشناسي، رشت
 دبيرستان، شغل و تحصيالت پدر و مادر و وضعيت اقتصادي خانواده.  ةدور

نگرش دانشجويان نسبت به تأثير دانشگاه در  ،اين پژوهش ةمتغير وابستمتغير وابسته:  �
 كارآفريني دانشجويان است. 
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 آماري و گروه نمونه ةجامع

جويان نسبت به تأثير دانشگاه در كارآفريني نگرش دانش( با توجه به هدف اين پژوهش
به طور اخص در ( هاي تحصيالت تكميليآماري شامل دانشجويان دوره ةدانشجويان)، جامع
اي چهارساله در دانشگاه نسبت به نظر گرفتن تجربه ارشد) بود تا با درمقطع كارشناسي

آن را داشته باشند.  ةبارنظر درارتوانايي اظه هاي دانشگاههاي آموزشي، ساختار و ويژگيبرنامه
هاي مختلف ارشد گرايشدانشجويان كارشناسي ةهم ةآماري دربرگيرند ةترتيب جامعبدين

بر آمار رسمي در  دانشگاه آزاد اسالمي واحد ساوه و نيز واحد علوم و تحقيقات آن بود كه بنا
 شد. ينفر م 2361زمان اجراي پژوهش تعداد كل دانشجويان آنها بالغ بر 

اساس مستندات پژوهشي هاي آماري مورد نظر و برز تحليلبا توجه به روش پژوهش و ني
پژوهش مورد بررسي قرار  ةونعنوان نمآماري به ةدرصد كل جامع 15تصميم گرفته شد كه 

هاي پيمايشي اتفاق برداري كه معموالً در پژوهش. بنابرين، با در نظر گرفتن افت نمونهگيرند
اساس ترتيب كه نمونه براي انتخاب شدند. بديندانشجو با روش تصادفي طبقه 300 افتد؛مي

آماري انتخاب گرديد. به عبارت ديگر، به  ةنسبت نفرات دانشجو در هر رشته به كل جامع
 ةهاي تحصيالت تكميلي بود، حجم نمونهايي كه داراي حجم بيشتر دانشجو در دورهرشته
گيري تصادفي ساده مورد نظر در هر رشته نيز از طريق نمونه ةتري تعلق گرفت. نمونبزرگ

 انتخاب شد. 
به دليل  نامهپرسش 35ها مشخص شد كه تعداد نامهپرسشو گردآوري  ءپس از اجرا

بالغ بر  ةناقص و مخدوش بودن بايد از كل مجموعه حذف شود. بدين ترتيب كل گروه نمون
 .دانشجو بود 265

بود كه توسط دانشجويان مورد مطالعه  نامهپرسشا در اين پژوهش، هابزار گردآوري داده
چنانكه  قبلي تنظيم گرديد. ةگرفتتحقيق با توجه به مطالعات صورت ةنامپرسشتكميل شد. 

، نگرش دانشجويان به كارآفريني و نيز تعيين نامهپرسشمنظور رواسازي تر بيان شد بهپيش
در معرض  نامهپرسشهاي اين روش سؤال ةده شد. برپايعاملي اكتشافي استفااز روش تحليل

هاي موجود در نگرش دانشجويان مؤلفه .1هاي اصلي قرار گرفت تا از اين طريق تحليل مؤلفه
 تأييد گردد.  نامهپرسشسازه) (روايي عاملي.2نسبت به كارآفريني تعيين شود، و 

 هايافته
نشان داد كه  ها،سازي عاملاكس براي سادهچرخش واريم ةنتايج تحليل عاملي و اجراي شيو

شش عامل خالصه كرد  توان درتأثير دانشگاه در كارآفريني را مي ةبارنظرات دانشجويان در
نظرات كارشناسان  ةها با آنچه به صورت نظري و بر پايكه هر چند از لحاظ تعداد عامل

دست آمد. اين توايي متفاوت بهلحاظ محاز ها اما برخي از عامل ،تنظيم شده بود يكسان است
 آنها به قرار زير است:  ةها و تفسير و تبيين نتايج بر پايعامل

 ها و تجهيزات آموزشي و آزمايشگاهي كمبود امكانات، برنامه
شكى نيست كه فضا و تجهيزات آموزشى مناسب در كيفيت تدريس اساتيد بسيار مؤثر است. 

يفيت نامطلوب تجهيزات، عدم نور كافي، نداشتن امكانات كثرت دانشجويان، نداشتن امكانات، ك
 گذار باشد.موزش اثرآتواند بر روند و يا عدم كارايي امكانات مي زمايشگاهي و متناسبآ
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 عدم توجه به نيازها، عالئق دانشجو، و گرايش به مدرك محوري 
شگاهي و عملي تعريف نشدن مباني كاربردي و تحقيقاتي و كمرنگ شدن انجام كارهاي آزماي

ة سبب شده تا در دوران كنوني كه به عصر ارتباطات و دنياي اطالعات شهرت دارد از قافل
هاي رسد بحث تحقيق و فعاليتنظر ميپيشرفت و تكنولوژي عقب بمانيم و الزم و ضروري به

  عنوان بخشي مهم و حساس به حساب آيد.عملي و آزمايشگاهي در مدارس و دانشگاه ها به

 نايي استادان و شرايط آموزشيتوا
هاي آموزش عالي نقش سه ت علمي باتوجه به هدفأدر بررسي علل ناكارآمدي اعضاي هي

 رسد:تر به نظر ميعامل برجسته
 سطح علمي دانشجويان؛ ءالف) ضعف سيستم تحصيالت تكميلي آموزش عالي در ارتقا �
شناختي و تربيتي و وانت علمي به اصول رأب) ضعف آموزش عالي در تجهيز اعضاي هي �

 هاي نوين تدريس؛ شيوه
 ها و عدم رعايت استانداردهاي آموزشي. ج) تراكم بيش از حد دانشجو در كالس �

 مطالعه، اهل علمي، ةروحي داراي علمي تأهي اعضاي اگر گفت توانمي ،طوركليهب
هاي تخصصي خود باشند و از طرفي نسبت به شيوه ةترش روز مباحث به آشنا و توانمند

در تدريس موفق بوده و اهداف تربيتي  مطمئناً ،نوين تدريس آگاهي كافي داشته باشند
تا حدودي زيادي در دانشگاه محقق خواهد شد. بنابراين، آموزش عالي بايد نسبت به 

هايي را براي امهها و برنشناسايي و جذب افراد مستعد و نخبه اقدام كرده و سياست
 ةهاي نوين تدريس، تحقيق و شيوتعليم و تربيت و شيوه ةآشنايي آنها با اصول و فلسف

  .آموزش مباني علوم تدوين و اجرا كند

 ها و استعداد تحصيليشرايط نامناسب پذيرش دانشجو و توجه به توانايي
ن: در نظام آموزش التحصيل شدهاي علمي و عملي براي فارغمشخص نبودن حداقل قابليت

التحصيلي است. شرايط خذ مدرك فارغأشرطي براي قبولي پيش ةعالي گرفتن حداقل نمر
التحصيالن از نظر توانمندي علمي نامساعد اشتغال از يك طرف و تميز قائل نشدن بين فارغ

مندي انگيزه شدن و از بين رفتن عالقهو عملي در زمان جذب از طرف ديگـــر، سبب بي
ويژه در مقطع كارشناسي به فراگيري دروس نظري و كثيري از دانشجويان به جمع

شود كه التحصيالني ميهاي عملي شده است. اين شرايط سبب پرورش و توليد فارغفعاليت
كارآفريني  ةعلمي نيستند و در عين ناتواني در كسب مدارج علمي باالتر، روحي ةداراي روحي

 .ندارند و يافتن كسب و كار مناسب را

  نامناسب بودن روابط دانشگاهي و آموزشي
ثير شرايط أعنوان اولويت اول در دانشگاه: تحت تمطرح نبودن مسائل علمي و پژوهشي به

ت علمي نگرش اقتصادي به كار أاقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه برخي از اعضاي هي
سب قدرت و جايگاه داشته و بيشتر در پي كسب درآمد هستند، تعدادي هم با هدف ك
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ها و عضويت در احزاب، گري امور و در اختيارگرفتن مديريتاجتماعي باالتر به تصدي

رساني به رخي هم با نيت اصالح امور وخدمتكنند و بهاي مختلف اقدام ميها و انجمنتشكل
هاي علمي و هاي سياسي و اجتماعي شده از فعاليتوارد فعاليت محرومان جامعه مردم و

 .مانندژوهشي باز ميپ

 گيريبحث و نتيجه
اين پژوهش با هدف بررسي موانع و مشكالت كارآفريني انجام شده است. هدف مذكور از آنجا 

باشد و روز در حال افزايش ميبهالتحصيالن روزنشأت گرفت كه نرخ رشد بيكاري در بين فارغ
نقشي اساسي در تربيت افراد تواند هاي موجود، آموزش عالي مياساس نظريهاز طرفي بر

ها و با توجه به توانايي ،كارآفريني در آنها داشته باشد. از طرف ديگر ةكارآفرين و تقويت روحي
التحصيالن وجود ها در مقايسه با ساير فارغالتحصيالن هنرستانهاي عملي كه در فارغمهارت

حضور بيشتر اري تلقي شده و تالش جهت ذگاين امر نوعي ضعف سياست ،دارد
التحصيالن نظام ها به بهبود وضعيت اشتغال فارغها در دانشگاهتگان هنرستانخآمودانش

 آموزش عالي منجر خواهد شد. 
فرهنگ  ةهاي فرهنگي و آموزشي در راستاي بسترسازي و توسعتدوين برنامه ،بنابراين

هاي مؤثر ان از حركتمنظور تغيير نگرش در دانشجويهاي دانشگاهي بهكارآفريني در محيط
 شود.در اين زمينه تلقي مي

بررسي و ارزيابي كلي دروس دانشگاهي از ديدگاه دانشجويان مورد مطالعه در اين 
ي آموزشي مورد تدريس در آموزش عالي از لحاظ ارتباط با اپژوهش نشان داد كه محتو

شده در مطالب آموختهطوري كه ه ترين حد ممكن قرار دارد، بنيازهاي بازار كار در پائين
التحصيالن نقش مؤثري تواند در كارآفريني و موفقيت شغلي فارغهاي آموزش عالي نميبرنامه

تدوين دروس دانشگاهي  ةي آموزشي و بازنگري در نحواتر محتوارزيابي جدي ،ايفا كند. لذا
نظر كار ضروري بهالتحصيالن با نيازهاي بازار علمي و مهارتي فارغ ةكردن فاصل منظور كمبه

  رسد.مي
اساس نتايج تحليل  بر ،در خصوص شناسايي و تحليل موانع كارآفريني در آموزش عالي

منظور توان اظهار داشت كه بههاي پژوهش حاضر، ميترين بخش از يافتهعنوان مهمهعاملي ب
ه و بررسي در رفع موانع موجود در آموزش عالي در راستاي نيل به رويكرد كارآفريني، مطالع

تر از ديگر متغيرهاي مربوط به عوامل پشتيباني و آموزشي راهگشاتر و در واقع ضروري ةزمين
مواردي مثل كمبود امكانات، تجهيزات براي كار عملي، كمبود  ،عوامل خواهد بود. بنابراين

ار التحصيالن با نيازهاي بازهاي فارغوسايل آموزشي و كمك آموزشي، عدم تناسب آموخته
هاي دانشجويان و باالخره هاي آموزشي مورد استفاده با عاليق و قابليتكار، عدم تناسب روش

شود كه تالش و شده از موانعي تلقي ميدروس ارائه ةهاي عملي محدود در زمينفعاليت
ريزي در جهت رفع آنها از راهكارهاي اصلي تقويت كارآفريني در دانشجويان برنامه

اري و انساني ذگتوجهي به عوامل سياستگردد. البته بيلف نيز محسوب ميهاي مختدانشكده
و موانع مرتبط با آنها مطلوب نبوده و انجام مطالعات بيشتر براي اطمينان از تأثير يا عدم 

  تأثير آنها در اتخاذ رويكرد كارآفريني امري ضروري است.
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ظري و پژوهشي اين تحقيق و نتايج حاصل از مطالعات ن ةبطور كلي، با توجه به خالص
شود كه قبلي كه در فصل دوم بدان اشاره شد، مالحظه مي ةساير مطالعات صورت گرفت

هاي موجود بوده و نتايج متضادي حاصل نشده است. هاي اين پژوهش مورد تأييد نظريهيافته
عالي  از سوي ديگر، نظر به اينكه هدف كلي اين پژوهش تحليل موانع كارآفريني در آموزش

عنوان هاي كشور بهتوان از توسعه و پيشرفت فرهنگ كارآفريني در دانشگاهبوده است، مي
شده در اين گزارش هدف غايي آن ياد كرد. چه بسا با عنايت كافي به مشكالت و موانع مطرح

هاي بيشتر و در نهايت در نظر گرفتن نتايج حاصل هاي پژوهشي، انجام پژوهشعنوان يافتههب
ها، گامي بلند در جهت بهبود وضعيت هاي آموزشي دانشگاهريزياري و برنامهذگسياستدر 

التحصيالن آموزش عالي كشور برداشته شود كه در آن صورت هدف نهايي اين شغلي فارغ
 پژوهش محقق گشته است. 

 پيشنهادهاي پژوهشي
يان مورد مطالعه و پيشنهادهاي پژوهشي با استفاده از نتايج حاصل از اظهار نظر دانشجو

 باشد: همچنين بررسي مطالعات قبلي استخراج گرديده و به شرح زير مي
بندي ديدگاه دانشجويان در خصوص هاي پژوهشي حاصل از اولويتبا توجه به يافته )1

پذيرش  ةعوامل مؤثر در انتخاب رشته در كنكور بوده است، تجديد نظر جدي در نحو
رسد. هر چند تغيير نگرش افراد ضروري به نظر ميهاي مختلف دانشجويان در رشته

ريزي دقيق و استفاده از امري زيرساختي است، ليكن با برنامه خود ةنسبت به رشت
توان ها، ميبرخي راهكارها مثالً افزايش حد نصاب تراز علمي براي پذيرش در اين رشته

  به حل اين مسئله اميدوار بود.
التحصيالن را ترين موانع اشتغال فارغدانشجويان مهم با در نظر گرفتن اينكه اكثر )2

ن بيان التحصيالهاي شغلي موجود و عدم حمايت دولت از فارغمحدود بودن فرصت
خالف اصول كارآفريني، دانشجويان مورد مطالعه انتظار دارند رسد بركردند، به نظر مي

التحصيلي بدان نائل رغهاي شغلي مناسبي از پيش مهيا باشد تا ايشان پس از فافرصت
فرهنگ كارآفريني  ةهاي مؤثر بيشتري در جهت بسترسازي و توسعحركت ،گردند. لذا
رسد. اين مهم نيز از طريق اجراي هاي دانشگاهي ضروري به نظر ميدر محيط

هاي كاري منظور وارد كردن دانشجويان در محيطهاي آموزشي و عملي مناسب بهبرنامه
  پذير است.هاي شغلي بالقوه امكانفرصت و آشنايي آنها با

 هاي پژوهشمحدوديت
 ةمانند آن است. مطالع و هاي مختلف اجرايي، علميترديد هر پژوهش داراي محدوديتبدون

 ها در امان نبوده است.گونه محدوديتحاضر نيز از اين
ي هاي حاضر ممكن است تحت تأثير سوگيرها اين است كه يافتهيكي از محدوديت )1

هاي متعدد سوگيرهاي خاص فرهنگي و اجتماعي را در ها قرار گرفته باشد. پژوهشپاسخ
توان به تمايل يك گروه تحصيلي معين ها نشان داده است. براي نمونه، ميپاسخ به گويه

اشاره كرد. اين نوع  ،مشابهي از مقياس ليكرت قرار دهد ةبه اينكه هر گويه را در درج
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حاضر نيز مربوط باشد. اين پديده به  ةخاص به مطالع ةگونست بهسوگيري پاسخ ممكن ا

در  ،شود. از اين روهايي از اين دست در نظر گرفته ميعنوان يك مشكل همراه پژوهش
يا به همين دليل زياد) ( ها نظر خود را كمحاضر، ممكن است برخي آزمودني ةمطالع

شدند كه ان با بعضي از افراد مواجه ميها، مجريگزارش كنند. در واقع، طي گردآوري داده
منطبق نيست و تمايلي به پاسخ  ،اندها با آنچه آنان تجربه كردهكردند گويهاحساس مي

 دادن نداشتند.
 ةشود. با آنكه مقياس مورد مطالعه بر پايگيري مربوط ميمحدوديت ديگر به ابزار اندازه )2

هاي مختلف تحصيلي و زمينهترديد  مباني نظري تدوين و توسعه يافته است اما بدون
هاي آن نقش عمده داشته است. به همين دليل، برخي مقطع در ساخت و تدوين گويه

دست آمد. با حاضر حذف و عوامل ديگري به ةهاي مقياس اصلي در مطالععوامل و گويه
شده در اين مطالعه با شواهد متعدد تجربي و نظري حمايت شده آنكه عوامل استخراج

تواند ها و عوامل بومي و فرهنگي ديگري وجود دارد كه ميرسد مؤلفهاست، به نظر مي
آشكار سازد كه در اين  مورد مطالعه ةهاي متعددي از نظرات دانشجويان را در جامعجنبه

 كامل مورد نظر قرار نگرفته است. ةگونپژوهش به دليل كاربرد اين مقياس به
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ي كشاورزي هاآموختگان زن حرفهبررسي نگرش مهارت
موردي: مركز  ةمطالع، نسبت به اشتغال در بخش كشاورزي

 خواهران رشتاي حرفهآموزش فني و 
  1آزاده قرباني واقعي

  2نب صفرپور بهدانييز

 چكيده 
ي كشاورزي و نيز هاآموختگان حرفهمهارت ةترين دغدغبا توجه به اينكه بزرگ

پي بردن به راهكارهاي عملي  هاي شغلي است،مردان كشور افزايش فرصتلتدو
جهت ايجاد اشتغال بسيار حائز اهميت است. در اين تحقيق سعي برآن است تا با 

ي كشاورزي در خصوص چگونگي اشتغال هازن حرفه آموختگانمهارتبررسي نگرش 
ين افراد شناسايي و ارائه شغلي ا ةدر اين بخش، راهكارهاي عملي جهت بهبود آيند

موردي اين  ةخواهران رشت به عنوان مطالعاي حرفهگردد. مركز آموزش فني و 
محقق بود كه توسط  ةنامپرسش هاآوري دادهتحقيق انتخاب گرديد. ابزار جمع

ي با روش سنجش محتوائي مورد ي كشاورزهاگروهي از متخصصان رشته
 االتؤو با استفاده از روش آلفاي كرونباخ پايايي س قرار گرفت هاسنجي گويهروان

نفر از  236آماري اين پژوهش  ةبررسي شد و اصالحات الزم صورت پذيرفت. جامع
باشد. پژوهش حاضر از نوع مي 91و  90مركز خواهران در سال  آموختگانمهارت

في شامل از آمارهاي توصي هاپيمايشي است. در توصيف داده -ي توصيفيهاپژوهش
ميانگين و ( ي مركزيها) و شاخص(واريانس و انحراف معيار ي پراكندگيهاشاخص

فراواني) استفاده شد. در آمار تحليلي از ضريب همبستگي اسپيرمن و تحليل 
شغلي  ةرگرسيون استفاده گرديد. نتايج نشان داد كه هفت عامل در بهبود آيند

كه به ترتيب عبارتند از:  كندميا ايفا آموخته اين رشته بيشترين نقش رمهارت
با مراكز كاري، اي حرفهآموخته، ارتباط مراكز فني و ي تخصصي مهارتهاتوانمندي

آموزي، مندي سطح مهارت دوران مهارتي شغلي موجود، رضايتهافرصت
مندي به اشتغال، تسهيالت و امكانات موجود، عالقه ةي دولت در زمينهاسياست
 ي كشاورزي. هامرتبط به حرفه مشاغل

   
كشاورزي، نگرش، اشتغال، مركز آموزش فني و  آموختگانمهارت: يكليد واژگان

 خواهران رشت.اي حرفه

 

                                                                                                                
 كاغذ، كارشناسي ارشد مهندسي صنايع چوب و اي خواهران رشت،. كارشناس مركز آموزش فني و حرفه1

Email:ghorbani.azade@gmail.com                                                                                                      
 زبان و ادبيات فارسي، ةاي خواهران رشت، كارشناسي رشت. رئيس مركز آموزش فني و حرفه2

Email:m4edu@gilantvto.ir                                                                                                                           
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 مقدمه  
ترين و ي مورد نياز نيروي كار آينده، يكي از مستقيمهافراهم آوردن دانش و مهارت

ربط از جمله سازمان فني و ي ذيهاسازمان يي است كه آموزش عالي وهاترين راهبديهي
فراهم كردن شرايط و امكانات  ،اقتصادي كمك كند. از طرف ديگر ةتواند به توسعاي ميحرفه

ترين اقدامات و الزم براي نيروي انساني ماهر و كارآزموده جهت ورود به بازار كار از مهم
ي هابايست جهت پيشبرد برنامهمي هاكشور ريزانيي است كه دولتمردان و برنامههابينيپيش
كشوري كه نتواند مهارت و دانش مردمش را توسعه دهد و از آن  خود اعمال نمايند. ةتوسع

 برداري كند، نخواهد توانست هيچ چيز را توسعه دهد.ثري بهرهؤدر اقتصاد ملي به نحو م
 )1380محمدي ديناني و فوالدي،(

بنا به نظر آلپورت، يك حالت رواني و فكري آمادگي است كه بر نگرش، گرايش يا ايستار، 
شده ثير هدايتأت ،شودمييي كه به آن مربوط هااشياء يا موقعيت ةي فرد در برابر كليهاپاسخ

، هابازيي والدين، همهاثير نگرشأي كودكان تحت تهانگرش ،يا پويا دارد. به عنوان مثال
توان اظهار كرد كه در دوران دانشگاه، نگرش ميكند. ميعلمان خود تغيير ، و مهاكالسيهم

گيري از ثبات پس از شكل هاشود، نگرشميدانشجويان از بيشترين امكان تغيير برخوردار 
بيشتري برخوردار شده و تابع اصل ثبات شناختي هستند، يعني در برابر تغيير مقاومت 

را با چهارچوب  هاكند آنباشد، فرد سعي مي هار با نگرشكنند حتي اگر اطالعات مغايمي
 اهميت مطالعاتي كه در مورد بررسي نگرش افراد انجام ،به طور كلينگرش خود تطبيق دهد. 

ست و بر اساس هاشوند از اين نظر است كه نگرش يكي از اجزاي اصلي و مهم رفتار انسانمي
 ،1گورتون و همكاران( گيري نمود.ج آن قضاوت و يا تصميمرفتار و يا نتاي ةتوان دربارميآن 

2008( 
ي كشاورزي كه اغلب هارشته آموختگانمهارت ةترين دغدغبا توجه به اين كه بزرگ

ي شغلي هاباشند و همچنين دولتمردان كشور افزايش فرصتميآموخته دانشگاه نيز دانش
ت ايجاد اشتغال بسيار حائز اهميت است. در اين ي عملي جههاپي بردن به راهكار ،است، لذا

ي كشاورزي در خصوص هارشته آموختگانمهارتتحقيق سعي برآن است تا با بررسي نگرش 
 آموختگانمهارتشغلي  ةچگونگي اشتغال در اين بخش، راهكارهاي عملي جهت بهبود آيند

 شناسايي و ارائه گردد.

 تحقيق ةپيشين
ي الزم جهت هاآموختگان كشاورزي را فقدان مهارتبيكاري دانش بسياري از محققان داليل

). 2،2009موحدي ;1385گي، يشهبازي و علي ب ;1383(زماني و الري، انداشتغال برشمرده
محققين كيفيت پايين نيروي كاري جوان و باالبودن نرخ بيكاري را با نامناسب بودن 

 ) اين محققان فقدان1386ي و همكاران، همت( دانند.ميشده مرتبط هئي اراهاآموزش
كنند. ميگر در بازار كار تلقي عنوان يكي از عوامل اصلي مداخلهي الزم در افراد را بههامهارت

                                                                                                                
1. Gorton et al 
2. Movehedi 
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اساس تقاضاي اندوزي بركه در واقع يك نوع مهارتاي حرفهي فني و هادر اين بين آموزش
شغلي با معضل  ةوانان و تضمين آيندگردد، با ايجاد شغل براي جميبازار كار محسوب 

 ) 1382آوخ كسيمي،( نمايند.ميبيكاري مقابله 
ي هاباالي دانشجويان در نظام آموزش كشاورزي نسبت به فرصت به دليل تعداد

ي موجود بازار كار و تقاضاي هاو شغلي موجود، بايد ارزيابي دقيق و مداوم از نياز مياستخدا
ي مناسب ها، برنامههاعمل آمده تا بر مبناي اين نيازمنديفرمايان) بهكار( كنندگاناستخدام

درسي و آموزش كشاورزي تهيه و تدوين گردد. در كشورهاي درحال توسعه، كاهش 
توسط دولت باعث شده تا دانشجويان مجبور شوند يادگيري دانش و  ميي استخداهافرصت
احراز مشاغل مختلف  ةوق دهند. درباري خود را در جهت بخش خصوصي سهامهارت

گيرند كه داشتن ميي كشاورزي نتيجه هاآموختگان رشتهكشاورزي در آينده توسط دانش
ترين طور مستقل، مهمانگيزه و نگرش مثبت، توانايي كاركردن با ديگران و توانايي كار به

 .)1،2007(رابينسون و همكاران ثر دركسب شغل آينده هستندؤعوامل م
و  هارقابت و مصرف دارد تا نگهداري و حفظ دانشگاه كيد برأنظام آموزش موجود، بيشتر ت

كند تا در مقام ميعنوان كارخانه صنعتي عمل سسات آموزش عالي، و كشاورزي بيشتر بهؤم
كند كه جهان پسامدرن كه با ميخالقان مخازن بزرگ فرهنگي و شناختي. استرلينگ بيان 

طلبد كه براي مييي را هاستگي بيش از حد و خطرپذيري همراه است، انسانعدم قطعيت، واب
 ثيرات چندگانه باشندأل شوند، منتقد بوده و در جستجوي تئي چندگانه ارزش قاهاديدگاه

ي هالفهؤمعلولي خطي)، آنان داراي فكر باز بوده و به روابط متعامل بين م-تا روابط علت(
 ).2،2001سترلينگا(  سامانه توجه كنند

نفر  800كشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد بين  ةاي در مورد دانشجويان دانشكدمطالعه
كثر دانشجويان مورد مطالعه ي تحقيق نشان داد كه اهااز دانشجويان انجام گرفت. يافته

ستا برابر اي كه امتياز نگرش به كار در رواند، به گونهمند به كار در مناطق روستايي بودهعالقه
تحصيلي، سال ورود به دانشگاه، محل سكونت،  ةبود. بين متغيرهاي جنسيت، رشت 86/2

 ةكشاورزي، اولويت انتخاب رشت ةسكونت در روستا، ميزان رضايت از انتخاب رشت ةسابق
 ةكشاورزي در كنكور سراسري و مقطع تحصيلي با نگرش به اشتغال در مناطق روستايي رابط

پاسخگويان عوامل دوري از اعضاي خانواده و پايين بودن  ةاشت و عمدمعناداري وجود د
آموختگان كشاورزي به ترين عوامل عدم جذب دانشعنوان مهمسطح درآمد در روستاها را به

فعاليت در روستاها برشمردند. اين مطالعه عالوه بر تخصيص درصدي از ظرفيت پذيرش 
مناطق  ةويژ ةعنوان سهميبه( وطلبين روستاييي كشاورزي، به داهادانشجو در دانشكده

ي هاروستايي) و نيز ايجاد نسبت متوازن در جذب دانشجويان دختر و پسر، ايجاد زمينه
آموختگان كشاورزي در روستاها از طريق پرداخت اعتبارات ويژه كار و كارآفريني براي دانش

 ).1385تبرايي و قاسمي،(وده است.عنوان مكمل درآمدي پيشنهاد نمسكونت در روستاها را به
 ثر برؤ، پنج عامل زير به عنوان عوامل م1386در سال  ميشفيعي و ف ةاساس مطالع بر

نگرش دانشجويان كشاورزي نسبت به اشتغال در بخش كشاورزي شناسايي شدند. اين عوامل 

                                                                                                                
1. Robinson et al 
2. Sterling 
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 -گاه اقتصاديشناختي، پايين بودن جايي روانهامين نيازأبه قرار زير هستند: قابليت ت

اجتماعي مشاغل كشاورزي، مخاطرات شغلي، عدم دسترسي به اعتبارات و استخدامات دولتي 
 شفيعي و فمي،( در بخش كشاورزي و ناسازگاري مشاغل كشاورزي براي دختران و زنان

1386.( 
رود در امريكا به داليل متعدد گرايشي براي و هابه اعتقاد كانن، داوطلبان ورود به دانشگاه

ي كشاورزي ندارند. از جمله اين داليل عبارتند از: كاهش نقش بخش كشاورزي هابه رشته
، هاميالدي، افزايش شديد قيمت 80و  70ي هانسبت به صنعت در رشد اقتصادي در دهه

نمايي مشكالت زندگي روستايي و كشاورزي و بزرگ ةي خبري دربارهاتبليغات سوء رسانه
 ).2005، 1كانن(  آموختگان كشاورزيدانشاي حرفهي هافقدان دانش و مهارتكشاورزي، و 

 اهداف پژوهش
ي كشاورزي به اشتغال هازن حرفه آموختگانمهارتهدف كلي تحقيق حاضر بررسي نگرش 

باشد. اهداف ميخواهران رشت اي حرفهموردي مركز آموزش فني و  ةدر اين بخش، مطالع
 اي رسيدن به هدف كلي عبارتند از:تخصصي تحقيق در راست

 ،بررسي علل و معضالت بيكاري در بخش كشاورزي -
 ،ي كشاورزيهابه اشتغال در بخش آموختگانمهارتثر بر گرايش ؤتحليل عوامل م -
ي هامندي به مشاغل مرتبط با رشتهي شغلي موجود، عالقههابين فرصت ةبررسي رابط -

 .اشتغال و گرايش به اشتغال در بخش كشاورزي ةميني دولت در زهاكشاورزي، سياست

 شناسي روش
ي پيمايشي است كه به روش همبستگي و تحليل رگرسيوني هاپژوهش حاضر از نوع پژوهش

 ي پراكندگيهااز آمارهاي توصيفي شامل شاخص هاانجام گرفته است. در توصيف داده
ميانگين و فراواني) استفاده شد. در آمار ( ي مركزيهاواريانس و انحراف معيار) و شاخص(

تحليلي از ضريب همبستگي اسپيرمن و تحليل رگرسيون چندگانه به روش گام به گام 
 آموختگانمهارتنفر از  236نظر در اين تحقيق شامل  آماري مورد ةاستفاده گرديد. جامع
 د. باشمي 1391و  1390خواهران رشت در سال اي حرفهمركز آموزش فني و 

ي تكميل نشده و هانامهپرسشمحقق بود كه با حذف  ةنامپرسش هاآوري دادهابزار جمع
افزار گرديد. روايي ييد و جهت تجزيه و تحليل آماري وارد نرمأت نامهپرسش 182ناقص، تعداد 

ي كشاورزي با روش سنجش هاتوسط گروهي از متخصصان رشته نامهپرسشاالت ؤس
  قرار گرفت. هاسنجي گويهروانمحتوائي مورد 

تعيين گرديد.  SPSSافزار با استفاده از نرم نامهپرسشاالت ؤسنجش پايايي و اعتبار س
شد كه  84/0 نامهپرسشاالت ترتيبي ؤدست آمده براي سضريب آلفاي كرونباخ به

 است نامهپرسشاالت ؤاعتبار باالي س ةدهندنشان

                                                                                                                
1. Cannon 
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  هايافته
سال و با  27كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفتند با ميانگين سني ي آموختگانمهارت

درصد) نقاط شهري بود. در  2/86( نث بودند و محل سكونت اغلب پاسخگويانؤجنسيت م
درصد)  2/57نفر،  104( هل، و ساير پاسخگويانأدرصد) مت 8/42( نفر 78ميان پاسخگويان 

در  آموختگانمهارت ةتوان بدان دست يافت بررسي عالقميكه  ميمجرد بودند. از نتايج مه
درصد) با  7/79( نفر 145ي آماري هاكشاورزي بود. بدين ترتيب طبق يافته ةانتخاب حرف

-امور باغي( ي كشاورزيهاقبلي وارد حرفه ةدرصد) بدون عالق 3/20( نفر 37قبلي و  ةعالق
 د.انآموزي گشتهزراعي) شده و مشغول به مهارت

 
 كشاورزي ةقبلي به حرف ةفراواني عالق .1جدول

درصد تجمعيدرصدفراواني هاگويه صفت

ي كشاورزيهاقبلي به حرفه ةعالق
 3/203/20 37 قبلي ةبدون عالق

 1457/79100 قبلي ةبا عالق
 -182100 جمع

 مدرك دانشگاهي
 1235/675/67 مدرك دانشگاهي مرتبط

 5/89 22 40مرتبطغير مدرك دانشگاهي
 5/10100 19 فاقد مدرك دانشگاهي

 -182100 جمع
 

كشاورزي در بخش  آموختگانمهارتدر اين پژوهش عواملي كه باعث افزايش گرايش 
 2شوند، مورد بررسي قرار گرفت. اين عوامل در جدول ميآموختگي كشاورزي بعد از مهارت

 اند.به تفصيل بيان شده
 

 نسبت به اشتغال در بخش كشاورزي آموختگانمهارتثر بر گرايش ؤوامل مع .2جدول 

انحراف ميانگين هاگويه
 معيار

ضريب 
اولويت تغييرات

شده در ي كسبهاو آموزش هااستفاده از مهارت
 1 18/28 87/305/1 كشاورزي ةجهت توسع

 2 65/28 81/308/1 مندي به كسب شغل در بخش دولتيعالقه
مندي به كسب شغل آزاد يا خصوصي مرتبط فهعال

 3 92/28 78/307/1 با حرفه
ي كشاورزي براي هاو پتانسيل هاوجود قابليت

 4 83/29 55/304/1 آموختگانمهارت ةاستفاد
 5 45/30 49/307/1 ي كشاورزيهامدرن و دقيق شدن فعاليت

ي مختلف اشتغال براي دختران در هاوجود زمينه
 6 72/31 74/314/1 ي كشاورزيهافعاليت

 7 96/32 33/306/1 ي كشاورزيهاوجود تنوع شغلي در حرفه
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انحراف ميانگين هاگويه
 معيار

ضريب 
اولويت تغييرات

ي هاسسات مرتبط با فعاليتؤوجود مراكز و م
 8 62/33 81/290/0 كشاورزي

ي خصوصي در بخش هاثير افزايش فعاليتأت
 9 17/34 42/316/1 كشاورزي

دست منظور بهبهاي حرفهكسب گواهينامه فني و 
 10 18/35 46/317/1 آوردن كار در آينده

 11 12/36 76/293/0آموزيشده در دوران مهارتي كسبهاثير مهارتأت
ي كشاورزي با كارآفريني و هاارتباط حرفه

 12 53/37 21/314/1 زايياشتغال
ي هاي كشاورزي در ايجاد فرصتهاثير حرفهأت

 13 84/37 89/206/1 شغلي
ي هاي آموزشي با نيازهاتناسب محتواي استاندارد

 14 91/38 46/292/0 بازار كار
ي دولت از بخش هاو حمايت هاثير سياستأت

 15 89/40 70/210/1 كشاورزي
زايي و اي در اشتغالثير مراكز فني و حرفهأت

 16 63/42 81/217/1 كارآفريني
 17 77/44 21/336/1دولت در بخش كشاورزي ميخداي استهاسياست

 18 21/46 32/1 1/3 ي اقتصادي و توليدي دولتهاسياست
ي شغلي هافرصت ةوجود اطالعات در زمين

 19 37/48 68/227/1 كشاورزي
 20 08/51 11/232/1 شغلي ةتضمين آيند

 5خيلي زياد= 4زياد= 3تاحدودي= 2كم= 1خيلي كم= طيف ليكرت
 

 ةدر حد زياد در آيند آموختگانمهارتدست آمده عواملي كه از نظر بر طبق نتايج به
شده ي كسبهاو آموزش هااستفاده از مهارت .1ثر بودند به ترتيب عبارتند از: ؤم هاشغلي آن

 .3به كسب شغل در بخش دولتي،  منديعالقه .2كشاورزي در كشور،  ةدر جهت توسع
ي هاو پتانسيل هاوجود قابليت .4كسب شغل آزاد يا خصوصي مرتبط با حرفه،  مندي بهعالفه

 .6ي كشاورزي، هامدرن و دقيق شدن فعاليت .5، آموختگانمهارتكشاورزي براي استفاده 
وجود تنوع شغلي  .7ي كشاورزي، هاي مختلف اشتغال براي دختران در فعاليتهاوجود زمينه

ثير أت .9ي كشاورزي، هاسسات مرتبط با فعاليتؤوجود مراكز و م .8اورزي، ي كشهادر حرفه
اي حرفهفني و  ةكسب گواهينام .10ي خصوصي در بخش كشاورزي، هاافزايش فعاليت

 دست آوردن كار در آينده.منظور بهبه
ي شغلي موجود، هامحاسبه ضريب همبستگي اسپيرمن بين متغيرهاي مستقل فرصت

اشتغال،  ةي دولت در زمينهاكشاورزي، سياست ةمندي به مشاغل مرتبط با حرفعالقه
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آموخته و ارتباط مراكز فني و ي تخصصي مهارتهاتسهيالت و امكانات موجود، توانمندي
با مراكز كاري با متغير وابسته گرايش به اشتغال در بخش كشاورزي حاكي از آن اي حرفه

 باشد. نتايج همچنين نشانميدار معنا 000/0ي مذكور در سطح هابين متغير ةاست كه رابط
آموزي با گرايش به اشتغال در مندي از سطح مهارت دوران مهارتداد بين متغير رضايت

 داري وجود دارد.معنا ةخطا رابط 001/0بخش كشاورزي در سطح 
ي كشاورزي هامبني بر عدم ارتباط گرايش به اشتغال در بخش 0H ةاين اساس فرضي بر

 شود.ميشده رد ي ذكرهابا متغير
 

 )n=182( نتايج حاصل از همبستگي اسپير من .3جدول 
سطح معنا داريضريب همبستگي هامتغير

 000/0 314/0 ي شغلي موجودهافرصت
 000/0 300/0ي كشاورزيهامندي به مشاغل مرتبط با حرفهعالقه

 001/0 249/0 آموزيدوران مهارتمندي از سطح مهارت رضايت
 000/0 408/0 اشتغال ةي دولت در زمينهاسياست

 000/0 356/0 تسهيالت و امكانات موجود
 000/0 652/0 آموختهي تخصصي مهارتهاتوانمندي

 000/0 489/0 با مراكز كارياي حرفهارتباط مراكز فني و 
05/0 p≤  

 گيري بحث و نتيجه
ترديد گردد كه بيمياي محسوب ترين عوامل توسعه در هر جامعهكي از مهممنابع انساني ي

پايدار و متعادل تربيت نيروي انساني متخصص، كارآمد و شايسته از  ةبراي نيل به توسع
روند. ميشمار ي آموزشي و پژوهشي يك اصل اساسي بههانهاد واي حرفهطريق مراكز فني و 

ي آموزشي كشور و هاو نهاداي حرفهترش مراكز آموزش فني و با وجود اين كه توسعه و گس
يد حضور نيروهاي كيفي در بخش كشاورزي است، ؤي كشاورزي مهاافزايش متخصصان رشته

ي كشاورزي هاحرفه آموختگانمهارتريزي مناسب براي جذب و اشتغال ولي عدم برنامه
اشتغال  ةمسئل ،اينموده است. بنابردستيابي به اين امر را دچار موانع و مشكالتي ن

ريزان و بايست مورد توجه برنامهمي، يكي از مسائل اساسي است كه آموختگانمهارت
مين نيروي أگذاران كشور قرار گيرد. چرا كه توجه به امر اشتغال هم به لحاظ تسياست

اعي براي نيل به ي اجتمهانقش اقتصادي) و هم به لحاظ نقش( انساني مورد نياز بازار كار
و  هااساس نتايج توصيفي اين تحقيق استفاده از مهارت اهداف توسعه ضروري است. بر

ي مختلف دولتي، خصوصي و هامندي به كسب شغل در بخششده، عالقهي كسبهاآموزش
ثر ؤترين عوامل مي مختلف كار در بخش كشاورزي از مهمهاو پتانسيل هاآزاد و وجود قابليت

ي كشاورزي در آينده هابر گرايش دانشجويان نسبت به كسب شغل و اشتغال در بخش
ي هاچه توانمنديدهد كه هرمينشان  هانتايج همبستگي بين متغير ،معرفي شدند. همچنين

آموخته بيشتر باشد گرايش به اشتغال در بخش كشاورزي او بيشتر خواهد تخصصي مهارت
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است كه بسياري از محققان ديگر نيز بدان دست يافته و  ميي از نتايج مهبود. اين مسئله يك

آموختگان طوري كه بسياري از محققان داليل بيكاري دانشاند. بهييد قرار دادهأمورد ت
.، 1383زماني و الري، ( اندشمردهي الزم جهت اشتغال برهاكشاورزي را فقدان مهارت

 )2009، 2و موحدي 1،2005نن.، كا1385شهبازي و علي بيگي، 
و مراكز كاري بيشتر باشد گرايش اي حرفهچه ارتباط بين مراكز آموزش فني و هر
ي شغلي هاچه فرصتآموخته به اشتغال در بخش كشاورزي بيشتر خواهد بود. هرمهارت

 گردد.ميبه اشتغال در بخش كشاورزي بيشتر  گرايش ،بخش كشاورزي بيشتر باشد
ثير مثبت أو مراكز كاري همچنين تاي حرفهير مثبت ارتباط بين مراكز فني و ثأدر مورد ت
) با 2009موحدي، ( ي شغلي بيشتر در بخش كشاورزي نتايج تحقيقهاوجود فرصت

آموخته از دانش و اطالعات مندي مهارتچه رضايتي اين تحقيق مطابقت دارد. هرهايافته
ي كشاورزي بيشتر باشد، هامندي به فعاليتو عالقه آموختگيشده در دوران مهارتكسب

گرايش به اشتغال در بخش كشاورزي بيشتر خواهد بود. در اين خصوص نيز نتايج مشابهي 
ي هاچه سياستهر ،دست آمده است. در نهايت) به1386شاه ولي و نوري پور، ( در تحقيق

 ةآموختال بيشتر باشد، گرايش مهارتدولت بهتر و تسهيالت و امكانات اختصاصي براي اشتغ
دست كشاورزي به اشتغال در بخش كشاورزي بيشتر خواهد بود. اين نتيجه با نتايج به ةحرف

 ) مطابقت دارد.1386شفيعي و فمي، ( آمده در تحقيق
آموخته نتايج تحليل رگرسيون نشان داد كه هفت عامل زير در بهبود گرايش مهارت

 .1ال در بخش كشاورزي بيشترين نقش را دارا هستند: كشاورزي به اشتغ ةرشت
 .3با مراكز كاري، اي حرفهارتباط مراكز فني و  .2آموخته، ي تخصصي مهارتهاتوانمندي

ي ها) سياست5آموختگي، مندي سطح دوران مهارت) رضايت4ي شغلي موجود، هافرصت
مندي به مشاغل مرتبط با عالقه .7و  تسهيالت و امكانات موجود .6اشتغال،  ةدولت در زمين

ي هاو مهارت هاشود تواناييميطور كه مشاهده ي كشاورزي. در اين زمينه همانهاحرفه
ي هاآموزان رشتهشغلي مهارت ةثر در آيندؤترين عامل معنوان مهمبه آموختگانمهارت

آمده در بخش همبستگي  دستنتايج به ةكنندييدأكشاورزي مشخص گرديده است كه هم ت
اين تحقيقات  ةاند. از جملساير تحقيقاتي است كه در اين زمينه انجام شده ةكنندييدأو هم ت

) و 2005( كانن )،1385( )، شهبازي و علي بيگي1383( توان تحقيق زماني و الريمي
 ) را ذكر كرد.2009(  موحدي

 ةآموختي كشاورزي، دانشهاحرفه انآموختگمهارتبا توجه به اين كه اكثر  ،بنابراين
ي كاركردن را به هاباشند و داشتن انگيزه و نگرش مثبت و توانايي و مهارتميدانشگاه نيز 

بايست نسبت به كسب مياند، ثر در كسب شغل آينده معرفي كردهؤترين عوامل معنوان مهم
گردد سازمان ميپيشنهاد  ،ي تخصصي، به بهترين شيوه تالش نمايند. بنابراينهامهارت

ي آموزشي و باال هاروز رساني استانداردهكشور تمام تالش خود را در باي حرفهآموزش فني و 
السابق ادامه داده تا بيش از پيش فيي آموزشي در اين حيطه كماهابردن كيفيت كارگاه

گردد با توجه ميپيشنهاد  ،ي جوانان اين مرز و بوم باشيم. همچنينهاشاهد شكوفايي توانايي

                                                                                                                
1.Cannon 
2.Movahedi 
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ي كشاورزي كه در هاحرفه آموختگانمهارتشغلي  ةثيرگذار در بهبود آيندأبه ساير عوامل ت
 آموختگانمهارتريزان مرتبط با گذاران و برنامهاين تحقيق مشخص گرديد، سياست

ن، كار و رفاه اجتماعي در كشاورزي از قبيل وزارت جهاد كشاورزي و وزارت تعاو
ي خود اين عوامل را مد نظر قرار داده و از طريق مجاري هاگذاريو سياست هاريزيبرنامه
 گذاري اين امر را پيگيري و دنبال نمايند.قانون

 منابع 
كاربردي در افـزايش وضـعيت اشـتغال.    ميآموزش تخصصي عل). نقش1382( آوخ كيسمي، م.

ر اشـتغال، انتشـارات علـم و صـنعت،     آوري اطالعـات د مجموعه مقاالت همايش نقش فن
 .577-583 ةصفح

). بررسي نگرش دانشجويان كشـاورزي بـه اشـتغال در منـاطق     1385( تبرايي، م و قاسمي، م.
كشاورزي دانشگاه فردوسي مشـهد   ةموردي: دانشكد ةثر بر آن. مطالعؤروستايي و عوامل م

-134 ة، صـفح 2 ةشمارعلوم كشاورزي و منابع طبيعي، سال سيزدهم،  در سال تحصيلي.
133. 

علـوم  آموختگان جويـاي كـار.   ). وضعيت اشتغال از ديدگاه دانش1383(  زماني، غ و الري، م.
 .25-40 ة، صفح2 ة، شمار2، جلد ايران ترويج و آموزش كشاورزي

ثر بر نگـرش دانشـجويان كشـاورزي كشـور:     ؤي مها). سازه1386( شاه ولي، م و نوري پور، م.
علـوم تـرويج و آمـوزش كشـاورزي     ي كشـاورزي.  هاي هدايت داوطلبان به رشتههاراهكار
 .55-71 ة، صفح1 ة، شمار3، جلد ايران

ي كشـاورزي  هـا ). بررسي نگرش دانشجويان رشـته 1386( شفيعي، ف و شعبان علي فمي، ح.
ع طبيعـي  بموردي پرديس كشـاورزي و منـا   ةنسبت به اشتغال در بخش كشاورزي، مطالع

 .173-192 ة، صفح2 ة، شمار4، جلد انجمن جمعيت شناسي ايرانگاه تهران. دانش
آموختگـان كشـاورزي بـراي    ي دانـش ها). واكاوي شايستگي1385( شهبازي، ا و علي بيگي، ا.

 ة، شـمار 2ي كار در كشاورزي. علوم ترويج و آموزش كشاورزي ايران، جلـد  هاورود به بازار
 .15-23، صفحه 1

ي هـا آموختگـان رشـته  ). بررسـي وضـعيت دانـش   1380( ي، م و فوالدي، م. ح.محمدي دينان
 .327-341 ةصفح ،34 ةاقتصاد كشاورزي و توسعه، سال نهم، شمار. كشاورزي

 . انتشارات شوق دانش.هاو فرصت هاچالش: ). آموزش كشاورزي1383( موحدي، ر.
اي گـرايش دانشـجويان دانشـگاه    يسه). بررسي مقا1386( موحدي، ر؛ چيذري، م و نوروزي، ا.

 كشاورزي در استان لرستان و همدان. علـوم  ةو دانشگاه دولتي نسبت به رشت ميآزاد اسال
 .533-545 ة، صفح33 ةكشاورزي ايران، سال سيزدهم، شمار
). بررسـي وضـعيت شـغلي و موفقيـت شـغلي      1386( همتي، ف؛ پزشكي راد، غ و چيذري، م.
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آموختگان و مواجهه با كارآفريني دانش ةعالي در زمينهاي آموزشچالش
 تغييرات سريع تكنولوژي

 1عليرضا بخشايش
 2مهسا كازراني نژاد

 چكيده
خود ماهيت و نوع  ةجهان در گذر و تحول به سمت پيشرفت و تكنولوژي است و فناوري به نوب

پذيري در ها بايد قابليت انعطافي دانشگاههاي آموزشبرنامه هدر نتيج .دهدمشاغل را تغيير مي
 برابر تغييرات را داشته باشند تا در جريان تغييرات تكنولوژي افراد را براي كسب مشاغل در

آموختگان در بازار كار و نده آماده سازند. از طرفي با نگاهي گذرا به وضعيت و عملكرد دانشيآ
آموختگان كشور يابيم بيشتر دانشمختلف درمي هايارزيابي ميزان رضايت كارفرمايان در بخش

التحصيالن سازي فارغن راستا براي آمادهايدر .هاي اساسي مورد نياز بازار كار هستندفاقد توانايي
اقتصادي نيازمند يك نظام آموزشي هستيم كه ضمن تحكيم ارتباط با  -از نقطه نظر اجتماعي
ها و مراكز كه از دانشگاهبه طوري ،كيد كندأاز شغلي تهاي اساسي مورد نيبازار كار بر شايستگي

جاد نمايند و قابليت كارآفريني مورد نياز ايزاييرود يك جريان اشتغالعلمي كاربردي انتظار مي
هاي آموزش عالي در پژوهش حاضر با هدف بررسي چالش ،جامعه را فراهم سازند. بنابراين

جهه با تغييرات سريع تكنولوژي سعي دارد به بررسي آموختگان و مواكارآفريني دانش ةزمين
 نظام آموزشي به بازار كار و بهبود آن بپردازد. ةاتصال زنجير ةمسائل موجود در زمين

 تحليلي) بود. -سندي( ايروش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع كتابخانه
محسوب  ترين اركان خيزش به سمت جهاني شدنامروزه آموزش عالي از اساسي ها:يافته

ترين عوامل كشورها و از مهم ةترين شاخص پيشرفت و توسعشود. نيروي انساني ماهر اصليمي
علمي و تقويت نهادهاي آموزشي و پژوهشي  ةن راستا توسعاي گردد. درميقدرتي آنها محسوب 

اني نيروي انس در كل ي توسعه باشد.هاراه به سمت تحقق در ساير زمينه ةكنندتواند تمهيدمي
 يابد.ميطور عمده از طريق آموزش عالي كارآمد و مؤثر قوام ماهر به
كارآفريني كشور است ولي  ةهاي اساسي توسعگيري: آموزش عالي يكي از زيرساختنتيجه

سسات ؤم هاي كارآموزي از سويويژه دورههاهميت تلقي شدن واحدهاي درسي عملي و بكم
شان تحصيلي ةصيالن به دانش عملي مرتبط با رشتالتحعالي سبب عدم تسلط فارغآموزش

روز نبودن دانش بعضي عالي، بهعواملي مانند دولتي بودن آموزش ،شود. از سوي ديگرمي
هاي سازد تا موازي با تكنولوژي برنامهعالي را وادار ميها و مراكز آموزشمدرسان، دانشگاه

 درسي را تغيير دهند.
 
 آموختگان، تكنولوژي.عالي، اشتغال، كارآفريني، دانشش: آموزيكليد واژگان      

                                                                                                                
                               Email:abakhshayesh@yazduni.ac.ir زديدانشگاه  ،يتيو علوم ترب يشناسگروه روان ارياستاد. 1
 Email:mahsa_kazerani@yahoo.com                                 شناسي، دانشگاه يزد،ارشد روان. دانشجوي كارشناسي2



   ...آموختگانهاي آموزش عالي در زمينة كارآفريني دانشچالش                   
 

 

80 

 مقدمه
 ةهاي هر كشور در رسيدن به رشد و توسعترين سرمايهبدون شك، نيروي انساني از غني

اصلي و اساسي  ةكشورهاي پيشرفته و صنعتي، گوياي اين نكت ةرود. تجزيشمار ميصنعتي به
هاي ريزيخود، نگاهي ويژه همراه با برنامه ةعهاي توساست كه اين كشورها در نخستين گام

 ةجانبهمه ةاند و ضمن توسعآموختگان خود داشتهالتحصيالن و دانشدقيق در رابطه با فارغ
 …هاي دقيق خود، معضالت و مشكالتي نظير بيكاري واند با برنامهصنعتي و علمي، توانسته

 ةجديد دانست، عصري كه به جامع ةت هزارآفريني را بايد يكي از ضرورياكار را حل نمايند.
هاي مهمي همچون فراگيري پيام ةاطالعاتي و جهاني شدن موسوم است و در بردارند

مبادالت بشري و رقابت شديد و  ةظهور و تغيير و تحوالت شتابناك در عرص ي نوهافناوري
رشد، توسعه و نيز  عامل ةبه مثابآفريني كاري يدر چنين فضا .رحمانه در عالم كار استبي

 شوداي ياد ميانداز مطلوب هر جامعهگذار در رصد كردن چشمهاي تأثيريكي از شاخص
 ).2004، 1كالرك(

يي است كه تعريف واحدي براي آن وجود ندارد و از ابتداي طرح هاآفريني يكي از واژهكار
از بين  .ن ارائه شده استهاي گوناگون براي آآن در محافل علمي تعاريف متفاوتي از ديدگاه

اين نكته اتفاق نظر است كه  رب ،آفريني ارائه شده استي متناقصي كه از كارهاتعريف
گيري در جهت هدايت عملياتي سازمان را كم بخشي از كاركرد تصميمآفريني دستكار

نشأت  به معناي متعهد شدن Entreprehdreانسوي رف ةاز كلمآفريني كار ةواژ .گيردميدربر
رمان، تحول و خالقيت آتوان يك فرايند پويا ناميد كه شامل ميرا آفريني كارگرفته است. 

ي نو و هادهاييند به كاربرد و استفادة نيرو و انگيزة افراد در جهت خلق و اجرايآن فراي. است
اغلب . )1390(الواني، بوداليي و قريب گركاني،  ي كاربردي احتياج داردهاحلهمچنين راه

منظور و تمهيدي به هرسالت خويش بدون هيچ برنام ةفقط آموزش را در گستر هادانشكده
دهند و شايد ميآفريني فراگيران در دستور كار خود قرار كارآفريني و ارزش ةتزريق انديش
ي هاسري مسائل نظري بدون در نظر گرفتن جنبهيك ةارائخويش را  ةو وظيففقط رسالت 

كار سرو داشته باشندآفريني كار ةماينودر كهيي هابرنامه با كمتر ،بنابراين .ندعملي بدان
 ةشويم كه كمترين نشانمياي آموختهشاهد فراغت هزاران دانش متعاقباً ،در نتيجه .دارند

ولو  ايآفريني در آنان نيست و همواره به دنبال اشتغال و كار درهر زمينهنوآوري و انديشه
امروز ميزبان موج وسيعي از  ةشان هستند، جامعيتحصيل ةبا نوع تخصص و رشت ارتباطبي

باشد كه محصول ماشين آموزشي هستند كه ميمهارت مهارت يا كمبيكاران و كارجويان بي
آموختگان بخش صرفاً داراي يك خط توليد، آن هم خط توليد نظري است، امروزه دانش

 ).181: 1378جاهد، (ند دهمياز بيكاران را تشكيل  ايعمده
 .و آموزش آن در آموزش عالي اهميت يافته استآفريني كاري اخير توجه به هادر دهه

ي الزم هان است كه دانشجويان افرادي خالق شوند و مهارتاي آفرينيكارآموزش  زهدف ا
الن يكي از التحصيبيكاري فارغ ).1382پور دارياني،( دنمانند مديريت و بازاريابي را كسب كن

ويژه جوامع در حال توسعه است كه به داليل معضالت ديرينه و كنوني كشورهاي گوناگون به
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ي درسي آموزش عالي با هاريزي آموزشي و برنامهجمله عدم هماهنگي برنامه زمتعددي ا
 ي مناسب براي نيروي انساني مورد نيازهابينيتحوالت و تقاضاهاي دنياي كار و عدم پيش

ست كه يكي از مقاصد مهم آموزش عالي آماده نمودن ان در حالياي .باشدميده نيآ
). به نظر 1389اوالديان و همكاران، ( كاري است يفاي نقش مؤثر در زندگاي دانشجويان براي

ها با ي تحصيلي موجود در دانشگاههارسد عدم تناسب بين فرايندها و مواد آموزشي رشتهمي
التحصيالن در ترين عامل موفق نبودن فارغهاي مورد نياز بازار كار، مهمئيها و توانامهارت

طور ي علوم انساني بههاويژه رشتهبه هاكاريابي و اشتغال است. امروزه اكثر دروس دانشگاه
شوند و تالش جدي براي كاربردي نمودن آنها صورت نگرفته است. به عبارت مينظري ارائه 

با  هاهاي دانشگاهاكثر خروجي ،اين رو شوند. ازميرين در آن كمتر تربيت افراد كارآف ،ديگر
سو جهت و همهم آنها يهاو مهارت هاخواني ندارند، تخصصنيازهاي بازار كار هماهنگي و هم

كاربردي بودن دروس دانشگاهي،  گيرند و به خاطر كمترميبا نيازهاي بازار كار شكل ن
بين مشاركت نيروي  ةرابط). 2011و همكاران،  1لي( دبراي كار ندارن آموختگان آمادگيدانش

عنوان يك شاخص به هاي جامعهبا نيازهاي بازار كار و دگرگوني انساني متخصص دانشگاهي
ي اخير مورد توجه قرار هااقتصادي اجتماعي كشورها در سالفرآيند رشد علمي در  ةتوسع

نشان داده شد  ،اندانجام داده 1380 و همكارانه ميرنيا در تحقيقي ك ،براي مثال. گرفته است
بين ميزان بيكاري  2000كشور جهان تا پايان سال  70كه با توجه به اطالعات مربوط به 

آموختگان دانشگاهي و ميزان رشد واقعي توليد ناخالص ملي، درآمد جهانگردي، درآمد دانش
ن اي مردم از آموزش عالي انتظار دارند و آنچه جامعه نفي وجود دارد.م كم ةصادراتي رابط

ي اقتصادي گسترش هااساس نياز بخش ي آموزش عالي دانشگاهي بايد برهااست كه برنامه
اغلب كشورهاي ميان هاي اخير آموختگان كه در ساليابد تا مشكل ناشي از بيكاري دانش

ران برخي اي در. بدتخفيف يا ،كشورهاي در حال توسعه شدت يافته است جهان مخصوصاً
ويژه آموزش عالي به رشد اقتصادي باالتر منجر نشده هدهد كه آموزش و بميتحقيقات نشان 

برابر شده است در  7گذشته تعداد دانشجويان بيش از  ةن دليل كه در طي دو دهاي است. به
 .شده استباني كميت رن ترتيب كيفيت قاي برابر شده و به 4حالي كه كادر آموزشي حداكثر 

ي نظري تا عملي، هاقديمي بودن محتواي كتب درسي، تأكيد بر جنبههمچنين 
ناپذير بودن نظام آموزشي همراه با افت نسبي كادر آموزشي موجب شده است كه انعطاف

از  .فعاليت اقتصادي نشان دهد ةيي خود را در عرصآبرونداد نظام آموزش عالي نتواند كار
ي هان برونداد را جذب بخشاي ي به دليل رشد پايين نتوانسته استنظام اقتصاد ،طرف ديگر

التحصيالن بوده است كه اقتصاد ن عدم تعادل بيكاري فارغاية توليدي و خدماتي نمايد. نتيج
ن امر به معناي پايين آمدن كارآيي نظام اي كشور ما در حال حاضر با آن روبه روست و

 .)1391بري، سيادت، رضازاده و ب( آموزشي است
دانشگاهي، سه دسته عوامل آفريني كارمدل استراتژيك  ة) با ارائ1382( داريانيپور

تواند متضمن موفقيت مي هاكند كه تعامل آنميرا ذكر آفريني كاردانستني، مهارتي و 
 ها بايد تمركز بر پرورش رفتارهاييكي از اهداف دانشگاه باشد.التحصيلي فارغدانشجو بعد از 

آنها بايد ياد بگيرند كه افرادي نوآور باشند و تفكر مستقل را  .آفرينانه در دانشجويان باشدكار
                                                                                                                
1. Lee 
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نيازها و مسائل خاصي است و به  ،محيط آموزش عالي در عصر حاضر داراي شرايط  .بياموزند

رود با افزايش تقاضا براي و .دهدميناپذيري نظام آموزش عالي را تحت تأثير قرار طور اجتناب
تكنولوژي جديد و تحول در مقتضيان آموزش عالي، بروز  ،كاهش منابع و امكاناتدانشگاه، به 

 ي درسي امري ضروري استهاو ساختار برنامه هاپذيري گسترده در مسئوليتتغيير و انعطاف
آموزش در كنار عوامل آفريني كار ةدهد كه در توسعميتجربه نشان . )1386:130احديان، (

جذب . ناپذير داردبديل و انكاري همچون تسهيل قوانين و مقررات جايگاهي بيديگر
ها و ها و مراكز آموزش عالي كشور در بازار كار منوط به داشتن توانائيالتحصيالن دانشگاهفارغ

بايست در طول دوران تحصيل در دانشگاه ايجاد باشد كه بخشي از آنها ميهايي ميويژگي
كار گرفته هرسد فرايندها و راهبردهايي هستند كه در نظام آموزش عالي بنظر ميهگردد. ب

التحصيالن ارتباط اشتغال و كاريابي فارغ ةطور مستقيم يا غيرمستقيم با مقولهشوند و بمي
عدم تناسب بين ظرفيت فعلي پذيرش دانشجو در  .1ترين اين عوامل عبارتند از: دارند. مهم
 .3 ،هاي شغليعدم تناسب بين محتواي آموزش با مهارت .2 ،بازار كار نيازهاي آتي دانشگاه و

رساني به جامعه در خدمتة و انگيز عملي ةها در ايجاد و تقويت روحيعدم توفيق دانشگاه
لي و ( التحصيل شدنهاي عملي براي فارغمشخص نبودن حداقل قابليت .4 و دانشجويان
 ).2011همكاران، 

ها و نيازهاي آتي فعلي پذيرش دانشجو در دانشگاه عدم تناسب بين ظرفيت
 بازار كار:

بالغ  1400سال) تا سال  15-64( گرفته جمعيت جوان و فعال كشوربراساس مطالعات انجام
شود و اين بدان معني است كه درصد جمعيت كل كشور مي 63ميليون نفر يعني  61بر 

سطح اشتغال نيز بايد رشدي  درصد رشد خواهد داشت. پس 5/2جمعيت فعال در سال 
 درصد در سال داشته باشد تا وضعيت فعلي حفظ شود. 5/2معادل 

  هاي شغليعدم تناسب بين محتواي آموزش با مهارت �
نظر هشوند. بمنظور تحقق اهداف خاصي طراحي ميهاي آموزشي بهدر هر كشوري سيستم

آموزش متناسب با  ةن امكان ارائها فراهم آوردترين اهداف اين سيستمرسد يكي از مهممي
در طراحي هر نظام آموزشي اثربخش،  ،باشد. بنابراينهاي شغلي مورد نياز جامعه ميمهارت

هاي دروس، تسهيالت و هاي داوطلبان، محتوا و سرفصلچون شرايط و ويژگي ميعوامل مه
غيره مدنظر قرار هاي تدريس و مورد استفاده، نوع آموزش، روش عتجهيزات مورد نياز، مناب

به هنگام طراحي مشاغل، شرح شغل و شرايط احراز آن شغل تنظيم  ،از طرف ديگر گيرند.مي
هايي است كه ها و مهارتهاي رفتاري، توانائيويژگي ةكنندگردد. شرايط احراز، تعيينمي

تصدي شغل مربوطه تشخيص داده شود.  ةكار بايد واجد آنها باشد تا شايست ةجويند
شوند شامل مهارت فني، مهارت انساني، مهارت مطرح مي ههايي كه در اين زمينتمهار

باشند. گيرد) ميبسيار مورد توجه قرار مي مهارتي كه اخيراً( ادراكي و آشنائي با كامپيوتر
هاي ذهني، جنسي، فيزيكي و سطح تحصيالت و همچنين ضمن اينكه داشتن توانائي

 هاي متناسب با شغل درنوع نگرش، انگيزش و ارزش چون شخصيت،هاي رفتاري ويژگي
شود ايجاد آنچه كه در حال حاضر در آموزش عالي به آن پرداخته مينجا مطرح هستند. اي
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عنوان يك توان بيشتر سطح تحصيالت به ،توان يا استعدادهاي بالفعل است. به عبارت ديگر
اشتغال به مهارت  ة، براي صعود به قلالتحصيالنشود و اين در حالي است كه فارغايجاد مي

دانش فني) الزم و ملزوم يكديگر ( توان گفت تحصيالت و مهارتنيز نياز دارند. در واقع مي
 باشد.آموختگان الزم ميبوده و داشتن اين دو براي كسب شغل و موفقيت دانش

 رسانيخدمت ةو انگيز عملي ةها در ايجاد و تقويت روحيعدم توفيق دانشگاه
 دانشجويانبه جامعه در 

كشور در حال حاضر با آن دست به گريبان  ميعل ةيكي از موانع مهم و بزرگ كه جامع
 ميكاسبكاري و سودجويي در بين نخبگان عل ةابزاري از علم و شيوع روحي ةاستفاد ،باشدمي

ايج باشد. حتي نتنظام آموزشي و پژوهشي كشور مي ي عملي درهاو ناديده گرفتن جنبه
دانشجويان گرايي در بين يد شيوع بيماري مدركؤنيز م ميهاي معمولي و غيرعلپژوهش

دروس آزمايشگاهي و كارگاهي و  اهميت تلقي شدن واحدهاي درسي عملي،كم .باشدمي
و  ميت علأهاي درسي از سوي برخي از اعضاي هيهاي كارآموزي و پروژهويژه دورههب

هاي عملي التحصيالن به دانش فني و آشنايي آنها با مهارتارغدانشجويان سبب عدم تسلط ف
ها كه داد دانشگاهعنوان درونهشود. دانشجويان بتحصيليشان مي ةهاي مرتبط با رشتفعاليت

 كافي ندارند و معموالً ةي و انگيزملع ةروحي اكثراً ،باشندداد آموزش و پروش كشور ميبرون
خذ مدارج و مدارك أسطح تحصيلي و  ءي خود فقط به ارتقاملسطح ع ءجاي توجه به ارتقاهب

دهد وضعيت سيستم آموزش و پرورش انديشند كه اين قضيه نشان ميتحصيلي باالتر مي
ة سنگيني برعهد ةتر از سيستم آموزش عالي است. پس با توجه به شرايط فوق وظيفبغرنج

رات در شرايط سني، سطح اجتماعي و ها بايد به فراخور تغييباشد. دانشگاهها ميدانشگاه
در روند زندگي  ميثيراتي كه حضور در مراكز علأانتظارات جامعه از دانشجويان و همچنين ت

ئه نمايند كه در دانشجويان انگيزه و ارا ار آموزشي و تربيتي ةگذارد، شيودانشجويان مي
عنوان يكي هب ميت علأيشود كه اعضاي هي ايجاد كند و اين امر زماني محقق ميملع ةروحي

سطح نمره در بين  ءنظري و ارتقا ةبه حيط جاي انديشيدنهاصلي دانشگاه، بعوامل از 
 رساني باشند.خدمت ةو انگيزكارآفريني  ةداراي روحي ،دانشجويان به آنها كمك كنند

 شدن التحصيلو عملي براي فارغ ميهاي علمشخص نبودن حداقل قابليت
خذ مدرك أشرطي براي قبولي پيش ةالي در حال حاضر گرفتن حداقل نمردر نظام آموزش ع

تميز قائل نشدن بين  باشد. شرايط نامساعد اشتغال از يك طرف والتحصيلي ميفارغ
 انگيزهو عملي در زمان جذب از طرف ديگر سبب بي ميالتحصيالن از نظر توانمندي علفارغ

ويژه در مقطع كارشناسي به هري از دانشجويان بمندي جمع كثيهشدن و از بين رفتن عالق
و عملي  ميعدم ارزيابي عل. فراگيري دروس نظري و اهميت ندادن به دروس عملي شده است

 ميسطح عل ءشود دانشجويان به ارتقادر مقاطع مختلف در طول زمان تحصيل نيز سبب مي
شود كه داراي تحصيالني ميالخود كمتر توجه كنند. اين شرايط سبب پرورش و توليد فارغ

كارآفريني و  ةباالتر، روحي مينيستند و در عين ناتواني در كسب مدارج عل ميعل ةروحي
طور كه براي هر درس سرفصل آموزشي همان ،يافتن كسب و كار مناسب را ندارند. بنابراين
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ا پرداخته صورت استاندارد تعريف شده و مبين موضوعاتي است كه در كالس بايد به آنهبه

التحصيالن نيز معيارهايي براي مشخص نمودن ضروري است كه براي ارزيابي فارغ .شود
تحصيلي تعريف  ةصورت استاندارد براي هر رشتهنظري و توان عملي آنان ب حداقل دانش

 التحصيالن ارزيابي شوند.شود و براساس آن فارغ

 كاربردي –مناسب براي آموزش علمي  ةفقدان زمين
ها صورت نظري و در قالب تعاريف، تئوريهها انتقال دانش بيشتر بحال حاضر در دانشگاه در

واحدهاي عملي اهميت چنداني داده  هب بلپذيرد و در مقاو اصول در كالس انجام مي
شود. برجسته شدن نقاط ضعف نظام آموزشي در گذشته و ضرورت انجام اصالحات، نمي

مين نيازهاي بازار كار به نيروي أكه براي ت ه استا بر آن داشتاندركاران آموزش كشور ردست
هاي آموزشي با نيازهاي مهارتي شغلي، منظور ايجاد تناسب بين محتواي دورهمتخصص و به

ها در دانشگاه و همچنين ايجاد مراكز آموزش هايي را اجرا نمايند. ايجاد برخي رشتهطرح
ها اين طرح ةهاي مرتبط از جملذاري شركتگسرمايه كاربردي با همكاري و -علمي

ها بسترسازي باشند. اما واقعيت اين است كه در برخي از اين مراكز نيز همچون دانشگاهمي
كاربردي صورت نگرفته است.  -ميهاي آموزشي علمهيا براي اجراي برنامه مناسب و كامالً

ها از سه بعد قابل بررسي نشگاهبردي كردن آموزش در داركا-مناسب براي علمي ةفقدان زمين
مين، تربيت و جذب نيروي أريزي در نظام آموزش عالي براي تعدم برنامه -باشد. الفمي

سيسات، تجهيزات، امكانات و أمين فضا، تأها در تدانشگاه ةكمبود بودج -ب ،متخصص مربي
ن براي فراگيري انگيزگي دانشجويابي -جو  ميوسايل كمك آموزشي، اردوها و بازديدهاي عل

ثر و كاربردي بودن واحدهاي عملي در زمان كاريابي ؤدليل عدم اطمينان به مهدروس عملي ب
 ).1387شاهي و همكاران، ( يا در حين اشتغال

 ضرورت آموزش كارآفريني 
 ةآوري و توسعفن ةدر حال حاضر سير تحوالت جهاني، كارآفرينان را در خط مقدم توسع

از  رخيآميز اغلب كشورهاي پيشرفته و نيز بموفقيت ةاست. تجرباقتصادي قرار داده 
كارآفريني در آن  ةتوسع ةهاي اقتصادي به واسطكشورهاي در حال توسعه در عبور از بحران

گيري كسب و كارهاي و شكل كشورها، موجب گرديده تا ساير كشورها نيز براي كارآفريني
شدن اقتصاد، برخي عقيده جهاني  ةت به پديدنوآورانه اهميت خاصي قائل گردند. با عناي

پذيري كارآفرينان بها هايي است كه به ريسكبازارهاي جهاني از آن شركت« دارند كه
كنند، در بالندگي گذاري ميهاي فكري در حد كالن سرمايهدهند و براي گسترش سرمايهمي

 همين بر »دهند.ار ميگذاري، شرايط محيطي را مدنظر قرمشيفردي پرتالشند و در خط
هاي گوناگون مدنظر قرار گرفته است. آموزش، يكي از كارآفريني از جنبه ةاساس، توسع

اي واقع شده است. با توجه به هاي مهم در گسترش كارآفريني است كه مورد توجه ويژهجنبه
ي است هاي كارآفرينان اغلب اكتسابمطالعات مختلفي كه صورت گرفته ثابت شده كه ويژگي

ترين ترين و گستردهرو در حال حاضر آموزش كارآفريني به يكي از مهم و نه توارثي و از اين
هاي آموزش هاي دانشگاه و مؤسسات آموزشي تبديل شده است. اهدافي كه در برنامهفعاليت
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 شود عبارتند از: تربيت كارآفرينان جديد، هدايت كارآفرينانو پرورش كارآفرينان پيگيري مي
منظور باال بردن ميزان هاي الزم به آنان بهمهارت ةهاي الزم و ارائبه سمت كسب مهارت

ها و دانشگاه ةنمايند. امروزه برگ برنددر كسب و كارهايي كه شروع ميرآفرينان اكموفقيت 
هاي پژوهشي به تبديل يافتهدر مؤسسات آموزش عالي صرفاً در پژوهش آنها نيست؛ بلكه 

وري در مفهوم بهره ،تر است. در واقعوري كيفي بيشتر و قيمت پايينت با بهرهكاال و خدما
پذيري شرط اول در تجارت جهاني شده كند و رقابتاقتصاد جهاني نقش اساسي بازي مي

 ةتوانند صرفاً به وظيفند كه نمياهمراكز آموزشي متوجه اين مطلب شد ،است. بنابراين
هاي كارآفريني شوند و شروع به نوآوري بلكه بايد وارد محيط آموزش و پژوهش بسنده كنند؛

 ).2006و همكاران،  1مورفي( كنند
 ةآماري پژوهش را كلي ةجامعانجام شد  1385ي كه توسط خاكپور پژوهش در

كه  نددادالتحصيالن دختر و پسر بيكار اعم از دولتي و آزاد در شهر مشهد، تشكيل ميفارغ
آماري مورد نياز،  ةنمون ةنفر باشند. براي تهي 50000رسد حدودمي نظرهباساس برآوردها بر

با  التحصيالن بيكار جوياي كار،كار و امور اجتماعي مشهد، از ميان فارغ ةبا مراجعه به ادار
پسر) انتخاب شدند. 125 و دختر125( نفر 250 گيري تصادفي منظم،استفاده از روش نمونه

فراواني) و در بخش ( ت مورد نياز، از طريق توصيف آماريو تحليل اطالعا هبراي تجزي
مقايسه تفاوت فراواني  tمجذور خي و آماره متناسب با آن و آزمون  ةمحاسب( استنباط آماري

 بود نتايج حاصل از اجراي اين پژوهش گوياي اين واقعيت .در دو گروه نمونه) اقدام گرديد
هاي رشته ةروييالن دانشگاهي، افزايش بيالتحصل در بيكاري فارغوامترين عكه: مهم

و عدم تناسب بين  ريزي اشتغال پس از تحصيلدانشگاهي بدون توجه به نياز و عدم برنامه
كارآفريني از ه در نتيج ،نده استيآ ها و نيازهاي عملي براي كار دردروس مورد نظر دانشگاه

ت. اما ترويج آن آسان نيست. اغلب طريق تجربه و انتقال آن، قابل آموزش و قابل يادگيري اس
هاي جديد، جلب اعتماد، ايجاد ه از فرصتدكارآفريني از قبيل استفا ةكنندخصوصيات تعيين

توان آنها ميمحسوسي هستند و به راحتي نااي، خصوصيات ي كار و انجام كار پروژههاشبكه
گير شدن فرهنگ كارآفريني العمل كرد. براي فراتبديل به توصيه و دستورها در دانشگاهرا 

ها و مؤسسات آموزشي داده شود. بايد تغييراتي در سيستم آموزشي و محتواي دروس دانشگاه
كارگيري الگوهاي جديد يادگيري گيري دروس به سمت نيازهاي بازار كار و بهتغيير جهت

دانشگاه تنها چند انجامد. هرالتحصيالن ميال فارغانداز اشتغفعال در نهايت به بهبود چشم
فناوري و دانش بسنده كند و آن را در اختيار دانشجويان جامعه  ةتواند به توليد و عرضمي

تواند اين فناوري ميبگذارد، اما اين به معناي موفقيت نيست. دانشگاه تنها در صورتي 
عملي  ةكار گيرد و آن را در اختيار كارآفرينان بگذارد، كه جنبدست آمده را در جامعه بهبه

و عملي تواماً دست  ميدار باشد و به موفقيت علاين فناوري را نيز خودش تا حدودي عهده
ثير أدهد كه ارتباطات و فناوري مربوط به آن تميشواهد نشان ). 102: 1383حيدري، ( يابد

از  ايها و از جمله آموزش عالي داشته و تصوير تازهدر توسعه و دگرگوني سازمان ييسزاهب
جهاني شدن گرديده است. ارتباطات  ةگيري پديدچشم گشاده و سبب شكلزمان در پيشسا

كيفيت آموزش و پژوهش دانشگاهي باشد.  ءتواند متضمن ارتقاميگشوده در اين مسير 
                                                                                                                
1. Murphy 
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رو، بررسي ارتباطات سازماني جاري در ساختار كنوني آموزش عالي براي پي بردن به ايناز

ريزي استراتژيك در اين منظور برنامهشور با شرايط جهاني بههاي كدانشگاه ةميزان فاصل
روند كه ميشمار هاي حياتي سازمان بهحوزه امري ضروري است. ارتباطات سازماني رگ

نقش تبادل اطالعات و تسهيل جريان امور سازمان را، چه در درون و چه در بيرون از 
 ت سازماني در ساختار سازمان هويداست. جريان ارتباطا ةسازمان، برعهده دارند. شكل و نقش

 ءارتقا را زندگى كيفيت جديد، خدمات و نوين يهاخلق فناورى توسط كارآفرينان،
 و وضعيت بهداشت بهبود بيشتر، يهاسرگرمى نمودن فراهم ورى،بهره افزايش اند،داده

 شناخته كارآفرينى علم عنوان تحت كه دانشى .نداهجمل آن از ارتباطات ارتقاء نيز و سالمتى
 و سازد. صمديمى مشكوك را آن مندىفايده همين گاه دشوارياب و قدرى، است شده

 دولتي مدارس در كارآفريني ةروحي با جو سازمانية رابط بررسي به پژوهشي در شيرزادي
 عزت پيشرفت، ةانگيز :از جمله كارآفريني ةروحي يهاشاخص كه داد نشان نتايج .پرداختند

 حد از آموزان، باالتردانش در پذيريريسك و نگري آينده كنترل دروني، منبع خالقيت، فس،ن
 ).2006صمدي و شيرزادي، ( بود ميانگين

 ي آموزش عالي در مواجهه با تكنولوژيهاچالش
جهاني شدن فرآيند آگاهي انسان  .نوظهور جهاني شدن روبرو هستيم ةنو با پديد ةدر هزار

و محيط اجتماعي خود همگام با رشد و تكامل خويش است كه از بدو  نسبت به خويشتن
تاريخ بشري وجود داشته و با رشد تجارت جهاني، افزايش تحرك و مبادالت سرمايه در 

ن خصوص نقش اي فناوري شتاب زيادي گرفته است. در ةالمللي و سرعت فزايندبين ةگستر
تفكرات كارآفريني بيش از  ارزش آفريني و يهاآموزش عالي در تربيت نيروهايي با خصيصه

هاي پيشرفته، اهميت و جايگاه يبا رشد فناورم در دنياي امروز همگاپيش محرز است. 
 ).2006، 1جو و كريستين( تر شده استآموزش و پرورش كارآفرينان نيز ملموس

تحوالت به طوري كه سرعت تغيير و  ،نامندميعصر حاضر را عصر فراصنعتي يا اطالعاتي 
ن دوره از اهميت كار اي در .برندميهاي سريع نام است كه از آن به عنوان شگفتي ايبه گونه

عصر صنعتي كاسته شده است و به جاي آن نيروي  ةيدي اشتغال و حتي زندگي به شيو
كارگيري فكر و انديشه را دارد اهميت پيدا كرده آوري با بهه توان خالقيت و نوانساني كيفي ك

توانند توسعه يابند كه از ميجوامعي ، ارزش است هت. در چنين فضايي كه تفكر و انديشاس
وري ترين عنصر ارزش آفريني است حداكثر بهرهايده و حياتي تفكر و ءمنبع انساني كه منشا

خالق و  ةانديش ء). واضح است كه نيروي انساني با منشا1386:142احديان، ( را داشته باشد
ي كارآفريني محصول دستگاه آموزش عالي است كه خود داراي هايصههمراه با خص

جديد و ظهور  ةبه دنبال ظهور هزار ،االطرافي براي كارآفريني باشد. بنابرايني جامعهابرنامه
فرهنگي گوناگون در سطح كشورها و تغيير الگوهاي زندگي و انتظارات افراد -مسائل اقتصادي

دانشجويان) بيش از هر زماني ( يي به نيازهاي رو به افزايش افرادگوها در پاسخنقش دانشگاه
منظوره بين دانشگاه و فناوري در جامعه بايد نوعي توافق چند ،در نتيجه .با اهميت است

                                                                                                                
1. Guo, Kristian 
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(مورفي و  شودمياجتماعي و اقتصادي كمرنگ  ةصورت توسعنايصورت گيرد در غير
جديد  ةهاي پويا در هزاردانشگاه) معتقد است كه 2004( كالرك .)2006همكاران، 

 ي جامعه هماهنگ باشند.هاهايي هستند كه كارآفرين باشند و بتوانند با تكنولوژيدانشگاه
پذير دانشگاهي كه قصد دارد افرادي كارآفرين تربيت كند بايد خود سازماني انعطاف ،بنابراين

افزايش و  ايابيم كه بميدر جهاني ةتوسع با نگاهي به روند رشد واق باشد. كارآمد و خلّ
د. شوميبيشتر  ايطور فزايندههاي پيشرفته، نقش و جايگاه كارآفرينان بهگسترش فناوري

هاي متفاوتي در مورد تكنولوژي آموزشي ها ديدگاهسان دانشگاهرمعلمان و مد ةتقريباً هم
ن اي شدن دوار ةطر نحوخاهعلمي بيشتر ب ةها و تصورات ذهني از يك رشتن ديدگاهاي دارند و

طور كلي تكامل مفهوم تكنولوژي آموزشي است. رشته به سيستم آموزشي كشور ما و به
را  هافناوري را بـراي افراد ترسيم نمايد و آناز وري ي بهرههاو فرصت هاتواند افقميدانشگاه 

دارد، نبايد صرفاً به در جهت استفاده از آن هدايت كند. نگاهي كه دانشگاه نسبت به فناوري 
زايي براي جوانان بهينه و اشتغال ةكارآفريني را در جهت استفادبايد خود فناوري باشد، بلكه 

در مورد پيشگامان تكنولوژي  ).1390پوررضا،( فناوري در نظر داشته باشد ةدر بحث توسع
ليل ماهيت كند و به دميسوفسطائيان قرن پنجم پيش از ميالد را معرفي  ،آموزشي ساتلر

را پيشگامان واقعي و  هادهي مواد آموزشي، آنستيماتيك كار آنان از نظر طراحي و سازمان
گاس،  ). از ديدگاه جي آر154: 1387جاهد، ( شناسدميقابل انكار تكنولوژي در آموزش غير

تكنولوژي آموزشي عبارت است از طرح سازمان يافته و استقرار يك سيستم فراگيري كه از 
دهي كالس درس و ي نوين ارتباط جمعي، ابزار و وسايل بصري، سازمانهازاياي روشم

 انتظار معجزه نيز ندارد هاكند ولي در عين حال از آنميگيري ي جديد تدريس بهرههاروش
شناسان مكتب رفتارگرايي خاستگاه تكنولوژي آموزشي از ديدگاه روان ).157: 1387جاهد، (

ي آموزش و تدريس كه تاكنون مطرح هامطرح شد، وي معتقد بود روش 1نراسكي ةوسيلهو ب
رفتارگرايان در تكنولوژي آموزشي يك محرك وجود  ةبه عقيد .اند چندان مؤثر نيستندشده

ي تقويت استفاده هاشود و پس از آموزش از روشيمآن پاسخي دريافت  ةدارد كه بعد از ارائ
 ةي گستردة خود در زمينهاالمن و همكاران وي در بررسيميالدي س 2002شود. در سال مي

 .رو شدندهفناوري و استفاده از آن روب ةبا چالشي جديد در مورد مسئلآفريني كارآموزش 
آفريني كارآموزش  ةباردست آمده درهاستفاده از اطالعات بن است كه آنان با اي موضوع جالب

آموزش وجود  ةمورد استفاده از فناوري روز در زمين ن نتيجه رسيدند كه گرايش منفي درايبه
دروس مربوط از  ةاز مراكز آموزشي براي ارائ %21داد كه تنها مين اطالعات نشان اي دارد.

آوري ها با تحول جديدي از فنجديد دانشگاه ةهزار ةدر آستان اند.فناوري آموزش كمك گرفته
براي تغيير شكل  ايي بالقوههاداراي ظرفيتي جديد هاآوريمواجه شده است، گسترش فن

 ).1390سيادت، رضازاده و ببري، ( هاستها و دانشكدهچگونگي انجام يادگيري در دانشگاه
ها در ي دانشگاههاچالشاز مذهبي يكي  -وجود برخي برخوردهاي ناشي از تعصبات ملي

و ارتباطات  هاشبكه ةتوسع ةاياند كه در سن عقيدهايبر ايدسته .برخورد با تكنولوژي است
 نجار مانند هويت ديني دانشجويان دچار چالش شودههاي مطلوب و ممكن است هويت

                                                                                                                
1. Skiner 
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نترنت نيز ناشي از معضل اي برخوردهاي متعصبانه در استفاده از .)98: 1386،محمديمهر(

نترنت اي ن باورند به دليل آنكهاي دانند و برمينترنت را مفسد اي برخي .فرهنگي است
بايد از آموزش عالي كنار  ،سازدميتسهيل را ي مغاير با شئون اخالقي هادسترسي به صفحه

يابيم كه ميجهاني در ةتوسع با نگاهي به روند رشد و .)191 :1380محسني، ( دگذاشته شو
شتر بي ايطور فزايندهي پيشرفته، نقش و جايگاه كارآفرينان بههابا افزايش و گسترش فناوري

ارتباط مستقيمي بين پيشرفت فناوري و ضرورت آموزش كارآفرينان  ،به بيان ديگر .شودمي
ي مربوط به افزايش جمعيت، تغييرات سريع تكنولوژي و عوامل ديگر هادگرگوني وجود دارد.

آموختگان كاري و بيكاري دانشتواند كمميداشته است كه حاصل آنها  جهانيبازار  راثراتي ب
 رسداين فضاي به شدت متحول تقاضا و تغيير سريع نيازهاي آموزشي به نظر مي در باشد.

اي هاي جديد بين رشتههاي درسي خود داده و رشتهها نيز انعطاف بيشتري به برنامهدانشگاه
هاي ها و سرفصلن موضوع فراتر از تعريف رشتهاي نمايند. حتيتر توليد و منتشر ميرا سريع

امتحانات نيز  ةدروس و شيو ةتدريس و ارائ ةهاي دروس، شيواست و برنامه دروس رفته
نترنتي، اي هايهاي مجازي، دانشگاهاند. دانشگاهدستخوش تغيير و تحول زيادي گرديده

هاي شبانه، وقت، دانشگاههاي پارههاي پايان هفته، دانشگاههاي آزاد، دانشگاهدانشگاه
آموزش  ةكنندهمگي از انواع متعدد و جديد ساختارهاي توليد …اي و هاي مكاتبهدانشگاه

اساس نيازهاي جديد طراحي و اجرا عالي در ابتداي قرن بيست و يكم هستند كه بر
انداز آموزش عالي را در فرايند تحول توان امواج تغيير در چشمرسد ميبه نظر مي .اندگرديده

اي توانيم موج اول را دوره. مي)2006صمدي، شيرزادي و ( بندي نمودها دستهتاريخي ملت
صورت سنتي به تربيت نخبگان و توليد بدانيم كه نهادهاي آموزش عالي دولتي بوده و به

 و پرداختندمي اجتماعي و هاي خاص اخالقياساس برجستگي اي بردانش محض پايه
از  و دست گرفته به را و دولتيهاي ديواني ها نيز اغلب پستن دانشگاهاي شدگانتربيت

اغلب از  و تأمين مالي آنها ها در مراكز قدرت قرار داشتههاي مرفه بودند. دانشگاهخانواده
كه نهادهاي بخش  زماني شروع شد دومموج  .گرفتهاي دولتي صورت ميطريق بودجه

ا نيز به هحكومت ،آورده دستبه خصوصي توان و تمايل حضور در توليد آموزش عالي را
هاي دانشگاه فعاليت دادند. ةاجاز اين زمينه در سطحي از بلوغ رسيدند كه به بخش خصوصي

ها، فرايندهاي اداره كردن متفاوت دانشگاه ةنحو وند ساخت متنوع را جديد منابع مالي خود
 از برداري اقشار بيشتري را در جوامعاين فضا فرصت بهره دستخوش تغيير نمود. آموزشي را

همين روند توسعه و رشد اقتصادي كشورهاي جهان سوم را با  و وجودآوردآموزش عالي به
رفته جمعيت بزرگتري پذيرتر نمود. رفتهيندها و محصوالت جديد امكانآن فراي برداري ازبهره

 ةشدجوامع يكپارچه برخوردار از خدمات آموزش عالي گرديدند و بيداري اجتماعي توانست در
زد. ظرفيت تقاضاي آموزش عالي در  رقم اي براي آموزش عالي رااني سيل تقاضاي تودهجه

 ةهاي توسعسراسر جهان شدت گرفت و مخصوصاً زنان در مواجهه به موج بيداري و جنبش
دست گرفته، تقاضاي تر و بيشتري را در جوامع بههاي مهمسود زنان، نقش انساني به

را با سرعتي شتابناك گسترش دادند. تقاضايي كه در سراسر  اجتماعي براي آموزش عالي
 آن ةعرضكه ابزار و امكان از پاسخ گذاشت؛ چراجهان توليدكنندگان آموزش عالي را ناكام 

 .نيز امكان تجهيز آن وجود نداشتدر دسترس نبود و به يكباره  مالي منابعبا تأمين حتي 
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شكل گرفت كه در فضاي شديداً رقابتي عرضه و تقاضاي  موج سوم توليد آموزش عالي زماني
د و براي پاسخ به ايآموزش عالي را عوض نم ةبايست ابزار و توزيع عرضمؤثر مناسب، مي

ن موج به بومي كردن دانش، پاسخ اي .انجام دهداي اقدامات اساسي تقاضاهاي محلي و منطقه
و  اي تخصصي غيرملي و جهاني انجاميداي و بومي و نيز تأمين نيازهبه تقاضاهاي منطقه

نهادهاي متنوعي را با اشكال رقابتي در مباحث آموزشي، مدارك تحصيلي و مفاهيم آموزشي 
 ،). بنابراين1390پوررضا،( وجود آوردهاي جغرافيايي، بهو تقريباً موفق در شكستن محدوديت

مراه با گسترش تكنولوژي هاي آموزشي و تحقيقاتي بايد هموريتأها عالوه بر مدانشگاه
ها با توجه دانشگاه ،اساس ناي بر .آوري و فناوري داشته باشندمشاركت فزاينده در فرآيند نو

هاي به صورت دانشگاه ،دانش دارند ةكنندعنوان نهاد توليد و توزيعهايي كه بهبه ظرفيت
 ).2010اران، و همك1انگل( كنندميفا ايزاييكارآفرين نقش اساسي را در اشتغال

 گيرينتيجه
گرفته هاي صورتران و همچنين بررسي پژوهشاي تحليل اصول و اهداف آموزش عالي در

ها وجود دار و قابل قبولي بين بازار كار و آموزش در دانشگاهكند كه ارتباط معناميروشن 
جاد و اي در يي در عمل سبب شده است تا نظام آموزشي ماهاوجود نارسايي ،در واقع .ندارد

شود با ميآموختگان يي كه باعث بهبود وضعيت شغلي دانشهاتقويت آن دسته از توانايي
هاي استراتژيك ها بايد با تدوين برنامهدانشگاه ،بنابراين .رو شودهي فراواني روبهاكاستي

مراه با ن امر مستلزم بسترسازي مناسب هاي هاي كارآفرين سوق داده شوند.سوي دانشگاههب
هاي مديريت كارآفريني در محيط ةاقدامات ساختاري و غيرساختاري و توسعة تفكر و انديش

ثير تغييرات أت ،همچنين .دباشاست كه خوشبختانه زمينة آن در كشور موجود مي دانشگاهي
بسيار سريع فناوري در جوامع ماهيت و قالب كار و آموزش نيروي انساني را در پرتو خود قرار 

 رسد.كه امروزه آثار چنين تبعاتي محسوس به نظر ميطوريهب است. دهدا

 پيشنهادات
سسات ؤبايد م ،بنابراين .دارد را كارآفريني ةترين نقش در توسعترين و كليديآموزش مهم �

كارآفريني در دستور كار  ةهاي الزم را در جهت توسعها آموزشآموزشي اعم از دانشگاه
 .ن حال بايد به ابداع و عمل بها داده شود نه محفوظاتخود قرار دهند و در عي

ن اعتقاد اي د وايصورت يك باور همگاني دراقتصادي بايد به ةنقش كارآفرين در توسع �
ثر و همراه با فناوري ؤد كه در دنياي امروز رشد و توسعه از طريق آموزش ميآ وجودبه

 پذير است. امكان
ني بايد تغييراتي در سيستم آموزشي و محتواي دروس براي فراگير شدن فرهنگ كارآفري �

گيري دروس به سمت نيازهاي بازار تغيير جهت ها و مؤسسات آموزشي داده شود.دانشگاه
انداز اشتغال كارگيري الگوهاي جديد يادگيري فعال در نهايت به بهبود چشمكار و به

 .انجامدالتحصيالن ميفارغ

                                                                                                                
1 . Engle 
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 يهاحوزه در مخصوصاً و كرده اقدام دانش سازييتجار به خود دانشجويان
 هايانرژي، تكنولوژي نانو فناوري،زيست باال، باتكنولوژي صنايع مانندبنيان دانش
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 ارتباط عمل در اقتصادي، هايبنگاه ايجاد با همچنين و كرده تربيت كارآفرين

 توليد افزايش در ياساس نقش و سازدمي برقرار دانشگاه با را بازار و توليد و صنعت
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  مقدمه
 است. شده مطرح كشورهاة توسع در مهم موضوع يك عنوانبه كارآفريني گذشتهة ده سه در

 با سپس و مطرح اقتصاددانان توسط ايرشته ميان دانش يك عنوانبه كارآفريني مفهوم
 و فناوري متخصصين و مهندسين شدن درگير و شناسانجامعه شناسان،روان تاًثيرگذاري
 كارآفريني امروزه كه چندهر شد. تبديل فكري پارادايم يك به كمكم دانشمندان، و مخترعين

 كارآفريني كه گفت توانمي ولي شودمي برده نام آن از اقتصادي محافل و مباحث در بيشتر
 زندگي سبك و فكرية فلسف يك به و بوده كاريابي و اشتغال و اقتصادي مباحث از فراتر

 است. شده تبديل
 در و شد موضوع اين به هادانشگاه ورود باعث كارآفريني به توجه افزونروز اهميت
 هستيم. كارآفرين يهادانشگاه شاهد كه استة ده دو از بيش يافتهتوسعه كشورهاي
 در جامعه در موضوع اين بهبود و گسترش در ارآفرينك يهادانشگاه گذاريتاًثير و نقش
 است. ملموس و محسوس كامالً امريكايي و اروپايي كشورهاي از بسياري

 دانشگاهية رشت ايجاد از سال چند از بيش و بوده نوپا ما كشور در موضوع اين كه آنجا از
 راه ابتداي در رآفرينكا يهادانشگاه سمت به حركت در هنوز گذرد،مين كشور در كارآفريني

 باعث تواندمي حوزه، اين در تئوريك يهامدل ئةارا و هاپژوهش و مطالعات انجام و هستيم
 شود. كشور در هادانشگاه اين وجود به نياز احساس و بيشتر تحريك

  كارآفريني
ة آورندپديد و نوآور را كارآفريني )1934( شومپيتر است. شده كارآفرين از متفاوتي تعاريف
 حداكثر به را هافرصت كارآفريني گويد:مي )1964( پيتردراكر داند.مي تازه يهافناوري

 كارآفريني كند:مي هئارا صورتاين به كارآفريني از تعريفي )1985( هيسريچ رابرت رساند.مي
 افي،ك تالش و زمان اختصاص طريق از متفاوت و ارزش با چيزي خلق فرآيند از است عبارت

 از شخصي رضايت و مالي يهاپاداش دريافت ،همچنين اجتماعي، و رواني مالي، ريسك با
 )1385 ياري، تقي و بخش (فيض آن. نتايج

 با وليتئمس و ريسك قبول با سازمان يا شخص يك آن طي كه است فرايندي كارآفريني
 ارزش ايجاد و برداريبهره دسترس در و موجود منابع از خود نوآوري و خالقيت از استفاده

 بنگاه يك كارآفريني، يهافرصت از گيريبهره با كارآفرينان كند.مي اجتماعي يا اقتصادي
 خدماتة ئارا يا محصوالت توليد به و نموده تاًسيس مشخص كار و كسب يك يا اقتصادي

 برده نام اييزاشتغال يا كار ايجاد به كارآفريني از جاها از بسياري در چند هر پردازند.مي
 تواندمي خود همراه به كارآفريني نيست. اشتغال ايجاد با برابر كارآفريني لزوماً ولي ،شودمي

 و يافته گسترش كارآفريني كه جاهر قطعاً نيست. آن بر الزم شرط ولي بياورد هم اشتغال
 ادي،اقتص ةجانبهمه ةتوسع اقتصادي، رشد شاهد اند،داشته حضور بيشتر كارآفرينان

 ناخالص توليد و سرانه درآمد افزايش شغلي، يهافرصت افزايش و فرهنگي و اجتماعي
 ايم.بوده

 بلكه نيست، سرانه درآمد و بازده افزايش به منجر اقتصادي ةتوسع در كارآفريني نقش
 است. اجتماعي و اقتصادي فعاليت در ساختاري تغييرات اعمال آغاز و گذاريپايه شامل
 )1385 ياري، تقي و بخش (فيض
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 پيشرو پذيري،وليتئمس نوآوري، پذيري،ريسك خالقيت، مانند يهاويژگي داراي كارآفرينان
 باشند.مي طلبيتوفيق و طلبياستقالل خودباوري، بودن،

 نوع از و اجتماعي كارآفريني و اقتصادي كارآفريني نوع دو به ماهيت نظر از را كارآفريني
 نمود. تقسيم شركتي و سازماني (فردي)، مستقل آفرينيكار به توانمي اجرا

 است. شده انجام كارآفرينان رفتاري و شخصيتي يهاويژگي رويبر زيادي مطالعات
 مشاهدات و تحقيقات ولي نيست آموزش قابل و است ذاتي كارآفريني كه معتقدند بسياري
 تسريع توانمي افراد تربيت و آموزش با را كارآفريني كه هستند موضوع اين بر گواه بيشتري

 همچنين شوند.مي تربيت بلكه شوند،مين زاده كارآفرينان گويد:مي بارهاين در هيسريچ داد.
 سوابق كودكي، دوران در خانوادگي محيط فردي، شخصيت تحصيلي، محيط گفت: توانمي

 دورنماي كار، فعلي وضعيت بزرگسالي، در كاريغير سوابق بزرگسالي، در تربيت روند شغلي،
 شغلي زندگي بر تاًثيرگذار اصلي يهامقوله خانوادگي، فعلي وضعيت و فعلي شخصيتي
 .)1385ياري، تقي و بخش فيض( است كارآفرينان

 تربيت و آموزش اهميت به توجه لزوم ،بپردازيم آن به بيشتر داريم نياز مقال اين در آنچه
 جامعه در كارآفرينانه يهاويژگي با افرادي بارآوردن نظورمبه دانشگاه تا كودكي زمان از افراد

 آن بر كيدأت كه است سازماني كارآفريني كارآفريني، مهم يهامقوله از يكي اينكه ديگر است.
 افزوده ارزش و نوآوري ايجاد جهت كارآفرين شخص به نياز بر عالوه سازمان يك در كه دارد

 و ميحا عنوانبه كارآفرينانه سازماني فرهنگ يك ودوج كارآفرينانه، فرآيند يك شروع و
  است. ضروري نيز مشوق

 كارآفرين دانشگاه با مرتبط موضوعات از سازماني كارآفريني و كارآفريني آموزش موضوع
 .پرداخت خواهيم بيشتر آن به ادامه در كه هستند

 كارآفريني؟) چرا (كارآفريني ضرورت
 ةبره در نيز ما كشور در شود.مي برده نام كشورها ةتوسع كليد عنوانبه كارآفريني از امروزه
 از حركت حال در طرفي از و هستيم روبرو التحصيالنفارغ و جوانان بيكاري آمار با كه كنوني
 تربيت و كارآفريني به توجه ضرورت پيش از بيش هستيم، دولتيغير اقتصاد به دولتي اقتصاد

 شود.مي آشكار كارآفرينان
 بخش اقتصاد بودن ضعيف و كشورما در دولتي اقتصادي ساختار دليل به اًسفانهمت

 عظيم هايفرصت و هاسرمايه رفتن هدر و منابع از پايين بسيار وريبهره با خصوصي،
 تواننمي توسعه، و پيشرفت ةمسابق در هستيم. روهروب كشورها ديگر با مقايسه در اقتصادي

 به مسابقه اين در داشت انتظار و كرد خوشدل پشتوانه بدون شعارهاي و واهي اميدهاي به
 كرد. پيدا دست جايگاهي

 سمت به حركت مليتي،چند هايشركت ايجاد رقابت، افزونروز افزايش منابع، محدوديت
 باعث و... الملليبين كارنيروي جهاني، بازارهاي فرهنگ، و ارتباطات نظر از از جهاني ةدهكد
 كند، استفاده خود هايفرصت از باالتري كارايي و دقت و سرعت با شوريك هر كه است شده
 هستند. هافرصت از بردارانبهره و شكاركنندگان كارآفرينان باشد. برنده

 و است داده نشان را خود بخشياثر و كارايي عدم كه سالهاست ما كشور در دولتي اقتصاد
 و ظهور براي ،طرفي از هستيم. شاهد پيش از بيش را هافرصت رفتن دست از و منابع اتالف
 تربيت و كارآفرينانه فرهنگ گسترش و ترويج جز ايچاره خصوصي بخش در اقتصاد رشد
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 و تحول اصلي بازيگران عنوانبه بتوانند تا نداريم توانمند التحصيالنفارغ و كارآفرين افراد

 توسعه و ثروت توليد سكاندار ته،يافتوسعه كشورهاي مانند به و شده وارد عرصه اين در تغيير
 10 جزو دنيا برتر كارآفرينان از نفر دو اسم كه نيست جهتبي شوند. كشور اقتصادي رشد و

 شركت عامل مدير( گيتسبيل آيد.مي 2011 سال در دنيا تاًثيرگذار افراد باالترين نفر
 نهمين و پنجمين نعنوابه بوك)فيس اجتماعي شبكه مدير( زاكربرگمارك و مايكروسافت)

  اند.شده انتخاب سال قدرتمند شخصيت
 التحصيالنفارغ بيكاري آمار متاًسفانه كه گفت توانمي نيز جوانان اشتغال نظر از

 در ،طرفي از است. باالتر ما كشور در دانشگاهي تحصيالت فاقد افراد به نسبت دانشگاهي
 دانشگاهي التحصيالنفارغ درصد 5 از ركمت استخدام به تنها توانمي حالت ترينخوشبينانه

 و خصوصي هايبخش در بايد بقيه درصد 95 و بود اميدوار ميعمو و دولتي هايسازمان در
 شاهد اينكه جز ،شودنمي ميسر نيز امر اين و شوند كاربه مشغول مختلف اشكال به تعاوني
 طريق از ورزيكشا و خدمات صنعت، هايبخش در اقتصادي مختلف هايبنگاه ظهور

 باشيم. متوسط و كوچك هايبنگاه و خرد كارهاي و كسب خوداشتغالي،
 نوآور و خالق و توانمند التحصيالنفارغ حضور اول ةدرج در فضايي چنين ايجاد لوازم

 فضاي و محيط وجود دوم ةدرج در و بنمايند كارآفرينانه وكارهاي كسب به اقدام كه باشدمي
 فرايند اين انجام به آنها، جدي تشويق و حمايت با بتواند كه تاس جامعه در كار و كسب
 بسيار ةفاصل قبول قابل وضعيت با و نيست گونهاين حاضر حال در متاًسفانه كه نمايد كمك
 .داريم

 هادانشگاه در كارآفريني موجود وضعيت
 در هاشگاهدان در تحصيل متقاضي جوانان باالي تعداد و كشور جمعيت بودن جوان به توجه با

 بر عالوه هستيم. و بوده كشور در هادانشگاه انواع گسترش شاهد گذشته، ةده يك
 دانشگاه تأسيس بدو از كشور در هادانشگاه تريناصلي عنوانبه ابتدا از كه دولتي هايدانشگاه

 هايدانشگاه حضور شاهد گذشته ةده 2 در اند،بوده دانشجويان آموزش متولي كشور در
 هستيم. ... و مجازي المللي،بين كاربردي،ميعل انتفاعي،غير آزاد، ور،نپيام

 با و يكسان كار سازو يك با آنها ةهم ها،دانشگاه اين مختلف عناوين و مالكيت نوع از جدا
 التحصيلفارغ زيادي خيلي تعداد ساالنه و كنندمي اقدام دانشجو جذب به نوآوري، كمترين

 بازار در خود ةرشت با مرتبط يهامهارت و الزم توانمندي فاقد اكثراً هك كنندمي جامعه وارد
 باشند.مي دولتي استخدام دنبال به عموماً و هستند كار

 عمل جامعه در بيكار التحصيالنفارغ توليد منبع عنوانبه هادانشگاه حاضر حال در
 سمت به كارشناسي و اردانيك التحصيالنفارغ تعداد افزايش با معيوب ةچرخ اين و كنندمي

 است. حركت حال در دكترا و ارشد كارشناسي
 و اشتغال ةحوز از آموزشي ةحوز كه هستند باور اين بر كشور دانشگاهي آموزشي متوليان

 از خروج از پس التحصيالنفارغ وضعيت قبال در مسئوليتي آنها و بوده جدا توليد و كار
 ندارند. دانشگاه

 تربيت ةپروس و يادگيري فرايند به توجه جاي به موجود، وضعيت در متأسفانه
 به صرف توجه بپردازند، كارآفريني به جامعه در بتوانند كه نوآور و خالق التحصيالنفارغ

 هايسال در باشد.مي التحصيالنفارغ افزايش و دانشجويان افزايش و تئوري معلومات افزايش
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 توجه خصوصدر ييهاحركت شديم، روهروب تحصيالنالفارغ بيكاري باالي حجم با كه گذشته
 نداشتن باور و جدي حمايت عدم دليل به متأسفانه كه شد انجام هادانشگاه در كارآفريني به
 نگذاشت. جاي بر زيادي تأثيرات و ماند ناكارآمد و ناقص امور، متوليان طرف از آنها اهميت به

 با طرح اين در كه نمود اشاره شد هئارا 1380 سال در كه كاراد طرح به توانمي جمله از
 مراكز و هاكميته كه بود شده پيشنهاد مشخص، سازماني ساختار و نامهآيين يك تدوين

 و نموده حمايت دانشگاهي كارآفريني از تا شوند ايجاد كشور يهادانشگاه ةكلي در كارآفريني
 كند. تسهيل هادانشگاه در را كارآفريني فرايند

 ابالغ هادانشگاه به و تهيه كشور ةتوسع سوم ةبرنام الف -2 بند اجراي ذيل در طرح اين
  گرديد.

 بود: شده بينيپيش صورت اين به طرح اين اهداف
 ،كارآفريني به نسبت دانشجويان ويژهبه و دانشگاهي ةجامع شناخت ارتقاء �
  ،گاهيدانش ةجامع در تالش و كارآفريني فرهنگ و روحيه ارتقاء و ترويج �
 ،كارآفريني آموزشي يهادوره به دانشگاهي ةجامع جذب و ترغيب �
 فضاي و محيط كارآفريني، يهاپروژه كارآفرينان، خصوص در تفصيلي تحقيقات گسترش �

 ،ايران مقتضيات و شرايط به توجه با مرتبط يهازمينه ساير و كارآفرينان
 رونق در آنها نقش و رآفرينانكاـ  كارآفريني مورد در دانشگاهي ةجامع سازيآگاه �

 ،رفاه و اشتغال ايجاد و اقتصادي
 .كارآفريني دانشجويان پرورش و تربيت شناخت، �

 هابرنامه
 يهاآموزش ةارائ كارآفريني، آموزش اساتيد تربيت آموزشي، محتواي ريزيبرنامه �

 ،هااهدانشگ در كارآفريني ةرشت ايجاد و هاكارگاه و سمينارها قالب در كارآفريني
 ،كارآفريني ةجشنوار برگزاري و سال ةبرگزيد كارآفرينان تشويق و انتخاب شناسايي، �
 برگزاري و سال ةبرگزيد كارآفرينان با مرتبط تحقيقاتي دستاوردهاي و دانش انتقال �

 ،كارآفريني ةجشنوار
 ،كشور داخل به خارج از كارآفريني با مرتبط تحقيقاتي دستاوردهاي و دانش انتقال �
 هايفعاليت اندازيراه جهت در الزم ايمشاوره و اطالعاتي مالي، هايحمايت و سازيربست �

 ،دانشجويان كارآفريني
 ساير هماهنگي با دانشگاه خارج ربطذي هايارگان ساير با حمايتي ةچرخ ايجاد �

 .معتبر هايارگان
 كشور ارشد مديران طرف از هادانشگاه موجود وضعيت در آن خالء و موضوع اين اهميت 

 اندازچشم سند راستاي در توسعه پنجم ةبرنام كالن يهاسياست در و شده احساس نيز
 است. شده تأكيد آن بر باز كشور ةسال بيست

 فناوري و ميعل امور
 زير: موارد در پژوهش و عالي آموزش نظام در تحول -
 و پنجم ةبرنام يانپا تا داخلي ناخالص توليد درصد 3 به پژوهش و تحقيق ةبودج افزايش �

 ،درصد 20 به تكميلي تحصيالت يهادوره به كارشناسي ةدور آموختگاندانش ورود افزايش
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  ،پنجم ةبرنام در آن تثبيت و همنطق در فناوري و ميعل دوم جايگاه به دستيابي �
  ،جامعه مربوط يهابخش و صنعت با پژوهشي مراكز و هادانشگاه بين مؤثر ارتباط �
  ،فناوري و علم توليد در مشاركت براي دولتيغير بخش سازيتوانمند �
  ،نياز مورد پيشرفته يهاآوريفن به دستيابي �
 يهااولويت و نيازها اساس بر آن كيفي ارتقاء هدف با پرورش و آموزش نظام در تحول �

 ميجس و روحي سالمت افزايش نيز و تربيت و مهارت دانش، ةحوز سه در كشور
 ،انآموزدانش

 با و مستعد افراد جذب علوم، اين منزلت و جايگاه تقويت با انساني علوم ارتقاء و تحول �
 يمك و كيفي ارتقاء آموزشي، هايروش و هابرنامه و متون در بازنگري و اصالح انگيزه،
 ،انديشيآزاد و نقد پردازي،نظريه ترويج و پژوهشي يهافعاليت و مراكز

 از آوريفن و ميعل آوراننو و نخبگان از معنوي و مادي فمندهد يهاحمايت گسترش �
 مالي پذيريخطر ةدغدغ رفع مهارتي، و ميعل سطح ارتقاء اجتماعي، منزلت ارتقاء طريق:

  ،آنان دستاوردهاي سازيتجاري به كمك ،هانوآوري آزمايش و پژوهشي مراحل در
 .كشورميعل ةجامع نقشه اجراي و تكميل �

 يهانسل و هستند كارآفرين هايدانشگاه به گذر حال در هادانشگاه دنيا، در حالهر به
 طوربه بايد نيز ما كشور در اند.گذاشته سر پشت را محورپژوهش و محورآموزش هايدانشگاه

 به دانش توليد يا و آموزشي متولي حالت از هادانشگاه كمكم كه نمود ريزيبرنامه جدي
 كنند. حركت كارآفرين يهادانشگاه سمت
 كرد. خواهيم صحبت مفصل صورتبه كارآفرين دانشگاه يهاويژگي خصوص در

 دانشگاه سازماني فرهنگ
 نيز دانشگاه كه آنجا از است. سازماني كارآفريني كارآفريني، ادبيات در مهم مباحث از يكي

 بايد كارآفرين اهدانشگ به شدن تبديل در موفقيت براي است، مطرح سازمان يك عنوانبه
 خود در را سازماني كارآفريني فرهنگ و نموده عمل كارآفرين سازمان يك عنوانبه ابتدا

 كند. نهادينه
 سپس و ترغيب براي است روشي سازمانيدرون كارآفريني دارد:مي بيان هيسريچ

 متفاوت يروش با توانمي را چيزي كنند،مي فكر كه سازمان در شاغل اشخاصي از گيريبهره
 .)1385ياري، تقي و بخش فيض( داد انجام بهتر و

 مقابله كارآفرينانه يهافعاليت و نوآوري و خالقيت با هاسازمان سنتي فرهنگ معموالً 
 است. تغيير از اجتناب و موجود وضعيت حفظ دنبال به و كندمي

 بايد باشد يشروپ و مؤثر هجامع اجتماعي و اقتصادي ةتوسع در بخواهد كه دانشگاه يك
 كند. پياده را سازماني كارآفريني فرهنگ خود درون در ابتدا

 ذيل يهاويژگي با را محيطي بايد كارآفرينانه فرهنگ داشتن به نيل براي سازمان يك
 نمايد: فراهم
 ،فناوري مرزهاي در سازمان عملكرد �
  ،جديد ايدهاي تشويق �
 ،خطا و آزمون ترغيب �
 ،شكست مجال �
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 ،فرصت راه سر رب مانع نبودن �
 ،منابع بودن فراهم و بودن دسترس در �
 ،گروهي كار ةچندگان روش �
 ،مدتبلند افق �
 ،داوطلب طرح �
  ،مناسب پاداش سيستم �
 ،پشتيبانان و بانيان وجود �
 )1385 ياري، تقي و بخش فيض(  .باال رده مديران حمايت �

 در حاضر افراد ساير و كاركنان دانشجويان، اساتيد، كه دانشگاه يك سازماني فرهنگ
 تشويق و حمايت و كارآفريني ةروحي ايجاد در ميمه بسيار نقش گيرد،ميبر در را دانشگاه
 سازماني فرهنگ مستقيمغير آموزش تأثير مهم بسيار ةنكت دارد. كارآفرينانه يهافعاليت

 التحصيليفارغ از پس محيط اين از برداريالگو به آنها تشويق و دانشجويان بر كارآفرينانه
 است.
 در دارد، ارتباط دانشجويان و اساتيد مانند ايفرهيخته افراد با دانشگاه يك كه آنجا از

 تا شود انجام زيادي دقت بايد دانشگاه در كار انجام هايروش و هارويه و هافرايند طراحي
 جلب را اآنه رضايت نوآورانه و خالقانه محيط يك و منعطف سازماني ساختار يك با بتوان
 نمود.
 جمله از مشاركتي مديريت يهاتكنيك انجام خصوص اين در پيشنهادي مواد جمله از

 از استقبال و پيشنهادها نظام استقرار با است. دانشگاه در هاپيشنهاد نظام استقرار
 از گيريبهره با توانمي دانشگاه ةادار در كارمندان و دانشجويان اساتيد، پيشنهادهاي

 بزرگي بسيار دستاوردهاي ،هاهزينه كمترين با دانشگاه نفعانذي كليه يهاايده و هاهانديش
 فكر بر مديريت نوع اين تأثير همين نظام، اين استقرار اقتصادي دستاوردهاي از جداي داشت.

 كه است دانشگاه مديريت در آنها مشاركت و هويت احساس و دانشجويان و اساتيد ذهن و
 كارآفرين دانشگاه سمت به خواهندمي كه هاييدانشگاه ،بنابراين كرد. توجه خيلي آن به بايد

 به نامهنظام و مدتبلند ةبرنام يك تدوين با و مجدد مهندسي يك با ابتدا بايد ،كنند حركت
 ترمنعطف چه هر جهت در دانشگاه داخلي يهارويه و هانامهآيين و مقررات و قوانين اصالح
 سازمان يك ةمثاب به دانشگاه خود و كرده اقدام كارآفرينانه سازماني فرهنگ با تطابق و شدن

 نمايد. عمل كارآفرين

 كارآفريني آموزش در دانشگاه نقش
 با افراد كه است درست است. مستمر و پويا فرايندي كارآفريني آمده، عملبه تحقيقات طبق

 از بلكه ،شوندمين متولد كارآفرين اشخاص، اما شوند،مي متولد ذاتي خصوصيات و هاويژگي
 شوند.مي كارآفرين زندگي طول در آموزش و تجربيات طريق
 فرايند و باشدمي كارآفرين شخص كارآفريني فرايند حياتي و اصلي عامل كه آنجا از

 يا محصوالت توليد بنگاه، ايجاد منابع، تأمين محصول، ةتوسع فرصت، كشف يابي،ايده
 ةجامع سمت به حركت جهت در ،بنابراين .شودمي شروع كارآفرين شخص از ... و خدمات

 افراد تعداد افزايش هايراه از يكي باشيم. داشته كارآفرين افراد ابتدا بايد كارآفريني،
 است. كارآفريني آموزش كارآفرين
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 ريكتئو آموزش يك صرفاً و بوده پرورش و آموزش نوع از كارآفريني آموزش نوع البته

 نيز را افراد نگرش ،هامهارت بهبود و دانش افزايش ضمن آموزشي فرايند اين در بايد و نيست
 داد. جهت كارآفريني سمت به

 كار و كسب يك شروع براي و هستند كارآفريني مثلث ضلع سه مهارت و دانش نگرش،
 است. نياز سه هر به جديد،
 دولت طرف از ييهاحمايت ريني،كارآف فرهنگ گسترش منظوربه گذشته سال چند در

 يهادوره آن ةنمون كه است گرفته صورت كارآفريني مدتكوتاه يهاآموزش جهت در
 كنيم:مي اشاره آنها از نمونه چند به كه است شده اجرا كشور سطح در كه است آموزشي

 و اجتماعي تأمين و كار ةمؤسس طرف از گام) به گام الگوي(كارآفريني يهاآموزش .1
 .دانشگاهي جهاد همكاري

 .كشور ايحرفه و فني آموزش سازمان طرف از )KAB الگوي( كارآفريني آموزش .2
 و كار ةمؤسس طرف از NFTE الگوي اساس بر مربي) تربيت( كارآفريني آموزش .3

 .دانشگاهي جهاد همكاري و اجتماعي تأمين
 يك طريق از تا بود ادهد قرار هدف را دانشگاهي التحصيالنفارغ عمدتاً هاآموزش اين
 نمايد. تشويق كارآفريني و اشتغاليخود يهافعاليت سمت به را آنها مدتكوتاه آموزش
 ةدرحوز ايمشاوره و پژوهشي و ترويجي هايفعاليت از دولت هايوحمايت هاآموزش اين

 اين يورود كه است اين مهم ةنكت ولي .باشدمي مؤثر و مفيد بسيار خود جاي در كارآفريني
 باشندمي هادانشگاه التحصيالنفارغ همان ها،برنامه اين اصلي مخاطبين و آموزشي هايدوره

 راهنمايي، ابتدايي، هايدوره در پرورش و آموزش خالقانهغير و تئوريك آموزش با هاسال كه
 ارشدكارشناسي و كارشناسي كارداني، هايدوره در سپس و باشند آمده بار متوسطه

 اند.شده التحصيلفارغ و كرده شركت آموزش هايروش در چنداني تغيير بدون نيز هاگاهدانش
 التحصيالنفارغ و كنند اقدام كارآفريني آموزش به سرچشمه از خود هادانشگاه اگر
 و انگيزهبي التحصيالنفارغ انبوه حجم با ديگر دهند، جامعه تحويل نوآور و خالق و توانمند

 شد. نخواهيم روهروب بيكار
 و ساز اجراي با كه است اين كارآفرين، دانشگاه يك اصلي وظايف از يكي ،بنابراين

 دانشگاهي، هايرشته ةكلي در كه كند عمل نحويبه دانشگاهي، آموزش در منعطف كارهاي
 و نوآورانه و خالق آموزش محيط از گيريبهره با و آموزش جديد هايروش با دانشجويان

 تدريجي، و پرورشي صورتبه و كافي زمان با ديدهآموزش و توانمند يانمرب و اساتيد
 شوند. تربيت كارآفرينانه

 توانمند، التحصيالنفارغ تنهانه كه است اين كارآفرين دانشگاه اصلي كاركردهاي از يكي
 هايمدل كارآفريني، آموزش روي نيز خود بلكه دهد، جامعه تحويل و تربيت نوآور و خالق
 نه باشد مؤلف زمينه اين در و كرده كار كارآفريني ةحوز در آموزشي هايبسته و يآموزش
 كننده.مصرف صرفاً

 دانش سازيتجاري
 ميعل سيستم براي است. دانش سازيتجاري كارآفرين، دانشگاه كاركردهاي ترينمهم از يكي

 و شدهگرفته ياد كه هاييتوانايي و هادانش از بسياري كه كنيممي مشاهده دانشگاهي و
 مهندسان داراي كه هاييبنگاه بينيممي ،همچنين شوند.نمي وارد اقتصاد در اند،آمده دستبه
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 حتي كه كنندمي توليد چشمگيري هايدانش اوقات گاهي هستند، يك ةدرج دانشمندان و
 سمت به را خود راه و شودمي تلف ايگونه به دانش اين اما كنند؛مي ثبت نيز را آنها

 و حشر مفاهيم در چيز يك كه رسدمي نظر به كند.نمي پيدا جديد تكنولوژي و محصوالت
 بين ةفاصل كه است عاملي چيز اين ندارد. وجود مشابه مفاهيم و دانش مديريت دانش، نشر

 كندمي پر را فاصله اين كه شخصي به و كارآفريني را عامل اين ما كند.مي پر را عمل و دانش
  گوييم.مي كارآفرين
 ةوظيف و داشتند آموزشي رويكرد بيشتر هادانشگاه اول نسل شد گفته قبالً كه طورهمان

 و پژوهشي رويكرد بيشتر هادانشگاه دوم نسل دانستند.مي دانشجويان آموزش را خود اصلي
 ارآفرينك هايدانشگاه توانمي را هادانشگاه سوم نسل دارند. دانش توليد نوعي به و مقاله ةئارا

 به هادانشگاه اين اينكه نه البته است. دانش سازيتجاري آنها اصلي ةمشخص كه دانست
 عنوانبه هافعاليت آن انجام ضمن بلكه ،پردازدنمي پژوهشي و آموزشي هايفعاليت
 بر امروز بنياندانش اقتصاد و رقابتي دنياي در را خود اصلي رويكرد پايه، هايفعاليت
 اند.داده قرار انشد سازيتجاري

 ةتوسع عامل تواندنمي خود خودي به تحقيقاتي مراكز و هادانشگاه در شدهتوليد دانش
 در فقط دانش اين كه ميمادا شود. سرانه درآمد و ناخالص توليد افزايش و اقتصادي

 پيشرفت و تغيير عامل تواندنمي بماند، پژوهشي نهادهاي و درس هايكالس و هاآزمايشگاه
 باشد. جوامع

 و است گرفته قرار كيدأت مورد اخير تحقيقات و مطالعات در جدي صورتبه موضوع اين
 است. شده انجام هادانشگاه در دانش سازيتجاري به كمك جهت در زيادي هايفعاليت

 نمونه چند به كه گرفته انجام خصوصاين در هاييحركت اخير سال چند در نيز ما كشور در 
 شود:مي شارها آنها از

 .كاراد) طرح براساس( هادانشگاه در كارآفريني مراكز و كارآفريني ةكميت ايجاد .1
 .رشد مراكز ايجاد .2
  .اختياري صورتبه كارآفريني واحدي 2 درس گنجاندن .3
 .فناوري و علم هايپارك ايجاد .4
 .مدتكوتاه كارآفريني آموزشي هايدوره برگزاري .5
 .دانشگاه و صنعت ارتباط دفاتر .6
 هايحلقه مانند بايد گيردمي صورت حوزه اين در كه هاييفعاليت ةكلي كهآنجائي از لبتها

 به فقط تواننمي كنند، حمايت همديگر از جريان يك ةمثاب به و هبود ارتباط در هم با زنجير
 دروني اعتقاد و باور عدم دليل به ما كشور در متأسفانه نمود، اكتفا هافعاليت از يكي انجام

 فقط و فرمايشي و نمايشي صورت به هافعاليت ةعمد موضوع، اين به هادانشگاه سئولينم
 ميعمو روند در چشمگيري ثيرأت تاكنون بنابراين و شودمي انجام تكليف رفع جهت

 است. نداشته كشور هايدانشگاه
 به آن بودن غيرتجاري يا تجاري از نظرصرف دانشگاه در شدهتوليد فناوري و دانش

 بزمن است. ميعمو و خصوصي بخش هايسازمان و صنعت به انتقال قابل گوناگون هايشكل
 است: كرده معرفي فناوري انتقال فراگرد براي را گوناگون ارتباطي راه هشت
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 براي شدهواگذار امتيازهاي .3 ،هااختراع حق .2 ،شده منتشر هاينوشته و هامقاله .1
 نيروي ةمبادل .6، ميغيررس هايروش .5 ،فناوري جذب .4، فكري هايدارايي از برداريبهره

 زايشي. هايشركت ايجاد .8 و محل در فناوري ةئارا .7 ،انساني
 برگزاري اي،مشاوره هايخدمت ةئارا خدمات، و محصوالت ةتوسع در صنعت با مشاركت

 هايفناوري غالاشت بر مبتني اقتصادي هايشركت ايجاد صنعت، بخش كاركنان با هاجلسه
 دانش انتقال ديگر هايراه جمله از نيز آن نظاير و صنعت با مشترك هايپژوهش دانشگاه،
، خانلو ندير و پورعزت ،پورعزت( است شده اشاره آن به گوناگون هايتحقيق در كه هستند
1389(. 
 نشگاهدا پنج در دانش تجاري انتقال الگوهاي و هاروش بررسي با تحقيقاتي كار يك در
 از آمده دستبه نتايج لندن) سلطنتي كالج كمبريج، آكسفورد، ييل، هاروارد،( جهان معتبر

 در استادان براي انگيزاننده هايسياست انتخاب است: صورت اين به خبرگان نظرسنجي
 و هادانشگاه در دانش سازيتجاري تشويق براي اهميت باالترين داراي درآمد توزيع

 ساختارهاي ايجاد مالي، هايحمايت سازي،شبكه هايضرورت و بوده هيدانشگا كارآفريني
 فيزيكي هايحمايت و داده تشكيل را بعدي هاياولويت ترتيب به استادان عمل آزادي و الزم
 .)1389، خانلو ندير و پورعزت ،پورعزت( دارد هاضرورت ساير به نسبت را اهميت ترينكم

 از خارج مقررات و قوانين هم بايد هادانشگاه در نشدا كردن تجاري سازيزمينه براي
 و شوند اصالح جهت اين در دانشگاه داخل قوانين هم و محيطي عوامل عنوانبه دانشگاه
 شود. داده هادانشگاه اساتيد و مديران به بيشتري عمل آزادي

 ارتقاء ةنحو كنوني رويكرد در كه است اين مانده، مغفول خصوصاين در كه نكاتي از يكي
 و شودمي سنجيده مقاالت توليد اساس بر عموماً اساتيد پژوهشي و ميعل امتيازات و اساتيد
 باعث موضوع اين و اندنشده قايل سازيتجاري جهت در اساتيد هايفعاليت براي نقشي

 است. شده مقاله ةئارا سمت به اساتيد بيشتر گرايش
 با كه طلبدمي و هستيم راه ابتداي رد هنوز كشور در دانش سازيتجاري خصوص در 

 فعال براي هادانشگاه از جدي ةمطالب و حوزه اين در پيشرفته كشورهاي تجارب از الگوبرداري
 انداخت. راه هادانشگاه در را جديدي موج سازيتجاري ةحوز در شدن

 وده،ب مالي و فيزيكي هايحمايت بر مبتني بيشتر كه تاكنون شده انجام كارهاي برخالف
 هستند دانشجويان و اساتيد همان كه انساني منابع رويبر بيشتر بايد كه رسدمي نظر به

 سهام،( انگيزشي عوامل آن در كه نمود طراحي را ميسيست و كرد تمركز پيش از بيش
 باشد. شده بينيپيش دانشجويان و محققين و اساتيد براي و...) درآمد معنوي مالكيت

 هايشركت به معنوي مالكيت و اختراع ثبت حق واگذاري طريق از هم هادانشگاه
 به توانندمي هادانشگاه خود هم و كنند كمك دانش سازيتجاري به توانندمي خصوصي،

 كنند. اقدام نوآور نوپاي كارهاي و كسب و بنياندانش هايشركت تأسيس
 عمل در و هستند ياقتصاد هايبنگاه داراي خود جهان معتبر هايدانشگاه از بسياري

 به را خدمات ةئارا و توليد و كار و كسب فضاي و نموده برقرار را دانشگاه و صنعت ارتباط
 زمان همان از طريق اين از و اندكرده تبديل خود دانشجويان كاوش و تحقيق و درس كالس

 و پرداخته يكارآفرين تمرين به خالقانه و نوآورانه هايفعاليت انجام با دانشجويان دانشجويي،
 كسب و مناسب بسيار ةزمينپيش با ،بنابراين .چشندمي را ثروت كسب و موفقيت شهد

 شوند.مي خارج دانشگاه از كار و كسب يك شروع براي الزم مديريتي و ميعمو هايمهارت
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 و محققين اساتيد، سهامداري و مشاركت با بنياندانش هايشركت از بسياري البته
 آن سازيتجاري و دانش كسب بين ايفاصله هيچ بنابراين و شودمي لتشكي دانشجويان

 او حضور شاهد هم باز دانشجو التحصيليفارغ از پس حتي توانندمي هاشركت اين و نيست
 باشند. سهامدار و شريك عنوانبه

 كارآفرين دانشگاه
 و شده جامان زيادي هايبحث كشور در گذشته سال چند در كارآفرين دانشگاه به راجع
 دانشگاه نام كه مطلوب وضعيت اين با زيادي ةفاصل حاضر حال در شد ذكر كه طورهمان

 اين به حركت كه است اين اصلي نگراني و داريم بگذاريم، كشور هايدانشگاه بر كارآفرين
 است. نگرفته صورت حركتي اصالً جاها بعضي در و بوده كند بسيار نيز سمت

 »كارآفريني هايدانشگاه ايجاد هايشيوه« كتاب نوشتن با 1998 سال در كالرك برتون
 كرده گيرينتيجه اينگونه و داده قرار دقيق بررسي و بحث مورد مفصل طوربه را موضوع اين

 غيرقابل ةآيند و سرآمده به ديگر جهان سراسر در هادانشگاه ايستاي و ثابت دوران كه است
 گذار ةدور وارد تدريجي صورت به آنها تا كندمي ايجاب جديد نيازهاي از از مملو و بينيپيش
 روش شش و است نوآوري و خالقيت گذرگاه ةآيند به عبور گذر تنها ميان اين در و شوند

 نموده: توصيه هادانشگاه به كليدي
 .جديد وضعيت به فعلي وضعيت براي راهي يافتن به نياز .1
 .متنوع درآمدي ةزمين يك ايجاد .2
 .گرانگيزش آموزشي هايروش از استفاده .3
 .يافته سازمان و يكپارچه كارآفريني و فرهنگ از گيريبهره .4
 .گسترده ايتوسعه محيط يك بينيپيش .5
 .هوشمند هدايت مركز يك ايجاد .6

 معنوي مالكيت توليد كارآفريني يهادانشگاه ذاتي مأموريت كالرك آقاي نگاه از ،واقع در
 .)1383، شهيدي فالح و شيرازي پرهيزكار،(شدبامي جديد هايشركت به آن انتقال و

 گونهاين را نوين هايدانشگاه ،21 قرن براي عالي آموزش جهاني اندازچشم در يونسكو
 منظوربه عالي آموزش در كارآفريني هايمهارت آن در كه جايگاهي است: كرده توصيف
 يابد.مي توسعه كار، ندگانايجادكن به شدن تبديل جهت و التحصيالنفارغ يهاقابليت تسهيل

 و اول نسل هايدانشگاه ةيافتتكامل كه هستند معروف سوم نسل دانشگاه به هادانشگاه اين
 باشند.مي دوم

 و جامعه با فاصله با و ايزوله حالت از كه است دانشگاهي كارآفرينانه، يا سوم نسل دانشگاه
 صنعت با يافته سازمان و هوشمندانه ارتباط در كامل طوربه سازماني به و شده خارج صنعت

 و نيازي( است كرده تبديل آنها واقعي نيازهاي رفع و شناسايي جهت در ويژهبه جامعه و
 .)1386 نصرآبادي،

 خود، ةرشت تخصصي معلومات و دانش داشتن بر عالوه كارآفريني دانشگاه التحصيلفارغ
 كارآفريني هايمهارت و و...) ارتباطات ،اينترنت انگليسي،(زبان ميعمو هايمهارت داراي

 نيز و...) شركت تشكيل چگونگي و بازار و فروش با آشنايي مذاكره، يابي،فرصت يابي،ايده(
 به خود فردي توانايي و دانش از گيريبهره با دانشگاه، از بيرون محيط در تواندمي و باشدمي
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 و درآمد كسب منشأ و نموده اقدام زماني)سا مستقل، خوداشتغالي،( كارآفريني انواع از يكي

 شود. جامعه براي فرهنگي و اجتماعي فوايد و خود براي ثروت
 از عمدتاً كه باال تكنولوژي با صنايع و محوردانش اقتصاد با امروز دنياي در كه آنجا از

 هايسرمايه اهميت هستيم. روهروب شود،مي ناشي )R&D( توسعه و تحقيق واحدهاي
 و است فيزيكي هايسرمايه از بيشتر بسيار و...) هارويه فني، دانش انساني، منابع( سنامحسو

 و تحقيقاتي مراكز و هادانشگاه است. زده هم به نيز را صنعتي حسابداري قواعد نوعي به شايد
 و بزنند دست سازيتجاري و كارآفريني به بايد خود درون در اينكه ضمن بايد پژوهشي

 نوعي به بايد بلكه باشند، بنياندانش هايشركت و جديد خدمات و حصوالتم توليد مبتكر
 بين تنگاتنگي ارتباط و كرده رهبري نيز دانشگاه از بيرون در را نوآوري و خالقيت جريان
 نمايند. ايجاد تحقيقاتي و دانشگاهي مراكز و توليد صنعت

 جاي كمكم بايد ما شورك در آن ةزمينپيش فرهنگي موانع و ثروت و علم بين كشيخط
 رفاه خود دنبال به كه بدهد آفرين ثروت دانش و علم و ثروت و علم تلفيق به را خود

 به را زندگي هايشاخص ارتقاء و سرانه درآمد و توليد افزايش اقتصادي، ةتوسع اجتماعي،
 آورد.مي ارمغان
 
 است: استوار پايه چهار بر كارآفريني دانشگاه )،2005(همكاران و اتزكوتيز نظر از
 و زمين قبيل از فيزيكي، هايدارايي شامل دانشگاه، هايدارايي بر قانوني كنترل .1

 تحقيقات. از ناشي فكري هايدارايي و ساختمان
 مراكز و دهيليسانس پتنت، ثبت طريق از فناوري انتقال براي سازماني هايظرفيت .2

 رشد.
 .دانشجويان و تيداسا مديران، بين كارآفرينانه هايويژگي وجود .3
 كارآفرينانه راهبردي اندازچشم كارگيريبه و تدوين در دانشگاه رهبري توانمندي .4

 .)1390ديگران، و (خريدار

  گيرينتيجه و بحث
 كنيم ذكر را كارآفريني دانشگاه يك اصلي رويكردهاي خالصه صورتبه بخواهيم اگر
 هايبرنامه و هافعاليت ةكلي بايد كه كرد اشاره اصلي مأموريت و وظيفه 3 به توانيممي

 شود: داده جهت آنها تأمين جهت در دانشگاه
 معنا اين به باشد. كارآفرينانه سازماني فرهنگ با سازمان يك بايد كارآفرين دانشگاه .1

 خالق، سازمان يك سمبل و كرده نهادينه را موضوع اين خود درون در دخو كه
 موجبات طريق اين از تا باشد سازماني پذيريانعطاف و فناوري بر متكي و نوآورانه

 كاركنان و دانشجويان اساتيد، كه خود سازمان افراد استعدادهاي بروز و شكوفايي
 نمايد. فراهم را باشندمي

 كه خود هايورودي بايد كنيم فرض سيستم يك ةمثاب به را كارآفرين دانشگاه اگر .2
 ةپروس در و دانشگاه در ضورح مدت در را باشدمي اساتيد و دانشجويان همان

 و كارآفرين و توانمند التحصيالنفارغ آن خروجي كه نمايد تربيت نحويبه دانشجويي
 ايجاد خود براي بتوانند هم كه باشند كارآفريني مشاوران و نوآور اساتيد همچنين
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 در كارآفريني فرايند ةكنندتسهيل و كاتاليزور عنوانبه اينكه هم نمايند، رفاه و ثروت
 باشند. جامعه

 به پژوهش، و آموزش رسالت به توجه ضمن كارآفرين دانشگاه دانش؛ سازيتجاري .3
 خدمات و محصول ثروت، صنعت، به آن تبديل و شده توليد دانش سازيتجاري دنبال

 و محققين و اساتيد هم و دانشگاه خود هم سازيتجاري اين رهگذر از و باشدمي
 طرق به توانندمي دانشگاه از بيرون هايشركت هم و شوندمي منتفع دانشجويان

 شوند. شريك دانشگاه با و شده وارد پروسه اين در مختلف

  منابع
 فـيض  عليرضـا  ةترجم اول، جلد كارآفريني، )،1385( پي مايكل پتيرز، دي؛ رابرت هيسريچ،

 شريف. صنعتي دانشگاه انتشارات تهران: دوم، چاپ ياري، تقي حميدرضا و بخش
 www.asriran.ir ايران. عصر اينترنتي سايت از نقل به ،2011فوربس، ريهنش

 1380 كاراد)، طرح(كشور هايدانشگاه در كارآفريني ةتوسع طرح
 جمهـوري  ةسـال بيسـت  انـداز چشـم  سند چارچوب در توسعه پنجم ةبرنام كلي يهاسياست

 .ايران مياسال
 در پـژوهش  ةنامـ فصـل  دو ،»دانشـگاهي  نيكـارآفري  و دانـش  پذيريانعطاف« يوهان، روپكه،

 .1 ش كارآفريني،
 بنـدي اولويـت  و شناسـايي « )،1389( سـميرا  خانلو، ندير آرين؛ پور،قلي اصغر؛ علي پورعزت،

 دوم، سـال  كـارآفريني،  ةتوسـع  ةنامفصل ،»هادانشگاه در سازيتجاري در اثرگذار عوامل
 .35-66 صص هفتم، ةشمار
 در كـارآفريني  آمـوزش « )،1383( عطيـه  شـهيدي،  فـالح  قباد؛ ي،شيراز مرتضي؛ پرهيزكار،

 دانشگاهي. جهاد التحصيالنفارغ اشتغال همياري سازمان ،»هادانشگاه
 ملـي  همـايش  ،»كـارآفرين  دانشـگاه « )،1386( محمـد  نصـرآبادي،  كاركنان محسن؛ نيازي،

 .1386 اسفند سمنان، دانشگاه كارآفريني، و عالي آموزشي
 نقـش  بـر  تحليل« )،1390(محمدحسن صالحي، بچاري مريم؛ بقمچ خريدار ه؛فاطم خريدار،

 دانشـجويي  كنفـرانس  نخسـتين  ،»هـا چـالش  و نيازها دانشگاهي، كارآفريني در دانشگاه
 تهران. دانشگاه كارآفريني ةدانشكد ،1390 مهرماه كشور، در كارآفريني

 



 
 

آموزي و مهارتبه سوي ميدانشگاه نسل سوم؛ گا
 آفريني در كشوراشتغال

 سميرا ابراهيم پور كومله1 
 سروش قبادي2 
 كاميان خزايي3 

 چكيده 
ه و در عين حال درآمدزا از موضوع اشتغال و دستيابي افراد به شغل مورد عالق

ي كشور بايستي اهشود. امروزه، دانشگاهميترين نيازهاي يك جامعه محسوب اساسي
ي هاكارآفريني و افزايش قابليت ةو در پي آن پديدآموزي مهارتضرورت توجه به 

خود قلمداد كنند. يكي از ة ي عمدهاكارآفرينانه در دانشجويان را از اهداف و رسالت
كارآفريني، توجه به آموزش متناسب با نياز روز صنايع  ةي بنيادي جهت توسعهاگام
و مراكز  هااي، دانشگاهالتحصيالن مراكز فني و حرفهسوي ديگر، جذب فارغ باشد. ازمي

يي است كه بخش هاو ويژگي هاآموزش عالي كشور در بازار كار منوط به داشتن توانايي
توان اذعان ميحال، ناي جاد گردد. بااي بايست در طول دوران تحصيلميآنها  ةعمد

كارآفريني و آموزش  ةي كه همانا تقويت روحيسازي كارآفريننمود كه فرهنگ
باشد، به ميو مراكز آموزش عالي  هازايي در دانشگاهي كارآفريني و اشتغالهامهارت

ن پژوهش كه با اي ن رو، دراي شود. ازمين معضل حاد مطرح اي عنوان راه حلي براي
انجام رسيده است، بررسي مباني نظري و ادبيات پژوهشي پيرامون موضوع تحقيق به 

ترين ابزار توليد شغل و كاهش ميزان بيكاري نزد كارشناسان و عنوان مهمكارآفريني به
صنايع در  ةعنوان موتور محركگذاران كشور اهميتي چشمگير يافته است و بهسياست

ي نسل سوم هاجامعه نقشي اساسي دارد. در قرن حاضر دانشگاه ةروند بالندگي و توسع
واحدهاي درسي تحت عنوان آموزش كارآفريني  ةئي كارآفرين با اراهادانشگاهيا همان 

بلند بردارند كه وجود ميتوانند در جهت كاهش نرخ بيكاري و خود اشتغالي گامي
تواند بيش از هر عامل ديگري به مياساتيد كارآفرين در چنين فضاهاي آموزشي 

 ك نمايد. كارآفريني در ميان دانشجويان كم ةتقويت روحي
 

زايي، دانشگاه نسل سوم، دانشگاه كارآفرين، كار آفريني، : اشتغاليكليد واژگان
 آموزي.مهارت

                                                                                                                
              ريزي آموزشي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،شناس ارشد برنامه. كار1

Email:samiraebrahimpour@yahoo.com                                                                                                     
 شناسي باليني، دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،. دانشجوي روان2

Email:soroush.nashmil@yahoo.com                                                                                                 
                 Email:kamian44@yahoo.com. عضو هيأت علمي گروه علوم تربيتي، دانشگاه آزاد اسالمي واحد چالوس،  3
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 مقدمه
در  هاالتحصيل از دانشگاهاند كه دانشجويان فارغاشتغال نشان داده ةدر زمين هاپژوهش

ن چگونگي و همچو مين موضوع به مفاهياي نيجريه چندان براي كاركردن آماده نيستند.
التحصيالن دانشگاهي با هم مربوط وري فارغميزان ارتباط آموزش دانشگاهي، استخدام و بهره

التحصيالن جهت ورود به بازار كار مطرح شود. يكي از داليلي كه براي عدم آمادگي فارغمي
عدم  ي مورد نياز بازار كار است.هاي دانشگاهي با مهارتهاشده، عدم تطابق ميان مهارت

 هاي اكتسابي دانشجويان در دانشگاهها، وضعيتي است كه در آن، بين مهارتهاتطابق مهارت
در  هاي واقعي مورد نياز در بازار كار تفاوت وجود دارد. ميزان عدم تطابق مهارتهاو مهارت
يري، گ، تصميم1ي ارتباطات، فناوري اطالعاتهادرصد برآورد شده و در حوزه 6/60نيجريه 

اي مشاهده شده است. بازار كار ي عمدههاي كارآفريني، ضعفهاتفكر انتقادي و مهارت
نياز  هال بيشتر از ساير مهارتئتجزيه و تحليل كردن مسا ةنيجريه به نيروي كار ماهر در زمين

. ترين نياز را به آن داشتن كشور كمايداشته است. تفكر انتقادي مهارتي بود كه بازار كار
آنها  ةبه طور چشمگيري با ميانگين عرض هااين، ميانگين تقاضا براي هر يك از مهارتبرعالوه

ي مورد تقاضاي بازار كار، به قدر هاالتحصيالن دانشگاهي با توجه به مهارتمتفاوت بود. فارغ
يي هاتا مهارتاند ي نيجريه دستور دادههاكافي براي كار كردن آماده نبودند. بنابراين، دانشگاه

شود، ميالتحصيالن ديده اند، ولي كمبود آنها در فارغكه در بازار كار حياتي شناسايي شده
ي مورد تقاضاي بازار كار را هاافزايش يابند. همچنين، توصيه شده است كه والدين مهارت

ه ئتخاب رشته اراي الزم و مناسب را به فرزندانشان در هنگام انهابشناسند تا بتوانند راهنمايي
اشتغال فرزندان خود را فراهم آورند و جامعه نيز  ةنگر، زمينندهيآ دهند تا با انتخابي درست و

و  2پيتان( مين نمايدأدانشگاهي تالتحصيالن فارغبتواند نيروي كار مورد نياز خود را از بين 
 ).2012همكار، 
ويژه اكثر جوامع به كه در ابتداي بحث مطرح شد، مشكلي است كه در ايلهأمس

ي هاكشورهاي در حال توسعه وجود دارد. مشكل عدم تطابق و هماهنگي ميان مهارت
ي مورد نياز در بازار كار چيزي نيست كه فقط مختص هادانشگاهي با مهارتالتحصيالن فارغ

جوامع چنين مشكالتي وجود دارد و حتي شرايط فعلي جهان و  ةيك كشور باشد. در هم
ي هازند. بنابراين، الزم است تا با اتخاذ سياستمياقتصادي بيش از پيش بر آن دامن بحران 

التحصيل دانشگاهي و نيروي كار مورد نياز نوين و كارآمد مشكل بيكاري جوانان فارغ
ترين راهكارهاي حل معضل بيكاري و گام و ... حل شود. يكي از برجسته ها، سازمانهاشركت

ست؛ چنان كه هاجاد تحول در دانشگاهاي آفريني،و اشتغالآموزي مهارت برداشتن در جهت
ي هاكنار گذاشته شده است و دانشگاه هامحور بودن دانشگاهچندين سال است صرف آموزش

اند. ة ظهور گذاردهشوند، پا به عرصميآفرين ناميده محور كه به اختصار دانشگاه كاركارآفرين
آفريني در دنياي پيشرفته و مترقي امروز، محقق را مهارت و اشتغالاهميت و ضرورت كسب 

آفريني و اشتغالآموزي مهارتي نسل سوم در جهت هابر آن داشت تا به بررسي دانشگاه

                                                                                                                
1. IT 
2. Pitan 
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نترنتي به پژوهش اي و ايمروري و با استفاده از منابع كتابخانه ةبپردازد. لذا، پژوهشگر به شيو

ن مطالعه، دانش موجود در قلمرو دانشگاه كارآفرين را به اي ه است.ن زمينه اقدام نموداي در
گذاران و ساير ذي نفعان ديدگاهي مشترك كند، براي محققان، دانشگاهيان، سياستميروز 

 سازد.مينده فراهم يآ مناسب را براي تحقيقات ايكند و پيشينهميه ئارا
ها تنها صدور دهد كه وظيفة دانشگاهيهاي گذشته نشان مزايي در طول دههروند اشتغال

التحصيالن بيكار و بدون مهارت نيست؛ بلكه مدارك تحصيلي گوناگون و افزودن بر تعداد فارغ
التحصيالن را هايي است كه فارغها و مهارتها، نگرشها انتقال دانشوظيفة اصلي دانشگاه

ي ذهني و يدي توانمند سازد. هاي دولتي و غيردولتي، كارهابراي در اختيار گرفتن پست
ها در تربيت نيروي كار ماهر موجب شده است تا دنيا به گير و انكارناپذير دانشگاهنقش چشم

  ها بپردازند.يافته به ايجاد تغيير و تحوالت اساسي در دانشگاهويژه كشورهاي توسعه
محور بودند كه موزشها آها بدين صورت بوده است: در ابتدا دانشگاهروند تحوالت دانشگاه

ها نقش نامند. اين دانشگاههاي نسل اول ميهاي سنتي يا به اصطالح دانشگاهآنها را دانشگاه
هاي فناورمحور يا كردند. سپس دانشگاهاساسي در تربيت نيروي انساني متخصص ايفا مي

ليد علم نافع و ها در توها معرفي شدند. اين دانشگاهعنوان نسل دوم دانشگاهمحور بهپژوهش
هاي هاي نسل سوم با عنوان دانشگاهمرزشكني علوم، نقش داشتند. پس از آن دانشگاه

ها را از محور يا به اختصار دانشگاه كارآفرين پا به عرصة ظهور گذاشتند. اين دانشگاهكارآفرين
علوم و نامند كه عالوه بر ايفاي نقش در توليد علم نافع، مرزشكني اين جهت كارآفرين مي

عبارت توانند نيازهاي جامعه را رفع كنند. بهها و تربيت نيروي انساني متخصص، ميفناوري
ها ورودي و خروجي دانشگاه با توجه به نياز جامعه در حال و آينده در ديگر، در اين دانشگاه

نطبق بر كند و كامالً مريزي اقدام به جذب دانشجو ميشود و دانشگاه با برنامهنظر گرفته مي
 نياز جامعه است. 

هاي نسل اول تا دهة اول انقالب ادامه داشتند و هدف و وظيفة آنها، در ايران نيز دانشگاه
ها براي تدريس در التحصيالن اين دانشگاهة آموزش و صدور مدرك تحصيلي بود و فارغئارا

ور آماده هاي مديريتي در صنعت كشها يا مراكز علمي و براي پر كردن سمتدانشگاه
هاي نسل اول كشور به آموزش نيروهاي انساني جامعه جهت شدند. به طور كلي، دانشگاهمي

بخشي به آنان و افزايش سطح آگاهي افراد جامعه و تربيت نيروي انساني براي انجام آگاهي
هاي نسل دوم نيز، افزايش تعداد پرداختند. خروجي دانشگاهامور صنعتي و مديريتي مي

هاي نسل سوم نيز در كشور وظيفه ايران در ميان كشورهاي پيشرفته بود. دانشگاهمقاالت 
هاي كاربردي التحصيالني را به جامعه تحويل دهند كه دانش را در كنار پژوهشدارند فارغ

 آفرينند. گيرند و با نوآوري، كار ميخدمت ميبه
مينه همچنان فقدان گرفته در اين زهاي صورتمتأسفانه بايد گفت در كنار تالش

هاي كارآفرين به معناي واقعي كلمه، در ايران محسوس است. به بيان ديگر، امروزه دانشگاه
هاي ايران هنوز در كه دانشگاهاند، در حاليها تغيير كردهدر دنيا رويكردها نسبت به دانشگاه

اد است و در بعضي ها مازها در بعضي رشتهبرند. خروجي دانشگاهسر ميعمل در نسل اول به
هاي ديگر، مورد نياز خارج از كشور است و در ايران كاربردي ندارد. در چنين شرايطي رشته

كند، ولي اين دانشجو شود كه ايران دانشجوي مستعد و عالقمند تربيت مينتيجه اين مي
رت، صورود كه در اينماند يا براي استفاده از تخصص خود به خارج از كشور ميبيكار مي
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 هاي نو را از دست خواهد دادكشور، نيرويي جوان و متخصص، داراي مغزي پر از ايده
 ).1390نقل از خداداد شهري، رضايي، به(

 هاي كارآفرينعوامل مؤثر بر پيدايش و ظهور دانشگاه
در اين كشور برگزار شد كه  1هاي اسپانياكنفرانسي با عنوان كنفرانس دانشگاه 2003در سال 

ها يكي از محورهاي مورد بحث و بررسي آن بود. جدي به كارآفريني در دانشگاهتوجه 
چاپ رسيد، عوامل  به 2اساس گزارش جامعي كه از اين كنفرانس در خبرنامة آموزش عاليبر

 ):1383مرادي، حسن( هاي كارآفرين بدين قرارندمؤثر بر پيدايش و ظهور دانشگاه
به تقاضاهاي اجتماعي روزافزون براي برخورداري از  ها در پاسخگوييناتواني دانشگاه .1

 خدمات آموزشي عالي.
 ها در تأمين منابع مالي الزم.مشكالت دانشگاه .2
ها را ناگزير از بازنگري تغييرات اساسي در مفاهيم كار، كاال، بازار و درآمد كه دانشگاه .3

 كرد.هاي آموزشي خود ميبرنامه
عنوان هاي توليدي و خدماتي و الزام دانشگاه بهگسترش مفهوم پاسخگويي در سازمان .4

 خدمات علمي ـ پژوهشي به پاسخگويي در قبال جامعه. ةكنندهئسازمان ارا
ها در تربيت و رسمي به عنوان رقباي قدرتمند دانشگاهظهور مراكز علمي رسمي و غير .5

 آموزش نيروهاي انساني.
هاي ايزوله و داراي آفرين، دانشگاههاي كارتوان گفت كه ظهور دانشگاهمي ،در مجموع

هايي تبديل كرده است كه در ارتباط هوشمندانه و فاصله با جامعه و صنعت را به سازمان
ويژه در جهت شناسايي و رفع نيازهاي واقعي آنها هستند. يافته با صنعت و جامعه و بهسازمان
كارآفرين را در تبيين ارتباط  هايگيري و توسعة دانشگاه) تاريخچة شكل1386( زادهابراهيم

كند در كشور آمريكا بيش از موضوع كارآفريني و دانشگاه كارآفرين پژوهش كرده و عنوان مي
 1978تا  1960ها تشكيل شده است. از سال مركز مطالعات كارآفريني در دانشگاه 100

افته است و شتاب بيشتري ي 1990دانشگاه كارآفرين ايجاد شده است و در دهة  140تعداد 
 دانشكدة كارآفريني رسيده است. 500در اين دهه به 

در بيشتر كشورهاي اروپايي مراكز مطالعات و تحقيقات كارآفريني تشكيل شده است. در 
ترين مركز شكل گرفتند. امروز، اصلي 70كشور انگليس، مراكز كارآفريني از ابتداي دهة 

هاي كارآفريني را در سه يل شده و دروس دورهتشك 3تحقيقاتي كارآفريني در دانشگاه دورهام
هاي كارآفرين در كشورهاي هند و كند. در آسيا نيز، دانشگاهكارشناسي ارشد اجرا مي ةرشت

كارآفريني را در  ةگسترد ةتشكيل شد و كشور مالزي نيز دو دور 1974فيليپين در سال 
است. در ايران نيز در محور سطح ملي اجرا كرد. سنگاپور نيز از اين موضوع غفلت نكرده 

ساله، يكي از عناوين اصلي به توسعة كارآفريني در نظام آموزش  20انداز چهارم سند چشم
عالي اختصاص يافته است. اين امر، حاكي از جايگاه ارزشمند و تأثيرگذار كارآفريني در عرصة 

 همان منبع).( عالي است آموزش
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  كارآفريني و دانشگاه كارآفرين

هاي اساسي دارد، باعث شده است تا محور دنياي امروز كه با گذشته تفاوتاد دانشاقتص
كنندة علم و دانش از نظر صنعتي توسعه يابند. پس، توجه به مراكز توليد كشورهاي توليد

وجه نبايد ها هستند، امري ضروري است و به هيچترين آنها دانشگاهدانش و فناوري كه مهم
كنيم، قدر جهاني كه در آن زندگي مي). هر1390آبادي، شفيع( يرندمورد غفلت قرار گ

هاي خالق و آفريننده نيز بيشتر و شديدتر شود، نياز به شناسايي و پرورش ذهنتر ميپيچيده
ترين همين دليل، در شرايط كنوني، مسألة خالقيت، نوآوري و كارآفريني از مهمگردد. بهمي
). كارآفريني موتور 1389نقل از جهانيان، نيكنامي، به( ي هستندل در قلمرو نظام آموزشئمسا

رو، در دنياي رقابتي امروز محرك اقتصادي كشورهاي پيشرفته و در حال توسعه است. از اين
هاي مهم نهادها و مراكز مختلف از كارآفريني يكي از دغدغه و مبتني بر دانايي، توجه به

طوري كه با تغيير و تحول در قوانين و مقررات و . بهها در سراسر دنياستجمله دانشگاه
هاي آموزش عالي نيز تالش نيازهاي بازار كار با هدف دستيابي به اقتصاد پيشرفته، نظام

هاي خود، با توسعة اقتصادي و بازار كار هماهنگ شوند و كردند با ايجاد تغييراتي در برنامه
ا، دانشجوياني تربيت نمايند كه قادر باشند پس از هدانشگاه ةبا اجراي طرح كارآفريني دربار

آموختگي، شغل جديد همراه با نوآوري و خالقيت ايجاد كنند. اين تحوالت مقدمة دانش
 هاي آينده در جهان، تحت عنوان دانشگاه كارآفرين شده استگيري محتوايي دانشگاهشكل

 ).1389شاهوردياني، (
همراه ك فرايند دو طرفه است؛ يعني كسب تجربه به با توجه به مطالب فوق، كارآفريني ي

انتقال دانش به محيط كار. در عمل كارآفريني دربرگيرندة فرهنگي است كه براي مواردي 
 ).1389شاهوردياني، ( همچون نيروي كار، دانش، جواني و انگيزة باالي كار، ارزش قايل است

هاي محيطي را شناسايي كنند، فرصتياساس، كارآفرينان كساني هستند كه نوآوري ماين بر
ها با پذيرش مخاطرات، محصول، روش و خدماتي را كنند و با تركيبي نو از منابع و فرصتمي
 دست آورندنوآوري سود نيز به ثبات و رقابتي، از ايندر محيط بي ءكنند تا ضمن بقاه ميئارا
زايش نوآوري، ارتقاء سطح فناوري، ترين آثار كارآفريني، اف). لذا، مهم1383مرادي، حسن(

افزايش تعداد اختراعات و ابدعات، توليد دانش فني، ايجاد شغل و در نتيجه، افزايش ثروت 
 ). 1382مشهدي، موسوي( ملي است

 ةئهاي كارآفرين، محققان به اراويژه دانشگاهها بهالعادة دانشگاهبا توجه به نقش فوق
عالي انداز جهاني آموزش اند. يونسكو در چشمشگاه پرداختهتعاريف گوناگون از اين نوع دان

جايگاهي كه در « گونه توصيف كرده است:وين را اينهاي نبراي قرن بيست و يكم، دانشگاه
التحصيالن و هاي فارغمنظور تسهيل قابليتهاي كارآفريني در آموزش عالي بهآن، مهارت

) دانشگاه 1389( شاهوردياني» يابد.سعه ميجهت تبديل شدن به ايجادكنندگان كار، تو
داند كه در سامانة توليد علم و هاي نو در آموزش عالي ميكارآفرين را از جمله رهيافت

) دانشگاه كارآفرين را 1390( آباديساز تحوالت اساسي شده است. شفيعفناوري، زمينه
ي شغلي هاالعات و مهارتبر آموزش مطالب نظري و ذهني، اطداند كه عالوه دانشگاهي مي

هاي مشيدهد، واقعيات بازار كار و خطه ميئرشتة تحصيلي مورد نظر را به دانشجويان ارا
شناساند، دانشجويان را در شناختن طور واضح و روشن به آنان ميشغلي جامعه را به

اي شغلي، ههنمايد و با برگزاري كارگاهايشان ياري ميها و محدوديتاستعدادها، رغبت



                                         پژوهش اندازو اشتغال در چشماي آموزش فني و حرفه
 

 

109 

دهد. او در تعريف ديگري از مهارت آنان را براي شكار شغل در آينده، عمالً افزايش مي
كه دهد: اول آن دانشگاه كارآفرين، معتقد است كه اين دانشگاه دو وظيفة مهم انجام مي

دهد و كارآفرينان آينده را تربيت روحية كارآفريني را در بين تمامي دانشجويان توسعه مي
هاي كند، مراكز رشد كسب و كار، پارككند. دوم آن كه خودش كارآفرينانه عمل ميمي

نمايد و ضمن درگير كردن دانشجويان در اين فناوري و مواردي نظير آن را ايجاد مي
 يابد.ها خود نيز به استقالل مالي دست ميسازمان

 هاي دانشگاه كارآفرينويژگي
ايجاد كارآفريني و تربيت افراد كارآفرين موجب شده است سزاي دانشگاه كارآفرين در هنقش ب

كارآفرين سازماني است كه  هايي را براي آن در نظر بگيرند. دانشگاهكه پژوهشگران ويژگي
 ).1389نقل از شاهوردياني، به 1كريستنس( ياد گرفتن و ياد دادن، دغدغة هميشگي آن است

هاي سنتي آيند؛ تشويقحساب ميشتري بهعنوان مدر دانشگاه كارآفرين دانشجويان به
طور يابد؛ اعضاي هيأت علمي و مديران بهكاهش اما موقعيت و جايگاه دانشگاه ارتقاء مي

 شوند؛ اين نوع دانشگاه ناگزير از ايجاد و كسب درآمد استتر مييكديگر نزديكروزافزون به
 ). 1389نقل از جهانيان، ، به2تنبرگ(

آفرين مورد حمايت قرار شود، افراد كاررآفرين، مشاغل جديد خلق ميدر يك دانشگاه كا
هاي صورت باز، افقي و معموالً غيررسمي است، از ايدهها بهگيرند، ارتباط افراد و گروهمي

گردد، ها تشكيل ميشود، جلساتي براي تبادل اطالعات و فعاليتجديد و خالق استقبال مي
گيري از تجارب گوناگون وجود دارد و نيروي انساني به و بهرهامكان دسترسي به بازار كار 

براين، در چنين دانشگاهي آيند. عالوهحساب ميترين منبع آن بهويژه دانشجويان با ارزش
شوند. واحدها ها موفق ميكشف ناشناختهپردازند و بهرقابت سالم با يكديگر ميدانشجويان به

هاي كاربردي گردند كه به افزايش مهارته ميئه، تدوين و اراطريقي تهيو مواد درسي نيز به
هاي مختلف، باور به خوداتكايي و هاي مديريتي در حيطهبرداري از مهارتعلمي و حتي، بهره

ها موقع از فرصتگيري به ها، بهرهپذيري، شناخت توانايينفس، خالقيت، مسئوليتاعتماد به 
 انجامدهاي گوناگون ملي و جهاني مينو براي چالش هايحل، راهةئو در نهايت ارا

 ).1390آبادي، نقل از شفيعصمدآقايي، ذبيحي و مقدسي به(
رود كه فرد دانشگاه كارآفرين انتظار ميهاي خاص و منحصر به با توجه به ويژگي

نظم و يافتگان دانشگاه كارآفرين، افرادي مصمم، سرسخت و متعهد به انجام كار باشند، تربيت
كاري بااليي داشته باشند، مشكالت خود را به شيوة عقالني و منطقي حل كنند،  انضباط

دچار ابهام و سردرگمي نشوند، از شكست نهراسند و آن را فرصت مناسبي براي شناسايي، 
طلبي، خطرپذيري، حساب آورند. استقاللاي روشن بهسوي آيندهتحليل مشكالت و حركت به

ري، توانايي مديريت و سازماندهي صحيح و رقابت سالم از ديگر خصوصيات خالقيت و نوآو
 ).1381نجفي، ؛ فيض1380رازليقي، ؛ پرخوان 1378صمدآقايي، ( آيدشمار مياين افراد به
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 پژوهش ةپيشين

)، تكوين و توسعة دانشگاه كارآفرين را بهترين و 1386( محمودي و سادات مقتدايي
اند كه موجب عملياتي شدن تعامل دانشگاه و صنعت دانستهترين روش توسعة اثربخش
 ةئ) در پژوهشي به منظور ارا2011( زاده و همكارانشود. سالمهاي دانشگاه ميفعاليت

در كنار تدريس سنتي و  هاي نسل سوم، براي دانشگاههاچارچوبي براي دانشگاه
ند. آنها با استفاده از تئوري انيز در نظر گرفته ميي پژوهشي، رسالت سوهاگيريجهت

) يك نگرش 4، نتايج3، خروجي2، فرايند1وروديIPOO (گيري از مدلو نيز با بهره هاسيستم
ه كردند. به اعتقاد آنان، دانشگاه كارآفرين ئي كارآفرين اراهادانشگاه ةسيستماتيك دربار

ي هاارآفرين شامل وروديعنوان يك سيستم پويا تعريف و توصيف شود. دانشگاه كتواند بهمي
ي كارآفريني و انتظارات هامنابع، فرهنگ، قوانين و مقررات، ساختار، رسالت، قابليت( خاص

يندهاي مديريتي، فرايندهاي آتدريس، پژوهش، فر( جامعه، صنعت، دولت و بازار)، فرايندها
جانبه و نوآوري، ندسازي، انتخاب، بودجه و فرايندهاي مالي، شبكه، تعامل چتداركاتي، تجاري

ثر در امتداد با ؤي مهامنابع انساني كارآفرين، پژوهش( ي تحقيق و توسعه)، خروجيهافعاليت
باشد. هدف ميي كارآفريني و مراكز كارآفريني) هاو اختراعات، شبكه هانياز بازار، نوآوري

 يش در راستاي تحققهاو قابليت هامنابع، توانايي ةكردن همدانشگاه كارآفرين، بسيج
 باشد.ميخود » 5رسالت سوم«

ي هامنظور بررسي ميزان استقالل دانشگاه) در پژوهشي به2010( و همكار 6آريك ويو
 ايدولت در امور دانشگاه، مداخله ةن نتيجه دست يافتند كه مداخلاي نسل سوم نيجريه به

، نظم و انظباط، هاانتصابغيرمنطقي نيست. دولت نيجريه هرگز سعي نكرده است تا روي 
درسي و تدريس، تحقيق و  ةعزل و نصب كاركنان، استانداردهاي قبولي دانشجويان، برنام

ن وجود، گاهي دولت در انتصاب اي ي دانشگاهي اعمال نفوذ كند. باهاانتشار مقاالت و انجمن
قليت، معرفي ي اهابندي براي گروهو عزل معاونان، پرداخت حقوق به كاركنان، سهميه

بخشي به موضوعات درسي و اعتبار ةي آموزشي جديد، تعيين استانداردها در زمينهارشته
ن كه طول اي ي تحصيلي وها، تعداد پذيرش دانشجويان، حذف و ادغام برخي دورههادوره

سال تحصيلي چقدر باشد، اعمال نفوذ كرده است. اغلب، دولت از قدرت خود جهت كنترل 
ي دولتي و كنترل كيفيت استانداردهاي علمي، تعداد دانشجوياني كه در هانجمننمودن ا
مين شود، أت هاكه بايد توسط خود دانشگاه ايشوند و سطح هزينهميپذيرفته  هادانشگاه
 نمايد.مياستفاده 

چنين » در زمان خودش ايدهاي دانشگاه كارآفرين:« با عنوان اي) در مقاله2010(7شاتوك
ي هاتفكر دانشگاه ةبر شيو ايثير عمدهأي كارآفرين تهاجاد دانشگاهاي تدالل نموده كهاس

 سسات و كنترل دولت داشته است.ؤتعادل مناسب ميان استقالل م ةاروپايي دربار
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ه أله پرداختند كه چگونن مساي ) در پژوهش خود به بررسي2011( و همكاران 1آمارال
 ةن راه به توسعاي ك دانشگاه كارآفرين تبديل كرد و ازي ها بتوان يك دانشگاه محلي رمي

ن بود كه ارتباط و اثرات همكاري دانشگاه اي اقتصادي منطقه كمك نمود. هدف پژوهش آنها
منطقه بررسي نمايند. نتايج پژوهش نشان داد كه هيچ مانع  ميو صنعت را از ديدگاه اهالي بو

 ةيي براي بهبود رابطهات وجود ندارد. همچنين، فرصتدانشگاه و صنع ةفرهنگي براي رابط
اقتصادي منطقه  ةروي توسع ميثير كأميان دانشگاه و صنعت شناسايي شد كه در گذشته ت

 داشتند.
، هاي سنتي دانشگاههااخير با تعريف مجدد از نقش ايي نوآوري ملي و منطقههاسياست

نمايند. ميبخشند و آنها را با هم تركيب ميسرعت ي كارآفريني در آموزش عالي هابه گرايش
كنند، اما مياقتصادي منطقه اشاره  ةدر توسع هامباحث علمي، گاهي به اهميت دانشگاه

در اقتصادهاي  هاادبيات پژوهشي جديدتر، به صراحت بر چگونگي دخالت مستقيم دانشگاه
ست و هال مشروط به ظرفيت دانشگاهطور كامبه ايشوند. چنين مداخلهميمتمركز  ايمنطقه
را براي  اين موضوع چالش قابل مالحظهاي با هم برابر نيستند، هادانشگاه ةجا كه هماز آن

ي هاو طراحي ميكند. به عبارت ديگر، سياست عموميجاد اي گذارانو سياست ميمباحث عل
آن، بدون  ةدهندبهتر عوامل تشكيلثير رسالت سوم را از طريق درك أسازماني نياز دارند كه ت

را به  2ن دو محقق معماري كارآفرينياي در نظر گرفتن زمينه، به حداكثر برسانند. بنابراين،
آفرين را با هم زا و تغيير دانشگاه كارعنوان پلي نظري و رويكردي عملي كه عوامل درون

 ).2010و همكاران،  3نلس( اندكند، معرفي نمودهميمتحد 
ي فني و مهندسي، هارشتهالتحصيالن فارغمنظور ترويج مشاغل كارآفريني در ميان به 

اجباري با عنوان  ايي فني و مهندسي در هندوستان، گذراندن دورههايكي از دانشگاه
التحصيل ن كه فارغاي دانشجويان در يك سال پيش از ميرا براي تما» مديريت و كارآفريني«

ن دانشگاه نشان داد كه اي است. همچنين، نتايج مطالعه روي دانشجويانشوند، در نظر گرفته 
و همكار،  4كومارا( ي كارآفريني دارندهاثير اندكي روي شايستگيأمتغيرهاي دموگرافيك ت

2010.( 
از دانشجويان تمايل  مي) نشان داد كه تعداد ك2010( و همكاران 5ي فرانكوهاپژوهش

 ميالي گام بردارند و اكثريت قريب به اتفاق آنها، هنوز تصمياشتغدارند تا در جهت خود
ي هاي اجتماعي و مشاركت در آموزشهااند. همچنين، مشخصات دموگرافيك، زمينهنگرفته

ثير ضعيفي أكه تناي ثيري در قصد و نيت كارآفريني دانشجويان نداشته و ياأكارآفريني هيچ ت
 اند.داشته

) حاكي از آن است كه 2008( و همكاران 6تحقيق حسيندست آمده در شواهد به
 هاي قومي، به لحاظ برخي ويژگيهاپوست و اقليتالتحصيل از جوامع سياهكارآفرينان فارغ

 ةهم همچون جنسيت، قوميت و زمان آغاز كسب و كارشان با هم تفاوت داشتند. تقريباً
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پيش از آن كه كسب و كار خود را به  پژوهش انتخاب شده بودند، ةعنوان نمونافرادي كه به

اندازي كسب و كار شخصي، دو راه بيندازند، براي كس ديگري كار كرده بودند. آنها براي راه
س خود باشند. ئيخواستند كه خودشان رمي. سرخ پوستان بنگالدشي 1قوي داشتند:  ةانگيز

، هانايدست آورند. عالوه برخواستند كه پول بيشتري بهمييب هم ئي اهل كاراها. آفريقايي2
در آن زمينه  شروع كرده بودند كه قبالً ايبيشتر از نصف افراد نمونه، كسب و كار را در زمينه

اندازي كسب و بودند. دو سوم از آنها هنگام راهجربه، دانش يا مهارت آن كار را كسب كرده ت
يك سوم آنها دوره و  خود مشورت كرده بودند و فقط ةكارشان با دوستان و خانواد

 ي مرتبط با كسب و كار را به اتمام رسانده بودند.هاآموزش
گذارند و در كشورهاي در حال توسعه، ميثير بسياري بر اقتصاد أي كارآفريني تهافعاليت

رو به التحصيالن فارغاساس، نياز به كارآفريني براي  ناي باشند. برميتر كارآفرينان بسيار مهم
را در  ميي شخصيتي نقش مههانشان داده كه بعضي از ويژگي هاش است. نتايج بررسيافزاي

كنند. همچنين، دانشجويان داراي مينيت دانشجويان براي تبديل شدن به كار آفرين بازي 
 ).2011و همكاران،  1ارتونا( تحصيالت عاليه قصد بيشتري براي كارآفرين شدن دارند

 ين در توسعة صنعتي كشورهاي كارآفرنقش دانشگاه
توسعه داراي چندين ويژگي مشخص است كه عبارتند از: پويايي، استمرار، چندبعدي و 

محوري. عوامل مؤثر و شرايط الزم براي تحقق توسعه نيز اي بودن، هدفمندي و انسانمرحله
داري هعبارتند از: سرمايه، تجهيزات و مواد اوليه، سهولت دسترسي به اطالعات، جذب و نگ

). از 1375شبلي، ( گذاري و مديريت صحيحنيروي انساني متخصص، سازماندهي و سياست
ها يكي از مراكز انكارناپذير بوده است. دانشگاه هابتداي تاريخ تا به امروز نقش انسان در توسع

شوند. براي توسعة مهم تأمين و تربيت نيروي انساني ماهر و متخصص كشور محسوب مي
ها و اي از دانشكشوري وجود تعدادي نيروي انساني شايسته با مجموعهصنعتي هر 

هاي هاي عملي ضروري است؛ زيرا زندگي در مجاورت ماشين مستلزم داشتن قابليتمهارت
 ،بايست توسط آموزش فراگرفته شود و توسط تجربه بهبود يابد. بنابرايناي است كه ميويژه
ها به اي وجود ندارد و دانشگاهي، امكان تحقق هيچ توسعهتوان گفت كه بدون نيل به دانايمي

شده نيز شرطي كه عالوه بر تربيت نيروي انساني ماهر بر كاربردي كردن مطالب آموخته
 كننداي در توسعة كشور ايفا ميتأكيد نمايند يا به اصطالح كارآفرين باشند، نقش عمده

 . )1390آبادي، فيوضات و دانشي به نقل از شفيع(
هاي امروزه در كشورهاي صنعتي، آموزش كارآفريني، بخش قابل توجهي از برنامه

ها اين است كه آموزشي دانشگاه را به خود اختصاص داده است. هدف اين آموزش
رو در هاي خصوصي باشند؛ از اينالتحصيالن بتوانند مؤسسان و بنيانگذاران شركتفارغ
خصوص آموزش كارآفريني همچون يك رشتة جديد ، تحقيق در 1990هاي اولية دهة سال

هاي آموزشي كارآفريني نه تنها جاي خود را در بستر دروس مورد توجه قرار گرفت. دوره
هاي مختلف تحصيل از ابتدايي اند، بلكه در دورههاي مختلف باز نمودهدانشگاهي و در رشته

دنبال بهبود و انگيزش ها بهرهاند. اين قبيل دوتا دبيرستان نيز مورد توجه قرار گرفته

                                                                                                                
1. Ertuna 
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 پذيري، تعهد بهجويي، تمايل، مخاطرههاي افراد همچون تمايل به استقالل، فرصتگرايش
  ).1389جهانيان، ( باشندكار، تمايل به حل مشكالت و لذت بردن از عدم قطعيت و ابهام مي

، 1380اما، در دهة  در ايران تا شروع برنامة سوم توسعه توجهي به كارآفريني نشده است؛
هاي طرح توسعة كارآفريني در دانشگاه ةنامكارآفريني مورد توجه قرار گرفته است و آئين

 ها ابالغ شد.كشور تهيه و براي اجرا به دانشگاه
ها از جمله هاي كارآفريني و لحاظ كردن درس كارآفريني در همة رشتهايجاد دانشكده

از جملة آن است.  1382دانشكدة كارآفريني در سال مفاد مهم اين ابالغيه است. تشكيل 
جديدي نيست. اين موضوع از  ةبنابراين، فعاليت كارآفريني دانشگاه به مفهوم كلي، پديد

ديرباز نظير قرن هفدهم در علوم پزشكي آلمان رخ داده بود. در قرن نوزدهم از سوي 
گاه متفاوت مورد توجه قرار گرفت و روارد با نها و دانشگاه MITدانشمندان فعال در انستيتو 

 ةها از جمله دانشگاه استنفورد اين الگو باز مهندسي شد و با ورود به هزاردر ساير دانشگاه
هاي سوم، گسترش يافت و جهاني گرديد. كارآفريني اهداف خاصي را مدنظر دارد كه در طرح

هاي كشور آفريني در دانشگاهطرح توسعة كار«ة نامگيرد. براساس آئينقرار مي توسعه مدنظر
 شود، اهدافي به شرح زير مدنظر قرار گرفت: كه به اختصار كاراد گفته مي» 1381در سال 

 روحيه و فرهنگ كارآفريني و تالش در جامعة دانشگاهي؛ ترويج، ترغيب و ارتقاء �
 ؛روحيه و فرهنگ كارآفريني و تالش در جامعة دانشگاهي ءترغيب، جذب و ارتقا �
 ؛هاي كارآفريندانشگاهي به آموزش دوره ةو جذب جامعترغيب  �
هاي كارآفريني، محيط و گسترش تحقيقات تفصيلي در خصوص كارآفرينان، طرح �

 هاي مرتبط با توجه به شرايط و مقتضيات ايران.فضاي كارآفرينان و ساير زمينه
ر رونق سازي جامعة دانشگاهي در مورد كارآفريني، كارآفرينان و نقش آنها دآگاه �

 ).1389شاهوردياني، ( اقتصاد و ايجاد اشتغال و رفاه
تي به دستاوردهاي بسيار اكنون كشورهاي دنيا با استفاده از علوم نانوئي، بيوتي و آيهم

اند كه در ايران با وجود استفاده فتههاي اقتصادي و درآمدزايي دست ياخوبي در حوزة فعاليت
عنوان علم هزارة سوم و رسيدن به اهداف چهارم و پنجم توسعة كشور، تاكنون از اينترنت به 

صورت  ICTو  ITگيري در زمينة توسعة كارآفريني و اشتغال در بخش پيشرفت چشم
وص صنعت و دانشگاه توجهي كه در خص). نكتة قابل1389فقيه به نقل از ايرنا، ( نگرفته است

اند و اين موضوع باعث بازماندن در ايران وجود دارد، اين است كه صنايع مدرن كشور وابسته
شود و قهر بودن صنعت و دانشگاه در كشور باعث شده كه با وجود داشتن از پيشرفت مي

 هزار متخصص بيكار در كشور وجود 700اكنون حدود هاي خالق و مبتكر در كشور، همذهن
 ).1390داد شهري،خدا( داشته باشد

ها مورد توجه آموزش و تعليم كارآفريني بايد در تمام سطوح آموزش و پرورش و دانشگاه
درصد است و  8/6قرار گيرد. آموزش كارآفريني اجباري در دوران دبيرستان در ايران حدود 

ت. اين آمار هاي كارآفريني در كشور در سطح مناسبي نيسدهد كه آموزشاين نشان مي
محور است و چندان به كسب بيانگر آن است كه نظام آموزش و پرورش ايران بيشتر دانش

كنند، به مقولة كه كشورهايي كه به سمت توسعه حركت ميآن دهد. حالمهارت اهميت نمي
اي دارند. ايران نيازمند نظام جامع آموزش كارآفريني است كه اين نظام كارآفريني توجه ويژه

هاي آموزشي، افزارها، اجراي دورهايد نيازسنجي، تدوين و تهية منابع استاندارد، توليد نرمب
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هاي پس از آموزش را دنبال كند. فرايند آموزش كارآفريني نيازمند شناخت ارزيابي و حمايت

سازان اختصاصي گيران و تصميمدقيق الگوي توسعه و پيشرفت كشور و همگرايي تصميم
 ).1389هري، به گزارش ايرنا، سپ( كشور است

 هاي نسل سومهاي كشور به دانشگاهراهكارهايي جهت تبديل دانشگاه
هاي كارآفرين نه تنها بر عناصر دانشگاهي همچون دانشجويان، مديران و اساتيد ايجاد دانشگاه

رت عباگذارد بلكه بر جامعه، رشد و پيشرفت فرهنگ كارآفريني اثرات مثبتي دارد. بهاثر مي
كند. ها رشد نميههاي كشور كارآفرين نباشند، كارآفريني در دانشگاكه دانشگاهزماني ديگر، تا
نه اين كه  ،هاي نسل سوم به معناي واقعي آن تبديل شوندهاي كشور بايد به دانشگاهدانشگاه

هستند هاي كارآفرين حقيقي تنها نام دانشگاه نسل سوم يا كارآفرين را يدك كشند. دانشگاه
توانند نياز جوامع در حال توسعه و پيشرفته را تأمين نمايند؛ اما، آيا ساختارهاي كه مي

ها، ساختارهاي اقتصادي با مفاهيم ها، دانشگاهمختلف اجتماعي، آموزش و پرورش، رسانه
هاي آن هماهنگي الزم را دارد؟ بنابراين، اولين گامي كه بايد در كارآفريني و آموزش دوره

هاي كارآفرين و توسعة آنها برداشته شود، ايجاد و توسعة فرهنگ ر جهت ايجاد دانشگاهكشو
كارآفريني است و براي رسيدن به چنين فرهنگي و در پي آن توليد سرمايه، الزم است كه 

آموزان هم آموزش و هم پرورش را با هم فراگيرند. عالوه بر اين، فرهنگ كارآفريني به دانش
گاه اي هيچل قومي، نژادي و قبيلهها نياز دارد و با مسائازي آموزشسپارچهسازي و يكبومي
از توسعة هاي برتر دست يافت. پس توان به انديشة جهاني شدن و دستيابي به تكنولوژينمي

باشد، اقدامات ديگري نيز بايد هاي كارآفرين ميفرهنگ كارآفريني كه سنگ بناي دانشگاه
 بزرگ بتوان دست يافت: صورت گيرند تا به اين

هاي درسي آن ) بايد ضمن توجه و تأكيد بر نقش دانشگاه به اصالح و بازنگري برنامه1
افزايي دانشجويان و كاربردي كردن مطالب ها را در دو بعد دانشپرداخت و اين برنامه

 شده در جهت اشتغال و تأمين يك زندگي معقول، تنظيم و تدوين كرد.آموخته
ها بايد مراكز راهنمايي و مشاورة شغلي را جهت هاي دانشگاهكاربردي كردن برنامه) براي 2

افزايش دانش و آگاهي دانشجويان و كمك به آنها در انتخاب درست و مناسب شغل، 
 تأسيس نمود.

ها استحكام و ـ اجرايي كشور با دانشگاه ) بايد همكاري متقابل بين مؤسسات صنعتي3
 ).1390آبادي، شفيع( ا كنداستمرار بيشتري پيد

عنوان هاي اجرايي آموزش و بهبود مستمر كيفيت آموزش به) الزم است كه كاهش هزينه4
سپهري، به گزارش ( ضروريات آموزش كارآفريني و رسيدن به اهداف در نظر گرفته شوند

 ).1389ايرنا، 
حمايت كند و زمينه را ) كارآفريني يك فرايند خصوصي است، اما دولت بايد از كارآفرينان 5

 ).1389گزارش ايرنا، فقيه، به( براي رشد جامعه فراهم نمايد
ها هاي آموزشي، پژوهشي و دانشجويي در دانشگاه) الزم است كه رئيس دانشگاه، معاونت6

 توان از آنان انتظار تربيت كارآفرين را داشت.صورت نميكارآفرين باشند، در غير اين
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نيازهاي اجتماعي خود را  ها تغيير در نحوة پذيرش و آموزششگاه) الزم است كه دان7
توانند نيروي انساني صورت نميعنوان يك برنامة اساسي مدنظر قرار دهند، در غير اينبه

 هاي مختلف را تربيت كنند.مورد نياز بخش
 الخصوص در دانشگاه جا بيفتد.) بايد فرهنگ كار گروهي در كشور و علي8
هاي كارآفرين بايد براي كارآفرين شدن تفكر شركتي داشته باشند؛ يعني بايد ) دانشگاه9

ها، تفكيك وظايف، تأمين مأموريت و پذيري، شناخت توانمنديعواملي همچون مسئوليت
انداز، مكتوب كردن اهداف و بسياري از اين قبيل امور را رسالت كاري در جهت چشم

 همواره مورد ارزيابي قرار دهند.
هاي علمي ـ فناوري در كشور گسترش يابد؛ زيرا، هدف اين بايد ايجاد و توسعة پارك )10

ها افزايش ثروت در جامعه از طريق تشويق و ارتقاي فرهنگ نوآوري و همچنين، پارك
ها و مؤسساتي است كه متكي بر علم و دانش در محيط افزايش قدرت در ميان شركت

 كنند.پارك فعاليت مي
 اندازي شود.ي آموزشي كارآفريني در مقاطع مختلف تحصيلي راهها) دوره11
 اندازي شود.ها راههاي كارآفريني در دانشگاهها و رشته) دوره12

 گيريبحث و نتيجه
هاي نسل دوم آموزش و هاي نسل اول صرفاً بر آموزش تكيه داشتند و دانشگاهدانشگاه

هاي كارآفرين هاي نسل سوم را دانشگاهما، دانشگاهدادند؛ اپژوهش را توأماً مورد توجه قرار مي
هاي عملي نياز دارد؛ علم كارآفريني به اند. علم كارآفريني، كاربردي است و به دورهناميده

كه مدرك تحصيلي احتياج ندارد؛ زيرا كارآفريني به منزلة مهارت در كسب و كار است. زماني 
اي از زندگي بپذيرند، آن جامعه به عنوان شيوهاكثريت افراد يك جامعه كارآفريني را به

 كند. سرعت رشد و ترقي مي
كارآفريني مواردي مانند اشتغال، انتقال تكنولوژي، بهبود كيفيت زندگي، نوآوري و 

گذاري در توليد، انعطاف محيط، توليد رفاه، ثروت و سرمايه، ترغيب و تشويق سرمايه
هاي كشور بايد نيرويي تربيت شود كه رو، در دانشگاهاز اينخودكفايي و ... را به همراه دارد. 

لي از دانشگاه يالتحصاز فارغخالق و نوآور باشد. نيرويي كه خالق و نوآور تربيت شده، پس
تواند پردازد، بلكه كارآفرين خواهد بود و ميوجوي كار نميماند يا به جستمنتظر كار نمي

ندازد و بدين ترتيب هم رئيس خود باشد و هم بتواند پول براي خود كسب و كار جديدي راه بي
اشتغالي هم نكند، در صورت ورود به هر دست آورد. چنين نيرويي حتي اگر خودبيشتري به

تواند در آن واحد تحول و تازگي ايجاد نمايد و موجب رونق آن شود. هرچه كسب و كاري مي
يابد كه افزايش ميزان آفرينانه هم افزايش ميهاي كارسطح تحصيالت باالتر رود، نرخ فعاليت

دنبال خواهد داشت. رسيدن به چنين هدفي هاي كارآفرينانه، افزايش ثروت ملي را بهفعاليت
 ربط نياز دارد.ريزان ذيريزهاي بسيار دقيق و بلندمدت از سوي برنامهآسان نيست و به برنامه

ترويج آن موجب پيشگيري از بيكاري  كارآفريني اگرچه خود شغل نيست، اما توسعه و 
هاي ها و فرصتشود. تبيين توسعة مفهوم كارآفريني، بحث و بررسي در مورد چالشمي

گذاران و توسعة كارآفريني در كشور، تبادل تجربيات كارآفريني بين عالقمندان و سياست
د ايجاد كسب ينآآموختگان كارآفريني در فرروي دانشجويان و دانشهاي پيشبررسي چالش
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هاي ها و سمينارهاي مربوط به كارآفريني و دانشگاهها و سخنرانيو كار، برگزاري كالس

هاي نسل توانند به توسعة دانشگاهها ميگيري از اساتيد كارآفرين در دانشگاهكارآفرين، و بهره
 كارآفرين) در كشور كمك شايان توجهي نمايند.( سوم

هايي سازي دقيق برنامههاي نسل سوم نيازمند پيادهدانشگاه الزم به ذكر است كه ورود به
وجود ها به كنند و اجراي برنامهريزي مياست كه كارشناسان خبره در اين زمينه برنامه

ها را از ماندن مجرياني اليق و توانا نياز دارد تا بتوانند با همت و پشتكاري بسيار اين برنامه
ها و كل كشور عملياتي نمايند. ايستادن بر قلة فناوري، دانش و روي كاغذ خارج و در دانشگا

هايي همچون مهندسي برق، مكانيك، پزشكي و امثال آنها توان با توسعة رشتهاقتصاد را مي
توانند نيازهاي جامعه را ها عالوه بر مرزشكني در توليد علم ميگونه رشتهآغاز كرد؛ زيرا، اين

هاي تحقيق و ق كنند. چنانكه ونزوئال با متمركز كردن بخشرفع كنند و از علم ثروت خل
اش در زمينة نفت، زمينة رشد و ترقي را در اين حوزه فراهم كرده توسعة دولتي و دانشگاهي

گيري از علم الكترونيك توانسته است صنعت تلفن همراه نوكيا را به يك است و فنالند با بهره
 موفقيت جهاني بدل كند.

 پيشنهادات
و مراكز آموزشي عواملي  هاجود ارتباط سازنده بين مراكز صنعتي و توليدي با دانشگاهو �

ريزان آموزشي شود. بنابراين، مسئوالن و برنامهميهستند كه سبب كاهش نرخ بيكاري 
ن اي گونه مانعي بر سر راه صنعت و دانشگاه قرار نگيرد وبايد شرايطي را آماده كنند تا هيچ

 بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند. دو نهاد بهتر
ي هااصلي جوامع را دانش، مهارت و نگرش ةجايي كه در قرن بيست و يكم سرماياز آن �

ن منبع با ارزش نيازمند اي كارگيريدهد، براي استفاده و بهميمنابع انساني آنها تشكيل 
ن طريق جوانان به سوي اي از ،باشيم. بنابراينميي كارآفريني هاگذاري در قابليتسرمايه

سس و كارآفرين تبديل ؤآورند و بدين ترتيب به افرادي مميكارآفريني فردي روي  ةتوسع
 شوند.مي

ي هاي كارآفرينانه بسيار نوپاست؛ لذا، آموزشهاجايي كه در كشور توجه به فعاليتاز آن �
 است. ميفرهنگ آن الزا ةاشاعجاد توانايي افراد و اي كاربردي كارآفريني براي تغيير نگرش و

 منابع
). نقش دانشگاه كارآفرين در تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه. مجموعـة  1386( زاده، نابراهيم

 المللي و دهمين كنگرة سراسري دولت، دانشگاه و صنعت.مقاالت سومين كنگرة بين
 .3-24 ة، صفح8). كارآفريني. نشرية كارآفرين، 1380( رازليقي، مپرخوان

هاي نوين سازمان و مديريت. انتشارات پيام سما، تهران، جلـد دوم،  ). تئوري1389(جهانيان، ر
 چاپ اول.

نامـة مـديريت در   ). كارآفريني چالش جديد مديريت آموزشـي،. فصـل  1382( مرادي، نحسن
 .34-33آموزش و پرورش، شمارة 

 ).1389( رنااي خبرگزاري
در كتابداري، گزارش خبرنگار ليزنا از هشتمين نشسـت  ). كارآفريني 1390( خدادادشهري، ن

 رساني استان قم.داري و اطالعهاي علمي انجمن كتاباز سلسله نشست
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). بررســي تــأثير عوامــل محيطــي بــر ايجــاد و توســعة مراكــز رشــد 1389( شــاهوردياني، ش
نشرية صـنعت و  ها. رهيافتي نو بر دانشگاه كارآفرين و ارتباط بين صنعت و دانشگاه، دانشگاه

 .8و  7دانشگاه، سال سوم، شمارة 
 )،. مديريت تحقيق و توسعه. انتشارات سازمان مديريت صنعتي، تهران.1375( شبلي، خ

نامـة فرهنـگ مشـاوره و    ). دانشگاه كارآفرين و توسـعة صـنعتي. فصـل   1390( آبادي، عشفيع
 .5درماني، سال دوم، شمارة روان

 هاي كارآفرين، انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي، تهران.). سازمان1378( صمدآقايي، ج
 ة، صفح21ها). نشرية آفتاب، تعاريف و ويژگي( ). كارآفريني و كارآفرين1381( بخش، عفيض
20-23. 

). تكــوين و توسـعة دانشــگاه كــارآفرين، بهتــرين و  1386( مقتــدايي، زمحمـودي، م.؛ ســادات 
المللـي و  نعت. مجموعة مقاالت سومين كنگـرة بـين  ترين روش تعامل دانشگاه و صاثربخش

 دهمين كنگرة سراسري دولت، دانشگاه و صنعت.
). نقش كارآفريني در توسعة صنعتي و اقتصادي. نشـرية رهيافـت،   1382( موسوي مشهدي، م

 .41-35 ة، صفح29
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 و هاالزمه مهارتي: عالي آموزش نظام در دگرديسي
 هاچالش

 1قادري علي سيد

 چكيده
 يهازمينه مينأت كشور، گذارانسياست اصلي يهادغدغه از يكي

 از است. كار بازار به ورود حال در و فعال كار نيروي براي اشتغال
 را جديدي الزامات و شرايط فناوري، و اقتصادي تحوالت ديگر طرف

 است. آن بودن برخوردار از ناگزير كار نيروي كه آورده وجودبه
 الزامات اين ترينمهم از يكي گوناگون ابعاد در شغلي هايمهارت
 ويژهبه و توسعه يهابرنامه هدف، اين تحقق براي تالش در است.
 ةتوسع و بخشيانسجام براي را مشخصي تكاليف پنجم، ةبرنام

 بر و نموده تعيين عالي و ميعمو حسطو در مهارتي هايآموزش
 فناوري و مهارت نظام اجرايي ةنامآيين 1390 سال در آن اساس
 و ابعاد بررسي به مقاله اين رسيد. دولتتأهي تصويب به و تدوين
 و آن رويپيش هايچالش نامه،آيين اين مختلف هايويژگي
  ردازد.پمي شدهتعيين هايموريتأم و اهداف موفقيت يهاالزمه

 
 مهارتي، عالي آموزش فناوري، و مهارت نظام :يكليد واژگان
 كار. بازار توسعه، ةبرنام آموزي،مهارت
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 مقدمه
 شاهد خاص طوربه عالي آموزش نظام و عام طوربه ايران آموزشي نظام اخير، هايسال در

 آن اصلي هدف كه 59 الس فرهنگي انقالب جزهب است. بوده مكرر و متعدد تحوالت و تغيير
 سازيمتناسب هدف با تغييرات ساير بود، آموزشي سساتؤم و هادانشگاه فضاي سازياسالمي
 هايبخش و جامعه نيازهاي با ميرس آموزش نظام آموختگان)(دانش خروجي و كاركرد
 شده كار بازار وارد مستقيماً بتواند آموختهدانش كه نحويبه بود خدمات و كشاورزي صنعت،

 جنگ از پس و هفتاد ةده از امر اين به توجه باشد. برخوردار بازار نياز مورد يهامهارت از و
 آن تبع به و دولت سازيكوچك طرفي از و آغاز جدي صورتبه كشور بازسازي كه تحميلي
 بيشتري ضرورت يافت، شدت خصوصي بخش به دادن اهميت و دولتي هاياستخدام كاهش

 آن تبع به و التعليمالزم نوجوانان و كودكان افزايش و جمعيت سريع رشد مانهمز نمود. پيدا
 هايروش و نوع تمهيد به را كشور آموزشي گذارانسياست آنها، شغلي ةآيند ترسيم لزوم

 در امر اين نمود. مجاب و هدايت نمايد آماده كار بازار به ورود براي را افراد كه آموزشي
 اما شده كار بازار وارد عالي آموزش مقاطع آموختگاندانش از مييعظ خيل كه اخير هايسال

 شده بيشتر يابند، اشتغال اخذشده، مدرك بهتر عبارت به و تخصص با متناسب اندنتوانسته
 عدم كار، جوياي كردگانتحصيل افزايش و مشكل اين ةعمد داليل از يكي شك بدون است.

 مشكل، اين حل و كاهش جهت در است. كار بازار ازني مورد هايمهارت از ايشان برخورداري
 آنها ترينمهم از كه شده گذاشته اجرا ةمرحل به و مطرح مختلفي هايسياست و هاطرح
 ةتوسع و متوسطه آموزش جديد نظام متوسطه، ةدور در كاد طرح اجراي به توانمي

 كاربردي،-علمي جامع اهدانشگ سيسأت دانش، و كار يهادوره ايجاد نيز و فني هايهنرستان
 از و اقتصادي ديگر هايبخش و صنايع در آموختگاندانش كارورزي و كارآموزي طرح اجراي

 بنيادين تحول طرح اجراي و تصويب خصوص اين در اقدامات جديدترين نامبرد. قبيل اين
 و ميعمو آموزش سطح در )3-3-6 (طرح پرورش و آموزش جديد نظام پرورش، و آموزش

 نظام و مذكور ةنامآيين است. عالي آموزش سطح در فناوري و آموزش نظام ةنامآيين بتصوي
 آموزش نظام در 1دگرديسي و تحول يك عنوانبه توانمي را آن در مستتر درسي ريزيبرنامه
 مقاله اين در دانست. عالي آموزش سطح در 2آموزيمهارت نمودن نهادينه و مندقانون و عالي
 شود.مي بررسي آن صحيح اجراي يهاالزمه و طرح اين فاهدا و ابعاد

  آموزشي نظام و كار بازار ارتباط
 رشد اقتصاد، شدنجهاني ساده، كار نيروي به نياز كاهش امور، شدنماشيني و فناوري ةتوسع

 تبديل جامعه فعال نيروي براي كار مينأت و اشتغال كه شده موجب منابع كمبود و جمعيت
 به ورود براي رقابت ةعرص گردد. حاضر زمان در هاحكومت يهادغدغه ترينهمم از يكي به

                                                                                                                
فارسـي) و هـدف از    ةموجودات زنده است (فرهنـگ گزيـد   هاي ساختاري پياپي در. دگرديسي در لغت به معناي دگرگوني1

  يك موجود زنده است. ةكيد بر پويايي و تحول نظام آموزش عالي به مثابأكاربرد آن در اين مقاله ت
2. Skill training 
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 از كه كنندمي كسب آن در بيشتري موفقيت كساني و شودمي محدودتر روز هر بازار اين

 مقياس در توليد نظام باشند. برخوردار كار بازار نياز با متناسب و باالتر مهارت و توانمندي
 دهدمي قرار كيدأت مورد جهاني كار بازار در اشتغال براي را جديدي يهامهارت المللي،بين

 اهميت از نيز ملي توليد و اقتصاد نظام در مهم اين ).1389 يغموري، و عمران صالحي(
 بيكاري ايران، در بيكاري معضل ترينعمده دباغ، نظر از كه نحوي به ،است برخوردار خاصي

 پايين سطح و مشاغل موردنياز هايمهارت با افراد ايهمهارت انطباق عدم يعني ساختاري
 )1389 يغموري، و عمران صالحي از نقل به( است. هامهارت

 نيافتن تحقق علل از 1ماهرنيمه و ماهر انساني نيروي كمبود است معتقد )1382( عزيزي
 جوامع، اقتصادي ساختار مداوم تغييرات كشورهاست. اجتماعي و اقتصادي ةتوسع يهابرنامه

 مسير، اين در دهد.مي افزايش را جديد هايقابليت و هاتوانايي ها،مهارت به پرداختن ضرورت
 انساني نيروهاي آن در كه دارد شرايطي كردن فراهم در ميمه بسيار رسالت آموزشي نظام

 شرايط و نيازها با كه گردند برخوردار ييهاتوانايي و نگرش دانش، از بتوانند تحصيل، حال در
 تحقق تسهيل باشد. هماهنگ و متناسب فردا مشاغل بازار و صنعتي اقتصادي، نوين و متغير

 اجراي هايروش و درسي يهابرنامه محتواي آموزشي، اهداف بازنگري به مشروط امر اين
 طرف از كشور اقتصادي مراكز ايحرفه و شغلي هاينيازمندي مجدد سنجش و طرفي از آنها

 در آموزشي هاينظام هايمسئوليت ترينمهم از ديگر، عبارت به ).1383 زيزي،ع( است ديگر
 هايروش و محتوا اهداف، ترمحكم و ترمنطقي هرچه پيوند براي تالش مختلف، سطوح

 همان).(است اخص طور به جوامع شغلي نيازهاي و اعم طوربه اجتماعي مقتضيات با آموزشي
 ميعمو آموزش مقطع آموختگاندانش ميتما باًتقري ما كشور در كه حاضر حال در

 و عالي آموزش نظام ةوظيف شوند،مي عالي آموزش مقطع وارد مختلفي داليل به (متوسطه)
 دانشجويان، در كار بازار نياز مورد هايمهارت و هاصالحيت ها،قابليت ايجاد در هادانشگاه

 روپيش و پيوسته وقوع به تحوالت هب توجه با است معتقد )1387( شجاعي است. شده بيشتر
 تالش بايد هادانشگاه كه است اين ميعمو باور جديد، قرن در آموزشي نظام از انتظارات و

 يهابرنامه از نوعي و داده افزايش كار بازار به آموختگاندانش جذب قابليت ةزمين در را خود
 نهادهاي جامعه، نظر مورد انساني منابع يهاشايستگي كه دهند قرار كار مبناي را آموزشي

 به اقدام زيادي كشورهاي اساس،اين بر برساند. اثبات به را كار بازار كلي طوربه و دولتي
 اين ةعمد اند.كرده خود عالي آموزش براي نوين راهبردهاي تدوين و جديد يهاريزيبرنامه

 بيكاري معضل دليل به كار بازار نيازهاي به دانشگاهي نظام پاسخگويي جهت در تغييرات
 است. بوده الزم] هايصالحيت و هامهارت از ايشان برخورداري عدم [و آموختگاندانش
 و صفوي نظر از خورد.مي چشم به بيشتر توسعه حال در كشورهاي در معضل اين 

 نيروي وجود نه توسعه، و رشد مسير در اساسي مشكل كشورها، اين در )،1383( آقاجاني
 پايين سطح وجود بلكه كار، نيرو جاي به فناوري] [و سرمايه جايگزيني نه و بيكار سانيان

 و وريبهره افزايش به توجه نيز آن حل راه كه است كار نيروي مهارت و دانش آموزش،
 باشد.مي آموزش طريق از كار نيروي هايمهارت

                                                                                                                
1. Skillful & semi skillful 
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 كردن منطبق از يرناگز خاص طوربه عالي آموزش نظام و عام طوربه آموزشي نظام ،لذا
 آموزش يعني خود ةگانسه اصلي وظايف به پرداخت حال عين در كار بازار يهانياز با خود

 يهابرنامه از بايستمي تحول اين است. اجتماعي خدمات و علم) توليد(پژوهش علم)، نشر(
 ،1382( عليزاده مهر كه آنچنان گيرد؛ قرار نظر مورد عالي آموزش ةتوسع تا و شروع درسي

 عالي آموزش درسي ريزيبرنامه در كند،مي بيان )1389 يغموري، و عمران صالحي از نقل به
 قائل اهميت .ا شود: كيدأت اساسي موضوع دو بر بايد ها،مهارت و هارشته ايجاد و گسترش و

 شغلي و فردي زندگي مختلف يهازمينه در پذيريانتقال و اساسي هايمهارت براي شدن
 و تلفيق به گرايش .2 و ارتباطات و رايانه اطالعات، پردازش له،أمس حل كارگروهي، مانند

 دانشگاهي. آموختگاندانش ساختن مهارتي جهت مربوطه هايمهارت و هارشته نزديكي

 ايران در آموزشي مهارت نظام قانوني الزامات و تاريخي ةپيشين
 در شدهارائه هايآموزش بين هماهنگي يزن و كار بازار نياز مورد يهاآموزش ةارائ لزوم

 سمت به هاآموزش دهيجهت عبارتيبه و كار بازار در فراگير واقعي نياز و آموزشي محيطهاي
 و آموزش نظام ارانذگسياست اصلي يهادغدغه از يكي همواره گذشته از آموزي،مهارت
 نگاهي مياسال نقالبا ةدور در حداقل موضوع ةسابق به اگر است. بوده كشور اشتغال

 و فني آموزش سازمان سيسأت همچون هاييطرح اجراي كرد خواهيم مشاهده بياندازيم،
 تصويب و تدوين ،60 ةده در متوسطه آموزش ةدور ركا طرح ،59 سال اواسط در ايحرفه
 شوراي توسط 69 سال اواخر در كاربردي-علمي يهاآموزش عالي شوراي تشكيل ةنامآيين
 كاهش نيز و دانش و كار يهادوره ايجاد و متوسطه آموزش جديد نظام فرهنگي، قالبان عالي
 ورود منظوربه دانشگاهيپيش عنوان تحت ايدوره ايجاد و سال سه به ديپلم خذأ زمان مدت
-علمي هايآموزش ةنامآيين تصويب ،70 ةده اوايل در كار بازار به آموختگاندانش ترسريع

 كاربردي-علمي جامع دانشگاه سيسأت آن تبع به و فرهنگي انقالب عالي يشورا در كاربردي
 ضرورت اين تحقق جهت شدهانجام اقدامات و هاسياست از ييهانمونه ،70 ةده اواسط در

 مذكور هايطرح و هاسياست كارايي ميزان ارزيابي پي در مقاله اين چندهر است. بوده
 به اندنتوانسته شده اجرا يهابرنامه محققان، و نظرانصاحب از بسياري اذعان به اما باشد،مين

 تغييرات شاهد امروز دليل همين به و يابند دست خود ةشد بينيپيش اهداف به كامل صورت
 از كه ارزيابي در )1385( پاشا و رضايي ،مثال عنوان به هستيم. مذكور يهابرنامه در جديدي
 مراكز اين عملكرد معتقدند اند،داده انجام تهران شهر كاربردي-علمي آموزش مراكز عملكرد

 مراكز اين سيسأت ةنامآيين در شدهتعيين اهداف و هابرنامه راستاي در هازمينه از بخشي در
 مشهود بازار نيازهاي با هاآموزش تطابق عدم نيز آكادميك عالي آموزش نظام در نيست.
 ةرشت درسي ةبرنام انطباق ميزان بررسي به كه پژوهشي در )1389( ديگران و جميري است.

 ةبرنام كه اندرسيده نتيجه اين به اندپرداخته ايران در كار بازار نيازهاي با معماري مهندسي
 با مواقعي در آن بر عالوه و نداشته كار بازار نيازهاي با را الزم همخواني مذكور درسي

 است. تناقض در نيز كشور ملي هويت و ميبو معماري
 به توانمي آنها ترينمهم از كه اندبوده دخيل موفقيت عدم اين در متعددي عوامل البته

 بر هابرنامه نبودن مبتني اشتغال، و مهارتي هايآموزش ةزمين در اريذگسياست مراجع تعدد
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 هابرنامه اجراي عدم و جهان و كشور اقتصادي و سياسي شرايط تغيير علمي، تحقيقات نتايج

  نمود. اشاره فراگير و مدتبلند اندازچشم يك قالب رد
 بر رسيد مياسال شوراي مجلس تصويب به 1383 سال در كه توسعه چهارم ةبرنام قانون

 دولت قانون، اين 55 ةماد در است. نموده كيدأت مهارتي هايآموزش ساماندهي ضرورت
 و ارتقاء و كار نيروي تحصيلي هرم اصالح مهارت، و دانش منظورگسترش به شدهمكلف

 با شورك ارك نيروي مهارت و دانش سطح ةفاصل اهشك انساني، يهاسرمايه توانمندسازي
 آموزش نظام براي جوانان، براي شغلي جديد هايفرصت ايجاد و جهاني استانداردهاي سطح
 در قانون اين تصويب تاريخ از ساليك مدت ظرف شور،ك اربرديك-علمي و ايهحرف و فني

 :نمايد اجرا مناسب الزامات بينيپيش با و تهيه را الزم ارهايك و ساز زير، محورهاي
 و ايحرفه و فني آموزش در گذارسياست نهاد برپايي نظورمبه الزم قانوني اقدامات انجام )الف

 تصويب اصلي مرجع عنوانبه داخلي و جهاني تجربيات به توجه با اربرديك -علمي
 هماهنگي ستاد ،نهاد گيريشكل زمان تا و بخش النك هايسياست و بردهاراه اندازها،چشم

 ادامه خود كارهب توسعه سوم ةبرنام انونق 151 ةماد موضوع ايحرفه و فني هايآموزش
 .داد خواهد

 ي)،عال و متوسطه( ميرس هايآموزش تمام براي رورزيكا و ارآموزيك نظام رارقاس )ب
 .ربرديكا -علمي و ايحرفه و فنيميغيررس

 .الملليبين رويكرد با شور،كارك نيروي مهارت ارزيابي و استاندارد نظام تدوين )ج
 شغلي، ارتقاي انگيزش، جذب، لشام بخش اين نياز مورد انساني منابع ةتوسع جامع طرح )د

 .انساني نيروي نگهداشت و بهسازي آموزش،
 فني هايآموزش ةتوسع در غيردولتي شبخ و دولتي هايبنگاه و مؤسسات از حمايت نظام )ه
 .يافتهتوسعه مترك مناطق در ويژهبه اربرديك-علمي و ياحرفه و
 و ايحرفه و فني هايآموزش يفيتك ارتقاي و امكانات ساختارها، بازسازي و نوسازي )و

 با ارتباطات، و اطالعات آوريفن اي،هحرف و فني آموزش زكمرا ةتوسع و اربرديك-علمي
 .الملليبين يهاهمكاري از گيريبهره و تعاوني و خصوصي بخش تكمشار ثركحدا

 و فني هايآموزش ةتوسع در غيردولتي و دولتي هايبخش امكانات و توان از استفاده )ز
 .اربرديك-علمي و ايحرفه

 به حمايت و الزم مجوز صدور و نياز مورد اردانيك انساني نيروي برآورد و نيازسنجي )ح
 به تعاوني و خصوصي بخش در اردانيك يهادوره آموزش زكمرا ةتوسع و تأسيس منظور
 .گردد ايجاد نياز مورد هايظرفيت ةبرنام چهارم سال تا هك نحوي

 تحقق ميزان از دقيقي ارزيابي گزارش شده،تعيين ةساليك مهلت به توجه با البته
 به بعد هاسال تا ماده اين الف بند مانجا است روشن كه آنچه اما ،نيامد دستهب دولت تعهدات
 يافت. ادامه ايحرفه و فني و كاربردي -علمي آموزش مراكز ةتوسع اما .افتاد تعويق

 معظم مقام سوي از 1384 سال در نظام سالهبيست اندازچشم سند ابالغ و تصويب
 ضرورت د،نمومي تعيين ارشد مسئوالن ميتما و دولت براي سند اين كه تكاليفي و رهبري

 پيش از بيش را اشتغال و آموزش نظام ويژهبه و مختلف هايبخش كارهاي و ساز در بازنگري
 هاينظام براي را تكاليفي صراحتاً و تلويحاً آن 6 و 2 بندهاي و مقدمه ةبياني ساخت. نمايان

 بردارد. در اشتغال و آموزش
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 با چهارم ةبرنام قانون 55 دهما الف بند اجراي دهم، دولت گيريشكل با و 1388 سال از
 پيگيري اجتماعي امور و كار وزارت خصوصهب و مسئول هايدستگاه سوي از بيشتري جديت

 و كاربردي-علمي جامع دانشگاه نهاد دو ادغام با مهارت ملي سازمان تشكيل طرح و شد
 در ايهحرف و فني آموزش سازمان در پرورش و آموزش وزارت به وابسته فني يهاآموزشكده

 پيش نبودن فراهم به توجه با كه رسيد اداري عالي شوراي تصويب به سال اين پاياني هايماه
 شوراي مجلس تصويب به 19/2/89 تاريخ در كه فوريتي دو طرح يك طي امر، اين يهازمينه
 جامع دانشگاه انتزاع و ايحرفه و فني يهاآموزشكده در پذيرش توقف موضوع رسيد، مياسال

 عالي شوراي حال اين با نمود. ممنوع را فناوري و تحقيقات علوم، وزارت از كاربردي-علمي
 با كه نمود كيدأت امر اين بر ،89 تيرماه يكم و بيست و ششم مورخ جلسات در مجدداً اداري
 مجلس ةمصوب اجراي بر راي انهبنگ شوراي نهايتاً دولت، و مجلس بين نظر اختالف به توجه

 جامع نقشه تصويب حال همين در گرديد. منتفي مراكز اين در پذيرش توقف عموضو و داد
 ،3-2-4 بندهاي همچون( آن از مختلفي فرازهاي تصريح و 1398 ارديبهشت در كشور ميعل
 دنبال به و مهارتي هايآموزش تقويت ضرورت بر ملي) اقدامات 38 و كالن راهبردهاي 9 و 8

 بر كيدأت و كشور كارآفرينان جمع در 16/6/89 تاريخ در انقالب معظم رهبر سخنان آن
 يهاآموزشكده صنعتي، هايهنرستان ةتوسع طريق از مهارتي هايآموزش و هامهارت ةتوسع
 فعاليت تداوم ضرورت ماهر، نيروي تربيت منظوربه كاربردي-علمي جامع دانشگاه و فني

 داد. رقرا كيدأت مورد پيش از بيش را مذكور سساتؤم و مراكز
 هايآموزش سازماندهي و ساماندهي تجميع، پيگيري داليل جمله از رسدمي نظر به

 كار، بازار به شغل جوياي جوانان ورود افزايش اجتماعي، امور و كار وزارت توسط مهارتي
 ارزيابي براي فراگيري و شده تعريف كار و ساز نبود آنان، ايحرفه و شغلي هايمهارت كمبود
 مراكز آموزشي)( آموزيمهارت هايظرفيت از كافي ةاستفاد عدم و كار نيروي هايمهارت
 رغمعلي مهارت فاقد كار نيروي جذب در سازمان اين كم توفيق و ايحرفه و فني آموزش
 مراكز و مذكور سازمان در ميعمو بودجه محل از سالههمه كه كالني هايگذاريسرمايه
 ساختار، تفاوت به توجه با الذكرفوق نهاد سه ادغام طرح بتهال باشد. است، شده آن به وابسته

 پذيرامكان مدت)كوتاه در حداقل( عمالً مخاطبين نوع و قانوني هايمحدوديت ها،موريتأم
   نبود.

 شوراي مجلس 15/10/89 ةمورخ مصوب كشور،ة توسع پنجمة برنام قانون 21 ةماد
 و مهارتي و ايحرفه هايآموزش گسترش تجه را مشخصي و صريح تكاليف رسيد، مياسال
 طبق است. كرده تعيين ملي ايحرفه هايصالحيت چهارچوب در كار بازار ساماندهي نيز

   قانوني: ماده اين مفاد
 مهارت و دانش افزايش طريق از ايحرفه شايستگي گسترش منظوربه است مكلف دولت

 و ارتقاء و كار نيروي تحصيلي هرم اصالح محيط، در واقعي كار انجام به نگرش با
 سطح با كشور كار نيروي شايستگي سطح فاصله كاهش انساني، يهاسرمايه توانمندسازي

 جايگاه ارتقاء و جوانان براي ايحرفه و شغلي جديد هايفرصت ايجاد و جهاني استاندارد
 از اعم كشور كاربردي -علمي و ايحرفه و فني آموزش نظام براي ايحرفه و فني هايآموزش
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 محورهاي در قانون اين تصويب تاريخ از يكسال ظرف نايافته، سازمان و ميغيررس رسمي،

 كند: اجراء مناسب الزامات بينيپيش با و تهيه را الزم سازوكارهاي زير
 ميغيررس عالي، و متوسطه ميرس هايآموزش در كارورزي و كارآموزي نظام استمرار .الف
 .كاربردي -لميع و ايحرفه و فني

 و ترجيحي نرخ با مالي تسهيالت اعطاء طريق از كشور در مهارت ارتقاء سازيفراهم .ب
 بخش مؤثر و فعال حضور سازيزمينه و سهل شرايط با كالبدي و فيزيكي فضاهاي تأمين

 .كشور كاربردي -علمي و مهارتي ميغيررس و ميرس هايآموزش ةتوسع در غيردولتي
 و دولتي هايبخش در ايحرفه و فني آموزش از بردارانبهره مشاركت هيلتس و افزايش .ج

 .غيردولتي
 كشور ايحرفه و فني هايآموزش ريزيبرنامه در مديريت و گذاريسياست در هماهنگي .د
 .كشور نياز با متناسب پويا و منسجم نظام يك عنوانبه
 ارتباط براي نسجمم صورت به ملي ايحرفه هايصالحيت چهارچوب ستبكار .ه

 در شغل و حرفه ةحوز در مختلف انواع و سطوح در هاگواهينامه و مدارك ها،صالحيت
 مختلف سطوح يهاشايستگي تعيين و العمرمادام يادگيري شناختن رسميت به جهت

 .مهارتي
 به حمايت و الزم مجوز صدور و نياز مورد كارداني انساني نيروي برآورد و نيازسنجي .و

 و تعاوني و خصوصي بخش در كارداني يهادوره آموزش مراكز ةتوسع و تأسيس ظورمن
 .برنامه چهارم سال تا نياز مورد هايظرفيت ايجاد

 هايشاخص براساس ميرسغير و ميرس ايحرفه و فني هايآموزش مراكز بنديرتبه .ز
 شاخص و منابع ةتوسع و تحقيق انساني، نيروي يادگيري، -ياددهي فرآيند ئي، اجرا مديريت

 فراگيران. پشتيباني
 به وابسته ايحرفه و فني يهاآموزشكده و هادانشكده انتزاع به نيز قانون اين 23 ةماد
 فناوري و تحقيقات علوم، وزارت به آن انتقال و وزارتخانه اين از پرورش و آموزش وزارت
 به و گرفته قرار ايحرفه و فني شگاهدان تحت مزبور مراكز امر، اين تحقق با كه نموده تكليف
  شدند. محلق متبوع مزارت
 و مهارت آموزش نظام ةنامآيين آن، ه و د بندهاي ويژه به و 21 ماده اجراي جهت در
 علوم، وزارت مشاركت با اجتماعي رفاه و كار تعاون، وزارت توسط 90سال در فناوري

 پرورش، و آموزش وزارت كاربردي،-علمي جامع دانشگاه محوريت با فناوري و تحقيقات
 ديگر تعدادي و انساني ةسرماي و مديريت ةتوسع و راهبردي نظارت و ريزيبرنامه هايمعاونت

 تصويب مورد و مطرح دولت تأهي در1/8/1390 تاريخ در و تنظيم ربطذي هايدستگاه از
 ارائه الزم تتوضيحا بعدي سطور در نامهآيين اين يهاويژگي خصوص در كه گرفت قرار

  شد. خواهد

 فناوري و مهارت آموزش نظام ةنامآيين
 در دگرديسي و بنيادين تحول يك توانمي را فناوري و مهارت آموزش نظام ةنامآيين تصويب

 جديدي اندازچشم نامهآيين اين ابالغ دنبال به كه نحويبه دانست مهارتي عالي آموزش نظام
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 مهارتي بر تمركز جهت در اساسي تغييرات ايجاد و شد گشود امر متوليان براي نظام ةآيند از
 را تحوالت اين آغازين ةنقط گرفت. قرار كار دستور در جدي صورت به هاآموزش نمودن

 آن به نامهآيين محتواي بررسي از پس كه دانست درسي يهابرنامه الگوي در تغيير توانمي
 شد. خواهد پرداخته
 بر ملتشم فناوري و مهارت آموزش نظام داده، دستهب امهنآيين كه تعريفي طبق
 يهامهارت كردن هنگام به فناوري، و كار دانش انتقال و ارتقاء هدف با كه است ييهاآموزش
 سطوح ميتما در كار] جوياي يا فعال كار [نيروي وريبهره يندهآفز و مستمر افزايش و شغلي

 سطوح بين تكميلي يهاآموزش و ميرس يهاشآموز صورتبه فناوري و مهارت تحصيلي
 محيط آموزشي يهاظرفيت و روز آموزشي يهافناوري از استفاده با و شودمي اجرا و طراحي

 براي ايحرفه اخالق بر كيدأت با و شغلي يهاصالحيت و استانداردها اساس بر را افراد كار،
 .نمايدمي تربيت مطلوب سطح تا شغل احراز

 و جامعيت شامل خالصه صورتبه كه گرفته قرار نظر مورد اساسي اصل 7 نظام ناي در
 هايسياست با هماهنگي پويايي؛ و انعطاف اجرا؛ و ريزيبرنامه اري،ذگسياست در انسجام

 ميتما ظرفيت از گيريبهره جهاني؛ تجارب از گيريبهره و بودن روز به استقالل؛ كشور؛ كالن
  باشد.مي مداوم آموزش بر كيدأت و خصوصي؛ و ميعمو دولتي، هايبخش جرايي يا هادستگاه
 پايه دانش و نظري هايمحيط بر عالوه كار واقعي هايمحيط در آموزش بر 3 ةماد در

 بود. خواهد مهارتي هايآموزش در ميمه عطف ةنقط مهم، اين اجراي كه شده كيدأت
 افزايش و تربيت بر عالوه آن در كه تهپرداخ نظام اهداف تبيين به نامهآيين 4 ةماد
 سازينهادينه لزوم نيز و خارجي بازارهاي تقاضاي به داخلي، نياز اساسبر كار نيروي كارايي

 است. شده توجه ارزشي كار و كسب فرهنگ
 و يمك ةتوسع به ناظر كه شده بينيپيش جديد نظام براي مهم موريتأم 6 همچنين

 هايروش تدوين و طراحي محور؛تقاضا رويكرد با فناوري و مهارت يهاآموزش كيفي
 هايفرصت شناسايي با كار بازار به التحصيالنفارغ هدايت و معرفي ها؛آموزش در پذيرانعطاف
 سطـوح باالترين تـا شغلي يهاحوزه آموزشي نياز مينأت ايشان؛ يهاتوانمندي نيز و جديد

 تجميع امكان نمودن فراهم و فناوري؛ حوالتت رب مبتني فناوري و مهارت عـالي آموزش
 بود. خواهدميرس يهادوره با سازيعادلم و تحصيلي سطوح بين تكميلي آموزش يهادوره
 فراگير كامالً صورت به كار بازار نظر از چه و جغرافيايي وسعت لحاظ از چه هاآموزش اين

 است. شده ديده
 و ارذگسياست مرجع عنوان به مهارت ملي سازمان تشكيل مذكور ةنامآيين در

 شوراي آن سأر در كه شده بينيپيش امر متولي هايدستگاه بين ةكنندهماهنگ
 سازمان رئيس و وزير معاون وزير، سطح در عضو 11 از متشكل ريزيبرنامه و اريذگسياست

 عتاليا و هدايت سازي،يكپارچه شورا، مصوبات اجراي مسئوليت سازمان اين دارد. قرار
 آموزش نظام زير سه طريق از را فناوري و مهارت جامع نظام استقرار و مهارتي يهاآموزش
 باشد.مي دارعهده اشتغال احراز شرايط و ايحرفه صالحيت فناوري، و مهارت
 آموزش سطح در يكي كه داشت خواهد قرار فناوري و مهارت جامع نظام در نظام زير دو

 در ديگري و ايحرفه و فني و كاربردي-علمي جامع هايدانشگاه آن متولي و فعاليت عالي



  هالشها و چادگرديسي در نظام آموزش عالي مهارتي: الزمه         
 

 

126 
 بود. خواهد ايحرفه و فني آموزش سازمان آن متولي و فعاليت ايحرفه و فني آموزش سطح

 امور متولي شورا يا كارگروه پنج مذكور، هايدانشگاه بر عالوه عالي، آموزش سطح در
 بوده مدرسان مميزي و شناسايي و پشتيباني ،ارزيابي و نظارت گسترش، درسي، ريزيبرنامه

 عالي آموزش تحصيلي مقاطع و هادوره براي دهد.مي تشكيل را نظام زير اين اركان جمعاً و
 برابري نظري عالي آموزش سطوح با مدرك ارزش لحاظ از كه شده تعيين خاصي عناوين نيز

 طي ها،آموزش ةارائ در مهم تهنك دارد. وجود نظام دو هر در تحصيل ةادام امكان و نموده
  است. عملي صورتبه كاري واقعي يهامحيط در آن مدت درصد 60 حداقل
 صورتبه و سطوح بين تكميلي هايآموزش قالب در كه ايحرفه و فني هايآموزش در
 دريافت امكان باشد، عملي بايد آن درصد 70 حداقل و ارائه آموزشي هايپودمان يا هابسته

 )15 ماده( داشت. خواهد وجود مهارتي عاي آموزش سطوح با همتراز تحصيلي مدارك
 وجود عدم انساني، نيروي ارتقاء و نگهداشت جذب، نظام در در اينكه به توجه با

 و افراد سوابق يا تجارب حاصل افراد ايحرفه هايصالحيت تعيين جهت الزم سازوكارهاي
 ارتقاء و شدهارائه هايآموزش و شغلي نيازهاي بين منسجم ارتباط آن، احتمالي كمبودهاي

 يهامجموعه معضالت از يكي همواره شدهگذرانده آموزشي يهادوره اساسبر شاغالن
 صالحيت [تعيين] نظام ايجاد مذكور ةنامآيين در باشد،مي شاغل انساني نيروهاي ةكننداداره

 فرايند در آنها احتساب و ارزيابي و آموزشي هايپودمان قالب در هاآموزش طي اي،حرفه
 مورد هايمهارت مجموعه دقيق تعيين به موظف هادستگاه و شده گنجانده كاركنان ارتقاء

 هامهارت و هاآموزش بودن روز به اينكه ضمن ،اندشده نياز مورد هايآموزش آن تبع به و نظر
 )21 الي 16 مواد( است. گرديده كيدأت

 فناوري و مهارت نظام ةامنآيين مفاد بر تحليلي
 در بنيادين تحول و انقالب يك توانمي خود نوع در را فناوري و مهارت نظام ةنامآيين تدوين

 نظام از مجدد مهندسي يك اساس بر كه سندي دانست؛ اشتغال به معطوف آموزش نظام
 حاصل كاربردي-علمي عالي هايآموزش و ايحرفه و فني هايآموزش سطح در آموزشي

 نو طراحي و بنيادين انديشيباز يعني مجدد مهندسي تعريف در شدهبيان يهاويژگي و شده
 حساس معيارهاي در انگيزشگفت پيشرفتي و بهبود به دستيابي براي فرآيندها، ايريشه و

 نمايان آن در )1390 جهانيان، از نقل به( سرعت و خدمات كيفيت، قيمت، همچون امروزي
 ديگر ةنكت چند به توجه شد، بيان نامهآيين محتواي و مواد خصوص در چهآن بر عالوه است.

 و باشد روهروب آن با است ممكن فناوري و مهارت جديد نظام كه هاييچالش عنوانبه
  رسد.مي نظربه ضروري آن موفق اجراي يهاالزمه

 اييخودكف و شدن صنعتي سمت به توسعه حركت و است توسعه حال در كشوري ايران
 با نامهآيين در كه كشاورزي و صنعت بخش نيازمورد هايآموزش ةاشاع ،بنابراين توليد. در

 فناوري مهندسي و ارشد فناوري مهندسي فناوري، مهندسي فني، كارداني يهادوره عناوين
  بود. خواهد اولويت در شده ياد آن از خبره
 نمودن آماده جهت موزشيآ نظام وظايف خصوص در متخصصان يهادغدغه جمله از

 و مستحكم ارتباط دارد،مي بيان )1382( عزيزي كهآنچنان كار، بازار به ورود براي جوانان
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 ييهاشايستگي است. آنان در اساسي و كليدي يهاشايستگي ايجاد و كار بازار با منسجم
 و تمييز قدرت ي،سازهمسان و سازگاري نوين، يهافناوري با ارتباط برقراري توانايي همچون

 كار رايانه، از استفاده سرپرستي، توانايي انتقادي، تفكر خالقيت، له،أمس حل تشخيص،
 و عمران صالحي ؛1382 مهرعليزاده ؛1382 عزيزي،( دارند اهميت ارتباطات و گروهي

 الگوهاي در حتي و گرديده لحاظ مذكور ةنامآيين در خوبيبه ضرورت اين ).1389 يغموري،
   است. شده بينيپيش نيز مهارتي عالي آموزش درسي يهارنامهب جديد
 تعريف فوق، ةنكت به عنايت با شده، زيادي كيدأت كار محيط هايآموزش بر كه آنجا از
 و مشاغل ايران در اينكه به توجه با بود. خواهد نياز كاري يهامحيط از دقيقي و مجدد
 نظر به داده، اختصاص خود به را كار ازارب از ايعمده سهم كوچك اقتصادي هايبنگاه

 نسبتاً كاري هايمحيط به بيشتر شده، مطرح كار محيط در آموزش براي آنچه رسدمي
 يهافناوري و امكانات از برخوردار مناسب، تشكيالتي و اداري سازماندهي داراي بزرگ،

 طرف يك از هابنگاه قبيل اين نسبي كمبود كه بود خواهد نيازمند مشاغل در تنوع و مختلف
 نمود. خواهد مواجه هاييدشواري با را هابرنامه اجراي بزرگ شهرهاي در آنها بيشتر تمركز و

 آن، سازيكوچك و دولت هايگريتصدي كاهش در كشور كالن سياست به توجه با
 جديد مراكز و سساتؤم ايجاد و دولتي بخش در موجود هايظرفيت از بيشتر استفاده راهبرد
 بود. خواهد ملأت قابل كاربردي-علمي هايآموزش
 و بوده مهم بسيار كار بازار نيازهاي تنوع به توجه با نياز مورد آموزشي محتواي ةتهي

 نبايد باشد،مي وارداتي فعالً آن از هاييبخش كه روز يهافناوري كاربرد بر كيدأت
 ،لذا كند، هدايت خارجي يهانمونه از صرف بردارينسخه سمت به را اندركاراندست

-علمي جامع ةنقش و اندازچشم سند در كه گونههمان است اولويت در هافناوري سازيميبو
 از نقل به قبلي مطالب در كه گونههمان حال عين در است. شده كيدأت آن به هم كشور

 تالش بايد مهارتي يهاآموزش متوليان نظام، اين در و هادانشگاه شد بيان )1387( شجاعي
 يهابرنامه از نوعي و داده افزايش كار بازار به آموختگاندانش جذب قابليت ةزمين در را خود

 نهادهاي جامعه، نظر مورد انساني منابع يهاشايستگي كه دهند قرار كار مبناي را آموزشي
  كند. فراهم را كار بازار كلي طوربه و دولتي
 مينأت باشد،مي مربي و مدرس آموزشي، نظام در اصلي اركان از يكي اينكه به عنايت با

 حاضر حال در دارد. اهميت بسيار ،دهند ارائه را مهارتي هايآموزش بتوانند كه مدرسيني
 آموزش نظام آموختگاندانش به متكي عمدتاً موجود وضعيت در مهارتي عالي آموزش نظام

 دروس تدريس امكان كمتر د،خو آموزشي ةپيشين به توجه با كه است آكادميك و نظري
 سرفصل هر حتي و رشته هر خاص نيازهاي با متناسب و خويش واقعي معناي در مهارتي
 دورس اجراي جهت كارگاهي و آزمايشگاهي كافي امكانات كه شرايطي در دارند. را درسي

 اين زيادي حدود تا تواندمي ماهر و متبحر مدرسان وجود نباشد، موجود عملي)( مهارتي
 فراگيران اختيار در نيز شرايط واجد مدرس كه شرايطي در اما .نمايد جبران را هاقيصهن

 است الزم ،لذا داشت. نخواهد معنايي دانشجويان و فراگيران از آموزيمهارت انتظار نباشد،
  گيرد. قرار نظر مورد مهارتي هايآموزش در خبره افراد گرفتن خدمت به براي شرايط ميتما
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 از ميمه بخش و شده زيادي توجه فعال شاغل نيروهاي آموزش به نامهآيين در چند هر
 ةعمد كه پذيرفت بايد اما ،است فراگيران از دسته اين به معطوف هامهارت فراگيري ظرفيت
 كه شده اشغال غيرشاغل)( آزاد فراگيران و دانشجويان توسط فعلي آموزشي نظام ظرفيت

 كشور جاري قوانين به توجه با كنند. كسب را شغلي فرصت نندبتوا تحصيل از پس دارند اميد
 آن از ترمهم و كاري يهاپروانه و مجوزها صدور و مشاغل بنديطبقه استخدام، مباحث در

 بوده شدهشناخته كه تحصيلي يهارشته در پذيرش و شركت به تمايل مردم، ميعمو فرهنگ
 متعددي مشاغل در رشته عنوان كه معني اين به( دارند عام ةجنب بودن تخصصي عين در و
 مهارتي يهارشته در موزشيآ هايظرفيت است ممكن است)، برخوردار اشتغال فرصت از

 نشان كاربردي-علمي يهارشته برخي در پذيرش ةتجرب آنچه طبق( بماند خالي تخصصي
 براي بود. خواهد جامعه شغلي نيازهاي مينأت در نظام بودن ناموفق معناي به اين و داده)
 ماهيت با مردم مختلف آحاد نمودن آشنا و سازيفرهنگ ضمن است الزم تهديد اين بر غلبه

 صدور يا جذب مقررات و قوانين از اعم اشتغال نظام ،هادوره اين در تحصيل ضرورت و
 و جذب ضوابط شده، اشاره نامهآيين 20 ةماد در درستي به كه گونههمان و اصالح مجوزها

 و فرماييخويش مشاغل در چه و كنندگاناستخدام مورد در چه انساني نيروي كارگيريهب
 گردد. اصالح كارفرمايي
 ريزيبرنامه و اريذگسياست كه است نكاتي از نيز نظام اين در دانشجو گزينش اصالح

 به ورود شرط است معتقد )4 :1391( صدري عباس دكتر دارد. ضرورت آن باب در تريدقيق
 بايد كه معني اين به ،است مهارتي منش از افراد برخورداري مهارتي، آموزشي يهاورهد

 كه است آن مستلزم امر اين تحقق باشد. داشته وجود فراگيران در كافي ةانگيز و استعداد
 و عاليق نوعي به و شده آشنا گوناگون هايمهارت با ابتدايي دوران از آموزاندانش
 انگيزه و استعداد وجود صورت در و ارزيابي هامهارت يادگيري در آنها فكري يهاگيريجهت

 به ورود اينكه نه ،شوند تشويق مشابه عناوين و ايحرفه و فني يهادوره در تحصيل ادامه به
 صدري گردد. تلقي دانشجو و آموزدانش تحصيل ةادام براي ممكن راه آخرين هادوره اين

 هايمحيط در يا فيلم نمايش طريق از يا و كار واقعي هايمحيط در كاربيني طرح اجراي
 اين به نيل هايراه جمله از را ديدهمهارت و موفق كارآفرينان با آشنايي و شدهسازيشبيه
 كاربردي-علمي درسي يهابرنامه جديد الگوهاي طراحي در كه اينكته .داندمي هدف

 عنوان همين با درسي واحد كه معني اين به ،است شده پرداخته آن به جدي صورتبه
    است. شده بينيپيش
 ايحرفه و فني دانشگاه نيز و ايحرفه و فني آموزش سازمان خالف بر اينكه به توجه با

 و نظارت طبعاً و دارند عهده به خود آموزشي يهادوره اجراي در را عمده و اصلي نقش كه
 انجام نيز سيستم از خارج نظارتي ادهاينه توسط سيستم درون بر عالوه آنها ارزيابي

 و نداشته عهده بر را اجرا مسئوليت مستقيماً كاربردي-علمي جامع دانشگاه پذيرد،مي
 و ريزبرنامه مهارت)، ملي سازمان به مسئوليت انتقال از قبل( ارذگسياست نهاد يك عنوانبه

 و ساز اصالح كند،مي نظارت آنها بر دانشجو، و دوره واگذاري و آموزشي مراكز ايجاد با ناظر،
 در يا و جديد آموزش مركز هر سيسأت با همزمان نظارت فرايند آغاز و نظارتي كارهاي
 امور با انسجام و تلفيق نوعي ،لذا دارد. ضرورت بسيار هادوره اجراي مجوز صدور و واگذاري
 بود. خواهد نياز مورد دانشگاه اين براي نظارتي اقتدار از برخورداري نيز و گسترش
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 لزوم آموزشي، يهامحيط از خارج عملي دروس ساعات افزايش و هادوره شدن مهارتي
 كند.مي چندان دو را عملي هايآموزش در وريبهره حداكثر و اجرا ةنحو بر دقيق نظارت

 به و ندارد وجود عملي دروس اجراي ةنحو از دقيقي ارزيابي دروس فعلي، شرايط در سفانهأمت
 يا كارورزي مانند درسي آموزشي، مراكز مسئوالن حتي و دانشجويان از بسياري ذعانا

 شود.مي ختم ةنمر خذأ و گزارش يك ةتهي به تنها دانشجويان براي كارآموزي

 گيرينتيجه و بحث
 هايضرورت و نيازها كشور، شرايط و الملليبين تجارت و اقتصادي روابط فناوري، تحوالت
 را آموزشي نظام در دگرديسي و تغيير خود دنبال به و ايجاد هاعرصه مياتم در را جديدي
 اشتغال و پايدار ةتوسع سمت به حركت لزوم بر نظام ارشد مسئوالن كيدأت است. شده موجب
 يهانامگذاري عدالت، و پيشرفت ةده عنوانبه انقالب چهارم ةده شدن ناميده مولد،
 ملي، توليد سال عنوانبه 1391 سال ويژهبه و مذكور ةده شعار اساس بر اخير هايسال

 آموزي،مهارت نظام در تحول بر توسعه پنجم ةبرنام كيداتأت ايراني، ةسرماي و كار از حمايت
 تعداد افزايش حال عين در و كشور ةعمد مسائل از يكي به اشتغال مشكل شدن تبديل
 كارآشنا، و ماهر نيروي به كار بازار ادزي نياز رغمعلي كار جوياي دانشگاهي آموختگاندانش

 را كار بازار نيازهاي به پاسخگويي و تحوالت با تطبيق جهت در آموزشي يهارويه در بازنگري
 و فناوري و مهارت نظام نامهآيين تصويب و طرح شرايط اين در است. نموده ناپذيراجتناب
 بلند گام مهارتي، هايآموزش اجراي و توسعه راهبردهاي و هاموريتأم اهداف، از جامع تبيين

 يهاتجربه و سوابق يافتن اهميت بود. خواهد هاآموزش دسته اين نمودن نهادينه در استوار و
 يافتن مسئوليت مهارتي، عالي آموزش نظام در تحصيل ةادام امكان و شاغالن)( افراد

 در مشخصي متولي تعيين ها،آموزش ةارائ در توليد و اشتغال متولي و اجرايي هايدستگاه
 و آن از قبل و عالي آموزش دوگانه سطوح در مهارتي هايآموزش هماهنگي و ساماندهي

 فناوري و مهارت نظام توفيق ساززمينه مهارتي هايآموزش نمودن قانونمند همه از ترمهم
  بود. خواهد
 در نيازهايييشپ و هاچالش مسائل، ديگري، كالن ةبرنام و طرح هر همانند حال عين در
 محيط در آموزش از دقيقي تعريف گيرد. قرار توجه مورد بايستي كه دارد وجود آن اجراي

 نياز مورد مدرسان مينأت كار، بازار وضعيت با متناسب و مناسب آموزشي محتواي ةتهي كار،
 و دانشجو گزينش نظام اصالح مجريان، وضعيت از دقيق ارزيابي خبرگان، حضور بر كيدأت با

 محيط در آموختهدانش پيگيري و شدهكسب هايمهارت و فراگيران صالحيت ارزيابي نهايتاً
 و مهارت آموزش نظام موفقيت متضمن آنها به توجه كه است عواملي ترينمهم از كار واقعي

 بود. خواهد فناوري
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 مهارتي. عالي آموزش نظام در فرآيندها مجدد مهندسي ).1390( مهدي جهانيان،
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 هادانشگاه التحصيالنفارغ ازين يفناور و مهارت جامع نظام
 1پيرسالمي محمدحسن

 2حسيني محمدعلي
 3رحيمي حميد

 
 دهيچك
 صالحيت« ،»فناوري و مهارت آموزش« يمحورها با فناوري و مهارت آموزش جامع نظام
 و متخصص انساني، نيروهاي كردن توانمند منظوربه »اشتغال احراز نظام«و »ايحرفه

 براي بنياني عنوانبه فناوري و مهارت آموزش .است داده قرار نظر مد در كارآفرين
 با متناسب كارآفرين، و متخصص انساني نيروي تربيت و انساني يهاسرمايه توانمندسازي

 و دولتي مختلف يهابخش ظرفيت از بهينه ةاستفاد با كار، بازار نياز و افراد استعداد
 آموزش نظام .است كشور آموزشي نظام در راهبردي يهااولويت از يكي غيردولتي،

 فناوري و كار دانش انتقال و ءارتقا هدف با كه است ييهاآموزش شامل فناوري، و مهارت
 از استفاده با دانشجويان نظام، اين در .شودمي ارائه شغلي يهامهارت گسترش براي

 و استانداردها براساس كار، محيط يآموزش يهاظرفيت و روز آموزشي يهافناوري
 و تربيت شوند،مي تربيت كار و كسب ايجاد براي ايحرفه اخالق با شغلي، يهاصالحيت

 صنعت، مختلف يهابخش در نياز مورد انساني نيروي اثربخشي و كارايي افزايش
 يمبو -ارزشي فرهنگ شغلي، استانداردهاي اساس بر هنر، و فرهنگ و خدمات كشاورزي،

 .است فناوري و مهارت آموزشي نظام اهداف ترينمهم جمله از داخلي كار بازار نياز و
 را كار بازار به ورود جهت انيدانشجو ازين تنها نه يفناور و مهارت آموزش جامع نظام

 آن بر را يعال آموزش سساتؤم و هادانشگاه ةيبق التحصيالنفارغ بلكه ،سازديم فراهم
 بازار به ورود جهت را خود مهارت يليتحص سطوح نيب يهادوره در كتشر با تا دارديم

 يعال آموزش سساتؤم التحصيالنفارغ ازين يبررس به شتريب مقاله نيا .دهند ءارتقا كار
 هرم ةسيمقا با و پردازديم يليتحص سطوح نيب يمهارت يهادوره گذراندن به يمهارتريغ

 مهارت لزوم كشورها ريسا با رانيا در يعال آموزش اتسسؤم و هادانشگاه التحصيالنفارغ
 .دانديم اشتغال جاديا و ينيكارآفر سازچاره را رانيا در ايحرفه

 
 .اشتغال مهارت، بازاركار، ل،يالتحصفارغ :يديكل واژگان
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 مقدمه
 د،اندهينام يرانيا ةيسرما و كار از تيحما ،يمل ديتول سال را 1391 سال يرهبر معظم مقام

 هادانشگاه و است كشور يفناور و ميعل ينهادها ةعهد بر فرموده نيا تحقق از ميعظي بخش
 يهاپژوهش شدن يكاربرد مستلزم يمل ديتول .كنندمي فايا نهيزم نيا در سزاييبه سهم نيز

 هم دانشجويان .است ديگر سوي از ميعل يهاهيسرما نيا از تيحما و سو كي از يدانشگاه
 …و آرمانگرايي سرزندگي، جواني، مانند خود خاص يهاويژگي لحاظ از هم و تعداد ثحي از
 افزايش جهت در بزرگ ميگا توانندمي خاصطوربه و باشندمي متمايز جامعه اقشار ساير از

 سادگي به اقشار ديگر دست از كه دهند انجام ايراني ةسرماي و كار از حمايت و ملي توليد
 .آيدميبرن

 به دانشجويي حركت عرصه، اين در دانشجويان رويپيش اولويت اولين رسدمي نظر به
 بسترهاي اخير ساليان در خوشبختانه .باشدمي كاربردي و پژوهشي عملي، يهافعاليت سمت

 يهاشركت و آوريفن و علم يهاپارك ،فناوري رشد مراكز و است شده فراهم كار اين ةاولي
 عالوه هافعاليت گونهاين در .اندشده مستقر كشور يهادانشگاه از رخيب سطح در بنياندانش

 به اندكي نسبتاً ةسرماي با توانمي شود،مي تضمين دانشجو اقتصادي ةآيند و اشتغال اينكه بر
 اقتصاد چرخ حركت سرعت بر ديگر، فرد چند براي اشتغال ايجاد با و رسيد سوددهي ةمرحل
  .افزود كشور

 در موجود توليدي صنايع است، دانشجويان فعاليت و حضور نيازمند كه ريديگ ةعرص
 حيث از چه و تجهيزات سطح در چه كشور صنعتي نيازهاي از بسياري اكنونهم .است كشور
 با همكاري براي را خود تمايل بسياري صنعتگران تاكنون .شودمي مينأت خارج از اوليه مواد

 ،هاتالش با مطمئناً گردد، رفع دانشگاه و صنعت ارتباط موانع اگر .اندداشته ابراز دانشگاه
 واردات به كشور صنعتي نياز از چشمگيري درصد دانشجويان عملي يهاآموزه و هاپژوهش

 شانالتحصيليفارغ از قبل حتي دانشجويان اشتغال مشكل ميزان همين به و شد خواهد كم
 تمايل عدم شود،مي برخورد هاآن به تجارب اين در كه مشكالتي ةعمد .گرديد خواهد حل

 پرداخت به صنايع نداشتن تمايل و خطرپذيري عدم صنعت، با ارتباط براي هادانشگاه اساتيد
 دو اين ارتباط مزاياي از مرتبط افراد آگاهي عدم و قطعي ةنتيج از اطمينان از قبل ةهزين
 .باشدمي يكديگر با نهاد

 داشتن به منوط كار بازار در كشور يعال آموزش مراكز و هاگاهدانش التحصيالنفارغ جذب
 دانشگاه در ليتحص دوران طول در ستيبامي آنها از يبخش كه است ييهايژگيو و هايتوانائ

 در موجود يليتحص يهارشته يآموزش مواد و ندهايفرا نيب تناسب عدم شايد .شود فراهم
 عدم عامل نيترمهم كار، بازار ازين مورد يهايتوانائ و هامهارت با مهارتيغير يهادانشگاه
 ذيل موارد به توانمي عالوه به .باشد اشتغال و كارآفريني و يابيكار در التحصيالنفارغ توفيق
 : نمود اشاره
 .هادانشگاه در اول تياولو عنوانبه عملي و يپژوهش مسائل طرح عدم �
 در امور انجام ةنحو و عملي هاينديافر با دانشگاه مدرسان عملي كار ةتجرب عدم �

  .يخدمات و يديتول يواحدها
 .يكاربرد يهاآموزش جهت مناسب عملي امكانات كمبود �
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  .ينيكارآفر هايروش با آشنايي عدم �
 .يشغل يهامهارت با آموزش يمحتوا نيب سنخيت عدم ةمشاهد �

 و هادانشگاه در دانشجو رشيپذ يفعل تيظرف نيب تناسب عدم توانمي فوق موارد به
 تا كشور فعال و جوان تيجمع ،گرفتهانجام مطالعات اساس بر .افزود را ركا بازار يآت يازهاين

 پس .داشت خواهد رشد درصد 5/2 يعبارتبه و شودمي نفر ونيليم 61 بر بالغ 1400 سال
 حفظ يفعل تيوضع تا باشد داشته سال در درصد 5/2 معادل يرشد ديبا زين اشتغال سطح

 رضا، مكنون،( .شود جاديا يشغل فرصت ونيليم 29 ديبا رانيا در 1400 سال تا يعني .ودش
1380( 

 اىحرفه زندگى واقعى نيازهاى تأمين در را موجود نظرى دانش انسانى، علوم محققان
 سنتى ىهاشيوه به تحقيقات انجام از ناشى حدودى تا وضعيت اين .دانندنمى كافى خود

 فرض اين بر و رفته جلوتر قدم يك عملي تحقيق عنوان با ميقدي فرايند اين اخيراً است.
 و نيست كافى نيست كار متن در كه پژوهشگرى توسط رويدادها ضبط و ثبت كه است متكى
 بهره فرايند اين از اىگونهبه و كند مشاركت تحقيق فرايندهاى در مستقيم طوربه بايد محقق
 باشد. مفيد كنندگاناركتمش همة براى ستقيماًم كه گيرد

 .است تحقيق پژوهش و فعاليت و كار عمل معناي به اقدام از تركيبي پژوهياقدام
 يىهاتركيب توانيم ولى ،عملگرا پژوهش يا متعهدانه پژوهش يعنى پژوهى اقدام بنابراين،

 به يازن هادانشگاه در برد. نام نيز را عملي پژوهش و عمل در تحقيق ،عمل حين پژوهش چون
 ساتسؤم و هادانشگاه در محوريپژوهش آيا است. ناپذيراجتناب امري ييهاپژوهش چنين

 در اول تياولو عنوانبه عملي و يپژوهش مسائل طرح آيا ؟شودمي اجرا ايران عالي آموزش
  شود؟مي شناخته هادانشگاه

 در مشابهي شرايط در نيز آنها كه شودمي استفاده استاداني و مدرسان از احوال اين با
 يواحدها در عملي كار ةتجرب گونهچهي و نموده طي را پيشرفت و ترقي مدارج گذشته

 عدم علت به كشور يهادانشگاه التحصيالنفارغ اغلب طرفي از ندارند. يخدمات و يديتول
 در توانندمين را خود ميعل توان التحصيليفارغ از پس كارآفريني و مهارت ةحوز با آشنايي

 اشتغال كسب به موفق اگر حتي آنان از بسياري دليل همين به .كنند اجرايي عملي بخش
 .هستند برخوردار كمتري مهارتي توان از ،شوند دولتي بخش در چه و خصوصي بخش در چه

 مفاهيم اين با دانشجويان آشنايي پاسخگوي شايد كارآفريني تئوري واحد دو اختصاص البته
 هايبخش در دانشجويي كار انجام كشورها از بسياري در زيرا .رسدمين نظر به كافي اما ،باشد

 دانشجويان تحصيل ةهزين به كمك در مهارت افزايش بر عالوه توليدي و خدماتي صنعتي،
 ةدور در عملي كار با كمتر ما كشور دانشجويان كه است حالي در اين .دارد سزاييهب نقش

 .آموزندمي را مطالب تئوري رتصو به بيشتر و اندمواجه تحصيل
 مشكالت ميتما گرفتن نظر در با فناوري و مهارت جامع نظام فوق موارد به پاسخ در

 يانسان يروين تيترب و يانسان يهاهيسرما يسازتوانمند بر تكيه با مهارتيغير يهانظام
 از نهيبه ةاستفاد با كار بازار ازين و افراد يهااستعداد با متناسب ن،يكارآفر و متخصص من،ؤم

 يبرا يراهبرد يهاتياولو از يكي ،يدولتريغ و يدولت از اعم ميبو مختلف يهابخش تيظرف
 پنجم ةبرنام در فناوري و مهارت نظام راه ةقشن جهان و منطقه در مياسال رانيا يسرآمد
 با فناوري و مهارت آموزش جامع نظام .رسانيد رانيوز ئتيه تصويب به را كشور ةتوسع
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 منظوربه »اشتغال احراز نظام«و »ايحرفه صالحيت« ،»فناوري و مهارت آموزش« يمحورها
  .است شده يطراح كارآفرين و متخصص انساني، نيروهاي كردن توانمند

 يهاشاخص و ديآمين وجودبه يليتحص مدرك صدور با صرفاً يانسان منابع ةتوسع
 در مهارت كسب ،يواقع طيمح در كار ةتجرب. ادد قرار نظر مد ديبا را يارزشمندتر

 تيصالح نظام در كه هستند ياصول از يمهارت يهانامهيگواه خذأ و نظر مورد يهاتخصص
 با ياجتماع ةتوسع و ياقتصاد رشد ،يكلطوربه .شوديم مبذول ياژهيو توجه آنها به ايحرفه
 .بود دخواه ريپذامكان يمهارت يهاآموزش در يگذارهيسرما
 توانمي است، شده برداشته صنعتي ةتوسع راستاي در هادانشگاه در كه ثريؤم اقدام با

 با كافي تعامل و اندكرده درك را صنعتي زبان كه هادانشگاه محققان و اساتيد از دسته آن
 و گرفته قرار صنايع بخش در صنعتي ةتوسع تحقيقات محور عنوان به اند،داشته صنايع

 از تا گيرد قرار آنان اختيار در دولت همچنين و بزرگ يهاشركت سوي از زمال تسهيالت
 و شده مطرح ملي سطح در كشور، صنعت مشكالت صنعتي، آموختگاندانش جذب طريق

 .گردد فراهم كشور در صنعت نوآوري و كارآفريني فرآيند براي را الزم بسترهاي
 دانش سودمند عمر كه آيدمي تدس به چنين است آمده عمل به كه هاييپژوهش از

 زمان اين از پس .است ماه شانزده برابر كار به آغاز از مهندسي ةدانشكد فرهيختگان مهندسي
 از برخي در .آورند روي خدمتضمن و تكميلي ،سطوح بين هايآموزش به بايد آنان
 سال پنج تا سه تنها دانشگاهي ميعل هايگواهينامه براي معتبر ارزش پژوهشي هايبنگاه
 از ،نكنند دنبال را خود آموزش سال پنج تا سه از پس هاگواهينامه اين دارندگان هرگاه .است

 ايوسيله عنوانبه همواره آموزش .شد خواهد كاسته آنان پيشين هايآموزش ميعل ارزش
 و گيردمي قرار نظر مد مديريت مشكالت حل و عملكرد كيفيت بهبود جهت در مطمئن
 جهت بدين .دهدمي تشكيل را سازمان هر حاد و اساسي مسائل از يكي نيز نآ فقدان

 نيرو، اين از مؤثرتر چه هر گيريبهره و بهسازي و سازمان انساني نيروي تجهيز منظوربه
 شمارهب سازمان امور بهبود براي عوامل و تدابير مؤثرترين و ترينمهم از يكي آموزش شكبي
 و مداوم فرآيند يك و هاسازمان در اساسي ةوظيف يك آموزش كه است تذكر به الزم .رودمي

 سازمان، سطوح از سطحي هر در كاركنان .باشدنمي شدني تمام و موقت و است هميشگي
 و يادگيري و آموزش محتاج ـ زيردست يا مدير ـ پيچيده مشاغل يا ساده مشاغل از اعم

 هر از خود كار دادن انجام بهتر براي رههموا بايد و هستند جديد هايمهارت و دانش كسب
 كاركنان شغل وقت هر اينكه مضافاً .نمايند كسب جديدي اطالعات و هاروش باشد، كه نوع

 وظايف آميزموفقيت ابقاي براي جديدي هايمهارت و اطالعات است الزم كند، پيدا تغيير
 .بگيرد فرا را مربوطه شغل

 در سازمان توفيق حقيقت در :سازمان كاركنان بين در همكاري و همدلي ةروحي تقويت
 كار، محيط در متقابل تفاهم و اعتماد فضاي تابع زيادي حد تا شدهتعيين اهداف به دستيابي
 و سرپرستان با كاركنان همكاري ميزان افزايش يكديگر، با كاركنان همكاري ميزان افزايش
 مختلف واحدهاي در سازمان امور مانجا ةنحو در هماهنگي ايجاد همه از ترمهم و مديران

 هايآموزش از استفاده همدلي، و هماهنگي ايجاد هايراه از يكي رسدمي نظر به .باشدمي
 محيط در يكديگر با كاركنان متقابل تماس ةزمين سويك از كه باشدمي خدمتضمن

 شغلي، اطالعات و دانش افزايش طريق از و ديگر سوي از و سازدمي فراهم را آموزشي
 .كندمي ايجاد آنها در را يكساني تقريباً ايحرفه عاليق و هابرداشت
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 در متخصص انساني نيروي به نياز تواندمي سازمان يك در كاركنان آموزش هايبرنامه
 كاركنان چنانچه ،بنابراين .باشد كاركنان مشكالت حل براي تضميني و كند رفع نيز را آينده

 باشند سهيم سازمان كارايي سطح ارتقاء در توانندمي بهتر ،نندببي آموزش خوب سازمان يك
 عين در و داشت نخواهند نياز خود زيردستان مورد در زياد نظارت به مديران و سرپرستان و

 در كاركنان زيرا سازند، آماده پرمسئوليت و باالتر مشاغل احراز براي را آنها توانندمي حال
 .دهند انجام مطلوب نحو به را خود وظايف انندتومي كه است صحيح آموزش پرتو

 در مختلف هاينظام و هاسازمان مشترك نسبتاً مقاصد عنوانبه كه مواردي ترينمهم
 :باشدمي زير شرحهب است ذكر قابل سطوحي بين و خدمتضمن آموزش خصوص

 اهداف تحقق براي سو يك از امر اين :سازمان با كاركنان نمودن همسو و هماهنگ ��
 اهميت داراي مؤسسه براي شدهتعيين هايمشيخط و هاسياست به دستيابي و سازمان

 از وي آگاهي گرو در سازمان در فرد ايحرفه و شغلي پيشرفت ديگر سوي از و است
 .است شغلي هايمسئوليت و تكاليف انجام ةنحو و مافوق مقامات انتظارات

 براي كاركنان برانگيختن ةمسئل :كاركنان ةروحي بهبود و شغلي رضايت افزايش �
 براي .باشدمي هاسازمان مديران هايمشغوليدل ترينمهم از يكي شغلي وظايف انجام
 يابد. افزايش شانحرفه از آنان رضايت و شود تقويت كاركنان ةروحي آنكه

 ةواسطهب عمدتاً كاري حوادث مؤسسات، از بسياري در :كاري ضايعات و حوادث كاهش �
 با كه كساني مورد در خصوصاً بيان اين .دهدمي رخ كاركنان كافي مهارت و يآگاه عدم

 بيشتري مصداق دارند، سروكار كارخانجات در خطر با مأتو و حساس تجهيزات و ابزارها
 آيد،مي وجودهب افراد دانش و مهارت فقدان ةواسطهب كه مختلف حوادث بر عالوه .دارد

 توانش و دانش نقصان نتايج جمله از نيز سازمان ايههزينه افزايش و كاري ضايعات
 طورهب خدمتضمن آموزش دارد ضرورت ،بنابراين .باشدمي هاسازمان در انساني نيروي
 .گيرد قرار هاسازمان توجه مورد جدي

 در وريبهره افزايش ةشالود :سازمان در انساني نيروي توانش و دانش سازي بهنگام �
 افراد شدن نابهنگام از ممانعت و كيفي نظر از انساني نيروي بر دكيأت مستلزم هاسازمان

 در كارآيي تقليل از است عبارت حرفه در مينابهنگا تعريف، به بنا .باشدمي شانحرفه در
 باعث مسئله اين .است نوين مهارت يا دانش فقدان خرهباأل و زمان طول در كار انجام

 و وظايف انجام به قادر و شود فرسوده ايحرفه ظلحا از مختلف داليل به فرد كه شودمي
 تواننمي را حرفه در ميبهنگا نا ةكنندايجاد عوامل ميتما چه اگر .نباشد سازماني تكاليف

 طريق از كاركنان خدمتضمن آموزش شك بدون اما ساخت، برطرف آموزش طريق از
 .دارد آنان سازيمبهنگا در ميمه نقش افراد، توانايي و دانش نوسازي و بهسازي

 وقوعهب سازمان محيط در كه تحوالتي و تغيير :سازماني تحوالت و تغيير به كمك �
 در اساسي ةنكت .است انساني نيروي و پرسنل سازيآماده مستلزم عمدتاً پيوندد،مي

 ممكن هاسازمان كاركنان .است آن مقابل در كاركنان مقاومت سازماني، تغييرات با ارتباط
 وضعيت و مقام موفقيت، ةدربار نگراني اطالعاتي، مشغوليدل نظير مختلفي داليل به است
 ديگر متعدد داليل و وظايف، انجام در ناتواني ةدربار نگراني جديد، وضعيت در خود مالي

 مشاركت نظير ديگر تدابير از غير به دليل اين به .كنند مقاومت تغييرات مقابل در
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 در را ميمه بسيار نقش نيز پرسنل توجيه و آموزش ور و يرتغي ريزيبرنامه در كاركنان
 خدمتضمن آموزش وظايف ترينمهم جمله از ،بنابراين .نمايدمي ايفاء تغييرات موفقيت

 .است سازماني تغييرات به كمك ها،سازمان در

 شناسيروش
 از ونيكالكتر و برقة رشت در كارشناسي مقطع التحصيلفارغ ةنفر صد آمارية نمون يك در

 انرژي هايسيستم طراحية دور گذراندن درخواست كه مياسال آزاد و دولتي هايدانشگاه
 آموزش كل ةادار به وابسته شيراز فارس خليج الكترونيك و برق تخصصي مركز به خورشيدي

 بيست شامل ساختهمحقق ةنامپرسش يك طريق از ،اندنموده مراجعه فارس ايحرفه و فني
 حضور آمادگي عدم ةدهندنشان كلي نتايج گرديد گردآوري و توزيع ايينهچهارگز پرسش

 گرديد. حاصل اجرايي و مديريتي مسئوليت پذيرش و كار بازار در التحصيالنفارغ
 درصد 6 كارشناسي ةدور در عملي و پژوهشي مسائلة زمين در شدهطرح االتؤس طبق

 94 و تئوري دروس به خود منديقهعال ميزان نظرسنجي اين در كنندهشركت دانشجويان
 دانشجويان ميان اين در كه نمودند اعالم را كارگاهي) و (آزمايشگاهي عملي دروس به درصد

 هادانشگاه در دروس ةارائة نحو از ميعل و پژوهشي مسائل و دروس به منديعالقه وجود با
 به شدهارائه تئوري دروس نسبت بودن باال دليل به درصد 49 ترتيب اين به و بودند ناراضي
 دروس تدريس دليل به درصد 15 كار، بازار از اطالع عدم دليل به درصد 33 ،عملي دروس
 توسط عملي دروسة ارائ در كافي جديت عدم درصد 3 و تجربهكم اساتيد توسط عملي

 اساتيد.
 عدم از التحصيالنفارغ درصد 76 دانشگاه مدرسان عملي كار ةتجرب عدم با رابطه در
 توانايي عدم از درصد 24 و كاربردي و عملي نكات با مطابق دروسة ارائ در مدرسان توانايي

 كارگاهي و آزمايشگاهي يهادرس در كاربردي عملي، نكات با برخورد و يابيعيب در مدرسان
 بودند. ناراضي
 گاهيكار و آزمايشگاهي امكانات از درصد 63 مناسب عملي امكانات كمبود با رابطه در

 كه ميقدي آزمايشگاهي امكانات از درصد 30بودند، معيوب يا و استفاده غيرقابل عموماً كه
 در ابزار و قطعات بودن محدود از درصد 7 ،شودمين استفاده آنها از كار بازار در ديگر

 داشتند. شكايت آموزشي يهاكارگاه و يهاآزمايشگاه
 كار بازار با دانشجويان از درصد 92 ينيآفركار هايروش با آشنايي عدم با رابطه در

 توانايي عدم همچنين و انگيزه شدن كم باعث امر همين كه نداشته ارتباطي و آشنايي
 ميزان بيشترين كه شده التحصيليفارغ از بعد زمان در شغل ايجاد و انتخاب جهت مناسب

 بازار در دانشجويان از رصدد 8 و باشدمي هادانشگاه در صنعت با ارتباط بخش از رضايتينا
 و تئوري يهادرس ،تحصيلي ةرشت با ارتباطي آنها شغل عموماً كه بوده كاربه مشغول كار

 است. نداشته هادانشگاه در شدهگذرانده عملي

 گيرينتيجه و بحث
 ةتوسع اهداف با تحقيقاتي نسبي همبستگي ايجاد بايد تحقيقاتي مراكز ساير و هادانشگاه
 و نگريآينده و آوريفن تحول روند به نسبت دانشگاهي يهارشته تحول ،صنعتي
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 و مهارت جامع نظام راستا اين در .بدانند خود وظايف اهم از را تحقيقات به بخشياصالت
 نياز گرفتن نظر در با و تحصيل دوران در دانشگاهي دروس نوع در بازنگري با فناوري

 و پويا آموزشية عرص ايجادة زمين عملي دروس بيشتر هرچهة ائار با بازاركار و التحصيالنفارغ
 ملي، توليد صنعتي،ة توسع سطح بردن باال آنة نتيج كه ساخت خواهد فراهم را كاربردي

 فناوري و مهارت نظام نامهآيين 9 ةشمار ةماد شد. خواهد رقابتي و ايحرفه كامالً كار بازار
 ايحرفه و يفن آموزش« و »يفناور و مهارت و يعال آموزش« يفرعة دست دو به را آموزش

 ةماد ب بند 2ة تبصر نمايد.مي بنديتقسيم »يليتحص سطوح نيب يليتكم يهادوره منظوربه
 و ممارست اساسبر كه كار طيمح در يمهارت يهاآموزش سهم حداقل نامهآيين اين 11
 و مهارت يعال آموزش نظام يليتحص مختلف مقاطع يبرا را رديگمي شكل يعمل نيتمر

  .است گرفته نظر در دوره كل درصد شصت ،يفناور
 دو به كه را آوريفن و مهارت جامع نظام اجراي اهميت توانمي فوق موارد به توجه با
 و ندهايراف دانشگاهي بخش در داد. نشان را شودمي تقسيم سطوحي بين و دانشگاهي بخش
 كار، بازار ازين مورد يهايتوانائ و هامهارت با موجود يليتحص يهارشته يآموزش مواد
 در و بود خواهد اشتغال و كارآفريني و يابيكار در التحصيالنفارغ توفيق عامل نيترمهم

 افزايش به كمك همچون مواردي به توانمي آن وظايف ترينمهم از نيز سطوحي بين بخش
 .كرد اشاره كار ضايعات و حوادث شكاه ،شغلي رضايت افزايش ، سازماني تغييرات وري،بهره

 منابع
 .1380 ،توسعه و اشتغال عالي، آموزش راهبرد رضا، مكنون،

ة هـزا  در توسـعه  و انسـاني  نيـروي  بهسـازي  در آموزش نقش و ضرورت مهدي، شريعتمداري،
 .1383 ،سوم

 .1385 ،صنعتي ةتوسع و دانش مديريت آفرين،كار دانشگاه مجتبي، غديري
   .1390 ،آوريفن و مهارت جامع نظام ةنامآيين

 
 



 
 

هاي نگاهي به دانشگاهنظام جامع مهارت و فناوري و نيم
 صنعتي اروپا

 1محمدحسن پيرسالمي
 2محمدعلي حسيني

 چكيده
 ،»فناوري و مهارت آموزش«محورهاي با فناوري و مهارت آموزش جامع نظام

 نيروهاي كردنتوانمند منظوربه »اشتغال احراز نظام« و »ايحرفه صالحيت«
 و مهارت آموزش مد نظر قرار داده است. را آفرينكار و متخصص انساني،
 نيروي تربيت و انساني يهاسرمايه توانمندسازي براي بنياني عنوانبه فناوري
 با كار، بازار نياز و افراد استعداد با متناسب كارآفرين، و متخصص انساني
 از يكي غيردولتي، و دولتي مختلف يهابخش ظرفيت از بهينه ةاستفاد

 با دانشجويان نظام، اين در. است كشور آموزشي نظام در راهبردي يهاتاولوي
 براساس كار، محيط آموزشي يهاظرفيت و روز آموزشي يهافناوري از استفاده

 كار و كسب ايجاد براياي حرفه اخالق با شغلي، يهاصالحيت و استانداردها
 در نياز مورد انساني رويني اثربخشي و كارايي افزايش و تربيت شوند،مي تربيت
 براساس هنر، و فرهنگ و خدمات كشاورزي، صنعت، مختلف يهابخش

 جمله از داخلي كار بازار نياز ومي بو -ارزشي فرهنگ شغلي، استانداردهاي
اين مقاله بيشتر به  .است فناوري و مهارت آموزشي نظام اهداف ترينمهم

هاي مهارتي با ساير لتحصيالن دانشگاهابررسي نياز بازار كار و كارآفريني فارغ
آماري با دانشگاه  ةمهارتي دارد و مقايسسسات آموزش عالي غيرؤها و مدانشگاه

كارگيري آموزهاي هبحث لزوم ب ةايتاليا دارد. نتيج كشور 3تكنيك ميالنپلي
اي پويا منظور جامعهمهارتي در حركت به سوي نظام جامع مهارت و فناوري به

هاي صنعتي التحصيالن دانشگاهالتحصيالني كارآفرين و همتراز با فارغبا فارغ
 جهان است. 

 
 آوري.التحصيل، ايتاليا، مهارت، اشتغال، فن: فارغيكليد واژگان
 

                                                                                                                
 اي فارس، ليسانس الكترونيك، مركز تخصصي برق و الكترونيك خليج فارس شيراز،. مربي آموزش فني و حرفه1

Email:pirsalami@yahoo.com                                                                                                              
 ، ، ليسانس الكترونيك، مركز تخصصي برق و الكترونيك خليج فارس شيرازاي. كارورز آموزش فني و حرفه2

Email:max.alihosseini@gmail.com                                                                                                              
3. Politecnico di Milano 
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 مقدمه
وزيران و بنا بر پيشنهاد الهي و تأييد هيئت ةبه حول و قو نظام آموزش مهارت و فناوري

 يجمهور ياساس قانون هشتم و يس و كصدي اصل ستنادا اعي وكار و رفاه اجتم ،وزارت تعاون
 مياسال يجمهور ةتوسع پنجم ةسالپنج ةبرنام قانون) 21( ةماد ياجرا در و رانيا مياسال

 يهاتيظرف و روز يآموزش يهايفناور از ستفادها به تصويب رسيد. در اين نظام با رانيا
 اخالق بر ديكأت با و يشغل يهاتيصالح و هااندارداست اساسبر را افراد كار، طيمح يآموزش
 جذب .دينمامي تيترب مطلوب سطح تا كار و كسب و حرفه شغل، احراز يبرااي حرفه
 و هايتوانائ داشتن به منوط كار بازار در كشور يعال آموزش مراكز و هادانشگاه النيالتحصفارغ

. فراهم شود دانشگاه در ليتحص دوران طول در ستيبامي آنها از يبخش كه است ييهايژگيو
ي هادانشگاه در موجود يليتحص يهارشته يآموزش مواد و ندهايفرا نيب تناسب عدمشايد 

عدم توفيق  عامل نيترمهم كار، بازار ازين مورد يهايتوانائ و هامهارت بامهارتي غير
 صدور با صرفاً يانسان منابع ةسعتو ،باشد اشتغالكارآفريني و  و يابيكار در النيالتحصفارغ

 ةتجرب، داد قرار نظر مد ديبا را يارزشمندتر يهاشاخص و ديآمين وجودبه يليتحص مدرك
 از يمهارت يهانامهيگواه خذأ و نظر مورد يهاتخصص در مهارت كسب ،يواقع طيمح در كار

 طوربه .شوديم لمبذو ياژهيو توجه آنها بهاي حرفه تيصالح نظام در كه هستند ياصول
 ريپذامكان يمهارت يهاآموزش در يگذارهيسرما با ياجتماع ةتوسع و ياقتصاد رشد ،يكل

 .بود خواهد

 شناسيروش
سازي دانشجويان جهت ورود به بازار كار و ي آكادميك دانشگاه بايد در جهت آمادههاآموزش

 اعتقاد اين امروز. آوري روز باشدو فن بايد همگام با تكنولوژي هااين آموزش ،آفريني باشدكار
 توليدي و صنعتي هايپيشرفت مختلف، كشورهاي و جوامع فراگير ةتوسع و رشد موتور كه
 اكثر تأكيد مورد ،باشدمي نوآوري راستاي در آنها صنعتي ةتوسع ديگر عبارت به و آنها

 محور صنعت كه است ادهد نشان يافتهتوسعه كشورهاي ةتجرب. دارد قرار توسعه نظرانصاحب
 امروزه اما. باشد يافتهتوسعه ديگر ايگونه به كه يافت كشوري توانمي ندرت به و بوده توسعه
 براي. كندمي هدايت آن به را ما كه است ديگري عوامل وجود مرهون خود صنعتي ةتوسع
 و وآورين آن در كه طوريبه ،كرد استفاده خود تكنولوژي و علم از بايد صنعت ةتوسع

 باشد.  داشته وجود همكاري افزايش و كارآفريني
. رسدمي نظربه ضروري سساتؤم و هادانشگاه ميتما در دانش مديريت كارگيريبه امروزه

 ايجاد ضرورت بايستي دانش مديريت مطلوب كارگيريبه منظوربه سساتؤم و هادانشگاه
 عنوان تحت فرايندي طريق از را النالتحصيدانشجويان و فارغ ميان دانش اشتراك فرهنگ

 هادانشگاه در دانش مديريت سازينهادينه با ما و نمايند درك »دانش مديريت سازينهادينه«
التحصيالن با چنين فرآيندي فارغ .آوريم وجودبه هادانشگاه در را نوآوري و توسعه توانيممي

 ةنشدثبت يهان دانش شامل مهارتداراي دانش ضمني داخلي خواهند بود كه اي هادانشگاه
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 ةباشد كه در جامعمي برجسته و ماهر دانشجويان و هادانشگاه ةتجرببا كارمندان و اساتيد

 .نمايندميايجاد اشتغال 
مهارتي كه در حال ي غيرهاآمده در رابطه با دانشگاهعملهاساس مطالعات ببر ،رواز اين

التحصيالن كشور را بر عهده دارند، خواهيم ديد آمار اي از پرورش فارغحاضر سهم عمده
اند رو به افزايش است و در مقابل كه جذب بازار كار نشده هاالتحصيالن اين دانشگاهفارغ

 هاي كشورهاي پيشرفته كه در بخش آموزش اين دانشگاههاسيستم آموزشي در دانشگاه
ي همگام با پيشرفت تكنولوژي روز شده مطالب مهارت ةگذاري بر روي ارائبيشترين سرمايه

هاي معتبر و اند. دانشگاهالتحصيالن خود را به بازار كار معرفي كردهدرصد بااليي از فارغ ،است
چه هايي جهت موفقيت هراند و چه روشپيشرو در كشورهاي صنعتي چه تمهيداتي انديشيده

 ؟ برندبيشتر به كار مي
بررسي  ،شغلي ةاهي با توجه به عالقه و آگاهي از آينددانشگ ةرشت ةانتخاب هوشمندان

هاي دانشگاهي با ميزان فعاليت بخش ارتباط با صنعت، تناسب بين آموزش ،شرايط كارورزي
دانشگاهي موارد مورد  ةالتحصيالن از رشتمندي فارغهاي مورد نياز بازار كار و رضايتمهارت

 .باشدمقايسه با يك دانشگاه فني در ايتاليا مي مقايسه بين نظام آموزش عالي در كشورمان در
 .باشدميهاي آموزشي با نظام جامع مهارت و فناوري اين نظام ةتر از آن مقايساما مهم

تواند با تكميل نظام آموزشي كنوني و برطرف آيا نظام جامع مهارت و فناوري مي 
 ؟ل آيدئنعت به اين توفيق ناساختن مشكالت موجود و از بين بردن فاصله ميان دانشگاه و ص

مهندسي انرژي در مقطع  ةالتحصيالن رشتدانشجويان و فارغ ةشدبا نگاهي به آمار منتشر
سيستم آموزشي آن  ةدر كشور ايتاليا و مقايس 2تكنيك ميالندانشگاه پلي 1كارشناسي ارشد

وري كامالً محسوس آمهارتي ايران لزوم استقرار نظام جامع مهارت و فنهاي غيربا دانشگاه
 خواهد بود.

 هايافته
بنابر نياز  هاروز رساني سرفصل دروس تئوري و عملي رشتهتكنيك ميالن با بهدر دانشگاه پلي

به آخرين  هاو كارگاه هاروز بازار كار و پيشرفت تكنولوژي و همچنين مجهز كردن آزمايشگاه
جذب هرچه بيشتر دانشجويان به  ةنيا زمينابزار و تكنولوژي روز د ،هاو جديدترين دستگاه
نمايند. جذب دانشجويان به بازار كار ميهاي شغلي مناسب را فراهم بازار كار در موقعيت

و  وقتصورت كار پارهمشروط به داشتن مجوز كار دانشجويي در زمان تحصيل كه به
 ،وقت استوقت يا تمامالتحصيلي و بعد از آن به صورت نيمههمچنين مجوز كار در زمان فارغ

 ةشود و نتيجميو پر بازده اي حرفه ،، تخصصيمياين روش باعث ايجاد يك بازار كار كامالً بو
ي هاشدن آن در زمينهآن پيشرفت هرچه بيشتر كشور و باال بردن توليد ملي و خودكفا

 شود.ميمختلف 
كه  3ستن از بخش كاريابياين دانشگاه در جهت معرفي دانشجويان به بازار كار با مدد ج

 سسات آموزش عالي كشورمان را بر عهده داردؤوظايفي مشابه بخش ارتباط با صنعت در م
                                                                                                                
1. The Master of Science programme in Energy Engineering 
2. Politecnico di Milano 
3. Career-Service 
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ي مختلف و معرفي دانشجويان به هاي شغلي پيشنهاد شده از طرف شركتهاموقعيت
ي شغلي براي دانشجويان هااين روند شامل موقعيت .ي مختلف را فراهم كرده استهاشركت

و  هااساس نياز شركتباشد كه برميالتحصيالن دانشجويان سال آخر و فارغ ،ل اولسا
گيرد. در اين راستا دانشجويان ميمندي دانشجويان انجام تحصيلي و عالقه ةطور زمينهمين

را بررسي كرده و با آنها  هاتوانند از طريق وب سايت اين دانشگاه پيشنهادات كاري شركتمي
توانند مستقيماً با شركت مورد نظر تماس برقرار نمايند. بخش ميارتباط برقرار كنند و يا 

شنهاد اب موقعيت شغلي توسط دانشجو و پيانتخ ،طور مستمر بر روند ثبت قراردادهكاريابي ب
 يتابلوينكه دانشجو صورت كه بعد از ابه اين ،كندميموقعيت شغلي توسط بازار كار نظارت 

 ةدهندشركت پيشنهاد ،انتخاب كرد يك پيشنهاد كار را را بررسي و كاريابي خدمات اعالنات
پس از آن بخش كاريابي با  ،دهدميمشخصات دانشجوي مورد نظر را به اين بخش ارائه 

يگيري ي الكترونيكي روند نظارت بر پيشنهاد كار و اشتغال فرد مورد نظر را پهاارسال نامه
 نمايد.مي

ماه و بدون در نظرگرفتن تعداد تمديدهاي  6وروزي حداكثر ي كارهازمان دورهمدت
حوادث و مسئوليت  ةكارآموزي تحت پوشش بيم ةباشد. دانشجويان در طول دورمياحتمالي 
اه نياز به مجوز كار از طرف دانشگ هاباشند، البته دانشجويان براي گذراندن اين دورهمدني مي

ي هاتوانايي دانشجويان در انجام كار مورد نظر بر اساس آموخته ةدهنداين مجوز نشان ،دارند
باشد. دانشجويان تحصيلي مورد نظر مي ةي رشتهاو كارگاه هاتئوري و عملي آنان در كالس

لي را الملي بينهاي شركتهاپيشنهاد ،ي شغلي داخليهاتوانند عالوه بر انتخاب پيشنهادمي
ي هاآموخته و پيشنهادنيز انتخاب كرده و دانشگاه پس از بررسي سوابق مهارتي دانش

كارورزي در خارج از كشور  ةگذراندن دور ةبا صدور مجوز و طي مراحل قانوني اجاز ،شدهارائه
 خيتار از پس ماه 12 تا ي راكارآموز يهادورهمديريت ارتباط با صنعت  .نمايدميرا صادر 

المللي ي بينهااي از اعالم نياز شركتنمونه 1 ةنمايد. جدول شمارميكنترل  يليالتحصغفار
 دهد.به مديريت بخش كاريابي يا ارتباط با صنعت دانشگاه را نشان مي

 .1جدول 
 عنوان موقعيت شغلي مقطع تحصيليكشور نام شركت

VORTICE 
ELETTROSOCIALI SPA كارشناسي و  ايتاليا

 طراح الكترونيك ارشدكارشناسي 

MET SpA طراحي و صنعتي سازي  كارشناسي ياايتال
 محصوالت

PEOPLE DESIGN كارشناسي و  آلمان
 كارشناسي ارشد

نقشه كشي مكانيك 
 خودرو

S'nce Group طراحي صفحات وب كارشناسي سوئد 
Xelvin Zuid B.V. هاي طراحي سيستم ارشدكارشناسي هلند

 حرارتي مركزي
Business Performance 

Institute Srl پروژهمديريت كارشناسي ايتاليا 
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طور هميالدي ب 2009تا  2007ي هاالتحصيالن اين دانشگاه طي سالاساس آمار فارغبر

التحصيالن جذب بازار كار شده و بقيه در حال گذراندن درصد فارغ90ميانگين بيش از 
 )1 ةودار شمارنم( باشند.ميتحصيالت تكميلي در دانشگاه 

 

 
 
 

 88التحصيالن و آشنايي با محيط كار بيش از ، مهارتي فارغميشايستگي و توانمندي عل
ماه پس از فراغت از تحصيل جذب بازاركار نموده  4درصد كارجويان را در مدت كمتر از 

 ) 2 ةاست. ( نمودار شمار

 2 ةنمودار شمار 
 3 ةي مورد نياز بازار كار در نمودار شمارهارتي دانشگاهي با مهاهاآمار تناسب آموزه

اين دانشگاه  2007التحصيالن سال فارغميتما ةنشان داده شده است. طبق آمار منتشر شد

 1 ةنمودار شمار
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كه اين  اندمنطبق با نياز بازار كار عنوان نموده شده در دانشگاه را كامالًدروس ارائه ةكلي
 ا نياز بازار كار است.هاي آكادميك بهمسويي آموزش ةدهندمطلب نشان

 3 ةنمودار شمار 
 

شده طي زمان تحصيل در تحصيلي گذرانده ةالتحصيالن از رشتمندي فارغميزان رضايت
تحصيالت  ةالتحصيالن از دورفارغ %90بيش از  نشان داده شده است. 4 ةنمودار شمار

 اند.تكميلي اظهار رضايت نموده

 4 ةنمودار شمار 
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گذرانده در زمان  ةانتخابي و دور ةالتحصيالن از رشترضايتمندي فارغميزان عالقه و 
 5 ةتحصيل نمودار شمار

 5 ةنمودار شمار 
 

 گيريبحث و نتيجه
نظام آموزش مهارت و فناوري آوري نامه نظام جامع مهارت و فنيك آيين ةبا استناد به ماد

ار و فناوري، به هنگام كردن و انتقال دانش ك ءيي است كه با هدف ارتقاهاشامل آموزش
سطوح تحصيلي مهارت و  ميوري در تمابهره ةي شغلي و افزايش مستمر و فزايندهامهارت

ي تكميلي بين سطوح طراحي و اجرا هاو آموزش ميي رسهاصورت آموزشفناوري به
افراد را  ي آموزشي محيط كار،هاي آموزشي روز و ظرفيتهاشود و با استفاده از فناوريمي
براي احراز شغل، اي حرفهكيد بر اخالق أي شغلي و با تهاو صالحيت هااساس استانداردبر

اذعان  نامه صراحتاًاين آيين 7 ةدر ماد .نمايدميحرفه و كسب و كار تا سطح مطلوب تربيت 
ريزي گذاري و برنامههاي اجرايي، شوراي سياستمنظور هماهنگي بين دستگاهداشته به

 از يك شورا جهت مديريت بهره خواهد برد كه اين شورا مسلماً سازمان ملي مهارت و فناوري
هاي تر و مرتبط با نظام آموزشي بين نهادها و ارگاناي در ايجاد ارتباط نزديكنقش عمده

نظام آموزش و  ةنامآيين 11 ةبند ب ماد 2-ةطبق تبصر .آن ايفا خواهد كرد ةدهندتشكيل
اساس ممارست و تمرين  ي مهارتي در محيط كار كه برهاقل سهم آموزشآوري حدافن

آوري براي مقاطع مختلف تحصيلي نظام آموزش عالي مهارت و فن ،گيردعملي شكل مي
باشد و كل دوره مي %70ي بين سطوح تحصيلي هاكل دوره خواهد بود و جهت دوره 60%

اس نياز بازار كار و معرفي دانشجويان به بازار اسعملي بر-رساني سطح علميروزهمچنين با به
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، متخصص و ميايجاد بازار كار بو ،ي پربازدههابزرگ به سوي داشتن دانشگاه ميكار، گا
 ءمنظور ارتقابهنامه اين آيين 15 ةدر ماد خواهد برداشت. ي مليهاوري از منابع و سرمايهبهره
مطابق با فناوري روز اي حرفهشغلي و  ءت، ارتقاوري نيروي كار، افزايش دانش و مهاربهره
ي آموزشي تكميلي بين سطوح تحصيلي در شروع و يا حين كار در محيط كار، كارگاه هادوره

ي آموزشي از هر هايا بسته هاها در قالب پودمانشود. اين آموزشميو يا مراكز آموزش ارائه 
نياز دانشجويان و  كه مسلماً شودمي ترين سطح، طراحي و اجراءسطح ورودي تا عالي

 التحصيالن را جهت كسب اطالعات جديد برآورده خواهد كرد.فارغ
آوري و اجرايي شدن آن شاهد افزايش انگيزه در با استقرار نظام جامع مهارت و فن

اي از بازار كار كشور را به خود التحصيالن خواهيم بود كه سهم عمدهدانشجويان و فارغ
 ةعامل اساسي پيشرفت و توسع ،شك تحول در نظام آموزش عاليبي .خواهند داداختصاص 

از آن افرادي خواهد شد كه با درايت و هوشياري  صنعتي اين مرز و بوم است و اين موفقيت
 .هاي مثبت بردارندنظام جامع مهارت و فناوري را برگزيده و در جهت تعالي اين نظام گام

ي مقام معظم هاهمگرايي خود را در مسير تحقق آرمان فناورياجراي نظام جامع مهارت و 
 اثبات خواهد كرد. ايراني ةتوليد ملي، حمايت از كار و سرماي رهبري مبني بر

 منابع
 .1390 ،آورينامه نظام جامع مهارت و فنآيين

 .2013 ،تكنيك ميالنوب سايت دانشگاه پلي
 .2013 ،نتكنيك ميالوب سايت كاريابي دانشگاه پلي

 .2013 ،مهندس انرژي ةتكنيك ميالن رشتدانشگاه پلي ميوب سايت رس
 
 



 
 

 

التحصيالن فارغي مهارتي در ايجاد اشتغال هانقش آموزش
 دانشگاهي

 سهيال سليميخراشاد1
 پرويز سليميخراشاد2

 

  چكيده
ي هر كشور در جهت رشد و پيشرفت هاترين سرمايهنيروي انساني از مهم

عنوان ابزاري كارآ براي خلق مهارت و دانش آيد و آموزش بهميشمار اقتصادي به
با گسترش آموزش  .باشدمياي برخوردار انساني از جايگاه ويژه ةرمايو پرورش س

ي مختلف دانشگاهي ايجاد هادر رشتهالتحصيالن فارغافزون عالي و افزايش روز
و عدم انطباق  ايحرفهي هااشتغال براي آنان به دليل پايين بودن مهارت

عدم كسب  ريك وگرفتن دروس تئوي آنها با نيازهاي جامعه و فراهاقابليت
را نداشته و در نتيجه ايجاد  ايحرفهي الزم عملي امكان اشتغال در هامهارت

لزوم  ،ي مهم كشور تبديل شده است. لذاهااشتغال براي آنان به يكي از دغدغه
باشد و بر ميي آموزشي در كشور هاي شغلي از ضروريات برنامههاآموزش مهارت

طريق نظام آموزشي بر فراگيرندگان تأثير توان از ميهمگان روشن است كه 
گذاشت و ميزان كارآفريني را افزايش داد. از آنجائيكه آموزش كارآفريني از عوامل 

بين كارآفرين و رشد اقتصادي  مياقتصادي است و ارتباط مستقي ةتوسع ةعمد
وجود دارد آموزش كارآفريني ابزاري براي ايجاد اشتغال و افزايش رشد اقتصادي 

باشد. يكي از راهكارها براي دستيابي به اين امر ايجاد تعامل بين ميرد توجه مو
و كاربردي است كه  ميي علهاو آموزش ايحرفهسازمان آموزش فني و  ،دانشگاه

ي تخصصي نيز آموزش داده شود و با ها، مهارتميهمزمان با مباحث تئوريك عل
را براي ورود التحصيالن فارغان تعامل دو قطب اصلي و مهم آموزشي در كشور بتو

ي عملي و هانقش آموزش در اين مقاله سعي گرديده استبه بازار كار آماده نمود. 
تحصيلي، با  ةمتناسب با رشتالتحصيالن فارغي هاتأثير آن در افزايش مهارت

مورد ي مختلف اقتصادي هاهدف دستيابي به نيروي انساني توانمند در بخش
 .بررسي قرار گيرد

، ايحرفهي فني و هاآموزي، آموزشمهارت مراكز آموزش عالي، :يكليد واژگان
 آفريني، اشتغال.كار

                                                                                                                
 كارشناس اقتصاد بازرگاني، ،معاون دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري سيستان و بلوچستان. 1
 Email:s.salimikhorashad@gmail.com                                                                                                         
          ،كارشناس فضاي سبز شهرداري زاهدان، كارشناس زراعت و اصالح نباتات. 2
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 مقدمه
ي مختلف هاي متخصص در رشتههااز زمان به نيرو ايبه دليل كمبود شديدي كه در برهه

تواند موجب ميكه  سيس شدأي متعددي تهاو دانشكده هادر ايران دانشگاه ،احساس شد
با نيازهاي جامعه و در نتيجه التحصيالن فارغفت كيفيت آموزشي آنها و عدم تناسب تعداد ا

ي عملي غلبه بر اين چالش تمركز بر هاحلاز جمله راه ،رشد نرخ بيكاران متخصص شود
 )1390(ساميان، ي آموزشي است.هاهاي كارآموزي و عملي در محيطو مهارت هابرنامه

تواند در روند اقتصادي، ميكرده روهاي متخصص و تحصيلبا توجه به نقشي كه ني
ريال صرف  هااجتماعي و فرهنگي جامعه داشته باشند و با توجه به اينكه ساليانه ميليارد

كرده در شود در صورتي كه نتوان از نيروهاي متخصص و تحصيلميي آموزشي آنان هاهزينه
و بروز بيكاري  هاموجب هدر رفتن هزينه ،دتحصيلي آنها استفاده نمو ةمشاغل مرتبط با رشت

 ،(اديب تواند ساختار اجتماعي و اقتصادي جامعه را متزلزل كند.ميخواهد شد و اين امر 
 )1390سميرا،

ي مالي با توجه هاكيفي آن و تنگنا ةآموزش عالي بدون توجه به رشد و توسع يمرشد ك
مقام  يي نظام آموزش را ضروري نموده است.بخشي و كارآبه كمبود منابع، لزوم توجه به اثر

هاي كلي اشتغال نخستين موضوعي را كه مدظله العالي) در ابالغ سياست( معظم رهبري
 فرمايند بحث كارآفريني و آموزش نيروي انساني است.ميمطرح 

 ميانداز جمهوري اسالعنوان بخشي از سند چشممحور بهي مهارتهاآموزش ،همچنين
بايست مي 1404انداز در سالاساس اين چشمنحوي كه برگنجانده شد به 1404فق ايران در ا

درصد در جهت توليد علم  30درصد آموزش در سطوح دانشگاهي مهارتي گرديده و فقط  70
 كار گرفته شود.هب

 جدايي آموزش و پرورش و آموزش عالي
 از جدا هستند، بسياري ديگررسد از آنجا كه آموزش و پرورش و آموزش عالي از يكميبه نظر 

دانند كه ميحتي ن و ندمنددانند به چه چيزي عالقهميافراد در پايان دوران تحصيل ن
ي هاتوجه به محدوديت در ظرفيت با ،هستند. از سوي ديگر ايخواهان تحصيل در چه رشته

انشگاه را در ورود به د برخي صرفاً قبولي و ،لذاناپذير است، وجود كنكور اجتنابدانشگاهي 
  ب.مناس ةدهند تا تعيين رشتمياولويت خود قرار 

ابتدايي در آموزش و پرورش و  است كه بايد از مراحل ايترين گزينهاستعداديابي مهم
انتخاب  ةبراي جواني كه در مرحل خانواده مورد توجه باشد. اما در وضعيت كنوني درحتي 

جوان برايش ترسيم و  ةهمچنين مورد عالق كار و مورد نياز بازار ةرشته است، بايد چند حوز
شناسي را بعدي بايد به يك جوان يك روش آن توصيف شود. در گام ميدورنماي كاري و عل

بپردازد و عاليق و استعداد خود را شناخته و مورد  آموزش داد تا بتواند به تجزيه و تحليل
او داده شده است، دست به انتخاب  ي تحصيلي بههارشته دقت قرار دهد و با شناختي كه از

  د.رشته بزن
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ي هايك سو بخشز ا ،در حال حاضر نيز يك پارادوكس و تضاد در بازار كار وجود دارد

ي سنتي را رها هاروش كرده و با مهارت هستند تا از اين طريقاقتصادي نيازمند افراد تحصيل
عنوان بهالتحصيالن فارغ گراز سوي دي ،و مدرن هدايت شوند ميي علهاروش و به سمت

ي اقتصادي هانياز بخش شوند، چرا كه تحصيالت و تخصص اغلب آنها موردميمازاد شناخته 
بيشتر براي  كردنخصوص خدمات حاضر به هزينههي اقتصادي بهابخش ،نيست. همچنين

 هاشگاهدان .كندميكمتر كارگر ساده استخدام  ةكرده نيست و با هزينجذب نيروهاي تحصيل
ي هابرخي رشته .كندميآموزي نو مراكز آموزش عالي نيز متناسب با نيازهاي بازار كار علم

ي هابه دليل نداشتن دوره يي كه بازار دارندهااصالً بازار كار ندارند و آن رشته دانشگاهي
ارند. الزم را ند ةمهارت و تجرب براي كسب شغل،التحصيالن فارغو كارآموزي مناسب،  ميعل

اندازي يك حتي براي ايجاد و راه هادانشگاهالتحصيالن فارغدهد بسياري از مينشان  هابررسي
  د.ندارن بنگاه اقتصادي كوچك توان الزم را

  پراكندگي آماري
است كه بسياري در انتخاب  كه اهميت كار براي جوانان امروز تا به آن حدبا توجه به اين

ي آموزش هاترين نقشيكي از مهم دانند و از آنجا كهميپولسازي  ترين فاكتور رارشته مهم
توزيع  دهند، با تغيير نيازهاي جامعهميآمارها نشان  عالي امروز تسريع در اشتغال است،

گذاشته تغييرات زيادي را پشت سر يالديم 1960 ةي مختلف از دههادر رشته دانشجويان
 ي بهداشت و درمانها، شمار دانشجويان رشتهدييالم 1960 ةاوايل ده است. تقريباً در

داد، در حالي ميدرصد از كل دانشجويان را تشكيل  30دندانپزشكي) حدود  شامل پزشكي و(
 40اكنون حدود درصد رسيد. علم و فناوري، هم 15به كمتر از  1980 ةدر ده كه اين ميزان
. سومين گروه عمده، گروه علوم دهدميدانشجويان دانشگاه را به خود اختصاص  درصد از كل

 يهاگيرد. اما در رشتهميدرصد كل دانشجويان را دربر 38تا  36است كه حدود  اجتماعي
 يشتر، دانشجويان حقوق، گروهباين گروه، تغييرات زيادي ايجاد شده است.  ةدهندتشكيل

مديريت  قتصاد واكنون دانشجويان ادادند، اما همميي علوم انساني را تشكيل هااصلي رشته
بيشتري پيدا  وقت تمايلي اخير، دانشجويان به تحصيل نيمههااند. در دههجاي آنها را گرفته

به تحصيل  درصد دانشجويان تمايل دارند 70تا  40دهد مينشان  هااند. بررسيكرده
  د.اشنداشته ب وقت را نيزوقت بپردازند تا زمان كافي براي برخورداري از يك شغل نيمهنيمه

 آموزش عالي و بازار كار
از  مينوع مه محققان و پژوهشگران اقتصادي بر اين باورند كه آموزش عالي معرف

دانش، نگرش و  ءگذاري در منابع انساني است كه با فراهم كردن و همچنين ارتقاسرمايه
و  هاگاهدانش ،بنابراين .اقتصادي است ةتوسع ةكنندكمك ي مختلفهامهارت افراد در زمينه

اقتصادي در بسياري از  آميزموفقيت ةمراكز آموزش عالي از دو طريق در بازسازي و توسع
  يافته مشاركت كارآمد دارند:جوامع توسعه

 ،نيازو فني به تعداد  ميكيفي از نظر عل تربيت نيروي انسانيالف) 
  .مناسباي ايجاد محيط و شرايط تحقيق و توسعهب) 
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 گيريچشم افزايش از نظري هايدانشگاه دانشجويان يكم شدر گذشته سال سي طي
 اكنون كهطوري به است نبوده سازگار كار بازار نيازهاي با آنان كيفيت وليكن بوده برخوردار

 نشان آمار .است نظري هايدانشگاه التحصيالن فارغ بيكاري كشور اساسي معضالت از يكي
 فاقد دارند تخصص كه تعدادي و هستند الزم مهارت فاقد بيكاران از درصد 70 كه است داده
 ةتوسع در تئوري هايدانشگاه ناكارآمدي عوامل از برخي هستند، كارآفريني ةروحي

 ظرفيت بين تناسب عدم شغلي، هايآموزش و مهارت محتواي بين تناسب عدم كارآفريني،
 تربيت علمي در يأته اعضاي كار، ناكارآمدي بازار آتي نيازهاي و دانشجو پذيرش فعال

 باشد كهميعلمي  ةروحي تقويت ايجاد در هادانشگاه توفيق عدم و كارمتخصص نيروي
 و آموزشي هايمحيط كردننزديك سويبه گامي كاربرديعلمي جامع دانشگاه تأسيس

 براي التحصيالنفارغ مهارت و دانش سطح ءارتقا باعث كه بوده اشتغال مولد مؤسسات
 معنوي ةسرماي افزايش به رسيدن براي كار بازار با متناسب فكري قدرت و توان از برخورداري

 با آشنا و توانمند مدرسان از كارگيريهب با كاربرديعلمي آموزش نظام است، شده عقالني و
 كاربردي درسي كتب شغلي، نيازهاي بر منطبق درسي هايبرنامه كارآفريني، عملي بيان

 براي كتاب تخصصي، وقتتمام مدرسان از استفاده فراوان، يزاتتجه و امكانات كارآفريني،
 كارآفريني آموزشي هايكارگاه در مدرسان مستمر حضور كارآفريني، ةمقول با دروس سرفصل

 علمي جامع دانشگاه كهطوريبه ،است برداشته كشور كارآفريني و اشتغال در بزرگي گام
، مي(كري است. نموده متمايز ديگر هايانشگاهد به نسبت كارآفريني ةمقول در را كاربردي

1390( 
كارگيري هبتوازن منطقي بين دانش و  كاربردي ايجادميي علهاآموزش ترين هدفمهم

خدمات و  ،ي صنعتهامختلف براي ورود به بازار كار است. بخش يهاآن در قالب مهارت
برند و نظام آموزش ميج كرده و ماهر رنعدم وجود نيروي جوان تحصيل توليد كشور از

به نحو صحيح حل و فصل كرده  اقتصاد كشور را اين مشكل موجود تا حدي كاربرديميعل
سوي توسعه را كشور به حركت هادروس صنعتي و خدماتي در دانشگاه تئوريك ةاست. ارائ

 كند.ميخير أدچار ت
ي هاآموزشي نوين آموزشي همچون هاگيري روشكاري عالي و بههاآموزش ةتوسع

ي عالي آزاد نشان از رويكردي نوين در هاكاربردي و آموزش –ميمجازي و از راه دور عل
ي گوناگون علم هاي آموزشي كشور در تربيت افرادي توانمند و متخصص در حوزههاسياست

امروز كشور عزيز ما بيش از هر زمان  ةچراكه جامع .گرايي داردهنر و فناوري به دور از مدرك
و متخصصين كارا  ايحرفهآموختگان گيري در بزرگراه توسعه نيازمند دانشقرارگر به دليل دي

ي هنر و فناوري است. فراهم نمودن بسترهايي كه بتوان به سرعت و هارصهو توانمند در ع
از ضروريات  ،آموزشي مؤثر و كارا را طراحي و ارائه نمايد ةمتناسب با نياز هر بخش از جامع

ي وزارت علوم هاآموزش عالي است كه خوشبختانه اكنون اين مهم در سياستبنيادين 
 تاج( ي عالي آزاد ايجاد گرديده است.هابيني و تحت عنوان آموزشتحقيقات و فناوري پيش

 )1387شعباني مشايخي، ،آبادي
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  عامل دانشگاه و بازار كارت

 آنكه براي دارد، هادانشگاه كاريهم به نياز براي توسعه و پيشرفت ايران اشتغال و كار بازار
 خوبيبه را كار بازار نيازهاي بايد اول ،كنند كمك كشور كار بازار به بتوانند هادانشگاه

 علمي هايديدگاه و خود ةبالقو هايتوانايي طريق از شناخت اين اساس بر سپس. بشناسند
 و تربيت و تعليم بين. دازندبپر كار بازار نيازهاي حل به فرهنگي و اقتصادي شرايط با مناسب
 اشتغال افزايش عامل ةتوسع و توسعه عامل آموزش دارد، وجود مستقيمي ةرابط اشتغال

 رشد و اقتصادي ركود جمعيت، افزايش آموختگاندانش بيكاري عامل ترينعمده. است
 دانش، توليد چون هاييرسالت دارعهده عالي آموزش مراكز و هادانشگاه است، تكنولوژي

. باشندمي خالقيت و نوآوري فناوري، گسترش جامعه، نياز مورد متخصص نيروي تربيت
 آفرينيشغل معني به كارآفريني. است كارآفريني ةمسئل عالي آموزش رسالت ترينمهم

 كشف و تازه هايموفقيت با خالقانه برخورد و جديد هايسازمان خلق ةپروس بلكه ،نيست
 در تربيت و تعليم قطب دو از يكي عنوانبه كشور عالي شآموز نظام. است هاپتانسيل

 را جامعه نياز مورد كارآمد و متخصص انساني نيروي تربيت مسئوليت ايران اسالمي جمهوري
 .دارد عهده به مختلف هايرشته و سطوح در

 توانمي عالي آموزش نظام عملكرد چگونگي ةزمين در آمدهعملبه هايبررسي اساس بر
 است، نشده محقق جامعه سطح در فوق هدف به يابيدست مختلف داليل به بنا كه گفت

 رقابتي بازار در تواندمي كار جوياي پرانرژي و جوان نيروهاي داشتن اختيار در با كشورمان
 كسب توانمند كاربرديعلمي ةآموختدانش كارآفرينان تالش را با ايويژه جايگاه جهاني
 .نمايد

 از هادانشگاه التحصيالنفارغ حتي و جوانان براي ويژهبه بيكاري ةمسئل حاضر حال در
 در آنان جذب توانايي محدودبودن به توجه با و شودمي محسوب كشور مهم بسيار معضالت

 . ندارد وجود خوداشتغالي و خصوصي بخش در آنان كارگيريهب جز راهي دولتي مراكز
 داشتن به منوط كار بازار در كشور عالي موزشآ مراكز و هادانشگاه التحصيالنفارغ جذب

 دانشگاه در تحصيل دوران طول در بايستمي هاآن از بخشي كه است هاييويژگي و هاتوانائي
 تحصيلي هايرشته آموزشي مواد و فرآيندها بين تناسب عدم رسدمي نظربه. گردد ايجاد

 عامل ترينمهم كار، بازار نياز مورد هايتوانائي و هامهارت با نظري هايدانشگاه در موجود
 . است اشتغال و كاريابي در التحصيالنفارغ نبودن موفق

در اين  ،اساس نياز بازار كار دانشجو جذب كنندهنگام انتخاب رشته بر هادانشگاه چنانچه
التحصيلي ديگر بيكار نخواهند بود و به راحتي جذب شغل دلخواه جوانان پس از فارغ صورت

 )1390،رزاقي( .شوندمي خود

 يافتهكار كشورهاي توسعه در بازار هانگاهي به جايگاه و نقش دانشگاه
دنيا تغيير  ةپيشرفت آموزش عالي در كشورهاي ةبا پايان گرفتن جنگ دوم جهاني، عرص

نيروي كار متخصص  شگرف و بنياديني را تجربه كرد. با احساس نيازي كه در آن زمان به
تربيت نيروي كار براي  به سمت هادر اين كشور هاآموزش عالي و دانشگاه ايجاد شد، نظام

 ميرفت. در نتيجه نظا مورد نياز جوامع خود ةبازار كار صنعتي و تخصصي و خدمات پيشرفت
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خدماتي در ارتباط بود و  يهاي صنعتي و شركتهاشكل گرفت كه بيش از گذشته با كارخانه
 .كردميتربيت نيروي كار آنان را  ،در واقع

بين مراكز آموزش  معنادار و اصولي ةاخير يك رابط ةي پيشرفته در چند دههادر كشور
مين نيروي كار أت ةزمين ي خدماتي درهابا مراكز صنعتي و توليدي و شركت هاعالي و دانشگاه

مراكز آموزش عالي سيستم  و هامتخصص مورد نياز برقرار است. به اين شكل كه دانشگاه
صنعتي خود دست به تربيت ة اند كه بر مبناي نيازهاي جامعاي را در پيش گرفتهوزشيآم

 ميزنند و در تمامي نيروي كار متناسب با آن چيزي كه در بازار كار وجود دارد،
در كشور آلمان  كه مثالً به شكلي ،گيرندميي دولتي خود اين امر را در نظر هاريزيبرنامه

ي خصوصي نقش كوچكي هابرخالف بسياري از كشورهاي ديگر و در مقايسه با آنها، دانشگاه
ي آموزش عالي هاسسهؤم درصد دانشجويان در 96عهده دارند. در آموزش عالي آلمان به

نظارت آن قرار دارند.  شده و تحتسسات توسط دولت ادارهؤاين م ،كنندميدولتي تحصيل 
يا  دبيرستان ةدور كساني كه با كسب مدرك پايان ةسسات براي همؤدر اين متحصيل 

پذير است. از امكان ،داشته باشند تراز با آن صالحيت ورود به تحصيالت عالي رامدركي هم
آموزش عالي غير  ةسسؤزيادي م سسات آموزش عالي دولتي تعدادؤهفتاد در كنار م ةده

خود را از محل پرداخت شهريه يا  يهااند كه هزينهدهسيس شأوابسته به نهادهاي دولتي ت
نزديك به يك سوم از  ،ديگر كنند. از سويميمين أت هاو كارخانه هاي شركتهاكمك

دهند. ميرا ترجيح  ايحرفه دارندگان چنين مدركي آموختن حرفه در نظام دوگانه آموزش
فني يا دستياري پزشكي  _وري هدر اين نظام آموزشي امكان آموختن بسياري از مشاغل پيش

در كشور آلمان آنان سعي دارند  با در نظر گرفتن اين سيستم آموزشي ،فراهم است. در واقع
 .كه نيروي مورد نياز خود را در بازار كار تربيت كنند

ي هابرنامه ةزمين دولت اين كشور در آلمان يعني فرانسه نيز جديداً ةدر كشور همساي
ي آموزشي هااين برنامه ،عمل زده استنيروي كار مورد نياز بازار دست به آموزشي متناسب با
بازار كار تدوين شده است كه  منظور ورود بهدانشگاهي بهالتحصيالن فارغدر راستاي آموزش 

وزارت آموزش عالي  ةشدي آموزشي ترتيب دادههاساعت آموزش از جمله برنامه 1500
از يكديگر اين  هادانشگاه باشد. به منظور استقاللميشور ي اين كهافرانسه براي دانشگاه

موظفند  هاو اين دانشگاه ي كشور فرانسه مختلط استهاي آموزشي بين دانشگاههابرنامه
سازي دانشجويان منظور آماده، واحدهاي آموزش جديدي بههاضمن افزايش كيفيت دانشگاه

كردن فاصله بين دانشگاه و بازار كار كم، اصلي دولتي هابراي بازار كار داشته باشند. از برنامه
بيشتر بين  ةي اقتصادي و نيز برقراري رابطهاكارگروه منظور دست به تشكيلاست و به اين

 .اندو صنعت و بازار زده هادانشگاه
در  آموختگان آموزش عالي،موجب شده است تا دانش نيزاقتصادي در ژاپن  رشد سريع

آموختگان ژاپني، توانايي تطابق دانش و رو نباشنداي روبهبا مشكل ويژه ارتباط با اشتغال
ي اصالحات هادولت ژاپن برنامه دارند. در عين حالا سريع خود با نيازهاي بازار كار ر

كند همگام با تحوالت ميآموزشي خود تجربه كرده است و تالش  متعددي را در نظام
 )1391،شمس( د.تري را بنيان گذاروزش عالي اثربخشصنعتي، نظام آم اجتماعي، اقتصادي و
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هستند، اما تحقيقاتي كه در  هاطور عمده در دانشگاهدر حقيقت بيشتر محققان به

در نتيجه تالش بر اين بوده  .كاربردي نظري دارد تا ةبيشتر جنب ،شودميانجام  هادانشگاه
وارد  اًالتحصيل دانشگاهي سريعارغتا يك ف كاربردي داده شود ةاست كه به اين تحقيقات جنب

داده است كه اگر يك كشوري علمش را به فناوري  نشان هااين كشور ةبازار كار شود. تجرب
شوند. در اين زمينه الزم است مياتوماتيك به هم وصل  طورتبديل كند، دانشگاه و صنعت به

هاي اساسي جامعه باشد و مطابق با نياز هاشده در دانشگاهي عرضههامطالب و محتواي درس
شود، حداقل چند مهارت قابل توجه فراگيرد تا اگر در صنعتي ميالتحصيل كسي كه فارغ

عالوه بر وظايف آموزشي و  هاشود و عالوه بر آن دانشگاه ثمر واقعاستخدام شد، مثمر
كه به صنايع را نيز بر عهده بگيرند. در اين شرايط است  دادن پژوهشي، وظايف مشاوره

و بازار كار محقق  هاتربيت نيروي متخصص در دانشگاه توان گفت يك نوع تعادل بينمي
 .شودمي

 در ايجاد اشتغال  ايحرفهي فني و هانقش آموزش
ويژه در شرايط كنوني براي اقتصاد و فرهنگ ايران و به ايحرفهي فني و هاآموزش ةتوسع

ي زيربنايي و افزايش ابزار هاگذاريزيرا سرمايه ؛دهي به فرايند توليد امري حياتي استشتاب
انساني بالاستفاده مانده و يا به نحو  ةفيزيكي بدون سرماي ةطور كلي سرمايو تجهيزات و به

و الزامات رشد و  هااز ضرورت ،. بنابراينگيردميبرداري قرار ناقتصادي و كارآمد مورد بهره
انساني است و در اين ميان  ةي الزم سرمايهامهارتنظام آموزش براي ايجاد  ،اقتصادي ةتوسع

مين أدر ت ميفن و هنر و نقش بسيار مه ،تلفيقي است از علم ايحرفهي فني و هاآموزش
افزايش  ،هاهدف از اين آموزش .اي داردنيروي انساني كارآمد ايفا نموده و مضموني توسعه

وظايف شغلي  ةتر كار در محدودم مطلوبمهارت و قدرت درك افراد و انجا ،ي دانشهاتوانايي
ترين مسائل و مشكالت جهان است و در از آنجايي كه موضوع بيكاري يكي از مهم. است

فرهنگي و  ،اجتماعي ،كشورهاي در حال توسعه با توجه به عدم توازن ساختارهاي اقتصادي
بيكاري در كشور  سياسي سهم بيشتري را بر توسعه دارد و با توجه به اينكه يكي از داليل

رود سازمان ميانتظار  ،باشدميي مورد نياز بازار كار از سوي جويندگان كار هافقدان مهارت
سزايي در كاهش ميزان هي مهارتي بتواند نقش بهاآموزش ةبا ارائ ايحرفهآموزش فني و 

ته از گرفپذيري نشأتانعطاف به سبب ايحرفهي فني و هابيكاري ايفا كند. زيرا آموزش
هاي الزم ي بازار كار و اوضاع اقتصادي كشور و نيز به دليل آموزش و ايجاد مهارتهاخصيصه

هم  هاسزايي در اشتغال دارد. اين آموزشنقش به ،در افراد براي توانايي در احراز مشاغل
سازد و ميبازار كار را فراهم  ميي عموهامهارت ي خاص مورد نياز صنعت و همهامهارت

امكان  ،شوندمينين براي شاغليني كه به دليل تغييرات تكنولوژي دچار كاهش كارايي همچ
عنوان ابزاري براي به هابه اين نوع آموزش ،كند. لذاميروز شدن و تكميل مهارت را فراهم به

باشد ميمقابله با بيكاري باالخص بيكاري ساختاري كه ناشي از تغييرات در اقتصاد جهاني 
به اين معني  ،نوعي پرورش كارآفرين است ،هااين آموزش ةخصيص ،در واقع .شوديمنگريسته 

ي شغلي هاقادر خواهند بود كه فرصت كه افراد پس از كسب مهارت و تخصص دانش فني
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گونه آموزش از نقش و اين .دست آورند و يا در نهايت فرصت شغلي ايجاد نمايندمناسبي را به
از  ميكه معرف نوع مهبرخوردار است چرا مياعي مهاجتم -ثيرگذاري اقتصاديأت

و  هانگرش ،دانش ءي ارتقاهاگذاري در منابع انساني است و با فراهم كردن زمينهسرمايه
اقتصادي كمك  ةي مختلف به توسعهاي مورد نياز بازار كار و اشتغال در زمينههامهارت

اي كه فرايند يادگيري فراگيران را از فهي فني و حرهامحور بودن آموزش ،رواز اين .كندمي
نمايد و محتواي ميي كار براي آن مراكز و در درون آنها طراحي و اجرا هاطريق محيط

تكنولوژي و به تبع آن در كاركرد نهادهاي  ةي حوزهارا با تغييرات و پيشرفت هاآموزش
عنوان يكي از عناصر هب هاسبب شده است كه اين آموزش ،سازدمياقتصادي جامعه هماهنگ 

عوامل موثر در موفقيت  هي اقتصادي محسوب گردد و از جملهاكليدي جهت تحقق پيشرفت
آموزش نظري همگام با كار عملي موجب تربيت نيروي  .يافته تلقي گرددكشورهاي توسعه

 ميكارگيري بخش عظيشود و اين نيروها با نفوذ در جامعه سبب بهميانساني خالق و فعال 
 ،در كشور ناديده گرفته شود ايحرفهاگر آموزش فني و  ،لذا .دنگردمياز نيروهاي غيرخالق 
طور غيرمستقيم به آموزش اشتغال كاذب و دادن آموزش كشور بهدر واقع باعث سوق

به  .سازدميشود و به تدريج آسيب جدي به كشور وارد ميالوصول و ناپايدار درآمدهاي سهل
ي آموزشي در هاگذاريي مهم در سرمايههابينيم يكي از اولويتميهمين علت است كه 

است و اين مهم به  ايحرفهي فني و هاتوسعه و گسترش آموزش ،جوامع صنعتي ميتما
عدم  ،از سوي ديگر .شودمييك استراتژي مهم به كشورهاي در حال توسعه توصيه  ةمنزل

ي انساني هامعني غفلت و فناي سرمايه به ايحرفهگذاري كافي در آموزش فني و سرمايه
زايي اصولي راه اشتغال ،ترينبايد توجه داشت كه در شرايط كنوني يكي از مهم .شودميتلقي 
نقش  ،غير از بعد اقتصادي .باشدمي ايحرفه معضل بيكاري به آموزش صحيح فني و و حل

در رشد و بهبود فرهنگ  در تغييرات اجتماعي و فرهنگي خصوصاً ايحرفهي فني و هاآموزش
 )1390،مي(كري .كار حائز اهميت است

 گيري بحث و نتيجه
شود ميي آن جامعه محسوب هاترين ثروتاي جزء با ارزشنيروي انساني در هر جامعه

ي هاويژه دانشجويان رشتهي جوان بههاالزم است جهت جذب و آموزش نيرو ،اينبنابر
 يبهينه از استعدادها ةتفادشود تا با اشتغال آنها و اس ي راهبردي تهيههامختلف برنامه

اكبري، ( داشته شود.ي اساسي برهاتصادي و اجتماعي جامعه قدمقشان در جهت رشد ابالقوه
 )1390،يعقوبي

كنون باعث بروز ميان آموزش عالي و بازار كار تا برقراري ارتباط و پيوند عدماز آنجايي كه 
با  توانمي .نان و افزايش نرخ بيكاري در جامعه شده استبراي اشتغال جوا مشكالتي

مشكل  ساله نسبت به رفع 5 ةريزي و با در نظر گرفتن نيازهاي كشور در يك برنامبرنامه
نمود. ساماندهي  صورت استاني اين مسأله را برطرفبيكاري جوانان اقدام كرد و يا اينكه به

باعث باال رفتن نرخ اشتغال و دقيق زي رياشتغال مخصوص جنسيت خاصي نيست، برنامه
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دانشگاه و بازار كار نيز  ،ارتباط ميان صنعت شود وميگذاري همچنين هدر نرفتن سرمايه

ي هارشته اي،حرفه ي فني وهاايجاد خواهد شد. جوانان جامعه بايد به سمت آموختن مهارت
  .هنري و كار و دانش پيش روند

فرهنگي  و اجتماعي ،ي اقتصاديهااركردها و قابليتاز ك ايحرفهي فني و هاآموزش
سازمان آموزش فني  ،لذا .گذاردميير أثت كشور مستقيماً ةبرخوردار هستند و بر توسع ميمه
سازي بستر در انجام وظايف خود بايد پويايي خاصي داشته باشد تا بتواند به فراهم ايحرفهو 

رآيند جهاني شدن بپردازد كه اين خود مستلزم الزم براي ارتباط و مواجهه با ف ةدر زمين
 )1391(خانپور .گذاري مستمر استالمللي و سرمايهبين ،ملي ةجانبتوجه و همكاري همه

در دستور كار وزارت كه بر مبناي آمايش سرزمين بايستي ميآموزش عالي  ةطرح توسع
ختلف از حيث ي مهاي نسبي استانهادر نظرگرفتن مزيت با علوم قرار گرفته است

اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي و از طرف ديگر با  جغرافيايي، نيروي انساني، وضعيت
جامع  ةانداز، نقششامل فرامين مقام معظم رهبري، سند چشم نظر گرفتن اسناد باالدستي در
مصوبات مجلس گذاري و اشتغال و سرمايه ةسند توسعتوسعه،  پنجم ةكشور، برنام ميعل

 .ن و اجرا شودتدوي

 أمين نيازهاي بازار كارو اقدامات اجرايي آموزشي جهت ت هااهم سياست
نيروي كار داراي تحصيالت دانشگاهي  ةدهد كه عرضميبررسي آمار و اطالعات موجود نشان 

گردد كه در ميبيني باشد و پيشميكل نيروي كار از رشد بيشتري برخوردار  ةنسبت به عرض
اساس و  اين بر ،كرده اختصاص يابدپنجم سهم باالي بيكاران به افراد تحصيل ةهاي برنامسال

باشد و رشد و ميي كارآمد و متخصص هاهر جامعه در گرو وجود نيرو ةاز آنجايي كه توسع
توسعه چه در ابعاد اقتصادي چه فرهنگي و چه اجتماعي و سياسي بدون وجود و در اختيار 

ي آموزشي هاراهبردها و سياست ،ده دور از دسترس خواهد بودداشتن نيروي انساني كارآزمو
 گردد:ميذيل در خصوص بازار كار متخصص پيشنهاد 

 .ي مرتبطهاآموزش ةتوسع حمايت از مراكز رشد كارآفريني و �
 .ي نوين و تدوين مقررات مورد نيازهاآوريي فنهاويژه در حوزهبهشناسايي مشاغل جديد �
 .استان در رابطه با نيروي انساني متخصصهر  يهاشناسايي مزيت �
 .و تخصصي با توجه به نياز بازار كار ايحرفهگسترش و ارتقاء سطح آموزش فني و  �
 .ي بازار كارهاي فني و كار و دانش مرتبط با نيازهاپيگيري ايجاد رشته �
ي مربوط به هامتوسطه در رشته ةاستقرار نظام كارآموزي و كارورزي براي دور �

ي كسب هاآموزان با محيطو كارو دانش و آشنا نمودن دانش ايحرفهي فني و هانهنرستا
 .متوسطه ةو كار حين تحصيل در دور

ي متخصص هامنظور آموزش نيروخدمات و دانشگاه به ،ايجاد پيوند مستحكم بين صنعت �
ي فني و هاويژه در رشتهو سعي در ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضاي نيروي كار به

 .مهندسي
 .اي متناسب با نيازهاي بازار كارجديد و بين رشته يهاكيد بر ايجاد رشتهأت �



                                         انداز پژوهشاي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

155 

 جامع دانشگاه همانند نظري هايدانشگاه درسي هايشدن برنامه متناسب و بازنگري �
  .جغرافيايي موقعيت و پتانسيل كار، بازار به توجه با كاربردي علمي

  .كارآفريني درس مدرسان براي تخصصي يهابرگزاري كارگاه �
 .مهارتي تخصصي كتب تدوين �
 و صنعتي هايبخش خصوصبه كشور اجرايي هايبخش با هادانشگاه تنگاتنگ ارتباط �

 .)1391،گذاري استان سيستان و بلوچستاناشتغال و سرمايه ةسند توسع( اقتصادي

 منابع
در جهـت   ميكشـاورزي گـا  التحصيالن فارغي هاو چالش هابررسي فرصت ،)1390(س ،اديب

-آموختگـان بخـش كشـاورزي و منـابع طبيعـي     همايش ملي اشتغال دانش ،پايدار ةتوسع
1390. 

ي هـا ي نظام آمـوزش عـالي در رفـع چـالش    هابررسي كاركرد ،)1390( ا ،س ؛ يعقوبي،اكبري
آموختگان بخش كشـاورزي  همايش ملي اشتغال دانش ،آموختگان كشاورزياشتغال دانش

 .1390-و منابع طبيعي
– علمـي  يهـا آمـوزش  كـاربرد  و اهميـت  ،)1387( ك ؛ شعباني، س،ر ؛ مشايخي ،تاج آبادي

 كـاربردي  علمـي  هـاي درآمـوزش  كـارآفريني  ةتوسع ملي همايش ،كارآفريني در كاربردي
 .كشاورزي

ي فنـي و  هـا آمـوزي، شناسـايي چـالش   ي جديد مهـارت هااجراي سياست ،)1391(خانپور، ح
  .خبر گزاري مهر اي،حرفه

آموختگـان كشـاورزي بـراي    سـازي دانـش  نقش آموزش عالي در توانمند ،)1391( ساميان، م
 .آموختگان بخش كشاورزي و منابع طبيعيهمايش ملي اشتغال دانش ،اشتغال

 ،يافتـه ها در بازار كار كشـورهاي توسـعه  نگاهي به جايگاه و نقش دانشگاه ،)1391( ف ،شمس
   .روزنامه دنياي اقتصاد

 ،جامعـه  ةجانبـ همـه  ةدر توسـع  ايحرفهي فني و هانقش و تأثير آموزش ،)1390( م كريمي،
  .استان اصفهان ايحرفهكل فني و  ةادار

كيفي نظام آموزش عالي، همايش ملـي   ءبررسي راهبردهاي عمده در ارتقا ،)1390( ف ،رزاقي
 .آموختگان بخش كشاورزي و منابع طبيعياشتغال دانش

پـنجم   ةگـذاري اسـتان سيسـتان و بلوچسـتان در دوران برنامـ     و سرمايهاشتغال  ةسند توسع
 .)1391( توسعه

 
 

 



 
 

 مراكز رشد در بسترسازي دانشگاه كارآفرين نقش
 زهرا عاقل1
 نرجس صفري2
 الهام سادات وزيري3

 چكيده 
هنگامي كارآفرين هستند كه از حداكثرسازي پتانسيل خود  هادانشگاه

و ايجاد ارزش در جامعه نترسند و آن را تهديد  هاسازي ايدهبراي تجاري
آنها از  اينكنند و نياز بودجهي دانشگاهي تلقي هامهمي براي ارزش

 ايشدهي حفاظتهاتري تأمين گردد. مراكز رشد، محيطمنابع متنوع
توانند به منابع دست مي هاي كوچك از طريق آنهاهستند كه شركت

ي همكاري با ساير هادانش را به اشتراك بگذارند و شبكه پيدا كنند،
را نيز  هان جدا از افراد، شركتكارآفرينان ايجاد كنند. دانشگاه كارآفري

كند. اين التحصيل ميدهد و سپس فارغمورد پذيرش و حمايت قرار مي
همان واقعيت جاري در مركز رشد است. در نوشتار حاضر پس از بيان 

صورت آفرين بهتعريفي مختصر از دانشگاه به صورت عام و دانشگاه كار
 ومين ضلع مثلثعنوان دخاص، تشريح و تبيين مركز رشد به

ساز يك دانشگاه كارآفرين و ارتباط با صنعت) بستر -رشد-(كارآفريني
اند ها بر عهده دارند پرداختهدانشگاهوظايفي كه اين واحد سازماني در 

هاي ترين هدف آموزشگيري گرديد كه مهمشد و در پايان نتيجه
ي هاكارآفريني، تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز سازمان

هاي موجود در قالب كارآفريني مستقل و تأسيس و نيز سازمانتازه
سازماني است تا بتوانند كاالها يا خدمات مورد نياز جامعه را تأمين 

 نمايد.
 

 : مركز رشد، دانشگاه، كارآفرين.يكليد واژگان 
 

 
 

                                                                                                                
 .. كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسالمي1
 Email:N.Safari446@yahoo.com                        كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني، دانشگاه پيام نور، ي. دانشجو2
 .. كارشناسي حسابداري، دانشگاه آزاد اسالمي3
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   مقدمه
ر دانش سبب شده با توجه به وضعيت مبتني بر بازا هاتغيير و تحوالت موجود در دانشگاه

اقتصادي  -يك نهاد علمي به فرهنگي صرف -است كه امروزه دانشگاه از يك نهاد علمي
ي هاهاي اقتصادي و علمي، بنگاهعنوان يك بازار دانش مطرح شود كه در آن گروهتبديل و به

هستند كه  ايشدهي حفاظتها) مراكز رشد، محيط1389 ،دانش هستند. (آقاجاني
توانند به منابع دست پيدا كنند، دانش را به اشتراك مي هاكوچك از طريق آني هاشركت

واقع از  در ).marlow,2008( ي همكاري با ساير كارآفرينان ايجاد كنندهابگذارند و شبكه
عملي كارآفريني و ايجاد اشتغال مولد و  ةطريق مركز رشد به دانشجويان دانشگاه نمون

فرينان آشود و از كارشده نشان داده ميدانشگاهي فراگرفته هايكاربردي نمودن آموزش
توانند نسبت به تأسيس يك شركت اقدام نموده و براي خود و ديگران اشتغال دانشجو كه مي

مستقر در مركز پيش  يهاشود و شركتمولد ايجاد نمايند در حد بضاعت دانشگاه حمايت مي
نشگاه بتوانند در محل كار آنها حضور يافته و عنوان محلي باشند كه دانشجويان دارشد به

 ي مذكور فرا گيرندهاهاي دانشگاهي خود را در محل فيزيكي شركتحتي برخي از آموزش
 .)1388 ،(آقاجاني بلوغ رسيده باشند Gهاي كه به مرحل(البته شركت

آفرين ارصورت عام و دانشگاه كنشگاه بهدر نوشتار حاضر پس از بيان تعريفي مختصر از دا
 عنوان دومين ضلع مثلثصورت خاص، به معرفي، تشريح و تبيين مركز رشد بهبه

ساز يك دانشگاه كارآفرين و وظايفي كه اين واحد ارتباط با صنعت) بستر -رشد -(كارآفريني
گردد كه گيري ميشود و در پايان نتيجهبر عهده دارند پرداخته مي هاسازماني در دانشگاه

ي هاهاي كارآفريني، تأمين نيروي انساني متخصص مورد نياز سازماندف آموزشترين همهم
هاي موجود در قالب كارآفريني مستقل و سازماني است تا بتوانند تأسيس و نيز سازمانتازه

 كاالها يا خدمات مورد نياز جامعه را تأمين نمايد.

 دانشگاهي ةگانهاي سهنسل
تي حدود هشتصد سال، يك نهاد آموزشي تحقيقاتي و دانشگاه، نهادي اجتماعي با قدم

منظور آموزش زندگي، حرفه و اعطاي درجات تحصيلي مانند يادگيري برتر است كه به
با توجه به  هاكارشناسي ارشد و باالتر ايجاد شده است. تغيير و تحوالت موجود در دانشگاه

ي هااقتصادي و علمي، بنگاه هايآن گروه وضعيت مبتني بر بازار دانش مطرح شود كه در
 دانش هستند.

ي آموزشي و هاعمر خود براي مدت طوالني فقط به فعاليت ةدر مراحل اولي هادانشگاه
با وقوع دو انقالب علمي مهم، از توجه صرف به آموزش  هابعد پرداختند.بعد هم پژوهشي مي

را دانشگاه  هاشدند كه اين دانشگاه نام نوآوري فناورانههدار مأموريت سومي بو پژوهش، عهده
نامند. اولين انقالب و تحول علمي در آفرين) ميآفرين و ثروت(ارزش نسل سوم يا كارآفرين

، عالوه بر هاي آلمان اتفاق افتاد كه طي آن دانشگاههااواخر قرن نوزدهم و در دانشگاه
به اين تحليل  مستند ده گرفتند.مأمورريت آموزشي و تدريس، مأموريت پژوهشي را نيز به عه
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ي هامحور را دانشگاهي پژوهشهاو دانشگاه،ي نسل اولهامحور را دانشگاهي آموزشهادانشگاه

 اند.نسل دوم نام نهاده
آفرينند. منظور از ثروت فقط ثروت آفرين و ثروتي نسل سوم، كارآفرين، ارزشهادانشگاه

فرهنگي  تواند ثروت اجتماعي،بيشتر از پول است و مياقتصادي و مادي نيست. ثروت چيزي 
ثر از منابع طبيعي و ساير عوامل ؤم ةفكري، استفاد ةسرماي دانش، ءو سياسي مانند: ارتقا

التحصيل دانشگاه كارآفرين استاندارد و كيفيت زندگي را شامل شود. فارغ ءثر در ارتقاؤم
ه توليدي يا خدماتي جذب شده و به فردي نيست كه پس از پايان تحصيالت در يك بنگا

(حقيقي يا حقوقي) دانست كه در محيط كارش  انجام وظيفه بپردازد. وي را بايد فردي
دهد كه دانش را در التحصيالني را به جامعه ارائه ميكند، دانشگاه كارآفرين، فارغمي نوآوري

 )1389 ،رينند. (آقاجانيآفي كاربردي به خدمت گرفته و با نوآوري، كار ميهاكنار پژوهش
علمي  انقالب دانشگاه نسل سوم

 دوم
 

دانشگاه نسل 
 دوم

انقالب علمي 
 اول
 

دانشگاه نسل 
 اول

آفرين، ارزش
 محورآموزش محورپژوهش آفرينثروت

 هاسير تكاملي انواع دانشگاه .1نمودار 
 مركز رشد
بخش با لوژي آنها و ايجاد ارتباط اثرسازي دانش و تكنوي كارآفرين دنيا، تجاريهادر دانشگاه

گانه مراكز سهگردد كه به يي پيگيري ميها(صنعت) در قالب مراكز و ساختار جامعه
 (جامعه) غال مولد و ارتباط با صنعتتها و ايجاد اشرشد و رشد شركتپيش كارآفريني،

 معروفند.
سازي دانش و ريخطير تجا ةتواند وظيفتعامل سينرژيك سه مركز مورد اشاره مي

 را پيگيري نمايد. هاي دانشگاههاها و دانشكدهشده در گروهتكنولوژي توليد
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 كارآفريني، رشد و ارتباط با صنعت ةگانارتباط مراكز سه .2نمودار 

 عتنو ارتباط با ص رشد مركز كارآفريني،
 دانشگاه مازندران 

مركز ارتباط با صنعت 
 (جامعه)

ها و مركز رشد شركت
 اشتغال مولد ايجاد

 
 مركز كارآفريني
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 تعريف مركز رشد �
ل رشد ابهاماتي بين نويسندگان وجود دارد. اين ابهامات دالي در تعريف رشد دهي و مراكز

مراكز رشد و كسب و كار براي سازگاري با  ةمتعددي دارد، اين در طول زمان، مفهوم اولي
ه آيا مركز رشد يك سازمان است يا كو شرايط اقتضايي تغيير كرده است به اين معنا  هانياز

شركت است كه مورد  ةدوم بخشي از فرآيند توسع ةتر مسألعمومي ةيك محيط كارآفرينان
 )(hachett,2004 د.نظر قرار دار

دانسته و بين نوع  معنيي علم و فناوري را همهابرخي از محققيق مراكز رشد و پارك
توسعه  شوند: آغاز،آن تمايز قائل مي ي مستقر درهاشركت ة توسعةاساس مرحلمراكز رشد بر

عمر  وليةدهي را مربوط را به مراحل ارسد اغلب محققين رشديا بلوغ. با يان حال به نظر مي
فناوري كه براي حمايت از  ي علم وهارا باپارك هانبايد آن ،اينبردانند. بنايك شركت مي

 (technovation) اند، برابر دانست.تر ايجاد شدهي بالغهاشركت
در يك  هاقرار شركتتظهور مراكز رشد مجازي است كه بدون نياز به اس سوم، مسألة

چهارم، خود عدم تمايل به تعريف فرآيند  ةكنند و نكترائه ميخدمات ا هامكان، به آن
پيش از تعريف مركز رشد، بايد تعريفي از فرآيند  ،رو). از اين(hachett,2004  دهي استرشد

 رشددهي ارائه كنيم.
 ي نوپا،هاكارآفرينان، شركت -ي مختلف اجتماعيهادهي كسب و كار براي بخشرشد

سسات مالي، تجارت و ؤسسات دانشگاهي و تحقيقاتي، مؤولتمردان، مكسب و كارهاي كوچك، د
سسات ديني و مجامع ؤم گذار،ي بنيانهاسازمان اي، صتعتي و تجاري،ي حرفههاعت، انجمننص

 (Eshun,2004) معاني متفاوتي دارد. -ي شهروندي و محليهااخالقي و سازمان
 بنگاه كسب و كار ةفرآيند پوياي توسع دهي كسب و كار،توان گفت رشدمي ،طور كليبه
كسب و كار را  ةتواند فرآيندهاي خاص توسعنون فرايند رشد دهي ميها به زعم». 7« است.

ريزي و تنظيم هماسازي آن، برناسايي قابليت تجاريپشتيباني كند، از تدوين يك ايده تا شن
اني كه بتواند روي پاي خود كسب و كار تازم ةتوسع يك طرح كسب و كار، ورود به بازار و

افتد و اين فرآيند پويا و تعاملي اجتماعي و مديريتي، به تحريك بازار اتفاق مي». 6« بايستد.
ة كسب و كار، توسع تركيبي منحصر به فرد و بسيار منعطف از فرآيندهاي ايجاد و خود،

طراحي شده ساخت و افراد است كه براي پرورش و رشد كسب و كارهاي كوچك و جديد زير
 .(Voisey,2006 ) ايجاد و تغيير حمايت كند ةدر مراحل اولي هااست تا آن

ي فيزيكي آن از نظر محل هايك مركز رشد بر ويژگي دهد تعاريف اوليةدبيات نشان ميا
بين كارآفرينان  -تبادالت و تعامالت -كردند. اين تعاريف، جريان منابعو ساختمان تأكيد مي

عنوان محركي براي ايجاد تر بهگرفتند و به نقش محيط گستردهرا در نظر نميو سهام داران 
 همة ،طور عامة مركز رشد بهواژ كردند. امروزهتوجه نمي ي جديدهاگسترش و بقاي سازمان

سازي آن و ايجاد يك بنگاه تجاري ايده و به نوعي به كارآفرينان در توسعةيي را كه هاسازمان
 (Adegbite) گيرد.ر بر ميكنند دكمك مي

ي كوچك از هااي هستند كه شركتشدهي حفاظتهامراكز رشد، محيط ،كليبه طور
ي هاشبكه به اشتراك بگذارند و توانند به منابع دست پيدا كنند، دانش رامي هاطريق آن

گي مراكز ). زيرا بر خالف آنها، ويژmarlow,2008همكاري با ساير كارآفرينان ايجاد كنند (
  .(Eshun,2004)ست هاالتحصيلي آن، استقرار و فارغهارشد، جذب شركت

 اهميت مراكز رشد �
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به  نياز مقررات، مسائل قانوني و اينترنت و كار، رشد ترشدن كسب وبه دليل پيچيده
 .(Peters)شودكارها بيشتر مي رشددهي كسب و

كند. در ياالت متحده آغاز به كار ميطور متوسط هر هفته يك مركز رشد در ا، به1986از 
، به بيش از 80 ةمورد در ابتداي ده 200، تعداد مراكز رشد كسب وكار از 2001سال 

 ةاند و درآمد ساالنوقت فراهم كردهنفر اشتغال تمام 82000شركت نوپا براي تقريباً  35000
ازه تأسيس وجود شركت ت 8000، 1997ميليارد دالر بوده است، در حالي كه در  7آنها 

يي كه كار خود را در مراكز هادرصد شركت 90دهد ) گزارش ميNBIA )1997 اند.داشته
 .(O,neal,2005)اند. هنوز فعال هستند رشد آغاز كرده

عنوان يك استراتژي ايجاد شغل بررسي ) نقش مراكز رشد را به1998( كمبل و ديگران
ازاي هر شغل ايجاد شده در بخش دولتي، از د بهمراكز رش ةنتيجه گرفتند هزين اند وكرده

ي جديدي كه به هادهد بنگاهدالر بوده است، تحقيقات آنها نشان مي 10000تا  3500
)، اين تحقيق %13؛9( تري دارندي شكست پايينهانرخ ،ي مراكز رشد متكي هستندهايارانه

يط پرورشي كه توسط مراكز كار، به همراه يك مح خدمات كسب و نشان داد تأمين فضا و
دهد اهميت دارد. به عالوه، تحقيق نشان مي هاو رشد شركت ءشود، براي بقارشد خلق مي

 .(Eshun,2004) ايجاد شغل، بهترين اثر بلندمدت مراكز رشد است
كافي  دو شرايط ضروري براي نوآوري هستند، اما ي بازار، هرهافرصت اختراعات و

ي بازار حقيقت داشته باشند، تالش براي هافرصت شود و ر] علمي ثابتنيستند. حتي اگر [كا
 ي دانشگاهي وها(ميان حمايت گذاريمحور، بايد پلي براي شكاف، سرمايهنوآوري بازار

 ي بازار) ومعيارها ي جذابيت وها(بين قضاوت در رابطه با معيار تجاري)، شكاف تحقيقاتي
 گذاران) باشد. مديران و سرمايه و هانولوژيست(بين تك شكاف اعتماد/ اطالعاتي

سسات ؤكم كردن اين سه شكاف، نيازمند هماهنگي اهداف متفاوت افراد درگير، م
كند، بلكه تعريف ايجاد مي هاپشتيبان و خود پروژه است كه نه تنها درك مشتركي از فرصت

ي علم و فناوري و مراكز هاكآل، پاركند. به طور ايدهو مزايا خلق مي هاواحدي از ريسك
  .(Voisey,2006)رشد در كاهش اين سه شكاف ياري رسان هستند

 اهداف مراكز رشد �
مكانيزمي كه ايجاد مراكز رشد را  اشاره شد. گيري مراكز رشد، به دو موجشكل ةدر تاريخچ

 كرد به قرار زير است:در موج اول تشويق مي
 ي نوپا؛هاأمين مكان و خدمات مناسب براي شركتجويي ناشي از مقياس در تايجاد صرفه �
 ةخلق مكاني براي يادگيري و ايجاد متخصصان كسب و كار از كارآفريناني كه سرماي �

 مديريتي كافي نداشتند؛ ةاجتماعي و تجرب
 ؛كارآفريني در يك اجتماع ةخلق مكاني نمادين براي ايجاد روحي �
از  ي خود و استفادههاسازي فعاليتف متنوعدر موج دوم، بازيگران بسيار و متنوعي، باهد �

اهداف ديگري به مجموعه  ،دهي و مراكز رشد شدند. از اين رورشد ة، وارد عرصهافرصت
 افزوده شد:

ي كار آفرينانه بودند تا ارزش هافعاالن اقتصادي مختلف به دنبال كسب سود از نوآوري �
 دست يابند يا به بازارهاي جديد وارد شوند.ي نوين هامالي ايجاد كنند، به فناوري ةافزود

آن را  توان همزمان به ايجاد يك شركت تازه شتاب بخشيد واين فعاالن دريافتند مي �
مندي ي نظامهاصنعتي كرد. بايد بيشترين منابع را براي كارآفرينان تأمين كرد و فرآيند

 .(Ailbert,2001)ردبراي تبديل ايده به يك پروژه و سپس به شركت پايدار ايجاد ك
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 انواع مراكز رشد
با توجه به اهداف مراكز  تري است و)، مبتني بر مطالعات گسترده2004( شناسي اشاننوع

 شناسي، هفت نوع مركز رشد كسب ورشد موجود اياالت متحده ارائه شده است. در اين نوع
  .(Eshun,2004) كار وجود دارد

 ملكي
ي موجود در تأمين خدمات هاشكل گرفت كه فرصت نوع ملكي مركز رشد توسط داراني

ي نوپا در مقابل هااي براي كسب وكارهاي كارآفرينانه و شركتملكي صنعتي و تجاري حرفه
مدل، مبتني بر اين فرض است كه در دسترس بودن، دسترسي  در آمد اجاره را شناختند. اين

، ساخت و توزيع، براي رشد و فروشيمناسب فضاي اداري صنعتي و تجاري، خرده ةو هزين
تأسيس حياتي است. خصوصاً در مراكز بزرگ شهري كه افزايش بقاي كارآفرينانه و تازه

كارهاي  محدوديت منابع، كسب و يابي تجاري همراه با افزايش تقاضا وي ملكهاهزينه
يكم،  اين، چالش مسلم قرن بيست و ا با مشكل موجه كرده است. عالوه برر كارآفرينانه

ي قديمي هاتجاري مدرن است كه در ساختمان ي اطالعاتي وهادسترسي به زير ساخت
موضوع نيز بر ضرورت وجود مراكز  بسيار باالست. اين هاايجاد آن ةوجود ندارند و يا هزين

ي جديد كار خود را در هاگويد اغلب كارآفرينان و شركتمي ملكي مدل افزايد.مي ملكي رشد
را  هاآن ةي گسترش در آيندهافرصت اما احتمال رشد و كنند.مي بسيار كوچك آغازمقياسي 

 نمايد.نيازمند فضاي تجاري و صنعتي بيشتري مي

 اقتصادي ةتوسع
اي است. افول صنايع متوجه افزايش ظرفيت توليدي محلي يا منطقه اساساً اقتصادي، ةتوسع

ي كوچك هااقتصادي را از شركت ةجه توسعتو ،كارهاي كارآفرينانه سنگين و رشد كسب و
اقتصادي، تأمين منابع، براي  ةموريت مراكز رشد توسعأم كارآفرينانه معطوف داشته است.
كارهاي  تشويق خلق كسب و كارهاي كوچك كارآفرينانه و پشتيباني از رشد و بقاي كسب و

زيرا  ،، مشكل استكار آن اين است كه آغاز يك كسب و ةو ايجاد شغل است و فلسف جديد
اقتصادي بسياري وجود دارند كه بايد مشخص شوند. كاهش فشارهاي پيش  موانع اجتماعي و

ي كوچك، نظير مسائل قانوني تشكيل شركت، محافظت از امالك هاروي كارآفرينان و شركت
هم را فرا نيروي كار گذاري، مسائل مربوط به محل كار وفكري، شناسايي منابع مالي و سرمايه

اساس اين فرض بنا شده است كه در  اقتصادي بر ةنقش مراكز رشد توسع ،بنابراين كنند.مي
ي آغاز و فعاليت هاهزينه دسترس بودن، دسترسي و قيمت مناسب منابع حياتي، ريسك و

جذب و حفظ  ،بخشدبقاي آنها را افزايش مي و دهد، رشدرا كاهش مي كارهاي جديد كسب و
گذاري بخش و سرمايه بخشدتسهيل مي ي نوپا راهارآفرينانه و شركتكسب و كارهاي كا

 كند.خصوصي را تشويق مي

 سازي تكنولوژيو تجاري انتقال
ي جديد هانوآوري اكتشافات، اختراعات و ةشددهيانتقال تكنولوژي، انتقال رسمي يا سازمان

ي هاشي و آزمايشگاهسسات دانشگاهي و پژوهؤشده در محاصل از تحقيقات علمي انجام
صنعت محيطي براي توسعه و تبديل  دولتي به بخش تجاري است، جايي كه تجارت و

 اند. ي مفيد فراهم كردههاتكنولوژي ي به محصوالت وهااختراعات نوآوري
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و اكتشافات از تحقيقات علمي و دانشگاهي  هانوآوري ،جايي كه اغلب اختراعاتاز آن
سازي تكنولوژي تجاري تعجب نيست كه اغلب مراكز رشد انتقال وگيرد، جاي ريشه مي

موريت اين مراكز رشد؛ أم سسات علمي، ايجاد يا پذيرفته شده باشند.ؤم و هاتوسط دانشگاه
به سود يا  -امالك فكري -ارزيابي و تبديل خروجي تحقيقات دانشگاهي و علمي شناسايي،

سازي تكنولوژي مبتني بر اين تجاري تقال ومركز رشد ان ة. فلسفمركز رشد است ةفلسف
 -ي جديدهاگذاري پايدار در تجارت و صنعت، احتمال خلق كاربرداعتقاد است كه سرمايه

 دهد.در جهت منافع عمومي را افزايش مي -ي تازهها، محصوالت جديد و فرآيندهافناوري
صصان حقوقي و دانشمندان گذاران، تجار و متخمايهسر -دارانفرايند تكنولوژي، سهام

تعامالت  تبادالت و دهد وي مختلف سازماني در كنار هم قرار ميهامحيط ازپژوهشگر را 
تجارت  سسات دانشگاهي و تحقيقاتي وؤسازي شكاف فكري و فرهنگي ميان مآيند برطرفرف

حقيقات انجام ت ريك ذهنيت مبتني بر بازار را د ةبخشد و امكان ارائو صنعت را تسهيل مي
توليد را سازي تكنولوژي، يك مكانيزم بازآورد. مراكز رشد انتقال و تجاريعلمي فراهم مي

كنند كه در آن انجام تحقيقات مبتني بر بازار و نيز ايجاد كاربردهاي تازه براي علوم فراهم مي
 و زيستي و مهندسي تشويق شوند. فيزيكي

 ي صنعتيهابخشو خرده هابخش
ي صنعتي شده هاي صنعتي، منجر به پيدايش مراكز رشد بخشهابخشو خرده هارشد بخش

 ي خاصيهابخشيا خرده هاآيد، اين مراكز رشد بر بخشطور كه از نام آن بر مياست. همان
و محصوالت و خدماتي را مبتني بر عاليق و ترجيحات  هاعت متمركز هستند تا برنامهناز ص

شود، طراحي و خاص بازار هدف مشخصي كه توسط صنعت، مشتري يا محصول تعريف مي
كسب و كارهاي  تأمين منابع براي حمايت و تقويت رشد كارآفرينان، هاآن ةايجاد كنند. فلسف

 ست.هاكوچك و نوپا در اين بخش
همان بخش از طريق  ةبخش صنعتي تقويت رشد و توسعردهخ ي بخشهاموريت مدلأم

ي نو هاي آموزش كار و تخصص و ارتباط كارآفرينان و شركتهاافزايش آگاهي، اجراي برنامه
است. اين مراكز رشد معتقدند كسب و كارهاي  -وام و اعتبارات و غيره -پا با منابع مالي
 دهد.ر كل صنعت افزايش مي، رقابت را دهابخشو خرده هاجديد در بخش

تر با دولت و يي در بستر روابط نزديكهاتمركز بر صنعت خاص، منجر به ايجاد شبكه 
ت و يي در محصوالهاي عضو، مشابهتهاآن جايي كه شركت شود، ازساير منابع سازماني مي

 شوند،جاد ميكه توسط كارآفرينان در اين مراكز اي ي جديديهاروزمره دارند، كاربرد امور
ي جديد بسازد و هاموجود را تغيير دهد يا سنگ محك ةتواند معيارهاي مقايسمي

 ي عملكرد جديدي براي صنعت خلق كند.هااستاندارد

 تحقيق و توسعه
اطالعات، واقعيات  -اصلي مراكز رشد تحقيق و توسعه، نه تنها توليد، بلكه تبديل دانش ةانگيز

ي هاگرايي و تمركز بر بازار، يكي از ويژگيبازار ،رومفيد است. از اين يهابه كاربرد -يا داده
موريت مراكز رشد تحقيق و توسعه، توليد أمراكز رشد تحقيق و توسعه است. م ةمتمايز كنند

ي مفيد را داشته باشد. دانش حاصل از كارهاي هادانشي است كه قابليت تبديل به كاربرد
است و در قالب ثبت  هاي جديد، اختراعات، نوآوريهاشفاي شامل كتحقيقي و توسعه
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مالي توليد كند  ةتواند بازدو غيره كه مي هارايت محصوالت، فناوري، كپيهااختراعات، فرمول
 شود.گنجانده مي

 بنگاه اجتماعي
آموزشي، سالمت و اقتصادي براي  موريت مراكز رشد اجتماعي، بهبود شرايط اجتماعي،أم

 بنيان بهسازي جامعه است. كنند كه روح كارآفريني،است و آنها با اين عقيده كار ميجامعه 
مراكز رشد اجتماعي، با اين منطق كه جوامعي كه در ركود اقتصادي و  ،از اين رو

منابع و ظرفيت تجديد حيات اقتصادي و اجتماعي را دارند، معرفي  برند،اجتماعي به سر مي
 سازند.را براي حل مشكالت جامعه تسهيل ميو پذيرش اصول كارآفريني 

توان به موارد زير اشاره كرد: افزايش اي مراكز رشد اجتماعي مياهداف توسعه ةاز جمل
بهبود دسترسي به خدمات بهداشتي و  خودكفايي، تقويت استقالل و قاطعيت اقتصادي،

افزايش  ي جامعه،هاييي شهروندي، ايجاد داراهادرماني مناسب، افزايش آگاهي از مسئوليت
ي انساني، هاامنيت و اعمال قانون، كاهش اعتياد به مواد مخدر، جرايم و فقر، كاهش رنج

 .هاي انتقالي مانند رفاه به كار، و در نهايت ايجاد خرده بنگاههاپشتيباني از برنامه

 گذاريمالي/ سرمايه
اي كسب مالي، تجربيات مديريت حرفهگذاري تلفيق منابع سرمايه -موريت مراكز رشد ماليأم

ي هاو كار و دانش صنعت براي پشتيباني از رشد كسب و كارهاي كارآفرينانه و شركت
ي جديد ثروت هاآينده را در شركت ةي مالي بالقوهاو درآمد هااين مراكز فرصت نوپاست.

 فردي و اجتماعي خلق كنند.
ثبت  -ال ايجاد خدمات و محصوالت انحصارييي كه احتمهاداران، شركتدر واقع سهام

بااليي دارند را شناسايي و ارزيابي  -اختراع، كپي، رايت، نشان تجاري، امتياز انحصاري و غيره
دهند به اين اميد انجام مي هاآن انساني و فكري قابل توجهي در گذاري مالي،كرده و سرمايه

سال، با فروش به صنعت يا  7تا  3در عرض  هابااليي دست يابند و شركت ةكه به بازده ساالن
 اوراق بهادار، از مراكز خارج شوند. ةاولي ةعرض

 ي مراكز رشدهاو پيامد هاخروجي
 بعد نشان داده است. ةي مركز رشد را به شكل صفحهاو خروجي هاورودي
 ي مركز رشدهاخروجي -الف �

 هاشركت
 ةي مدخلهاو جديد در اقتصاد، بسياري از مكانيزم كچي كوهاشركت ةبا اعتقاد به نقش عمد

دولتي و خصوصي براي تسهيل بقا و رشد كسب و كارهاي كوچك و متوسط شكل گرفتند. 
 توان به اين شكل تعريف كرد:مكانيزم مداخله را در ادبيات كسب و كارهاي كوچك مي

ارآفرينان با عوامل اقدامات يك عامل خارج از شركت كه با هدف اصالح ميزان برخورد ك
شوند. هدف اين كارآفرينان با محيط مي ةي مختلف وارد رابطهابه شيوه حياتي موفقيت،

از  (Sherman,1999). ي جديد استهامداخله، افزايش نرخ تشكيل، بقا و موفقيت شركت
يك كارآفرين يا شركت  كلي ورودي يك مركز رشد، يك ايده،طورتوان گفت بهاين رو مي
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در بازار  تواند مستقالًزماني منطقي، مي ةنوپا، و خروجي آن شركتي است كه پس از يك دور

 روي پاي خود بايستد.
 

 ي مركز رشد منبعها، خروجي و پيامدهاورودي .2شكل  
Lalkaka, 2001:26 

 توليدات
توانند طيف وسيعي از عناوين ميي سيستم كارآفريني هاخروجي ،از نظر علماء و دانشمندان

بر خلق ارزش در قالب توليد ثروت وايجاد اشتغال مولد تأكيد  هاآن ةرا شامل شوند. هم
ي هفتگانه هاآفريني كارآفرينان به گروه، ارزشهابنديترين تقسيماز مهم اند. يكيكرده
خدمت جديد،  ةجديد، ارائعبارتند از: توليد كاالهاي  هابندي شده است. اين خروجيدسته

معرفي روش سازماندهي جديد  كشف مواد خام جديد، معرفي روش توليد جديد و
(Schumpeter,1943). 
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 افراد
ي هامهارت ةتوسع ها [ايجاد] محيطي براي تشويق ويي هستند كه در آنهامراكز رشد مكان

هداف اصلي مراكز رشد يكي از ا ،اين. بنابر(I,J,2005) كارآفريني يك هدف مشترك است
تبديل صاحبان ايده به كارآفرينان يا پرورش كارآفرينان، به نحوي كه در هنگام خروج از 

 يك شركت مستقل باشند، است ةكار براي ادار ي مناسب كسب وهامركز داراي مهارت
(Technovation,2005). 

 ي مركز رشدهاپيامد
كند، دهد، اعتبار ايجاد ميفقيت را افزايش ميي مستقر، شانس موهامركز رشد براي شركت

كند، دسترسي به سينرژي خلق مي هاكند، ميان شركتكمك مي هابه بهبود مهارت
بندي كارآفرينان در كند، مراكز رشد با دستهاوليه را آسان مي ةسرماي مشاوران، اطالعات و

 هابرند و آنر جديد از بين ميكا كنندگان يك كسب و، احساس تنهايي را در آغازهاگروه
 .(Eshun,2004) گذارندي كار را با يكديگر به اشتراك ميهامنابع و فراز ونشيب تجربيات و

 شود.ي مراكز رشد اشاره ميهادر اين بخش به پنج مورد از پر استنادترين پيامد

 خلق شغل و ثروت
ي است. زماني كه نرخ بيكاري براي بسياري از مراكز رشد، خلق شغل يكي از اهداف اصل

ي مربوط هاپايين باشد. مراكز بيشتر به سمت توليد ثروت گرايش دارند، در هرحال خروجي
 اجتماعي گسترده هستند (اشتغال و ثروت) معموالً شاخصي براي اثرات اقتصادي و به شغل

(Peters,2004). 

 ترويج و تقويت كارآفريني
ي مستقر در مراكز هانشان داد نرخ بقاي شركت 2002ر اروپا د ةمطالعات تطبيقي اتحادي

دهند) از كار خود ادامه ميسال همچنان به 5درصد آنها پس از  90تا  80( رشد بسيار بيشتر
متوسط نقش بسيار مهمي در اقتصاد كارآفرينانه  ي كوچك وهاميان شركت نرخ معمول در

ي كارگران صنعت هامهارت ةتوسع و ءبراي ارتقام آموزشي رتوان پلتفكنند. آنها را ميايفا مي
كنند كه شامل ترين ابراز ارتقاء كارآفريني را عرضه مياميد بخش هاو كارآفرينان دانست، آن

مديريتي در  ي مختلف مردم با منابع محدود مالي و تجربيات ناچيز فني وهامشاركت گروه
 صنعتي كردن كشورهاست.
محصول/ خدمت جديد و/  ةايد -1 توان در چند مرحله نشان داد. فرآيند كارآفريني را مي

(اطالعات،منابع  آوري منابع موردجمع -3 تصميم اوليه براي پيگيري، -2يا شناسايي فرصت، 
ايجاد يك كسب و كار موفق و در نهايت  -5 تشكيل شركت جديد، -4 افراد)، مالي،
گيري توجه به تعريف مركز رشد، پس از شكلبا  ،ي حوصله. بنابراينهاسود برداري ازبهره

تواند نقش ايده يا شناسايي فرصت و تصميم كارآفرين براي دنبال كردن آن مركز رشد مي
  . (Peters,2004)آوري منابع تا كسب سود ايفا كندجمع ةمهمي از مرحل
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 اجتماعي ةسرماي
يي تشكيل شده است كه اهي اجتماعي، فردي و جمعي، ساختارهااجتماعي از شبكه ةسرماي

اجتماعي  ةسرماي ،بنابراين كند به اطالعات و دانش و فني دست يابند.به افراد كمك مي
ي هاشوند كه فرد بتواند در موقعيتزماني تبديل به سرمايه مي هاتعامالت پويا هستند. آن

حاصل از آن است.  ةاجتماعي و ارزش خلق شد جا سرمايهاستفاده كند. در اين هاي از آنعواق
ق ارزش قحكند و ميزان تارزش را فراهم مي يك مركز رشد فرصت خلق ،به عبارت ديگر

 ي مستقر در مركز رشد داردهاتوسط شركت هابرداري از فرصتبيشتر بستگي به ميزان بهره
(Hughes,2007). 

 سازي تكنولوژيانتقال و تجاري
سازي و با هدف پيشبرد انتقال تكنولوژي و تجاري هااولين مراكز رشد رسمي در كنار دانشگاه
عالوه بر تأكيد انواع  (Marlow,2008). وجود آمدندتحقيقات نوآورانه و جديد دانشگاهي به

ي دانشگاهي و تحقيق و هاسازي تكنولوژي، مدلي تجاريهاخاص مراكز رشد، مانند مدل
ي هاسازي ايدهبا كمك به رشد و كاربردياين هدف، ساير انواع مراكز رشد نيز  توسعه، بر

يي كه محصوالت و خدمات حاصل از ايده را هاكارآفرينان و صاحبان ايده و تشكيل شركت
مراكز  ،كنند. همچنينكمك مي هاسازي ايدهرسانند، به تجاريكنند و به فروش ميتوليد مي

ناشي از تعامل كارآفرينان و ي مناسبي در انتقال تكنولوژي، هاو واسطه هارشد محيط
 .(Sofouli,2007) هستند هاشركت

 اقتصادي ةتوسع
شمار اي بهاقتصادي ملي و منطقه ةي توسعهادهي، يك عنصر كليدي در استراتژيرشد
) بر نقش مراكز 1989( ست. كمبلهارشد در تمامي بخش ةدهندرود كه حامي و شتابمي

توانند بسياري از كند كه مياقتصادي تأكيد مي ةدر توسع عوامل تغيير عنوانرشد رسمي به
هاي اطالعاتي باال، سطح پايين خدمات، مشكالت هزينه -بر طرف كنندرا مشكالت بازار 

توان گفت مي ،كليطور. به(Eshun,2004) ايدسترسي به خدمات و كمبود منابع سرمايه
و اثرات  هااست كه برآيند خروجيگيري و حمايت از مراكز رشد آن فرض اوليه در شكل

 شود.اي و ملي مياقتصادي محلي، منطقه ةمراكز رشد، منجر به توسع

 گيرينتيجه
اندازي يك هاي كاري، به راهقالب گروهدر التحصيالن دانشگاه بايد بتوانند به تنهايي و يا  فارغ

هاي بومي محلي و يجديد متناسب با شرايط و امكانات خود و ويژگ (سازمان) كسب و كار
ي هااي خويش اقدام نموده، و كارآفريني شركتي نمايند. يا اينكه با حضور در بخشمنطقه

امور مالي،  ريزي توليد، بازاريابي و فروش،موجود در جامعه نظير برنامه هايمختلف سازمان
 نمايند. مديريت منابع انساني و نظاير آن، اقدام به كارآفريني سازماني  امور اداري،

هاي كارآفريني، تأمين نيروي انساني متخصص ترين هدف آموزشعبارت ديگر، مهمهب
هاي موجود در قالب كارآفريني مستقل و تأسيس و نيز سازمانهاي تازهمورد نياز سازمان
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رح در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران يعني خصوصي، ط(در سه بخش م سازماني
كاالها يا خدمات مورد نياز جامعه را تأمين نموده، كه بالطبع  دا بتواننتعاوني و دولتي) است ت

 اين كار به ايجاد اشتغال مولد و سازنده نيز ياري خواهد رساند.
دهد، اعتبار ي مستقر، شانس موفقيت را افزايش ميهامركز رشد براي شركت ،در واقع

تنهايي را در  ، احساسهاگروه ن دركارآفرينا بنديبا دسته ،كند. به عبارت ديگرايجاد مي
تجربيات و منابع و فراز و  ابرند و آنهكنندگان يك كسب و كار جديد از بين ميآغاز

 گذارند.ي كار را بايكديگر به اشتراك ميهانشيب
(زماني  خلق .1ي مراكز رشد هاترين پيامدطور كه درمتن اشاره شد از جمله مهمهمان

ترويج و  .2ين باشد، مراكز بيشتر به سمت توليد ثروت گرايش دارند)، كه نرخ بيكاري پاي
اي از روابط اجتماعي، مجموعه ة(در اين سرماي اجتماعي ةسرماي .3 ،تقويت كارآفريني

توانند كمابيش آگاهانه اند و در صورت لزوم مياجتماعي است كه كارآفرينان را احاطه كرده
ي هاو واسطه ها(فرض اوليه در محيط سازي تكنولوژيانتقال و تجاري .4تغيير كنند)، 

 ةتوسع .5 ،هستند) هامناسبي در انتقال تكنولوژي، ناشي از تعامل كارآافرينان و شركت
و  هاگيري و حمايت از مراكز رشد آن است كه بر آيند خروجي(فرض اوليه در شكل اقتصادي

 شود).اي و ملي ميي، منطقهاقتصادي محل ةاثرات مراكز رشد، منجر به توسع
عملي كارآفريني و ايجاد اشتغال مولد  ةبه دانشجويان دانشگاه نمون .1 از طريق مركز رشد

فرينان آاز كار .2شود. شده نشان داده ميي دانشگاهي فراگرفتههاو كاربردي نمودن آموزش
ود و ديگران اشتغال توانند نسبت به تأسيس يك شركت اقدام نموده و براي خكه مي دانشجو

هاي مستقر در مركز شركت .3. شودمولد ايجاد نمايند در حد بضاعت دانشگاه حمايت مي
عنوان محلي باشند كه دانشجويان دانشگاه بتوانند در محل كار آنها حضور يافته رشد بهپيش

 رندگيهاي مذكور فراهاي دانشگاهي خود را در محل فيزيكي شركتو حتي برخي از آموزش
 .بلوغ رسيده باشند) ةي كه به مرحليها(البته شركت

 براي تحقيقات آينده
مده از تحقيقات انجام شده، پيشنهاداتي براي انجام بهتر جهت آدست هپس از بررسي نتايج ب

 شود كه عبارتند از: فرين ارائه ميآدانشگاه كار سازيبهبود جايگاه مراكز رشد در بستر
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 چكيده 
فيزيكي است. آموزش هنر نيز كه خود دانشي فرافيزيكي و متا آموزش و پرورش علم، هنري بديع

. آموزش استسان، آموزش علم و هنر يكپارچه ي. بديناست، هنري است يافتني و نه لزوماً آموختن
و  ميكاراي يكي صرفاً از طريق آموزش هماهنگ ديگري ممكن است. هدف مقاله، نوآوري مفهو

ي آموزش هاآثار يكپارچگي آموزش علم و هنر بر كيفيت محصوالت سامانهمرور توسعه و و كاربردي، 
عالي، و  ايي مدرسهي آموزشهامعه است. تأملي بر سامانهو اقتصاد پوياي جا ،عالي، آموزش و پرورش

ساختار مغز به ويژه در  سازد.ميساز تفكرات نوبنياد و خالق را آشكار عنوان زمينهخالء آموزش هنر به
رواني است. به -ي احساسيهاياددهي، تحت كنترل محيط و آموزش-ارتباط با فرآيند يادگيري

همچون موسيقي، نقاشي، خطاطي، هنرهاي زيبا، ( ي مختلفهاآن در زمينه يهاعبارتي، هنر و آموزه
را در  گريو آموزش ي يادگيريهااز سامانه ميو صنايع دستي) با بهبود حافظه، ساختار خاص و منظ

تواند ابزاري نوين و مي، آموزش هنر استعقل و منطق گر پيرايشسازند. از آنجا كه هنر، ميمغز فعال 
دروسي خاص در  ةجاد و توسعاي و، دروسسازي آموزش علم و فناوري باشد. بازبيني را در بهينهگعمل

شامل رياضيات، ( ي آموزشي اعم از علوم انساني، علوم پايههاسامانهدر اجباري و انتخابي  ةهر دو شاخ
ش نق مهندسي، كشاورزي، معماري)،-فني( شناسي) و كاربردي شاملو زيست ميفيزيك، شي

چنين  ةاز آثار بهين .كندميفا اي هنر عمليو اصول  هاموزش تئوريسازي آبنياديني در نهادينه
ي آموزشي، بهبود كارايي فرآيندهاي ياددهي و يادگيري، هابخشي به شيوهيي، تنوعهابرنامه
طوح خرد و زايي مهارتي در سي آموزشي مطابق با واقعيات جامعه، و اشتغالهاگرايي سامانهعمل

ي ماندگار ها، از سرمايههادر مدارس و دانشگاه سازي آموزش هنراست. با نهادينه يكالن اقتصاد
ي هاشان كاراتر به نسلايتري تجليل شده تا دستاوردهايي پيشين و حال به طرز بهينههاهنري نسل

-پروران هنريتر از آن نخبهمي نوآورانه نخبگان و مههاآتي انتقال يابد. با حمايت و نشر آموزه
رشد و توان آثاري ماندگار بر ميي جامعه، هاساختدر ميان دانشجويان و مديران آتي زير آموزشي

را تضمين نمود. بنابراين، منحصراً از منظري يكپارچه و همزمان جامعه حيات كيفيت اقتصاد و  پويايي
زا و خودكفا كارآفرين، اشتغال ايا در بطن جامعهتوان پيوسته كارايي آموزش علم و هنر رمياست كه 

 .بهينه ساخت
 .هنر، آموزيمهارت، اشتغال، اقتصاد: آموزش، يليدواژگان ك
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 مقدمه
 تفكراتمدرن با استفاده از  ةجامع، افراد آن جامعه هستند. ايي اصلي هر جامعههاسرمايه

را به  افراد استدالل كه توانايي از ييهافيزيكي يا سبك هايابزار :شودميشناختي هدايت 
در شوند. ميبندي دسته يكامپيوتر تا اريي نوشتهاامانهاز س القائيات .نندكميفكر تقويت ت

نشان  تفكراتن اي زندگي روزمره، فرد هوش را با نشان دادن مهارت خود در استفاده از
ي پيشرفت هاع آزمونو انوا كاربرديهوش  يهاآزموناز  دست آمدهنمرات به .دهدمي

ثروت ملي، بهداشت، كيفيت  ي از جملهي مختلفهابا شاخص ايطور قابل مالحظهتحصيلي به
). Hunt, 2012( تعهد اجتماعي براي نوآوري در ارتباط استو تحصيل، و  زيستمحيط

ش پرور و دانشمندان هنرمند، نيازمند توجه خاص به بخپرورش افراد مبتكر، خالق، كارآفرين
ي آموزش عالي است. بسترسازي مناسب در آموزش و پرورش و هاآموزش و پرورش و سامانه

پرور ساز پرورش دانشمندان هنرمند، مبتكر، خالق و كارآفريني آموزش عالي، زمينههاسامانه
 ةن حرفاي ي الزم درهاگر بايد آموزشعلوم مختلف، افراد آموزش ةاست. براي آموزش بهين

كسب كنند. چگونگي آموزش، يكي از نكات مهم در جهت نيل به اهداف آموزشي مهم را 
يز كه است. آموزش علم، هنري جهاني است. آموزش هنر ن ايبهينه و پيشرفت در هر جامعه
سان، نري است يافتني نه آموختني. بدينفيزيكي است، هخود دانشي فرافيزيكي و متا

اند. آموزش كاراي يكي صرفاً از طريق آموزش تهآموزش علم و هنر يكپارچه و درهم آميخ
ن مقاله تشريح و اي ). هدف ازNikkhah, 2012( هماهنگ و همزمان ديگري ممكن است

 ةترين اهداف جامععنوان يكي از اساسيصحه بر يكپارچگي آموزش علم و هنر به
 ةاز كار و سرمايپرور در آموزش و پرورش دانشمندان هنرمند، ارتقاء غناي حمايت كارآفرين

 ملي و بهبود اشتغال و اقتصاد جامعه است.

 علم، هنر، آموزش و پويايي اقتصاد
گرفته از طبيعت بديلي را در بطن خود دارد. علوم مختلف نيز نشأتي بيهاطبيعت زيبايي

و هنرها را در ذات خود دارند. فطرت انسان  هايين زيبااي علوم مختلف نيز ،هستند. در واقع
عنوان جزئي از طبيعت، طالب هنر و زيبايي است. آموزش و پرورش هنرمندانه در نيز به

شود. آميختن ميي آموزشي منجر به پرورش دانشمندان هنرمند هاسطوح مختلف سامانه
شود. ميدر يادگيري مفاهيم آموزشي  هاعلم و هنر باعث افزايش رغبت و تمايل افراد سامانه

ويژه كند كه ساختار مغز بهميي اخير در علوم زيست پزشكي پيشنهاد هاي پژوهشهايافته
رواني  -ي احساسيهاياددهي، تحت كنترل محيط و آموزش -در ارتباط با فرآيند يادگيري

ي هاي آن در زمينهها). به عبارتي، هنر و آموزهNikkhah, 2011; Nikkhah, 2012( است
اطي، هنرهاي زيبا، و صنايع دستي) با بهبود حافظه، همچون موسيقي، نقاشي، خط( مختلف

هنرهاي تجسمي، سازد. ميي يادگيري را در مغز فعال هااز سامانه ميساختار خاص و منظ
آموزش و پرورش ان معلمهستند.  مرتبط ي،عناصر ساختاري مشترك باحركت، موسيقي 

 يكردبا استفاده از رو ميسميان موسيقي، حركت، و هنرهاي تج روابطي توانندميابتدايي 
از آنجا كه هنر در اوج  .)Bohannon and McDowell, 2010( جاد كننداي صراادغام عن

تواند ابزاري نوين و مينوردد، آموزش هنر مياحساس، عقل و منطق را پيرايش داده و در
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مع باشد. از سازي آموزش علم و فناوري و آثار آن بر بهبود كيفيت حيات جواعملگرا در بهينه
 يسياست ،ي اخالقيهابندي پيامبستهاستفاده از هنرهايي همچون نقاشي در  ،طرف ديگر

در  كه ترويج و تمرين آن شودميمحسوب ارتباطات اخالقي يك فرهنگ در ثر ؤبسيار م
پرورش دانشمندان هنرمند منجر به  .)Dekker, 2009( است محبوب جامعه قابل توجه و
شود. هنر احساس ميسازي اشتغال بهينه ةو در نتيج آموزيمهارت اعتالي خالقيت و

فعاليت و كارايي بيشتر آماده  خستگي را زدوده، به انسان انرژي مضاعف بخشيده و براي
شود. لذا، ميكند. آموزش صرف در يك زمينه منجر به بروز استعدادهاي خالقانه نمي

 كشيده چالش به بيشتر، جلب دانه و برايبا آموزش و پرورش هنرمن علم بايد پژوهندگان
است.  و عملي ميعل تفكرات ناپذيرجدايي تصاوير ذهني پويا و جامع بخش شوند. ساخت

 بلكه كنند،ميخود استفاده  ميي علهابراي ابالغ يافته كلمات تنها از هنرمند نه دانشمندان
 ها، ويافته ي آموزش هنرمندانه، توضيحخالقانه برا تصاوير و ،هاعكس ،هافيلم ،هانمودار از

شمول هنر در  .)Ainsworth et al., 2011( گيرندنيز بهره مي ميعمو منافع تبيين
ه ي آموزش عالي، ضمن عالقمند نمودن افراد بهاي آموزشي و پرورشي و سامانههامحيط

 شود. ميادگيري، منجر به اعتالي تفكرات آنها ي

 لفشمول هنر در علوم مخت
اند كه ذكر شد، علوم مختلف از طبيعت نشأت گرفتههنر تاج آفرينش و خالقيت است. چنان

ي هان زيبايي و هنر را در ذات خود دارند. الزم است تمام سامانهاي و در واقع علوم مختلف نيز
شناسي) و و زيست ميشامل رياضيات، فيزيك، شي( آموزشي اعم از علوم انساني، علوم پايه

مهندسي، كشاورزي، معماري)، با بازبيني موارد درسي، دروسي خاص  -فني( ربردي شاملكا
هنر  ميو اصول عل هااجباري و انتخابي توسعه دهند كه به آموزش تئوري ةرا در هر دو شاخ

به معاني عام و خاص بپردازد. دروس اجباري، پژوهندگان علم را مقيد به يادگيري اصول 
ي آموزشي، بهبود هاچنين سياستي، تنوع بخشي به شيوه ةاز آثار بهينكند. ميهنر  ميعل

ي آموزشي، و تسهيل تربيت هاگرا نمودن سامانهكارايي فرآيندهاي ياددهي و يادگيري، عمل
سازي آموزش هنر در مدارس، در سطوح خرد و كالن جامعه است. از طرفي، با نهادينه

ي پيشين و هاي ماندگار فكري و هنري نسلهاز سرمايهو مؤسسات آموزش عالي، ا هادانشگاه
ي آتي انتقال يابد. هاشان كاراتر به نسلاي تري تجليل شده تا دستاوردهايحال به طرز بهينه

شان در ميان اييهابديلند كه تنها با نشر آموزهيي بيهاپروران هنري سرمايهنوابغ و نخبه
شان بر كيفيت حيات اي ثير ماندگارأتوان تميي جامعه، هاختسادانشجويان و مديران آتي زير

توان پيوسته كارايي ميرا تضمين نمود. بنابراين، از منظري يكپارچه و همزمان است كه 
 ). Nikkhah, 2012(كارآفرين و خودكفا بهينه ساخت ايآموزش علم و هنر را در بطن جامعه

 هنر، اشتغال و اقتصاد زنان     
از اركان مهم پيشرفت آن جامعه هستند. طبيعت ظريف، هنرپسند و  اير جامعهزنان ه

ي آموزش عالي بهينه هاتواند منجر به پيشبرد آموزش و پرورش و سامانهميهنرجوي زنان 
زنان با طبيعت هنرپسند خود توانايي بيشتري در تلفيق علم و هنر دارند. با  ،شود. در واقع
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كنند، لذا، زنان ميهاي هنري بعد رواني و احساسي را درگير موزهنكه هنر و آاي توجه به

 هاثيرگذاري علم و هنر دارند. حضور زنان در دانشگاهأقدرت ذاتي بااليي در انتقال مفاهيم و ت
تر شده و در سطح دكتري رنگتر، در سطح كارشناسي ارشد كمدر سطح كارشناسي پررنگ

رسد. لذا، چالش اصلي، حضور زنان در سطوح تحصيالت تكميلي است. بررسي ميبه حداقل 
ن زمينه در سطح تحصيالت تكميلي راهگشا اي سازي درن حضور كمرنگ، و فرهنگاي داليل

شوند. يكي از مين مقاطع اي خواهد بود. داليل مختلفي منجر به حضور كمرنگ زنان در
در مورد تحصيل زنان در سطوح  هاياري از خانوادهموارد، داليل خانوادگي است. تفكر بس

افتادگي آنها از زندگي ن مقاطع منجر به عقباي ن است كه تحصيل دراي باالتر از كارشناسي
شود. حضور زنان ميتحصيل مطرح  ةمسائلي همچون ازدواج به جاي ادام ،شود. در واقعمي

بلكه آنها را  ،ور آنها در زندگي نداشتهتنها مغايرتي با حضدر مقاطع تحصيالت تكميلي نه
ح تحصيالت تكميلي حضور زنان در سط ،كند. از طرف ديگرميبراي زندگي بهينه آماده 

شود. ميي آموزش عالي هاسازي نقش هنر در آموزش و پرورش و سامانهمنجر به برجسته
يگر حضور زنان در يي، پرورش دانشمندان هنرمند خواهد بود. مانع دهاچنين سياست ةنتيج

ي مديريتي و اجرايي، عوامل فرهنگي است. با هاي آموزش عالي و احراز پستهاعرصه
 توان زمينه را براي اشتغال زنان فراهم ساخت.  ميي بهينه و مناسب هاسازيفرهنگ

 براي اشتغال هايسياست نيازمند توجه و بازنگري در اياقتصادي در هر جامعه رشد
ي مديريتي، اجرايي و آموزشي هازنان است. اشتغال زنان در پست تغال و اقتصاداش پيشبرد

ي آنها ندارد. توجه به برابري حقوق تحصيل و اشتغال زنان منجر به هامنافاتي با توانايي
 و تبعيض حذف براي قانوني شود. اقدامميي ملي و ميهني هابهينه از سرمايه ةاستفاد

ساز رشد و پيشرفت اقتصادي است. انتظارات از زنان جامعه، زمينه و هانگرش تغيير همچنين
ي شغلي مناسب در دسترس زنان باشد. هابراي نيل به موفقيت در اشتغال زنان بايد فرصت

ي آموزش عالي براي پرورش دانشمندان هاگيري از زنان در آموزش و پرورش و سامانهبهره
است. استقبال از چنين شمولي  ايپروري در هر جامعهنهنرمند يكي از راهكارهاي كارآفري

فعاليت حداقل  ةحائز اهميت فراواني است. چرا كه روحي ايو مراكز فني و حرفه هادر دانشگاه
 سازد.   ميدرصد زنان در جامعه را براي پيشرفت به موقع علم و فناوري آشكار  50

 اقتصاد -و اشتغال آموزيمهارتنقش هنر در 
تلفيق علم و هنر در  .ي مختلف زندگي انسان داردهاوزش نقش اساسي در اعتالي جنبهآم

پژوهندگان  آموزيمهارتساز ، زمينهايي آموزش عالي هر جامعههاآموزش و پرورش و سامانه
علوم مختلف است. لذا، استفاده از آموزشگران هنرمند براي آموزش كاربردي، ضروري است. 

پيش از  معلمانو آموزش  سازي اوليهآمادهان، بهبود آموزش و پرورش معلم بهترين راه براي
 .كندميفا اي ايحرفهآموزش مداوم  ةدر توسع زيادينقش ن رويكرد اي و طي اشتغال است.

حفظ روابط با ( دبيرستان در علوم و رياضي بيشتر دكتراهاي تدريستواند ميطرح ديگر 
جاد بستري مناسب اي ). هنر عالي آموزش،Mervis, 2000( باشد )هاي آنها با دانشگاهپژوهش

منجر به رويكردهاي  هااست. كسب مهارت هاآموزانه در افراد سامانهبراي آموزش مهارت
بهينه از  ةمحور نيز منجر به استفادشود. رويكردهاي مهارتميمحور در جامعه مهارت
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ي شغلي زيادي هافرصتصنعت شود. ميتصادي استعدادهاي ملي، افزايش اشتغال و رونق اق
افزايش شكاف بين نيازهاي صنعت و محور و هنرمند دارد. لذا، مهارت ةديدبراي افراد آموزش

 آموختگان و جامعهدانشطبيعت آموزش  برايرا ي متعددي هاتخصص دانشگاهي، چالش
وليد، نه تنها كار معلمان را در محيط ت و محل كاردر رويكرد آموزش و پرورش كند. ميجاد اي

كند، ميدوباره تعريف  آنها راي هاگسترش مهارت گيري بهبود بخشيده ومسيرهاي بهرهدر 
به يادگيري و  پرسنل صنعت در امور مربوط ةدر مشاور ايارزش نقش مربيان حرفه بلكه

به نيازهاي  زشيآمو ةبرنام ةاگر نتيجدهد. ميرا نشان  ي يادگيريهاچارچوب ةكمك به توسع
در محل كار آنها  دادهتغييرات رخ شمولكافي براي  ةو به اندازداده پاسخ دانشجويان 

 رايب يمنحصر به فرد يهاو وضعيت هاچالش ،سازي آن، توسعه و پيادهباشد پذيرانعطاف
 .)Waterhouse and Sefton, 1997( خواهد داشت معلمان در بر

 م شناسي هنر بر علثير روانأت
ي مرتبط با آن در حال گسترش هادر جوامع كنوني مدرن و پسامدرن افسردگي و ناراحتي

نيز در حال گسترش است. شايد دليل اصلي  هان افسردگي در ميان افراد سامانهاي باشد.مي
ي آن باشد. در حال حاضر هااز هنر و آموزه هاافزايش افسردگي، دور شدن افراد سامانه

ي آن هاتوان با هنر و آموزهميرا  ميي مختلف علهادر زمينه هاافراد سامانه ةزكاهش انگي
ي هاي آن عالوه بر بهبود عملكرد حافظه، منجر به تقويت انگيزههاهنر و آموزه بهبود بخشيد.
ي هاگران هنرمند در تقويت انگيزهشود. استفاده از آموزشميي مثبت دروني هاذاتي و انرژي

راهگشا خواهد بود. از آثار مثبت تلفيق هنر و  هاي مثبت دروني افراد سامانههااتي و انرژيذ
توان به كاهش تنش در روابط اجتماعي، كاهش دوگانگي يا چندگانگي تشخيصي، ميعلم 

 و هنري را ذكر كرد. مياتحاد و همبستگي بين قشرهاي مختلف عل

 و كارآفرين پروري آموزيمهارتهنر، 
مستلزم توجه به بخش آموزش و  هاي صنعتي و كاربردي افراد سامانههارورش مهارتپ

افراد سامانه و اعتالي  يهاگران هنرمند در پرورش مهارتپرورش است. آموزش
با شناخت استعدادها  هاسزايي خواهند داشت. افراد سامانههپروري در جامعه نقش بكارآفرين
پروري مهيا خواهند كرد. آميختن الفعل خود، زمينه را براي كارآفريني بالقوه و بهاو مهارت

ي آموزش و پرورشي، آموزش عالي و هايابي به كارآفرين پروري در سامانهعلم و هنر در دست
ش هنرمندانه، گسترش فرهنگ تفكر زهمچنين در بطن جامعه كمك شاياني خواهد كرد. آمو

كه آموزش كارآفريني كنند ن نتيجه پشتيباني مياي از هاافتهيزايي را ثمر خواهد داد. دهاي و
 ،در واقع .)Pittaway and Cope, 2007( دارد ثيرأت آنان التفاتيآموز و حيثبر تمايل دانش

محور افراد آموزش هدفمندانه، هنرمندانه و مهارت ةكارآفريني و كارآفرين پروري نتيج
 است.  هاسامانه
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 )Pittaway and Cope, 2007(كي از چارچوب آموزش كارآفريني هنرمندانهشماتي .1شكل 

 گيرينتيجه
گران هنرمند در است. استفاده از آموزش هاترين اصل در پيشرفت سامانهاساسي ،آموزش

مند شدن پژوهندگان علم، منجر به گسترش آموزش و پرورش و آموزش عالي ضمن انگيزه
شود. افزايش ميو پرورش استعدادهاي ناب  هافراد سامانهفرهنگ تفكر، اعتالي مهارت ا

پروري شده و در نهايت نيز منجر به افزايش كارآفريني و كارآفرين هامهارت افراد سامانه
عطفي در بهبود  ةپروري، نقطسازي كارآفرينگردد. نهادينهميمنجر به شكوفايي اقتصادي 

 اشتغال و اقتصاد جامعه است.    
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  كارخانگي و كسب در بايستي پيش كارآفريني، اخالق
 1كوچكسرايي كبيريان مصطفي

  چكيده
 ةعرص در مطروحه ديرين و بنيادي مباحث جمله از اخالقي معيارهاي و اخالق
 و مديران براي استراتژيك  مزيتي  آن وجود كه باشدمي كار و كسب

 علم .گرددمي محسوب ركا و كسب رقابت  ةعرص در كار هايبنگاه كارآفرينان
 اصول از و است اخالقي يهاقضاوت كردن مندنظام  جستجوي در اخالق

 ترسيم چارچوبي ،شودمي گرفته كار به كه زماني اخالق .كندمي دفاع اخالقي
 اين اگر ،بنابراين .باشند يداب چگونه كنندمي فكر مردم آن قالب در كه كندمي
 "نزني ضرر كسي به كه است اين وكار دركسب قاخال علم"كه بپذيريم را قول

 ،بدانيم اجتماعي وميعمو يهاليتوئدرمس ياحرفه اخالق اصلي ةقاعد را آن و
 اخالقي معيار يك به رسيدن ملزومات از بايد هم را كارآفريني اخالق پس

 هم كار) و (كسب مبادله براي خدمت يا كاال توليد" صورتاين در كه دانست
 هدف با حاضر، تحقيق ،رواين از .فضيلت با عملي هم و است ستدر كاري

 از يكي عنوانبه وكار كسب اخالقي يهالفهؤم تعيين براي چهارچوبي ةارائ
 صورتهب مقاله اين در تحقيق روش .گرديد تدوين كارآفريني بارز مشخصات

 آنكه ضمن ؛است ،كتب)هانامهپايان (مقاالت، مدارك و اسناد بررسي و مطالعه
 مورد آن روايي و رسيده كار و كسب كارشناسان يتؤر به تحقيق چارچوب

 فردي، اخالق ةگانسه ابعاد وجود زا تحقيق يهايافته .است گرفته قرار ييدأت
 كند.مي حكايت كاري اخالق و اجتماعي اخالق

 
 .كارخانگي و كسب كارآفريني، اخالق، :يكليد واژگان
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  مقدمه
 مدنظر افراد رفتارهاي بودن نادرست و درست و شودمي رعايت اخالقي اصول كه جوامعي در

 و اجتماعي زندگي در افراد، است الزم  .شودمي جلوگيري خطاها از بسياري بروز از  ،است
 زندگي در اخالقي اصول رعايت آثار .نمايند رعايت را اخالقي اصول جامعه، سالمت براي

 هستند، بندپاي اخالقي اصول به كه افرادي .شودمي متبلور نيز شغلي زندگي در اجتماعي،
 به .پرهيزندمي كار محيط از خارج در يا و كار محيط در نادرست كارهاي انجام از كلي طوربه

 هاسازمان كالبد در هاانسان .است انسان حيات به متكي سازمان وجودي ةفلسف ،ديگر عبارت
 نه انسان وجود بدون هاسازمان .كنندمي اداره و آورندمي در حركت به را آنها دمند،مي روح
 .نخواهدبود ميسر نيز هاآن ةادار بلكه داشت، نخواهند مفهوم تنها

 تا است هدگردي موجب آن، ةتوسع و كارآفريني موضوع به جهان كشورهاي اكثر رويكرد
 كه را حلي راه مختلف كشورهاي .شود ايجاد دنيا در كارآفريني ةتوسع يهاسياست از موجي

 روي آن به اجتماعي و اقتصادي مختلف مشكالت بر آمدن فائق براي گذشته ةده سه طي
 يهاآموزش ةارائ كارآفرينان، از الزم يهاحمايت انجام ،كارآفريني فرهنگ ةتوسع اند،آورده
 واقع در .است بوده زمينه اين در مزال يهاپژوهش و تحقيقات انجام و آنان به نياز مورد

 و دارند كاميابي به شديدي ميل كه گيردمي صورت افرادي دست به كارآفريني، فرآيند تحقق
 امتيازات و هاويژگي جمله از العادهخارق دورنماسازي پذيري،ريسك پافشاري، كوشي،سخت
 يك ايجاد قطري از و جديد فكر و ايده با كه است فردي كارآفرين واقع در آنها رواني- روحي
 در افراد گونهاين اصوالً .كندمي جامعه در جديدي محصول معرفي به مبادرت كار و كسب

 .سازدميرنگتر پر را آنان حضور مناسب ةزمين و بستر يك و دارند حضور جوامع ةكلي
 و اخالق بين كه يافت دست نتيجه اين به توانمي شدهگفته مطالب از ،بنابراين 

 ةگستر در توانمي را رابطه اين كه دارد وجود جدانشدني و مستقيماي هبطرا كارآفريني
 عملياتي هدايت جهت در آن هايمدل تنوع و پويايي و كارآفريني عملياتي و بسترمعنايي

 يهااليه در كه اخالقيات به ويژه توجه با البته ،جستجوكرد وكار كسب يهابنگاه و هاسازمان
 است. پنهان آن

 خالقا تعريف
 به عملي حكمت مباحث .شودمي محسوب عملي حكمت جزو اسالمي، مباحث در اخالق
 بر در را هاانسان اختياري افعال ثانياً شود،مي هاانسان شامل اوالً كه است محدود هاييحوزه

 ميآد عقل ةقو به نظراين از كه است انسان زندگي »يبايدها« به مربوط ثالثاً و گيردمي
 (شايسته) ،(درست) تميز يا رذايل از فضايل تشخيص از ستا عبارت خالقا  .شودمي مربوط

 ،)1992( دفت ريچارد ديدگاه از ).است (غيرعادالنه) و (ناشايست) ،(نادرست) از (عادالنه) و
 تحت جمعي، و فردي رفتار بر كه ييهاارزش و اخالقي اصولة قاعد از است عبارت اخالق
 رفتار در كه كندمي پديده ين ا از بحث اخالق .دارد حاكميت بودن غلط يا درست عنوان
 تعريف تئوري نوعي اخالق علم حال درعين ؛است غلط چيزي چه و صحيح چيزي چه انساني

 ،كندمي دفاع اخالقي اصول از و پردازدمي اخالقي يهاقضاوت كردن مندنظام به كه شودمي
 فكر مردم آن قالب در كه كندمي ترسيم چارچوبي، شومي گرفته كاربه كه زماني اخالق
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 ،باطني طبيعت ،هاخوي و خلق معني به اخالق معين فرهنگ در .باشند بايد چگونه كنندمي
 از را اخالق .است شده خوانده عملي حكمت شعب از يكي عنوانبه نيز و دروني سرشت
 شكل ،زندمي سر انسان از كه عملي گاه كهاين آن و كرد تعريف توانمي نيز آثارش طريق

 در امساك مانند( زندمي سر كسي از مستمر طوربه كاري كه ميهنگا ولي ،ندارد مستمري
 اعماق در باطني و دروني ةريش يك كه است دليل اين به )ديگران به كمك و بخشش و بذل
 شده اخالق از كه تعاريفي ةعمد در .نامندمي اخالق و خلق را ريشه آن ،دارد او روح و جان
 بيشتر اخالق .است نهفته اخالق در هاارزش با داشتن كار و سر و بودن دروني ةمقول دو ،است
 ةتوسع و رشد شرايط كه است اجتماعي مناسب بستر واقع در و فردي تا است اجتماعي امري

 .كنديم فراهم را خاص ارزشي به بنديپاي و وابستگي عبارتي به يا خاص اخالقي
 اصول برحسب انساني اعمال ارزش تعيين و بررسي« را اخالق علم مصاحب المعارفدايره

 لحاظ از او مسئوليت و انساني وجدان ةدربار كه كندمي اضافه و است كرده تعريف »اخالقي
 عوامل مختلف، يهافلسفه اصحاب و شده ابراز تاريخ طول در مختلفي يهانظريه اعمالش،
 بريتانيكا المعارفدايره در .انددانسته »اخالق« اساس را تجربه و فطرت دين، چون گوناگوني

 نيز اخالقي يهاارزش سيستم به مربوط يهاتئوري مورد در اخالق اصطالح است شده گفته
 بحث گوناگوني تعابير با و مختلف زواياي از را اخالق مفهوم جعفري عالّمه .رودمي كاربه

 انسان كه خودكاري دروني عامل به شدن مقيد«از ايگسترده ةداير هاعريفت اين .است كرده
 مثبت ابعاد ةهم شدن شكوفا « و »نمايدمي كنار بر هابدي از و داده سوق هانيكي سوي به را

 به آگاهي« نيز و »است گرفته پيش زندگي اعالي هدف به رو كه مسيري در انساني
 نيت و قول و عمل تطبيق و كمال ةجاذب مسير در انسان ةدسازن يهاشايستگي و هابايستگي

 گيرد.ميبر در را »شايستگي و هابايستگي آن بر وارده تفكرات و
 آن براساس و است ارزشي يهانظام بر متكي كه است برانگيزيبحث موضوعات از اخالق 
 جامعه در القياخ رفتارهاي به مربوط يهاپرسش به و داده تشخيص »بد« از را »خوب« فرد

 عوامل از متأثر افراد ذهن در اخالقي معيارهاي گيريشكل .گويدمي پاسخ كار محيط يا
 نظاير و نژاد جنس، و سن اجتماعي، جايگاه محيطي، شرايط خانواده، مذهب، نظير گوناگوني

 اجتماعي ايحرفه شاغالن ةروزمر گيريتصميم از بخشي اخالقي يهاقضاوت .باشدمي آن
  .باشدمي

 مواردي در و است فردي و شخصي اخالق گاهي زيرا است، مختلفي سطوح داراي اخالق
 اخالق« به »ايحرفه اخالق« دارد. اختصاص زندگي در فرد شغلي يهامسئوليت به نيز

 از كه وقتي و قراردارند هاسازمان درون در مشاغل امروز دنياي در .است مربوط »سازمان
 خود به خود نيز »ايحرفه اخالق و شغلي اخالق« آيدمي ميان به بحث ،»سازماني اخالق«

 .شودمي مطرح
 

 كارآفريني مفهوم 
 مورد در كه مديريت و شناسيروان اجتماعي، اقتصادي، مختلف علوم محققين و دانشمندان
 .اندهنمود مطرح ار كارآفريني از مختلفي تعاريف و ارائه نظراتي و نموده مطالعه كارآفريني

 باشد، كارآفريني مورد در شدهارائه يهاتعريف ةهم شامل تقريباً كه كارآفريني از تعريفي
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 يهافرصت شناسايي و قاخلّ و نو يهاايده با كارآفرين فرد كه است فرايندي« از: است عبارت
 يهاسازمان نو، يهاشركت تأسيس و كار و كسب ايجاد به مبادرت منابع، بسيج با و جديد
 معرفي به منجر و است ريسك و مخاطره پذيرش با توأم كه نموده يابندهرشد و نوآور و جديد

 .»گرددمي جامعه به جديدي خدمت يا و محصول
 كارآفريني از شومپيتر جوزف نام به اتريشي مشهور اقتصاددان تعاريف و نظريه ،همچنين

 زمينه اين در پژوهشگران اكثر عارجا و توافق مورد توسعه، فرآيند در كارآفرينان نقش و
 توسعه موتور و اقتصادي توسعة در اصلي ةمحرك نيروي كارآفرين ، وي ديدگاه ةپاي بر .است
 شومپيتر است. مواد از تازه يهاتركيب ايجاد يا نوآوري از عبارت وي نقش و باشدمي

 »خالق تخريب« را كارآفرين يك كار و دانستمي »نوآوري« را كارآفرين اصلي ةمشخص
 و نوآوري طريق از پويا تعادل كه كندمي اشاره »پويا اقتصاد ةنظري« دركتاب وي كرد. تعرف

 هستند. سالم اقتصاد يك ةمشخص هااين و گرددمي ايجاد كارآفريني
 هماهنگي و سازگاري ايجاد يعني كارآفريني كند:مي تعريف گونهاين را كارآفريني كرزنر،

 فعاليت كه است كسي كارآفرين )،1985( دراكر ديدگاه از بازارها؛ عمليات در بيشتر متقابل
 تغيير را هاارزش كارآفرين .نمايدمي شروع خود ةسرماي با را جديدي و كوچك اقتصادي

 )1961( لند كله مك ةعقيد به ،همچنين .نمايندمي تحول دچار را آنها ماهيت و دهدمي
 ظرفيت و كندمي سازماندهي را اقتصادي) واحد (يا شركت يك« كه است كسي كارآفرين
 خلق فرآيند كارآفريني است معتقد )1988( هيسريچ رابرت .دهدمي افزايش را آن توليدي
 براي اجتماعي و روحي مالي، خطرات پذيرش و بسيار تالش و وقت صرف با نو، چيزي

 )1988( لو و ميالن مك نظر از .است استقالل و شخصي رضايت مالي، منابع آوردن دستهب
 كارآفرين است معتقد )1993( گريو باي ويليام جديد؛ يهاشركت ايجاد يعني كارآفريني

 اندازيراه را سازمان يك فرصت آن پيگيري براي و يابدمي در را فرصت يك كه است كسي
 يك ايجاد و فرصت درك با را عملياتي و هافعاليت وظايف، تمام كارآفريني فرآيند و كندمي

 كارآفريني كارشناسان، .گيردمي بر در يابد،مي ارتباط هافرصت آن گيريپي منظوربه سازمان
 گرفتن نظر در بدون )هاسازمان در يا انفرادي طور(به افراد ةوسيلبه هافرصت شكار فراگرد را

 چيزي خلق ندفرآي را كارآفريني )2002( هيسريج .دانندمي آنها اختيار در موجود منابع
 بودن همراه فرض با است؛ آن براي الزم تالش و زمان اختصاص طريق از ارزش با و متفاوت
 روبرت فردي. رضايت و مالي يهاپاداش دريافت نيز و اجتماعي و رواني مالي، يهاريسك

  .است بيشتر ثروت ايجاد پوياي فرآيند كارآفريني كه است معتقد نيز )1985( رونشتات

 خانگي وكارهاي كسب مفهوم
 هنوز آن تعريف مورد در اما ،داشته ايديرينه قدمت خانگي كارهاي و كسب مفهوم اگرچه
ة عمد و اصلي محل عنوانبه خانه بر كيدأت در مشتركة نقط .ندارد وجود كلي نظر اتفاق
 نگيخا توانمي را كارهايي و كسب دارند اعتقاد )2001( همكاران و فانگ .است كار و كسب
 و تمايزة نقط اما .باشد خانه در شاناصلي كار محل هاآن نوع و اندازه از نظر صرف كه ناميد
 ترتيب بدين .دارد وجود خانگي آفرينانكار و خانگي كاركنان ميان كه است تفاوتي در ابهام

 ةسسؤم يا شركت يك قرارداد و استخدام در كه افرادي يهافعاليت بين نيست مشخص كه
 يهافعاليت با است خانه در هاآن وظايف انجام محل و كار دفتر اما بوده بيروني تقلمس
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 به افزودهارزش ايجاد براي مستقل طوربه و نبوده سازماني هيچ استخدام در كه افرادي
 تعاريف برخي در .دارد وجود تفاوتي چه ،پردازندمي فروش و خدماتي توليدي، كارهاي

 كار كه درحالي .اندشده ناميده خانگي كار و كسب و آميخته هم در هوممف دو اين ةشدهئارا
 شامل نيز را خانگي كارهاي و كسب كنندگاناداره و صاحبان كه است وسيعي مفهوم خانگي

 شود.مي
 سه به را خانگي وكارهاي ازكسب متعدد تعاريف )1997( كريسمن و روبرتز

 :كنندمي تقسيم دسته
 كارآفرينان و خانگي كاركنان ميان تمايزي هيچ تعاريف گونهاين در :فراگير تعاريف .1

 با را وظايفش كه بانكي كارمند ميان تفاوتي هيچ ،مثال عنوان به .ندارد وجود خانگي
 يكار و كسب مستقل طوربه كه فردي با دهدمي انجام خانه در و اينترنتة شبك

 ناميده خانگي كار و كسب دو هر و دندار وجود كرده اندازيراه خانه در را اينترنتي
 .شوندمي

 يك وقتپاره يا وقتتمام صورتبه فرد آن در كه فعاليتي نوع هر :پالوده تعاريف .2
 .كندمي اداره خانه در را مستقل كار و كسب

 در و وقتتمام صورتبه فرد كه شودمي شامل را كارهايي و كسب تنها :خاص تعاريف .3
  .كندمي اداره را آن خانه

 كارآفريني اخالق ابعاد
 ةكلي كه باشدمي )اجتماعي و كاري فردي،( اصلي عامل 3شامل كارآفريني اخالق ابعاد

 است. شده تشريح آن مصاديق از برخي بيان با همراه مجزا طوربه آن يهامؤلفه
  

 
 
 
 

 

 

 
 
 

  فردي اخالق : الف �
 طوريبه داشتند؛ توجه آن قرآني بيرتعا و هاريشه به اخالق، به نگاه در (ره) خميني امام

 بدون كندمي عمل به دعوت را انسان كه نفس در است حالتي از عبارت خُلق« فرمايندمي كه

اخالق 
 کارآفرینی

 ابعاد اخالق کارآفرینی

 فردی

 کاری اجتماعی
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 اتفاق به وادار را او خلق، آن است سخاوت خلق داراي كه كسي مثال، براي فكر: و رويه
 شنيدن و ديدن مثل او يطبيع افعال از يكي ييگو دهد، تشكيل مقدماتي آنكه بدون كند،مي

 اشاره نكته بدين اخالقي اصول بيان در )1900-1838(م سيجويك هنري ؛همچنين »است
 آن حقانيت به تلويحاً ،كندمي حكم خود به نسبت عملي هر حقانيت به هركس« كه كندمي

 و واقعيات از ما هايبرداشت مجموعه ،ديگر عبارت به »است كرده حكم نيز ديگران به عمل
 باورهاي و هاارزش ،دانش ،اعتقادات( فردي اخالق يهالفهؤم با تلفيق در پيراموني اتفاقات
 .شودمي تعبير فردي اخالق به كه گردندمي باعث را (رفتار) بيروني ةجلو و اثر )فردي

 
 اجتماعي اخالق ب: �

 يا و فرهنگي هايارزش به، واقع در ،آيدمي ميان به اجتماعي اخالق از سخن وقتي
 اشاره ،است شده پذيرفته رفتاراجتماعي استانداردهاي عنوانبه مردم توسط كه ييهاآرمان
 خوب، حكمراني« به اجتماعي كارآفريني اخالق يهالفهؤم قالب در هاارزش اين .ايمكرده
 به »كار و كسب اخالق يهارويه و هاسياست استانداردها، رعايت دهي،پس حساب تعهد،

 گردند.مي تعبير غالب هنجارهاي وانعن
 

 كاري اخالق ج: �
 را گروه يا فرد رفتار نادرستي يا درستي كه معنوي هايارزش و اصول از ايمجموعه

 قرار احترام و توجه مورد اينكه از هاانسان ميتما .شودمي ناميده كاري اخالق كند،مي معين
 يكي كار محيط در متقابل احترام .باشدمي تفاوتم آن ةدرج ميزان فقط .برندمي لذت ،گيرند

 احساس كار محيط در كهزماني .رسدمي نظر به ابعاد ةهم در بسيارمفيد و بخشآرام موارد از
 شناسانروان .داشت خواهيم نيز بيشتر كاريةبازد مطمئناً ،باشد داشته جريان شادي و مثبت

 از توانمي زماني .هستند خودشان با ديگران خوردبر چگونگي مسبب افراد خود تنها معتقدند
 فرهنگي، طبقاتي، اختالفات .پذيرد صورت متقابل روند اين كه داشت احترام انتظار ديگران

 تنها هاانسان ما .گردد يهاناسازگاري و هاتنش سازسبب است ممكن اجتماعي اقتصادي،
 احترام يكديگر حقوق به كه باشيم داشته آميزمسالمت زندگي هم كنار در توانيممي زماني

 از گيريبهره با ،ديگر عبارت به نماييم. رعايت را اهميتبي ظاهر به نكات برخي و گذارده
 و همكاران به احترام و قانونمندي شفافيت،« يعني كاري كارآفريني اخالق يهالفهؤم

 ويژهبه ديگران، به وظيفه و تعلق احساس نوعي كه تعهدآفرين نگرش به توانيممي »نفعانذي
 كنيم. پيدا دست ،هاستآن اهداف و انتظارات ها،ارزش به نسبي وفاداري و مهم، ديگران

 گيرينتيجه
 براي او شخصي توان و قدرت ءارتقا باعث كارآفرين با همراهي در كارآفريني فرايند در اخالق

 ،بتابد اخالق نور كارآفرينانه حركت تاريك زواياي بر قدر هر .شودمي كارآفرينانه اقدامات
 نيل در مهم ةشاخص دو وجدان و كار اخالق .گرددمي ترپديدار نيز آن مداريقانون و شفافيت

 است. اجتماعي عدالت و رفاه و ثروت توليد نهايت در و پيشرفت و طلبيتوفيق ةانگيز نتايج به
 به توجه با ولي، نماييدمي درمتبا ذهن به را گرايانهاخالق سرشتي كار و كسب هرچند
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 تدوين كه رسدمي نظرهب ،گرايانهاخالق كار و كسب مفهوم از متفاوت انساني هايبرداشت
 اخالق گفتمان قالب در آن ةارائ و پروراندن ،ذهني مدلي صورتهب گرايانهاخالق استراتژي
 باشد. (خانگي) كار و كسب ةعرص جدانشدني و ضرروري يهابايست پيش از كارآفريني

  منابع
 در كننـده تسـريع  عـاملي  كـارآفريني،  اخـالق  .)1391( فاطمـه  همت، طالبي سعيد؛ صيادي،

 كارهـاي  و كسـب  مـديريت  و كـارآفريني  ملـي  كنفـرانس  ،پايدار كارآفريني گيريشكل
 .مازندران دانشگاه بنيان،دانش

 مديريت ملي همايش اولين ريني،كارآف اخالق ).1385( مريم پور، يعقوب عبدالرضا؛ نيا، بيگي
 .شاهد دانشگاه صنعتي،

 كـارآفريني،  اخـالق  )1390سـروناز(  احمدي، حسين؛ آگهي، مجيد؛ ،ميبهرا ؛حسين حيدري،
 تعـاون،  كـارآفريني،  ملي كنفرانس پايدار، كارآفريني گيريشكل در كنندهتسريع عاملي
 .ينئنا واحد مياسال آزاد دانشگاه ،اقتصادي جهاد

-118 اتصـفح  ،1ةشمار  مديريت كمال ،كار و كسب در اخالق )1381( مهدي اهري، باييبا
99. 

ـ  .)1389( الهام بهپور، زهرا؛ ماليي، نسترن؛ باغي، قره فريبرز؛ ،نيا رحيم  ميمفهـو  مـدلي  ةارائ
 اولـين  سـازماني؛  عملكرد و كارآفريني بر معنويت و كاري اخالق ةرابط بررسي منظوربه

 .شيراز كارآفريني، و نوآوري مديريت، الملليبين كنفرانس
 اسـالمي،  اقتصـاد  و اقتصـاد  منظـر  از كـار)  و كسـب  (و بازرگـاني  اخالق .)1385يدا...( دادگر،

 .87-120 صفحات ،38 ةشمار بازرگاني، ةنامپژوهش ةنامفصل
 مديريت يمل همايش اولين كارآفريني، اخالق ).1385( مريم پور، يعقوب عبدالرضا؛ نيا، بيگي

 .شاهد دانشگاه صنعتي،
 مديريت ملي همايش اولين كارآفريني، اخالق ).1385( مريم پور، يعقوب عبدالرضا؛ نيا، بيگي

 .شاهد دانشگاه صنعتي،
 پـرديس،  فنـاوري  پـارك  ةنامفصل كارآفريني، مباحث با ييآشنا )؛1388( مرتضي رستگاران،

 .8-9 صفحات ،20ةشمار
 مديريت ملي همايش اولين كارآفريني، اخالق ).1385( مريم پور، قوبيع عبدالرضا؛ نيا، بيگي

 .شاهد دانشگاه صنعتي،
 و هاانگيزه خانگي: كارآفريني.)1389( محسن ،فر زماني هادي؛ آزرم، احمدي ؛حسين خنيفر،

 صـفحات  نهم، ةشمار سوم، سال كارآفريني، ةتوسع آن، بر شناختيجمعيت عوامل نقش
203-181. 

 و (بايـدها  پژوهش فرايند در ميعل اخالق .)1389( ندا رضايي، ؛ .عبدا.. افشار، رضا؛ ده،نوروززا
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كارآفريني در ة اشتغال غير كشاورزي راهكاري جهت توسع
 مناطق روستايي

  1مهنا شاهمرادي
  2مريم بساطي
  3مژگان علوي نيا

 چكيده 
و حتي كشورهاي  ترين مشكالت فراروي جوامع در حال توسعهيكي از مهم

خصوص بيكاري در نواحي روستايي است كه سبب هصنعتي مشكل بيكاري ب
روستاييان به شهرها و در پي آن مشكالت اجتماعي و  مهاجرت روزافزون

شود كه چرا در مناطق ال مطرح ميؤاقتصادي فراوان شده است. حال اين س
ترين داليل هاي شغلي جديد ايجاد نشده است؟ يكي از مهمروستايي فرصت

بايستي  ،آن عدم توجه و فقدان كارآفريني در نواحي روستايي است. بنابراين
ريزي اول، كارآفريني بايد در برنامه ةته توجه داشت كه در درجبه اين نك

روستايي نهادينه شود، سپس به سبب محدوديت بخش كشاورزي در ايجاد 
اشتغال و توليد درآمد و تأثيرپذيري باالي بخش كشاورزي از اقليم ناپايدار و 

هاي در نتيجه عدم ثبات و ريسك باالي درآمد اين بخش، به ايجاد فرصت
اي، هاي غير زراعي مانند، پرورش گل و گياهان گلخانهشغلي جديد در زمينه

عنوان راهكاري جهت نوغانداري، شيالت، صنايع روستايي و گردشگري به
كارآفريني روستايي توجه شود. از  ةهاي شغلي در روستا و توسعايجاد فرصت

يدار در هاي شغلي پادر اين مقاله به بررسي و شناسايي فرصت ،اين رو
 ةراهكارهاي مناسب براي توسع ةها و ارائكشاورزي در روستاهاي غيرزمينه

 باشد.كارآفريني در نواحي روستايي مي
 

 .كشاورزيفريني، روستا، اشتغال غيرآكار :يكليد واژگان
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 مقدمه 
شد. بابيكاري مي ةامروز ايران با آن مواجه است، مسئل ةبزرگترين مشكالتي كه جامع يكي از
 روز اجتماعي مسائل ترينمهم از يكي فقط نه بيكاري و كار موضوع يا اشتغال هايچالش

 را آن توانمي گذشته ةده دو در جمعيت رشد ميزان به توجه با بلكه آيد،مي شماربه دركشور
). رشد 1383(زاهدي مازندراني، آورد حساب به نيز آينده ةده چند اجتماعي ترين چالشمهم
متناسب و ناكافي بودن مشاغل با نيروي انساني زياد نيروي كار، نا ةجمعيت، عرض ةرويبي

سازي اين قشرعظيم جوان، رشد هاي مناسب براي آمادهآماده به كار در جامعه، نبود آموزش
بيكاري، كاهش درآمدهاي نفتي و بسياري مسائل ديگر همه از داليل اين معضل بزرگ 

است. اما  ثيرگذارأبعاد اجتماعي، اقتصادي و سياسي جامعه تتمامي ا جامعه است كه بر
اهميت بيشتري  ةروستايي براي جوانان روستايي از درج ةجامع بررسي اين معضل در

كه روستاييان عموماً بيش از نيمي از سال، بيكار هستند كه اين طوريبرخورداراست. به
الخصوص ها عليورزان به شهراي است، بالقوه براي مهاجرت كشابيكاري خود وسوسه

اند، عالوه هاي الزم براي كار در شهرها را نديدههاي شهر و از آنجا كه اين افراد آموزشحاشيه
روستايي و تخريب روستاها، ايجاد اختالل در امر كشاورزي و  ةبر بروز مشكالت در جامع

اي يجاد مسائل عديدهها مشكل و معضل ديگر در سطح روستاها باعث ادامپروري كشور و ده
  .گردنددر مناطق شهري مي هاي ناشي از آننشيني و پيامداز جمله افزايش حاشينه

 مناطق بيكاري نرخ ،1385 سال و مسكن نفوس عمومي سرشماري نتايج اساس بر
 روستايي فعال است. جمعيت 85/40درصد و نرخ مشاركت نيروي كار 74/14 برابر روستايي

 شاغل نفر 6,390,000تعداد اين از كه اندبوده نفر 7,494,000 حدود 1385 سال در
 ). 1388هستند (ايماني جاجرمي و پوررجب مياندوآبي، كار جوياي نفر بيكار 1,104,000و

 عيان بيشتر روستايي ماندگي مناطقعقب جهان، در فناوري و صنعت پرشتاب رشد با
كمتري  درآمد داراي شهرنشينان به تنسب روستاييان كه عموماً جايي آن است. از گرديده
 پذيرترآسيب و فقيرتر روستايي هستند، اقشار برخوردار ناچيزي اجتماعي خدمات از و هستند

: 1389(زارع،  شودمي نيز شهرها سمت به آنان مهاجرت به منجر كه بعضاً شوندمي محسوب
37 .( 

حال  در نواحي فقير جمله از روستاها جهان، مناطق اكثر در كه از آنجايي ،بنابراين
 خاصي توجه دنيا كشورهاي تمامي گذارانو سياست انديشمندان شوند،مي محسوب فرسايش

امروزه  اند.معضالت آن نموده و مشكالت رفع و روستايي ةتوسع امر به را معطوف
 هاياستراتژي و هاسياست از جداي بايد كه اعتقاد هستند اين بر الملليبين نظرانصاحب

 كني فقرريشه و روستاها ةتوسع امر به مشخص و ويژه طوربه اقتصادي ةتوسع و كالن توسعه
  .پرداخت نيز است حاكم آن بر كه ايگسترده

ريزان در اين تصورند كه ايجاد برخي از امكانات رفاهي و در حالي كه بسياري از برنامه  
روند مهاجرت مؤثر خواهد بود، اما روستاها و كاهش  ةخدماتي در نواحي روستايي، در توسع

امكانات و خدمات رفاهي در  ةاخير نشان داده است، با ارائة نتايج تحقيقات در طي چند ده
تنها روند مهاجرت روستاها، نه نواحي روستايي، بدون وجود بستر اقتصادي مناسب در

هش توان مصرف، كا ةروستاييان به شهرها كاهش نيافته است، بلكه سبب افزايش روحي
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توليد، وابستگي شديد به شهر، تغييرات فرهنگي و بروز نيازهاي بيشتر در جمعيت روستايي 

(مطيعي لنگرودي،  ها، نياز به كسب درآمد بيشتر داردگويي به آنشود، كه پاسخمي
 ). 5: 1369)؛ (رفيع پور، 1390:152

است كه بايد با » هجانببعدي و همهفرآيندي چند«روستايي،  ةتوسع ،بر اين اساس
ها و نهادهاي ملّي، موجب رشد تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي و طرز تلقي توده

اقتصادي و در نتيجه كاهش نابرابري و ريشه كردن فقر شود. اين فرآيند روشي است براي 
برداري از هاي قابل دسترس براي افراد روستايي و افزايش امكانات بهرهافزايش فرصت

ي و كيفي زندگي در ابعاد كم ءوري بهينه در روستاها و ارتقاايجاد بهره منظور، بهروستاها
روستايي، همگام با افزايش امكانات خدماتي  ةريزي توسعبنابراين، در برنامه روستايي. ةجامع

ريزي براي ايجاد اشتغال و درآمد ضروري است. در غير و رفاهي در نواحي روستايي، برنامه
اند، ايجاد  برخي از گونه كه نتايج تحقيقات علمي و تجارب عملي ثابت كردههمان ،صورتاين

تواند، موفقيت الزم را روستايي به تنهايي نمي ةامكانات رفاهي و تسهيالت زيربنايي در جامع
اندك نواحي روستايي را نخواهد داشت. در واقع  ةكسب كند و تأثيري جز هدر رفتن بودج

هايي را براي پرورش عاليق و نيكي صرف، گرچه ممكن است فرصتهاي تكاجراي طرح
وجود آورد، اما آنچه مسلم است، تأثير برخي از اين هاي گروه كوچكي از روستاييان بهاستعداد

اجتماعي در ميان  -تر شدن شكاف اقتصاديمصرف و عميق ةها در افزايش روحيطرح
به مناطق شهري است و ضعف توليد و قشرهاي مختلف روستايي و سرازير كردن آنان 

 وري در نواحي روستايي و حتي متروكه شدن بسياري از روستاهاست. بهره
 اجازه، نشود اي انديشيدهچاره آن براي اگر كه است مهمي عامل درآمد كمبود ،در واقع

مت س به حركت از و يافتهتوسعه روستاها و بنشيند ثمربه روستايية توسع هايطرح دهدنمي
 :است لهأمس چندين ناشي از روستاييان درآمد كمبود ايستند. باز بزرگ شهرهاي

 مطلق) (مقدار روستاييان جمعيت . افزايش1
 )فصلي يا كامل(بيكاري .2
 منابع و افراد پايين وريبهره .3
 گذاريسرمايه براي . عدم جذابيت4
 كسب وكار فضاي . ضعف5
 ةتوسع ترين اهدافمهم از و درآمد، يكي اشتغال ايجاد است داده نشان مختلف مطالعات 

 آن در جهت رفع مشكل بيكاري و فقر مناطق روستايي ابزار و كار و ساز ترينمهم روستايي و
 درآمد افزايش بالتبع منابع، و افراد وريبهره افزايش بيكاري و كاهش با زايياست. زيرا اشتغال

 شديد مناطق فقر رفع براي جهت، همين . بهروستايي را در پي خواهد داشت ةجامع مردم
 وريبهره افزايش و اشتغال روستاييان، بحث ايجاد زندگي كيفيت و سطح ءارتقا روستايي،

 درآمدهاي افزايش و زاييلاشتغا كه گفت نبايد آنان، مورد توجه ويژه قرار گرفته است. اگرچه
 و بهترين گفت توانمي اما قطعاً ست،ا روستايي ةهاي توسعروستايي، تنها هدف برنامه مردم
روستايي و كارا كردن فضاي روستايي از نظر  ةزيرا اگر در پي توسع .است آن نوع ورترينبهره
ها از طريق افزايش اشتغال در محيط هاي اقتصادي باشيم، بايد در پي تلفيق فعاليتوريبهره

ي و كيفي احي روستايي، ارتقاء سطوح كمها در نوروستا بود، تا با افزايش درآمد انواع فعاليت
زندگي در نواحي روستايي عملي گردد، كه خود در ماندگاري جمعيت روستايي در محيط 
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 ،نمايد. از سوي ديگرروستايي را فراهم مي ةهاي الزم براي توسعثر بوده و زمينهؤروستا م
رآمد پايدار در مناطق ها در نواحي روستايي و ايجاد اشتغال و دبراي كارا كردن فعاليت

سازي اقتصاد روستايي و كارا نمودن آن از طريق ايجاد انواع روستايي، بايد به متنوع
ها توجه نمود. در اين مقطع زماني هاي غير كشاورزي، همگام با كشاورزي در روستافعاليت

هايي هاي كشاورزي با توجه به رشد طبيعي جمعيت روستايي، به تنبسنده كردن به فعاليت
كند. امروزه بر خالف گذشته، روند وري اقتصادي را با مشكل مواجه ميكافي نبوده و بهره

وري هاي اقتصادي در نواحي روستايي به كلي دگرگون گرديده است. هرچند توليدي و بهره
هاي كه روستا و اقتصاد روستايي از بدو پيدايش تاكنون قرابت زيادي با كشاورزي و زير بخش

ويژه زراعت، باغداري و ... داشته است و چنين ساختاري در گذشته با توجه به اقتصاد  آن، به
حيات را داشته است و امروزه  ةهاي روستاها و روستاييان قابليت دوام و ادامبسته و ويژگي
دهند، اما شكي ها، سهم بااليي از مشاغل روستايي را به خود اختصاص مينيز اين فعاليت

وجه به سير تحول و تكاملي فضاي روستايي، توان توليدي نواحي روستايي، تنها نيست كه با ت
ناپذير آن بر فضاهاي شود و با گسترش بازار و تأثير انكاروري كشاورزي خالصه نميدر بهره

ويژه در هاي موجود در ابعاد مختلف طبيعي، اقتصادي، اجتماعي، بهروستايي و ناپايداري
ه، تأكيد بر بخش كشاورزي به تنهايي نخواهد توانست، پايداري سكونت نيافتكشورهاي توسعه

و معيشت را در نواحي روستايي تضمين كند. چنين ساختار اقتصادي و شغلي در نواحي 
توان به انعطاف كمتر در روستايي مسائل خاصي را به دنبال خواهد داشت كه از جمله آن مي

برداران به محيط خارج از روستا و وابستگي بهرهمدت آب و هوايي، مقابل نوسانات كوتاه
 ةسرمايه، تخريب منابع پاي ةبازارهاي خارجي، وجود بيكاري آشكار و پنهان، كاهش بازد

ثباتي منابع درآمدي، تضعيف اقتصاد و فرهنگ پذيري اقتصاد روستايي و بيمحيطي، آسيب
(جوان و همكاران،  ره نمودنشيني و مسائل شهري اشاروستايي، مهاجرت روستايي، حاشيه

1390 :19 .( 
پردازان توسعه در راستاي كاهش اثرات منفي چنين ساختاري و در چارچوب اغلب نظريه

 اند. هاي اقتصادي را پيشنهاد نموده سازي فعاليت پايدار رويكرد متنوع ةالگوي توسع
بهبود روابط هاي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه براي سازي فعاليتبحث متنوع

مبادله و رشد اقتصادي اين كشورها بعد از جنگ جهاني دوم مطرح شده است. مطالعات 
المللي عمدتاً توسط بخش سازي اقتصاد روستايي در سطح بينمتنوع ةشده در زمينانجام
به بعد در كشورهاي جهان سوم، انجام گرفته  1995روستايي بانك جهاني از سال  ةتوسع

از تصور تا «روستاي، بانك جهاني در استراتژي موسوم به  ةط با مباحث توسعاست. در ارتبا
بايستي از روستا شروع گردد. در اين زاديي ميبه اين مسئله اذعان نموده است كه فقر» عمل

پايدار وجود تنوع يكي از ضروريات جوامع  ةسازي اقتصاد روستايي و توسعنظريه براي پايدار
ت و رعايت اين اصل، ثبات و پايداري ساختارهاي اقتصادي را تسهيل مختلف قلمداد شده اس

 ).87: 1384(بانك جهاني،  خواهد نمود
باشد، كه از خصوصيات عام و يافته نيز بيانگر اين نكته ميكشورهاي توسعه ةتجرب
كشورها، سهم بخش  ةاست كه همزمان با توسع شده تحوالت ساختار اقتصادي آنشناخته

كيد بر أيابد. عالوه بر اين، افزايش تز توليد ناخالص داخلي و كل اشتغال كاهش كشاورزي ا
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گراتر در مورد توسعة بخش غيركشاورزي در سطح روستا ناشي از گرايش به نگرش كل

 روستائي و اثرات ناشي از تنوع رشد اقتصادي در ميان خانوارهاي روستايي است. 
هاي غيركشاورزي ش افراد به سمت فعاليتعوامل مختلفي كه موجب گراي ،در واقع 
 كلي زير تقسيم نمود:  ةتوان به دو دستشوند را ميمي

معروفند، شامل عواملي هستند كه اشتغال افراد در » عوامل بازدارنده«اول كه به  ةدست
افراد براي اشتغال در  ةنمايند و در نتيجه موجب تقويت انگيزبخش كشاورزي را محدود مي

 گردند. اين عوامل عبارتند از: شاورزي ميبخش غيرك
) رشد زياد جمعيت در مناطق روستائي، كه موجب باال رفتن نسبت جمعيت بر واحد 1

 گردد؛سطح مي
 ؛هاي بايرخيز نمودن زمينهاي قابل دسترس و موفقيت كمتر در حاصل) محدوديت زمين2
طبيعي اساسي از جمله  وري اراضي زراعي؛كاهش منابعخيزي و بهره) كاهش حاصل3

 آب در نتيجه كاهش عملكرد محصوالت زراعي؛
هاي غير شاغلين در بخش كشاورزي در مقايسه با فعاليت ة) پايين بودن درآمد سران4

 ؛مولد در مناطق شهري
گذاري و عدم وابستگي بخش كشاورزي به بازار ) كمبود تجهيز و تزريق منابع سرمايه5

 ارهاي مالي و اعتباري در سطح روستاها؛سرمايه ملّي و فقدان باز
روستايي و مغايرت آن  ةكردها و انتظارات در نزد نيروهاي جوان و تحصيل) رواج نگرش6

 بازده كشاورزي؛هاي كمبا فعاليت
عدم وجود يا ناقص  هاي توليدي در بخش كشاورزي وپذيري باالي فعاليت) ريسك7

خاطر عدم قطعيت در تحصيل هرهاي روستايي را بمحصوالت كشاورزي، كه خانوا ةبودن بيم
هايي با كارايي درآمد و مصرف آن وادار به متنوع نمودن منابع درآمدي و قبول فعاليت

هاي اقتصاد پژوهش ة(مؤسس كندها ميمنفي با كشاورزي آن ةتر، يا داراي رابطپايين
 ). 29: 1386 )؛ (رمضاني و مير الماسي،1382)؛ (براتي، 14: 1381كشاورزي، 

هاي غيركشاورزي به سمت فعاليتهگذار بر گرايش افراد بديگري از عوامل تأثير ةدست
 معروفند، كه اين عوامل عبارتند از: » برندهكنندة يا پيشعوامل تقويت«

 ) بازدهي باالتر نيروي كار در بخش غيركشاورزي در مقايسه با بخش كشاورزي؛1
مقايسه با  هاي مربوط به بخش غيركشاورزي دراري در فعاليتگذ) بازدهي باالتر سرمايه2

 بخش كشاورزي؛
 هاي غيركشاورزي در مقايسه با كشاورزي؛پذيري كمتر فعاليت) ريسك3
منظور دستيابي به ) فراهم آمدن پول نقد بيشتر با اشتغال در بخش غيركشاورزي به4

 اهداف خانواده؛
كه با اشتغال فرد در بخش غيركشاورزي براي وي ) مزاياي اقتصادي و اجتماعي ديگري 5

هاي ترها، با اشتغال در بخشويژه براي جوانهشود و جذابيت زندگي شهري بايجاد مي
 غيركشاورزي افراد پول و فرصت بيشتري جهت زندگي به سبك مردم شهري خواهند داشت

 ).1382(براتي،
هاي در حال توسعه به پيشرفت اران كشورذگداليل زيادي در مورد لزوم توجه سياست

 بخش غيركشاورزي وجود دارد، كه از جمله عبارتند از: 
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 هاي پايين روستايي زايي براي گروهاشتغال
خصوص براي آن هاي غيركشاورزي از توانايي بااليي در جذب نيروي انساني، بهفعاليت ةتوسع

، برخوردار هستند، زيرا براي زمين هستندزمين يا بيهاي روستايي كه كمدسته از خانواده
اي از موارد حتي تنها ترين و درپارهها اشتغال در بخش غيركشاورزي اصليبسياري از آن

ها ها در بين اين گروهنتيجه تمايل به اين فعاليت شود، درمنبع اشتغال و درآمد محسوب مي
فريني در نواحي روستايي نه هاي غير زراعي و كارآفعاليت ةبا توسع ،باشد. بنابراينزيادتر مي

تنها به ايجاد اشتغال محلي كمك شايان توجهي خواهد شد، بلكه با مانع شدن از خروج 
ل اقتصادي، اجتماعي و ئهاي مادي و انساني از نواحي روستايي، بسياري از مساسرمايه
د شهري نيز به ميزان قابل توجهي كاهش خواه -محيطي ناشي از مهاجرت هاي روستازيست

ميليون نفر از  22حدود  1979 - 1985هاي كه در كشور چين بين سالطورييافت. به
شده در نواحي روستايي هاي ايجادهاي زراعي خارج و جذب ساير فعاليتنيروي كار از فعاليت

(جوان و  )؛1382)؛ (براتي، 34: 1369)؛ (ذوقدار مقدم، 44:  2005(بانك جهاني،  اندشده
 ).29: 1386)؛ (رمضان زاده و مير الماسي، 131 :1390همكاران، 

 افزايش درآمد
هاي غيركشاورزي از نظر درآمدزايي و رشد و رونق اقتصاد روستايي داراي اشتغال در فعاليت

خصوص با توجه به نرخ رشد كُند و ناچيز اشتغال در بخش كشاورزي هاهميت زيادي است. ب
تغال دربخش غيركشاورزي براي اقشار فقيرتر از نشيني مردم روستايي، اشو افزايش حاشيه

دهد كه شده نشان مينظر درآمدزايي از ارزش زيادي برخوردار است. تحقيقات انجام
هاي غير زراعي، نابرابري درآمد در نواحي روستايي را با افزايش درآمد خانوارهاي فقير فعاليت

رشد  ،). بنابراين2: 2003 (بولمن، درآمد كاهش داده استهاي پرنسبت به خانواده
 آوردزدايي روستايي فراهم ميهاي درآمدزاي غير زراعي، فرصت مهمي را براي فقرفعاليت

صورت گرفته در كشورهاي مختلف ). بررسي مطالعات28: 1386زاده و مير الماسي، (رمضان
مهمي هاي شغلي در بخش غيركشاورزي نقش بسيار بيانگر اين مطلب است كه ايجاد فرصت

هاي شغلي در بخش فرصت ةتواند در كاهش فقر مردم روستايي بازي كند. توسعرا مي
غيركشاورزي از دو طريق ممكن است به كاهش فقر كمك كند، نخست اينكه با اشتغال 

ها به مستقيم فقرا در اين بخش، هر چند ممكن است درآمد حاصل از آن براي انتقال آن
ها از حالتي كه در اين بخش مشغول نباشند، د، اما درآمدهاي آنباالتر از خط فقر كافي نباش

طور مستقيم باعث افزايش درآمد هاشتغال در اين بخش ب ،عبارت ديگرگردد. بهبيشتر مي
هاي شغلي در بخش غيركشاورزي، احتماالً بازار گردد. دوم اينكه، با افزايش فرصتها ميآن

هاي موقتي به تحرك درآمده و اين خود موجب افزايش سطح دستمزدها در بازار كار فعاليت
گردد. اين مسئله از آنجا داراي اهميت است كه فقيرترين مردم در اغلب كار كشاورزي مي

باشند، و در نتيجه افزايش سطح كارگران كشاورزي بدون زمين مي ةكشورهاي در حال توسع
گرفته در گردد. مطالعات صورتميوضعيت زندگي آنها  دستمزدهاي كشاورزي موجب بهبود

گرفته در هندوستان، نمايد. مطالعات صورتييد ميأكشور هندوستان هر دو تأثير فوق را ت
 اكوادور، تانزانبا و ساير كشورها، حكايت از كاهش بيشتر فقر طي يك دورة زماني خاص در
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نواحي روستايي دارد. اما بحث در اين  بين شاغلين بخش غيركشاورزي نسبت به كشاورزي در

هاي غيركشاورزي موجب توزيع بهتر درآمد در مورد كه آيا درآمدهاي حاصل از فعاليت
كند، بسيار دشوار است. مداركي كه وجود را بدتر مي گردد يا اينكه آنمنـاطق روستايي مي

هاي غيركشاورزي بر اليتدارد هر دو اثر مثبت و منفي را براي تأثير درآمدهاي حاصل از فع
هاي توان گفت كه اشتغال افراد در بخشعنوان مثال ميهدهند. بتوزيع درآمد نشان مي

غيركشاورزي موجب كاهش نابرابري در مناطق روستايي آمريكاي التين و افزايش آن در 
 است. تر مناطق روستايي آفريقا گرديده است. اين داستان درمورد منطقة آسيا بسيار پيچيده

 هاي اقتصاديمشاركت زنان در فعاليت
ها و امكانات بالقوة آن كشور اي استفاده از تمام ظرفيتهر جامعهة پيشرفت و توسع ةالزم
هاي باشند، كه سهم كمي در فعاليتهاي بالقوه در اين روند زنان ميباشد. يكي از توانائيمي

شده در كشورهاي مختلف قيقات انجاماشتغالي براي خود دارند. تحاقتصادي و ايجاد خود
هاي غيركشاورزي نه تنها باعث فعاليت ةآفريقايي و آسيايي حاكي از آن است كه توسع

آن براي  هاي اقتصادي شده، بلكه عايدات حاصل ازافزايش مشاركت زنان در فعاليت
نها درآمد روستايي بسيار مهم بوده و موجب بهبود وضعيت اقتصادي آهاي كمخانواده

 ).34: 69)؛ (ذوقدار مقدم، 1382(براتي،  گرددمي

 هاافزايش سطح مهارت
هاي جديدي از كار و اي و مشاغل جديد درروستاها باعث ايجاد زمينهرواج صنايع حرفه

(براتي،  شودهاي اقتصادي ميهاي فعاليتفعاليت و آشنايي بيشتر روستاييان با ديگر عرصه
 ،هايي كه از مناطق مختلف چين و مصر تهيه شده استگزارش كه بر اساسطوري). به1382

هاي غير زراعي مفاهيمي چون زمان، ابزار، رقابت، حسابداري و كارآفريني با گسترش فعاليت
(بانك جهاني،  گيرند، اكنون مورد توجه هستندسنتي غالباً مورد توجه قرار نمي ةكه در جامع

2001 :21.( 

 محيطي ةكاهش فشار بر منابع پاي
ها گونه فعاليتهاي غير زراعي، احتمال دارد كه اشتغال در ايناشتغال در فعاليت ةبا توسع

ها خيز كنندهشدت استفاده از زمين را كاهش دهد، مصرف كودهاي شيميايي و ديگر حاصل
را پايين آورد و در نتيجه مخاطرات زسيت محيطي را كاهش دهد و به پايداري 

)؛ (جوان و 1382)؛ (براتي، 29: 1386(رمضاني و ميرالماسي،  مدمحيطي بيانجازيست
 ).132: 1390همكاران، 

 جلوگيري از مهاجرت
توان وجود بيكاري و كمي ترين عامل گرايش روستائيان به مهاجرت از روستاها را ميمهم

شود اين قشر از درآمد كافي براي گذران هاي جديد شغلي دانست، كه باعث ميفرصت
تواند با فراهم هاي غيركشاورزي ميبرخوردار نباشند. در اين ميان توسعة فعاليت زندگي

زندگي  ةترين الزمهاي اشتغال جديد، موجبات برخورداري روستائيان از اساسيكردن زمينه
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يعني درآمد كافي براي پاسخگوئي به نيازهايشان را فراهم نمايد. از سوي ديگر ايجاد اشتغال 
رزي و درنتيجه باقي ماندن روستائيان در روستاها عالوه بر تأمين اهداف در بخش غيركشاو

تواند به حفظ هويت فرهنگي و شخصيت اقتصادي، در تحقق اهداف اجتماعي نيز مي
). همچنين 1382)؛ (براتي، 29: 1386(رمضاني و مير الماسي،  اجتماعي آنان كمك نمايد

روستايي را پايدارتر  ةها، اقتصاد جامعانوادهها با افزايش ميزان درآمد كل خاين فعاليت
عنوان يك نيروي هاي غيركشاورزي اغلب بهخواهند كرد. دسترسي به درآمد حاصل از فعاليت

 ةپذيري و ادامقابليت زيست ،كند. بنابراينجوامع روستايي عمل مي ةدارنده و حتي سازندنگه
سئله در نهايت به پايداري اجتماعي بخشد. اين محيات را در جوامع روستايي بهبود مي

 نمايد. جامعه كمك مي

 گيري بندي، نتيجهجمع
دسترسي به شغل و درآمد حاصل از آن، از جمله موضوعات اساسي در اقتصاد هر كشوري 

هاي عنوان يكي از شاخصاي كه افزايش اشتغال و كاهش بيكاري بهگونهاست، به
 ). 1: 1381هاي شوراي اسالمي، ركز پژوهش(م شوديافتگي جوامع تلقي ميتوسعه

 با بايد روستاها در است كه امري مهم زايياشتغال براي الزم شرايط كردن فراهم
 و احياء روز از تكنولوژي استفاده با را قديمي هايشغل سنتي فرهنگ آئين و از گيريبهره

 .كرد ايجاد بيشتري را افراد اشتغال شرايط
 جذب .1دارد:  روستايي وجود اشتغال ةتوسع براي اساسي اتژياستر در اين راستا سه

 نگاه از مجموع و در كه روستاها، شهري)  به مناطق خصوصبه( مناطق ديگر از كارها و كسب
 هايسياست طريق از موجود كارهاي كسب و ةتوسع و حفظ .2نيست.  مفيد چندان ملي

 و ايجاد از حمايت .3 .كنندمي توجهيكم آن به مديران و گذارانسياست كه عموماً حمايتي،
 هاي توليدي فضاي روستاي و امكانات موجود درجديد، با تكيه بر توان كارهاي كسب و توليد

 روستايي. مناطق
امروزه با توجه به دگرگوني در ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روستاها و نيز با 

ال و توليد درآمد و تأثيرپذيري بخش توجه به محدوديت بخش كشاورزي در ايجاد اشتغ
دليل هكشاورزي از اقليم ناپايدار ايران و در نتيجه عدم ثبات و ريسك باالي درآمد كشاورزان ب

هاي حمايتي كارا و مناسب از يك طرف و عدم توانايي جامعة شهري در عدم وجود سيستم
ها در را كردن فعاليتجذب نيروي كار مازاد روستايي از طرف ديگر، ضرورت توجه به كا

سازد. در نواحي روستايي و ايجاد اشتغال و درآمد پايدار در اين نواحي، را مسلم مي
گذشته در روستاها اشتغال متكي بركشاورزي و ة هاي دور حتي در دو دهگذشته

هاي (يعني زراعت، باغباني، دمداري و دامپروري) بوده، اما در دهه هاي مربوط به آنبخشزير
هاي ديگر كشاورزي مانند جنگلداري و شيالت، نوغانداري، پرورش گل و گياهان ير زمينهاخ

عنوان هاي غيركشاورزي مانند صنايع روستايي و گردشگري بهطور زميناي و همينگلخانه
هاي شغلي در روستا رواج يافته و در حال پيشرفت است. راهكاري جهت ايجاد فرصت

روستايي ايران با توجه به شرايط متنوع طبيعي و انساني،  ةتوسعدولت و عامالن  ،بنابراين
ثري جهت توسعه و ايجاد اشتغال ؤريزي مهاي هر منطقه و برنامهتوانند با شناسايي توانمي

 ايجاد روستاها را در ايالعادهفوق كارآفريني و زايياشتغال ةهاي اقتصادي، زميندر ديگر بخش
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هاي ها و پتانسيلهاي روستايي و تفاوت توانايران تنوع محيطبا توجه اينكه در  نمايد.

ريزي يكساني توان برنامهباشد، لكن نميهاي اقتصادي روستاها، متفاوت ميمحيطي، فعاليت
هاي بنيادهاي اقتصاد روستايي بر سه طوركلي شالودهروستاها تدوين نمود به ةرا براي هم

 هايزمينه ترينمهم جمله و خدمات استوار نمود. ازمحور اصلي كشاورزي، صنايع روستايي 
 گردد.باشد، در ذيل به اختصار بيان ميصنايع رستايي و گردشگري مي ةآن توسع مربوط به

 روستايي (صنايع تبديلي)؛ (صنايع كوچك)؛ (صنايع دستي) صنايع �
با امكانات و كارگيري صنعت مورد نظر در ارتباط از پارامترهاي اصلي صنايع روستايي، به 
زا در روستا بر حسب مقتضيات و درون ةايجاد يك توسع ،باشد. در واقعهاي محلي ميداده

سزايي در باروري اقتصادي و تواند نقش بهآوري مناسب مينيازهاي روستا و كاربرد فن
امكانات توليدي داشته باشد. زولتان اكس در كتاب خود تحت عنوان نقش صنايع كوچك در 

د مدرن به كارآفريني، نوآوري، پويايي صنعتي و ايجاد اشتغال اشاره دارد. او مدعي است اقتصا
هاي كارآفريني، عنوان عامل اصلي تغيير از طريق فعاليتنقش صنايع كوچك در اقتصاد به

هاي جديد قابل نوآور بودن عامل محرك تحول صنعتي و ايجاد بخش قابل توجهي از اشتغال
 ).23: 1386و مير الماسي،  (رمضاني تأمل است
اساس تعاريف كشورها با يكديگر تفاوت دارد. در يك بندي صنايع روستايي برطبقه

صنايع دستي، صنايع كوچك و صنايع تبديلي  ةبندي صنايع روستايي به سه دستتقسيم
 شوند.تقسيم مي

 صنايع دستي �
ته باشند. اين هنر، توانند هم حالت كارگاهي و هم حالت خانگي داشصنايع دستي مي

ت اهاي بومي و سنتي است و قسمت اعظم مواد اوليه و ملزومصنعت متكي به تخصص
محيط روستا،  ،مصرفي و ابزار مورد نياز آن، از منابع طبيعي و توليدي محلي است. بنابراين

، باشد، زيرا در واحي روستاييهاي صنايع دستي را دارا ميهاي الزم جهت رشد فعاليتزمينه
كند. كه براي هاي كشاورزي و دامداري، درصد بسياري از مواد اوليه را فراهم ميفعاليت

 ،). بنابراين155: 1390(مطيعي لنگرودي،  ساختن انواع مصنوعات دستي مناسب است
 توان در:روستايي را مي ةاهميت صنايع روستايي را در توسع

 ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري؛ �
 كاهش فقر؛ �
 رآمد و امكانات؛توزيع د �
 تمركز، انباشت و هدايت سرمايه؛ �
 ).157: 1380جلوگيري از مهاجرت روستاييان به شهرها، دانست (امجديان،  �

 صنايع تبديلي �
هاي هاي كشاورزي، مكمل فرآوردهصنايع تبديلي صنايعي هستند كه در راستاي فعاليت

عنوان محصول نهاي وده و بهكشاورزي بوده و اين محصوالت را به كاالهاي صنعتي تبديل نم
 و كشاورزي محصوالت صنايع، فرآوري اين اصلي ةوظيف ،كند. در واقعاي عرضه مييا واسطه

 .است تربا ارزش و ترنهايي كاالهايي ها بهآن تبديل و روستا دامي
 صنايع كوچك �
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صنايع كوچك بيشتر حالت كارگاهي داشته و عالوه بر شهرها در نواحي روستايي نيز 
صنايع سبك، به نيروي انساني كمتر و  قابل استقرار هستند. اين صنايع در مقاسيه با

 گذاري كالن نيستند.تر نياز دارند و محتاج به سرمايه تجهيزات و وسايل ساده
عنوان يك ايجاد و گسترش صنايع در مناطق روستايي كشور و طرح آن به ،بنابراين

عنوان مكمل و پشتيبان كشاورزي و افزايش نبه و بهجاصورت وسيع و همهجريان توليدي به
درآمد شاغالن اين بخش و همچنين يك جانشين نيرومند براي جذب نيروي كار مازاد بر 

هاي اصلي ايجاد صنعت هاي بخش كشاورزي در مناطق روستايي، يكي از هدففعاليت
 ).156: 1390(مطيعي لنگرودي،  روستايي كشور است

  ريسم)گردشگري (تو صنعت �
هاي اخير هاي طبيعي و همچنين ميراث ماندگار تاريخي در دههكاركردي زيبايي ةجنب

در توليد ثروت و درآمد و با اسم توريسم جايگاه ممتازي در اقتصاد جهاني يافته است. صنعت 
طوري كه تبديل به هاي در حال رشد است بهاي اخير به شكل گستردهتوريسم در دهه

درآمد دنيا گشته است و هنوز  نيز با افزايش شديدي در روند گردشگري نخستين صنعت پر
هاي گرانبها و بزرگ تاريخي، وجود طبيعت بكر و مواجه هستيم. در ايران با وجود ميراث

زايي تواند، در اشتغالهاي روستايي ميشمار و طبيعتمتنوع و همچنين وجود روستاهاي بي
 د.سزايي داشته باشروستايي نقش به

از انواع مهم و در حال رشد توريسم، توريسمي است كه مربوط به روستا و مناطق روستايي  
باشد. كانون توجه اكوتوريسم، توريسم زراعي، توريسم روستايي و ... به طبيعت و تنوع مي

محيط و توليدات روستايي است. اين نوع توريسم باعث  ةمحيطي روستا و استواري برپايزيست
ها، ايجاد كالبدي روستا و زيرساخت ةتوسع ةروستا است چرا كه در زمين ةجانبرونق همه

هاي روستايي براي گردشگران، در هاي اقامتي، تفريحي و ...  در محيطها و مكانساختزير
به رونق اقتصادي و تنوع كسب و كار در  ،نهايت به نفع خود مردم روستايي است. همچنين

دليل برخوردهاي فرهنگي و اجتماعي با هدهد. بوستاييان را افزايش ميروستا افزوده و درآمد ر
شود و به دليل ايجاد مشاغل جديد و گردشگران باعث رشد اجتماعي و فرهنگي مردم روستا مي

كند. اين نوع از توريسم نقش مهمي در هاي روستايي جلوگيري ميافزايش درآمد از مهاجرت
پايدار روستايي عبارتست از وحدت ميان ابعاد  ةرا كه توسعپايدار روستايي دارد. چ ةتوسع

منظور باال بردن سطح معيشت و رفاه مردم محيطي بهاجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست
محيطي از اهميت بسياري بر پايدار روستايي توجه به عوامل زيست ةروستايي است. در توسع

ريزي و مشاركت مردم و مدنظر قرار دادن اثرات باشد. به شرط اينكه از روي برنامهخوردار مي
توريسم با كشاورزي يك  ةمثبت و منفي آن و در نظر گرفتن جوانب ديگر كار باشد؛ چون رابط

آن  بلكه در ،هاي توريستي داده نشودسويه است يعني اعتبار فقط به فعاليتمتقابل و دو ةرابط
؛ در رابطه با فرهنگ روستا ،شود. همچنينعمل آورده ههاي حمايتي نيز از كشاورزي بكمك

شود و باعث جايگزيني فرهنگ ورود توريسم به روستا باعث بعضي از اختالالت فرهنگي مي
 شود. شهري در محيط روستايي كه تناسب كاملي با آن ندارد مي

هاي سختار اقتصادي در ترين چالشبا توجه به اينكه بيكاري يكي از مهم ،بنابراين
هاي كشاورزي در نواحي هاي ماست. در اين مقطع زماني بسنده كردن به فعاليتروستا

روستايي و كارا كردن فضاي روستايي از نظر  ةروستايي كافي نبوده و اگر در پي توسع
ها و از طريق آن، افزايش اشتغال باشيم، بايد در پي تلفيق فعاليتهاي اقتصادي ميوريبهره
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سطوح  ءها در نواحي روستايي، ارتقابا افزايش درآمد انواع فعاليتدر محيط روستا بود، تا 

ي و كيفي زندگي در نواحي روستايي عملي گردد.كم 
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 توليد ملي اي روستايي در مسير حمايت ازهاي فني و حرفهآموزش
 1امين مكاري مقدم (نويسنده مسئول)
 2علي قهرماني
 3دكتر ابراهيم اميري

 چكيده
اين فعاليت  .اي كهن داردو توليد محصوالت و مايحتاج زندگي در كشور ما سابقه دامپروري كشاورزي،

عنوان اولين ها شكل گرفته و همواره روستا بهعمده در روستا صورتهباز بمقدس و با ارزش از دير
آغازين اقتصاد و توليد ملي  ةعنوان حلقتوليدي محصوالت مورد نياز جامعه و پيرو آن به ةمحور چرخ

ي توليد هارسد روشنظر به رشد جمعيت و افزايش تقاضاي مصرف به نظر مي. گيردميمد نظر قرار 
ي هامين نيازأخوش دگرگروني و تحولي جديد گردد تا عالوه بر تد دستمحصوالت در روستا باي

و  هادر اين ميان تغيير عادت. مندي كافي نيز برخوردار باشدجامعه از سطح قابل قبول و رضايت
ي جديد هاو الگو هاسازي و آموزش روشنيازمند همتي بزرگ در جهت فرهنگمي ي قديهاروش

ي هاهدف و موازي كاري دستگاهاي از مواقع بي هاي كم هدف در پارهبه دليل آموزش. باشدمي
در . بردندميالزم را ن ة، آموزش روستاييان از كيفيت مطلوب برخوردار نبوده و روستاييان بهرمختلف

يا  هانياز، به دليل عدم عنوان پيشاطالعات آنها را در پي دارد ءها ارتقامواقعي هم كه اين آموزش
كارهاي گردد يا راهميروند بهينه جهت آنها مشخص ن ةثير و ادامأهاي مكمل بعدي چگونگي تتفعالي

شود در اغلب ميشود كه اين امر سبب ميقانوني جهت بسط و گسترش عمليات براي ايشان روشن ن
 ها، باغداران و دامداران به جيب دالالن و واسطهمواقع سود اصلي حاصل از زحمت فراوان كشاورزان

اي روستايي طرح جامعي پيشنهاد ي فني و حرفههابخش بودن آموزشسرازير گردد. به جهت اثر
شده در اين شده به روستاييان مطابق الگوهاي ارائهي ارائههاثير آموزشأگرديد كه در اين مطالعه ت

ي هادر دوره كنندهاين مطالعه براساس ارزيابي اكثر افراد شركت. گيردميبررسي قرار مورد  طرح
، بازرسي و كنترل حضوري و اطالعات آوري اطالعاتتحقيق در جمع ةشيو. آموزشي انجام گرفته است

از طريق بازرسين محترم اداره و مسئولين  هاافراد مورد آموزش قرار گرفته در روستا ةمورد مشاهد
، حاكي از حاصل ةتيج، كه نباشدمي اي خراسان شماليمحترم آموزش مراكز آموزش فني و حرفه

 . باشدمي هاتر شدن آموزشبخشروند رو به رشد و اثر
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 مقدمه 

هر  ةترين سرماي، زيرا مهماستعدادهاي پرورش يافته است ةدر جهان امروز آموزش منبع عمد
 . باشدميني كشوري نيروي انسا
آموزش . دهد كه توانايي افراد با افزايش سطح آموزش آنها ارتباط داردميمطالعات نشان 

شود و يكي از ابزارهاي ميي نوين ها، مشاركت افراد و پذيرش ايدهباعث افزايش سطح دانش
روستايي  ةالزم و ضروري در جهت نيل به خود كفايي و توسعه است و نقش آن در توسع

يافته موفقيت خود را مديون يك آموزش هدفمند و  اكثر كشورهاي توسعه. باشدمي ثرؤم
اي در بخش ي فني و حرفههاخصوص آموزشهب هادانند كه اين آموزشميسازمان يافته 

ي مفيد و هاثر و جوامع روستايي را به سوي نوآوريؤتواند در بهبود كيفيت كار مميروستايي 
در . مهم از اين پازل باشد ةآموزش قطع رسددر اين راستا به نظرمي. كارآفريني هدايت كند

، هانتيجه در اين فرآيند داشتن اطالعات دقيق و قابل اعتماد در خصوص آمار، چگونگي روش
، پيگيري بعد از آموزش و تسهيل در ايجاد اشتغال و كارآفريني و تصميمات محتواي آموزشي

ثر ؤتواند در اشتغال و توليد مميت يك مديريت واحد شناسي تحالزم جهت اصالح و آسيب
است كه اگر در كشور  ميي بسيار مههاخصوص كشاورزي از بخشهبخش روستايي ب. باشد

ي نهفته در هاو فرصت ها، اجتماعي و ظرفيت، فناوريما مورد توجه جدي از ابعاد اقتصادي
ي هاشتري از آنچه امروز در توليد و درآمدتواند سهم بسيار بيميقرار گيرد  آن مورد استفاده

ترين مسائلي است كه به اين لحاظ توانمندسازي نيروي انساني از مهم. ملي دارد، داشته باشد
دار كه بايد در اين راستا مد نظر قرار گيرد، كه اين مستلزم آموزش است، آموزشي هدف

كارآفرين داشتن يك استراتژي پويا و تربيت نيروي انساني  ةبتواند كارآفرين تربيت كند. الزم
و توليد محصوالت و مايحتاج زندگي در كشور ما  دامپروري كشاورزي،. بخش استاثر

شكل  هاصورت عمده در روستاهباز باين فعاليت مقدس و با ارزش از دير. اي كهن داردسابقه
رد نياز جامعه و پيرو توليدي محصوالت مو ةعنوان اولين محور چرخگرفته و همواره روستا به

نظر به رشد جمعيت و افزايش تقاضاي . گيردميآغازين اقتصاد مد نظر قرار  ةعنوان حلقآن به
خوش دگرگروني و ي توليد محصوالت در روستا بايد دستهارسد روشمصرف به نظر مي

دي كافي مني جامعه از سطح قابل قبول و رضايتهامين نيازأتحولي جديد گردد تا عالوه بر ت
 . نيز برخوردار باشد

باشد. بسياري از صنايع مياي برخوردار ديرينه ةايران از سابق كسب و كار روستايي در
. اندشدهميتوليد ها و آبادي هادستي و امور خدماتي كه امروزه هم وجود دارند، در روستا

و  هاكالن شدن سازمانولي به علت  ،باز در روستا بوده استاز دير هااساس بسياري از شغل
ي دوران كالسيك و مدرن عصر صنعتي، توليدات كارگاهي، صنعتي و هاتوليد ابر سازمان

رونق نمود، اما از رونق نيانداخت. مشاغل روستايي را كم كالن صنعتي، كسب و كار روستايي
 رو است كه در صورت آموزش و تربيتهدر حال حاضر با پتانسيل چندين فرصت شغلي روب

برداري مطلوبي دست يابد. با توجه به اين نكته كه بيشترين در صد توان به بهرهمياين شاغالن 
باشند و سهم بخش كشاورزي بيشترين سهم اشتغال اين قشر ميساكنين استان در روستاها 

هرچه بتوان به . اهميت توجه به اين بخش به لحاظ آموزشي دو چندان خواهد شد ،، لذاباشدمي
 . دست خواهد آمد، بازده درخور توجهي بهآموزش كشاورزان در اين بخش تكيه نمودامر 
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نيازمند همتي بزرگ در جهت  ميي قديهاو روش هادر اين ميان تغيير عادت
هدف در هاي كمباشد. به دليل آموزشي جديد ميهاو الگو هاسازي و آموزش روشفرهنگ

، آموزش روستاييان از كيفيت ي مختلفهاري دستگاهكاهدف و موازياي از مواقع بيپاره
ها در مواقعي هم كه اين آموزش. بردندميالزم را ن ةمطلوب برخوردار نبوده و روستاييان بهر

هاي مكمل بعدي يا فعاليت هانياز، به دليل عدم عنوان پيشاطالعات آنها را در پي دارد ءارتقا
كارهاي قانوني جهت گردد يا راهميهت آنها مشخص نروند بهينه ج ةثير و ادامأچگونگي ت

شود در اغلب مواقع مياين امر سبب  .شودميبسط و گسترش عمليات براي ايشان روشن ن
 هاسود اصلي حاصل از زحمت فراوان كشاورزان، باغداران و دامداران به جيب دالالن و واسطه

 . سرازير گردد
معيت استان خراسان شمالي در روستاها ساكن از ج ميبا توجه به اينكه بيش از ني

هاي كشاورزي، دامپروري و صنايع دستي هستند آموزش باشند و اغلب مشغول فعاليتمي
هدف هاي كمآموزش فوق ةكند. به دليل اشاره شدمياستان ايفا  ةدر توسع ميآنها نقش مه

آموزش روستاييان از كيفيت  ،ي مختلفهاكاري دستگاههدف و موازياي از مواقع بيدر پاره
بردند. با توجه به بررسي اين مقاله بر ميالزم را ن ةمطلوب برخوردار نبوده و روستاييان بهر

خراسان شمالي بهتر ديده شد تا  ةاي روستايي در حوزمهارتي فني و حرفه يهاآموزش
د كل جها ةط ادارله در خراسان شمالي كه توسأاي از آمار و اطالعات مربوط به اين مسپاره

ارائه گردد تا با بررسي  ،آوري قرار گرفته استمورد جمع 1388كشاورزي استان طي سال 
اين اطالعات ميزان سهم كار و تالش از كل كسب و كار استان و به تناسب در كشور به 

 وضوح مشخص گردد. 
 منابع آبي

خراسان  عنوان
كشور شمالي

 414 8,1 د متر مكعب )ميانگين حجم بارش ساليانه (ميليار
 276 5,7 ميزان تبخير و تعرق ساالنه (ميليارد متر مكعب )

 139 2,43 شونده (ميليارد متر مكعب )ميزان پتانسيل منابع آب تجديد
63000 780)(ميليارد متر مكعب شوندههاي زيرزميني ازمنابع آب تجديدسهم آب
 76 1,63)(ميليارد متر مكعب شوندههاي سطحي ازمنابع آب تجديد سهم آب

2100 3100 سرانه مصرف آب
 

ميليون متر مكعب آب استحصالي 418,5 حلقه 3186   چاه
 ميليون متر مكعب آب استحصالي296,5 دهنه 2635 چشمه
 ميليون متر مكعب آب استحصالي110  رشته 714  قنات

 زراعت استان 
نسبت درصداستان به كشورخراسان شمالي كشور ميزان توليد و سطح اراضي
 109 117304 6214303 سطح اراضي آبي(هكتار)

 1,24 56316083696217ميزان توليد زراعي آبي(تن)
 2,9 180335 6216948 سطح اراضي ديم (هكتار)
 2,2 184569 8357857 ميزانتوليدزراعي ديم(تن)
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 1387 – 88ي ميزان توليد محصوالت زراعي استان در سال زراع

 مساحت محصول
 (هكتار)

ميزان توليد
ميزان مساحت(هكتار) محصول (تن)

 توليد(تن)
 12932 4953 پنبه 381243 192577گندم آبي و ديم
محصوالت  105853 52088 جو آبي و ديم

 30682 3201 جاليزي
 37065 1095زمينيسيب 69972 2587 گوجه فرنگي

 65999 8879هانواع علوف 6588 16693 حبوبات
 ساير  4109 5781 ي روغنيهادانه

 128635 2447سبزيجات
 4807 1063 شلتوك 3147 5410 ساير محصوالت

جمع كل  29753 865 چغندر قند
تن880785 297639محصوالت

 باغباني استان
درصدنسبت به كشور كشورخراسان شمالي 

 25960171,43 37054سطح زير كشت (هكتار)
 14864381,4 207851 وليد(تن)ميزان ت

 محصوالت شاخص باغباني استان
ميزان توليد استان(تن)مساحت(هكتار) نام محصول

 147000 17900 انگور
 900 2210 گردو
 700 4570 بادام
 37800 3220 سيب

 2916 1030 گيالس
 6872 1290 هلو و شليل

 2000 1005 زردآلو
 207851 37054جمع كل محصوالت باغي

 ميليون واحد )3,6استان: ميجمعيت دامي استان (تعداد كل واحد دا
 1388جمعيت دامي استان طي سال 

 رأس 122176 گاو و گوساله
 رأس2217648گوسفند و بره

 رأس 487432 بز و بزغاله
 نفر3157 شتر

قطعه 3941653مرغ گوشتي 
 كلني 46611 زنبور عسل

 



 انداز پژوهش                                         اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

199 

 شماليهاي بخش آب خراسان توانمندي �
 3سد در حال مطالعه،10ميليون مترمكعب،163سد مخزني احداث شده با حجم  5 �

 .سد در حال احداث
 .يك شركت كشت و صنعت زراعي، ميشركت سها 3تعاوني توليد،  40وجود  �
 .حلقه چاه در استان3186 دهنه چشمه و 2635 رشته قنات،714 �
 .ومتركيل8000لوله گذاري و كانال انتقال آب به طول  اجراي �
 .هكتار 42000اجراي آبياري تحت فشار در سطح  �
 .هكتار70000ي تجهيز و نوسازي اراضي درسطح هااجراي طرح �
 توانمندي بخش زراعت دراستان �
ي روغني در مناطق هااي و دانهكشت دوم محصوالتي مانند برنج و ذرت علوفه ةتوسع �

 .مستعد استان
 .درصد در حبوبات 80ت ديم ودرصددرغال40توليد محصوالت ارگانيك و سالم  �
هاي آبياري نوين و منابع سيستم ةافزايش سطح زيركشت آبي با استفاده از توسع �

 .مين آبأجديد ت
 .ورزي حفاظتي براي پايداري توليد و حفظ خاكخاك �
 توانمندي بخش باغباني دراستان �
 جير)(انگور،بادام،ان صورت ديم محصوالتهدار بكشت باغات در اراضي شيب ةتوسع �
 ي دائمي)هاكشت باغات آبي در اراضي داراي آب ( زيرسدها و نزديك رودخانهة توسع �
  .ايوري بيشتر با استفاده از سيستم آبياري قطرهكشت باغات آبي با بهره ةتوسع �
اي با فراهم نمودن تسهيالت و يارانه براي توليد بيشتر و ي گلخانههامجتمع ةتوسع �

  .اشتغال
 .صنعتيايگزيني باغات سنتي به صنعتي و نيمهاصالح باغات و ج �
 .هاي بخش دام خراسان شماليتوانمندي �
تن در سال و امكان افزايش اين 189000با حجم توليد  ميميليون واحد دا 3,6وجود  �

 .ميزان حداقل به دو برابر
 .زنبور عسل و كرم ابريشم طيور، پرورش انواع دام، ةاقليم مناسب استان براي توسع �
 .پرورش آبزيان ةمنابع آبي و قابليت توسع 6000د حدود وجو �
 ي بخش صنايع تبديلي وتكميلي هاتوانمندي �

 ةاستان خراسان شمالي شرايط مساعدي را براي افزايش محصوالت و به تبع آن نياز به توسع
 صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي دارد.

گذاري در سرمايه ةاستان زمين در بخش باغباني: با توجه به توليد محصوالت باغي �
و انبارهاي مكانيزه  هاخصوص احداث واحدهاي نگهداري محصوالت باغي سردخانه

كمپوت و كنسرو غيرگوشتي تهيه و  ة، احداث كارخانجاتبندي ميوهسورت و بسته
 .بندي خشكباربندي كشمش و بستهبسته

صورت دام زنده به كه بهدرب خش دامداري: با توجه به شير و مازاد گوشت استان  �
ي هابندي گوشت و فرآوردهايجاد صنايع بسته ،لذا شود.ميها صادر ساير استان
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خوراك  ، احداث كشتارگاه،ufاحداث واحد فرآوري شير استريليزه و پنير  گوشتي،

 .بندي عسلآماده دام و طيور، بسته
ي خالي در هان ظرفيتبا توجه به توليد انواع محصوالت زراعي استا در بخش زراعي: �

روغن  ةكشي و تهيزميني و پياز، ايجاد واحدهاي روغنفرآوري محصوالت سيب ةزمين
 .شوريجات و ترشيجات، فرآوري ذرت - پودر سبزيجات -نباتي پودر گياهي

 ةآموزي در حوزي مهارتي و حرفههاله بپردازيم كه آموزشأحال بايد به بررسي اين مس
ثير در توليد أوند كسب و كار خواهد گذاشت و نقش و جايگاه اين تثيري بر رأروستا چه ت

 . گرددملي چگونه ارزيابي مي
صورت كسب و كار مستقل و يا چه به روش انجام كار هچه ب جهت انجام كار در روستا

گذار جهت حركت به اين سمت اعتماد به اجراي ثيرأ، يكي از عوامل مهم تبراي ديگران
خدمات يا كاال با كيفيت مناسب و در خور توجه بازار و مطابق  ةو ارائ درست و صحيح كار

اين اعتماد به نفس و تصميم جهت انجام كار در صورتي وجود . باشدميرضايت مشتري 
خواهد داشت كه مهارت الزم براي توليد كاال يا انجام خدمات حاصل شده باشد و فرد از اين 

 . ا داشته باشدبابت اطمينان كامل جهت اجراي آن ر
مهارت جهت انجام كارها نه تنها عامل محركه جهت حركت به اين سمت خواهد بود 
بلكه با نوع آوري و قدرت خالقيت مناسب سبب توليد خدمات يا كاال مورد پسند بيشتر و 

توان به مياز چندين روش قابل كسب است كه  ميصورت عمومهارت به. تر خواهد بوددلخواه
، هاي معين جهت اين امر حاصل گردد، خود آموز و يا آموزش در مكانشاگردي روش استاد

دست آوردن مهارت توسط آموزش سازمان يافته با هدف دستيابي به هكه مورد آخر يعني ب
 . باشدميآموزي يا ارتقاءحرفه ترين را حرفه، سريعاي معين يا ارتقاء آنفن و توان انجام حرفه

آن به متقاضيان  ةارائ ةارائه خدمات و نحو ةدامن ،تر گرددفنون فزون و هاهرچه مهارت
توليد يا  ء، ارتقابازارپسند بودن اين رضايت ةمورد پسند و رضايت بيشتر خواهد بود كه نتيج

جلو پر رونق شدن نهايي اين حركت رو به ةكيفيت خدمات را باعث خواهد شد كه نتيج ءارتقا
 . ي پايدار با درآمد مناسب و كيفيت مطلوب خواهد بودهااشتغالوجود آمدن هاشتغال و ب

ترين ابزارها در توانمندكردن بخش زيادي از اي يكي از قويو حرفه ي فنيهاآموزش
عنوان عنصر مولد ي جديد و يافتن نقش خود بههااعضاي يك جامعه جهت رويارويي با چالش

اي به اي حرفههبه خود و كسب صالحيت، يكپارچگي و احترام تحقق همبستگي اجتماعي
صورت اي بايد بهي آموزش فني و حرفهها، برنامهمنظور تحقق اين هدفآيد. بهميحساب 

فراگيران در آن در نظر گرفته  ةشمولي طراحي شوند كه نيازهاي كليي جامع و همههانظام
، ايي محروم حاشيهها، پرداختن به گروهدر اين بين. شود و براي همه در دسترس باشد

ي اصيل و سنتي هااي بوده كه ضمن تقويت مهارتروستاييان و كشاورزان نيازمند تالش ويژه
ي هاي نوين نيز آموزش و از مهارتها، تكنولوژيايو منطقه ميي بوهاآنها و توجه به مزيت

در تحقق  گيري نقش سازندهاي كه قادر به برعهدهتخصصي برخوردار باشند و به گونه
با در نظر گرفتن الزامات قانوني مرتبط در . اقتصادي و اجتماعي باشند ةي توسعهاسياست

 ةي كلي برنامهابخشي و فرابخشي همچون سياستاي و توسعهبرنامه ، اسناداسناد باال دست
 ، سند راهبردي مهارت و فناوري، منشور كاري وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعيپنجم توسعه

، سند اجرايي روستاهاي ايرانة سالانداز بيستاي كشور و چشمسازمان آموزش فني و حرفه
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بر نامه ريزي و اجراي  و بايد91ي فني و حرفه اي خراسان شمالي در سال هاتوسعه آموزش
 . ي روستايي ، عشايري و كشاورزي مطابق اين اسناد مد نظر قرار گيردهاآموزش

ه كرد كه توسعه روستايي فرايندي چند بعدي است كه موضوع آن بايد به اين مساله توج
، پايدار ةتوسع. پذير اجتماع روستايي استبهبود و ارتقاي كيفيت زندگي اقشار فقير و آسيب

، فرهنگي و محيطي جهت افزايش و ترقي رفاه و ، اجتماعيفرايند پايدار تغييرات اقتصادي
 ةبا توجه به نقش و جايگاه روستا در فرايند توسع .مدت كل اجتماع استخوشبختي طوالني

ي هاالمللي و پيامد، ملي و بيناي، منطقه، اجتماعي و سياسي در مقياس محلياقتصادي
، ، رشد سريع جمعيت، نابرابري فزايندهنيافتگي مناطق روستايي چون فقر گستردهتوسعه
 ةروستايي و حتي تقدم آن بر توسع ةنشيني شهري موجب توسع، حاشيه، مهاجرتبيكاري

با برقراري تعادل مناسب بين امكانات اقتصادي شهر و روستا و نيز ايجاد . شهري گرديده است
گيرد ميملي صورت  ةيي كه براي توسعهاشرايط مناسب براي مشاركت وسيع مردم در تالش

 . ه در بر خواهد داشتجانبهمه ة، گام بزرگي در جهت تحقق توسعمندي از مواهب آنو بهره
زير  ةتوان در موارد اشاره شدميرا  روستايي در ايران ةتوسعاصلي اهداف  در مجموع

دسترسي به  .3 ،ايجاد اشتغال سودمند .2 ،وري كارافزايش توليد و بهره .1 :خالصه كرد
 گسترش مشاركت .5 ،ايجاد تعادل نسبي بين مناطق شهري و روستايي .4 ،خدمات زير بنايي

 .كني بيسوادياعتالي فرهنگي و ريشه .6 و مردم در فرايند توسعه
 ةكشاورزي و توسع ةتوسع توان توجه خاص نمود كهميبه اين موارد نيز  ،همچنين 

كشاورزي و  ةروستايي توجه صرف به توسع ةدر توسع. ملي است ةروستايي محور اصلي توسع
ريزي برنامه. ناپايداري در امر توسعه استمحيطي يكي از عوامل اصلي غفلت از مسايل زيست

انجام يك سلسله ‘ منظور دستيابي اهداف معينروستايي يك جريان آگاهانه است كه به
پايدار كشاورزي و روستايي (از  ةاهداف توسع. نمايدبيني مياقدامات مرتبط با هم را پيش

ايجاد اشتغال و  .2، يمين امنيت غذايأت. 1 :كه شامل منظر كنفرانس سازمان ملل متحد
 ) حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست .3، درآمد در مناطق روستايي و ريشه كني فقر

مسير  ةدهندالذكر الزامات قانوني نيز نشاندر اين ميان عالوه بر اسناد باال دستي فوق
  :توان به موارد ذيل اشاره نمودميباشد كه از آن جمله ميمشخص و معين 

اي ي فني و حرفههاايران امام خميني (ره) : دانش ميگذار جمهوري اسالنيانبيانات ب
امر كشاورزي در كشور ما از اهم امورات و هدايت . مورد نياز جوامع انساني را فرا بگيريد

  .اساس اقتصاد كشور است اجراي آن به وجه صحيح
ي فني و هاآموزش ء: ارتقااله)حفظهاي (بيانات مقام معظم رهبري حضرت آيت اهللا خامنه

خدمت به كارگران و . وري استافزايش كيفيت توليدات داخلي و باالبردن بهره ةاي الزمحرفه
ما به علم احتياج داريم ولي به پنجه كارمد . ترين كارهاستترين و ارزشمندكشاورزان مقدس

  .هم نيازمنديم
، كارايي و بازدهي حظات امنيتي دفاعي: مال: آمايش سرزميني مبتني بر اصول زير19بند 
اي، حفاظت ، گسترش عدالت اجتماعي و تعادل منطقه، وحدت و يكپاچگي سرزميناقتصادي

ايراني و حراست از ميراث فرهنگي،  ميزيست و احياي منابع طبيعي، حفظ هويت اسالمحيط
در مناطق  خصوصاً اهتسهيل و تنظيم روابط دروني و بيروني اقتصاد كشور، رفع محروميت

 .روستايي
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ايراني،  –ميهويت بخشي شهر و روستا، بازآفريني و روزآمدسازي معماري اسال 21بند 

  .هارعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و ساز
روستاها: ارتقاء سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان و رفع فقر با  ةتوسع_43بند 

ويژه به ي مكمل،هابخشي و گسترش فعاليتي مناسب توليد و تنوعهازيرساخت تقويت
  .گذاري محصوالتاصالح نظام قيمت كيد برأبا ت خدمات نوين، صنايع تبديلي كوچك و

 ةو ماد 21 ةبا توجه به مفاد و كليات ماد 1389: در سال كشور ةپنجم توسع ةقانون برنام
 ةدر راستاي تحقق توسع 194 ةماد "و  " ويژه بندكشور به ةپنجم توسع ةقانون برنام 194

سازي براي اي مستمر روستاييان با هدف توانمندي فني و حرفههاروستايي نسبت به آموزش
ي صنعتي و بهبود كيفيت هاارائه و استفاده از خدمات آموزشي نوين و مشاركت در فعاليت

 . نمايدميتوليدات تصريح 
وظايف اصلي سازمان  ءجز رثر به روستاييان و عشايؤخدمات آموزشي م ةئتداوم در ارا ،لذا

ي اين بخش مبين هاي بخش روستايي و به تبع آن آموزشهاآموزش ةشمار رفته و توسعبه
 . كشور خواهد بود ةتوسع

ي نسبي آن جايگاه هااقتصاد كشور و برخي از مزيت ةدر توسع نقش اهميت كشاورزي
، عنوان يك بخش مهم اقتصاديكشاورزي به. سازدميد اشتغال مبرهن اين بخش را در ايجا

درصد توليد ناخالص  20، درصد اشتغال 25نمايد و حدود مياي را در اشتغال ايفا سهم عمده
رغم مزاياي علي. نفتي كشور را به خود اختصاص داده استدرصد صادرات غير 25ملي و 

، ، نيروي انساني شاغل و موقيعت جغرافياييميوع اقلي، از جمله تننسبي اين بخش در كشور
از . نيروي كار ارزان هنوز ميزان توليد محصوالت كشاورزي در سطح پاييني قرار گرفته است

يافته اين لحاظ عملكرد بسياري از محصوالت در واحد سطح در ايران با كشورهاي توسعه
تالش زيادي كه در توليد انواع محصوالت  برداران ما با وجودبهره. باشدميقابل مقايسه ن

ي نوين توليد و عدم هابه علت عدم آگاهي و آشنايي با روش ،شوندكشاورزي متحمل مي
قابل انتظاري را از حاصل دسترنج خود  ةتوانند بهرميي جديد روز نهااستفاده از تكنولوژي

 3/4كه جمعيتي حدود برداران بخش كشاورزي كشور (يكي از معضالت مهم بره. بردارند
ي هابر اساس آمار. باشدميكش سوادي اين قشر زحمتدهند) كمميرا تشكيل  رميليون نف

جاي اميدواري اين است كه در . سواد هستنددرصد شاغلين بخش كشاورزي بي 80موجود 
ي مختلف كشاورزي به تحصيل هاي اخير جمعيت كثيري از جوانان كشور در رشتههاسال

. باشندميآموخته كشاورزي جوياي كار نفر دانش 40000اكنون حدود داشته و هماشتغال 
كيد كرده أي كشور ما اغلب به دروس نظري تهاقابل توجه اين است كه در دانشگاه ةولي نكت

اي اقدام قابل توجهي صورت ي مهارتي فني و حرفههاو از لحاظ دروس عملي و آموزش
واقعي كار و توليد از  ةسفانه در عرصأوختگان كشاورزي ايران متآماكثر دانش ،لذا. گيردمين

اي بر مبناي موارد ذكر شده سازمان آموزش فني و حرفه. باشندميتوانايي خوبي برخوردار ن
برداران بخش كشاورزي، بهره ةي الزم براي كليهارسالتي خطير بر عهده دارد، آموزش مهارت

ي كشاورزي و هاي رشتههاآموختگان دانشگاه، دانشو دانش ي كارهاآموزان شاخهدانش
 ةقرار دهد و تالش كند در اين جهت از كلي طور جديهكارجويان را بايد جزء وظايف خود ب

بهينه به عمل  ةي قانوني استفادهاي دولتي و خصوصي به شيوههاامكانات موجود در بخش
 . آورد
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 شناسيروش
ي هانقش آموزش ةلأله روش اتخاذشده جهت بررسي مسبا توجه به موضوع و اهداف اين مقا

ثير آن در ارتقاء أو ت روستا ةاي در حوزآموزي توسط سازمان فني و حرفهمهارتي و حرفه
ي مهارتي بر هاباشد كه با بررسي آموزشمياي توصيفي كتابخانه ةتوليد ملي، يك مطالع

ي مورد نياز جهت هاثير آنها در مهارتأت ةلأاي مسارتقاء دانش فني و باال بردن توان حرفه
توليد ملي مورد بررسي  ءدر ارتقا هانقش اين متغير روستاييان را دنبال خواهد نمود و نهايتاً

ي آموزش روستايي توسط مراكز آموزش هابا توجه به رويكرد اجراي دوره. قرار خواهد داد
آماري  ةمحترم روستايي، جامع كش وزحمت ةرساني به جامعمنظور خدمتاي بهفني و حرفه

ي آموزشي هاباشند كه با استفاده از دورهميمورد بررسي و مورد نظر اين مقاله افرادي 
در اين ارتباط . اندآن را داشته ءي برگزار شده در روستا قصد فراگرفتن مهارت يا ارتقاهاحرفه

 اين كارآموزان شده درصدي از كلتعيين ةتر، حجم نمونجهت بررسي بهتر و مناسب
مورد نظر  ةصورت تصادفي انتخاب شده تا نقش ميزان مهارت و تسلط بر حرفهباشند كه بمي

 ةي فراگرفته شدهاجهت كسب و كار ، مورد تحليل و بررسي قرار گيرد و معين شود آموزش
. است ثيرگذار بودهأكسب و كار ت ءمهارتي در اين ارتباط تا چه ميزان ايجاد انگيزش يا ارتقا

ي آموزش روستايي هابا توجه به اينكه اغلب افراد مورد برسي اين مقاله كارآموزان كارگاه
 ميعمو ي شخصي وهاي مربوط به تواناييهافردي و بررسي فرم ةباشند، روش مصاحبمي

ي قبلي، هافعاليت ةلأمس فردي اتخاذ گرديد تا ضمن ارتباط مستقيم با ايشان از نزديك با
شده، روش و طريق گذاريآموزشي، بررسي هدف و مقصد نشانه ةت شركت در دورمقاصد جه

در . هدف مورد نظر و آمادگي ايشان مورد بررسي قرارگيرد شده جهت رسيدن بهريزيبرنامه
ي ذيل نيز مصاحبه به هاشخصي با افراد متقاضي آموزش با گروه ةاين روش عالوه بر مصاحب

محترم آموزش و در مواردي مسئولين محترم پذيرش مراكز مسئولين  گروه اول. عمل آمد
اي كه به جهت ارتباط مستقيم با متقاضيان اشراف كامل به مقاصد و آموزش فني و حرفه

گيري كارآموزان اشراف اي و نتيجهدورهريزي ميانعملكرد جهت آغاز دوره، برنامه و هاهدف
مورد بررسي قرار  ي آموزشيهادر كارگاهكنندگان را در شركت كامل دارند و توجيه شركت

عمل ي برگزارشده بازديد الزم را بههادهند، گروه دوم بازرسين محترم مراكز كه از كارگاهمي
 ،با روند اجراي برگزاري دوره از نزديك مواجه شده مستقيماً ،خصوصآوردند و در اينمي

آموزش و روش انتقال مهارت و فن به اجراي  ةي كارآموزان كارگاه با نحوهاعالوه بر خواسته
را از نزديك  هاشوند و موارد، مشكالت و نواقص يا نقاط قوت كارگاهميكارآموزن مواجه 

گروه ديگر جهت انجام مصاحبه و دريافت نظرات، مسئولين مشاوره و . نمايندميمشاهده 
ارد با توجه به عالقه باشند كه در بسياري از مومياي هدايت شغلي مراكز آموزش فني و حرفه

ي الزم جهت انتخاب مسير درست رسيدن به يك هايا تفكر شخصي كارآموزان راهنمايي
ساي مراكز كه در ارتباط با فرمانداران، ؤشوند و گروه آخر نيز رميشغل پايدار را رهنمون 

بخشداران و دهياران محترم بوده و با بررسي نقاط قوت و ضعف مناطق روستايي به 
 . آوردندميعمل ي روستايي كمك شاياني بههاريزي هرچه بهتر آموزشمهبرنا
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  هايافته
 ءاجرايي، كه بيشتر متقاضيان آموزش درگير مسائل مربوط به آموختن يا ارتقا ةدر اين پروس

منظور فراگرفتن مهارت، توسط خود متقاضيان به با توجه به اقدام ،باشندمي مهارتي
ه نفس ايجادشده كه به تبع آن امنيت رواني و روحيه دو چندان تالش و خودباوري و اعتماد ب

ي مالي خانوار هاعالوه بر رفع بخشي از نياز .معيشت درست و حالل را در پي خواهد داشت
 ميمشاركت در تما ةايجاد روحي روستايي و خودكفايي جهت انجام قسمتي از امور مربوطه،

مثبت رواني  يهااين اعتماد و اعتقاد عالوه بر ايجاد نگرشوجود آمده كه هب اعضاي يك روستا
ريزي جهت برنامه ةاي و اميد به آيند و روحيمشاركت جمعي و خودباوري منطقه ةروحي

ي متولي آموزش روستايي در هادستگاه با توجه به تعريف وظايف. نمايدميآينده را تقويت 
نيرويي محرك جهت  هايند اقدامات دستگاهآمكمل يكديگر بوده و بر بايد هانهايت آموزش

 ةبدين شكل كه بعد از ارائ .ي صنفي و تعاوني باشدهاو تقويت تشكل ءجلو بردن ايجاد يا ارتقا
توسط  ي موردنيازهاي آموزشي رشته و حرفههانيازسنجي از طرف متقاضيان ابتدا دوره

طور هرا ب هاتشكيل تعاوني ةون نحوتعا ةدر اين اثنا ادار شود وميي ذيربط برگزار هادستگاه
. گرفته شودجهت تقويت منطقه بهره هااز امكانات و اختيارات دستگاه كامل آموزش داده و

شده، روند آغاز عمليات با تسهيالت معرفي ةي ارائهاو بانك هاگروهاي كاري به صندوق
ي هاتي و دستگاهراهنمايي و حمايت تعاون، جهاد كشاوزي، ميراث فرهنگي و صنايع دس

 هانهادها و دستگاه ةمرتبط توسط تعاوني آغاز گرديده در حين اجراي روند كاري از تجرب
جهت بازاريابي و فروش  ،جهت پربار نمودن و استحكام بيشتر تعاوني استفاده شود در نهايت

 . شودميمحصول كمك گرفته  ةي مشابه جهت ارائهابازگاني و دستگاه ةمحصول از تجرب
آغازين  ةثيرگرفته از آموزش كه در بخشي نيروي محركأعملكرد رو به جلو و ت نهايتاً

شده خدمات و ارتقاء كيفيت محصول ارائه ةروند ارائ ةكننديي تسهيلهاباشد و در بخشمي
 . ذيل اشاره نمود ميغالب نتايج عمو توان درباشد، ميمي

كسب و كار،  ،م از ايجاد شغلهاي مختلف جمعيتي اعتغيير باورهاي غلط گروه �
توانمندي كسب گروهي و مسائل فروش محصوالت فردي و گروهي و موارد ديگر 

 .مربوط به اشتغال روستايي
شده جهت ايجاد طرح و مديريت و رهبري خالق در جهت حركت كارشناسي ةتوسع �

 ةي درست بازار جهت توليد و عرضهامنظور آغاز طرح و برسيصحيح به ةبرنام
 .صوالتمح

ي زندگي با توجه به امنيت شغلي و احساس هاآموزش و ارتقاء سالمت رواني و مهارت �
 .شخصيت اجتماعي با اعتماد به نفس ايجاد شده

ي مربوط هاوري منابع انساني با مديريت و كنترل بر آيتممين، مديريت و ارتقاء بهرهأت �
 .ارطرح، ايجاد و به توليد رساندن و عرضه به باز ةبه ارائ

 .در كسب و كار ءآموزش و پژوهش و احساس نياز به اين امر مهم جهت ارتقا �
شهر سالم و روستاي سالم با توجه به حس ايجادشده در افراد با توجه به انجام  ةپروژ �

  .نزديك به محل زندگي ةفعاليت شغلي در منطق
عي در هاي مختلف جمعيتي با توجه به كار و فعاليت جمارتقاء سطح آگاهي گروه �

  .وجود آمدههاي بو زنجيره هاخوشه
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 ةهاي مختلف جمعيتي به نسبت رشد كارگروهي و توسعبهبود سطح نگرش گروه �
 .ي كسب جمعيهاآموزش

نفعان با توجه به تنوع مشاغل بخشي و افزايش مشاركت ذيهاي بينارتقاء همكاري �
 .به يكديگر هاروستايي و نياز و وابستگي اين شغل

از تكنولوژي مناسب و پوشش همگاني در جهت برقراري ارتباط درست با استفاده  �
 .محصوالت ةكنندگان مواد اوليه، مشتريان و ارائمينأت

شده در الگوي انجام ي طراحيهابهبود استاندارد تجهيزات و لوازم بر مبناي بازخورد �
 .بررسي آنها در جهت رشد و تعالي كسب و كار كار و فعاليت و

ريزي در منظور گسترش و برنامهوري منابع انساني بهيريت و ارتقاء بهرهمين، مدأت �
ي مابين هاو خوشه ايارتباطي زنجيره ةجهت گسترش كسب و كار و ايجاد شبك

  .كسب و كارهاي مرتبط
سالم با توجه به رشد درآمد خانوار و به تبع آن قدرت خريد  ةارتقاء و گسترش تغذي �

 .زندگي موارد الزم و ضرورري جهت
استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات نظر به احساس نياز در اين ارتباط جهت  �

  .كنندگان مواد اوليهي فروش و ارائههابرقراري ارتباط با همكاران، مشتريان، شبكه

 گيري بحث و نتيجه
موزش و ي اجرايي در اين حيطه بوده و آهاي و برنامههاروستايي از اهداف اصلي پروژه ةوسعت

. روستايي است ةارتقاء مهارت روستاييان از عوامل اساسي و مهم در تقويت و پايداري توسع
 كار و تالش ملي، ةدر عرص در اين مقاله ضمن بررسي اهميت و جايگاه آموزش روستايي

عنوان يكي از عوامل اثرگذار بر روي شغل و آموزش و نقش و جايگاه آن به ثيرأچگونگي ت
، توسعه، به عنوان ظرفيتي "انداز توسعهسند چشم" در. ورد بررسي قرار گرفتكسب و كار م

را شامل  هاشود كه اين تعريف حفاظت از سرمايهمياي بلندمدت تعريف مستمر براي آينده
 ةاجتماعي و سرماي ةانساني، سرماي ةمحيطي، سرمايزيست ةمفهوم سرمايه، سرماي. شودمي

انساني، توانايي فرد براي انجام كار تعريف  ةاين ميان سرماي در. گرددميمصنوع را شامل 
 . كه شامل سالمت فيزيكي، بدني، دانش، مهارت و انگيزه و نگرش فرد است شده است

يابي ي دستهاآموزي داشته و يكي از مسيرمستقيم با آموزش و مهارت ةانساني رابط ةسرماي
با توجه به . باشدميپايدار، كسب مهارت  ةانساني و متعاقب آن نيل به توسع ةبه سرماي

چنين دست آمده از آن، موارد اينهي بهايافته مطالب ذكرشده در اين تحقيق، و نظر به
هايي است كه نيازمند بحران بيكاري يكي از اولويت مسألة اشتغال وگردد كه ميگيري نتيجه

باشد. يكي ي موفق توسعة اشتغال مياهراهكارها و تجربه ظرفيتها، عزم ملي و استفاده از همة
در  خصوصاًتوسعة كسب و كارهاي كوچك و متوسط  اقدامات توسعة اشتغال در دنيا، از

باشد. مشاغل بستر مناسبي براي اشتغال كارآفرينان جوان و نوپا مي كهباشد مي هاروستا
خ بيكاري نقش باشد كه در كاهش نريكي از اشكال كسب و كارهاي كوچك مي نيز روستايي

 نسبت به كسب و كارهاي ديگر روستاييها و فوايد مشاغل كند. مزيتمؤثري ايفا مي بسيار
اين ظرفيت  اي را براي استفاده ازباعث شده كه متوليان اشتغال كشور تمهيدات هوشمندانه

وطه و قوانين مرب هاروستابيني كنند. برنامة ساماندهي بزرگ براي توسعة اشتغال كشور پيش
و  هااغلب ارگاندر دستور كار  روستاها ، با هدف ايجاد، گسترش و ساماندهي اشتغال دربه آن

ربط از جمله آموزش فني و ذي يهابه تبع آن دستگاه هاي دولتي قرار گرفته است،دستگاه
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يكي از . عمل آورده استبرد اين مهم را بهملي اقدام جدي جهت پيشاي در سطح حرفه

ثيرگذار جهت حركت به سمت هر نوع ايجاد يا ارتقاء كسب و كار وجود مهارت أت عوامل مهم
ي مدون مطابق استاندارد صحيح هامورد نظر است كه آموزش ةاندازي حرففن در جهت راه و

 ،لذا .باشدجديد يا ارتقاء آن مي ةترين مسير جهت آموختن حرفآموزشي بهترين و سريع
ثيرگذار در ايجاد كسب و كار أاء مهارت را يكي از عوامل مهم تتوان حرفه آموزي يا ارتقمي

 ،باشدمي ميي رسهاتر از كسبهزينهتر و كماندازي آن سادهروستايي كه به مراتب راه
اي باعث يكپارچگي و موفقيت در دستيابي به در بر گرفتن همزمان منابع سرمايه. دانست

ي هاكارگيري برنامهانساني مستلزم به ةفزايش سرماياصل ا. پايدار روستايي خواهد بود ةتوسع
كاربردي منتج به اشتغال  –ي مهارتي هاآموزش ةبايست به ارائمي هااست كه در اين برنامه

اي، ترغيب و ايجاد انگيزش در مردم كارگيري پتانسيل منطقهدر نواحي محروم و دورافتاده به
ثر ؤي مختلف اجتماعي مهايد، توجه به اقشار و گروهمنظور دستيابي به عملكرد و تولروستا به

ي توليدي روستا، هاي انساني مانند جوانان، زنان و شاغلين و صاحبان بخشهادر سرمايه
 . طور خاص ديده شودآموزشي به ةتوجه گردد و در برنام

 
 منابع 

ـ   ةآموزش براي توسع) 1384( اهللا فرمحمديكامران كلباسي، سيف راي پاسـخگويي بـه   پايدار راهـي ب
  .سازمان انتشارات جهاد دانشگاهي ،هاي نوينسياست

ر شـ ن نتشـارات ، اارزشـيابي آمـوزش كشـاورزي    )1387(مسعود رضايي، جالل شيخ، شاپور ظريفيان 
  .اورزيشك وزشآم

 .)جهاد دانشگاهي (واحد اصفهان انتشاراتن، ريزي روستايي در ايرابرنامه )1388( اسكندر صيدائي
 انتشـارات  ،روسـتايي  ةهـاي توسـع  اولويـت  )1388( مهـدي طالـب   متـرجم  - ام.ال. داوان نويسنده -

 .انتشارات و چاپ ةسسؤدانشگاه تهران، م
    .جوامع روستايي در ايران ةتوسع )1387(كاوه احمدي علي آبادي 

ملـي از ديـدگاه    ةسـع جايگاه روستا در فرآينـد تو  )1382(افتخاري، قدير فيروزنيا  الدينعبدالرضا ركن
  .ايرانروستايي  ةتوسع ةسسؤم انتشاراتن، نظراجمعي از صاحب

كيـد بـر ايـران، جهـاد دانشـگاهي      أريزي روسـتايي بـا ت  )، برنامه1382، سيد حسن (مطيعي لنگرودي
   .مشهد

   .ريزي روستايي، امير كبيري برنامهها) اصول و روش1390آسايش، حسين (
 .ميمصوب مجلس شوراي اسال ةپنجم توسع ةمقانون برنا 194 ةماد

   .پنجم توسعه ةاي خراسان شمالي در طول برنامهاي فني و حرفهآموزش ةبنا به سند راهبردي توسع
 .  منشور كاري وزارت كار و امور اجتماعي در دولت دهم

   .دفتر آموزش روستايي سازمان –اي كشور سايت سازمان آموزش فني و حرفه
   www.vil.ir، هياريت روستاهاي داراي دبانك اطالعا

  http://roostanews.ir/book جستجو گر كتب روستايي،
   www. roostasport.ir، ايريروستايي و عش يهافدراسيون ورزش

   www.roosta.irشناسي ايران، روستا ةسسؤم
 http://roosta.areo.ir مركز تحقيقات و بررسي مسايل روستايي،

   http://www.roostanews.ir اخبار روستا،



 
 

 بسترسازي بر ايحرفه و فني هايآموزش تأثير بررسي
 وكار كسب شروع نيازهاي و ملزومات

 1كالگر پيمان
 2زاده عبداله غالمحسين

 3محبوبي محمدرضا
 4سروستاني عابدي احمد 

 چكيده
 كارآفريني تشويق و افراد هايتوانمندي ارتقاء جهت ايحرفه و فني هايآموزش امروزه

 خوداشتغالي روند با ايحرفهو فني هايآموزشة توسع است. برخوردار نيفراوا اهميت از
 مالي، منابع انساني، هايمهارت دارد. تنگاتنگي ارتباط كار و كسب اندازيراه و

 اساسي نيازهاي و ملزومات از حقوقي مسائل و بازار مسائل فيزيكي، هايزيرساخت
 شناساندن و آنها تقويت با ايوحرفه نيف هايآموزش كه هستند كار و كسب اندازيراه
 كمك فراگيران، اين توسط كار و كسب شروع بسترسازي به كارآموزان به ملزومات اين
 تأثير بررسي به است، ايكتابخانه مطالعات و توصيفي نوع از كه حاضر تحقيق كند.مي

 كار و كسب اندازيراه نيازهاي و ملزومات بسترسازي بر ايحرفه و فني هايآموزش
 در باشدمي نظري و عملي هايآموزش بر مبتني كه هاآموزش نوع اين تأثير پردازد.مي

 است. آشكار كار و كسب اندازيراه نيازهاي و ملزومات بسترسازي و هامهارت ارتقاء
 را ملزومات اين از برخي آموزشة دور طي در هامهارت كسب كنار در كارآموزان

 ايحرفه و فنية گواهينام دريافت از پس نيز ملزومات اين از ديگر يبرخ و گيرندميفرا
 اين سازيفراهم با شود.مي فراهم آموزانمهارت براي گواهينامه اينة واسط به و

 آگاهانه آنها و رودمي باالتر كارآموزان اين توسط كار و كسب اندازيراه امكان ملزومات
 زنند.مي غاليخوداشت به دست پايدارتري شرايط در و
 

 و كسب ملزومات كار، و كسب اندازيراه اي،حرفه و فني هايآموزش :كليدي واژگان
 نيازها. و ملزومات بسترسازي كار،

                                                                                                                
 توسعة روستايي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان،  -. دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي كشاورزي 1
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 :mahboobi47@gmail.com Email             طبيعي گرگان، كشاورزي و منابع. دانشيار و استاديار، دانشگاه علوم 3
 :abediac@yahoo.com Email                     طبيعي گرگان،كشاورزي و منابع. دانشيار و استاديار، دانشگاه علوم 4
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 مقدمه
 از كارآفريني تشويق و افراد هايتوانمندي ارتقاء جهت ايحرفه و فني هايآموزش امروزه
 و خوداشتغالي روند با ايحرفه و فني هايآموزش ةتوسع است. برخوردار فراواني اهميت

 سازگار كار محيط مقتضيات با آموزش كه زماني دارد. تنگاتنگي ارتباط كار و كسب اندازيراه
 ةزمين در شدهگرفته كاربه امكانات باشند، داشته را الزم همخواني كار و آموزش و شود

 (كريمي، گرددمي عايد نيروها از يبيشتر دهيبهره و دهدمي نشان را الزم تأثير آموزش
 انجام براي وي، بلكه نيست، فراگير به آموزشگر جانب از اطالعات ةارائ صرفاً آموزش، ).1387
 فراگرفتن درگير ناخواه خواه زيرا است، عملي هايآموزش نيازمند خود امور از بعضي
 كار و كسب اندازيراه ايبر افراد آن، بر عالوه شود.مي خويش حركتي -مهارتي هايتوانايي
 آموزشي، نظام در مهم نكات از ،بنابراين هستند. خاص فنون و هامهارت فراگيري نيازمند
 هامهارت اين فراگيري چون است. آنها سازيبهينه و هامهارت اين كسب براي ريزيبرنامه
 ).1391 ي،ازغند (خاكسار بود خواهد بدن اعضاي ساير درگيري نيازمند حافظه، بر عالوه
 باال توليد امر در را انسان توانايي آموزش، است. پذيرامكان آموزش راه از انساني منابع ةتوسع

 از آموزشي هايدوره برگزاري .رودمي شماربه كار اساس انساني، عامل توليد، در زيرا بردمي
 آموزشي هايورهد رود.مي شماربه افراد هايمهارت و دانش سطح افزايش عملي هايراه جمله

 و توليدات افزايش موجب باشد، كنندگانشركت واقعي نيازهاي با متناسب آنها محتواي كه
 آمده دستهب نتايج ).1390 همكاران، و زن(پاپ شودمي آنها زندگي كيفيت بهبود نهايت، در
 رشپرو در توجهيقابل توفيق مهارتي هايآموزش كه دارند داللت امر اين بر تحقيقات از

 ةتوسع جهت در برميان راه يك عنوانبه توانندمي و داشته خوداشتغال و ماهر كار نيروي
 ةسرماي تشكيل در را مهمي نقش مهارتي هايآموزش نمايند. نقش ايفاي انساني ةسرماي
 ايفا جهان مختلف دركشورهاي كار بازار نياز مورد ماهر كار نيروي تربيت طريق از انساني

 نيروي تربيت دارعهده تنها نه توسعه حال در كشورهاي در هاآموزش اين ،چنينهم .كنندمي
 بسترسازي طريق از بلكه باشند،مي كشورها اين اقتصاد مختلف هايبخش نياز مورد كار

 آموزشي نظام اگر ).1391زاده،(زينلي نمايندمي كمك نيز بيكاري مشكل حل به خوداشتغالي
 و محيط در را آن از استفاده چگونگي دانش، كسب بر عالوه بتوانند دافرا كه باشد ايگونه به

 شد. خواهد زياد تازه كارهاي و وكسب كارآفرينان تعداد بگيرند، ياد نيز كار و كسب دنياي
 كه دارند نياز باال مهارت و دانش به تازه كار و كسب براي كه دانندمي همه اين بر عالوه
 هامهارت و هادانش اين كسب براي مكان و مرجع بهترين ايحرفه و فني آموزش مراكز

 چنينهم و كارآموزان ميان در كارآفريني فرهنگ ترويج با تواندمي ايحرفه و فني باشند.مي
 گذاري،سرمايه كارآفريني، هايواقعيت با آنها كردن آشنا و وكار كسب هايمهارت آموزش
 كارآفريني فرايند شروع براي را الزم ةزمين آن، با تبطمر مسايل و انساني و مالي منابع تأمين

 مرتبط، هايمشاوره و وكار كسب طرح تدوين در الزم هايحمايت با و كند فراهم جامعه در
 يكتا، زارع و (طالبي كند رهنمون جديد كار و كسب تأسيس در موفق شكلي به را كارآموزان

 نيازمورد بسترهاي توانمي ونهچگ كه است گرفته صورت بسياري مطالعات ).1389
 كه كنندمي تالش دولتي مقامات كهطوريبه ،كرد فراهم جامعه افراد معمو براي را كارآفريني

 طريق از اقتصاد به بخشيدن نيرو براي كليدي عنوانبه را كاروكسب اندازيراه به اقدام
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 و بازار مسائل فيزيكي، هايختزيرسا مالي، منابع برانگيزانند. ايحرفه و فني هايآموزش
 هايآموزش كه هستند كار و كسب اندازيراه اساسي نيازهاي و ملزومات از حقوقي مسائل

 كار و كسب شروع بسترسازي به كارآموزان به ملزومات اين شناساندن با ايحرفه و فني
 شبكه خانوادگي، فردي، عوامل دولت، هايسياست كند.مي كمك فراگيران، اين توسط

 آموزش شكبي باشند.مي كار و كسب اندازيراه بر مؤثر عوامل ديگر از فرهنگ و اجتماعي
 ةكارآفرينان موفقيت احتمال راه ينا از تا است افراد در مهارت و دانش ايجاد پيدر كارآفريني

 هايمهارت و دانش است، محيط به وابسته موفقيت اين كه آنجا از دهد. افزايش را آنها
 وسيع درك يك شدنفراهم باعث بايد كارآفريني آموزش شود. آموخته بايد نيز آن به بوطمر
 يك رشد و خلق براي الزم هايمهارت و مهم ابزارهاي با را افراد و شده كارآفريني ةزمين در

 شروع مرحله در كارآفرينان واقعي هايفعاليت تحريك سبب و كند آشنا موفق كار و كسب
 هايآموزش تأثير بررسي تحقيق اين هدف ).1385 ، پيترز و هيستريچ( شود كار و كسب

 به كه باشد.مي كار و كسب اندازيراه نيازهاي و ملزومات بسترسازي بر ايحرفه و فني
 و ملزومات بر ايحرفه و فني هايآموزش بسترسازي و كارو كسب اندازيراه فرايند توصيف
 هايآموزش ةوسيلهب ملزومات اين برآوردن چگونگي و ازدپرد مي كار و كسب شروع نيازهاي

 دهد. مي شرح را ايحرفه و فني

 تحقيق ةپيشين
 قبيل از متغيرهايي بين كه دهدمي نشان )1385( شيرواني مطالعات از حاصل نتايج

 بخش كارفرمايان با ماهر انساني نيروي تأمين براي قرارداد عقد كار، بازار از نيازسنجي
 آموزشي، فرآيند مستمر بهبود كار، بازار در ماهر انساني نيروي مناسب توزيع ي،خصوص
 و فني مدرك دارندگان از دولت قانوني هايحمايت شغلي، هايفرصت صحيح رسانياطالع
 به جوانان جذب و جامعه مثبت نگرش و آموزشي هايدوره كيفي و يكم ارتقاء اي،حرفه

 .دارد وجود معناداري ةابطر ايحرفه و فني هايآموزش
 يك ةبرنام اساس بر روستايي كارآفرينان براي موفقيت عوامل بررسي به اي،مطالعه در
 بخش: چهار شامل نامهپرسش يك تحقيق، ابزار اند،پرداخته مالزي در صنعت يك و منطقه

 موفقيت عوامل و داخلي موفقيت عوامل كار، و كسب ةزمين كار، و كسب مالك مشخصات
 توسعه خدمات و آموزش در دولت هايكمك خارجي، موفقيت اول عامل .است بوده خارجي

 كارآفريني، در آموزش از عبارتند موفقيت منظوربه كارآفرينان نياز مورد آموزش نوع .باشدمي
 اطالعات مشاوره، خدمات فني، هايمهارت و پايه حسابداري كيفيت، مديريت بازاريابي،

 تجسم كارآفريني كيفيت كارآفرينان توسط موفقيت دوم عامل فني. نشدا و كار و كسب
 شخصي هايويژگي و خوب كارآفريني رفتار كه است داخلي موفقيت عامل اين .است شده
 فوق ذاتي هايويژگي .شودمي شامل را نفس به اعتماد و كوشيسخت نوآوري، سطح يعني
 اعتماد از كه است كسي كارآفرين .سازدمي مايزمت مدير يا كارگر از را كارآفرين يك كه است

 و كشف را بازار هايفرصت تا است مايل و بوده برخوردار ريسك انجام براي نفس به
 خارجي محيط سوم، عامل .رساند انجام به سود و بالقوه منافع ازاي در را جديد هاينوآوري

 را هاتالش اين از حمايت امكان طمحي كارآفريني، فردي هايطرح بر عالوه .دهدمي نشان را
 و كسب موفقيت براي را مساعد هايزمينه تأسيسات و هازيرساخت .دهدمي قرار اولويت در
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 همواره ضعيف بازاريابي .دارد ارتباط بازاريابي با چهارم عامل .كندمي ايجاد روستايي كار
 .است شده تلقي وكارها كسب ةعمد مشكل عنوانبه

 و كسب موفقيت براي خارجي و داخلي عوامل كه داد نشان تجربي شكل هب مطالعه اين
 اين اساس بر ،بنابراين .باشدمي مهم است، شده تجسم روستايي كارآفرينان توسط كه كار

 محسوب كار و كسب موفقيت ةكنندتعيين خود ةنوببه خارجي و داخلي عوامل پژوهش،
 داده نشان مطالعه نتايج حال، اين با .كندمي قصد نيز روستايي كار و كسب براي و شوندمي

 در كوچك كار و كسب در موفقيت به كمك در داخلي عوامل از خارجي عوامل كه است
 ضروري داخلي عوامل كه است معني اين به مطلب اين .است ترمهم روستايي، مناطق

 نشان مطالعه ناي هاييافته .باشندنمي كافي كار و كسب موفقيت براي آنها اما هستند،
 عنوانبه مهارت آموزش هايزمينه در را خود محوري نقش فعال طوربه بايد دولت كه دهدمي

 و كسب شايستگي تقويت دوم خالقيت، و مهارت اول شامل كه كند ايفا روستايي كارو كسب
 محيط يك امكانات و هازيرساخت در گذاريسرمايه سوم تر،جدي آموزش طريق از كار

 محصول، ارتقاء لحاظ از پشتيباني بازار در مؤثر خدمات چهارم و محلي كارو كسب دمساع
 اسدي، و عرفاني از نقل به 2004 محمد؛ بن و (عبدالقادر باشدمي شبكه و بازار به دسترسي

1391(. 

 نظري مباني
 :كار و كسب اندازيراه فرايند
 كه است هاييفعاليت شامل عام، طوربه و مشغوليت از حالتي از است عبارت كار و كسب
 گيرد.مي بر در سود، كسب منظوربه را آنها فروش هدف با خدمات و كاالها خريد و توليد
 فاز آغاز 1فوركيد دارد؛ وجود متفاوتي نظرات كار و كسب اندازيراه فرايند شروع نقطه ةدربار

 بنگاه و باشد رسيده تماما به كار و كسب برقراري و ايجاد فاز كه داندمي وقتي را 2شروع
 با مواجه مستقيماً را خود كار و كسب صاحب و نمايد آغاز را خود توليد كار اقتصادي
 قانوني ايجاد از بعد مرحله اولين 3لوئيس و چرچيل بيند.مي كار و كسب در رقابت مشكالت

 بنگاه داشتننگه زنده مرحله اين در هدف كه دانندمي »داشتن وجود« ةمرحل را كار و كسب
 كه دانندمي »5گيريشكل« را كار و كسب اندازيراه ةمرحل 4رابينز و داج كهحاليدر است.

 6APCE گرفت. نظر در (واقعيت) شده ايجاد كار و كسب تا (پروژه) ايده بين را آن توانمي
 ةمرحل است، فرانسه در اقتصادي هايبنگاه ايجاد با ارتباط در تخصصي سازمان يك كه
 شروع و پروژه ريزيبرنامه ايده، توليد شامل مرحله اين نامد.مي 7ايجاد را اندازياهر

 ةمرحل از جزئي اندازيراه ةمرحل سازمان اين براي باشد.مي كار و كسب اندازيراه هايفعاليت

                                                                                                                
1. Fourcade 
2. start-up 
3. Churchil&Lewis 
4. Dodge&Robins 
5. Formation 
6. gance Pour Creation Enterprise 
7. Creation 
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 كه داندمي فروش اولين يا تقاضا اولين ثبت زمان را اندازيراه فاز شروع 1ساموت است. ايجاد
 بيافتد. اتفاق آن از قبل يا و باشد زمانهم بنگاه قانوني ثبت تاريخ با تواندمي زمان اين

 از را جديد اقتصادي بنگاه يك ندازيراه ةمرحل شروع نيز ايران كوچك صنايع سازمان
 و (آراستي داندمي بازار به محصول/خدمت ةارائ و كار و كسب افتتاح موقع تا ايده گيريشكل

 ).1382 همكاران،

 وكار كسب اندازيراه در بسترساز ملزومات
 مرور و 2كارآفريني جهاني بانديده مفهومي الگوي در كارآفرينانه چارچوب شرايط به استناد
 منجر كار، و كسب اندازيراه در كارآفرين رسانياري متغيرهاي تحليل براي گوناگون ادبيات

 است آمده 2ة شمار جدول در خالصه شكل به كه شودمي ملزوماتي و نيازها تعيين به
 ).1390 (زيودار،

 كار و كسب اندازيراه در بسترساز نيازهاي و ملزومات .1 جدول
 كارآفريني شرايط كارآفرينانه چارچوب شرايط

 مالي تأمين .1
 دولت هايسياست .2

 دولت هايبرنامه .3
 تربيت و آموزش .4

 توسعه و تحقيق انتقال .5
 تجاري و قانوني يهازيرساخت .6

 داخلي بازارهاي بودن باز .7
فيزيكي هايزيرساخت به دسترسي .8

 اجتماعي فرهنگي، هنجارهاي .9

 فردي عوامل .1
 شخصيتي هايويژگي �
شناختيجمعيت هايويژگي �

 خانوادگي عوامل .2
 خانوادگي منابع �
 خانواده هايحمايت �

 اجتماعي شبكه .3

 
 در كارآفرين موفقيت بر كار، و كسب اندازيراه احتمال تقويت منض يادشده، ملزومات

 .دهندمي سرعت وي براي نيز را مثبت نتايج به يابيدست و گذارده اثر وكار كسب اندازيراه
 كارآفريني، جهاني بانديده مفهومي الگوي براساس كارآفرينانه: چارچوب شرايط .1

 از: عبارتند كنندمي كمك جديد وكارهاي كسب ايجاد به كه كارآفرينانه چارچوب شرايط
 جديد هايشركت براي مشاركت اوراق و سهام مالي، منابع به دسترسي مالي: تأمين �

 ةهزين از زيادي سهم .هايارانه و ويژه مالي اعتبارهاي شامل تسهيالتي مانند رشد حال در و
 خانواده و وابستگان و دوستان ر،اعتبا فردي، اندازپس از شركتي هر اندازيراه در موردنياز

 در ريسك ةسرماي بودن دسترس در است. الزم نيز اوليه اضافه ةسرماي اغلب شود.مي تأمين
 كند.مي بازي اساسي نقش كارآفرينانه هايفعاليت رشد و پيدايش

                                                                                                                
1. Sammut 
2. Global Entrepreneurship Monitor 
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 اين و است مندقانون آنها اجراي و مالياتي هايسياست كه ميزاني دولت: هايسياست �

 .كنندمي دلسرد يا تشويق را رشد حال در يا جديد هايشركت ها،سياست اين كه
 درحال و جديد هايشركت به كمك براي مستقيم هايبرنامه ئةارا دولت: هايبرنامه �

 .روستايي و شهري استاني، ملي، دولت سطوح ةهم در رشد
 كارآفريني هايمهارت آموزش، با كه شدهآشكار خوبيبه مهم اين تربيت: و آموزش �

 بيان عصر اين در مديريت علم پردازاننظريه از يكي عنوانبه دراكر پيتر است. انتقال قابل
 وراثتي بگوييم كه نيست چيزي مرموز، چيز يك نه و است جادو نه كارآفريني كه داردمي

 رمعيا از منظور شود. آموخته تواندمي كه هارشته ساير كنار در است ايرشته بلكه بوده،
 كارهاي و كسب مديريت يا اندازيراه ةزمين در آموزش به كه است حدي الگو، اين در آموزش
 هاآموزش اين عمق و ارتباط آموزشي، هاينظام در رشد حال در يا جديد متوسط، و كوچك

 .شود توجه و تأكيد رشد، حال در يا جديد كوچك، وكارهاي كسب مديريت يا ايجاد در
 هايفرصت ايجاد به منجر ملي ةتوسع و تحقيق كه ميزاني عه:توس و تحقيق انتقال �
 جديد و رشد حال در متوسط و كوچك هايشركت كه اين و شودمي جديد كارهاي و كسب

 هايفناوري به يابيدست براي اقدام توانايي از يا و دارند دسترسي توسعه و تحقيق نتايج به
 هستند. برخوردار نوين

 ديگر و حسابداري تجاري، و خدماتي هايمؤسسه تجاري: و قانوني هايزيرساخت �
 .كنندمي فراهم را جديد وكارهاي كسب رشد امكان كه قانوني نهادهاي و هاخدمت
 و پايدار تغييرهاي از مانع تجاري مقررات كه ميزاني داخلي: بازارهاي بودن باز �
 حال در و جديد هايشركت جايگزيني و رقابت بستر و نشده كارها و كسب مجدد استقرار

 .كندمي فراهم را مشاوران و خرد پيمانكاران كنندگان،عرضه جاي به رشد
 تجهيزات، ها،ارتباط فيزيكي، منابع به دسترسي فيزيكي: هايزيرساخت به دسترسي �
 .رشد حال در و متوسط و كوچك جديد، هايشركت براي مناسب قيمتي با فضا و زمين

 موجود، اجتماعي و فرهنگي هنجارهاي كه ميزاني اعي:اجتم و فرهنگي هنجارهاي �
 هايفعاليت يا كار و كسب جديد هايشيوهة ارائ به منجر دارد امكان كه را فردي هايفعاليت

 .(Reynolds Hay& Camp, 2010)كندنمي سركوب يا و كرده تشويق شود اقتصادي
 و بوده كارآفرين به ختصم كه است عواملي از دسته آن شامل كارآفرين: شرايط .2
 براي كار و كسب آميزموفقيت اندازيراه در را الزم توانمندي و انگيزه محرك، هاياهرم بسان

 شامل: كه كند.مي فراهم وي
 و شناختيروان عوامل كه كنندمي تأكيد كارآفريني در بسياري مطالعات فردي: عوامل

 تحريك مستقل كار و كسب يك أسيست در را فرد كه دارند وجود خاصي شناختيجمعيت
 از: عبارتند عوامل اين ترينعمده كنند.مي

 اين ادبيات در متعددي شخصيتي هايويژگي به شخصيتي: هايويژگي -الف
 از: عبارتند شده تأكيد آن بر توالي به كه ها آن ترينمهم و شده اشاره حوزه
 شناخت .شودمي گفته مناسب حال، عين در و نو ايده آفرينش فرايند به خالقيت: �
 از وسيعي ةگستر دهيشكل در خالقيت است. خالقيت فرايند از بخشي نيز فرصت

 .كندمي ايفا را عمده نقش كارها و كسب و خدمات محصوالت،
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 احتمال باشد، باالتر فرد يك در مخاطره پذيرش ظرفيت قدر هر پذيري:مخاطره �
 .شودمي افزون وي توسط نيز مستقل كار و كسب اندازيراه

 پيگيري باشد، بيشتر شدن مستقل به فرد يك تمايل قدر هر استقالل: به تمايل �
 .يابدمي افزايش او در نيز كارآفرينانه مقاصد
 مساوي درآمدهاي از چنداني رضايت بالقوه، كارآفرينان باالتر: درآمد كسب به تمايل �

 و كسب يك تأسيس براي تمايل سوي به را آنها رضايت، نبود اين .ندارند عادي افراد درآمد با
 .دهدمي سوق جديد كار

 بخشي عنوان به قطعيت نبود پذيرفتن از است عبارت ابهام تحمل قدرت ابهام: تحمل �
 مستقل فعاليتي آغاز به تمايل و محيط ةدربار ناقص دانشي با حيات ةادام توانايي زندگي، از

 .خير يا شد خواهد موفق آيا بداند شخص آنكهبي
 كارآفرينانه هايفعاليت ةكلي با تجربي شكل به عامل اين دروني: كنترل مركز �

 توانايي، كنترل در پيامدها و نتايج كه دارند باور دروني كنترل مركز با افراد .است درارتباط
 اين .گيردمي شكل آنها خود كنترل با هاپيشرفت و هاشكست و بوده آنها مهارت و تالش

 نتايج بيروني و محيطي نيروهاي كه دارند اعتقاد بيروني كنترل مركز با افراد كه است درحالي
 ندارد. نتايج دهيشكل در چنداني نقش آنها دانش و مهارت تالش، و دارند كنترل در را

 سرنوشت، به را شكست يا موفقيت و هستند دروني كنترل مركز داراي كارآفرينان بيشتر
 .دهندنمي نسبت شابهم نيروهاي يا و اقبال

 موفقيت براي عالي استانداردهاي در كار انجام به تمايل از است عبارت طلبي:توفيق �
 هاياقدام كه افرادي در توفيق به نياز دهدمي نشان هاپژوهش نتايج رقابتي. هايموقعيت در

 .است باالتر كنند،مي آغاز را خود اقتصادي
 شوند:مي بنديدسته زير شرح به هاويژگي ناي شناختي:جمعيت هايويژگي -ب
 سطح كه دهدمي نشان مديران و كارآفرينان تحصيالت سطوح ةمقايس تحصيالت: �

 خود، تحصيالت باالتر سطح موجب به مديران .است مديران از ترپايين كارآفرينان تحصيالت
 نيازي تا شود عاملي خود كه آورند دستبه را بهتري بخشرضايت مشاغل بتوانند دارد امكان
 نكنند. احساس مستقل كار و كسب يك اندازيراه براي

 اوليه ةانگيز كارآفرينان، از بسياري در كه است عواملي از والدين شغل والدين: شغل �
 قبل از آنها چراكه كند،مي فراهم را خاص كارهاي و كسب آميزموفقيت اندازيراه و انتخاب

 و كسب محتواي با دارد امكان حتي گاه و داشته قرار خويش نوالدي هايفعاليت جريان در
 باشند. داشته عاطفي وابستگي نوعي نيز يادشده كار

 سالگي 50 تا 20 سنين بين كارآفرينان درصد 88 شده،انجام هايمطالعه در سن: �
 .اندداشته قرار سالگي 40 تا 20 سنين بين آنها از درصد 65 كه اندكرده آغاز را خود فعاليت

 20 اواخر كارآفريني، براي زمان بهترين شايد كه گفت توانمي ها،پژوهش اين به توجه با
 از ةاولي و الزم هايبهتجر ميان تعادل سنين اين در كه چرا باشد، سالگي 40 اوايل تا سالگي

 جودو نيز هايياستثنا البته .شودمي ايجاد ديگر سوي از خانوادگي هايوليتئمس و سو، يك
 شروع را خويش كار سال 60 تا 50 باالي سنين در برخي و جواني سنين در برخي .دارد
 ند.شومي نيز موفق و كنندمي
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 خود شغل از فرد شدن دور اصلي علت نارضايتي قبلي: شغل(مشاغل) از نارضايتي �

 ترك را رخويشكا كه داردمي وا را او تنها نه قبلي شغل از نارضايتي كارآفرين، مورد در .است
 ديگر جايهيچ در كاركردن كه دهدمي شكل وي در نيز را عقيده اين حتي گاه بلكه كند،
 فعاليت موفقيت در دارد امكان چنينهم قبلي شغل از نارضايتي بود. نخواهد كنندهءارضا

 ).1383 (احمدپور، باشد اثرگذار غيرمستقيم طوربه جديد
 ممكن را شركت تشكيل كه است عواملي تأثيرگذارترين از يكي نقش: الگوي �

 و دهيد قرار مشابه فعاليت در را خودتان كندمي كمك ديگر فردي موفقيت ديدن سازد.مي
 به راجع كارآفرينان كه است هاييپاسخ ترينرايج از يكي اين و كنيد. عمل ترموفق حتي
 »توانممي هم من پس توانسته، ديگري اگر« كه كنندمي مطرح جديدشان فعاليت آغاز ةانگيز

 ).1385 ، پيترز و (هيستريچ
 شوند:مي تقسيم زير دسته دو به عوامل اين خانوادگي: عوامل

 آغاز در ويژهبه كه است عواملي جمله از خانواده، مالي منابع خانوادگي: منابع  -الف
 .دارد حياتي نقش وكار كسب گيريشكل

 و همسر خانواده، از دوري نيازمند اغلب كارآفرينانه يهافعاليت خانواده: پشتيباني -ب
 بوده جديد وكار كسب به تعهد دليل به خانواده محفل از مدت طوالني هايغيبت و فرزندان

 عامل تواندمي وي از كارآفرين خانواده نكردن يا كردن پشتيباني كه است روشن و
 .(Dyer,2002) باشد كار و كسب موفقيت در سازيسرنوشت
 با وي هايتعامل و روابط شامل عمده طوربه كارآفرين اجتماعي شبكه اجتماعي: شبكه

 موجود وكارهايوكسب هاسازمان ها،تشكل افراد، دوستان، جمله از گوناگوني اقشار و هاگروه
 دسته آن بر داللت كارآفرين اجتماعي ةشبك .است دولتي بخش و خصوصي) (بخش

 و كسب دهيشكل ضروري منابع تأمين به آن با و دارد ديگران با رينكارآف كه دارد ارتباطاتي
 كارآفرينان .پردازدمي مالي منابع و بازار دانش اطالعات، به موقع به دسترسي جمله از كار

 دستبه اجتماعي هايشبكه همين مجاري از نيز را توزيع هايشبكه به دسترسي و پشتيباني
 اين از آمده دستبه هايتعامل كه هستند ارتباط در هاييسازمان و افراد با آنها .آورندمي

 2011 ,( شودمي آنها شركت بقاي و اطالعات منابع، به دسترسي گسترش به منجر هاارتباط
Lindstrand, et al.(  

 كار و كسب شروع ملزومات بسترسازي و ايحرفه و فني هايآموزش
 بر عالوه آموزشي هايبرنامه اجراي اما ،است فرد رفتار در تغيير ايجاد كلي طوربه آموزش

 اجتماعي، تحرك كارايي و وريبهره افزايش جمله از ديگري مزاياي رفتاري مثبت تغييرات
 ةپيشرفت جوامع ،لذا داشت. خواهد پي در را نوآوري و خالقيت گسترش شغلي، پيشرفت
 بازار در نيروها اين جذب و مختلف يهارشته و هاتخصص در انساني نيروي آموزش با امروزي

 و علمي تحوالت سريع رشد ).1382 (محمدي، دارند امور ةجانبهمه پيشبرد در سعي كار
 است كرده تبديل مهم بسيار ابزاري به آموزش فرايند در را مهارتي هايآموزش تكنولوژيك،

 با مهارتي هايشآموز است. سهيم اجتماعي و فرهنگي اقتصادي، ةتوسع كردن مردمي در كه
 و فني آموزش ).1384 فرهاديان،( دارد كار و سر اشتغال براي آنها سازيآماده و مردم
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 كار،بازار و آموزش ميان مشاركت و ارتباط تقويت كار،بازار و آموزش ميان است پلي ايحرفه
 و هاآگاهي يشافزا با عملكرد استاندارد به دستيابي كه دهدمي كاربازار به را اطمينان اين

 مراحل از يكي و است پذيرامكان ايحرفه و فني آموزش هايدوره طول در آنان هايمهارت
 ). Unesco ,2001( است عمل به آموزش از انتقال ةمرحل حياتي و ثرؤم بسيار

 ارزشمندي بسيار امكانات از كه است، تربيتي روش يك خود ايحرفه و فني آموزش
 و گذردمي مشاغل طريق از تربيت راه ها،ديدگاه برخي طبق واقع در است، برخوردار
 اين بر باشد كار و كسب يك اندازيراه ملزومات بسترساز تواندمي ايحرفه و فني هايآموزش
 اصل .2 ،تخصص كسب اصل .1 از: اندعبارت كه شودمي استنتاج آموزشي اصل سه اساس

 اصول همين اساس بر ايحرفه و فني هايموزشآ كه شخصيت. رشد اصل .3 ،قوا پرورش
 كند.مي فراهم جوانان در را اشتغاليخود و كار و كسب اندازيراه هايزمينه

 كه است اين ايحرفه و فني آموزش قطعي و مهم وظايف از يكي تخصص: كسب اصل
 در هاابليتق و هاشناخت ها،دانش كسب به ايحرفه هدفمند تعليمات طريق از كارآموزان

 و شغلي وظايف ثمربخش انجام براي وسيع طوربه و گردند نائل معين شغل و حرفه يك
 ضروريات از كه اي،حرفه هايمهارت و  شغلي دانش ترتيب اين به شوند. آماده آينده ايحرفه
 مواد و محتوا حجم و دامنه آيد،مي حساب به نيز حرفه و كار صحيح و درست اجراي قطعي
 .نمايدمي مشخص نيز را تخصص كسب اصل مرزهاي همزمان و درسي

 (اصطالحاً مهارت و شناخت كسب روش بر قوا پرورش اصل طرفداران قوا: پرورش اصل
 قوا پرورش اصل تحقق براي دارند. تأكيد است) گرديده معروف آموزشي گراييروش به

 ديگر اصل دو رعايت كنار در ايحرفه و فني هايآموزش هوشمند ريزيبرنامه دارد ضرورت
 اين .دهد قرار مدنظر را قوا پرورش اصل همزمان شخصيت)، رشد و تخصص (كسب آموزشي

 و ذهني جسمي، قواي ةهم بايد ايحرفه و فني هايآموزش در كه بود خواهد معنا بدان
 تشخصي رشد و حفظ براي كارآموز كه قوايي گيرند، قرار توجه مورد كارآموز اخالقي عاطفي
 است. نيازمند آنها به اجتماعي، و شغلي زندگي هايموقعيت در خصوصبه خود، انساني

 بايد ايحرفه و فني هايآموزش كه است معنا اين به اصل اين شخصيت: رشد اصل
 و كار هر خود، تشخيص و شناخت اساس بر كه طوريبه سازند، مصمم و توانا را كارآموزان

 ).Schlieper,1964( دهد انجام صحيح و درست شود،مي محول او به كه را ايوظيفه
 مأموريت« عنوان تحت كليدي هايصالحيت ديدگاه پيرامون بحث در هم، ديگر جايي در
 و هابردانش تسلط .1 اند:شده بنديطبقه مقوله پنج به آنها »ايحرفه و فني تربيت و تعليم

 .3 ،شناختي حيطهدر (روشي) صوري ايهتوانايي .2 ،تخصصي) (محتواي مادي هايمهارت
 هايتوانايي .5 و شخصي هايتوانايي .4 ،حركتي رواني ةحيط در صوري هايتوانايي

 و قوا پرورش اصل با سوم و دوم هايمقوله و تخصص كسب اصل با اول ةمقول .اجتماعي
 ).Schelten, 2004( اندانطباق قابل شخصيت رشد اصل با پنجم و چهارم هايمقوله

 نيازهاي بسترسازي از مفهومي مدل ةارائ به شودمي ارائه زير در كه )1(ة شمار نمودار در
 .Feldman, 2004)( است شده اشاره ايحرفه و فني آموزش در كار و كسب شروع آموزشي
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  ايحرفه و فني آموزش در كار و كسب شروع آموزشي نيازهاي بسترسازي مدل .1 نمودار
 
 و فني آموزش در كارآفريني ترويج و آموزش اهداف از يكي :هاانگيزه تحريك -1
 باشند.مي كارآفرينانه خصوصيات داراي كه است افرادي در هاانگيزه تحريك اي،حرفه

 زا آنها برانگيختن و زمينه اين در دادن آگاهي و خود هايتوانايي از افراد اين شناخت
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 به ميل قبيل: از هاييانگيزه تحريك است. كارآفريني آموزش جهت در وظايف تريناصلي
 چيزهاي ساختن به تمايل شغلي، رضايت به احتياج طلبي،استقالل طلبي،توفيق ثروت، كسب

 و دارد را لياقتش كه اجتماعي پايگاه در فرد نگرفتن قرار -موجود هايشيوه نداشتن قبول نو،
 عقيده نظرانصاحب گيرد. قرار شدن كارآفرين مسير در فرد كه شودمي موجب آن، نظاير
 فردي شخصيت ةدهندتشكيل عناصر بر عالوه افراد، براي كارآفرينانه هايانگيزه كه دارند

 براي گيريتصميم بنابراين، دارد. بستگي نيز كار و فعاليت نوع و محيطي عوامل به كارآفرين،
 اين از مجموعه يك است. عامل چند متقابل تأثير ةنتيج كارآفرين، يك عنوانبه كردن رفتار

 مجموعه مربوط، تجاري محيط فرد، شخصي محيط فرد، شخصي خصوصيات شامل عوامل
 از خود درك فرد عالوه، به است. عملي و پذيرامكان تجاري ةايد يك وجود و فرد اهداف

 ميان ةرابط به فرد سپس كندمي مقايسه ،دارد ذهن در كه انتظاري با را احتمالي پيامدهاي
 هنگامي نمود، خواهد توجه انتظار مورد پيامدهاي و كرد خواهد پياده كه ايكارآفرينانه رفتار

 تقويت كارآفريني رفتار روند، فراتر هم آن از يا و باشند داشته مطابقت انتظارات با پيامدها كه
 (احمدپور، دهد ادامه خود كارآفرينانه رفتار به تا نمايدمي پيدا انگيزه فرد و شده مثبت
1383.(  
 و شناختيروان هايگزينه به برخي كارآفرين، هايويژگي تعيين در ها:ويژگي پرورش -2

 رفتارهاي و هافعاليت به گروهي و پردازندمي كارآفرين شخصيتي و فردي خصوصيات
 شدن كارآفرين براي مهم هاييويژگ اما .كنندمي توجه محيط در وي عملكرد و كارآفرين

 افراد برخي است. ضروري افراد در هاييخصيصه چنين پرورش رو اين از است. اكتسابي فرد
 آنها هايويژگي پرورش و هاانگيزه تحريك براي زمينه كه يابندمي پرورش هاييمحيط در

 موفقيت با غلبا ،نمايند شروع را كاري و كسب افراد اين كه صورتي در ،لذا .است فراهم
 پرورش رو، اين از .ندارند قرار هاييمحيط چنين در مردم بيشتر اما بود. خواهد همراه
 طيف هاويژگي اين است. الزم افراد براي آموزشي هايبرنامه طريق از نياز مورد هايويژگي

 پذيري،ريسك نگري،آينده خالق، تفكر همچون مواردي كه شودمي شامل را ايگسترده
 كنترل مركز و ازخودگذشتگي تمركز، شناسي،فرصت نفس، به اعتماد ابهام، تحمل رتقد

  گردد.مي شامل را دروني
 نيازمند كارآفرينانه فعاليت يك ايجاد براي افراد :كارآفريني هايمهارت و دانش -3

 رسند.ب موفقيت به وكار كسب ايجاد ابتكارات ءارتقا در بتوانند تا هستند متفاوتي هامهارت
 كسب تأييد و توجيه براي بنگاه هايتوانايي در احتماالً كه را تغييراتي و بنگاه آينده بايد آنها

 ديگر و بازارها راهبرد، درك نيازمند توانايي اين كنند. بينيپيش دهند،مي رخ كار و
 و كسب نكارآفرينا هايتوانايي و شايستگي ءارتقا در حياتي عوامل است. بنگاه هايتوانمندي

 و تجارب ةاشاع توانايي اوليه، مراحل در سازيشبكه توانايي  از: عبارتند كوچك كارهاي
 به دسترسي توانايي اشتباهات، تشخيص توانايي گذشته، راهبرد انعكاس توانايي ها،فرصت
 اين در ،كلي طور به كارآفرينانه. تيم از بخشي عنوان به بيروني اعضاي جذب توانايي و منابع

 كار سپس و تأسيس مقدمات ابتدا معموالً كارآفرينان كه، گفت چنين توانمي خصوص
 ايجاد فرايند در مرحله سه ،بنابراين كنند.مي سپري را توسعه فعاليت نهايت در و تأسيس

 و تأسيس ةمرحل مقدماتي، ةمرحل يا تأسيس نيازپيش ةمرحل شامل، كه دارد نقش كارآفريني
 كه است اين مهم ةنكت اما ).1387 مقيمي، و (احمدپور باشندمي هتوسع يا ايجاد ةمرحل
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 مهمي گام تواندمي ايحرفه و فني آموزش كه هستند اكتسابي هامهارت اين از اعظمي بخش

 بردارد. آنها آموزش در
 افراد در توانايي ايجاد بر وهعال( ايحرفه و فني هايبرنامه در كارآفريني گنجاندن از هدف

 شرح به تريگسترده برونداد تواندمي جديد) كارهاي و كسب گيريشكل و كارآفريني جهت
 باشد: داشته زير

 .آميزمخاطره هايفعاليت انواع ضعف و قوت نسبي نقاط درك �
 عواملي و اقتصادي هايفرصت ارزشيابي و شناسايي براي ممكن هايروش شناخت �
 .گردندمي قيتخال مانع يا حمايت باعث كه
 .فرايند ةتوسع و ايجاد ريزي،برنامه و كارآفرينانه فرايند ركد �
 ميان هايتيم در كاركردن و سازماندهي دهي،شكل هايتوانايي ةتوسع و پرورش �

 .ايرشته
 .جديد شركت يك ايجاد جهت عمومي هاياستراتژي داشتن �
 .كارآفرينانه رفتار يك عمومي هايويژگي شناخت �
 .نوپا شركت يك ايجاد و نوآوري در شكست و موفقيت كلي عوامل شناخت �
 .منابع كسب و ارزشيابي شناسايي، فني دانش �
 همكاران، و (عارفخاني جديد وكار كسب طرح يك ةارائ و ايجاد به مربوط امور درك �

1391(. 
 كار و كسب يك تأسيس شروع با ارتباط در اساسي اصلي تواندمي ايحرفه و فني آموزش

 هايمهارت ةتوسع همچنين و آن اكتساب و دانش انتقال رود،مي انتظار آن ةوسيلبه كه باشد
 اساسي اصل اين توانمي شوند. بالقوه كارآفرينان اثربخشي و كارايي افزايش باعث كارآفرينانه

 شود كوچك كارهاي و كسب و مديريت براي افراد سازيآماده شامل تا داد گسترش را
(Mallon, & Cohen, 2001). 

 گيري نتيجه
 شناخته كشورها رقابتي مزيت عنوانبه كارنيروي مهارت و دانش كه كنوني شرايط در
 .است ناپذيراجتناب ضرورتي كشور اقتصاد ةتوسع براي مهارتي هايآموزش ةتوسع ،شودمي

 نقش آن ةتوسع و مهارتي هايآموزش ةارائ متولي عنوانبه ايحرفه و فني آموزش سازمان
 در ضعف مهارتي، و عملي آموزشي هايدوره اجراي با و دارد كشور ةتوسع در هميم بسيار

 و تعليم براي الزم هايزمينه ايجاد با سازمان اين .دهدمي پوشش را دانشگاهي هايآموزش
 در شغلي مهارت ارتقاء بازآموزي، آموزي،حرفه به عالقمند و مستعد جوانان و نوجوانان تربيت

 دستيابي توجيهي، طرح ةتهي و آموزش مانند: آنان خوداشتغالي نيازهاي و تملزوما برآوردن
 تأثير ... و بازاريابي اصول اي،حرفه و فني گواهينامه با خوداشتغالي هايوام و تسهيالت به
 كارآموزان اين توسط كار و كسب اندازيراه امكان ملزومات اين سازيفراهم با دارد. سزاييهب

 تنوع زنند.مي خوداشتغالي به دست پايدارتري شرايط در و آگاهانه آنها و ودرمي باالتر
 همچنين صنعتي، و علمي هايپيشرفت و تغييرات با راستا هم مهارتي، مختلف هايدوره

 حد تا پيشرفته هايمهارت اجراي در منطقه، نياز گرفتن نظر در و هاآموزش اين بودن روزهب
 به اعتماد ةروحي بهبود به منجر مهارتي و فني هايدوره كنار در نيكارآفري آموزش با امكان
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 وضعيت ارزيابي كار، و كسب سنجيامكان مهارت و دانش كار، و كسب ايجاد به تمايل و نفس
 .گرددمي جديد كار و كسب ةتوسع براي ريزيبرنامه و موجود

 پيشنهادات
 در نيازآفريني و نيازسنجي اساس بر را دخو پويايي بايد ايحرفه و فني هايشآموز �

 جامعه نيازهاي و عطش و باشد داشته جامعه بطن در را خود كارايي تا كند حفظ جامعه
 مستمر نيازسنجي سازد. برطرف كشور توليدي نيازهاي و اقتصادي هايحوزه در ويژههب را
 استاني اشتغال و يشآما اسناد بر تكيه با و مناطق در شدهشناسايي عوامل به توجه با

 به نهايت در و داده افزايش كار بازار با را شدهارائه مهارتي هايآموزش تناسب تواندمي
 شود. منجر خوداشتغالي بسترسازي

 پيوند و ايحرفه و فني هايآموزش با آكادميكي و علمي هايآموزش بين ارتباط ايجاد �
 صنعت. و علم بين

 امر در بيشتر مشاركت براي آزاد هايموزشگاهآ و خصوصي بخش به بخشيدن تحرك �
 ها.آموزش اين كيفيت بردن باال و آموزش

 با ايحرفه و فني كارآموزان خوداشتغالي جشن و مهارت ملي مسابقات مثل هاييبرنامه �
 يابد. اشاعه بصري، و سمعي و گروهي هايرسانه در بيشتري انعكاس و تبليغات

 را كارآموزان بيشتري جديت و فعاليت با ايحرفه و فني آموزش مراكز در مشاوره واحد �
 كسب اندازيراه ملزومات برآوردن و شناسايي و اشتغالي خود سمت به را آنان و راهنمايي

 كند. كمك كار و

 منابع
 پـرديس،  انتشـارت  .الگوهـا  و نظريـات  تعاريف، كارآفريني: ).1383( محمود دارياني، احمدپور

 .تهران پنجم، چاپ
 و كسـب  صـاحبان  آموزشـي  نيازهاي بررسي ).1387( محمد سيد مقيمي، محمود. حمدپور،ا

 سـال  كـارآفريني،  ةتوسـع  ةنامـ فصل راهكارها. و نيازها ايران: متوسط و كوچك كارهاي
 اول. ةشمار اول،

 تحليـل  و تجزيـه  ).1382( بابـك  لطفعلـي،  و شـهرزاد  روحـاني،  مهسان. بهنود، زهرا. آراستي،
 ةكـرد تحصـيل  زنـان  توسط كارآفرينانه كارهاي و كسب اندازيراه فرايند بر مؤثر عوامل
 تهران. مدرس. تربيت دانشگاه كشور، عالي آموزش نظام و اشتغال همايش اولين ايراني.

 فنـي  هايآموزش ارزشيابي ).1390( عادل سليماني، و خوشقدم خالدي، عبدالحميد. زن، پاپ
 شناسيجامعه پژوهشي علمي ةنامفصل دستي.صنايع ةنزمي در روستايي زنان ايحرفه و

 .21 ص سوم، ةشمار دوم، سال زنان،
 مهـارتي  و ايحرفه و فني هايآموزش نظام تطبيقي ةمقايس ).1391( عبداله ازغندي، خاكسار

ــمي ــران رس ــا اي ــي ب ــورهاي از برخ ــق كش ــا. موف ــه دني ــايت از برگرفت ــي س  فرهنگ
http://khaksarabdollah.blogfa.com/9103.aspx خرداد). يكم و (سي 

ــم زاده،زينلـــي لـــيال. زاده،زينلـــي ــارآفرينيمهـــارت ).1391( اعظـ ــره و آموزي،كـ  وريبهـ
 بنيـان، دانـش  كارهـاي  و كسـب  مـديريت  و كارآفريني ملي كنفرانس آموختگان.مهارت

   ان.مازندر دانشگاه
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 و كوچك كارهاي و كسب اندازيراه در گرتسهيل عوامل بندياولويت ).1390( مهدي زيودار،

 ةتوسـع  ةمجلـ  فـازي.  محـيط  در هـا قضـاوت  تركيبـي  مقدار روش از استفاده با متوسط
 .186 -167صص يازدهم، ةشمار سوم، سال كارآفريني،

 اصفهان استان سال 28 تا 18 انجوان جذب بر مؤثر عوامل بررسي ).1385( عليرضا شيرواني،
ـ  و ايحرفـه  و فنـي  هـاي آمـوزش  فرآگيري جهت  طـرح  جـذب.  در بهبـود  راهكـار  ةارائ

 .اصفهان استان ايحرفه و فني آموزش كل ةادار پژوهشي،
 مدرسـان  روش و شخصـيت  اثرگـذاري  بررسـي  ).1389( محمدرضا يكتا، زارع كامبيز. طالبي،

 ةتوســع ةمجلــ جديــد. وكــار كسـب  انــدازيراه در اندانشــجوي انگيــزش بــر كـارآفريني 
  .115 -95 صص هفتم،ة شمار دوم، سال كارآفريني،

 و فنـي  هـاي آمـوزش  اثربخشـي  ).1391( مليحـه  اختري، و حسين بابايان، مهدي. عارفخاني،
 راهكارهـاي  ملي همايش دانشگاهي. آموختگاندانش در كارآفريني شكوفايي بر ايحرفه
  بجنورد. ايراني، ةسرماي و كار از حمايت ،ملي توليد ءارتقا

 كوچـك  هايبنگاه موفقيت بر مؤثر عوامل بندياولويت ).1391( الهام اسدي، عليرضا. عرفاني،
 .29ة شمار ياس، راهبرد ةمجل اي.شبكه تحليل روش از استفاده با ايران متوسط و

 انسـاني.  منابع ةتوسع در ايحرفه و فني هايآموزش تأثير بررسي ).1384( همايون فرهاديان،
 مازندران. ايحرفه و فني كل ةادار انتشارات

 بـازار  ةنامهفته بازاركار. نياز اساس بر فني هايآموزش ةتوسع ضرورت ).1387( منيژه كريمي،
 مهر).29( 402 ةشمار كار،
 تهران. ايران، روستايي ةتوسع ةمؤسس انتشارات كشاورزي. آموزش ).1382( موحد محمدي،

 و بخـش فـيض  عليرضا ةترجم اول، جلد كارآفريني، ).1385( مايكل پيترز، و رابرت هيستريچ،
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 كارهاي و كسب ةتوسع و ايجاد مين مالي،أچگونگي ت بررسي
استان  اقتصادي رشد (مشاغل خانگي) و اثرآن بر كچكو

 چهار محال و بختياري
 1شهرام كوهيان 

 2نوراهللا سعيدي
  3سيامك حيدري

 چكيده
دهد درصدد هستند كه خود را با تغييراتي كه در اطراف آنها رخ ميمعموالً ها سازمان

از استفاده سازي، سازمان كوچك كارگيري فرايند، مثالً از طريق بههندتطبيق د
دهد كه به اين امر استفاده از منبع هاي ديگر را افزايش ميمحصوالت و خدمات شركت

موجب  طراحي مجدد فرايند كار براي . كه اين كار سپاري) گويندخارجي (برون
 ةتوسعبراي  قدرتمندي از ابزارهاي عنوان يكسپاري بهبرون .شودافزايش توليد مي

هاي اخير مورد توجه مديران و مسئوالن سال وري درها و ارتقاء بهرهسازمان
سازي سازمان اي براي كوچكعنوان وسيلههاي دولتي قرار گرفته است و بهسازمان

جا و در نظر داشتن مزايا و صحيح و بهة مطرح شده است؛ كه درصورت استفادمادر 
چه در تواند نقش بزرگي در پيشبرد اهداف سازمان ايفا كند. چنانآن مي معايب

يك از منافع استفاده از اين ابزار قدرتمند دقت و تأمل كافي صورت نگيرد، نه تنها هيچ
ناپذيري بر منافع ها و خسارات جبرانشود، بلكه آسيبمورد انتظار حاصل نمي
به بعد  1990هاي ها در سالهاي سازمانژگييكي از وي شود.بلندمدت سازمان وارد مي

هايي كه به بسياري از مديران سازمان ةسپاري بوده است. به عقيدپرداختن به برون
، تمركز بر هاسپاري نتايجي مانند كاهش هزينهاند؛ برونسپاري پرداختهبرون

 ها را به دنبال دارد. اي) و افزايش دارائيهاي كليدي (هستهشايستگي
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 مقدمه
هاي كوچك، افزايش توليد، افزايش صادرات، تأمين قطعات و سرمايه ايجاد اشتغال، استفاده از

 ةها كاركرد ديگر، از جمله اهداف توسعاي مورد نياز كارخانجات بزرگ و دهكاالهاي واسطه
رود. در اين ميان ايجاد ارتباط افقي و عمودي بين شمار ميهصنايع كوچك و متوسط ب

اي توسط صنايع كوچك و هاي منطقهها با استفاده از مواد اوليه، ايجاد تعادلصنايع و بخش
(نبوي چاشمي و  اتكائي صنعتي را تسهيل خواهد كردمتوسط محققاً رسيدن به خود

 موتور عنوانبه 1متوسط و كوچك يهاركا و كسب ايجاد و كارآفريني). 1391منصوريان، 
 كه آنجا از د.دارن جوامعة توسع فرآيند در اساسي نقش ،اجتماعي و اقتصادي ةتوسع ةمحرك
 گرفت، براي ناديده هاكشور اقتصادي رشد در را متوسط و كوچك هايبنگاه اثر تواننمي

 و كرده مدتبلند يهاريزيبرنامه و گذاريسياست به اقدام هاكشور ،امر اين در بودن يشروپ
 و كوچك يهاكار و كسب ةسازند تانسيلپ از تا آورندمي وجودبه را شرايطي و هامشوق

دست آوردن وجوه مورد نياز براي هب. كنند استفاده ايدارپ رشدي به رسيدن براي متوسط
ه است. عنوان يك چالش براي كارآفرينان مطرح بودهاندازي كسب و كارها، همواره براه
به طول انجامد و كارآفرينان را از  هادست آوردن وجوه مورد نياز ممكن است ماهيند بهآفر

بنابر تعاريف و فوايدي كه از كسب و كارهاي مديريت كسب و كارها منصرف كند.  ةحرف
مين سرمايه يكي از أت )1382خالقي، ع. (است.  ذكر شده ها) و اهميت آنSMEsكوچك (

باشد. مي هاهاي اساسي صاحبان بنگاهاقتصادي و يكي از چالش ةي توسعشروط الزم برا
ي هادليل نقش جغرافيائي و استراتژيكي كشور در منطقه و از طرفي بر اساس ظرفيتهب

هاي توانيم با مشخص نمودن روشمي ،گذاري كه در كشور داريماقتصادي، مالي، سرمايه
با گذاران و كاران و سرمايهها به صنعتاين راهمين مالي در صنايع كشور و شناساندن أت

توان منابع مالي گوناگوني را براي ببازار مالي و ترويج ابزارهاي موجود در اين بازارها   ةتوسع
انداز مورد نظر و در رسيدن به چشم كارآفرينان و مالكان كسب و كارهاي كوچك فراهم آورد

 ياري نمود.

 ي پژوهشهاسؤاالت و فرضيه
 ف) سؤاالتال �

شده در استان از ديدگاه اي برگزارهاي فني و حرفهترين نقاط قوت دورهمهم .1
 كارآموزان كدامند؟

اي برگزار شده در استان از ديدگاه هاي فني و حرفهترين نقاط قوت دورهمهم .2
 كارفرمايان كدامند؟

 ؟اي از ديدگاه كارآموزان كدامندهاي فني و حرفهترين نقاط ضعف دورهمهم .3
 اي از ديدگاه كارفرمايان كدامند؟هاي فني و حرفهترين نقاط ضعف دورهمهم .4
 هاب) فرضيه �

 بين ارزشيابي عملكرد كارآموزان زن و مرد تفاوت وجود دارد. .1

                                                                                                                
1. Small and Medium Enterprise 
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 بين ارزشيابي عملكرد كارآموزان بر حسب تحصيالت آنان تفاوت وجود دارد. .2
 شي رابطه وجود دارد.آموز ةبين ارزشيابي عملكرد كارآموزان و طول مدت دور .3
 بين ارزشيابي عملكرد كارآموزان و وضعيت شغلي آنان تفاوت وجود دارد. .4
 ،انداي كه بعد از آموزش شغل پيدا كردهديدهارزشيابي عملكرد كارآموزان آموزش .5

 اند.متفاوت از آنهايي است كه قبل از آموزش شاغل بوده
 .ل زن و مرد متفاوت استاز نظر كارآموزان شاغ هاارزشيابي عملكرد دوره .6
هاي عملكرد از ديدگاه كارآموزان و كارفرمايان تفاوت وجود دارد.                                 بين ارزشيابي .7

 شناسيروش
باشد انجام هاي توصيفي مي(ميداني) كه از نوع پژوهش 1اين پژوهش با روش پيمايشي 

باشد. در طول تحقيق از ابزارهاي ضر از لحاظ هدف كاربردي ميگيرد. روش پژوهش حامي
نامه، مصاحبه، مشاهده، و بررسي منابع موجود رايج تحقيق در علوم اجتماعي مثل پرسش

وري اطالعات اقدام آگيري مناسب به جمعاز طريق اتخاذ روش نمونه استفاده خواهد شد و
 خواهد گرديد.  

 آماري ةامعج
هاي استان د پژوهش تمامي افرادي هستند كه در تمامي شهرستانآماري مور ةجامع

چهارمحال و بختياري نسبت به ايجاد كسب و كارهاي كوچك و متوسط مانند مشاغل خانگي 
اند. البته حجم نمونه را بر اساس مشاغل خانگي شهرستان به شهرستان مورد اقدام نموده

گيري مورگان يا كوكران انجام ل نمونهبررسي قرار گرفته است كه اين امر با كمك جدو
 خواهد پذيرفت.

 حجم نمونه
صورت گيري كوكران و يا مورگان كه در تمام دنيا بهحجم نمونه با كمك جداول نمونه

گيري بر نمونه مورد بررسي قرار خواهد گرفت. براي اين امر ،استاندارد شناخته شده است
تا با نرخ جمعيت هر شهرستان نيز سنخيت گردد اساس شهرستان به شهرستان تفكيك مي

تصادفي خواهد بود. دليل اين امر تفاوت  –ايگيري به صورت خوشهداشته باشد. روش نمونه
 ست.هادر جمعيت شهرستان

 

 هايافته
به رشد موجود در دنياي امروز كه البته با تحوالت سريع محيط  پيچيدگي و رقابت رو

اطالعاتي و نيز تغيير اقتصاد ملي به اقتصاد  ةي به جامعصنعت ةالملل و گذر از جامعبين
اقتصادي  ةعنوان موتور محرك توسعهباعث شده كه از كارآفريني ب ،جهاني همراه است

وري، اقتصادي كشورها، افزايش بهره ةتواند باعث رشد و توسعزيرا آن مي ،كشورها ياد شود
                                                                                                                
1. Survey research 
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گذاري عاملي كمبود سرمايه .)1383يگران، ايجاد اشتغال و رفاه اجتماعي شود (احمدپور و د
 دليل نرخ باالي مرگ و ميربا اين حال به مؤثر درشكست بسياري از كسب و كارهاست،

مؤسسات مالي تمايل چنداني به قرض دادن وجوه يا  كسب و كارهاي كوچك جديد،
ا ساختن بربنيان كسب و كارنوپا را با ره ،كافية فقدان سرمايه .گذاري در آنها ندارندسرمايه

 . مستعد شكست خواهد كرد ،مالي ضعيف
، كامالً همراه با اندازي كسب و كارهايشان نياز دارنداي كه كارآفرينان براي راهسرمايه

گذاران در اين كسب و كارهاي نوپا در قبال امكان دستيابي به چرا كه سرمايه ،ريسك است
 ةدست دادن كل سرماي بايد براي احتمال از )اي(سود سرمايه هاي چشمگيرپاداش
 ةصنايع كوچك و متوسط، رمز توسع ةتوسع). 1383(بيگدلو،  خود آماده باشند ةشدتزريق

اكس و آدرش  ةاي خود، نظرياقتصادهاي حاشيه ةروز در نظريآينده است. پن ةاقتصادي ده
ه به نوعي برتري صنايع اي، همخوشه ةالگوي توسع ةدر تحول ساختار تقاضا و همچنين نظري

ها نشان داده است كه صنايع اند. بررسياقتصادي كشورها بيان نموده ةكوچك را در راه توسع
كوچك و متوسط از طريق چهار كانالِ كارآفريني، نوآوري و تغيير فناوري، پويايي صنعت و 

ند. به عالوه ثيرگذارأهاي شغلي و افزايش درآمد بر اقتصاد جهاني تدر نهايت ايجاد فرصت
اطميناني و تقاضاي فزاينده براي محصوالت متنوع شدت يافتن رقابت جهاني، افزايش بي

 ).      1385(مقيمي، باعث شده است كه اقبال به اين صنايع بيشتر شود

 منابع
قاسمي پويا، ا. تهـران: وزارت   ةاي. ترجمآموزش و تربيت حرفه ).1382اوتريا، ب. سلومه، ب.(

 تعليم و تربيت.        ةرورش، پژوهشكدآموزش و پ
اي اسـتان  فنـي و حرفـه   ةديد). بررسي وضعيت اشتغال كارآموزان آموزش1383ايزدي، ص.( 

 اجتماعي.                 -اقتصادي ةتوسع ةمازندران طي برنام
 اي وديدگان سازمان آموزش فنـي و حرفـه  ) بررسي وضعيت اشتغال آموزش1381اميري، م. (

بررسي ميداني شهر تهران). مجموعه مقـاالت همـايش   ن (آي عوامل مؤثر بر برآورد الگو
 اي در تحوالت اقتصادي.ي فني و حرفههاملي نقش آموزش

 .44 ةمهارت، شمار ةناماي در بلژيك. ماهحرفه ). آموزش فني و1385( امينيان، ش.
    .نظر آگه ). روش تحقيق در علوم رفتاري. تهران:1374( بازرگان و همكاران، ع. 

هاي تحقيق در علوم تربيتي و رفتاري، ترجمة حسن پاشـا شـريفي و   ). روش1366بست، ج. (
 ناهيد طالقاني. تهران: انتشارات رشد.

، 67-68ي هـا آموختگان آموزش عالي طي سـال ). تبيين نوع بيكاري دانش1379( بياباني، ج.
آموختگـان آمـوزش   ل دانـش نداز اشـتغا امجموعه مقاالت بررسي مشكالت چشم ةخالص

 اجتماعي جهاد دانشگاهي تهران.      علوم انساني و ةعالي، پژوهشكد
هاي آماري در علوم رفتـاري. تهـران: انتشـارات    ). روش1377پاشاشريفي، ح و نجفي زند، ج. (

 سخن.
. سـازمان  45 ةاي در سوئيس. مجله مهـارت شـمار  حرفه ). آموزش فني و1385پاك نهاد، ف.(
 اي. ني و حرفهآموزش ف
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اي دركشـورهاي در  گـذاري در آمـوزش فنـي و حرفـه    سرمايه ة). بازد1382پينگ چونگ، يو.(
اقتصاد آموزش و پرورش، جلد سـوم،   ةنامعبدالحسين نفيسي، دانش ةحال توسعه. ترجم

 تعليم و تربيت.       ةوزارت آموزش و پرورش: پژوهشكد
اي، اشـتغال و بـازار كـار در بخـش     ني و حرفه). نظام آموزش ف1384( چيذري و همكاران، م.

اي در تحـوالت  ي فنـي و حرفـه  هاكشاورزي. مجموعه مقاالت همايش ملي نقش آموزش
 اقتصادي.      

ديده و وضعيت اشتغال آنان در مراكز ). بررسي وضعيت كارآموزان آموزش1378حيدري، ن. (
اي حرفـه  ن آموزش فنـي و . سازمااي استان گلستان. طرح پژوهشيحرفه آموزش فني و
 استان گلستان.

 كـاربردي كشـاورزي و  -ي علمـي هـا مـوزش آ). بررسي تحليلـي  1379حاجي مير رحيمي، د.(
، مـديران و مسـئولين مراكـز آمـوزش     از ديدگاه مربيان هااين آموزش ةكارهاي توسعراه

 .1379بهمن  جهاد.دي و ةنامكشاورزي. ماه
ي مختلف تحصيلي آموزش و پرورش هاان كارايي رشته). بررسي ميز1381حسيني نسب، د. (

نامـة تعلـيم و تربيـت، سـال     با توجه به نيازهاي جامعه در استان آذربايجان شرقي. فصل
 .1371، تابستان 30هشتم، شمارة

). بررسـي وضـعيت اشـتغال كـارآموزان سـازمان آمـوزش فنـي و        1379حسيني جبلـي، س.( 
اي حرفـه  ح پژوهشـي. سـازمان آمـوزش فنـي و    . طـر 76-77اي استان قم در سال حرفه

 استان قم.    
  .علوم رفتاري. تهران: انتشارات ساواالن ي تحقيق درها). روش1383زاده، ر.(حسن

 ةنامـ اقتصادي، مـاه  ةاي در توسعي فني و حرفههااهميت آموزش ). نقش و1382خالقي، ع. (
 ارديبهشت ماه. ،20 ةشمار پژوهش،

اي بر صـنعت  حرفه ي فني وها). بررسي تأثير آموزش1384( اران، ع.خواجه شاهكوهي و همك
كـار فرمايـان). مجموعـه مقـاالت      از ديـدگاه كـارآموزان و  كشاورزي در استان گلستان (

 اي در تحوالت اقتصادي.  ي فني و حرفههاهمايش ملي نقش آموزش
بررســي نحــوة ). گــزارش 1371اي. (دفتــر امــور آمــوزش و پــرورش عمــومي، فنــي و حرفــه

 اي كشور. تهران: سازمان برنامه و بودجه.سازماندهي آموزش فني و حرفه
ــال، م. ( ــاخاراپولس، ج و وده ــزينش  1373س ــي از گ ــعه، تحليل ــراي توس ــوزش ب ــاي ). آم ه

 گذاري، ترجمة پريدخت وحيدي و حميد سهرابي. تهران: سازمان برنامه و بودجه.سرمايه
). اولـين گـزارش ملـي توسـعة     1378ري سازمان ملل متحد. (سازمان برنامه و بودجه با همكا

انساني جمهوري اسالمي ايران. تهران: مركز مدارك اقتصـادي ـ اجتمـاعي و انتشـارات      
 سازمان برنامه و بودجه.

 ةنامـ پريدخت وحيدي. دانـش  ة). آموزش و توسعه، ترجم1382ساها.ال.جي، فيجرليند، آي. (
 تعليم و تربيت.      ةوزارت آموزش و پرورش: پژوهشكد اقتصاد آموزش و پرورش جلد اول.
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 پيشگيري در ايحرفه و فني هايآموزش ثيرأت بررسي
 موردي ةمطالع ،شهري مناطق به روستاييان مهاجرت از

 كرمان استان
 1نژاد ابراهيمي مهدي دكتر

 2پوررمضان سپيده

 چكيده
 از اعم ارزشمندي منابع داراي كشور اجتماعي نظام از بزرگي بخش عنوانبه روستايي جوامع
 ايفا مهم نقشي ،جامعه پيشرفت در كه هستند اقتصادي و طبيعي منابع انساني، نيروي

 هاينارسايي از يكي كارا، نيروي از روستاها ةتخلي و رويهبي مهاجرت اكنون، اما نمايند.مي
 افزايش به توجه با راستا اين در شود.مي محسوب كشور روستايي ةجامع اقتصادي -اجتماعي
 ،شغل يافتن منظوربه شهرها به مهاجرت به روستاييان مايلت و بيكاري نرخ باالرفتن و جمعيت

 گوناگون هايشاخه در مهارتي هايآموزش ةارائ به توجه و ماهر انساني نيروي آموزش به نياز
 عامل عنوانبه روستايي مناطق در هاآموزش اين است. ضروري خدمات و صنعت كشاورزي،

 به آگاه نيروهاي تربيت هدف با و قرارگرفته موردتوجه نيروها مهارت ءارتقا و تربيت مهم
 فعاليت توليدكشور بخش به پاسخگويي براي مناسب وريبهره و كارآيي با و روز هايفناوري

 ةتوسع اهداف از بخشي ةكنندمينأت كه است ايگونهبه روستاييان مهارتي سطح ءارتقا .كندمي
 اساس و پايه كه هاآموزش اين گردد.مي روستاييان زندگي كيفيت بهبود سبب و بوده روستايي

 دنبالهب را اشتغال و ملي توليد به آوردن روي است، ايراني ةسرماي و كار از حمايت و ملي توليد
 پژوهش. است وريبهره ءارتقا و داخلي توليد كليد ،آن از ناشي كارآفريني و داشت خواهد
 روستاييان مهاجرت از جلوگيري بر ياحرفه و فني هايآموزش ثيرأت شناخت هدف با حاضر
 طريق از كه تحقيق نتايج و باشدمي اشتغال كمبود اثر در شهري مناطق به كرمان استان

 و كنترل يا جلوگيري براي هاييحلراه ةارائ درصدد است، آمده فراهم مصاحبه و نامهپرسش
 و هافعاليت معرفي ضمن مقاله اين در ،همچنين باشد.مي مهاجرت افزايش به رو روند هدايت
 ،دستاوردها به روستا بخش در كرمان استان ايحرفه و فني آموزش سازمان آموزشي ايهبرنامه
 شود.مي ارائه پيشنهاداتي و پرداخته زمينه اين در آتي هايبرنامه و هاچالش

 
 مهاجرت. ،روستا اي،حرفه و فني آموزش اشتغال، كليدي: واژگان
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 مقدمه

  ألهمس طرح �
 نواحي در زندگي سطح بودن پايين .است برخوردار بسياري اهميت از مهاجرت ةپديد بررسي

 متعدد مشكالت و مسائل بزرگ، شهرهاي تسم به روستاييان مهاجرت نتيجه در و روستايي
 داشته دنبال به شهرها در هم و روستايي نواحي در هم را محيطي و اقتصادي اجتماعي،

 به پاسخ و مشكالت اين منفي آثار از كاستن براي مختلفي يهاهبردرا و هاسياست است.
 جمله از و توسعه درحال كشورهاي در روستايي و شهري يهاسكونتگاه در زندگي يهانياز

 فقر مثل ماندگيعقب مسائل و مشكالت تمامي ةريش زيرا است، شده گرفته پيش در ايران
 روستايي مناطق در ،فزاينده بيكاري و جمعيت سريع رشد رشد، حال در نابرابري ،گسترده

 عدم آنها، ماندگيعقب و روستايي ةتوسع راهبردهاي ناكامي ).1،1364:255(تودارو دارد قرار
 از عظيمي يهاتوده مهاجرت به منجر زيستي امكانات ضعف و روستايي نواحي در ريزيبرنامه

 بسياري و است گرديده توليدي كاناتام بدون و ماهر غير جمعيت ويژههب روستايي، جمعيت
 اندنموده حركت شهرها سوي به اقتصادي و توليدي ضعف لحاظ به مهاجران اين از

 مستعد افراد براي آموزشي امكانات كه دارد وجود نياز اين ،بنابراين ).1382:22(لنگرودي،
 ديگر و هافروشگاه ،ادارات ،هاكارخانه اقامتي، يهامكان ،روستاها در را آنها و شود فراهم
 اجمالي نگاهي راستا، اين در ).2،2010(بيلير داد قرار دسترس در همه براي كاري يهامكان

 افزايش با كه است نكته اين بيانگر ،كشور در روستايي ايحرفه و فني هايآموزش وضعيت به
 يافتن ظورمنبه شهرها به مهاجرت به روستاييان تمايل و بيكاري نرخ باالرفتن و جمعيت

 است فوري و ضروري ايحرفه فني يهازمينه در ماهر انساني نيروي آموزش به نياز ،شغل
 اشتغال، ميزان مانند اقتصادي، و اجتماعي عوامل بين رابطه وجود  ).1390زاده، (شريف
 كه رسيده اثبات به بسياري يهاپژوهش در مهاجرت با ... و زندگي كيفيت بهبود درآمد،

 سازمان نيست؛ انكاركردني امري نيز كرمان استان روستايي مهاجرت روند در لّم،مس طوربه
 در كشور اي حرفه و فني آموزش سازمان از پيروي به كرمان استان ايحرفه فني آموزش
 خصوصهب استان صنايع وريبهره ارتقاء و رشد منظور به و بخش اين اهداف تحقق راستاي
 و گذاشته اجرا به روستايي بخش در را مختلفي و وعمتن يهاآموزش كشاورزي، صنعت
 و فني يهامهارت كسب و آموزش ةدور گذراندن از پس كارآموز زيادي تعداد هرساله

 شوند.مي توليدي فعاليت ةچرخ وارد آنها از تعدادي و خارج سيستم اين از الزم ايحرفه
 و سازماني نيازهاي و ايحرفه متقاضيان با متناسب خدمتضمن يهاآموزش همچنين،

 ةشدمفقود ةحلق شود.مي اجرا و ريزيبرنامه نيز كار نيروي توانمندي افزايش براي صنعتي
 ديگر به روستاييان مهاجرت از پيشگيري در هاآموزش اين ثيرأت ميزان پژوهش اين ةمسأل

 كاهشبر ايحرفه و فني يهاآموزش ثيرأت بررسي دنبال به حاضر تحقيق باشد.مي مناطق
 نقش كوشدمي و باشدمي بزرگتر شهرهاي به كرمان استان روستاهاي از مهاجرت يهاانگيزه

 در و كند بررسي روستاها اين از مهاجرفرستي در را شدهتعيين عوامل از يك هر سهم و
 .قراردهد ارزيابي مورد را علل اين مختلف يهابنديطبقه

                                                                                                                
1. Todaro  
2. Bilir  
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 ضرورت و اهميت �
 فرايند درك به ،روستاييان مهاجرت كاهش بر ايحرفه و فني يهاآموزش ثيرأت شناخت

 كيدأت واقعيت اين بر و نمايدمي كمك روستاها ةتوسع و رشد چگونگي بر حاكم مكانيسم
 بر را متفاوتي ثيراتأت چه ايمنطقه و  روستايي سطح در آموزشي يهادوره ايجاد كه دارد

 و روستايي نواحي در هافعاليت نمودن كارآمد براي .داشت خواهد جمعيت نگهداشت و جذب
 ضروري امري روستايي اقتصاد كردن پويا روستايي، نواحي در بايسته درآمد و اشتغال ايجاد
 و باغداري (زراعت، كشاورزي يهافعاليت به كردن بسنده زماني، مقطع اين در است.

 مشكل با را نواحي اين در اقتصادي  وريبهره و نبوده كافي روستايي نواحي در دامداري)
 يهاوري بهره نظر از روستاها فضاي نمودن كارآمد و روستايي ةتوسع براي سازد.مي روهروب

 افزايش با تا بود، روستا محيط در اشتغال افزايش و هافعاليت تلفيق پي در بايد اقتصادي،
 نواحي در زندگي كيفي و كلي سطوح ارتقاء ،روستايي نواحي در هافعاليت انواع درآمد

 و بوده ثرؤم روستا محيط در روستايي جمعيت ماندگاري در خود كه گردد، عملي روستايي
 ).1382:34(لنگرودي، نمايدمي فراهم را روستايي ةتوسع الزم يهازمينه نيز

 
 اهداف �

 سطح در هامهاجرت بر ثرؤم عوامل شناسايي باب در كه ايگسترده مطالعات رغمعلي
 در شرايط اين تعديل در ايحرفه و فني يهاآموزش ثيرأت تاكنون ست،ا گرفته صورت كشور

 يهادوره اين ثيرأت كه است آن بر تحقيق اين است. نگرفته قرار مطالعه مورد روستاها،
 تمايل كاهش ميزان و روستاها در مختلف مشاغل اندازيراه براي انگيزه ايجاد در را آموزشي

 و مهاجرت بين ةرابط ميزان و دهد قرار بررسي مورد را مناطق ديگر به مهاجرت براي
 نتايج و ميداني بررسي طريق از را ايحرفه و فني هايمهارت يادگيري از ناشي يهالفهؤم

 آورد. دستهب آن از حاصل
 

 پژوهش ةپيشين �
 كه دهد مي نشان ايران در 1359-83 زماني مقاطع در مهاجرت علل مطالعه بررسي

 ةجاذب تسهيالت، و امكانات كمبود (بيكاري، اقتصادي علل با هااجرتمه داليل ترينعمده
 شهرهاي در شهري رفاه برتري ،كوچك و بزرگ يهاشهر در درآمد تفاوت بزرگ، شهرهاي
 ،ارتباطي يهارسانه فزوني ،آموزش به دسترسي ،اقوام به (وابستگي اجتماعي علل و بزرگتر)

 عوامل ةمطالعه در خانيطاهر ).65-62 ،1385 ردهايي،ا قاسمي( است بوده تحصيل) ةادام
 اقتصادي، يهاانگيزه بر عالوه كه داردمي اظهار قزوين استان در جوانان يهامهاجرت بر ثرؤم

 و...) زندگي يهااستاندارد اجتماعي، رفاه سكونت، محل از (رضايت اقتصادي غير عوامل
 در عنابستاني ).41 :1381 (طاهرخاني، است داده افزايش را مهاجرت ةانگيز داري معنا طوربه

 57 شغل كه است داده نشان شهر به روستا از مهاجرت در زاييدرآمد فرايند نقش بررسي
 و مهاجرت از بعد ولي بوده كشاورزي يهازيربخش در مهاجرت از قبل مهاجرين درصد

 فقدان معرف خود و دانپرداخته ساده كارگري به درصد 87 سبزوار شهر ةحاشي در سكونت
 و صنعت يهابخش زير در اشتغال براي كافي يهامهارت و دانش الزم، فني يهامهارت

 نشان راهبردي مديريت سازمان پژوهش ).1386صبوحي، و مقدم (غفاري است خدمات
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 3 كشاورزي يهابخش در كشور در ايحرفه و فني شاغالن وابستگي نسبت كه دهدمي

 كمرنگ حضور بيانگر حاصله ارقام در ملأت است. درصد81 خدمات و درصد16 صنايع درصد،
 و كشاورزي يعني كشور، مولد و اقتصادي مهم بخش دو در ايحرفه و فني التحصيالنفارغ

 كشورهاي ةپيشرفت اقتصاد در توليد رشد از نيمي از بيش كه حالي در باشد،مي صنعت
 كندمي مينأت هابخش اين از وريبهره و فني دانش سطح افزايش را صنعتي

 داليل ،1960 و1950 هايسال اواخر به مربوط يهانوشته بررسي ).1387(شاهكوهي،
 گذاريسرمايه يهافرصت فقدان سازند.مي مرتبط اقتصادي ساختار به را هامهاجرت اساسي

 شهرهاي روي بر "كاراس" تحقيقات در كه است ديگري عوامل از كوچك شهرهاي در
 بيان 2نيهان ).1،2010:91(باردان است ذكرشده مهاجرت اصلي ةانگيز عنوانبه لهستان

 فردي يهاظرفيت ةتوسع منظوربه ايحرفه و فني آموزش سيستم مستمر اصالح كه كندمي
 آموزش سيستم كه هستيم اين نيازمند راستا اين در است؛ ضروري هاآموزش اين طريق از

 هماهنگ روز فناوري و پيشرفته علوم و اجتماعي تغييرات با مستمر طوربه ايحرفه و فني
 بيان خود ةمقال در 3گيول و گريفيت ).2002(نيهان، يابد دست كار واقعي يهانياز به تا گردد

 با را ايحرفه و فني مراكز و درمدارس آموزش كه است پلي كاري) ة(تجرب كه كنندمي
 سال 20 در كه ايمقاله 64 كل ).2004(گريفيت، دهدمي اتصال كاري محيط يهاواقعيت
 انساني منابع ةتوسع موضوع با ،است گرفته قرار تحقيق مورد CNKI4 توسط گذشته

 ،روستاها در انساني منابع ةتوسع به دادن شتاب براي كه كنندمي بيان و است بوده روستايي
 روستايي ادهاينه در شديد و سريع ةتوسع فرايند يك عنوانبه را روستايي ةتوسع بايد

 است الزم يهامهارت آموزش طريق از روستايي كار نيروي كيفيت بهبود و نمود ريزيبرنامه
  ).2012 دوو، (جينگسون، گيرد صورت
 

 هافرضيه و االتؤس
 در ثيريأت چه ايحرفه فني يهاآموزش كه است الؤس اين به پاسخ پي در پژوهش اين

 اجتماعي و اقتصادي عوامل ترينمهم و دارند ناطقم ديگر به روستا افراد مهاجرت كاهش
 اشتغال، نظير هستند نظر مد تحقيق اين در كه ايحرفه و فني يهاآموزش از شدهمنعكس

 يا دركاهش ثيريأت چه ،زندگي كيفيت بهبود كار، و كسب محيط از رضايت درآمدزايي،
 كارگيريبه با و تحقيق افاهد به توجه با بنابراين، دارند؟ روستاييان مهاجرت افزايش
 است. شده استوار ذيل اساس بر پژوهش فرضيات تحقيق، يهاشاخص

 شهر به روستا از مهاجرت كاهش موجب روستاها در ايحرفه و فني يهاآموزش .1
 شود.مي
 منديرضايت درآمد، افزايش ،(اشتغال ايحرفه و فني يهاآموزش از ناشي يهالفهؤم بين .2
 ةرابط روستاييان مهاجرت كاهش ميزان و زندگي) كيفيت بهبود و كار و كسب محيط از

 دارد. وجود داريمعنا

                                                                                                                
1. Bardan  
2. Nyhan  
3. Griffiths & Guil  
4. China National Knowledge Infrastructure 
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 نظري مباني و هاديدگاه
 ،ورانيس في تودارو، لوئيس، آثار در كه 60ةده اوايل و 50ةده اواخر به مربوط يهانوشته

 ساختارهاي به را شهر به روستا يهامهاجرت اصلي داليل است، مشهود استيگليتز و ريسها
 ةدافع و جاذبه عوامل لي ةنظري طبق بر ).1371:13(طاهرخاني، سازندمي مرتبط اقتصادي

 علت به بيشتر كردهتحصيل افراد و متخصصان دارد، مهاجرت انگيزه در ايكنندهتعيين نقش
 اختالف كه درصورتي لي ةعقيد به .دافعه دليل به غيرمتخصصان و كنندمي مهاجرت جاذبه
 (قاسمي شودمي انجام بزرگتر شهرهاي به مهاجرت باشد، زياد مقصد و مبدأ بين درآمد

 با ما مهاجرت ةپديد در كه باورند اين بر معيشتي رهيافت نظرانصاحب ).1385،59اردهايي،
 خود معيشت استمرار و ءبقا جهت راهبرد عنوانبه را مهاجرت كه هستيم روهروب افرادي
 جستجوي عنوانبه مهاجرت ةنظري در هرزوك  ).1380:92هرخاني،(طا كنندمي انتخاب
 به اقدام فرصت يهاهزينه ةواسط به و درآمد كاهش علت به افراد كه است معتقد كار فضاي

 :1380 ،همان( است اقتصادي شرايط از تابعي مهاجرت ،اساس اين بر .كنندمي مهاجرت
 سطح ،نيز و هنجاري و رفتاري عقايد تابع را مهاجرت اجتماعي، يهانظريه ).74-75

 مناطق كاركردي هايمحدوديت بخش اين در داند.مي مهاجرت از فرد ارزشي انتظارهاي
 و عمل آزادي تحرّك، آسايش، اجتماعي، منزلت كسب چون اجتماعي، ابعاد از روستايي
 يهامهاجرت هب منجر توانندمي است، مهاجرت شناختيروان ابعاد از تابعي خود كه اخالقيات

 كارگر مهاجران 1اسميت آدام ).1390زاده،(آقائي شوند جوانان ميان در ويژهبه شهري،  روستا
 ةمنطق دو ي اقتصاد رشد سبب تنهانه را آن و دانستمي تقاضا و عرضه قانون تابع نيز را

 حساب به اشتغال و كار وضع بهبود براي ياهوسيل بلكه شمرد،مي مهاجرفرست و مهاجرپذير
 باشد، سرمايه از بيش كار نيروي ةعرض هرجا ،هانئوكالسيك نظريهة پاي بر  آورد.مي

 باشد، كار نيروي از بيش سرمايه انباشت كه نقاطي در و گذاردمي كاهش به رو دستمزدها
 نخستة منطق از كار نيروي مهاجرتة برانگيزانند وضع، اين .يابدمي فزاينده سير دستمزدها

  ).120:1380(زنجاني، كندمي ايجاد كار نيروي و دستمزدها بين تعادلي و بوده دومة منطق به
 اقتصادي ةبازد داراي امر اين كه كندمي مهاجرت به اقدام وقتي مهاجر 2ساستاد الري نظر به

 انجام زماني مهاجرت. است مهاجرتي مقصد و مبدأ در درآمد تفاوت از فراتر كه بازدهي باشد.
 .باشد انتظار قابل درآمد از كمتر مهاجرت، واقعية هزينة عالو هب مبدأ در درآمد كه گيردمي
 هم باز باشد، مبدأ درآمد از بيش مقصد در انتظار قابل درآمد اگر حتّي صورت،اين غير در

 به كه نظرانصاحب بيشتر مانند نيز تودارو ).1380،132،(همان گيردنمي انجام مهاجرتي
 وي باور به .است بوده شهري روستا يهامهاجرت تبيين درصدد اند،ختهپردا مهاجرت بررسي

 مورد واقعي درآمدي اختالف با تنها پيشرفت، به رو كشورهاي در شهر به روستا از مهاجرت
 از نيز، ديگري مهم عامل بين اين در ،بلكه شود،نمي تبيين روستا و شهر بين مهاجر انتظار
 نظر از مهاجر عامل، دو اين تأثير تحت .مؤثّراست آن در شهر، در كاريابي احتمال جمله

 به روستا در را او ماندگاري يا مهاجرت است ممكن كه گيردمي ايعاقالنه تصميم اقتصادي
 ).136-135، (همان آورد همراه

                                                                                                                
1. Adam Smith  
2. Lary Sastad  
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 پژوهش قلمرو و محدوده

 كرمان استان در و درصد 9/1 كشور در جمعيت طبيعي رشد نرخ 1375-85ة سال ده طي
 سال ده در كه است بوده 13/2 استان براي جمعيت رشد نرخ 1375 سال در است. بوده 7/2

 مخصوصاً استان بودن پذيرمهاجر بيانگر اين و است داشته افزايش درصد 71/0 حدود گذشته
 كشور هاياستان ديگر مانند نيز كرمان استان جمعيت دوره اين در است. شهري مناطق در
 تكامل اجتماعي زندگي الگوي سمت به اجتماعي و اقتصادية وسعت و رشد موازات به

 پيدا گرايش نشيني شهر سمت به عشايري و روستايي زندگية شيو و رفتپيش به ترييافته
 هاروستاه در امكانات كمبود و جمعيت باالي رشد دليل به روستايي جمعيت از بخشي كرد.

 2 از بيش سال 20 مدت ظرف شهري يتجمع شمار نتيجه در و كردند مهاجرت شهرها به
 مركز داراي كه كرمان استان روستايي مناطق مقاله اين در حاضر، حال در است. شده برابر
 مورد باشندمي اطراف روستاهاي در آموزشي ييهافعاليت به مشغول و هستند ايحرفه و فني

 مورد روستاييان مهاجرت انميز در را مراكز اين يهافعاليت ثيرأت تا است، گرفته قرار بررسي
 دهيم. قرار بررسي

  تحقيق روش
 تحليل و تجزيه و فرضيات آزمون فرايند است. شده انجام پيمايشي روش به پژوهش اين
 مبناي بر اطالعات وريآگرد روش است. گرفته انجام پيمايشي روش چارچوب در نيز هاداده

 مبتني نامهپرسش و مصاحبهة شيو دو بر ميداني روش است. بوده ميداني و اسنادي روش دو
 استفاده با تحقيق متناسب يهاگويه وابسته متغير بر مستقل متغير تبيين منظوربه باشد.مي
ة جامع وسيع حجم به توجه با آمد. دستبه است تكنيك ترينرايج كه نامهپرسش ابزار از

 كرمان استان روستاهاي رد افراد تمام از اطالعات آوريجمع امكان عدم و نفر 1500آماري
 تصادفي گيرينمونه روش با نفر 305 كوكران فرمول از استفاده با درصد 95 دقت سطح در

 و شدند تعيين هستند، ايحرفه و فني آموزش مركز داراي كه كرمان استان درروستاهاي
 از بعد شد. شناسايي آنان مهاجرتة انگيز بر ايحرفه و فني  يهاآموزش ثيرأت سپس

 يهاآزمون و SPSSافزارنرم از آنها، تحليل تجزيه و پردازش براي ،الزم يهاداده ردآوريگ
ة محاسب با نامهپرسش پايايي شد. استفاده پيرسون) آزمون اسپيرمن، (آزمون ناپارامتري

 هايپرسش باالي دروني همساني نمايانگر كه آمده دستهب %78 كرونباخ آلفاي ضريب
 است. بوده آن باالي راعتبا و نامهپرسش

 پژوهش يهايافته
 توصيفي نتايج �

 ايحرفه و فني آموزش يهادوره در پاسخگويان شركت ميزان -
 در )%86,6نفر( 264 بررسي مورد پاسخگويان بين از هاداده تحليل تجزيه به توجه با
 اند.نداشته شركت هادوره در )%13,4( 41 و شركت هادوره

 
 

٨٧%

13%

ميزان شركت پاسخگويان دردوره هاي آموزشي فني وحرفه اي. 2نمودار

شرکت در دوره
عدم شرکت در دوره
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 ايحرفه و فني آموزش يهادوره گذراندن از پس پاسخگويان مهاجرت به تمايل ميزان -
 تمايل )%44,1( نفر 75 بررسي مورد پاسخگويان بين از هاداده تحليل تجزيه به باتوجه

 اند.نموده بيان را مهاجرت به زياد تمايل )%26,5نفر(45 و متوسط تمايل )%27,6نفر(47 كم،
 
 
 
 
 
 

 

 هايهفرض آزمون به مربوط نتايج  �
 مهاجرت كاهش ميزان و ايحرفه و فني ازآموزش ناشي متغيرهاي ميان همبستگي آزمون .1 جدول

 متغيرآزمون
 مهاجرت

 پيرسون اسپيرمن
 وجود تعداد

 معني همبستگي ضريب رابطه نوع رابطه
 sigداري

 ضريب
 همبستگي

 sigداريمعني
 و فني آموزش

 مستقيم دارد 305 0,00 0,345 0,00 0,251 ايحرفه
 مستقيم دارد 305 0,00 0,223 0,00 0,126 اشتغال

 مستقيم دارد 305 0,00 0,498 0,00 0,501 مدآدر
 مستقيم دارد 305 0,00 0,476 0,00 0,465 منديرضايت

 مستقيم دارد 305 0,00 0,346 0,00 0,315 زندگي كيفيت بهبود
 روستا از مهاجرت كاهش موجب ستاهارو در ايحرفه و فني يهاآموزش :1 ةشمار فرضيه

 بين كه ستا آن ةدهندنشان همبستگي ضرايب از آمده دستهب نتايج شود. مي شهر به
 به دارد. وجود معناداري و مثبت ةرابط مهاجرت كاهش ميزان و ايحرفه و فني آموزش
 كاسته هامهاجرت ميزان از روستاها در ايحرفه و فني يهافعاليت افزايش با ،ديگر عبارت
 گردد.مي واقع يدأيت مورد نظري نتايج از مستخرج ةفرضي ،اساس اين بر .شد خواهد

 افزايش ،(اشتغال ايحرفه و فني يهاآموزش از ناشي يهالفهؤم بين :2 ةشمار فرضيه
 مهاجرت كاهش ميزان و زندگي) كيفيت بهبود و كار و كسب محيط از رضايتمندي درآمد،

 متغيرها ميان همبستگي آزمون از آمده دستهب نتايج دارد. وجود داريعنام ةرابط روستاييان
 بهبود و كار و كسب محيط از منديرضايت درآمد، اشتغال، ميان كه ستا آن ةدهندنشان

 كاهش ميزان و شوند مي ناشي ايحرفه و فني يهافعاليت از كه روستاييان زندگي كيفيت
 سطح افزايش با ،ديگر عبارت به دارد. وجود معناداري و مثبت ةرابط هاروستا از مهاجرت
 ةفرضي ،اساس اين بر شد. خواهد كاسته روستاييان مهاجرت ميزان از هالفهؤم اين كيفيت

  گيرد.مي قرار يدأيت مورد ةرابط اين در نظر مورد

 گيرينتيجه و بحث
 از مهاجرت كاهش انميز در ايحرفه و فني يهاآموزش ثيرأت شناسايي هدف بررسي اين در

 و بوده شدهياد نظريات يدأيت راستاي در پژوهش نتايج كه دستاورد اين با است بوده روستاها
 ميزان افزايش يا كاهش در اجتماعي و اقتصادي عوامل كه باشندمي اين ةكنندبيان

۴۵%

٢٨%

٢٧%

ميزان تمايل به مهاجرت پاسخگويان  .3نمودار

تمايل به مهاجرت کم
تمايل به مهاجرت متوسط
تمايل به مهاجرت زياد
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 ودبهب اشتغال، سطح ايش افز درآمد، افزايش نمايد.مي ايفا را سزاييهب نقش هامهاجرت
 مي كه هستند مواردي جمله از همه روستاييان اجتماعي وضعيت بهبود و كار محيط وضعيت
 اين به توجه با شوند سبب را روستايي ةتوسع و گردند ناشي بهنگام و درست آموزش تواننداز
 تعديل در سزاييهب نقش توانندمي ايحرفه و فني يهاآموزش گفت توانمي كه است مطلب

 دهند. قرار ثيرأت تحت را هامهاجرت ميزان و باشند شتهدا شرايط اين
 دست نتيجه اين به توانمي فرضيات آزمون از آمده دستهب نتايج بررسي با  نهايت، در
 شركت براي انگيزه ايجاد و روستاها سطح در ايحرفه و فني يهافعاليت ةتوسع با كه يافت

 ميزان و يابد افزايش درآمد و اشتغال هك دارد وجود اميدواري اين آموزشي يهادوره در
 مهم عامل دو اين ثيرأت تحت روستاييان زندگي كيفيت بهبود و كار و كسب محيط از رضايت

 مناطق به مهاجرت ميزان از خود اين كه يابد بهبود قبولي قابل سطح تا درآمد) (اشتغال،
 پس كاست. خواهد شود، مي وارد هاشهر و هاروستا به راستا اين در كه ييهاآسيب و شهري

 اقتصادي يهافعاليت بيشتر امروزه بايد شود، كاسته  روستا از هامهاجرت حجم باشد قرار اگر
 در ملّي چه و جمعي چه فردي، سطح در چه اقتصادي يهابرنامه انجام و درآمد كسب براي

 شوند تركيب يكديگر با طبيعي و اجتماعي اقتصادي، محيط سه يعني گيرد. صورت هاروستا
 براي تالش پذيرد. صورت اجماع اين راستاي در هم ايبرنامه و پولي و مالي يهاسياست و

 كشورها اكثر كه است آينده براي مطلوب اندازيچشم ، روستايي مناطق در افراد داشتننگه
 ايحرفه و فني مراكز كه ستا اين نيازمند خود اين كه هستند آن سمت به حركت حال در
 براي روستاها محيط ساختن جذاب براي ايحرفه يهامهارت آموزش جهت در ثرؤم يگام

 بردارند. مهاجرت به مستعد افراد
 يهافعاليت بهبود براي را پيشنهاداتي توانمي شد ذكر باال در كه مطالبي به توجه با حال

 قبيل: از نمود بيان روستاييان مهاجرت كاهش جهت در ايحرفه و فني
 روستايي مناطق دورترين تا آموزيمهارت تبليغات و هاآموزش ازيسپررنگ �
 مدت.بلند و مدتكوتاه يهاآموزش ةارائ جهت روستايي شغلي يهامحيط از استفاده �
 سازمان توسط كه كاري محيط ةوسيلبه مهارت داراي بيكار افراد سريع ساماندهي �

 گردد. ايجاد تواندمي ايحرفه و فني
 و روستايي كارآموزان براي كار بازار  با متناسب كارورزي فرهنگ ةتوسع و ترويج �

 مشاغل در نياز مورد دانش انتقال جهت خصوصاين در عملي يهاپژوهش انجام
 مهارت). ءارتقا (جهت كشور در موجود

 اعتبار و ارزش افزايش و روستايي آموزش تشريح براي تبليغات جهت ةبرنام تدوين �
 ا.روست در سازمان جايگاه

 منابع
 جهـاد  انتشـارات  ،ايـران  بـر  كيـد أت بـا  روسـتايي  ريـزي برنامـه   ).1382( ح لنگرودي، مطيعي

   مشهد. دانشگاهي
 روستايي مهاجرت عوامل تحوالت در جستاري  ).1390( م ميره، ، ح افراخته،  ، ا ، زاده آقايي

 .1ةشمار ي،جغرافياية نامپژوهش انزلي)، بندر شهرستان :موردية مطالع ( ايران در
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 ةنامـ فصـل  شـهري، -روسـتايي  هايمهاجرت در مؤثر عوامل بر تحليل  ).1380( م طاهرخاني،
 .3 ةشمار شانزدهم، سال جغرافيايي، تحقيقات

 در كارفرمايـان  و كـارآموزان  هـاي ديـدگاه  بررسي  ).1387( همكاران و  ع شاهكوهي، خواجه
 علوم ةمجل گلستان، استان در اورزيكش صنعت بر ايحرفه و فني يهاآموزش ثيرأت ةزمين

 . 3 ةشمار ،15 جلد طبيعي، منابع و كشاورزي
ــه مهــاجرت علــل بررســي  ).1385( ع اردهــاني، قاســمي ــران در شــهرها ب ــا اي  فراتحليــل ب
 ، 9 سـال  توسـعه،  و روسـتا  ةنامـ فصل ، )83-1353 زماني (مقطع تحصيلي يهانامهپايان
 .1ة شمار

 بـر  تأكيـد  با شهري، روستايي يهامهاجرت در مؤثر عوامل زشناسيبا  ).1381( م طاهرخاني،
 . 2 ةشمار ،6 ةدور مدرس ةنامفصل قزوين، استان روستايي جوانان مهاجرت

 و فنـي  آمـوزش  و رشـد  ةمجلـ  اشتغال، و ايحرفه و فني يهاآموزش ).1390( م زاده، شريف
 .4ة شمار ،6 ةدور اي، حرفه

 و سـرمدي  مصطفي ةترجم .توسعه حال در كشورهاي در داخلي مهاجرت  ).1364( م تودارو،
 اجتماعي. تأمين و كار ةسسؤم :تهران .فرد رئيسي پروين

 .سمت انتشارات ،تهران ،مهاجرت ).1380( ح زنجاني،
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اشتغال جوانان  سازي وروستايي با تأكيد بر توانمند ةتوسع
 روستايي

 1پوربهمن خسروي
 2دوستحبيبه نظام

 3كبري صادقي

 چكيده
هاي مختلف اقتصادي هر بخش ةكارآمد محور توسع منابع انساني شايسته و

انساني  ةكشوري است. چرا كه هيچ كشوري بدون انباشت قابل توجه سرماي
رسد. اقتصادي نمي ةاطق روستايي به سطح پايداري از توسعويژه در منبه

 ةهاي توسعرشد بخش كشاورزي و حرف مرتبط، از اركان مهم برنامه
آيد. در اين ارتباط، نيروي انساني آگاه و كارآزموده شمار ميروستايي به

خصوصاً در روستا، نقش مؤثري در فرايند توسعه دارد. از طرفي اشتغال و 
گذار هاي تأثيرويژه در روستاها يكي از مؤلفهعيت فعال جوان بهبيكاري جم

برداري كامل و مناسب از اين گروه از روستايي است. بهره ةفرايند توسع
ملي در نظر  ةعنوان يكي از اهداف راهبردي توسعمنابع انساني بايد به

عي ريزان اقتصادي واجتماگذاران و برنامهگرفته و در كانون توجه سياست
با توجه به نقش و اهميتي كه جوانان روستايي در  ،قرار گيرد. بنابراين

ها و مشكالت روستايي دارند، شناسايي فرصت ةفرايند پيشرفت جامع
زايي و سازي آنان در راستاي اشتغال، درآمدموجود در راه آموزش و توانمند

يلي كسب موقعيت اجتماعي، يك ضرورت است. اين مقاله كه به روش تحل
هاي اينترنتي تهيه شده است، ضمن و با استفاده از منابع مكتوب وسايت

تالش دارد نقش آن رادر اشتغال جوانان در  بررسي مفاهيم توانمندسازي،
 روستايي بررسي و راهكارهاي الزم را ارائه نمايد. ةروستا در راستاي توسع

 
 وانان روستايي.سازي، جروستايي، توانمند ة: اشتغال، توسعيكليد واژگان

 

                                                                                                                
 Email: b.khosravipour@gmail.com     . عضو هيات علمي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان،1
 . دانشجوي كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان، 2

Email: nezamdoosth@yahoo.com 
 . دانشجوي كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان، 3

Email: k.sadeghi20@gmail.com 
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 مقدمه 
يا راهبرد دستيابي به آن در بسياري از كشورهاي  عنوان هدف توسعه وروستايي به ةتوسع

زندگي  ويژه كشورهاي در حال توسعه كه بخش زيادي از جمعيت آنها در روستاهاهجهان ب
يرات عنوان يك فرايند تغيروستايي به ةتوسع ).1381(رضواني،  كنند مورد تأكيد استمي

 افزايش اشتغال و شامل بهبود بازدهي و فرهنگي در محيط روستا، اقتصادي و اجتماعي،
باشد، بهداشت مي آموزش، و ،مسكن ،درآمد روستاييان ،تأمين حداقل قابل قبول سطح تغذيه

شود كه براي محسوب مي هر كشور ةهاي توسعروستايي جزئي از برنامه ةتوسع ،در واقع
 مطلق، رود (فتحي ومي كارهروستايي ب ةاقتصادي جامع –خت اجتماعي سازي سادگرگون

توان عاملي در بهبود شرايط زندگي افراد متعلق روستايي را مي ةتوسع ،از سوي ديگر ).1389
عوامل مهم دستيابي به توسعه، برخورداري  از يكي به قشر كم درآمد ساكن روستا دانست و

 يه وبه دليل كمبود سرما، لذا غيره مي باشد. و ، نيروي كاراز نيروهاي محركه يعني سرمايه
 ةبرداري بهينه از نيروهاي محركبهره تراكم باالي جمعيتي در روستاهاي كشور، تأكيد بر

 (دادورخاني، باشديكپارچه مي جانبه وهمه ةترين راه رسيدن به هدف توسعموجود عاقالنه
همواره مورد  ،روستايي است ةمهم در توسع ؤثر واشتغال هم كه از جمله مقوالت م ).1385

باعث به خدمت گرفتن صحيح توانايي  و )،1389عزمي،  (قديري معصوم و توجه بوده است
با از بين بردن بيكاري آرامش جامعه  و روستايي ةبدني نيروي انساني در جهت توسع فكري و

 (عاقلي مقدم، كندگيري ميمهاجرت نيروي جوان فعال روستايي به شهرجلو از و شودمي
روستايي  ةهاي كه نقش جوانان روستايي را در دستيابي به توسعفعاليت ،در واقع ).1374
هاي محلي جوانان ايجاد تشكل زير مي باشد: تأكيد بر شامل موارد نمايدتر ميپررنگ

شتغال ا ةنگرش آنها در زمين بررسي عاليق و ها،روستايي جهت يافتن نيازهاي واقعي آن
 ةتقويت روحي تنوع اشتغال در مناطق روستايي و هاي ايجاد وروستايي، ارزيابي زمينه

اي جوانان مهارت حرفه هاي مناسب جهت تقويت سطح دانش ومشاركتي، برگزاري آموزش
)؛ روستايي پيرامون اشتغال در 1،1989(نورمن ريد هاي مختلف كشاورزيروستايي در زمينه
كاهش عوامل بازدارنده پايين بودن سطح  كننده وقويت عوامل تسهيلت مناطق روستايي و

مهاجرت آنان به مناطق  سازهاي كشاورزي زمينهفعاليت ةنگرش جوانان روستايي در زمين
 )،1390همكاران به نقل ازقديري،  (مشرف و شودروي آوردن به مشاغل كاذب مي شهري و

اقتصادي  ستاها از حالت سنتي به بخش فعال وتحول رو ةلقواهاي باين قشر عظيم، سرمايه
 روستايي دارند ةمهم در جهت رسيدن به توسع اساسي وو نقش شوندمحسوب مي

جوامع روستايي و هدايت آنها در  لزوم توجه به نيازهاي قشر ،از طرفي ).0082، 2(اولوجيد
). 1384بازي،(شه اجتماعي بركسي پوشيده نيست هاي فني وو مهارت هاافزايش توانايي

لزوم  است و كشور هر ةهاي توسعبرنامه روستايي جزئي از ةهاي توسعبرنامه ةتوسع ،بنابراين
بايست در كانون توجه افزايش درآمد روستاييان مي توجه به آن در جهت اشتغال و

 ه نقل ازبعماني  ( موسايي و اجتماعي قرارگيرد ريزان اقتصادي وبرنامه گذاران وسياست
                                                                                                                
1. Norman Reid 
2. olujide 
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ترين عامل در جهت حركت روستا به نيروي فعال در روستا مهم، اين رو از ).1389زاده،شفيع

هاي تخصص مهيا ساختن امكانات براي كسب مهارت و و روستايي هستند ةسمت توسع
(مهدوي  هاي مختلف اقتصادياي است در جهت جذب نيروي فعال در فعاليتمختلف وسيله

همچنين  به بررسي مفعوم توسعه و حاضر ةمقال در ،اين اساس بر ).1380عادلي، 
روستا نقش داشته باشد توجه شده  ةتوسع تواند درسازي و اشتغال جوانان كه ميتوانمند

 است.

 روستايي ةتوسع
درك  شناخت و، از اين رو جوامع انساني است و ةجانبتعالي همه هدف اساسي توسعه، رشد و

معنوي از جمله  تقاضاهاي آنان در ابعاد مادي و زها ونيا مقتضيات جوامع انساني و شرايط و
مردم ساكن  از آنجا كه روستاها و شود.اقدامات اساسي در مسير پيشرفت و توسعه تلقي مي

روستايي ضرورت  ةتوسع ،بنابراين .در آنها داراي شرايط، امكانات و مسائل خاص خود هستند
 -اقتصادي ةمفهومي جدا از توسع والًروستايي اص ة). توسع1382(رضواني، كندپيدا مي

اما  گردد،كالن ملي تلقي مي ةاجتماعي در سطح كالن يك كشور نيست، بلكه جزئي از توسع
تالش در جهت  روستايي و ةتأكيد اساسي آن عمدتأ معطوف به حل مسائل مرتبط با جامع

 وان يك مفهوم وعنروستايي به ةتوسع باشد.در اين مناطق مي كاهش فقر زدايي ومحروميت
مبادله براي  ايجاد رفاه و هاي گوناگون سازماندهي توليد،روش مجموعه از تجربيات و

 تنها منحصر به نظام يا كشور خاصي نيست اي طوالني داشته وهاي روستايي، سابقهفعاليت
روستايي يعني بهرمندي جوامع روستايي از  ةعالوه توسعهب ).1386 همكاران، (كالنتري و

و رونق  هاي مولداشتغال و همچنين گسترش اشتغال توليد و ةمات زيربنايي الزمخد
 ةدر تعريف ديگري توسع )1384(شهبازي،  واحد روستايي هاي اقتصادي در هرفعاليت

بسيج انساني است كه هدف آن در نهايت  هاي گوناگون وروستايي طيف وسيعي از فعاليت
در  هايي كه آنها راناتوانايي وي پاي خود بايستند واين است كه مردم روستاها بتوانند ر

همكاران به  محمدي و(گل شان نگهداشته است از ميان ببرنداسارت شرايط نامساعد زندگي
داند پايداري مي جانبه وروستايي را فرايند همه ةاوفارل توسع ،از طرفي ).1386تقوي،  نقل از

 منظور رفع نيازهاي مادي، معنوي ووستايي بههاي اجتماعي ركه در چارچوب آن، توانايي
 (اكولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي و نظام سكونت محلي ةدهندبر نيروهاي شكل كنترل مؤثر

 ةخياط نيز توسع ).1999ايماني به نقل از اوفارل،  (وثوقي و يابدتعالي مي نهادي) رشد و
روستاييان براي كنترل محيطشان  داند كه منجر به ارتقاء تواناييروستايي را فرايندي مي

(خياط،  شودكند ناشي ميگونه كنترل را تضمين ميتري كه ايناز كاربرد وسيع شود ومي
گيري از هروستايي فرايندي چندبعدي است، فرايندي كه با بهر ةتوسع ،در واقع ).1382

ايجاد  و جمعي تقويت خوداتكايي فردي و سازماندهي، ريزي،سازوكارهايي چون برنامه
نمايد كه در آنها توان اجتماعي روستاييان تالش مي دگرگوني مناسب در ساختارهاي ذهني و

آن بتواند  ةمنابع در اختيارشان تقويت نمايد با به واسط ها وقابليت گيري ازاختيار بهره و
 ةتوسع ،طوركليبه ).1384(ازكيا،  دهند تر تغييروضعيت موجودشان را به وضعيت مطلوب

انساني، تكنولوژي،  مورد استفاده قرار دادن منابع طبيعي و روستايي، فرايند توسعه دادن و
 منظور تشويق وها بهبرنامه هاي دولت وها، سياستو سازمان تسهيالت زيربنايي، نهادها
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بهبود كيفيت زندگي  تسريع رشد اقتصادي در مناطق روستايي جهت ايجاد اشتغال و
شد اقتصادي درگير راين جريان عالوه بر  پايداري حيات است. زندگي و ةروستايي براي ادام

اعتقادت مردم  تغيرات در طرز تلقي و در بسياري موارد حتي شامل تغييرات در عادات و
باشد، زيرا جريان سيستم اجتماعي روستايي از شرايط زندگي كه غيرمطلوب به نظر مي
حسيني  همكاران به نقل از (صيدالي و دكنرسد، به طرف شرايط مطلوب حركت ميمي

اي است كه شامل فاكتورهاي نهادي، عنوان پديدهروستايي به ةتوسع ،بنابراين ).1390ابري،
جانبه طور همهبايست بهباشد كه ميفيزيكي مي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، تكنولوژيكي، و

 ادي ساكنين روستا فراهم شوداقتص بهبود كيفيت زندگي اجتماعي و ةارتقاء يابد تا زمين
 ).1390(محمدي، 

 مفهوم توانمندسازي
كه در آن  گرددبرمي1788اولين تعريف از اصطالح توانمندسازي به سال  ةتاريخچ

 دانستند كه اين اختيارعنوان تفويض اختيار در نقش سازماني خود ميتوانمندسازي را به
ه شود. اين توانمندسازي به معني اشتياق فرد ديد بايستي به فرد اعطا يا در نقش سازماني او

گروف در  و معني پاسخگو تفسير شدطوررسمي بهبار بهبراي مسئوليتي بود كه براي اولين
كه شامل تفويض  كندبه تعاريف رايج فرهنگ لغت از توانمندسازي اشاره مي1971سال 

 1990 در سال ست.قدرت بخشي ا مأموريت دادن و تفويض اختيار كردن، قدرت قانوني،
سازي كرد، تا اينكه باالخره لي تخاذ تصميم به افراد مفهوماواگذاري ه توانمندسازي را ب گاندر

هاي اي براي افزايش تفكر انتقادي، فعاليت در گروهتوانمندسازي را زمينه 2001در سال 
قسيم از ت هايي جهت حركت به فراسوي تسهيم وكه اجازه دادن به فعاليت داندكوچك مي

توانمندسازي  ،در واقع ).2007همكاران، و پور(رجايي اجزاي اصلي توانمندسازي هستند
نوعي اعتماد به  هاي خودآگاه شده،خواسته نيازها و فرايندي است كه افراد جامعه از راه آن،

 براساس آن از توانايي و آورنددست ميخوداتكايي را براي برطرف كردن آن نيازها به نفس و
توانمندسازي يعني اينكه  در تعريف ديگر شوند.مي هاي خود برخوردارالزم براي تحقق هدف

فردي دست يابند كه به آنها امكان انتخاب براساس  ةمردم بايد به سطحي از توسع
عالوه توانمندسازي فرايندي است كه ادراك ه). ب1381طلب،(شادي هاي خود را بدهدخواسته

خوبي هاي كاري مشخصي را بهتواند از فعاليتاين اعتقاد كه فرد ميخودكارامدي (داشتن 
از سوي مارتين و چوبين معتقدند كه  ).2006 1(چوبي، دهدرا افزايش مي انجام دهد)

شايستگي  اساسي است: ادراك، مؤثر بودن در تحقق هدف، يند چهار عنصرآتوانمندسازي بر
تدوين  ها وگيريتأثيرگذاري در تصميماستقالل فردي  خود مختاري، يا كفايت نفس،

باتوجه به اين چهار عنصرتوانمندسازي فرايند تغيير  ).2،2006چوبي (مارتين و هااستراتژي
حس قدرت به  ءتوان گفت كه توانمندسازي القاهمچنين مي و باشددروني افراد مي عقايد

، توانمندسازي به معناي عام در يك تعريف كلي و ،بنابراين ).1381(رحمانپور، افراد است
اين تعريف به  هاي انساني است.گسترش حق انسان در آزادي عمل و افزايش ظرفيت بسط و
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اعمال نظر در تصميماتي است  براي انتخاب منابع و اقتدار فرد و معناي افزايش ميزان اختيار

برخوردار باشند از حق قانوني انتخاب  وقتي افراد دهند.را تحت تأثير قرار مي كه زندگي او
فياضي،  (اعرابي و شرايط حاكم در زندگي خود خواهند داشت كنترل بيشتري بر تسلط و

1388 .( 

 ابعاد توانمندسازي
ترين عنصر توانمندي است، زيرا افراد اين ويژگي مهم بخشي):شايستگي (خود اثر �

ر را با توانند كاكنند كه ميتنها شايستگي بلكه احساس اطمينان ميتوانمند نه
 شايستگي انجام دهند.

جاي اينكه با اجبار در كاري درگير شوند يا دست از امي كه افراد بهگهن :حق انتخاب �
شوند، احساس خود داوطلبانه و آگاهانه در وظايف خويش درگير مي آن كار بكشند،

كنند (ابطحسي يعني در واقع احساس مالكيت مي ،كنند در كار حق انتخاب دارندمي
 ).1386 بسي،وعا

آنان بر اين باورند  .افراد توانمند احساس كنترل شخصي بر نتايج دارند :مؤثر بودن �
كنند يا نتايجي كه توانند با تحت تأثير قرار دادن محيطي كه در آن كار ميكه مي

احساس مؤثر بودن عبارت است از اعتقادات فرد  تغيير ايجاد كنند. شوند،حاصل مي
 اش براي ايجاد تغيير در جهت مطلوبز زمان در مورد تواناييدر يك مقطع مشخص ا

 ).11989(گرين برگر،
 كنند آنان براي مقاصد،دار بودن ميتوانمند احساس معني افراد :دار بودنمعني �

استاندارهايشان با  ها واهداف يا فعاليتي كه به آن اشتغال دارند ارزش قائلند، آرمان
شوند، فعاليت در نظام هستند، متجانس ديده ميآنچه در حال آنجام دادن آن 

 بدان اعتقاد دارند كنند دقت وآنچه توليد مي ةو دربار شودشان مهم تلقي ميارزشي
 ).1381 (اورعي،

 سازيهاي توانمندنظريه
 سازي منابع انساني عبارتند از:هاي موجود در مورد توانمندديدگاه

به  اختيار به معني تفويض قدرت و انمندسازي راديدگاه مكانيكي: اين ديدگاه تو )الف
 )1997، 2(فوي داندها و وظايف ميافراد براي انجام فعاليت

داند. بعدي ميديدگاه ارگانيك: اين ديدگاه فرايند توانمندسازي را پيچيده و چندب)
به هاي شخصي افراد گيريجهت اساس باورها و نظران اين ديدگاه توانمندسازي را برصاحب

اساسي اين ديدگاه اين است كه  ةفرضي اند.كردهنقش خويش در شغل سازمان تعريف مي
 ها وادراك ةبرگيرندكه در ريشه در نيازهاي افراد دارد توانمندسازي افراد نيروي انساني

 ).1388نصر آبادي،  (نيازي و تصور افراد نسبت به نقش خود در محيط است برداشت و
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 اشتغال
دستيابي افراد به شغل مورد نظر از نيازهاي اساسي يك جامعه محسوب  ال وموضوع اشتغ

فرهنگي مطرح بوده و رفع  مخرب اجتماعي، اقتصادي و ةعنوان يك پديدبيكاري به شود.مي
). در 1387(كرباسي وهمكاران،  ريزان بوده استهاي اساسي برنامهآن همواره از جمله دغدغه

ترين مسائل اجتماعي روز در كشور ري نه فقط يكي از مهمبيكا موضوع اشتغال و ،واقع
توان آن را از گذشته مي ةبلكه با توجه به ميزان رشد جمعيت در دو ده ،رودشمار ميبه

)،  1383(زاهدي مازندراني، شمار آوردآينده به ةهاي اجتماعي چند دهترين چالشمهم
يافتگي جوامع هاي توسعهيكي از شاخص عنواناي كه افزايش اشتغال و بيكاري بهگونهبه

اشتغال در تمامي مباحث  ،طرف ديگر ). از1390همكاران،  (صيدايي و شودتلقي مي
تواند اقتصادي، يك بحث استراتژيك است، زيرا تأمين يا عدم تأمين اشتغال نيروي انساني مي

، اشتغال عاملي داشته باشد كشور هر ةمنفي در چگونگي دستيابي به توسع اثرات مثبت و
 هاي فكري ـ فيزيكي انسان استفاده شود وتوانمندي شود از تمام نيرو واست كه باعث مي

باال رفتن  تمكين جامعه را به دليل از بين رفتن بيكاري و اين روند به دنبال خود، آرامش و
هاي اشتغال تابعي است از ارزش ،). همچنين1384(قديري،  درآمد ناخالص ملي در پي دارد

طور مستقيم در ارتباط با نيازهاي زيستي، آموزشي، بديهي است كه به يك جامعه و حاكم بر
 هر ،). از طرفي1390،حسني مقدم (طالقاني و معنوي جامعه باشد بهداشتي، رفاهي، روحي و

افزايش توليد را از وظايف مهم خود بداند،  كار، اشتغال و ةنظام اقتصادي كه ايجاد زمين
 فرهنگي كار، اشتغال و طبيعي بايد ابتدا شرايط مناسب بينشي، رفتاري، ارزشي وطور به

 تابع اقتصادي را هماهنگ و متغيرهاي مستقل و و هاسپس مكانيزم توليد را فراهم سازد و
دهقان معتقد است  ).1386احمدي،  يزد خواستي و( كار گيردفرهنگي به با عناصر سازگار

معين در مقابل آن مزدي پرداخت  ةايي است كه در يك دورهاشتغال مجموعه فعاليت
كارگيري منطقي نيروهاي متخصص كارامد هاشتغال عبارت است از ب ،به بيان ديگر شود.مي

نحوي كه هاي تخصصي مورد لزوم سازماني، بهتطبيق آنها با موقعيت در مشاغل تخصصي و
 ،همچنين ).1380(دهقان، هاي سازماني را ممكن سازداشتغال صحيح آنها نيل به هدف

اشتغال يعني فعاليت در امور مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و .. كه در قبال آن مزدي 
اشتغال مشغول بودن به شغل يا كار معيني در يكي از  ،به عبارت ديگر شود.پرداخت مي

(گنجي،  معيني هم پرداخت مي شودهاي شغلي كه در قبال انجام آن دستمزد يا حقوق گروه
1382.( 

 جوانان در روستاها وضعيت اشتغال و بيكاري
اشتغال در سطوح مختلف سني  ةترين آمار از سوي مركز آمار ايران در زمينبررسي جديد

درصد اشتغال را ايجاد  52/4دهد بخش كشاورزي همواره در روستاها به ميزان نشان مي
هاي زايي نقش دارد. فعاليتيزان حدود شش درصد در اشتغالكند ولي در شهرها به ممي

 27درصد و اقدامات صنعتي در روستاها به ميزان حدود  35اكنون حدود صنعتي شهرها هم
 566به ميزان هشت درصد معادل  روستاها زايي دارند. نرخ جمعيت بيكار دردرصد اشتغال

 ورد جديدترين آمار بيكاري در شهرها وز اهميت در مئحا ةنكت برآورد شده است. نفر هزار
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سال كه تقريباً بخش قابل  24 تا 15روستاهاي كشور اين است كه نرخ بيكاري جوانان 

    در روستاها درصد و 3,34دهند در شهرها توجهي از نيروي متقاضي كاركشور را تشكيل مي
اكن شهرها و سال س24تا  15سني  ةدرصد جوانان رد 34/3اكنون هم درصد است. 9,17

خير در أت ةدرصد جوانان ساكن روستاهاي كشور بيكار و جوياي شغل هستند كه ادام 17/9
هاي ديگر از جمله باالرفتن سن ازدواج و ورود به بازار كار اين جوانان باعث افزايش هزينه

 ).1391(بي نام،  هاي مربوط به آموزش اين افراد براي كشور خواهد بوداثر شدن هزينهبي

 هاي ايجاد اشتغالسياست
 دسته تقسيم كرد: توان به چهارهاي اشتغال را ميسياست
هاي طور مستقيم يا غيرمستقيم، زمينههاي فعال بازاركار: اين سياست بهسياست الف)

 ةها در برگيرندسازد. اين گروه از سياستالزم را براي ايجاد تعادل در بازار كار فراهم مي
طور مستقيم يا از طريق وي شغل، آموزش بيكاران، ايجاد اشتغال بههاي جستجمكانيسم

 اشتغالي).(طرح خود پرداخت يارانه است
بازار كار  پذيري بيشترها باعث انعطافهاي تنظيمي بازاركار: اين سياستب) سياست

د. مقررات مؤثر خواهند بو خروج نيروي كار ناشي از تنظيم قوانين و جريان ورود و بر شده و
ها به موضوعاتي چون چگونگي حفظ اشتغال، تغيير زمان كار از طريق توجه به اين سياست

بازنشستگي زود هنگام  تعيين دستمزد، حداقل دستمزد و ةوقت، نحوكار موقت وكار پاره
 پردازد.مي

هاي ها از طريق مكانيسمبازاركار: اين سياست هاي كالن اقتصادي مؤثر برج) سياست
 كنند.توليد اقتصادي براي نيروي كار، تقاضا خلق مي و درنتيجه گسترش رشد الي وم پولي و
ها موضوعاتي همچون حمايتي بازار كار: اين سياست هاي منفعل وسياست د)

هاي مالي از بيكاران، اصالح سيستم مقرري بيكاري، پرداخت يارانه به دستمزد پايين، حمايت
دستمزدها، كمك به افراد با دستمزد پايين جهت افزايش  معافيت مالياتي، كاهش ماليات بر

 ).1386نژاد به نقل از ازوجي،حقيقت (خالدي و شودتأمين حداقل زندگي را شامل مي رفاه و

 اشتغال در روستا ةراهكارهاي مؤثر توسع
 ،دارد اقتصادي روستا ةت فعال در روستا نقش مهمي در توسعياز آنجا كه اشتغال جمع

 اشتغال در روستا شود كه عبارتند از: ةهاي را فراهم كرد تا باعث توسعزمينه بايد ،بنابراين
رويكرد اشتغال  خوبي جايگاه روستاها وهاقتصادي كشور بايد ب ةهاي توسعاستراتژي الف)

 اهميت كافي قائل شود. براي آن ارزش و روستايي مطلوب را مشخص ساخته و
خدمات اجتماعي  ئةعمراني و ارا هايزيرساخت ةق توسعطري از صرفاً روستايي اشتغالب)
 فرهنگي آنان ةتسريع توسع براي روستاييان و مدزاآزايي درنيازمند اشتغال بلكه، دهدرخ نمي

 است. اجتماعي شهرها) هاي فرهنگي ـ(در مقابل جذابيت
 ةعكشاورزي، توس ةهاي مربوط به توسعترين زمينهصنايع تبديلي از جمله مهمج) 

اصلي اين صنايع، فراروي حصوالت  ةوظيف زايي در روستاها است.اشتغال ةتوسع روستايي و
 تر است.با ارزش تر وها به كاالهاي نهاييو تبديل آن دامي روستا كشاورزي و
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 ةشود كه زمينصنايع فرهنگي محسوب مي نيز از ديگر (توريسم) صنعت گردشگريد)
 ستايي دارد.اي در مناطق روالعادهرشد فوق

در حال رشدي در اكثر  ةزايي است كه حوزاي براي اشتغالخدمات نيز زمينهه)
خدمات فني،  خدمات بهداشتي، خدمات اجتماعي،. شودكشورهاي جهان محسوب مي

در مناطق روستايي  زااشتغال هاي قابل توسعه وترين زمينهجمله مهم خدمات آموزشي و.....از
فرايند  ةكنندتسريع كننده وتواند تسهيلدولت در اين زمينه ميهستند. قطعاً مشاركت 

 ).1389(اميني زارع،  خدمات در روستاها باشد ةتوسع

 اشتغال جوانان روستايي سازي ونقش توسعه در توانمند
منظور روابط مادي، معنوي و اجتماعي، به توسعه فرايندي است كه تحولي مداوم در قوانين و

توسعه مفهومي  ،واقع نمايد. درتحقق اهداف انساني ايجاد مي مل اجتماعي ودستيابي به تكا
بيكاري توزيع مناسب ثروت و  آن كاهش فقر و ةچند بعدي است كه هدف عمد كيفي و

دهد، در راه رسيدن به رود و گروهاي مختلف جامعه را مدنظر قرار ميمي شماردرآمد به
يكي  ). 1386نجفي اصل،  (طالب و ركت داشته باشندحتي فقرا مشا افراد و ةتوسعه بايد هم

 ،از طرفي .باشدروستايي موضوع اشتغال جوانان روستايي مي ةاز عوامل مهم در مبحث توسع
تقريباً تمامي  .امروزه مبحث اشتغال يك بحث اقتصادي يا مربوط به يك كشور خاص نيست

هاي ابعاد اين معضل به بخش وهستند جوامع با معضل بيكاري به نوعي دست به گريبان 
(سازمان همياري اشتغال  ساخته است ثرأحتي سياسي را مت اقتصادي، اجتماعي و

افزايش  روستايي ايجاد اشتغال و ة). از آنجا كه يكي از ابعاد توسع1391آموختگان، دانش
 ،دارندسازنده در روستا  بايد جوانان كه نقش بالقوه و ،بنابراين .باشدمد روستايان ميآدر

دادن آگاهي، انتقال تجارب و ايجاد اعتماد به نفس به جوانان در فرآيند  توانمند شوند كه از
منظور حركت اندازها بهخود، باز كردن چشم ةگيري درست در مورد آيندزندگي براي تصميم

شود. روبه جلو و نوآوري در زمان تحصيل و كار از موارد توانمندسازي جوانان محسوب مي
 هاي شغلي براي آغاز زندگي مشترك، حمايت مالي از آنان در اوايل زندگي ازجاد فرصتاي

بلكه از وظايف بزرگان و متمكنين  ،از وظايف دولت مصاديق توانمندسازي است كه نه لزوماً
 )1388وليئي، اقتصادي است (

 پيشنهادها گيري ونتيجه
درآمد زندگي افراد متعلق به قشر كم روستايي بهبود شرايط ةآنجا كه هدف اساسي توسع از

جوانان روستايي  مسكن روستاييان است وو بهبود بهداشت ساكن روستا، افزايش اشتغال و
سازنده در جهت نيل به  نقش مهم و، باشندعنوان نيروي محركه در روستاها ميهم كه به

روستايي  ةمهم در توسع اشتغال آنها از جمله مقوالت مؤثر و ،بنابراين روستايي دارند. ةتوسع
توان نتيجه گرفت براي افزايش اشتغال و مي ،است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. بنابراين

آموزش  ةجلوگيري از مهاجرت آنها به نقاط شهري، بايد زمين توانمندسازي جوانان روستايي و
 ةهاي توسعمهدر برنا حرف ديگر فراهم شود و هاي الزم براي اشتغال به كشاورزي ومهارت

 آنها استفاده شود. ةسازند روستايي از مشاركت فعال و
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دسازي جوانان روستايي با نتوانم جهت اشتغال و روستايي در ةدر راستاي تحقق توسع

 شود:شده پيشنهادهاي زير ارائه ميانجام ةتوجه به مطالع
ة ر زمينايجاد گارگاهاي آموزشي براي افزايش، دانش و مهارت جوانان روستايي د �

 .كشاورزي و مشاغل مرتبط با كشاورزي
و استفاده از  روستايي ةهاي توسعفراهم كردن زمينه براي مشاركت جوانان در برنامه �

  .پايدار روستايي ةهاي توسعها در طراحي و اجراي برنامهنظرات آن
 بهرههاي كشاورزي به جوانان روستايي از طريق تسهيالت كمواگذاري بخشي از زمين �

 .هاي الزم از آنانبرداري كشاورزي با حمايتمنظور بهرهبه
ي چون يهازايي در زمينهمنظور اشتغالهاي روستايي خاص جوانان بهايجاد تشكل �

 گردشگري، توليدات ارگانيك و ......
هاي صنعتي و آموزش افزايش مشاغل غيركشاورزي از طريق ايجاد كارگاه �

 .ييهاي الزم به جوانان روستاتخصص
هاي و غيرمادي از جوانان روستايي در راستاي ايجاد طرح هاي ماديحمايت �

 .هادر قالب تشكل غالي و كسب و كارهاي كوچك، خصوصاًخوداشت
هاي آموزشي خاص جوانان روستايي در ابعاد مختلف ها و كارگاهبرگزاري دوره �

 .روستايي ةآموزشي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي در راستاي توسع

 ابعمن
 روستايي، تهران: انتشارات اطالعات. ةشناسي توسعجامعه اي برمقدمه ).1384ازكيا، م .(

 ةمـ انسـازي. فصـل  الگوهـاي توانمنـد   ها وشناسي ديدگاه). گونه1388فياضي، م ( اعرابي، م. و
 .13 ةمطالعات مديريت صنعتي شمار

آمـوزش   تحقيقـات و  ةسسؤم سازي كاركنان. تهران). توانمند1386ابطحي، ح و عابسي، س (
 مديريت وابسته به وزارت نيرو.

پژوهشـي، آموزشـي وترويجـي، سـال      ةنامـ زايي روستايي. مـاه ). اشتغال1389( اميني زارع، م
 .30 ةشمار ششم،

 مطالعات بازرگاني. سازي.نگرش برتوانمند ).1381( اورعي، ح
 .106ة صنعت، شمار دام كشت و ةنامماه ). طرح ماندگاري روستاييان درروستا.1389نام(بي

ايـران   نقد سياست افزايش اشتغال در بخش كشـاورزي  ).1386حقيقت نژاد، ا ( خالدي، ك. و
 .1ةچهارم توسعه. سال دوم، شمار ةبرنام با تأكيد بر

 ةنامـ مـاه  تـأثير آن بـر جوامـع روسـتايي تايلنـد.      ).گردشـگري روسـتايي و  1382خياطي، م (
 .66-78، 257 ةشمار اقتصادي جهاد، -اجتماعي

مـوردي دهسـتان    ة(مطالع هاي روستايينقش اشتغال در كاهش مهاجرت ).1380( دهقان،ف
 كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس. ةناممشايخ شهرستان ممسني).پايان

هـاي جغرافيـايي،   هاي اشتغال زنان. پـژوهش چالش روستايي و ةتوسع.)1384دادورخاني، ف (
 .55ة شمار

 .41 ةمديريت، شمار ةراهكارها. توسع و سازي: مفاهيم، ساختار). توانمند1381ور، ل(رحمانپ
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انديشـه،   زدايـي. آن در محروميـت  ضـرورت  روستايي، اهميـت و ة ). توسع1382( رضواني، م  
 .چهارم سوم و ةسال نهم، شمار

ة مجلـ  .دها)فراينـ  (مفـاهيم، راهبردهـا و   روسـتايي  ةريـزي توسـع  برنامـه  ).1381( رضواني، م
 .240-221علوم انساني دانشگاه تهران، ص ادبيات وة دانشكد

 ةاشـتغال در بخـش كشـاورزي. مجلـ     ةضرورت كاركردي توسع ).1383( زاهدي مازندراني، م
 .45ة توسعه، سال دوازدهم، شمار اقتصاد و
 نشر قطره. هاي زنان ايران.چالش توسعه و ).1381( شادي طلب، ژ

 ةترويج روستايي. انتشارات دانشـگاه تهـران، چـاپ سـوم، شـمار      توسعه و ).1381شهبازي، ا (
2188 . 

سازي اقتصـادي  دن).پيامدهاي اعتبارات خرد روستايي برتوانم1386طالب، م و نجفي اصل، ز (
 ةنامـ زنان سرپرست خانوار: نگاهي به نتايج به نتايج طرح حضرت زينب كبري(س). فصل

 .3 ة، شمار10روستا و توسعه، سال 
(بـا   ). نقش فناوري اطالعات در فراينـد ايجـاد اشـتغال   1390طالقاني، م و حسني مقدم، ش (

 .68ة شمار فناوري اطالعات، ةبازار ايران). مجل تأكيد بر
ة سـال پـانزدهم، شـمار    روستايي. ةنقش آن در فرايند توسع اشتغال و ).1379عالي مقدم، ه (

180-181. 
 اشـتغال و  تأكيـد بـر   (بـا  روسـتايي  رين استراتژي شهري وت). مشاركت مهم1382( گنجي، م

 .139 ةتعاون، شمار ةامنيت اجتماعي). مجل
) در ICT( ارتباطـات  فناوري اطالعات و ).1386گل محمدي، ف.، ميردامادي، م و معتمد، م (

 مطالعـات فرهنگـي   ةنامـ فصـل  وري زنان (با تأكيد برزنان روسـتايي). بهره زايي واشتغال
 .11و10 ةسوم، شمار نان سالدفاعي ز

 ةتوسـع  ةهاي عمدچالش ).1386چوبچيان، ش( كالنتري، خ.، اسدي، ع.، شعبانعلي فمي، ح و
 .8ةعلوم اجتماعي، شمار شناسي وجامعه ةنشري پايدار. ةروستايي براي دستيابي به توسع
ر ايـران.  بيني اشتغال بخش كشـاورزي د ). پيش1387( كرباسي،ع.، اثني عشري، ه و عاقل، ح

 .2 ةشمار ،22 صنايع كشاورزي، جلد كشاورزي، علوم و ةاقتصاد در توسع ةمجل
آوري پايدار روسـتايي مبتنـي بـر فـن     ةرويكرد نظري بر توسع ).1389( فتحي، ش و مطلق، م

پژوهشـي جغرافيـايي انسـاني، سـال دوم،      علمـي  ةنامفصل ).ICT( ارتباطات اطالعات و
 دوم.ة شمار
 ةنگـرش جوانـان روسـتايي شهرسـتان اصـفهان در زمينـ       ). عوامل مؤثر بـر 1383قديري، م (

روسـتايي، دانشـگاه    ةكارشناسي ارشد توسـع  ةامنهاي كشاورزي، پاياناشتغال در فعاليت
 آزاد اسالمي، واحد علوم تحقيقات تهران.

 آن. بـر  بررسي عوامـل مـؤثر   ). تحوالت اشتغال روستايي و1389قديري معصوم، م و عزمي، آ(
 .10 ةپژوهشي)، سال چهارم، شمار -(علمي انداز جغرافياييچشم ةمجل

 اشـتغال زنـان در ايـران بـا     ). بررسي وضـعيت فعاليـت و  1386يزدخواستي، ب و احمدي، و (
 بـر  پژوهشي مطالعات زنان در ايران بـا تأكيـد   علمي و ةمجل .1385سرشماري  تأكيد بر

 سوم. ةشمار سال اول، ،1385سرشماري 
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هـاي توانمندسـازي   راهبـرد  .مفـاهيم  ).1385پـور، س.، جمشـيديان، ع. و نـادري، ن.(   رجايي 

 .186 ةتدبير، سال هجدهم، شمار ةنامكاركنان، ماه
) جايگـاه مـديريت در پيشـبرد اهـداف     1390ميرزايي گـودرزي، ز.(  صيدالي، م.، صادقي، غ. و

 ةنامـ گـان). فصـل  موردي: روستاي جـوانمردي: شهرسـتان لرد   ة(مطالع روستايي ةتوسع
 .2ة اي، سال اول، شمارريزي منطقهبرنامه

بيكـاري در ايـران طـي     بررسي وضـعيت اشـتغال و   ).1390صيدايي، ا.، بهاري، ع، وزارعي، ا.(
 .25 ةياس راهبرد، شمار ة. مجل1335-1389هاي سال

ن برنگـرش روسـتاييا   عوامـل مـؤثر   ).1390ميرزايـي، م.(  مشرف، پ.، مهـديان بروجنـي، م. و  
ــتغال        ــايش اش ــاورزي. هم ــش كش ــتغال در بخ ــه اش ــبت ب ــهركرد نس ــتان ش شهرس

 منابع طبيعي. آموختگان كشاورزي ودانش
 دانـش و  ةمجلـ  اشـتغال در اسـتان خراسـان.    ةراهبردهـاي توسـع   ).1380مهدوي عادلي، م.(
 .14 ةتوسعه، شمار

 .78ة بيستم، شمار ةگردشگري. دور ةتوسع روستايي و ةتوسع ).1390محمدي، س.(
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 زنان و مشاغل خانگي
 1الناز واحد
 2مرضيه خدادادي
 3احمد يار محمدي
 4حسن حسيني

 چكيده
هاي اقتصادي بوده است. زنان پيوسته همگام با مردان زندگي زنان همواره قرين فعاليت

حائز اهميت اين  ةاما نكت ، دامداري  و ... اشتغال داشتند.به كارهايي مانند كشاورزي
پس از  شده است.شده پولي به آنها پرداخت نميهاي ياداليتاست كه در قبال فع

افزوني داشته و گسترش دانش و تمدن كشورها، توجه به اشتغال زنان رشد روز
عالوه بر منظر عمومي،  روز بوده است.ة مسائل مطرح شده آفريني آنان از جملكار

خانگي و يا بيرون از  هاي اقتصادياسالم ديد مثبتي نسبت به اشتغال زنان در فعاليت
اند، هيچ تفاوتي خانه دارد. با توجه به آيات قرآني كه در آن برخي از معامالت نهي شده

جنسيت دليلي بر ممنوعيت  ،ميان مرد و زن در تجارت وجود ندارد. به عبارت ديگر
هاي حالل نه تنها مجاز بلكه امري مطلوب معامالت زنان نيست. اشتغال زنان به حرفه

در ايران نيز توجه به اشتغال زنان پيشرفت چشمگيري داشته است و نقش زنان  .است
عنوان عوامل مهم اقتصادي كشور، بر همگان مبرهن است. بايد افزود كه اشتغال زنان به

گونه شود. آنها در اينهاي بيرون از خانه و خانگي تقسيم ميفعاليتة به دو جنب
شوند و مانند مردان شاغل از دار محسوب نمينهعنوان فردي خاها ديگر بهاشتغال

ها هاي متفاوتي حامي اين فعاليتسازمان اخيراً .مند خواهند بودحقوق و مزايا بهره
، سازمان آموزش  فني و زنان شاغلة هاي حمايت كننداند. از جمله سازمانبوده

شته است. اي در حمايت از مشاغل خانگي دااي كشور است كه نقش برجستهحرفه
منظور گسترش اين مشاغل به عقد قرارداد با ، سازمان مذكور بهعالوه بر اين مسئله

، بيش از خانگية حرف 300امداد امام خميني (ره) پرداخته و پس از شناسايي ة كميت
را در سراسر كشور برگزار كرده است. اين مقاله به بررسي   آموزشية چهار هزار دور

روي  دنبال عوامل پيشرفت و موانع پيشپردازد و بهنگي زنان ميمشاغل خاة جانبهمه
 هاي خانگي است. زنان شاغل در اشتغال

 
 : زنان، مشاغل خانگي، فعاليت اقتصادي.يكليد واژگان

                                                                                                                
 Email:  Elnaz.vahed@yahoo.com                                                       كارشناس مترجمي زبان انگليسي،.  1
   Email: sona.khodadadi@yahoo.com                                                  ،كارشناس مترجمي زبان انگليسي.  2
 .اي كشور، كارشناس ارشد مديريت آموزشيكارمند آموزش فني و حرفه.  3
 .اي كشوركارمند آموزش فني و حرفه.  4
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 مقدمه

انسان همواره در پي تأمين نيازهاي اقتصادي خود به دنبال كسب و كار بوده است. زنان نيز 
هاي متفاوتي اشتغال هاي فراواني نموده و در پيشهاين امر تالش از ابتدا همواره در پي

صورت روزافزوني مورد توجه ها، مشاغل خانگي است كه امروزه بهاند. يكي از اين حرفهداشته
شود كه در محل سكونت فرد با كار خانگي به كاري اطالق مي قرار گرفته است. كسب و

 ،پردازدشده و عالوه بر اينكه به توليد كاالهاي جديد مياستفاد ه از امكانات و وسايل انجام
نمايد. با توجه به اين نكات فضاي داخل خانه مكانِ توليد و ايجاد ارزش ايجاد ارزش نيز مي
عظيم نيست. الزم به ذكر است  ايِشود و ديگر نيازي به فضاهاي كارخانهافزوده محسوب مي

هاي ثابت به كسب مزيت رقابتي از طريق كاهش هزينهتوان كه با استفاده از اين مشاغل مي
هاي ثابت اوليه، توان با كاهش هزينهو متغير توليد دست يافت. عالوه بر مزيت فوق مي

هاي نوين مهيا هاي شغلي جديدي را براي بسياري از جوانان جوياي كار و داراي ايدهفرصت
سازي اين سازي و بزرگر كوچكپذيري دكرد. از ديگر مزاياي مشاغل خانگي، انعطاف

وري و گونه تأثيري در كاهش بهرهباشد كه در اختيار مديران قرار دارد و هيچها ميحرفه
هاي فرصت ةتوان به توسعگونه مشاغل ميبا حمايت از اين ،بنابراين .منابع انساني ندارد

 شغلي كمك قابل توجهي كرد.
يابند. رباري هستند و روز به روز توسعه ميپ ةگونه مشاغل داراي سابقدر ايران اين

نخست آنكه در كشور  تواند اثرگذاري چشمگيري داشته باشد.گونه مشاغل ميحمايت از اين
شاگردي انجام -هاي استادما مشاغل يادشده بيشتر به صورت سنتي در قالب فعاليت

اين بستر به باشد كه در هاي بافت فرش ميشدند. از جمله اين مشاغل، فعاليتمي
توان بدان اشاره اي كه در جايگاه دوم ميهاي چشمگيري دست يافته است. مسئلهپيشرفت

هاي اقتصادي جامعه است. امروزه با توجه به افزايش سطح سواد و كرد، نقش زنان در ظرفيت
توان از آنان به عنوان عامل مهم اقتصادي كه اشتغال زنان، مي ةباال رفتن فرهنگ در زمين

ياد كرد. مشاغل مذكور براي مبارزه با معضل بيكاري  ،داراي سهم شاياني در اقتصاد هستند
ها و ها نياز به پشتيباني سازمانگونه حرفهولي براي پايداري اين ،شوندعامل مهمي تلقي مي

سازي اين مشاغل ها مرتبطشود. نقش اين سازماننهادهاي حمايتي به وضوح ديده مي
منظور تأمين مواد اوليه و ها بهها و تعاونيتر و همچنين اتحاديهع وسيعكوچك با صناي

توانند با استفاده از مشاغل خانگي به استقالل مالي بازاريابي است. در اين راستا زنان نيز مي
بافي و بافي، گليمهايي مانند قاليتوانند از فعاليتو براي نيل به اين هدف مي دست يابند

توان به رسيدن سالمت رواني مند شوند. عالوه بر كسب درآمد ميدستي بهره ساير هنرهاي
توانند از معضالت جامعه دور ها ميگونه حرفهنيز اشاره كرد. افراد با كسب مهارت در اين

سالمت رواني دست يابند. سالمت رواني يك فرد سالمت رواني جامعه را  شوند و به پايداري و
 در پي دارد. 
 كنيم: بخش به صورت مختصري به مزاياي مشاغل خانگي اشاره ميدر اين 

 .سازي آزادي و استقالل عملفراهم �
 .پذيري ساعات كاري با توجه به نياز هر شغلانعطاف �
 .اندازي شغلراه ةهاي اوليكم بودن ميزان هزينه �
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 .پذيري با گستره متفاوتي از اقشار جامعهتناسب �
 .شهرداري معاف بودن از ماليات و عوارش �

هاي باشد. در پيشهاندك مي ةگونه مشاغل استفاده از سرمايترين مزيت ايناهميت پر
ثري برداشت. ؤهاي متوان در جهت رفع معضل بيكاري گامخانگي ظرف مدت كوتاهي مي

اي براي ايجاد مشاغل خانگي جديد فراهم كند و تواند زمينهحمايت از مشاغل خانگي مي
محيطي و ترافيك را كاهش هاي صوتي و زيستي حمل و نقل، آلودگيهاهمچنين هزينه

توان به يكي ازاهداف مهم اقتصادي هر جامعه كه هاي خانگي ميكارآفرينية دهد. در نتيج
توان توليد و توان اقتصادي نيل يافت و در پي اين كاهشِ بيكاري مي ،كاهش بيكاري است

اهميت مشاغل خانگي در ايران براي سازماندهي اين جامعه را نيز افزايش داد. با توجه به 
تعاوني در سطح كشور مشغول به فعاليت هستند. بنابراين،  160,000مشاغل در مجموع 

هايي كه زنان در آنها خصوص در حرفهپرداختن به عوامل پيشرفت و موانع مشاغل خانگي به
گونه عوامل را شناسايي كنيم و به حائز اهميت است و در ادامه برآنيم كه اين ،اشتغال دارند

 شرح برخي از آنها بپردازيم.

 روش تحقيق
اي براي پاسخگويي به مسائل تحقيق استفاده در پژوهش حاضر از روش مطالعات كتابخانه

 گيرد.هاي توصيفي قرار ميپژوهشة شده است. اين تحقيق عادي فرضيه بوده و در زمر

 هايافته
شود، كمبود و مله موانعِ گسترش مشاغل خانگي محسوب مييكي از عوامل مهم كه از ج

طور كه چندي پيش به اين موضوع نبود اعتبار كافي براي گسترش اين مشاغل است. همان
اشاره شد، مشاغل خانگي عامل بسيار مهمي در جهت استفاده از تجارب و تخصص زنان به 

ها امعه و هم براي خود خانوادهشود. اين طرح مهم براي جدار محسوب ميخصوص زنان خانه
تواند سطح هاي شغلي متفاوت، جامعه ميسودمند است. با استفاده از تجارب زنان در حيطه

ها را در مسائل تربيتي فرزندان تحت زايي خود را افزايش دهد و منافع خانوادهسواد و اشتغال
والدين تحت نظارت خودشان  گونه مشاغل فرزندان در اوقات كاريدهد. در اينتأثير قرار مي

شوند. چندي بود كه اين طرح سودمند به علت عدم تأمين هستند و به درستي تربيت مي
، 1389ارديبهشت سال  22ها در تاريخ اعتبار از سوي بانك متوقف شده بود. پس از مدت

ة تبصره است در جلس 6ماده و  12قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي كه شامل 
به تأييد شوراي  1389ارديبهشت  29لني مجلس شوراي اسالمي تصويب شد و در تاريخ ع

وزارت كار  ةآن برعهد ةخاندر آن زمان ستاد اين مشاغل تشكيل شد و دبير نگهبان رسيد.
هايي كه در اجراي اهداف نهاده شد. رئيس اين كميته، وزير كار و امور اجتماعي بوده و ارگان

امداد امام خميني(ره)، نيروي  ةشامل موارد ذيل هستند: كميت ،كنندي مياين سازمان همكار
اي، سازمان ميراث فرهنگي، دفتر ها، سازمان فني و حرفهانتظامي، اصناف، شوراي عالي استان

توان گفت كه همچنين مي .رياست جمهوري، مركز آمار صدا و سيما ةامور زنان و خانواد
 در اجراي قانون ساماندهي نقش دارند.  دستگاه 25تقريباً نزديك به 
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عامل ديگري كه مي تواند يكي از موانع مشاغل خانگي باشد، تنهايي است. برخي از افراد 

كافي را ببرند. بر ة توانند از مشاغل خانگي بهرهاي متقابل اجتماعي دارند و نمينياز به كنش
هاي كاري كم رفت و آمد و طدهند در محيخالف اين افراد اشخاصي هستند كه ترجيح مي

هاي گونه روحيات، كسب درآمد از طريق مشاغل و حرفهساكت فعاليت كنند. در نتيجه اين
 خانگي بهترين انتخاب فرد است.

حواس اشاره كرد. اين قبيل عوامل ة كنندتوان به عوامل مختلپس از عامل تنهايي مي
 ،برگزيند انگي كه خانه محل كار است رابايد تحت كنترل باشند. اگر فردي يكي از مشاغل خ

بايد آمادگي اين را داشته باشد كه محيطي آرام و به دور از والدين، همسر يا فرزندان فراهم 
طور مثال، كار كردن با كامپيوتر در منزل هم نوعي اشغال است و افراد خانواده بايد كند. به

منظور كاهش هرگونه ركز نياز دارد. بهاين موضوع را درك كنند كه فرد مشغول به كار به تم
تواند راه حل مناسبي باشد. عامل حواس پرتي از جانب افراد خانواده برگزيدن اتاقي مجزا مي

عامل انضباط كاري است. برخي از افراد به اين  ،بعدي كه در ارتباط با روحيات فرد است
ها باشند و بدون نظارت آنمسئله عادت دارند كه همواره تحت نظارت رئيس يا همكار خود 

اهميت توانند انضباط كاري خود را رعايت كنند. اين مسئله شايد در ظاهر كوچك و كمنمي
 سازي تلقي شود.تواند عامل مسئلهولي پس از گذشت زمان مي ،باشد

اقتصادي و اداري نيز   ،عوامل سياسي، اجتماعي، اين، عوامل فردي و شخصيتي عالوه بر
 مشاغل خانگي هستند. ةجاد و توسعجز موانع اي

سسات صنعتي بزرگ و ؤم ةهاي كلي كشور در جهت توسعدر برخي كشورها سياست
شود مشاغل خانگي كمتر مورد توجه قرار گيرند و كمتر صنعت توريسم موجب مي ةتوسع

 توسعه يابند.
اي مناسب، هعدم اعتبار كه پيشتر به آن پرداختيم و عواملي نظير نبود متولي، زيرساخت

مشاغل خانگي ة تواند از جمله موانع اساسي و اصلي توسعهاي حمايتي و نظارتي ميسياست
نبود قوانين مشخص در اين راستا از ديگر عوامل بازدارنده تلقي  در كشورها محسوب شوند.

ت اين دست مشاغل با قانون نظامي صنفي عاملي رشود. عالوه بر اين مشكل، مغايمي
هاي مسكوني كسب در محل"ست. در قانون نظام صنفي عنوان شده است كه بازدارنده ا

ركن اصلي مشاغل خانگي، محل سكونت فرد  ،اشاره كرديم طور كه قبالً. همان"ممنوع است
 هاي خانگي مغاير اين قانون هستند.جا با توجه به اين قانون، فعاليتاست و در اين

هاي مكفي از مشاغل خانگي د ندارد و حمايتهاي مناسب وجواز آنجايي كه زير ساخت
هاي ناپايدار محسوب شده و افراد شاغل در پيشه ةگونه مشاغل، در زمرآيد، اينبه عمل نمي

شود عدم رضايت اين افراد موجب مي ها همواره از شغل خود ناراضي هستند.اين قبيل حرفه
ن گفت كه براي اين مشاغل امنيت توادر سرشماري خود را بيكار معرفي كنند. در نتيجه مي

 بندي عوامل بازدارنده قرار داد.توان در دستهشغلي وجود ندارد و اين عامل را مي
مزاياي اين مشاغل  ةپس از بررسي موانع مشاغل خانگي در اين بخش به مطالع

ن و توجه روزافزو اندخانگي ناميده يپردازيم. حال حاضر را دوران بازگشت كسب و كارهامي
به خود جلب كرده است و اين كارشناسان مزاياي  به اين مشاغل نظر كارشناسان بسياري را

 بسياري را برشمردند:
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بعدي مجزا نبودن محل  ةها بين محل كار و منزل و در مرحلبه علت كاهش رفت و آمد
شود. از ديگر ها مييابد و موجب كاهش هزينهكار از محل زندگي، مصرف انرژي كاهش مي

ها از گونه پيشهگذاري اشاره كرد. در اينتر سرمايهتوان به ميزان كممزاياي اين مشاغل مي
اين مشاغل  ةوسيلهانجام برخي از كارهاي تيمي ب شود.هاي جاري نيز كاسته ميميزان هزينه

حائز اهميت اين است كه نيازي به حضور در يك مكان خاص وجود  ةشود و نكتممكن مي
شود و موجب ارتباط و همكاري افراد كارهاي گروهي اينترنت عامل مهمي تلقي ميندارد. در 

 شود.مي ،ها استنآهاي سكونت يك تيم در نقاط مختلف كه همان محل
شود. نبود مقررات خاص به عنوان مزيت بعدي، افزايش خالقيت در نظر گرفته مي

شود افراد شاغل خانگي موجب ميها در مهاي كاري و اداري و از بين بردن محدوديتمحيط
 تري رفتار كنند.صورت خالقانهبه

اماكن تجاري، اين عامل موردي ة هاي خريد و اجاربا توجه به افزايش نرخ تورم و هزينه
 است كه مشاغل خانگي با اين معضل مواجه نيستند. بازدارنده براي كسب و كار

چشمگيري يافته است و اين موضوع  هاي اخير سطح سواد زنان در جامعه افزايشدر سال
موجب شده كه آنان بتوانند در كسب درآمد ايفاي نقش كنند. عالوه بر اين موضوع سطح 

هاي اداري و فرهنگي كشور هم در راستاي فعاليت زنان افزايش يافته و حضور زنان در محيط
ه هنوز فعاليت زنان را تحت تأثير آفرين شده است ولي عامل مهمي كتجاري كمتر مشكل

ها است، مادران ارتباط دهد تربيت فرزندان است. در مشاغلي كه بيرون از خانهقرار مي
كمتري با فرزندان خود دارند ولي در مشاغل خانگي، نظارت مداوم مادران به فرزندان اين 

 شود.قي ميعنوان عاملي سودمند تلمشكل را از پيش روي اين مشاغل برداشته و به
كند، دوري از ترافيك كالن از عواملي كه گرايش افراد را به مشاغل خانگي بيشتر مي

هاي محل كار و مشكالت هاي روزانه است. افراد ديگر از استرسشهرها در رفت و آمد
 بينند.ها و ... آسيبي نميخيابان

كنند، شاغل راحتي نميبرخي از افراد در تعامالت اجتماعي خود با افراد متفاوت احساس 
خود تعامل داشته و در برخي از ة شود افراد با اعضاي خانوادبودن در محل سكونت موجب مي

جويي وجب نهايت صرفهمشان مشاركت نمايند و اين مسئله كارهاي تيمي با اعضاي خانواده
 شود.هاي اجتماعي ميدر هزينه

طور عام در كشور توليد عي كه بهطبي ةدر كسب و كارهاي خانگي اغلب از مواد اولي
هاي برداري شده و عامل مثبت بعدي در اين دست مشاغل استفاده از فناوريشود بهرهمي

است كه  "شاگردي-استاد"هاي مبتني بر آموزش نظام مندي از مهارتساده و همچنين بهره
شود فرد يپذيري مشاغل خانگي موجب مكند. انعطاففرد از والدين و نزديكان كسب مي

 موجود ميزان كسب و كار خود را گسترش دهد.ة بتواند با توجه به سرماي
يابد كه والدينش با استفاده از توان گفت وقتي كودكي در محيطي رشد ميدر پايان مي

اين عامل فرهنگ كار در خانواده توسعه ة كنند، در نتيجمشاغل ياد شده كسب درآمد مي
توان به گذارد، ميشغلي كودك تأثير مي ةضوع كه بر فرهنگ و آينديابد و عالوه بر اين مومي

 شود اشاره كرد.احساس امنيتي كه از حضور ما در خانواده حاصل مي
جويي در زمان، آزادي و استقالل عمل مشاغل خانگي موجب صرفه ،به صورت كلي

بهتر فرزندان، تناسب با ها، تربيت بيشتر، ايجاد تعادل در زندگي و كار، استفاده از پاره وقت
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هاي اقشار مختلف، عدم نياز به مجوز، هاي جسمي افراد معلول، تناسب با سرمايهويژگي

 شود.مودت بين اعضاي خانواده و ...مي ةافزايش روحي
يكي ديگر از مزايايي كه تا كنون بدان اشاره شده است، موكول كردن زمان انجام كار به 

باشد. اگر فردي نتواند در ساعت مقرر كارش را به پايان ز ميروساعات متفاوتي از شبانه
تواند آن كار را در ساعتي كه اوقات فراغت دارد به پايان برساند و عالوه بر اين مي ،برساند

دهد و فارغ از هرگونه دغدغه است. اين تنش انجام ميموضوع، فرد كارش را در محيطي بي
هاي اقتصادي مانند گرفته تا نگرانيهاي روياسترس تواند متفاوت باشد ازها ميدغدغه

ها قرار اين دل مشغولية توانند در زمرماليات و پرداخت عوارض شهرداري، همه و همه مي
 تواند به نوعي آرامش رواني دست يابد.اندازي مشاغل خانگي فردي ميگيرند كه با انجام و راه

 ةثر بر ايجاد و توسعؤاين بخش عوامل مپس از بررسي مزايا و موانع اين مشاغل در 
 گيرد:مشاغل خانگي مورد بررسي قرار مي

 نخست، عواملي نظير عوامل فرهنگي و اجتماعي حاكم بر منطقه:  �
عوامل از جمله دست يافتن به ثروت بيشتر، به اعتبار، كسب شهرت و آبرو، علم و  ةهم

ضا و قدر الهي و در كل تأثير مذهب مهارت، دستيابي به سالمت رواني و جسمي، اعتقاد به ق
 مشاغل خانگي اثر گذارد. ةمي تواند بر روي توسع

 گيرند:بندي عوامل فردي، شخصيتي و رفتاري قرار ميدر دومين دسته �
 بندي اين گروم موارد ذيل جاي دارند:در طبقه

تقالل باال، اعتماد به نفس، تالش و پشتكار، اراده، اس ةانگيز خالقيت، ريسك پذيري، 
 فردي، روياهاي بزرگ. 

دست آمده حاكي از آن است كه عوامل فردي، ي بههادر مطالعات متفاوت نتيجه    
شخصيتي و رفتاري نسبت به عوامل فرهنگي در جايگاه باالتري قرار دارند (غالمي، احمد 

 ).1388پوردارياني،
رد، عوامل دولتي است. اندازي اين قبيل مسائل اهميت دابعدي كه در راه ةمسئل     

هاي سازي، آموزش، حمايتهاي حقوقي و معنوي دولت، فرهنگحمايت اعطاي تسهيالت،
 توان در اين حوزه نام برد.اي و خدماتي را مياطالعاتي، مشاوره

رسند كه در اين بخش به اجمال برخي حرفه مي 300امروزه مشاغل خانگي به بيش از    
 هيم كرد:از آنها را به بررسي خوا

بندي محصوالت، صنايع هاي حقوقي، كارهاي پژوهشي و آموزشي، مونتاژ بستهمشاوره
دستي، كارهاي هنري، توليد پوشاك و مواد غذايي، نويسندگي و بسياري از مشاغل را 

هاي فني ، رشتهIT ةهاي مرتبط با حوزتوان در فضاي خانه انجام داد. بسياري از فعاليتمي
مشاغل  ةتوان زمرمعماري را مي هايريزي، محاسبات فني و تعمير طرحبرنامه مهندسي،

 خانگي انجام داد.
حائز اهميت و مورد  ةمشاغل خانگي وجود دارد. نكت ةدر بيشتر كشور ظرفيت توسع 

ها مطرح است. بحث اين مقاله كه به زنان و مشاغل خانگي اشاره دارد نيز در اين قبيل شغل
توانند با توجه به توان و ك جنسيتي وجود ندارد. زنان و مردان ميدر مشاغل خانگي تفكي

التحصيل در بسياري از افراد بيكار فارغ اندازي كنند.هاي خود كسب و كاري را راهمهارت
دوران تحصيل كسب و كاري را ة هاي كسب شدتوانند با استفاده از مهارتعلوم متفاوت مي



 انداز پژوهش                                         اي و اشتغال در چشمآموزش فني و حرفه
 

 

253 

اندازي مشاغل خانگي دست آورند. يكي از طرق راهي را بهايجاد كرده و از اين طريق در آمد
استفاده از اينترنت است. كسب و كار اينترنتي كاري است كه مرتبط با مباحث بازاريابي، 
مالي و خريد، پشتيباني از خدمات پس از فروش، ار تباط با مشتريان، همكاري با 

افزون شبكه اينترنت است. گسترش روزتمام كارهاي خدماتي از طريق ة گذاران و ارائسرمايه
 اين نوع از مشاغ خانگي بوده است.ة استفاده از رايانه و اينترنت در منازل بستر مناسبي براي توسع

 هايي از مشاغل خانگي خواهيم پرداخت: ايده ةدر ادامه به ارائ
وليد فيلم، تعمير لوازم عتيقه، ارزشيابي اشياي هنري، توزيع اشياي هنري، طراحي لباس، ت

پردازي، تدريس موسيقي، عكاسي، چاپ و نشر، حسابداري، گرافيك، تصويربرداري و تصوير
ها، تبليغات و روابط عمومي، مأمور خريد و فروش شدن، خطاطي، مشاوره، پردازش داده

ويرايش، طراحي داخلي، ارسال پيام براي افرادي كه به اينترنت دسترسي ندارند، دفتر 
پزي، افزارها، تدريس شيرينيافزار، توليد و پشتيباني از نرمهش، فروش نرمكاريابي، پژو

اندازي سخت هاي تقويتي ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان، دانشگاه، نصب و راهسازي، كالسگل
، آژانس بيمه، ADSLداخلي اينترنت و خدمات  ةاندازي شبكافزارهاي كامپيوتري، راه

رزومه،  ةنگارش رزومه، ترجم اري از گياهان و حيوانات در منزل،دها، نگهريزي جشنبرنامه
بندي، طراحي پوستر، بروشور، خياطي، بافندگي، قالي بافي، سفالگري، چيني و صفحهحروف

ها، تعمير مبلمان، طراحي و تعمير طراحي دكوراسيون داخلي، تعمير و توليد عروسك
      ودرو، موتورسيكلت و دوچرخه.جواهرات، تعمير وسايل برقي و خانگي، تعمير خ

 12و  11قانون ساماندهي و حمايت از مشاغل خانگي و مواد  10با توجه به ماده 
 ةدار امر توسعاي كشور عهدهدستورالعمل اجرايي قانون يادشده، سازمان آموزش فني و حرفه

هايي با ستآموزي در بحث مشاغل خانگي است. سازمان مربوطه اقدام به برگزاري نشمهارت
حرفه  35ها به استاندارد و حرفه در اين نشست 121ربط كرده است و حضور نهاد هاي ذي

حرفه كه داراي عناويني نا  26اند. در طي اين جلسات، بندي شدهبه صورت بخشي تقسيم
مفهوم بودند پس از بررسي، سه مورد از آنها جهت حذف عودت داده شدند ساير عناوين به 

 استاندارد تبديل شدند.هاي حرفه
هاي هاي آموزشي نيز نموده است. دورهاين سازمان اقدام به برگزاري تعدادي از دوره

دوز، هاي راستهها مربوط به رشتهباشند و بيشترين دورهدوره مي 4000شده بالغ بر اجرا
اين مشاغل  درصد 90باشد كه نزديك به دوز و غيره ميدوز زنانه، تعميركار تلفن، كيفنازك

 سهم زنان است.
حرفه افزايش  305رشته به  214پس از ساماندهي و حمايت از اين مشاغل تعداد آنها از 

 مجوز رسيده است.  243هزار و  88ها به استانة يافته و مجوزهاي صادرشد

 نتيجه گيري
از هاي پيشين اشاره كرديم، بيكاري معضلي است فراگير كه بسياري همانطور كه در بخش

دهد. عالوه بر اين موضوع جهان دائماً در حال تغيير و كشورها را تحت تأثير قرار مي
ها توليد، زمينه نها ايجاد شده است. يكي از ايدگرگوني است. اين دگرگوني در تمامي زمينه

در  تجارت و كسب درآمد است كه با توجه به ساختار و فرهنگ هر جامعه قابل تغيير است.
شود. در ايران ميزان گذار محسوب مياد هر كشور، ساختار جمعيتي عاملي تأثيراقتص ةزمين
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جمعيت، نسل جوانان هستند. جوانان آينده سازان هر مرزو بوم هستند. نياز  قابل توجهي از

هاي شكوفايي سازي زمينهبه بررسي دقيق و جامع براي تمامي آنان امري مبرهن است. فراهم
مد جوانان، آمنظور افزايش درپيشرفت اقتصاد آن كشور خواهد شد. بهآنان در جوامع، موجب 

هاي كاري آنان نيز بايد فراهم شود. كمك به اشتغال جوانان نه تنها موجب پيشرفت زمينه
شود، بلكه موجب كاهش بيكاري، افزايش توليد، كاهش فقر و افزايش ثروت و اقتصادي مي

شود. اشتغال جوانان و رهايي آنان از كارآفرين مي ةنزديك شدن به عدالت اجتماعي و جامع
شود. آموزش جوانان براي جذب به بازار كار گذاران تلقي ميسياستة ترين دغدغبيكاري مهم

كم،  ةناپذير است. جوانان داراي تجربهاي اقتصادي يك امر اجتناباز طريق تأسيس واحد
توانند سرمايه را ندمدت هستند. آنان نميهاي بلنگري و عدم وجود استراتژياحساسات، كوتاه

كارگيري مشاغل خانگي امري كاربري به ،گذاران را جلب كنند. بنابراينجذب و نظر سرمايه
صورت معضلي شود. مطالعات پيشين حاكي از اين موضوع است كه عدم اشتغال بهتلقي مي

ور ايران است كه با مشكل اين جوامع كش ةفراگير تمامي جوامع را در برگرفته است. از جمل
حاضر نيز به همين نتيجه دست يافته و در پي آن است كه به  ةرو است. مقالهمذكور روب

التحصيل بيكار را زنان تشكيل بررسي مشاغل زنان بپردازد. درصد بسياري از جوانان فارغ
توانند در دهند، و با توجه به مسئوليتي كه در قبال فرزندان و تربيت آنان دارند نميمي

وقتي اشتغال يابند. مشاغل خانگي با توجه به نوع امكانات و ميزان هرگونه شغل تمام
بسيار مناسبي براي اين قبيل بانوان تلقي شوند.  ةتوانند گزينطلبند ميداري كه ميسرمايه

زيرا با  در خصوص زنان سرپرست خانواده استفاده از مشاغل خانگي بسيار كارا خواهد بود.
وجه به شرايط خاصي كه دارند نياز به حضور بيشتري در منزل دارند و عالوه بر كسب ت

 آمدهاي زندگي هستند.دار نظارت بر مسائل فرزندان و ساير پيشدرآمد، عهده
ها سكونت دارند و از تحصيالت آكادميك برخوردار داري كه در شهرستانزنان خانه   

اندازي كرده و به كسب ص خود، كسب و كار خانگي را راههاي خاتوانند از مهارتنيستند، مي
 اقتصاد كشورشان شوند. ةدرآمد بپردازند و موجب رشد روزافزوني در جنب

توانند با افرادي كه متقاضي ايجاد كسب و كار هستند مي ةنه تنها بانوان بلكه كلي   
شده، به اين امور بپردازند توجه به امكانات و تسهيالتي كه براي مشاغل خانگي در نظر گرفته 

هاي شان شوند. به اميد روزي كه با سياستسازي آرامش خود و افراد خانوادهو موجب فراهم
 كن شود.حمايتي دولت، بيكاري ريشه
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 براي ريزيبرنامه و خانگي مشاغل وضعيت شناسايي
 مرتبط هايآموزش

 1نژاد ابراهيمي دكترمهدي
 2زينلي سينا
 3صابري مريم
 4اميدي ثريا

 چكيده
 است هاييچالش و مشكالت از بيكاري نرخ افزايش آن دنبال به و جمعيت افزايش

 جوامع از برخي حتي و توسعه حال در كشورهاي از بسياري گيرگريبان امروزه كه
 اين رفع براي كه هاييحلراه ترينمهم از يكي است. شده صنعتي و يافتهتوسعه
 كسب امروزه است. خانگي مشاغل شناسايي و طراحي شده، گرفته نظر در مشكل

 سراسر در درآمد، و اشتغال ايجاد براي مهم راهكاري عنوانبه خانگي كارهاي و
 سبب »منزل«در كار و كسب نوع اين انجام قابليت و گردندمي محسوب جهان
 براي عمده طوربه خانگي مشاغل شود.مي هاآن شاغلين براي بسياري مزاياي ايجاد

 يك در نخست قدم در كه شودمي استفاده تجاري عمليات از دسته آن به انتساب
 رد اند.شده متمركز خانگي بنياد يك براساس و گيرند،مي انجام خصوصي اقامتگاه

 امر در آن ةديرين ةسابق وجود با خانگي مشاغل پيرامون بحث ما كشور
 امور و كار وزارت كاري منشور در اخيراً كه است جديدي موضوع دستي،صنايع

 سند ةمطالع به توجه با تحقيق اين در ما است. گرفته قرار دهم دولت اجتماعي
 سازمان در كه هاييبررسي و سرزمين آمايش ةبرنام و كرمان استان ملي ةتوسع

 هايپتانسيل داديم، انجام ايحرفه و فني سازمان و گردشگري و دستي صنايع
 صنعت، هايبخش در هاپتانسيل اين به توجه با و بررسي را استان اين در موجود

 ايمنموده شناسايي را خانگي مشاغل هايرشته دستي، صنايع و كشاورزي خدمات،
 حوزه اين در ايحرفه و فني سازمان مدون ستانداردهايا كاربستنهب با همچنين و

 فني سازمان كه است بديهي نموديم. ريزيبرنامه آنها از هريك آموزش براي
 توانمند و آموزش جهت در تحقيق اين هاييافته از استفاده با تواندمي ايحرفه

 را مناسب اتماقدا استان اين ةشد شناسايي خانگي مشاغل كارآموزان نمودن
 آورد. عملبه

 اي.حرفه و فني سازمان آموزشي، ريزيبرنامه خانگي، مشاغل :يكليد واژگان

                                                                                                                
 Email: ebrahimi.nejad@mail.uk.ac.ir                  . دانشيار و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان،1
 .. كارشناس ارشد مديريت بازرگاني دانشگاه شهيد باهنركرمان2
 .. دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه شهيد باهنركرمان3
 .. دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت اجرايي دانشگاه شهيد باهنركرمان4
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 مقدمه
 كار از حمايت ملي، توليد" نام به امسال نامگذاري در انقالب معظم رهبر هوشمندانه رهنمود

 ةتوسع ميان اين در شود،مي محسوب مختلف اقشار براي سنگين تكليفي ،"ايراني ةسرماي و
 مهم انواع از يكي خانگي مشاغل است. مهم اين پيگيري در مطمئن راهبردي خانگي شاغلم

 گونهاين ةتوسع رويكرد ،بنابراين .است صنعتي و پيشرفته جوامع در ويژهبه كار و كسب
 و فرهنگي اقتصادي، هايحوزه در متعدد و مثبت پيامدهاي از برخورداري دليل به مشاغل

 هايآرمان پيگيري در مردم و مسئوالن هدفمند و گروهي تالش از بارزي مصداق اجتماعي
 است. ايراني ةسرماي و كار از حمايت ملي، توليد سال

 و خدمات كاال، ةعرض توليد، در نوآوري و شغل ايجاد نظر از خانگي كارهاي و كسب
 نقش دتوانمي كه است كار و كسب هايروش انواع مهمترين از يكي خانگي مشاغل سنخيت

 .)1385(عربي، باشد داشته كشور در بيكاري معضل كاهش در ثريؤم
 هاييفرصت و »خانگي مشاغل« مبحث با آشنايي نوشتار، اين مطالب آوريجمع از هدف

 ديگر سوي از ثروت توليد و سويي از بيكاري رفع جهت در دنتوانمي مشاغل اين كه است
 رفع جهت در خود خاص مزاياي دليلبه گيخان مشاغل كه است آن حقيقت نمايند. ايجاد

 كاربه مشاغل اين تقويت براي را هاييبرنامه كه كشورهايي و بوده ثرؤم بسيار بيكاري
 كار امكان سرمايه، حداقل با اشتغال ايجاد اند.رسيده نيز آميزيموفقيت نتايج به ،اندگرفته
 هايقابليت ... و خاص فضاي به يازن عدم مدت،كوتاه آموزشي ةدور وقت،پاره صورت به كردن

 آشكارتر را مسئله اين به جدي توجه ضرورت و داشته مشاغل گونهاين كه است انكارناپذيري
 .سازندمي

 براي خاصي ةبرنام ولي دارند تاريخي ةسابق مشاغل گونهاين هرچند ما كشور در
 در مشاغل اين رفيتظ و توانمندي و نشده پياده آنها بر نظارت يا و حمايت شناسايي،

 بابي فتح نوشتار اين كه اميدواريم و است مانده باقي ناشناخته كشور اقتصادي اهداف پيشبرد
 برداشتن به منجر و بوده مشاغل گونهاين هايظرفيت به محلي مسئوالن ترجدي توجه براي
 .گردد منطقه در بيكاري كاهش جهت در ديگر گامي

  محوري واژگان تعريف
 از يكي اقتصادي، اصطالح در و فعاليت، و كوشش و تالش معناي به لغت، در »ركا« كار:

 عوامل از يكي كار نيروي« اند:گفته كار تعريف در اقتصاد علم دانشمندان است. توليد عوامل
 معاش، حقوق، مزد، آن برابر در كه دستي يا فكري قوه اعمال از است متشكّل و توليد ةعمد

 كه فعاليتي تعريف، اين اساس بر )1371(كاظمي، »شود.مي گرفته كسب و كار الزحمهحق يا
 خانه در زنان كه كاري سبب، همين به شود.نمي محسوب كار نشود پرداخت مزد آن برابر در

 بيكار و فعال غير جمعيت در دارخانه زنان و آيدنمي شماربه اقتصادي فعاليت دهندمي انجام
 .)1376ن،باغيا (قره گيرندمي قرار

 تعريف كار به بودن مشغول معناي به »اشتغال« اقتصادي، هاينامه فرهنگ در اشتغال:
 زن از اعم انسان، كه فعاليتي هرگونه تعريف، ،بنابراين .)1381نوروزي، و (مريدي است شده

 و مزد قيد اقتصاددانان از برخي اما است. اشتغال دهد انجام خانه از بيرون يا خانه در مرد، يا
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 است كاري به بودن مشغول اشتغال اند:داشته بيان و افزوده اشتغال تعريف بر نيز را پاداش
 »اشتغال« مفهوم تعريف، اين اساس بر باشد. داشته وجود آن برابر در مزد و پاداش كه

 پرداخت دستمزدي آن قبال در كه شودمي هاييفعاليت و كارها شامل فقط و شده محدودتر
 مشمول خانه، در زنان كارهاي از برخي مثل گيرندمي صورت مجاني كه هاييتالش اما شود.

 معناست. همين رايج، اصطالح در زنان اشتغالِ از مقصود بود. نخواهند اشتغال
 يا عضو توسط كه است هاييفعاليت از دسته آن :خانگي كار و كسب يا خانگي مشاغل

 ايجاد و مزاحمت بدون ، كار و كسب حطر يك قالب در مسكوني فضاي در خانواده اعضاء
 كاالي يا و خدمت توليد به و گيردمي شكل همجوار مسكوني واحدهاي آرامش در اخالل

 شود.مي منجر مسكوني محيط از خارج بازار به عرضه قابل
 براي زيادي هايهزينه اينكه جايبه و آوردمي منزل به را خود شغل فرد شيوه اين در
 اين در برساند انجام به را خود شغل و كار منزل در تواندمي بدهد اختمانس خريد يا اجاره

 گردد. مي صاحبخانه نصيب توليدشده خدمات و كاال افزوده ارزش كار و كسب نوع
 و ديجيتالي فناوري ويژه به نوين هايفناوري روزافزون گسترش با دهدمي نشان بررسي

 است شده ايجاد خانگي مشاغل براي يزياد اقتصادي هايفرصت مجازي فضاي گسترش
 كه آيدمي دستبه خانگي مشاغل از توسعه حال در كشورهاي درآمد درصد 20 كه طوريبه

 نوآوري ،شغل ايجاد نظر از خانگي كار و كسب هستند. بنگالدش و چين كشورهاي نآ ةنمون
 كشور هر داقتصا و اجتماع در زيادي دگرگوني و تنوع موجب خدمت يا محصول ةعرض در
 شود.مي

 محسوب اقتصادي ةتوسع ةمحرك موتور عنوانهب توليدي كوچك واحدهاي در كارآفريني
 از يكي عنوانهب خانوارها در دارريشه مشاغل به توجه خصوص همين در و شودمي

 است. مطرح زايياشتغال و درآمد ايجاد براي محركه موتور اين محور تريناساسي
 هم امروزه كه صنايع از بسياري دارند. ديرينه ةسابق ايران در خانگي كارهاي و كسب

 خانگي كار و كسب ،كليطورهب .اندشده توليد افراد سكونت محل و منازل در ،دارند وجود
 ـ اقتصادي هايفعاليت در كه تحوالتي و تغيير ةنتيج در بلكه .نيست جديدي ةپديد

 به روز هاكار و كسب نوع اين ،است شده بيشتري هتوج آن به آمده وجودبه امروزه اجتماعي
 تواندمي مشاغل اين از حمايت مختلفي علل به ايران در ابندمي توسعه و گسترش روز
 قالب در سنتي طوربه مشاغل اين كشورمان در آنكه نخست .باشد داشته بااليي گذارياثر

 بافت به مربوط هايفعاليت و اردد توجهي قابل تاريخي ةزمين شاگردي ـ استاد هايفعاليت
 اقتصاد در زنان باالي سهم به توجه با اينكه دوم ،است داشته بسياري رشد قالب اين در فرش
 اشتغال به مربوط فرهنگي مسائل همچنين و جامعه از گروه اين در سواد سطح افزايش و ملي
 در زنان اقتصادي هايتظرفي از خانگي مشاغل ةتوسع با كه شودمي فراهم امكان اين زنان

 شود. بهتري استفاده جامعه
 و پشتيبان نهادهاي به مشاغل اين كه دارد بستگي اين به خانگي مشاغل پايداري

 همچنين و بزرگ صنايع سري يك به مشاغل اين بايد مورد اين در و باشند مرتبط حمايتي
 كمك بازاريابي و اوليه وادم مينأت در هاآن به كه شوند وصل هاييتعاوني و هااتحاديه به

 شود. حفظ آنها پايداري تا نمايند
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 جوانان بيكاري معضل رفع در خانگي مشاغل نقش
 خانواده تشكيل آينده در خواهندمي كه جوانان در خصوصهب بيكاري معضل با مبارزه براي
 مشاغل انتخاب درآمد هايراه بهترين از يكي .گيرند دستبه را خود زندگي سكان و داده

 اندكرده ثابت همواره زنان و است خواهي استقالل حركت شروع خانگي مشاغل .است خانگي
 كنند. درآمد كسب اندتوانسته دستي هنرهاي ساير و بافيگليم ،بافيقالي مانند هاييراه از كه
 دنكر كار وارد بعدي ةمرحل در و بازار به عرضه براي و داشته توليدي نقش كارها قبيل اين

  .دهندمي انجام را خريدار و كنندهتوليد بين واسطه نقش مردم
 با بايد ،بنابراين .است اشتغال و كار داشتن روانسالمت هايراه از يكي اينكه به توجه با
 مناسب شغل و حرفه آموزش به و داد سوق مشاغل اين سمت به را آنان الزم آگاهي و بينش

 شد. خواهد تضمين جامعه رواني سالمت هم و شودمي دور معضالت از جامعه هم

 خانگي) (مشاغل كار و كسب مزاياي
 بيشتر. عمل استقالل و آزادي .1
 پذير.انعطاف كار ساعات .2
 زندگي. و كار بين بيشتر ةموازن و تعادل ايجاد .3
 اندازي. راه ةهزين بودن پايين .4
 ريسك. ميزان بودن پايين .5
 وقت.پاره كردن گراامكان .6
 بيشتر. مانز و فرصت داشتن .7
 توان.كم و معلول افراد جسمي هايويژگي با تناسب .8
 مختلف. اقشار با تناسب .9

 بيشتر. راحتي احساس  .10
 خانواده. اعضاء ساير مشاركت علت به بازدهي رفتن باال  .11
 كار. ةادام براي هافرصت كوچكترين از استفاده  .12
 كار. و كسب آغاز براي اوليه هايهزينه شدنكمتر نهايت در و مغازه ةاجار به نياز عدم .13
 . شهرداري عوارض و كاربري تغييرات از معافيت ، مالياتي معافيت  .14

 نياز به توجه با و بازدهزود ةساد ساختار دليلبه كوچك كارهاي و كسب نهايت در و
 به توجه با ما كشور در و باشندمي مؤثر كار بازار كردن متعادل جهت در اندك ةسرماي

 در و داشته مناسبي بازدهي تواندمي خانگي كوچك كارهاي و كسب جمعيتي تركيب
 خانگي، مشاغل ساماندهي باشد. مؤثر بيكاري معضل رفع در مدتميان يا مدتكوتاه

 طرح مثبت نتايجي كه كند.مي ايجاد نيز را جديد مشاغل گيريشكل براي مناسب بسترهاي
 هايآلودگي كاهش نقل، و ملح هايهزينه كاهش به تواندمي خانگي مشاغل ساماندهي

 كند. كمك ترافيك كاهش و محيطيزيست و صوتي

 توليد افزايش و خانگي كارآفريني
 را بيكاري كاهش اينكه بر عالوه خانگي مشاغل خانوادگي ةشبك ايجاد و خانگي كارآفريني

 زنان كه آنجا از كند.مي زيادي كمك نيز جامعه اقتصادي توان و توليد افزايش به دارد همراه
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 كه دهندمي تشكيل را ايران جمعيت درصد 50 تا 40 كار جوياي پسران و دختران و دارخانه
 شوند، مشغول فعاليت به خانه در آنان تا شود تعريف مشخصي كار و شغل افراد اين براي اگر

 سوي از شود.مي مينأت نيز هاخانواده هايهزينه از بخشي و شده حل آنان بيكاري مشكل
 كارگاهي يا ايكارخانه محيطي در زايياشتغال براي روش يك ايجاد به فقط كارآفريني ،گردي

 شود.مي محسوب كارآفريني ،كند ايجاد اشتغال بتواند مكاني هر در فعاليتي هر بلكه ،نيست
 محيطي در افراد توان و انرژي از ةبهين استفاده نوع يك خانگي مشاغل ةتوسع حقيقت در

 و كاال توليد براي هاييمكان عنوانبه هاخانه از توانيممي ما كهطوريهب است. انهخ مانند آرام
 در كه دستي صنايع انواع و فرش صنعت از توانمي ميان اين در كنيم. استفاده خدمات
 خانگي مشاغل ساماندهي آورد. عمل به را الزم هايحمايت نيز شودمي توليد هاخانه محيط

 كشور سطح در تعاوني هزار 160 مجموع در .است برخوردار باالي اهميت از هاتعاوني در
 .دارد وجود

 خانگي مشاغل با صنعتي دوركاري ةرابط
 خانــگي مشاغل ةپيشين بر اجمالي گذري و تعريف به ابتدا است الزم قسمت اين در

 كسب يا غلمشا پرداخت. آن هايمزيت و دوركاري با آن ةرابط تبيين به سپس و پرداختـــه
 وسائل و امكانات از استفاده با سكونت محل در كه است كاري و كسب هر شامل خانگي كار و

 اين به دقيق توجه با نمايد. ارزش ايجاد خدمت، يا و كاال توليد ضمن و شودمي اندازيراه
 اين در كه يافت را نكته اين توانمي راحتيبه كار، و كسب تعريف با آن ةمقايس و تعريف
 همين قبالً يعني ،است شده وارد هاخانه درون به افزودهارزش ايجاد و توليد مكان تعريف،

 انجام كه بوده اين بر قرار يا و شدهمي انجام توليدات هايمحيط و كارخانجات در يا توليدات
 دانرسيده هنتيج اين به حاضر حال در كار بازار هايتئوريسين و ارانذگسياست كه اين شود.

 تفكر به را انسان نمود، تبديل توليد و ايكارخانه فضاي به را هاخانه داخل فضاي توانمي كه
 نگاهـــي با نمايد. حل كار و كسب بازار در تواندمي را مشكلي چه تصميم اين كه داردوامي

 همان واقع در هاكارخانه به هاخانه فضاي اختصاص واقع در كه دريافت توانمي ترعميق
 از استفاده با خانواده هايبنيان حفظ بر تأكيد با است قرار امروزه كه است صنعتي دوركاري

 و ايجاد يافت. دست توليد متغير و ثابت هايهزينه كاهش طريق از رقابتي مزيت كسب به آن
 دادن كاهش ضمن تواندمي هاخانه درون به كارخانجات و هاكارگاه از بسياري انتقال
 و رشد به جديد كارآفريني هايايده و طرح ساختن عملي جهت اوليه، ابتث هايهزينه

 ).1390(عباسي، نمايد. شاياني كمك نيز كار و كسب فضاي در شغلي هايفرصت پايداري
 فكر صاحبان كار، جوياي جوانان از بسياري كه گرددمي مشاهده آمارها روايت به وقتي امروزه

 انتظار يا و سربار هايهزينه پوشش عدم از ترس اًصرف كه هستند جديدي هايايده و
 فضاي به آنها مشتاقانـه ورود براي مانعي عنوانبه انتظار مورد سود ةحاشي به سريع دستيابي

 و كارگشا راهكاري تواندمي صنعتي دوركاري به آوردن روي شود،مي تلقي كار و كسب
 ساماندهي و حمايت به آوردن روي همان يا صنعتي دوركاري ،واقع در باشد. انگيزاننده

 و پذيريانعطاف توان اقتصادي، هايبنگاه پايداري و رشد تضمين ضمن خانگي مشاغل
 صاحبان و مديران اختيار در راحتيبه سازيبزرگ و سازيكوچك فرايند در را الزم سازگاري

 خود از انساني نابعم توان و وريبهره در كاهشي اينكه بدون دهدمي قرار اقتصادي هايبنگاه
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 بيشتر مشاركت در تشويق به تواندمي راحتي به ابزار اين اينكه عكس بر گذارد. جاي به

 ،بنابراين بينجامد. بيكاري و كار و كسب مشكل حل جهت كارفرمايان و كار جوياي جوانان
 تواندمي كه است صنعتي دوركاري همان واقع در خانگي مشاغل دهيسامان و حمايت طرح

 طريق از رقابتي مزيت كسب جهت در اقتصادي هايبنگاه مشكالت از بسياري گشايرهگ
 كاهش با كه ايانگيزه ايجاد با تواندمي همچنين و باشد متغير و ثابت هايهزينه كاهش
 جهت جديد هايايده صاحبان و كارآفرينان براي بيشتري تمايل نمايندمي ايجاد هاهزينه
 از بسياري كاهش با طرح اين ،كلي طور به نمايد. ايجاد جديد ارهايك و كسب فضاي به ورود

 مشاغل پايداري و شغلي هايفرصت ةتوسع به هابنگاه رشد و پايداري ضمن تواندمي هاهزينه
 نمايد. توجهي شايان كمك موجود

 مستقل با  پشتيبان خانگي مشاغل  تفاوت
 هايينشيب و فراز با و داشته وجود يرانا كشور در سنتي صورتبه ديرباز از خانگي مشاغل

 صورتبه افراد دارند، مشاغل اين كه ايپيشينه اساس بر و تعريف طبق است. بوده همراه نيز
 نوع اين در پرداختند.مي خاصي محصوالت ةعرض و توليد به خانه فضاي در گروهي يا فردي

 تقبل و اوليه مواد ةتهي با ،خود ايدة سنجيامكان از پس ايده و فكر صاحب سنتي، مشاغل
 فروش دغدغه داشتن با سپس و پرداختمي خود محصول توليد به مواد اين خريد هايهزينه

 را محصول فروش تا ايده توليد لحظه از واقع در و نمودمي حركت هدف بازارهاي سمت به
 روز انشد از برخورداري عدم و مشاغل اين بودن سنتي به توجه با داشت. عهده به خود

 صورتبه رقابتي فضاي در توانستندنمي مشاغل اين از بسياري تبليغات، و بازاريابي توليد،
 نداشتن كه است حالي در اين باشند. داشته جايگاهي خود براي و شده وارد پايدار و جدي
 اين وجود بيفزايد. آنها ةشد تمام قيمت به توانستمي موارد از بسياري در نيز انبوه توليد

 به توانستندنمي اينكه وجود با منطقه هر خاص هايفرهنگ و هاسنت احياي ضمن مشاغل
 كاهش جهت در آنها باالي ظرفيت به را گرانتحليل اما بمانند باقي رقابت بازار در خوبي
 كاهش جهت در تالش كه شد خواهيد متوجه دقت كمي با ساخت. متوجه توليد هايهزينه
 به خانه هر تبديل با تواندمي كه رساند خواهد راهكاري به را ما سنتي خانگي مشاغل ضعف

 اين باالي بسيار ظرفيت از استفاده با گذشته هايفرهنگ و هاسنت احياي ضمن كارخانه يك
 حل نيز را امروزي مدرن و صنعتي جوامع به مربوط شده اشاره مشكالت از بسياري مشاغل،

 مديريت تفكيك عدم توانمي برشماريم را سنتي انگيخ مشاغل مشكالت بخواهيم اگر نمايد.
 عنوانبه خدمت يا محصول ةكنندعرضه و توليــدكننده بنگاه صاحب از را ارزش ةزنجير

 به موضوع اين )1381ديويد، كروش (لويد بدانيم. آنها فراوري مشكــل و ضعف ترينمهم
 مورد خانگي مشاغل ساماندهي و حمايت طرح در شدهريزيبرنامه و هوشمندانه كامالً صورت
 يا و تعاوني ايجاد با ها،پشتيبان تعريف با طرح اين در است. گرفته قرار دقت و توجه

 ةزنجير مديريت توليد، فرايندهاي در سازيخوشه به تشويق همچنين و سهامي هايشركت
 واقع در ت.اس شده تفكيك نمايندمي پردازيايده كه گروهي يا فرد و توليدكننده از ارزش

 را بازاررساني و تبليغات بازار، اوليه، مواد ةتهي هايدغدغه ارزش، ةزنجير مديريت با هاپشتيبان
 كه افرادي طرح اين در پردازد.مي آن مديريت به تخصصي صورتبه و گيرندمي توليدكننده از
 دارند. نام شتيبانپ تحت كنند،مي كار هاپشتيبان نظرتحت كارپذير يا  توليدكننده عنوانبه
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 سنتي ةشيو همان ،واقع در مستقل خانگي كارهاي و كسب اندازيراه كه است بديهي
 و وسيع مقياس در نتوانسته خود خاص مشكالت و نواقص داشتن با گذشته در كه بوده

 تمركز ،بنابراين نمايد. حل رقابتي هايمحيط در را كار و كسب فضاي مشكالت باال، ظرفيت
 بازار، شده،تمام قيمت جمله از هاييريسك داراي كارها و كسب نوع اين سمت به حركت و

 و صنعتي كارهاي و كسب اتصال ةنقط ،واقع در باشد.مي پذيريانعطاف و انبوه توليد تبليغات،
 رويپيش موانع و مشكالت رفع جهت در خانــگي سنتي كارهاي و كسب با امروزي مدرن

 از استفاده جهت رسانياطالع و تشويق بر تمركز تواندمي اقتصادي يهابنگاه و فكر صاحبان
 باشد. خانگي مشاغل ساماندهي و حمايت قانون در »پشتيبان تحت و پشتيبان« هايطرح
 فعلي كارخانجات از بسياري صنعتي دوركاري طرح ةارائ با توانمي گيريجهت نوع اين با زيرا

 هاآلودگي و ترافيك نقل، و حمل هايهزينه از بسياري هشكا ضمن تا برد هاخانه درون به را
 اقتصاد به اقتصادي هايچرخه آوردن در حركت به با ارزش مهندسي و توليد سازيروان با

 شغلي هايفرصت حفظ طريق از تواندمي امر اين نمود. توجهيقابل كمك جامعه و هاخانواده
 قابل طوربه بنياندانش و نو مشاغل ايجاد براي جديد هايظرفيت از استفاده و موجود

 .بيانجامد بيكاري نرخ كاهش به ايمالحظه

 بالندگي و كار فرهنگ
 دارد. جوامع پويايي سطح ارتقاء در زيربنايي و بنيادي نقش زندگي ةشيو عنوانبه كار فرهنگ

 يكي ارك فرهنگ دارد. مستقيمي ةرابط مردمانش كار فرهنگ با كشور يك پيشرفت ،واقع در
 تصحيح است. بوده و... چين و ژاپن چون كشورهايي اقتصادي عظيم هايموفقيت داليل از

 اين در كه دارد ملي ثروت توليد افزايش با مستمري پيوندهاي كشور يك در كار فرهنگ
 و آموزشي مراكز و ارذگسياست نهادهاي و دولت جون مختلفي عوامل تكاملي مسير

 اقتصادي اجتماعي، حيات اعتالي در كار فرهنگ نقش ،روهمين از هستند. دخيل هاخانواده
 ضرورت يك عنوانبه كار فرهنگ ترويج و اشاعه براي و است اهميت حائز جامعه فرهنگي و

 44 اصل كلي هايسياست تحقق كه است پرواضح است الزم مضاعف همت ملي، و اعتقادي
 رعايت ضمن كشور در سازيخصوصي فرايند گرفتن شتاب با آن ارتباط و اساسي قانون
 فرهنگ گرفتن شكـــل در و...... كار و كسب جهت در جوان نيروي آموزش و كارگران حقوق

 رسـوخ و اجتماع هاياليه در كار فرهنگ گسترش است مهم آنچه دارد. سزاييهب نقش كار
 ايران در مفيد كار ساعت كه ايمخوانده و ايمشنيده بارها است. ايراني فرد فرد اذهان در آن

 نشينيميزپشت و نيستند برخوردار الزم شغلي هايانگيزه از افراد .است پايين العادهفوق
 به آنكه از بيش ما التحصيلفارغ جوان ،ديگر بيان به آبرومند. لشغ و كار يك با است مساوي

 را اقتصادي بنگاه يا يدولت نهاد يك در دردسربي كاركردن ،باشد يكارآفرين و كار و توليد فكر
 اين شود جدي توجه آن به بايد رسد.مي نظرهب مهم حاضر حال در آنچه دهد.مي ترجيح

 ةتوسع و ترويج بلكه ،شودنمي محدود خانه وزارت يك به تنها كار فرهنگ ارتقاء كه است
 و غيردولتي نهادهاي و اجرايي هايدستگاه دولت، ةمجموع بسيج نيازمند كار فرهنگ

 و همت و تالش بالندگي، و رشد سويهب جامعه تحريك و مردمي و عمومي بسيج مچنينه
 ةهم بايد راستا اين رد است. افراد ةهم همدلي و همكاري با تنبلي و سستي از دوري
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 از بيش هاخانواده ترمهم همه از و دانشگاه اساتيد تمامي خصوصي، و دولتي بخش مديــران

 .نمايند تالش پيش
 اقشار ميان در تالش و كار عمومي سطع بردن باال براي كه گفت توانمي ،موعمج در

 تأجر به و هستند كار جايگاه و ارزش معرفي مسئوليت دارعهده همگان جامعه مختلف
 و كار ةمقول به جوانان ترغيب و تشويق ،كارآفرينـــي ةروحي تقويت و ايجاد گفت توانمي

 جمله از آموزشي هاينهاد و هاخانواده اساسي و مهم وظايف از و... ابتكار و خالقيت و تالش
 باشد.مي هادانشگاه و پرورش و آموزش
 آمايش ةبرنام و كرمان استان ملي ةتوسع سند ةمطالع به توجه با تحقيق اين در ما

 هاپتانسيل اين به توجه با و كرديم شناسايي را كرمان استان در موجود هايپتانسيل سرزمين
 هايرشته IT و پوشاك نساجي، صنايع دستي، صنايع غذايي، صنايع ،كشاورزي بخش در

 و فني سازمان در موجود استانداردهاي از كمك با و كرديم شناسايي را خانگي مشاغل
 نموديم. ريزيبرنامه آنها از يك هر  آموزش براي ايحرفه

  د:دار بارزي هايقابليت آنها در كرمان استان كه هاييرشته
 قاليبافي �

 از بسياري در و دارد و داشته خاصي جاي جهان در كرمان قالي كه است زيادي هايسال
  زيادي اشخاص نمود. پيدا را كرمان در شدهبافته هايقالي توانمي خارجي و داخلي هايموزه

 لهجم از توانمي كه بودند كرده پيدا شهرتي بافيقالي نظر از كرمان در گذشته ساليان در
 براي دقيقي ةتاريخچ .نمود اشاره فرخي رشيد و خضري ارجمند - آگاه - ديلمقاني به آنها

 از كه است اين كرد ذكر توانمي آنچه اما ،نيست دست در كرمان در قالي نقشه طراحي
 از .باشندنمي معلوم هاشهقن اين طراح غالب كه است موجود هايينقشه قبل سال 200 حدود

 و سيرجاني رمضان شيخ - شاهرخي خان حسن به توانمي كرمان مشهور و معروف طراحان
 حاج - سيرجاني مرتضي - سروري نژاد عباس دانشمند - بهارستاني - خان حسين برادرش

 و نامهب هايطرح از .نمود اشاره بسياري نامي افراد و ابراهيمي كاظم  حاج ،ايرانمنش احمد
 ياسايي، - تيمو جورج - عطيه - خاني حسن - سرام هايهنقش به توانمي كرمان قالي مشهور

 .نمود اشاره آمريكايي هاينقشه و زيبا ترنج لچك هايطرح انواع ستوني ،قراني قاب
 بافيگليم �

 در كه گليم انواع از يكي .درخشدمي ايران گليم تارك بر نگيني چون پيج شيريكي گليم
 سوزني يا پيچ شيريكي گليم ،گرددمي صوبمح آن توليد اصلي مركز كرمان استان واقع

 از خاصي نوع به كرمان استان روستايي و ايلياتي بافندگان كه است نامي پيچ شيريكي است،
 گليم اين بافت اند.نهاده نمام قالي مادر بافت لحاظ از را گليم نوع اين كه اندنهاده گليم

 زندگي  داراي هك آنهايي چه ،باشدمي يروستاي و عشايري زنان و دختران اختيار در انحصاراً
 شهرهاي به توانمي گليم اين توليد اصلي مراكز از اند.يافته اسكان كه آنها چه و عشايري

 در گليم نوع سه ،كليطوربه گفت توانمي .نمود اشاره حومه و سيرجان و حومه و بافت
 يا ماشوله چهل گليم. 2 سوزني، يل پيچ شيريكي گليم .1 گردد:مي توليد كرمات استان
 .ساده كف گليم.3 ريز،سينه
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 دوزيپته �
 از ايرشته دوزي پته پشمي. ةپارچ يك روي بر پشمي هاينخ دوختن يعني دوزيپته
 استان اين ديگر كنارهاي و گوشه و رفسنجان ،سيرجان ،كرمان در كه است دوزيسوزن
 معلوم هيچكس بر درستي به آن شپيداي و نيست قالي از كمتر آن شهرت شود. مي دوخته
 ماهان در ولي اهللا نعمت شاه ةمقبر روپوش ،شده دوزيپته قطعات ترينقديمي از يكي. نيست
 هاييپته پركارترين از يكي پته اين ،شودمي نگهداري جداگانه ايموزه در اكنون كه است
 نفر 16 توسط ه.ق 1285 سال در است منقول چنانچه و است شده تهيه كنون تا كه است
 هاينمونه به توانمي شدهدوخته هايپته انواع از است شده دوخته سال دو طي و زن دوزپته
 :نمود  اشاره زير

 .8  ،اشارپ .7 ،سجاده. 6 ،جانماز. 5 ،ايپرده. 4 ،پشتي .3 ،كوسن .2 ،ليواني زير .1
 و كفش و كيف .12 ،ذيكاغ دستمال ةجعب جلد .11، قرآن جلد . 10 ، روتختي .9 ،روميزي

 حمام) (سوزني بقچه. 13
  ) مس روي زني قلم ( تزئيني مس �

 از منطقه اين در تزئيني دستي صنايع كرمان ،منطق در مس غني منابع وجود دليلبه
 اين در ديرباز از كه است هنرهايي از يكي مس روي زنيقلم باشد.مي برخوردار خاصي رونق

 كرمان از سفر سوغات خريد جهت جهانگردان و مسافرين و داشته چشمگيري فعاليت استان
 سالن و مهمانخانه هر كنار و گوشه در و برندمي همراه به شدهقلمكاري مس هايقطعه

 به توانمي هنر اين دستي مصنوعات انواع از كند.مي گريجلوه زدهقلم مس ايقطعه پذيرايي
 اشاره آباژورها و آئينه جلد ،ديواري هايعتسا ،مختلف اشكال و هااندازه در سيني ،بشقاب

 .نمود
 مالي نمد �

 مناسب فني شرايط در كرك و پشم نمودن متراكم و درگيري اثر بر كه هاييفراورده انواع
 نظير محصوالتي رهگذر اين از كه باشندمي مالي نمد گروه از شودمي تهيه دادن ورز طريق از

 توانمي را نمد انواع از برخي شودمي تهيه ... و زيرانداز نمد ،)كپنك( نمدي پالتو ،نمدي كاله
 .نمود مشاهده كرمان استان )جواران روستاي( بافت شهرستان در
 سازي سراميك و سفالگري �

 كائو و كوارتز هايسنگ از حاصل گل همچنين و رس گل از استفاده با كه محصوالتي به
 اطالق سراميك و سفال شوندمي پخته سپس و ساخته سفالگري چرخ و دست كمك به لين
 به سفارگري رفسنجان و زرند ،بافت ،بم ،سيرجان ،كرمان هايشهرستان در كه گرددمي

 .دهدمي ادامه خود فعاليت به كماكان سفالي محصوالت فروش عنوان تحت مراكزي همراه
 در كه گيردمي قرار دسته اين ةمجموعزير هايرشته ديگر از سازيمجسمه و تراشي كاشي
 اندك طورهب هارشته ساير به نسبت و داده اختصاص خود به را كمي مراكز كرمان استان
 .باشندمي فعاليت داراي
  گريشيشه �

 خرده ،سيليس نظير كوره در شدهذوب معدني مواد دادن شكل طريق از كه محصوالتي
 ابزار كاربرد و مخصوص ةلول توسط يدندم روش از استفاده با و دو اين از تركيبي يا و شيشه
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 كه نامندمي سازدست ةشيش شودمي حاصل غيره و ويژه هايقالب ،قيچي ،انبر شامل دستي
 توجه با .ميباشد ... و كردن مات ،تراش ،نقاشي نظير ديگري ينيزئت و تكميلي مراحل شامل

 منطقه ،شناسيزمين ايهبررسي و كرمان استان خصوص در آمده عملبه هايبررسي به
 صنايع ،منظور همين به ،است برخوردار باشدمي سيليس داراي كه مناسب خاك از شهداد
 .است انديشيده منطقه اين در گريشيشه خصوص در تدابيري كرمان دستي
 چرم و پوست هاي فرآورده توليد �

 نظير گرددمي يدتول سنتي ةشيو به شده دباغي چرم و پوست از استفاده با كه محصوالتي
 محصوالت با چرم تلفيق نظير( چرمي تكميلي محصوالت ،چاروق ،پوستي كاله ،پوستين
 و كرمان نظير شهرهايي پوستي هايفرآورده توليد ةزمين در ،هستند گروه اين جزو )دستباف

 نه ايآينده در شهربابك در سازيچرم ةكارخان وجود به توجه با كه دارند فعاليت بابك شهر
 .بود خواهيم شاهد منطقه اين در را چشمگيري رشد دور چندان
  آلياژ و فلزي محصوالت ساخت �

 و طال نقره، (مس، فلزات انواع و دستي ابزار از استفاده با سنتي ةشيو به كه هاييفراورده
 شكن، قند چاقو، خانگي، ظروف انواع نظير گرددمي توليد ورشو) و (برنج آلياژها انواع و آهن)
 در مس روي قلمزني و مسگري صنعت حاضر حال در كه هستند گروه اين جزو ... و قفل

 در نوين هايرشته از يكي فرفورژه صنعت - هنر دارد. رواج راين در سازي چاقو و كرمان
 .است برخوردار ايويژه جايگاه از امروزه كه باشدمي فلزي كاربردي محصوالت ساختزمينة 
  آلياژها و فلزات روي حكاكي و قلمزني �

 ساير و چكش قلم، از استفاده با سنتي نقوش و هاطرح آن طي كه است صنعتي - هنر
 قلمزني هنر اكنونهم كه گيردمي شكل آلياژ يا فلز از شدهساخته اشياي روي بر دستي ابزار
 .دارد رونق كماكان طوالني ايسابقه با كرمان در
 سنگ روي حكاكي و تراشيسنگ �

 ،مرمر سنگ ،فيروزه نظير هاسنگ انواع را آن اصلي مواد كه گرددمي مصنوعاتي لشام
 مختلف وسايل و ابزار كمك به و دهدمي تشكيل ... و سفيد سنگ ،سياه سنگ ،يشم سنگ

 و تزئيني آثار ،نگين انواع ،ميوه ظرف ،هاون ،چراغ ةپاي ،ظروف انواع نظير .شودمي تراشيده
 آثار  خاطر به راور و كرمان شهر صنعتگران سنگ روي حكاكي و تراشيسنگ ةينزم در  ...

 .هستند شاخص نمايندمي ارائه و توليد گوناگون هايسنگ از كه ارزشي با و متنوع
 چوب خراطي �

 و مختلف وسايل و ابزار توسط و آن طي كه است چوبي محصوالت توليد از ايشيوه
 مختلف ظروف و آباژور ةپاي ،گهواره ،قليان انواع نظير اشيايي خراطي دستگاه ةوسيلبه عمدتاً

 در اكنونهم ،دارد طوالني بس ايپيشينه و قدمت كه حرفه اين .شودمي پرداخته و ساخته
  .رونق كرمان شهرستان و )خبر دهستان( بافت شهرستان

 چوب كاريمشبك و كاريكنده كاري،منبت �
 از استفاده با سنتي نقوش و هاطرح آن طي كه چوبي صوالتمح توليد از ديگر ايشيوه

 كه ،پذيردمي شكل بادوام و مرغوب هايچوب روي بر نجاري ابزار ساير و مغار ،چكش ،قلم
 .شود داده آموزش دستي صنايع مديريت ةهنركد واحد در است مقرر كرمان شهرستان در

 و كاريمنبت .باشدمي فعال مركز چند يدارا كرمان در استيل منبت كه است ذكر به الزم
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 منبت نظير هاييمنبت بلكه ،باشدنمي چوب روي بر نقوش ايجاد به محدود تنها كاريكنده
 هايرشته از يكي بريگچ كرمان استان در كه دارد وجود ... و گچ منبت ،فلز منبت ،سنگ

 .شدبامي مأتو گيريقالب فن با اوقات اغلب در كه بوده مربوطه
  آالتزيور ساخت �

 و آالتنقره طال، از استفاده با آالتزينت همچنين و محلي جواهرات توليد و ساخت مراد
 حفظ و احيا ماهر استادكار چندين توسط صنعت اين كرمان شهرستان در كه آلياژها انواع

 .است گرديده
 كاري معرق �

 داخل كردن خالي و يكسرام يا چوبي ةزمين روي بر سنتي هاينقش و هاطرح ترسيم
 ،سراميك ،چوبي ةشدآماده قطعات ةوسيلهب شدهخالي فضاي كردن پر و هاطرح خطوط

 و معرق كاشي ،چوب معرق شامل معرق هنر  .گويند كاري معرق را سنگي و صدفي ،فلزي
 ةهنركد فعال كارگاه در هنر اين كه است ذكر به الزم .گرددمي چرم روي سوخت معرق
 .شودمي داده آموزش اكنونهم كرمان دستي عصناي
 بافي حصير �

 را بافي چيغ و بافي سبد ،بافي تركه ،مرواربافي ،بافي بامبو ضمناً كه بافيحصير از منظور
 و دست كمك با )گياهي( سلولزي الياف از حاصل ايرشته بافت همان ،شودمي شامل نيز

 انواع ،حصيرية سفر ،انداز زير حصير نظير فيمختل محصوالت آن طي كه است دستي ابزار
 جيرفت ،بم هايشهرستان در حاضر حال در كه گرددمي عرضه و توليد و... ظروف انواع ،سبد

 .است گرديده احيا و داده آموزش كرمان استان دستي صنايع مديريت توسط كهنوج و
 هنري و مستظرفه اشياي ساخت �

 فنون از بيش مراتب به هنر عامل از نآ در كه است يظريف وسايل و اشيا ساخت منظور
 نگارگري، شامل گروه اين دارد، ايكنندهتعيين نقش اثر خلق در و گرديده استفاده توليدي
 زمينه اين در كه است ذكر به الزم شود.مي تشعير و تذهيب، ماشه، پاپيه صدف، روي نقاشي
 .باشدمي كرمان استان دستي يعصنا مديريت اهداف از يكي آموزشي كارگاه ايجاد
 بافي قالب و بافي مرواريد بافي مكرومه �

 روند،مي كارهب زيبايي و دهيشكل جهت در منازل داخلي تزئينات خدمت در هارشته اين
 موادي و طبيعي و مصنوعي الياف از كالف صورتبه هايينخرشته از استفاده با هارشته اين در

 .شودمي پرداخته محصول توليد به مرواريد نظير تزئيني
 صحافي �

 تمامي در كه آيدمي حساببه كاغذسازي صنعت تكميلي هايرشته از رشته اين
 وجود عدم است بديهي است، گرفته قرار كتب انواع نشر و چاپ خدمت در هاشهرستان

 .نمود خواهد مواجه اساسي مشكل با را مربوطه هايرشته ساير ايرشته چنين
 گلسازي �

 و رونق كرمان استان همچنين و كشور نقاط اقصي در اكنونهم كه هاييرشته از يكي
 از موادي كارگيريهب با عمدتاً كه باشدمي گلسازي ،است نموده پيدا توجهي قابل پيشرفت

 .رسدمي ظهور ةمرحل به چيني گل خمير جمله
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  سازيعروسك و بافيسفره دوزي،سرمه پشتي، توليد سجاده: بافت �

 با هركدام كه باشندمي كرمان استان دستي صنايع هايرشته ديگر از هارشته ناي
 ايويژه اهميت از نموده فعاليت محصول توليد جهت در موردنياز مواد و ابزار از استفاده

 شمارانگشت كرمان استان در هارشته از بعضي به مربوط موارد اگرچه باشند،مي برخوردار
 هايزمينه ايجاد و كارگيريهب با تواندمي هريك در موجود ةبالقو ستعدادا اينكه اما ،باشدمي

 است. انكار غيرقابل ،گردد تبديل بالفعل به پرورش جهت در مناسب
 

 كرمان استان در موجود هايپتانسيل به توجه با خانگي مشاغل شناسايي جدول
 )كشاورزي( 

 قارچ پرورش
 آپارتماني گياهان و گل پرورش

 آكواريومي و زينتي ماهيان پرورش
 گوشتي بوقلمون پرورش

 مرغ شتر پرورش
 روغني هايدانه انواع كردن پاك و بنديبسته

 بلدرچين پرورش
 كبوتر-قناري مثل زينتي پرندگان پرورش

 
 غذايي) (صنايع

قاووت بنديبسته و تهيه  
 بادام-گردو-پسته بنديبسته
آش ةرشت بنديبسته و تهيه  

سنتي پزيشيريني  
آجيل بنديبسته و تهيه  

قند بنديبسته و شكستن  
حنا-زيره بنديبسته  

روشور بنديبسته و تهيه  
شور و ترشيجات بنديبسته و تهيه  

گياهي عرقيات و گالب توليد  
مربا انواع ةتهي  
حبوبات بنديبسته  

 
سبزي بنديبسته و كردن پاك  

سركه آبغوره، آبليمو، بنديبسته و توليد   
نان انواع پخت  
شكالت ةتهي  
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لواشك ةتهي  
رب انواع توليد  

 دوغ) -پنير - (كشك مانند لبني هاي فرآورده تهيه
جاتميوه بنديبسته و كردن خشك  

عسل بنديبسته و فرآوري  
 دستي) (صنايع 

دوزيپته  
بافيقالي  

قالي سنتي طراحي  
 فرش نقشه آميزيرنگ

بافيگليم  
سازي)(جواهر سنتي زيورآالت  

)تزئيني وسائيل - (تابلو مسي دستيصنايع  
فلز روي حكاكي  
فلزي سازيمشبك   

)تراشي (گوهر قيمتينيمه و قيمتي هايسنگ تراش  
آلياژ و فلزي محصوالت ساخت  

سازيسراميك و سفالگري  
چرم و پوست هايفرآورده توليد  

سفال روي نقاشي  
مالينمد  

چوب كاريمشبك و كاريندهك كاري،منبت  
چوب خراطي  
بافيحصير  

هنري و مستظرفه اشياي ساخت  
بافيمكرومه   

بافيقالب و  
بافيمرواريد  

 صحافي
 گلسازي

   سجاده بافت
سازيعروسك  
بافيسفره  

 مهرسازي
دوزيسرمه  
پشتي توليد  
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 ) پوشاك نساجي، (صنايع 

    لباس دوخت و طراحي
عروس لباس خياطي  

 بافندگي
دوزيپرده  
روميزي دوخت  

 اطالعات) فناوري گرايش با كارهاي و (كسب 
ترجمه خدمات   

 تايپ
 گرافيست

 ورتصبه خدمات و كاال فروش و (تبليغ الكترونيك تجارت
 مجازي)

كامپيوتري افزارنرم ةتهي  
 

 پيشنهادات و گيرينتيجه
 ظرفيت طبيعي طورهب كه است ايران در ارك و كسب مناسب بسترهاي از يكي دستي صنايع

 چين ايران، ،فن اهل و كارشناسان نظر اساس بر. باشدمي رادارا ايالعادهفوق مولد زائياشتغال
 به عنايت با )1387(كيانمهر، روندمي شمارهب جهان دستي صنايع برتر قطب ةهندس و

 بر مرتب مزاياي تصاحب براي رقبا تالش و استثنائي فرصت اين ايمنطقه و جهاني اهميت
 و تالش و كار سنگرهاي به كشور كار جوياي و جوان جمعيت مبرم نياز و سو يك از آن

 طلبد.مي را اقتصاد از بخش اين به اساسي و ويژه توجه ضرورت اشتغال
 هايآموزش و استان هر هايپتانسيل به توجه با خانگي مشاغل هايرشته شناسايي

 روي هارشته اين به افراد شودمي باعث ايحرفه و فني آموزش مراكز طريق از آنها به مربوط
 اين آموزش طريق از و دارند خود استان در را هارشته اين با مرتبط امكانات چون ،بياورند
  كنند. مدآدر كسب توانندمي مشاغل

 نآ در استان كه دهد آموزش را مشاغلي ايحرفه و فني سازمان شودمي پيشنهاد
  باشد. داشته قابليت هازمينه

 منابع
 .1385 بيكاري، كاهش براي مناسب راهكارهاي هاتعاوني عربي،  حسين

 .1371،البرز تهران، ،اقتصادي بزرگ فرهنگ ،فرهنگ منوچهر
 .1376رسا، دوم، چ ،بازرگاني و اقتصادي فرهنگ ،باغيان قره مرتضي

 .اقتصادي فرهنگ نوروزي، عليرضا و مريدي سياوش دكتر
 .فارس استان اموراجتماعي و كار مديركل و دانشگاه استاديار عباسي، عباس

 .تهران مسعود، نخكوب ةترجم )،1381( ديويد كروش لويد
 .)1387(آذر 23ش جامعه، و كار ةمجل زنان، اشتغال ثيرأت كيانمهر، ولي محمد



 
 

كيد أنقش تسهيالت مشاغل خانگي در ايجاد اشتغال: با ت
موردي: استان  ةمطالع ،هابر اشتغال زنان توسط تعاوني

 كهگيلويه و بوير احمد
 1فريبا هاشمي
 2دكتر عنايت اهللا نجيب زاده
 3حبيب حبيبي زاد

 چكيده
د عنوان راهكاري مهم براي ايجاد اشتغال و درآمامروزه كسب و كارهاي خانگي به

» منزل«گردند. قابليت انجام اين نوع كسب و كار در در سراسر جهان محسوب مي
توان به شود، كه از جمله ميها ميسبب ايجاد مزاياي بسياري براي شاغلين آن

هاي مربوط ايجاد توازن بين مسئوليت خانوادگي زنان و اشتغال آنان، حذف هزينه
هاب، استفاده از نيروي كار ساير اعضاي به خريد، رهن و اجاره كارگاه و اياب و ذ

هاي كار خانوادگي، امكان انتقال تجارب از طريق آموزش خانواده و ايجاد زمينه
بايد توجه  .شاگردي بين اعضاء خانواده و... اشاره نمود -استاد ةغيررسمي به شيو

داشت كه در ساليان اخير به دليل تحوالت عظيم در بخش فناوري اطالعات در 
ن و ايجاد مشاغل جديد، امكان اشتغال خانگي براي بسياري از افراد در جها

نيز فراهم گرديده است. اين مشاغل كه روزانه در سراسر جهان   ITهاي زمينه
آورد تا افراد اين امكان را فراهم مي ،باشدها رو به فزوني و تنوع ميتعداد آن

سايل جانبي مورد نياز، به انجام كسب بتوانند در محيط خانه با استفاده از رايانه و و
با توجه به توضيحات، اين تحليل سعي  .و كارهاي گوناگون در اين حوزه بپردازند

، كار و كل تعاون ةدارد به بررسي و نقش تسهيالت اعطايي مشاغل خانگي، ادار
ج دار بپردازد. نتايرفاه اجتماعي استان كهگيلويه و بوير احمد بر اشتغال زنان خانه

توان در حاكي از آن است كه در صورت مديريت صحيح اين نوع از تسهيالت مي
 دار استان اقدامي اساسي صورت گيرد.اشتغال زنان خانه

 
 مشاغل خانگي، اشتغال، استان كهگيلويه و بويراحمد.  :يواژگان كليد
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 مقدمه
شمار و رفاه اجتماعي به هاي بسيار مهم در توسعهگذاري يكي از مؤلفهاشتغال و سرمايه ةمقول
اقتصادي اجتماعي  ةريزان توسعگذاران و برنامهباز مورد توجه سياستآيد كه از ديرمي

، ها و راهكارهاي مؤثرها، خط مشيسياست ةريزي، ارائكشورها قرار گرفته و با انجام برنامه
ه آن پرداخته شده و هاي هر منطقه بها و پتانسيلمتناسب با اهداف مورد نظر براساس مزيت

تصميمات الزم تدوين گرديده است. كشور ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و در ادوار 
ترين عنوان يكي از مهمهاي اخير بهمختلف به اين امر توجه شده و در سال ءگذشته به انحا

 ةشويقي، تهيهاي حمايتي و تها در دستور كار دولت قرار گرفته است. اتخاذ سياستبرنامه
ها و ... از جمله اقدامات ها، اختصاص تسهيالت ارزان قيمت بنگاهاشتغال استان ةاسناد توسع

منظور مديريت هرچه بهتر منابع مالي، اعتبارات و به ،باشد. لذاعملي دولت در اين زمينه مي
راي  هاي داگذاري در بخشتسهيالت اختصاصي به استان و سوق دادن آن به سوي سرمايه

گذاري و سازي و حمايت از سرمايهقابليت و پتانسيل و مزيت و همچنين تسهيل، روان
قانون اساسي و  44هاي كلي اصل مشاركت فعال بخش خصوصي و تعاوني در قالب سياست

هاي نسبي بخشي و فرابخشي از جمله استان، سند به استناد اسناد ملي گزارش مزيت
هاي شهرستان ةقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سند توسعا ةانداز و سند ملي توسعچشم

هاي مختلف به تفكيك گذاري استان در بخشهاي كلي اشتغال و سرمايهاستان، سياست
راه،  ةعنوان نقشها بهها تهيه و تدوين گرديده است. بديهي است اين سياستشهرستان

گذاري و جامع سرمايه هاي مركز مديريت و خدماتمسير حركت و فعاليت ةكنندتعيين
گذاري استان بوده و عنوان بازوي اجرايي كارگروه اشتغال و ستاد سرمايهاشتغال استان به

) انجام وظيفه 2و  1گذاري (پيوستبايست مركز مذكور براساس نمودار گردش كار سرمايهمي
معاونت  ةها و اقدامات مركز به عهدضمناً نظارت عاليه بر حسن اجراي سياست نمايد.
 باشد.ريزي استانداري ميبرنامه

 مفهوم كارآفريني
هاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است و كارآفريني مفهومي است كه تاكنون از ديدگاه

اقتصادي  ةتوسع ة) موتور محركEntrepreneurship( همه بر اين باورند كه كارآفريني
 ةمهم كشورها براي توجه به مقول يافته و در حال توسعه است. سه دليلكشورهاي توسعه

درحالي كه در كشور ما به  فنّاوري و اشتغال مولد است. ةكارآفريني، توليد ثروت، توسع
زايي مترادف شده و فقط براي حل مشكل اشتغال به سمت اشتباه اين مفهوم صرفاً با اشتغال

شرفته به علت تغيير در بسياري از كشورهاي پي 70ة رويم. در اواخر دهكار آفريني پيش مي
شناختي، موجي از كسب و كارهاي هاي جامعه و البته تغييرات جمعيتها و گرايشدر ارزش

ثيرات عميق اين پديده مطالعات زيادي از أوجود آمد. به علت تاشتغال به كوچك و افراد خود
ود قدمت وج شناسي انجام شده است. باو روان شناسيچهار ديدگاه اقتصاد، مديريت، جامعه

تعريفي  ةبررسي كارآفريني و تالش محققين فراوان، مانند ساير مفاهيم علوم انساني ارائ
قطعي و مشخص براي آن، كاري دشوار و حتي غيرممكن است. توجه به سير تكاملي اين 

عوامل زيادي مانند  در سير تكاملي مفهوم كارآفريني، مفهوم، خود شامل نكات جالبي است.
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در بخش حاضر، براي درك بهتر  آوري و... به اين مفهوم اضافه شده است.رپذيري، نوخط
كارآفريني، سير تاريخي تعريف كارآفريني و تغيير نگرش به آن از ابتدا تاكنون مورد بررسي 

 قرار مي گيرد.

 سير تاريخي مفهوم كارآفريني
ي واسطه يا دالل، معنااصطالحاً به ،Entreprendreفرانسوي  ةكارآفريني از كلم ةواژ ةريش

هاي هاي توليد و ارزشتحول شيوه مشتق شده است. اين واژه در طول زمان همراه با
اجتماعي دچار دگرگوني و افزايش مفاهيم در برگيرنده شده است. از آنجا كه بررسي اين 

كارآفريني حركت  ةنظري ةتحوالت و موارد كاربرد اين واژه تا حد زيادي در راستاي توسع
 دگرگوني، در مفهوم كارآفريني. ةاست، مروري داريم به پنج دوركرده 

 اول ةدور
اولين تعاريف كارآفريني در اين دوره  »هاي بزرگصاحبان پروژه«ميالدي  16و  15قرون 

هاي فئودالي در اروپا قدرتمندي مالكين و حكومت ةشود. اين دوره همزمان با دورارائه مي
گيرد و البته بر عهده مي هاي بزرگ رائوليت اجراي پروژهاست. كارآفرين كسي است كه مس

شود و مين ميأپذيرد، زيرا عموماً منابع توسط حكومت محلي تاي را نميدر اين راه مخاطره
ول ساخت كليسا، ئبارز كارآفرين در اين دوره معماران مس ةكند. نموناو صرفاً مديريت مي

 .سيسات نظامي هستندأها و تقلعه

 دوم ةدور
بعد جديدي  ،در اين دوره همزمان با شروع انقالب صنعتي »پذيريمخاطره«ميالدي  17قرن 

به كارآفريني اضافه شد: مخاطره. كانتيلون يكي از اولين محققين اين موضوع، كارآفريني را 
خرد، روي كند: كارآفرين كسي است كه منابع را با قيمت نامشخص ميگونه تعريف مياين

 ،فروشد، از اين رونشده ميدهد و آن را به قيمتي نامشخص و تضميني انجام ميآن فرايند
پذير است.ً كارآفرين در اين دوره شامل كساني نظير بازرگانان، صنعتگران و ديگر مخاطره

 .گرديدمالكان خصوصي مي

 سوم ةدور
 ةگران صحنتمايز كارآفرينان از ديگر بازي«ميالدي و اوايل قرن بيستم  19و  18قرون 
گردد. يعني كسي كه سرمايه متمايز مي ةكنندمينأدر اين دوره ابتدا كارآفرين از ت. »اقتصاد

عنوان يكي از كند، متفاوت است. اديسون بهمين ميأكسي كه سرمايه را ت كند بامخاطره مي
ورد نياز م ةشود، ولي او سرمايهاي جديد شناخته ميورياگذار فنّكارآفرينان اين دوره پايه

 در ،كرد. همچنينمين ميأگذاران خصوصي تخذ وام از سرمايهأهاي خود را از طريق فعاليت
كسي كه سود حاصل  شود.اين دوره ميان كارآفرين و مدير كسب و كار نيز تفاوت گذارده مي

هاي مديريتي را دريافت كند با شخصي كه سود حاصل از توانمندياز سرمايه را دريافت مي
 كند، تفاوت دارد.مي
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 چهارم ةدور
مفهوم نوآوري در اين دوره به يك جزء اصلي  »نوآوري«هاي مياني بيستم ميالدي دهه

 توان موارد زير را نام برد.تعاريف برآمده از اين دوره مي از شود.تعريف كارآفريني تبديل مي
است (جوزف شومپيتر  كار گرفته نشدههاي بهوريافنّ ةدهندكارآفرين فردي نوآور و توسعه

كنند در حالي كه ديگران برخالف آنان ). كارآفرينان كسب و كاري جديد را شروع مي1934
تواند مفهوم نوآوري مي ).1979(ويكلن،  دهند.محصوالت موجود مي تغييرات اندكي در

شامل همه چيز، از خلق محصولي جديد تا ايجاد يك نظام توزيع نوين يا حتي ايجاد يك 
اضافه شدن اين مفهوم به خاطر افزايش رقابت  تار سازماني جديد براي انجام كارها باشد.ساخ

در بازار محصوالت و تالش در استفاده از نوآوري براي ايجاد مزيت رقابتي در كسب و كارهاي 
 موجود و بقاي آنهاست.

 پنجم ةدور
مزمان با موج جديد ايجاد در اين دوره ه»جانبهرويكرد چند«تاكنون)  1980دوران معاصر (از 

اين  ةعنوان تسريع كنندرشد اقتصادي و شناخته شدن كارآفريني به ،كسب و كارهاي كوچك
ساز و كار، توجه زيادي به اين رشته جلب شد. تا اين زمان كارآفريني فقط از ديدگاه محققان 

شناسان روان شناسان وگرفت، ولي در اين دوره توجه جامعهاقتصادي مورد بررسي قرار مي
هاي كارآفرينان و توجه اين محققين بر شناخت ويژگي ةنيز به اين رشته معطوف گرديد. عمد

توان به مورد تر اين دوره ميشدهاز تعاريف شناخته علل حركت فرد به سوي كارآفريني است.
 زير اشاره كرد: 

ار توسط كسي انجام جاد و افزايش سرمايه است، اين كيكارآفريني روند پويايي در جهت ا
هاي شغلي ديگر را با هدف ايجاد ارزش از دست دادن زمان يا فرصت ةشود كه مخاطرمي

كارآفريني  ةامروزه واژ ).1983پذيرد (رابرت رونستات، براي يك محصول يا خدمت مي
تجديد ساختار يك  يا ايجاد، پذيريخاطره، منوآوري: سازدمفاهيم زير را به ذهن متبادر مي

اي را يافته و آن را كارآفرين ايده ،احد اقتصادي، اجتماعي رضايت شخصي و استقالل طلبيو
كند. در فضاي كسب و كار، فرصت، فكر نويي است كه قابليت تبديل به فرصتي اقتصادي مي

آگاهي از محيط، بازار و نيازهاي مشتري و نگرش كارآفرين او را در، يافتن  تجاري شدن دارد.
نويسد كه كسب و كار مي ةدهد. سپس كارآفرين يك برناماختن به آن ياري ميفرصت و پرد

 ةمين سرمايأدر آن مسائلي چون بازار محصول يا خدمت، مسائل حقوقي و قانوني شركت، ت
در واقع كارآفرين  نمايد.اندازي و رشد، سازماندهي و مديريت كسب و كار را بررسي ميراه

هاي مختلف را در كنار هم جمع ها و تواناييدارد كه مهارت مانند يك رهبر اركستر وظيفه
طرح نهايي  طور كه صدا بايد دلنشين باشد،همان شده ارائه دهد.اي تدويننمايد و برنامه

رويكرد شخصيتي و  دو رويكرد متفاوت به كارآفريني وجود دارد: كارآفرين نيز بايد زيبا باشد.
هاي فردي گيژتمركز بر كارآفرين و شناسايي وي ،در رويكرد شخصيتي رويكرد رفتاري.

در واقع اين رويكرد تقدم زماني دارد چرا كه اول كارآفرينان وجود داشتند و بعد  اوست.
وجود آمد. در رويكرد رفتاري تكيه بر رفتارهاي عنوان يك مفهوم مستقل بهكارآفريني به

لبته قابل ذكر است امروزه كارآفرين ا اندازي يك كسب و كار است.كارآفرين در فرآيند راه
توان ارائه كرد انتها، شايد بهترين تعريفي كه مي در تنها يك جزء از فرآيند كارآفريني است.
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تالش و  با ها،گيري از فرصتاين است كه كارآفريني عبارت است از فرآيند نوآوري و بهره
كسب  ةانگيز ي و اجتماعي كه باهاي مالي، روانپذيريرخطپشتكار بسيار و همراه با پذيرش 

   ).1985(هيسريچ، رضايت شخصي و استقالل صورت پذيرد طلبي،توفيق سود مالي،

 شناسي تحقيقروش
باشد. پژوهش، به صورت توصيفي تحليلي مي ةكاربردي و از نظر شيو اين مقاله از نظر هدف،

مجالت،  اي نظير كتب،آوري مطالب مربوط به ادبيات موضوع از روش كتابخانهبراي جمع
 هايها از روششود و نيز براي برآورد ضرايب مدلها استفاده مينامهمقاالت و پايان

در اين مطالعه  شود.استفاده مي )ARDLهاي توضيحي (خود بازگشت با وقفه سنجياقتصاد
دار خانهزايي زنان در ابتدا، به انتخاب متغيرهاي مهم اقتصادي كه در اين تحليل بر اشتغال

  :باشدمي موارد زيرشود. متغيرها شامل ثر است پرداخته ميؤم
Lnwها. زنان استان در تعاوني ة: لگاريتم اشتغال ايجاد شد 
LtcO.لگاريتم ميزان تسهيالت اعطايي به بخش تعاون استان : 
Lmw .لگاريتم حداقل دستمزد زنان : 

Lnc.لگاريتم تعداد شركت هاي تعاوني : 
Uخالل.: جمله ا 

 :باشدو فرم مدل برآوردي نيز بصورت زير مي
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 Microfitو  Excelو Eviews 5.0 افزار ها از نرمبراي تخمين مدل ،در اين پژوهش  

هاي ها و برآوردهاي مربوط به مدلمنظور، تجزيه و تحليل دادهشود. بديناستفاده مي
، با 1367-1390ة براي استان كهگيلويه و بويراحمد طي دورسنجي و رگرسيوني اقتصاد

هاي سايت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان صورت خواهد استفاده از اطالعات و داده
 گرفت.

 واحد ديگي فولر تعميم يافته ةآزمون ريش
ون با ضرايب قابل ها جهت برآورد يك رگرسيترين آزمونهاي مانايي از جمله مهمآزمون

معني وجود ميانگين، واريانس و ضرايب مانايي يك متغير به ،كليطورباشد. بهاعتماد مي
باشد. در شرايطي كه از متغيرهاي نامانا در الگو خودهمبستگي ثابت در طول زمان مي

آمده براي پارامترها از اعتبار بااليي برخوردار نيستند، چرا كه دستهاستفاده گردد، ضرايب ب
دست آمده نيز هاعتبار الزم را ندارند و حتي به ميزان ضريب تعيين ب و هاي آزمون

وجود آمدن رگرسيون ساختگي وجود دارد. ههمواره احتمال ب ،توان اعتماد نمود. بنابرايننمي
واحد ديكي فولر تعميم  ةها، از آزمون ريشانايي بين متغيرمنظور بررسي مبه ،در اين مطالعه

نشان داده شده  ذيلدر جدول  استفاده خواهد شد. نتايج آزمون ريشه واحد  يافته



   ...نقش تسهيالت مشاغل خانگي در ايجاد اشتغال: با تأكيد بر            
 

 

274 
باشند و بعد از ريشه واحد ميمتغيرها در سطح داراي  ةكلي نتايج بيانگر اين است كهاست. 

 هستند. انباشته مرتبه اين متغيرها هم ،بنابراين اند،گيري مانا شدهبار تفاضل يك
 

 يافتهفولر تعميم -آزمون ريشه واحد ديكينتايج  .1جدول
 در تفاضل مرتبه اول Tآماره  در سطح Tماره آ متغير

lnc -0.762  0.8108 
*-4. 848 
)00/0( 

Ltco -0.574756 ).85( *-3. 250 
)00/0( 

Lmw 
 

0.1101  0.9587 
*-4. 66 
 )00/0( 

lnc -2.0527  0.2636 -4. 150  
)00/0( 

 هاي تحقيقمنبع: يافته
 درصد 5صفر در سطح خطاي  ةمعناداري و رد فرضي ةدهندنشان* 

 آزمون همگرايي يوهانسون جوسليوس 
بعد بايستي همگرايي ميان  ةبا توجه به نامانا بودن سطوح متغيرهاي تحت بررسي در مرحل

هاي اقتصادي مورد آزمون قرار داد. در اين مطالعه ا را با الهام از تئوريسطوح متغيره
بلندمدت و همگرايي از دو الگو استفاده شده است. بر اساس شواهد  ةمنظور بررسي رابطبه

تعادلي  ةيك رابطموجود در دو مدل رود كه متغيرهاي تجربي و الگوهاي اقتصادي انتظار مي
بلندمدت ميان متغيرهاي مذكور،  ةدر صورت وجود رابط باشند. بلندمدت با يكديگر داشته

 ،. لذاباشند گذارتوانند تأثيرشوند نيز ميهاي حاصل از آن كه عدم تعادل تفسير ميباقيمانده
جوسيليوس  -در اين مرحله، همگرايي بين متغيرهاي مذكور با استفاده از متدلوژي يوهانسون

) آزمون �max) و حداكثر مقادير ويژه (�traceن اثر(آزمو ةو با استفاده از دو آمار
جوسيليوس و با استفاده از دو آماره  -شود. بدين ترتيب با استفاده از متدلوژي يوهانسونمي

د بردارهاي همگرايي و ) وجود تعدا�max) و حداكثر مقادير ويژه (�traceآزمون اثر(
متغير  پنجشود. نتايج آزمون همگرايي الگو كه شامل تعداد روابط بلندمدت مشخص مي

الگو هر دو آماره اثر و حداكثر مقادير ويژه اين نشان داده شده است. در  2 اشد، در جدولبمي
 د. دهنييد قرار ميأدرصد را مورد ت 5همگرايي در سطح خطاي  بردار 3وجود حداكثر 

  آزمون همگرايي .2جدول 
فرضيه   %5مقدار بحراني در سطح آزمون ةمقدار آمار
آزمون حداكثر مقادير ويژه  آزمون حداكثر مقادير ويژه آزمون اثر  آزمون اثر

0= r 56.89688 129.0225 31.87687 69.81889
1  ≤ r 31.34178 70.12557  25.58434 47.85613
2 ≤ r 24.50502 36.78379  19.13162  29.79707
3 ≤ r 10.07608  10.27877  14.26460  15.49471

 هاي تحقيقمنبع: يافته
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جوسيليوس بر طبق  -آزمون يوهانسن ،گرددل مذكور مالحظه ميوطور كه در جدهمان
متغيرها  بردار همگرايي را در بين 3و آزمون اثر وجود  )�maxحداكثر مقادير ويژه( ةآمار

ييد قرار أميان متغيرهاي مذكور مورد ت درتعادلي بلندمدت  ةوجود رابط پس .كندرا تأييد مي
تعادلي بلندمدت، مستلزم وجود مكانيسم يا الگوهاي  ةد. براساس قضيه گرنجر، رابطگيرمي

مدت را تضمين بلند ةهاي تصحيح خطا حصول به رابطتصحيح خطا است. در واقع مكانيسم
 نند. كمي

 بلندمدت ةاستخراج رابط
شود، ضرايب متغيرها منطبق با اصول و چنانكه در مدل برآوردي بلندمدت زير مالحظه مي

 مباني نظري اقتصادي هستند. 
 

 ARDLضرايب بلندمدت تخمين زده شده با روش  .5جدول 
 tآماره  ضريب متغير

C 5.25 3.21 
T .12 2.44 

Ltco .45 3.49 
Ltco(-1) .32 3.48 

Lmw .74 3.51 
Lnc .17 3.55 

lnc(-1) .18 2.25 
R-Squared= .971 R-Bar-Squared= .97 

F-stat= 151 DW-statistic= 2.04 
 

 45/0دهد كه با يك درصـد تغيير در تسهيالت اعطايي، به ميـزان اين الگو نشان مي
، لذا .باشدنان مثبت مييابد. ضريب متغير حداقل دستمزد زدرصـد اشتغال زنان افزايش مي

دهد.  درصد اشتغال زنان را افزايش مي. 74 افزايش يك درصدي در اين متغير به ميزان
درصدي در افزايش يك ،لذا .باشدهاي تعاوني فعال نيز مثبت ميضريب متغير تعداد شركت

ه بر اساس دهد. شايان ذكر است كدرصد اشتغال زنان را افزايش مي 17/0اين متغير به ميزان
اين مدل دو متغير لگاريتم تسهيالت اعطايي به بخش تعاون و تعداد  ARDLمدل برآوردي 

. 18و  .32ها به ترتيب كند كه ضرائب آنهاي تعاوني فعال را با يك تأخير نيز وارد ميشركت
درصد از تغييرات  .97بايد اذعان كرد كه  ،دست آمدههباشد. با توجه به ضريب تعيين بمي

هاي روستايي توسط متغيرهاي مستقل لحاظ شده در مدل توضيح داده زنان شاغل در تعاوني
دست آمده نيز وجود همبستگي بين جمالت هدوربون واتسون ب ةشده است. بر طبق آمار

كل  F  ةو در نهايت بر طبق آمار  دهستن پس جمالت خطا مستقل .شوداخالل (خطا) رد مي
 باشند.دار ميمزمان معناصورت ههضرائب متغيرها ب
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 مدت  كوتاه ةاستخراج رابط

 
 ARDLمدت تخمين زده شده با روش ضرايب كوتاه .1جدول 

 tآماره  ضريب متغير
C 5,12 3.61 
T .02 2.64 

Ltco .32 3.28 
Ltco(-1) .26 3.78 

Lmw .29 3.61 
Lnc .18 3.95 

lnc(-1) .19 2.35 
Ecm(-1) .70- -3.21 

R-Squared= .982 R-Bar-Squared= .98 
F-stat= 146 DW-statistic= 2.08 

 
مدت مانند دهد كه ضرايب متغيرها در كوتاهشده در جدول فوق نشان ميضرايب برآورد

باشد. مدل تصحيح خطا الگوي ضرايب بلندمدت با اصول و مباني نظري اقتصادي منطبق مي
دهد سرعت تعديل چه مقدار است دهد و نشان ميمدت را به مقادير تعادلي ارتباط ميكوتاه

دانيم كه اين شود. البتــه ميو همچنين در هـر دوره چنـد درصـد از عدم تعادل جبـران مي
باشد.  05/0و همچنين احتمال آن نيز كوچكتر از  .- 9ضـريب بايد منفي و بين صفـر و 

 -0/ 70دار و برابر بامعني هم ECMدهد كه ضريب نتايج جدول مدل تصحيح خطا نشان مي
درصد از عدم تعادل هر دوره  70است. پس سرعت تعديل بسيار باال است، يعني در هر سال

 گردد.تعديل مي
 اند از:اشتغال در استان (با تأكيد بر بخش تعاون) عبارتة هاي كلي جهت توسعراهكار

بخش  يصادرات يژمنظور تدوين استراتبه خليج فارس ةهاي حوزبازار كشور ةمطالع �
 .تعاون استان

مردم استان نسبت به بخش  يفرهنگ ياقتصاد يسطوح مختلف اجتماع يسنجنگرش �
  .تعاون

  .مطلوب يهاروش ةدر بخش تعاون و ارائ يو ترويج يآموزش يهاو نقد روش يبررس �
مناطق مختلف استان و  يو اجتماع يـ اقتصاد يفرهنگ يهايشناسايي ابعاد و ويژگ �

 ء.اعضا يـ اجتماع يآنها با ميزان مشاركت اقتصادارتباط 
حفظ آنها در  يدر مناطق مختلف استان و راهكارها يسنت يهاشناسايي انواع تعاوني �

  .يرسم يهاقالب تعاوني
  .كاهش آن يهاها به دولت و راهيتعاون ياقتصاد يوابستگ ةتحليل درج يبررس �
 يهايتعاون ةمنظور توسعتلف استان بهمناطق مخ ةبالقو يهاامكانات و ظرفيت يبررس �

  .مختلف
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اجرايي با  يهادستگاه يجلب و افزايش ميزان مشاركت و همكار يراهكارها يبررس �
  .بخش تعاون

  .هامجدد ارتباطات بين بخش تعاون و ساير بخش يمهندس �
 .44سهم مستقيم بخش تعاون در اقتصاد استان بر اساس اصل  يبررس �
 يگيردولت از بخش تعاون كشور و اندازه يش حمايتور ةبهين يالگو ئةو ارا يبررس �

  .آنها يبخشاثر
  .يتعاون يهاعوامل تأثيرگذار بر گرايش افراد به فعاليت يبررس �
  .صادرات بخش تعاون ةموانع توسع يبررس �
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