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عنوان یه  بنگهاه کاریهاب ، های کارآفرین و نگاه به دانشگاه بهههای اخیر، برداشت اشتباه از ایدۀ دانشگاهدر سال

ها تضعیف کند. خوشبختانه خیل  زود این نگرش اصالح شهد و رفت تا بنیان آموزش و پژوهش را در دانشگاهم 

دانشهگاه،  در این دیدگاه جدید،گذار بر جامعه تبیین شد.  عنوان ی  نهاد علم  و پژوهش  تأثیر نقش دانشگاه به

های آموزش  و پژوهش  به تغییر رفتار فردی دانشجو به شهلل  کهه کند و با تدوین برنامهمحور عمل م جامعه

. از این منظر، دو مسئولیت بهرر  متوجهه پردازدالملل  باشد، م بتواند پاسخگوی نیاز جامعۀ محل ، مل  و بین

 پرورش دانشجوی پاسخگو به نیاز جامعه. -2شناسای  نیازهای جامعه،  -1دانشگاه است: 

. گیهردصهور  م کند رصد نقاط ضعف و بررس  مواردی که جامعه را تهدید م شناسای  نیازهای جامعه، با  

های موجود، به ارائۀ راهلارهای مناسب قاط قوّ ، منابع و فرصتتواند براساس نبرای رفع این نیازها، دانشگاه م 

سازمان  یها پارسهاهای های برونبا پشتوانۀ علم  و پژوهش  بپردازد. بخش  از این راهلارها در قالب انجام پروژه

 ست.تحقق اتقاضامحور و بخش  دیگر با پرورش دانشجویان  که بتوانند پاسخگوی نیاز جامعه باشند، قابل

را   «مههار  سهخت»و    «مههار  نهرمدستۀ »دو  بایست  دانشجوی  که بتواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد، م 

دهنهد. دانشهجو را شهلل م ای هستند که هویت حرفهه  ی ها های نرم آن دسته از مهار . مهار گرفته باشدفرا

انتقادی، نوآوری و ابتلهار عمهل، -تحلیل ، تفلر  زمانپذیری، مدیریت  با اطرافیان، مسئولیتمؤثر  برقراری ارتباط  

آمهوزی یها ههای سهخت شهامل فنها هستند. در مقابهل، مهار این توانمندی  ۀازجملآوری  پذیری و تابانعطاف

کهه او را در دههد آموختهه م ای بهه دانشهها، شایسهتگ ای از ایهن مهار . کسب مجموعهاستآشنای  با بازار  

بهه خهود و توانهد کند و از ایهن طریهق م تر م مورد انتخاب خود آمادهحرفۀ  دستیاب  به موفقیت و کاریاب  در  

دانشگاه برای اینله بتواند توان شود.  نام برده م   «پذیریتوان اشتغال»سود برساند. از این شایستگ  با نام   جامعه

راه، تمهام منهابع نقشهۀ  هرچند در تدوین و اجرای  راه دارد.  نقشۀ  ا دهد، نیاز به  پذیری دانشجویان را ارتقاشتغال

 ۀواسهطبهآموزشه   حوزۀ  اندرکار هستند، نقش  دستدانشجوی ، فرهنگ ، پژوهش  و آموزش   حوزۀ  دانشگاه در  

 است.ههتر از سایر حوزرسالت و ماهیت آن پررنگ

ریری آموزش عال  زیرنظر معاونت آموزشه  ، دفتر برنامهپذیریارتقای توان اشتغال  راه  ۀشنقتهیۀ  در راستای  

. کرد 1«کارشناس  پیوستهدورۀ پذیری ارتقای توان اشتغال» ۀناماقدام به تدوین آیین  1397در پاییر   وزار  عتف

یل  دانشهگاه تفصه  ۀموردنیاز در بودج  ۀبودجکه  است  شده  وصیهتنامه،  مال  اجرای این آیین  ۀپشتوان  تأمینبابت  

های موفهق در اجهرای بهرای دانشهگاهنامه،  با این آیینمطابق  .  بین  شودرسد، پیشامنا م هیئت  که به تصویب  

ق سهتادی مشهوّۀ  از محهل بودجه  ،نامههمهال  موضهوآ آیین  ۀسال گذشهت  ۀبیش از بودجدرصد    20نامه، تا  آیین

 ند از:ااست، عبار شدهها توصیه مال ، آنچه به دانشگاههای قدر قبال این مشوّ. خواهد شدبین  پیش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

  عتههف:  سههند  ۀشههمار.  وستهیپ   کارشناس  ۀدور  انیدانشجو  یریپذتوان اشتغال  یارتقا  ۀنامنییآ.  م   غالم  .م  اسرین عتیشر .ر.آهنچیان م. 1
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 دروس یعمل یهاهجنب  تی تقو

نیهاز بهازار کهار، بهازنگری موردتربیت نیروی ماهر و توانمندسازی و های آموزش  های برنامهمنظور رفع کاست به

های مختلهف اقهداما  دانشهگاهبه این مقصهود، رسیدن های عمل  آن ضروری است. برای دروس و تقویت جنبه

مؤثر نامه در راستای اجرای این بند از آیین، شودذکر م که در ادامه  پیشنهادهای   .  اندمتفاوت  را به اجرا گذاشته

 خواهد بود:

همراه بازدیهدهای بههعلم   هیئت  اعضای  خدمت  ضمنآموزش  اجرای  و  استادان  های بالندگ   برگراری دوره •

 ؛های عمل  دروسیا تقویت جنبهبازنگری آمادگ  برای منظور بهیا صنایع مؤسسا  ای از دوره

 ؛ارندگمکه به این مهم همت م استادان  ایجاد سازوکار تشویق  برای  •

 ؛ای موردنیاز بازار کاررشتهتعریف سرفصل دروس بین •

 .آزمایشگاه  و کارگاه  دانشگاهبنیۀ ریری بازدیدها و سفرهای علم  برای دانشجویان و تقویت برنامه •

ههای بالنهدگ  برگهراری دورهبهازار کهار خهوب  دارنهد و  های  که  گرایشمانند تأسیس رشتهاقداما ،    بعض 

بهرای   امها ؛  اسهتشدهبه تعداد کم در دانشگاه سیستان و بلوچسهتان انجهام    صور  پراکنده وبهتاکنون    ،استادان

 .شودملیات  در سطح دانشگاه ع فراگیر  ۀی  برنام بایستم  نامه،آیین از این بندمؤثر اجرای 

 جامعه یازهایمتناسب با ن دروس یاجرا و یطراح

 واحد درسه ِ  10تا    4در هر رشته،  تواند  م درس  مصوب هر رشته یا گرایش کارشناس ، دانشگاه  برنامۀ  جدا از  

دوم   از سهال. ایهن دروس  کنهدتعریهف  های الرامه  پایهه  و شایسهتگ   متناسب با نیاز جامعه  ،ی  یا دو واحدی

شود. در تدریس معدل دانشجو لحاظ نم محاسبۀ  ول  در  شود؛  م در کارنامه وارد  ها  آن  ۀکارشناس  ارائه و نمر 

بخهش  ۀبهر سابقه در ارتباط با صنعت و جامعه و کارشناسان خُاستادان با تواند از ظرفیت  این دروس، دانشگاه م 

 .کندای استفاده حرفهو کاربردی و دانشگاه فن-علم های دانشگاههمچنین، و   خصوص

دانشگاه سیستان و بلوچستان در های آموزش   از گروه  نظرخواه ی     نامه،آیین  از  راستای اجرای این بند  در

عنوان بههتواند  م   های آموزش  عناوین  را کهاست که ط  آن خواسته شده گروهآمدههای گذشته به عمل  سال

مثل مدیریت درآمد  ،عناوین فراوان معرف  کنند. اگرچه  ،آموزش  و نیاز بازار کار باشدرشتۀ  ی  درس مرتبط با 

سهنج ، های محله ، مطالعها  املانگری، مدیریت بازارچهای، مجریو تقاضا، باشگاه مرب  کودک، سواد رسانه

های آموزشه  های کامپیوتری، از طرف گروهطراح  بازیو    نویس  اندرویدهای شغل  در مهندس ، برنامهفرصت

 است.نگرفتهجایدانشجویان دانشگاه کارنامۀ کدام در جر درس کارآفرین  هیچبهول  ؛ استشدهپیشنهاد 

 کار بازار ازین و رشته هر با متناسب یافرابرنامه یهاآموزش یاجرا

افرای  مههار   هایپردازی و سایر برنامهای شامل کارآموزی، استارتاپ ویلند، مسابقا  ایدههای فرابرنامهآموزش

ههدایت شهغل  و آمهوزی،  فنهای دانشهجو مثهل یهادگیری اخهالق کهار و حرفهه،  است که بر پرورش شایستگ 

ها را از دانشجو زش  فرابرنامهآمو  ۀامنا بخش  از هرینت  ئهیتواند با تصویب  کید دارد. دانشگاه م أاستعدادیاب  ت



 3 مهری مهرجو /سردبیر سخن  

وقوآ خلل  در روند تحصیل  دانشهجو . همچنین، در صور   کندو در قبال آن به دانشجو گواه  اعطا    کردهاخذ  

تحصیل    ۀجریماز پرداخت    دانشجوکردن  جهت معافدرتواند تسهیالت    ها، دانشگاه مبابت شرکت در فرابرنامه

 نیمسال( درنظر بگیرد.مد  دو به)حداکثر 

های متعددی ازطریهق مجتمهع فنهاوری و نهوآوری، در دانشگاه سیستان و بلوچستان، فرابرنامه  حال حاضر در

های دانشجوی  و معاونت فرهنگ ، پارک علم و فناوری های اجتماع ، انجمندفتر ارتباط با صنعت، مرکر نوآوری

شهود. ایهن تنهوآ مجریهان، اگرچهه اسهت، اجهرا م گرفتهتازگ  مجوز فعالیت در دانشهگاه را  بهو کانون مبنا که  

 باعه هها،  های اجرایه  آنهماهنگ  بهین برنامههعهدم  اما دهد،  مجراهای جذب بودجه به دانشگاه را افرایش م 

های این مجموعه زیر نظهر شود فعالیترو پیشنهاد م این؛ ازشودمطلوب م نتیجۀ  رسیدن به  عدمی و  کارموازی

بهه عمهل آورد و ههم های الزم را بین این مجریان  واحد قرار گیرد که هم هماهنگ برنامۀ  ی  مدیریت واحد یا  

 .کند تأمینها را اجرای  این برنامه ۀپشتوان

های لیست  از فرابرنامهتهیۀ  است،  شدهبرق و کامپیوتر در این راستا انجام  دانشلدۀ  تازگ  در  بهی  اقدام که  

کهه  اسهتشود. به دانشهجویان پیشهنهاد شدههای آموزش  است که توسط این مجریان ارائه م گروهتأیید  مورد  

در لیست دانشلده تأیید های مورد تعداد ساعا  درس کارآموزی خود را با شرکت در فرابرنامهبا معادل  توانند  م 

پذیر است و ارزیاب  سال اول کارشناس  املان  ها پس از پایان دو نیمسال تحصیل ِبگذرانند. شرکت در فرابرنامه

 100در سهال سهوم پهس از گذرانهدن  معموالً  در درس کارآموزی )که    نامثبتها نیر پس از  شرکت در این دوره

 گیرد.پذیر است( توسط استاد درس انجام م واحد املان

های نرم، کسب مهار   ۀزمین  در  است.های موفق و ناموفق دانشگاه آورده شدههای  از فرابرنامهدر ادامه نمونه

بهه ( توسط دفتر ارتبهاط بها صهنعت دانشهگاه گاهیاندانشپذیری شتغالاافرای ، هار مآوری، نوطرح نماد دانش )

پهس   اما و دانشجویان بود،  استادان    ۀویژ   ،های نرمهای جداگانه از مهار . این طرح شامل مجموعهتصویب رسید

مشهاورۀ آموزی و مههار اجرا درنیامد. همچنین، مرکر مدیریت مرحلۀ  به  گاه  های آموزش  هیچاز ارسال به گروه

بازار دانشگاه شغل  زیرنظر معاونت فرهنگ  و مرکر کاریاب  و هدایت شغل  زیر نظر دفتر ارتباط با صنعت در فن

 عهده دارند.بهکه هر دو ی  رسالت را  استشدهاندازی راه

بها مشهارکت واحهدهای ههای سهخت  های آموزش  مهار برگراری دورهازنظر  دانشگاه سیستان و بلوچستان  

سهامانۀ   اندازی. راهستاداشته  1399تا سال  های کشور  در مقایسه با سایر دانشگاهقبول  را  قابلعمللرد    ،صنعت 

اسهت. در کنهار ایهن   سیسهتان و بلوچسهتان  های موفهق دانشهگاهافرای  نیر از دیگر تجربهآموزی و دانشمهار 

اجرا »و مشارکت در  « استان های مریتطرح» در مشارکت مثل ی ها دانشگاه در جنبهها، الزم است که  موفقیت

 مهؤثر   اریبسه  ر یهن  دانشگاه  ۀرتب  یکه در ارتقا   نیر فعال شود  «و پایش طرح تحول در هملاری با جامعه و صنعت

 .است
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 دانشگاه آموختگانشدان اشتغال تیوضع رصد

منظور بههو  شهود  رصهد  باید  آموختگان هر رشته )مربوط به حداقل چهار سال قبل(  وضعیت اشتغال پایدار دانش

آموختگهان نهام دانشدرگهاه ثبتبهه ایهن منظهور،  گیهرد.  بازنگری و تحلیل اثربخش  آموزش مورد استفاده قرار  

(https://www.usb.ac.ir/alumnireg)  صور  جامع به  1393سال  آموختگان  اندازی شده و رصد اشتغال دانشراه

های آموزش  وضعیت اشتغال دانشجویان خهویش را های بعد نیر تعداد محدودی از گروهاست. در سالشدهانجام  

های آموزشه  باشهد، های آموزش  درمورد اثربخش  برنامههول  تاکنون تحلیل  که راهنمای گروه؛  اندرصد کرده

 است.نشدهروی این آمار انجام 

شده توسط محورشدن و راهلارهای ارائهآنچه گذشت، توصیف  کوتاه از روال حرکت دانشگاه به سمت جامعه

بههود. اختصههاس نخسههتین فصههلنامۀ حههوزۀ آموزشهه  دانشههگاه سیسههتان و بلوچسههتان بههه موضههوآ  وزار  عتهف

پذیری دانشجویانِ ایهن پذیری«، گام  دیگر در راستای بررس  و اجرای راهلارهای تقویت توان اشتغال»اشتغال

 مایه، امید است هرچه زودتر محقق شود.دانشگاه است که با همت استادان و مدیران گران
 مهرجو  یرمه

 رانی و بلوچستان، زاهدان، ا ستانیمخابرات، دانشگاه س -گروه برق اریدانش



 بلوچستان و  ستانیس دانشگاه ی آموزش ۀفصلنام

 12-5  صص ،1400 بهار ،1 ۀشمار اول، سال

 

 کارآفرین  و نوآور  دانشگاه  ایجاد  در   اجرایی الزامات

 *برکاتی مسعود سید

 ایران زاهدان، ،بلوچستان و  سیستان دانشگاه نوآوری و  وریافن مجتمع مدیر و  الکترونیک  برق مهندسی  گروه دانشیار

 اسدی بنی  مرتا

 ، زاهدان، ایران بلوچستان و  سیستان دانشگاه رشد مرکز ،ی کارآفرین ارشد کارشناس

 چکیده 

 تغییهر   منظوربهه  را  سودمندی  هایمحیط  و  ها فرهنگ  ها،رویه  ها،فرصت  که  است  بومیزیست  ،کارآفرین  دانشگاه

 رویکهرد تغییهر  راسهتای در آورد.مهی فهراه  یکهارآفرین  بهه  کهاروویی  از  آموختگهاندانش  و  دانشجویان  رویکرد

 و  تحقیقها   ،علهو   محتهر   وزیر   توسط  محوروامعه  و  کارآفرین  دانشگاه  راهبردی  سند  اخیراً  ،کشور  هایدانشگاه

 عتف  روزا تابعۀ هایدانشگاه همۀ برای راستا،این  در حرکت بنابراین ؛استشده  ابالغ  ها دانشگاه  تما   به  فناوری

 آنچهه  مبنای  بر   ،کارآفرینو  نوآور  دانشگاه  یک  سویبه  حرکت  برای  عملیاتی  الگوی  یک  ،مقاله  این  در  شد.  الزامی

 ،الگهو ایهن در شهود.می بیهان ،اسهتشده پیشنهاد اقتصادی هایهمکاری سازمان و اروپایی کمیسیون توسط  که

 سهویهب  مهثرر   حرکهتِ  وههتدر  مهه   یگام  پایان  در  .استشده  تعیین  کارآفرین  اکوسیست   یک  اوراییِ  الزاما 

 شود.می پیشنهادکارآفرینی و  نوآوری بو زیست
 ،دانشهگاه  سهاختار  تغییهر   ،محورو وامعهه  کارآفرین  دانشگاه  راهبردی  سند  ،کارآفرین  دانشگاه  :یدیکل  یهاژهوا

 .کارآفرینی و ینوآور بو ستیز

 مقدمه

 پس و شروع 1397 اردیبهشت از علو  وزار  در کارآفرین و محوروامعه  دانشگاهِ  راهبردی  سند  تهیۀ برای  تالش

 کشور،  عالی  آموزش  بر حاک   هایالگوواره  تغییر   هدف  با   ،اورایی  و  علمی  نظرانصاحب  از  برخی  نظر   با   ،سال  دو  از

 این [.1] شد ابالغ تابعه هایدانشگاه همۀ به فناوری  و  تحقیقا   ، وعل  محتر   وزیر   توسط  1399  ر یت  در  و  تدوین

 یروپیشِ  مسیر   و  کالن  هایسیاست  آینده،  بر حاک   هایارزش  الز ،  محوری  تغییرا   ،مثرر   روندهای  شامل  سند

 وزار » نها  تغییهر  زمهان از بود؟ چه ها دانشگاه برای آوریالزا   سندِ  چنین  تهیۀ  اصلی  دلیل  اما   ؛است  ها دانشگاه

 معنای به نا  تغییر  این گذرد.می دهه دو از بیش ،«فناوری و تحقیقا  ،علو  وزار » به «عالی  آموزش  و  فرهنگ

 بهه  ودیهد  نا   وضوحبه  .است  ودید  نسل  دانشگاه  به  بود(  علو   آموزش  مبنای  بر   فقط  )که  سنتی  دانشگاه  از  گذر

 دارد. اشاره فناوری و پژوهش علو ، آموزش یعنی دانشگاه یک ووه سه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 smbaraka@ece.usb.ac.ir مسئول: نویسنده *
 1400 خرداد 27 پذیرش: تاریخ   1400 خرداد  22 دریافت: تاریخ 
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 در  علمهی  مقاال   چاپ  و  آموزش  کیفیت  ۀونب  از  ،اخیر   هایسال  در  کشور  یها دانشگاه  هایشاخص  به  نگاهی  با 

 بهه دانشهگاه در فناوری بو زیست هنوز  وضوحبه  اما   ؛اندداشته  ایهمالحظقابل  رشد  ها دانشگاه  ،المللیبین  مجال 

 کهه است مطرح اساسی سثال این ،دیگر عبار به ؛است نداشته رشد تحقیقا ( و علو  )یعنی دیگر  ووه دو  اندازۀ

 دنبالبهه یها  ،پیوندنهدمی وامعهه بیکاران ومعیت به افراد این اکثر  ،دانشگاه از آموختگاندانش خروج از  بعد  چرا

 و  دانهش  ۀتوسهع  ها دانشهگاه  اصهلی  ههدف  اگرچه  .کنندمی  مهاور   کشور  از  ارجخ  به  یا   هستند  کارمندی  شغل

 اوتمهاعی هایمسهوولیت و  هها نقش  دارای  ها دانشهگاه  ولهی  اسهت،  بشری  دانش  ارتقای  و  خلق  یمبنا   بر   فناوری

 .خواهدشد وامعه و ها آن مابین ییودا و تفکیک باعث ها آن به یتووهبی که هستند

 و کشهور در عالی آموزش مدیران همۀ بنابراین است؛ اشتغال ،کشور اوتماعیِ معضل  ترینبزرگ  حاضر رحالد

 و  متفکهر   مغهز   عنوانبهه  دانشهگاه  اعضهای  که  هستند  معضل  این  رفع  برای  راهکارهایی  دنبالبه  مرتبط  مسووالن

 مه  مسائل از یکی همچنین .دنباشداشته موضوع این به ودی تووه باید  ،چالش  این  به  وامعه  قشر   تریننزدیک

 که است صنعت واقعی نیازهای با  دانشگاهی دروس عناوین تطبیقعد  ،شود پرداخته آن  به  ودی  طوربه  باید  که

 به کمک در تأریری هیچ شود،می تدریس کشور هایدانشگاه در که دانشی از زیادی بخش عمالً تا  شودمی  سبب

 امیهدی  ۀنقطه  که  نیز   دانشجویان  کارآموزی  اوباری  واحدهای  باشد.نداشته  صنعت  واری  مسائل  و  اهداف  به  نیل

 دانشگاه التحصیلفارغ درنتیجه و شودمی سپری نامناسبی بسیار طرز به ،است صنعت با   دانشجویان آشنایی  برای

 [.2] ندارد آن از شناختی هیچ که شودیم دنیایی وارد گویا  صنعت با  مواوهه در

 راهنمهای  الگهوی  و  چهارچو   بهه  ،وههان  هایدانشگاه  در  فناوری  بو زیست  تکامل  بیان  ضمن  ،همقال  این  در

 دانشهگاه  نهوآوری  و  فنهاوری  مجتمهع  نقهش  انتهها   در  .استشده  اشاره  کارآفرین  و  نوآور  دانشگاه  حرکت به سوی

 .شودمی بیان کارآفریننوآور و  دانشگاه یک سویبه حرکت راستای در بلوچستان و سیستان

 یفناور یسوهب زمان گذر در هادانشگاه حرکت

 کهرد.  بررسی  متفاو   هاینسل  چارچو   در  توانیم  تاکنون  شیدایپ  آغاز  از  را  وهان  در  دانشگاه  را ییتغ  یمبنا 

 را ماهر  انسانی نیروی تربیت و دانش آموزش سازوکار طریقاز دانش انتقال  و  تولید  مأموریت  ،ها دانشگاه  اول  نسل

 ظهور  شاهد  اخیر   دهۀ  در  گذاشتند.  پژوهش  و  آموزش  از  تلفیقی  بر   را  خود  تمرکز   ها،دانشگاه  دو   نسل  اند.داشته

 نسهل در .اسهت المللهیبین تحهوال  و وامعه انتظارا  تغییر   پی  در  که  هستی   چهار   و  سو   ودیدتر   هاینسل

 ها دانشهگاه  این  است.داده  محوروامعه  و  گرابرون  هاینگاه  به  را  خود  وای  گرایانهدرون  هاینگاه  ،ها دانشگاه  ودیدِ

 برخی 1 ودول  هستند.  نیز   شهروندآفرینی  و  یکارآفرین  آفرینی،ررو   دارعهده  پژوهش،  و  آموزش  وظایف  بر عالوه

 در  ،ودول  این  به  تووه  با   دهد.می  نشان  را  ها آن  یها خرووی  و  سو   و  دو   اول،  نسل  هایدانشگاه  هایویژگی  از

 هاییخروو در نیز  انکارآفرین بلکه ؛نیستند دانشمندان و ایحرفه افراد دانشگاه، ها خرووی  تنها   دیگر   سو   نسل

 .قراردارند سو  نسل دانشگاه

 نسهل  در  دانشگاه  مدیریت  برای  اگر   است.  دانشگاه  مدیریتی  نگاه  تغییر   سو ،  نسل  دانشگاه  مورد  در  مه   نکتۀ

 هایونبهه بهر عالوه دانشهگاه مهدیریت سو  نسل در است،بوده نیاز سیاسی و علمی ونبۀ با   مدیر   یک  دو   و  اول

 بو زیسهت  گسهترش  بهه  و  باشهد  صنعت  و  وامعه  مشکال   و  نیازها   به  ایحرفه  نگاه  و  تجربه  دارای  باید  یادشده،
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 حرکهت  و  دانشگاه  در  یکارآفرین  اکوسیست   اندازیراه  برای  ،دیگر عبار به  ؛باشدداشته  ایمان  یکارآفرین  و  نوآوری

 را مهه  رسهالت این و کنند حرکت مسیر  این در هماهنگ و همسو  دانشگاه  ارکان  و  اوزا  همۀ  باید  مسیر   این  در

 در دانشهگاه ارکهان  تمهامی  همکاریعد   شکبدون  .داد  قرار  دانشگاه  از  خاصی  هایبخش  دوش  بر   فقط  تواننمی

 .داشتنخواهد بر در یمطلوب نتیجۀ اکوسیست ، این

 [ 3]  سوم و دوم اول، نسل یهادانشگاه یهای ژگی و از برخی . 1 جدول

 سوم  نسل دوم  نسل اول   نسل جنبه 

 ی(کارآفرین) دانش کارگیریبه و  پژوهش آموزش، پژوهش  و آموزش آموزش  هدف

 انکارآفرین و دانشمندان ،ایحرفه  افراد دانشمندان و ایحرفه  افراد ایحرفه  افراد خروجی

 ایحرفه مدیریت وقتنیمه  دانشمندان دانشگاه  رئیس مدیریت

 نی کارآفر و نوآور دانشگاه از یمثال

 فکهر   هرگهز   مهیالدی،  1885  سهال  در  همسهرش(  و  اسهتنفورد  )لیالنهد  اسهتنفورد  دانشهگاه  انبنیانگذار  احتماالً

 معتبر  ینهادها  زیابیرا برطبق قرن  یک  از  پس  ،کنندمی  تأسیس  فرزندشان  یادبود  برای  که  دانشگاهی  کردندنمی

 فناوری و نوآوری مهد در دانشگاه این  مکان  هرچند گیرد.  قرار  وهان نوآور  هایدانشگاه  صدر  در  ،رویترز(  )ازومله

 کارگیریبهه  ۀزمین  در  دانشگاه  این  خالق  مدیریت  ولی  ؛دارد  بسزایی  نقش  موفقیت  نیا  در  سیلیکون(  درّۀ)  وهان

 موضهوع بهه کهه  اسهت  دانشهگاهی  اولهین  اسهتنفورد  .اسهت  موفقیت  این  عامل  ترینمه   ،توانمند  و  مستعد  افراد

 سهازیتجاری ،شتوانمنهد انسهانی منهابع  و  مسهتعد  افهراد  لطهف  بهه  و  استداشته  ودی  و  ویژه  تووه  یکارآفرین

 2018-2017  سال  در  کهطوریبه  ؛استداده  قرار  خود  هایاولویت  صدر  در  را  دانشگاهی  هاینوآوری  و  اختراعا 

 .ندداشت دانشگاه محیط از خارج در یحامیان همگی که شد  اورا  و طراحی  استنفورد  در  لمیع ۀپروژ  6200  حدود

 از دانشهگاه  این  اکنونه   .کردند  کمک  دانشگاه  به  دالر  بیلیون  64/1  درمجموع  (دولتی  یا   خصوصی)  حامیان  این

 در مالحظهقابل هایموفقیت لطف به و شودمی محسو  وهان هایدانشگاه بین  در  خالقیت  و  نوآوری  پیشگامان

 عنهوان .انهدبوده دانشگاه  این  در  حضور  متقاضی  وهان،  سرتاسر   از  مخترعین  و  علمی  نوابغ  فعالیت،  هایسال  طی

 هستینگز   رد  (،HP  مثسس)  هیولت  و  پکارد  مانند  مشهوری  انکارآفرین  حضور  مدیون  وهان،  دانشگاه  ترینرقابتی

 نایهت فیهل و (گوگهل گذارانبنیان) پیج لری و برین  سرگی  ،(تسال  مدیرعامل)  ماسک  ایالن  ،(نتفلیکس  مثسس)

 ایهن در یکهارآفرین  و  نهوآوری  اولویت  گویای  خوبیبه  که  بوده  استنفورد  دانشگاه  در  (ینایک  ورزشی  برند  مثسس)

 بهه اسهتنفورد دانشگاه در کارآفرین دانشگاه ۀزمین در که  ییها فعالیت  مجموعه  به  کلی  نگاه  یک  با   .است  دانشگاه

 دانشهکده  7  تنهها   دانشهگاه  این  کهایگونهبه  ؛کرد  اشاره  آن  یپویا   بسیار  آموزشی  نظا   به  توانمی  ،رسدمی  انجا 

 کاری حیطۀ اند.شده طراحی ایرشتهبین رویکرد با  که دارد ها دانشکده از  مستقل  تحقیقاتی  ۀمثسس  18  اما   ،دارد

 ها دانشکده  از  یک  هر   از  دانشجویان  و  استادان  و  است  المللیبین  یا   ملی  هایمسوله  ترینمه   از  یکی  ،مثسسه  هر 
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 هایبرنامهه  توانهدمی  نیهز   دانشهکده  ههر   ،ایرشهتهبین  مثسسها   بهر عالوه  .کننهد  همکهاری  مثسسه  با   توانندمی

 نتایج  دنبالبه  دانشجویی  هایپروژه  و  پژوهشی  هایپروژه  ازاع   دانشگاه  این  در  ها پروژه  .کند  طراحی  ایرشتهبین

 اختهراع  155  و  344  تعداد  ترتیببه  میالدی  2019  سال  در  تنها   دانشگاه  این  .هستند  بزرگ  تکنولوژیک  و  علمی

 و پزشهکی ههایفناوری از  متعهددی  ههایحوزه  اسهتنفورد،  اختراعا   سبد  است.رسانده  ربت  به  اروپا   و  آمریکا   در

 [.4] دهدمی پوشش را یکشاورز و شیمیایی مواد ،کامپیوتر  افزارهاینر  حوزۀ تا  گرفته دارویی

 نی کارآفر و نوآور یهادانشگاه یراهنما چارچوب

 LEED2 برنامهۀ توسهط مشهتر   طورهبه «1نیکهارآفر  و  نهوآور  هایدانشهگاه  یراهنما   چارچو »  2012  سال  در

 اسهتشده تهدوین و طراحهی اروپهایی کمیسیون  زیرمجموعۀ  نهادهای  و  توسعه  و  اقتصادی  هاییهمکار  سازمان

 اسهت.  ها دانشهگاه  در  نهوآوری  و  یکهارآفرین  ۀتوسع  و  ترویج  از  حمایت  و  پشتیبانی  الگو،  این  توسعۀ  از  هدف  [.5]

 چهارچو ِ  ایهن  .کنهدمی  کمک  آفرینارزش  و  نوآور  دانشگاه  صحیح  ابعاد  مندنظا   توسعۀ  و  ترویج  به  خودارزیابی،

 ی،حکمرانه و  یرهبهر   شهامل  عهد،بُ  هفهت  در  2  وهدول  شرح  به  را  کارآفرین  دانشگاه  یک  اورایی  الزاما   راهنما،

 و  صهنعت  بها   ارتبها   ،آمهوزش  در  یکهارآفرین  ،یکهارآفرین  آرهار  سنجش  ،یکارآفرین  یرها یمس  ی،سازمان  تیظرف

 اسهت.شده  بیهان  تفکیک  به  پیشنهادی  هایبرنامه  ،موارد  این  از  کدا   هر   در  .[6]  کندمی  معرفی  یسازیالمللنیب

 بهه  کهه  اسهت  دانشهگاه  یک  حاکمیت  یا   رهبری  اورایی،  الزا   ترینمه   و  اولویت  ،شودمی  مالحظه  که  طورهمان

 امهور  و  صهنعت  وامعهه،  بها   ارتبها   ،سازمانی  ساختار  تغییر   باشد.داشتهباور و تعهد    یکارآفرین  هایبرنامه  اورای

 از ،راه نقشۀ طی در فرایندها  تصحیح وهتدر  یکارآفرین  معیارهای  سنجش  برای کاریسازو  همچنین و  المللبین

 است. فناوری بو زیست یک آفرینش بنیادیِ اصول

 ن یکارآفر دانشگاه یراهنما چارچوب  . 2 جدول

 برنامه  ابعاد 

 ی حکمران  و  یرهبر

 یکارآفرین هایراهبرد  اورای برای تعهد

 دانشگاه  سطوح همۀ در انهکارآفرین هایفعالیت تلفیق و  هماهنگی 

 ک   مدیریتی  سطوح با منعطف و رگانیکاُ ساختار

 واحدها  و ها دانشکده مالی استقالل

 سازمانی   ظرفیت

 ی کارآفرین از یتحما یبرا یدارپا  مالی استراتژی

 بیرونی   و درونی نفعانذی بین افزاییه  ایجاد

 انهکارآفرین تجربۀ و نگرش یدارا  افراد استخدا 

 انهکارآفرین هایبرنامه از حمایت برای کارکنان توسعۀ در گذاریسرمایه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1. The Guiding Framework for Innovative and Entrepreneurial Universities 

2. The OECD Local Economic and Employment Development (LEED) 
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 یکارآفرین  مسیرهای 

 شدنکارآفرین به افراد تشویق

 یکارآفرین ۀتجرب هایفرصت ایجاد

 محصول به انهکارآفرین ایدۀ از حرکت یبرا حمایت

 صنعتی پرسنل  و دانشگاهیان توسط گریمربی

 کارها وکسب یبرا رشد مرکز یال تسه به  یدسترس امکان و  معرفی

 یکارآفرین  آثار  سنجش

 انه کارآفرین مهار  و ذهنیت توسعۀ از حمایت

 یادگیری و  تدریس در نوآوری تنوع و  انهکارآفرین رویکرد

 بیرونی  نفعانذی همکاری با  یادگیری و  تدریس

 یکارآفرین آموزش در  پژوهش یجنتا تلفیق

 آموزش  در  یکارآفرین

 یکارآفرین راهبرد یاررگذار ارزیابی

 یادگیری  و یکارآفرین آموزش در درگیری سطح ارزیابی

 ی کارآفرین یادگیری و آموزش اررگذاری ارزیابی

 نوپا  هایشرکت از حمایت اررگذاری پایش 

 دانش  تبادل  هایفعالیت پایش 

 صنعت  با  ارتباط

 ی عموم بخش و وامعه صنعت، با  دانش  تبادل

 یفناور  و عل   یها پار  و  رشد مراکز با یقو وندیپ 

 ی نیکارآفر یهاتیفعال  در مشارکت یبرا فرصت جادیا

 صنعت  و یآموزش ، یپژوهش  یهاتیفعال  وندیپ  با  دانش ست یاکوس بر مثرر

 ی سازیالمللنیب

 دانشگاه  یکارآفرین یراهبردها  از یکی شدن،المللیبین

 دانشجویان و استادان کارکنان،  المللیبین واییوابه از حمایت

 المللیبین و کارآفرین یاندانشجو وذ  و وستجو

 آموزشی رهیافت در سازیالمللیبین نمود

 المللیبین هایشبکه در  هادانشکده مشارکت

 شهدۀروزبه  و  ودیهد  عنهوان  بها   کهارآفرین  و  نهوآور  هایدانشهگاه  راهنمهای  چارچو   میالدی،  2014  سال  در

 اسهتکرده پیهدا ها دانشگاه در کارگیریهب برای بیشتری رسمیت ر(نوآو  عالی  آموزش  )مثسسۀ  «3اچ.ای.اینوویت»

 مبنای  را  الگو  این  نهادی  و  ملی  سطوح  در  عالی  آموزش  مثسسۀ  و  دانشگاه  600  از  بیش  تاکنون  کهطوریبه[.  7]

 [.6] اندداده قرار یکارآفرین و نوآوری مسیر  در خود ارزیابی

 نقها  کشهف و خودارزیهابی بهه کمک ،باال  ودول  در  شدهبیان  «نوآور  عالی  آموزش  مثسسۀ  چارچو »  مزیت

 همچنین،  است.  یکارآفرین  و  نوآوری  وامع  هایمال    به  کیفی  و  یکمّ  تقّر   در  مثسسه  و  دانشگاه  ضعف  و   قوّ

 عهالی  آمهوزش  مثسسۀ  مدل  از  توسعه  و  اقتصادی  هایهمکاری  سازمان  و  اروپایی  کمیسیون  پشتیبانی  و  حمایت

 نههاد دو ایهن  بروسهتۀ  متخصصان  و  نظرانصاحب  هچراک  ؛ستا  الگو  این  برای  دیگری  بخشاطمینان  مزیت  نوآور

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

3. The HEInnovate Framework 
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 ؛کننهدمی  اورایهی  و  علمهی  ،فنهی  پشهتیبانی  ،نهوآور  عهالی  آمهوزش  مثسسها   الگوی  محتوای  و  ابعاد  از  ،معتبر 

 مثسسها  مهدل کارگیریهبه بهرای داوطلب مثسسۀ و دانشگاه یک کارشناسان و مدیران رهبران،  ،دیگر عبارتیبه

 شهبکۀ اصهالحی و اورایهی ،فکری هاینیپشتیبا  و معتبر  نهاد این تجربۀ و دانش از  توانندمی  نوآور  عالی  آموزش

 [.6] نمانند تنها  ،بهبود و ارزیابی مسیر  و فرایند در و شوند برخوردار ها آن کارشناسان

 دانشگاه  سویبه  حرکت  در  پیشرو  هایدانشگاه  از  یکی  عنوانبه  توانمی  را  امیرکبیر   صنعتی  دانشگاه  ایران،  در

 و کهارآفرین  دانشهگاه  یک  سویهب  حرکت  خود  راهبردی  ۀبرنام  در  پیش  ها سال  از  دانشگاه  این  .برد  نا   سو   نسل

 هها نگاه  و  رویکردها   تغییر   تحولی،  یندافر   این  موفقیت  در  مه   ۀنکت[.  8]  استداده  قرار  تووه  مورد  را  محوروامعه

 بهه کمک منظوربه است. گذار این تسهیل برای الز  هایزیرساخت و بستر  ساختنفراه  و ها حوزه از بسیاری  در

 ۀحهوز در علمهی مسهتندا  ۀمطالعه بها  دانشهگاه ایهن راهبهردی مطالعها  و  ریزیبرنامهه  مرکز   ،مه   این  تحقق

 راهنمای چارچو  و الگو از مولد و فعال اقتباس و یادگیری با  المللی،بین و ملی سطوح در  کارآفرین  هایهدانشگا 

 یبنیادین  هایگا   ،آن  هایمال    و  ابعاد  با   خود  شرایط  تدریجی  انطباق  و  (2  )ودول  آفرینارزش  و  نوآور  دانشگاه

 اند.برداشته آفرینیارزش و نوآوری مسیر  در

 بلوچستان و سیستان دانشگاه درو کارآفرینی  نوآوری سویبه حرکت برای تالش

 مرکز  تأسیس با  1390 سال  از  ،بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه  در  چهار   و  سو   نسل  دانشگاه  یک  سویهب  حرکت

 در مووهود ههایتوانایی و هها ظرفیت از بیشهتر  چهههر  اسهتفادۀ منظوربهه 1397 سال در شد. زآغا  دانشگاه  رشد

 فنهاوری معاونت کمک با  ی،کارآفرینو نوآوری فضای توسعۀ و پژوهشی  واحدهای  و  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه

 نهوآوری  واحهد  1399  سهال  در  .شهد  فنهاوری  و  نهوآوری  مجتمع  به  رشد  مرکز   یارتقا   به  اقدا   ومهوری  ریاست

 تأسهیس  مجتمهع  در  ،وامعه  با   انسانی  علو   دانشجویان  و  علمی  هیوت  همکاران  بیشتر   ارتبا   منظوربه  اوتماعی

 کهه منهدهعالق آموزاندانش  حتی  و  دانشجویان  پژوهشگران،  نوآوران،  محققان،  از  مجتمع  این  در  ،طورکلیهب  .شد

 سهاختاری، پشهتیبانی، هایحمایت دهند،می انجا  پژوهشی و تحقیقاتی هایفعالیت انفرادی  یا   گروهی  صور به

 خصهو   در  اولیهه  اطالعها   )کسب  اولیه  ایدۀ  گیریشکل  دلیلبه  ها حمایت  این  آید.می  عملهب  مالی  و  آموزشی

 .شهودمی  ارائهه  متقاضیان  به  (...و  بازار  اورا،  سابقۀ  و  چگونگی  ایده،  اورایی  پذیریامکان  ،فنی  و  علمی  مشخصا 

 فناورانهۀ ۀایهد  داشهتن  صهور   در  که  هستند  آموزاندانش  و  یاندانشجو  ،استادان  قشر   بخش  این  مخاطبین  اکثر 

 ،یاقتصهاد توویهه و فنی لحاظبه طرح  سنجیامکان  و  ایده  ۀاولی  بررسی  از  پس  توانندمی  ،اقتصادی  توویه  دارای

 بهرای است، ذکر  شایان شوند. مستقر  مجتمع در ،نظر مورد هایحمایت از برداریبهره منظوربه پذیرش صور   در

 علهو ، وزار   پیشهنهادی  الگهوی  براسهاس  اسهتان،  فناوری  و  عل   پار    با   فناوری  مجتمع  بیشتر   هرچه  همکاری

 مستقر   واحدهای  ترتیببدین  شد.  امضا   1399  سال  در  نهاد  دو  این  بین  بیشتر   هرچه  همکاری  برای  اینامهتفاه 

 شوند.می برخوردار نیز  فناوری و عل  پار   هایحمایت تما  از بلوچستان و سیستان دانشگاه در

 مجتمهع تأسهیس اسهت،آمده کهارآفرین  دانشهگاه  یک  راهنمای  چهارچو   عنوانبه  2  ودول  در  آنچه  برطبق

 البتهه ؛باشد بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه  در  کارآفرین  بو زیست  یک  ایجاد  دروهت  مثرر   گامی  تواندمی  فناوری

 ایهن  تنهاییبه  و  دانشگاه  ساختارهای  سایر   همکاری  بدون  تواندنمی  عنوانهیچبه  مذکور  مجتمع  که  است  پرواضح
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 2 ودول در شدهارائه عدبُ هفت از برخی تنها  دانشگاه نوآوری  و  فناوری  مجتمع  واقعدر  رساند.  سرانجا   به  را  مه 

 دارد.نیاز  دانشگاه در اورایی و ساختاری تغییر  یک به ،ابعاد این کامل تحقق و سازد محقق تواندمی را

 خها ، ههایویژگی بهومی، مالحظها  بایهد الگهو ایهن اوهرای و  طراحی  برای  بلوچستان  و  سیستان  دانشگاه

 اورایی  قابلیت با  علمی و دقیق پژوهشیِ کار یک انجا  و دهد  قرار  مدنظر   را خود  نسبی  هایمزیت  و  ها محدودیت

 خواهدبود. الزامی دانشگاه یکارآفرین بو زیست کل در افزاییه  ایجاد و

 گها   و  اورایهی  الهزا   سهه  رسهدمی  نظر بهه  پیشنهادی،  الگوی  ردپیشبُ  برای  اخیر   سال  چند  تجربۀ  به  تووه  با 

 :بخشد سرعت بلوچستان و سیستان دانشگاه در را کارآفریننوآور و  دانشگاه یک سویهب حرکت تواندمی اساسی

 یکارآفرین مقولۀ به هدانشگا مدیران نگرش و دیدگاه اصالح :م گا  نخستین

 یاوهرا  یبهرا  تعهد  و  است  نوآوری  و  یکارآفرین  ۀحوز  به  ها دانشگاه  مدیریت  نگاه  تغییر   ،ییاورا  الزاما   ترینمه 

 مهدیریت یها  ایجهاد ،راسهتا  ایهن در .اسهت علو ( وزار  سوی از شده)ابالغ محوروامعه و  کارآفرین  دانشگاه  سند

 دفتهر  ماننهدِ مهرتبط نهادهای سایر  شدنا ادغ و پژوهش  از  مستقل  واحد  یک  عنوانبه  ،نوآوری  و  فناوری  معاونت

 بیشتر  طبیعی طورهب پژوهش ۀحوز زیرا  ؛بود  خواهد  مه   این  تحقق  راستای  در  یمثرر   گا   ،با آن  صنعت با   ارتبا 

 نوآوری. و یکارآفرین پیشرفت تا  است دانشگاه پژوهش مشکال  درگیر 

 علمی هیئت اعضای نگرش  تغییر :م گا دومین

 بنهابراین  ؛هسهتند  نهوآور  و  کهارآفرین  دانشهگاهِ  یهک  اهداف  ردپیشبُ  اصلیِ  مجریان  عنوانبه  ،علمی  هیوت  اعضای

 تمها  که نیست این معنی به این شود. نهادینه  علمی  هیوت  اعضای  در  یکارآفرین  و  نوآوری  تفکر   بایستی  نخست

 سهویبه حرکهت  ولهز  کهه اسهت معنهی این به بلکه  ؛باشند  نوآور  یا   کارآفرین  ،دانشگاه  یک  علمی  هیوت  اعضای

 قالهب در ها سهخنرانی و هها دوره  برگزاری  با   مه   این  باشند.داشته  باور  حداقل  را  محوروامعه  و  کارآفرین  دانشگاه

 بود.خواهد پذیر امکان علمی هیوت یاعضا  علمی یارتقا  و سالیانه پایۀ ۀنامآیین تغییر  و اندیشه ضیافتِ

 بو زیست تحقق و تغییر  برای کهچرا ؛است  ووان  علمی  هیوت  اعضای  استخدا   معیارهای  تغییر   ،این  از  تر  مه

 عرصهه، ایهن در پیشهرو هایدانشهگاه سایر   مانند  بنابراین  ؛دارند  مهمی  نقش  ،ووان  علمی  هیوت  اعضای  ،نوآوری

 توانهایی  بایسهتی  معمهول،  معیارههای  سهایر   بر عالوه  ،علمی  هیوت  متقاضیان  استخدا   در  مه   معیارهای  از  یکی

 باشد. متقاضی فرد نوآوری و یکارآفرین

 دانشجویان درسی برنامۀ در افزاییمهارت هایدوره گنجاندن :م گا ترینمهم و سومین

 فهردِ  مههار   مهدر ،  کنهار  در  .نیسهت  شهغل  داشهتن  بهرای  مینیتضه  ،مهدر    گرفتنِ  ،امروز  شرایط  در  مسلمًا

 هایدانشهگاه  .بهردمی  بهاال  را  بودنکهارآفرین  حتی  و  شغل  داشتن  احتمالِ  ،کار  بازار  با   او  آشنایی  و  التحصیلفارغ

 ،کارشناسهی( دورۀ خصهو به) معمهول دروس  بر عالوه  انشجویان،د  درسی  برنامۀ  در  ی،کارآفرین  عرصۀ  در  پیشرو

 اوباری صور به دانشجو تحصیل هایسال طی در را نوآوری و یکارآفرین با  آشنایی و  افزاییمهار   ۀدور  چندین

 دروههت ،کارشناسهی درس یهک عنوانبه ،ودید عصر  در یکارآفرین و فناوری تاریخ با  آشنایی حتی  اند.گنجانده

 بهرای  خهود  اسهتادان  توسط  بایستمی  دانشجویان  این،بر عالوه  بود.  خواهد  مفید  بسیار  دانشجویان  به  دادنانگیزه

  شوند. تشویق و توویه ،تحصیل زمان در کاروکسب و یکارآفرین با  مرتبط رویدادهای در شرکت
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 سهویهب حرکت ،پذیریاشتغال کارگروه تشکیل با  بلوچستان و سیستان دانشگاه آموزشی  معاونت  خوشبختانه

 است.کرده آغاز را دانشجویان افزاییمهار  برنامۀ اورای

 یریگجهینت

 فضهای  و  وردرخ  سازمانیِ  فرهنگِ  یک  ووود  مستلز   ،آن  اهداف  به  دستیابی  و  کارآفرین  دانشگاهِ  یک  سازیپیاده

 ،برتهر  هایهدانشهگا  سطح در و  وهانی  تراز  در  عملکرد  سطح  ارتقای  و  مووود  وضع  بهبود  است.  همکاری  و  تفاه 

 است.  کاری  هایویهرَ  بهبود  و  فرایندها   ساختارها،  در  بازمهندسی  و  تحول  به  نیاز  قبولِ  و  ودی  ارادۀ  یک  مستلز 

 دانشهگاهِ  یها برنامه  سازیپیاده  در  سعی  ،دانشگاه  کارآفرینِ  بو زیست  از  یئوز   عنوانبه  نوآوری  و  فناوری  مجتمع

 همکاری دانشگاه ارکان همۀ که است الز  ها برنامه  همۀ  دقیق  شدناورایی برای  اما   ؛دارد  آفرینارزش  و  کارآفرین

 شود داده تطبیق کارآفرین و نوآور دانشگاه هایمال   و ابعاد با  دانشگاه مووود وضعیت است الز  همچنین  .کنند

 ؛شهود تحلیل و شناسایی یکارآفرین و نوآوری مسیر  در مووود ارکان هایضعف و ها  قوّ تطبیق، این مبنای  بر   و

 آفرینارزش و نوآور دانشگاه مشخصا  با  بیشتر  سوییه  برای  اقدا   برنامۀ  ،ضعف  و   قوّ  نقا   یابیتعل  با   سپس

 ضمنِ مقاله این در د.شو اورا و سازیپیاده ،مشخص دورۀ یک در عملی اقدا  برنامۀ نهایتًا .شود تدوین  و  طراحی

 دانشهگاه  در  نهوآوری  و  فنهاوری  بو زیسهت  ایجهاد  درمورد  ،کارآفرین  دانشگاهِ  یک  برای  الز   اوراییِ  الزاما   مرور

 شد. ارائه پیشنهادهایی بلوچستان و سیستان

 منابع
 .کشهور  علمهی  هایسیاسهت  تحقیقا   مرکز  .علو   وزار   کارآفرین،  و  محوروامعه  ایران،  در  هادانشگاه  آیندۀ  راهبردی  سند  [1]

 .1399 کشور.  فناوری و تحقیقا  علو ،  روزا  سایت

 یهانشسهتسلسله. ریهرکبیام صهنعتی دانشهگاه گذاربرنامه و گاهیوا نیتدو یالگو و  )کارآفرین(  سو   نسل  دانشگاه.  ا  افشار  [2]

 .1396 تهران(. کیتکنی)پل ریرکبیام  یصنعت  دانشگاه  یبازمهندس
[3] Wissema J. G. Towards the third-generation university: Managing the university in transition. 

Edward Elgar, Cheltenham, United Kingdom. 2009. 

[4] www.stanford.edu. 

[5] EU/OECD. A Guiding Framework for Entrepreneurial Universities. Final version 18th December 

2012. 

 ؛1399.  ینهیآفرارزش  و  ینهوآوردوفصهلنامۀ    .نیآفرارزش  و  نوآور  دانشگاه  یبرا  راهنما  چارچو   و  الگو.     یعیشف  .ر  مهدی  [6]

9(17:)  8-6. 
[7] EU/OECD. Introduction to HEInnovate and its seven dimensions. 2019. (www.heinnovate.eu). 

. سهو  نسهل دانشهگاه اندازچشه   یراستا  در  ریرکبیام  یصنعت  دانشگاه  در  ندهایفرا  بهبود  .ر.   یرازیشزادهالهتیآ.     یصبائ  [8]

 کیهتکنی)پل برای تبدیل به دانشهگاه نسهل سهو  ریرکبیام یصنعت دانشگاه یبازمهندس یهانشستسلسله مجموعه مقاال 

 .133-125:  1396 مهر تهران(.
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 ی  ریپذاشتغال توان یارتقا یراهکارها

 وتری کامپ  یمهندس  ۀ رشت ی کارشناس   انیدانشجو

 *یرضائ  معصومه

 ران یا زاهدان، بلوچستان، و  ستانیس دانشگاه وتر،یکامپ استادیار گروه

 چکیده 
 نی ا  آموختگاندانش  ل،یدلنیهمبه  و  شودیم  احساس  شتر یب  وتر یکامپ  متخصصان  به  ازین  ،علم  شرفتیپ  با   امروزه

 و  مهارت  ا ب  شدتبه  وتر یکامپ  یمهندس  ۀرشت  کار  بازار  حال  نیا  با   .شوند  جذب  کار  ارباز  در  عًایسر   توانندیم  رشته

 .اس ت وابس ته ه ا آن نفساعتمادبه و دانش به رشته نیا آموختگاندانش تیموفق و دارد  ارتباط  شخص  تخصص

 زی ن یآموختگدانش از پس و گذاردیم اثر  او یلیتحص شرفتیپ بر  دانشجو در عالقه نبود و  نفساعتمادبه  در  ضعف

 شیاف زا  ،یط یمح  ۀعالق  شیافزا  ۀدربار  ییراهکارها   مقاله  نیا  در  .ودشیم  کار  بازار  در  او  مطلوبنا   عملکرد  باعث

 ۀعالق  جادیا  .استشده  شنهادیپ  وتر یکامپ  یمهندس  ۀرشت  انیدانشجو  یر یپذاشتغال  توان  یارتقا   جهیدرنت  و  دانش

 عالق هیب  انیدانشجو  یحت  تواندیم  رایز  ؛شودیم  یتلق  تیاهم  حائز   ییابتدا  یها ترم  در  انیدانشجو  یبرا  یطیمح

 مباح ث یروبر  یگذارهیسرما  یبرا ییراهکارها  منظور نیا به .کند شتر یب تالش به مجاب و جذب ز ین را  رشته  به

 اف زار،نرم  بخش  در  .استشده  شنهادیپ  افزارسخت  و  افزارنرم  یعنی  وتر،یکامپ  علم  یاصل  قسمت  دو  به  مربوط  یۀپا 

 ارائ ه یس ینوبرنامه ی ۀپا   دروس  عن وانبه  شرفتهیپ  یسازبرنامه  و  وتر یکامپ  یمبان  درس  سیتدر  یبرا  ییراهکارها 

 بخ ش  در  عالق ه  و  زهی انگ  ج ادیا  منظ ورب ه  و  شودیم  انیدانشجو  یسینوبرنامه  توان  شیافزا  باعث  که  استشده

 شنهادیپ انیدانشجو یبرا ییابتدا یها ترم در وتر یکامپ راتیتعم و افزارسخت یر یادگی یتخصص  ۀدور  افزار،سخت

 و انیدانشجو نفساعتمادبه و دانش شیافزا ،یلیتحص  ۀرشت به  عالقه  جادیا باعث  یشنهادیپ  یراهکارها   .استشده

 .شودیم یآموختگدانش از پس کار بازار در ها آن تیموفق جهینتدر

 .افزارسخت  ،افزار نرم ،یر یپذاشتغال   توان وتر، یکامپ یمهندس:  یدیکل یهاواژه

 ی شنهادیپ یراهکارها

 وابسته توانیم را یتکنولوژ شرفتیپ قتیدرحق است. ا یدن پرطرفدار یها رشته از یکی وتر یکامپ یمهندس  ،هامروز

  .است ازین رشته این ۀخبر  آموختگاندانش به هدف، نیا به نیل منظوربه .دانست وتر یکامپ ۀحوز در شرفتیپ به

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 mrezaei@ece.usb.ac.ir :مسئول سندهینو *
 1400 خرداد 28 :رشیپذ  خ یتار 1400 خرداد  15 :افتیدر خ یتار
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 ک ار ا ی  یخصوص  یها شرکت بزرگ، یها سازمان در کار امکان  باال،  یر یپذاشتغال  توان  با   وتر یکامپ  مهندس  کی

 همواره حالنیباا ؛دارند قرار یقبولقابل  حد  در  یدرآمد  سطح نظر   از  همه که  داشت  خواهد  را  رشته با   مرتبط  آزاد

 ۀرش ت  النیالتحص ف ار   گ ر ید  یس و  از  و  ش ودیم  ص حبت  وتر یمپکا   ۀحوز  در  توانا   یانسان  یروین  کمبود  دربارۀ

 ط ر  ب ه مرب وط یآم ار اطالعات. ردیگینم کار هب را ها آن یکس چرا که هستند مندگله  ز ین  وتر یکامپ  یمهندس

 در [1] 1399 آذر در  کشور  یعال  آموزش  مراکز   و  ها پژوهشگاه  ها،دانشگاه  آموختگاندانش  اشتغال  تیوضع  شیپا 

 ب هنس بت یبهتر  اشتغال نرخ وتر یکامپ یمهندس  اگرچه  که  دهدیم  نشان  آمار  نیا  .استشده  داده  نشان  1  شکل

 از  درص د  40  ب ه  کی نزد  رش ته،  نی ا  ب ه  مرب وط  کار  بازار  ادیز  اریبس  یتقاضا   وجود  با   اما   دارد،  گر ید  یها رشته

 به شدتبه وتر یکامپ یمهندس ۀرشت کار بازار  که  است  نیا  امر   نیا  لیدل  .هستند  کاریب  رشته  نیا  آموختگاندانش

 رش ته نیا ۀآموختدانش که شودینم باعث سانسیل مدرک  داشتن  صرف  و  دارد  ارتباط  شخص  تخصص  و  مهارت

 .شود کار به مشغول یمناسب یجا  در

 یها ستمیس  گر لیتحل  ،افزارنرم  طرا   ،گر لیتحل  وتر،یکامپ  سینوبرنامه  عنوانبه  توانندیم  وتر یکامپ  متخصصان

 آموختگان دانش تیموفق  واقعدر  .شوند  کار  به  مشغول  ...و  اطالعات  تیامن  متخصص  شبکه،  کارشناس  ،یوتر یکامپ

 در  عالق ه  نب ود  و  نفساعتمادبه  در  ضعف  .است  وابسته  ها آن  نفساعتمادبه  و  مهارت  به  وتر یکامپ  یمهندس  ۀرشت

 ک ار  بازار  در  او  مطلوبنا   عملکرد  باعث  ز ین  یآموختگدانش  از  پس  و  گذاردیم  اثر   او  یلیتحص  شرفتیپ  بر   دانشجو

 ان د،کرده  انتخاب  یشخص  ۀعالق  با   را  خود  یلیتحص  رشته  که  یانیدانشجو  یحت  که  دهدیم  نشان  تجربه  .ودشیم

 .دهندیم دست از را خود تالش و زهیانگ نشود، جادیا یطیمح ۀعالق دانشگاه در ها آن یبرا که یصورت در

 یحت   توان دیم  رای ز  ؛ش ودیم  یتلق   تی اهم  ح ائز   اریبس  دانشگاه  در  انیدانشجو  یبرا  یطیمح  ۀعالق  جادیا

 در  انیدانش جو  یطیمح  ۀعالق  .کند  شتر یب  تالش  به  مجاب  و  جذب  ز ین  را  یلیتحص  ۀرشت  به  عالقهیب  انیدانشجو

 انیدانشجو  یمندعالقه  زانیم  یبررس  منظوربه  .است  وابسته  یآموزش  یها تیفعال  و  دروس  ارائه  ۀنحو  به  دانشگاه

 اس تفاده  یآم ار  ۀطبق   دو  از  ،ش انیلیتحص   ۀرش ت  ب ه  بلوچستان  و  ستانیس  دانشگاه  وتر یکامپ  یمهندس  ۀرشت

 از  .اس ت  چه ارم  ت ا   دوم  سال  انیدانشجو  شامل  دوم  ۀطبق  و  اول  سال  انیدانشجو  شامل  اول  ۀطبق  که  استشده

 در نف ر  29 تع داد، نی ا از ک ه ب ود نفر  50  دسترس  در  یها نمونه  ،(1399  ی)ورود  اول  سال  یدانشجو  72  نیب

 ب ه  ک ه  یق اتیتحق  در  ک ه  اس ت  یح ال  در  نی ا  (.درص د  58  حدود  یدهپاسخ  نرخ  )با   کردند  شرکت  ینظرسنج

 .[2] باشد نفر  50 تا  20 نیب دیبا  طبقه هر  نمونه حداقل پردازند،یم یر یگنمونه یبرا یآمار ۀجامع یبندطبقه
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 ( 1399 )آذر  یکارشناس  مقطع  در مختلف یهارشته  کار به اشتغال درصد . 1 شکل

 داده نش ان 1 ج دول در ینظرس نج نی ا جینت ا   .داش ت  ن انیاطم  ها نمونه  تعداد  تیکفا   از  توانیم  نیبنابرا

 یلیتحص  ۀرشت به  ،اندشده  دانشگاه  وارد  یتازگ  به  که  یانیدانشجو  از  درصد  55/96  که  داد  نشان  جینتا   .استشده

 نس بت  لیتحص  شروع  از  پس  و  نداشته  عالقه  رشته  نیا  به  ابتدا  درصد،  24/17  تعداد  نیا  از  که  دارند  عالقه  خود

 .اندشده مندعالقه رشته نیا به

 ت ا  دوم س ال انیدانش جو یانتخ اب ۀنمون  اری اخت در  ینظرسنج  نیا  یها پرسش  با   مشابه  بًایتقر   ییها پرسش

 که گرفت قرار نفر  70 اریاخت در ینظرسنج  یها پرسش  گروه،  نیا  در گرفت.  قرار نفر   124  یآمار  ۀجامع با   چهارم

 داده  نش ان  2  ج دول  در  ینظرس نج  نی ا  از  حاص ل  جینت ا   .کردن د  ش رکت  ینظرسنج  در  نفر   44  تعداد  نیا  از

 خ ود  ۀرشت  به  لیتحص  یابتدا  در  باالتر،  یها سال  انیدانشجو  از  درصد  27/27  که  دهدیم  نشان  جینتا   .استشده

 از ش دهانج ام یها ینظرس نج جینتا  یبررس به توجه با   .اندداده  دست  از  را  خود  عالقه  اکنون  اما   ،بودند  مندعالقه

 یها س ال  ط ول  در  رش ته  به  عالقه  کاهش  توانیم  باالتر،  یها سال  انیدانشجو  نیهمچن  و  اول  سال  انیدانشجو

 دیبا  مشکل نیا رفع  یبرا  نیبنابرا  ؛داد  نسبت  یطیمح  ۀعالق  ۀجادکنندیا  عوامل  به  یکاف  توجه  عدم  به  را  لیتحص

 .شود شنهادیپ یاساس ییراهکارها 

 بلوچستان   و ستانیس دانشگاه وتریکامپ یمهندس  ۀرشت  اول سال انیدانشجو یلیتحص ۀرشت به  یمندعالقه  زانیم . 1 جدول

 درصد 31/79 . هستند مند عالقه زین اکنون و اند داشته عالقه وتریکامپ یمهندس ۀرشت به ،دانشگاه   به ورود از شیپ 

 درصد 24/17 . هستند مندعالقه اکنون اما ،نداهنداشت عالقه وتریکامپ یمهندس ۀرشت به ،دانشگاه   به ورود از شیپ 

 درصد 0 .ستندین مندعالقه اکنون اما ، نداهداشت عالقه وتریکامپ یمهندس ۀرشت به ،دانشگاه   به ورود از شیپ 

 درصد 44/3 . اندنداشته  عالقه ابتدا از
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  و  ستانیس دانشگاه وتری کامپ یمهندس ۀرشت چهارم تا دوم سال انیدانشجو یلیتحص ۀرشت به  یمندعالقه  زانیم . 2 جدول

 بلوچستان 

 درصد 90/65 .هستند  مندعالقه زین اکنون  و اندداشته  عالقه وتریکامپ یمهندس ۀرشت به  دانشگاه، به ورود از  شیپ 

 اکن ون  ام ا  اند،داش ته  عالقه  وتریکامپ  یمهندس  ۀرشت  به  ییابتدا  یهاترم  در  و  دانشگاه  به  ورود  از  شیپ 

 .ستندین  مندعالقه
 درصد 27/27

 درصد 81/6 .دارند عالقه اکنون  اما  ،نداهنداشت  عالقه ابتدا

 درصد 0 .اندنداشته  عالقه ابتدا از

 یۀ پا  مباحث یروبر  یگذارهیسرما   ان،یدانشجو  در  نفساعتمادبه  و  دانش  شیافزا  ،یطیمح  ۀعالق  جادیا  منظوربه

 یش تر یب تمرک ز  دی با  منظ ورنیدب  ؛اس ت افزارسخت و افزارنرم یعنی وتر،یکامپ علم  یاصل  قسمت  دو  به  مربوط

 یر یپ ذاش تغال ت وان  یارتق ا   عوام ل  نیتر مهم  از  یکی  ،افزارنرم  بخش  در  .شتدا  ییابتدا  یها ترم  دروس  یروبر 

 وتر یکامپ یمبان درس دو رشته نیا در .است آنان یسینوبرنامه توان شیافزا وتر،یکامپ یمهندس  ۀرشت  انیدانشجو

 سیت در  ۀنح و  .شودیم  ارائه  یسینوبرنامه  یۀپا   مباحث  یر یادگی  یبرا  ییابتدا  یها ترم  در  شرفتهیپ  یسازبرنامه  و

 سال انیدانشجو .داشت خواهد دانشجو نفساعتمادبه جهیدرنت و یسینوبرنامه ییتوانا  در ییبسزا ر یثأت  دروس  نیا

 یوقت انیدانشجو دارند. مشکل یکم دروس نیا در تیموفق جهیدرنت و یسینوبرنامه یاساس میمفاه درک  در  اول

 را  خود  ۀز یانگ  و  نفساعتمادبه  شوند،یم  مواجه  اشکال  رفع  و  مسئله  درک   ،یسینوبرنامه  طیمح  مانند  یمشکالت  با 

 ش وند.  یبررس  متفاوت  و  ژهیو  ینگاه  با   دیبا   وتر یکامپ  یمهندس  ۀرشت  در  دروس  نیا  جهینت  در  .دهندیم  دست  از

 :دروس نیا در که شودیم شنهادیپ

 .شود لیتشک (دانشجو 25 حداکثر ) کم یدانشجو تعداد با  یدرس یها گروه •

 .شود لیتشک وتر یکامپ مرکز  در جلسات چهارمکی حداقل •

 کن ار  در  یعمل   جلسات  در  که)  باشد  داشته  وجود  دروس  نیا  یبرا  استاد  اریدست  کی  از  شیب  یمعرف  امکان •

 (.ندک کمک یسینوبرنامه در انیدانشجو به درس، استاد

 یب را  اف زارنرم  یتع داد  اگرچ ه  .باش د  داش ته  وج ود  وتر یک امپ  مرک ز   در  وتر یکامپ  کی  ،دانشجو  هر   یازابه •

 ییها تیس ا  ا ی  (#C یسینوبرنامه یبرا C# shell مثالعنوانبه) دارد وجود لیموبا  از استفاده با  یسینوبرنامه

 مرک ز   در  یس ینوبرنامه  و  انیدانش جو  حضور  اما   ؛کنندیم  فراهم  را  نیآنال  یسینوبرنامه  امکان  که  دارد  وجود

 نظ ر   یآم ار  یبررس   منظوربه  .شد  خواهد  انیدانشجو  شتر یب  تیخالق  و  نظر   تبادل  ،یهمکار  باعث  وتر یکامپ

 وتر یک امپ  یمهندس   یدانش جو  70  از  ،بلوچس تان  و  س تانیس  دانشگاه  وتر یکامپ  یمهندس  ۀرشت  انیدانشجو

 داد  نش ان  ینظرسنج  جینتا   .دادند  پاسخ  نفر   53  رابطه  نیا  در  که  کنند  شرکت  ینظرسنج  در  تا   شد  خواسته

 مرک ز،  نی ا  در  یس ینوبرنامه  و  وتر یکامپ  مرکز   در  انیدانشجو  حضور  که  معتقدند  انیدانشجو  درصد  100  که

 .شودیم انیدانشجو یبرا عالقه جادیا و یر یادگی در شرفتیپ باعث
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 یر یادگی  یتخصص  ۀدور اف زار،س خت بخ ش در عالق ه و زهی انگ جادیا منظوربه شودیم  شنهادیپ  نیهمچن

 دوره نی ا توانیم یحت .شود گرفته نظر   در  انیدانشجو  یبرا  ییابتدا  یها ترم  در  وتر یکامپ  راتیتعم  و  افزارسخت

 نی ا  ب ه  یادیز  عالقه  انیانشجود  که  است  داده  نشان  تجربه  .داد  ارائه  یواحدکی  یاریاخت  درس  کی  قالب  در  را

 یمهندس  ۀرشت در لیتحص به ها آن شوق که شودیم باعث دروس نیا ۀارائ و  دهندیم  نشان  یعمل  دروس  لیقب

 از جامع ه ک ه یتوقع دهد،یم شیافزا را انیدانشجو علم نکهیا  بر عالوه  دوره  نیا  نیهمچن  .ابدی  شیافزا  وتر یکامپ

 شیاف زا  و  خ ود  یس تگیشا   و  ییتوان ا   ب ه  دانش جو  ب اور  باع ث  ک ه  کرده  برآورده  را  دارد  وتر یکامپ  مهندس  کی

 ب ه ش تر یب یمن دعالق ه و  دانشجو  شرفتیپ  باعث  نفساعتمادبه  نیا  .شودیم  اشرشته  در  دانشجو  نفساعتمادبه

 و ت الش یب را ه ا آن ۀز ی انگ توانن د،یم ک ه باشند داشته باور انیدانشجو  که  یزمان  .شودیم  اشیلیتحص  ۀرشت

 ه ا آن  بهنسبت  دیشا   که  شودیم  یدروس  در  شرفتیپ  باعث  باالتر،  یها ترم  در  امر   نیا  که  شودیم  شتر یب  تیموفق

 :[5-3] شود ارائه ر یز یها سرفصل با  تواندیم دوره نیا .دنباش نداشته یچندان ۀعالق

 ؛یشخص یها وتر یکامپ با  ییآشنا  و هیپا  میمفاه آموزش •

 ؛وتر یکامپ افزارسخت و قطعات آموزش •

 ؛وتر یکامپ قطعات دیخر  و افزارها سخت انتخاب روش آموزش •

 صدا، کارت ک،یگراف کارت  سک،ید  هارد  رم،  نصب  ازجمله  ،یافزارسخت  قطعات  یجداساز و  نصب  آموزش •

 ؛ردومادرب یروبر  ...و پاور شبکه، کارت

 ؛ها آن یابیبیع ۀنحو و یافزارسخت عیشا  راداتیا آموزش •

 ؛[6] متفاوت بوق یصداها  قیطر  از یابیبیع و ها بوق انواع آموزش •

 ؛ردومادرب نشدنروشن علل و NoPower لیدال با  ییآشنا  •

 ؛Lan، Ps2، Sound ،Auto off کردن،هنگ ،Auto Reset :جمله از ردومادرب مشکالت حیتوض •

 ؛پردازنده و هارد و رم مانند ستمیس یارتقا  آموزش •

 ؛متفاوت یها عاملستمیس نصب و هارد یبندشنیپارت آموزش •

 .کوچک یها شبکه یاندازراه و نصب آموزش •

 دی خر  وتر،یک امپ  اتقطع   مناس ب  انتخ اب  یب را  یکاف  اطالعات  انیدانشجو  تا   شودیم  باعث  درس  نیا  ۀارائ

 شیاف زا  و  یط یمح  ۀعالق   ج ادیا  ،آن  س نحُ  نیت ر مه م  ک ه  کنن د  دای پ  وتر یکامپ  ر یتعم  نیهمچن  و  وتر یکامپ

 مربوط غلمشا  از یادیز تعداد رشیپذ یبرا انیدانشجو تا  شودیم باعث ،نیبراافزون است؛ ها آن در  نفساعتمادبه

 و  ادارات  در  یوتر یک امپ  یفن   بانیپش ت  توانیم  جمله  آن  از  که  کنندیم  دایپ  یآمادگ  ز ین  وتر یکامپ  یمهندس  به

 .برد نام را ...و شبکه و یافزارسخت مشکالت حل در راهنما  نیسیتکن ها،شرکت

 من دعالق ه  ه ا آن  ب هنس بت  انیدانشجو  تیاکثر   که  یمباحث  شودیم  شنهادیپ  آخر،  راهکار  عنوانبه  نیهمچن

 ارائ ه باالتر  یها ترم در یآموزش یها کارگاه  صورتبه  ز ین  دارد  یادیز  تیاهم  ها آن  یر یادگی  کار  بازار  در  و  هستند

 و دی اندرو یس ینوبرنام ه ن وکس،یل آم وزش تون،یپ ا  یسینوبرنامه مانند ییها کارگاه ،یشخص ۀتجرب طبق  .شود

 بر  عالوه ها کارگاه نیا گذراندن .شودیم مواجه یادیز استقبال با  انیدانشجو نیب در  یعدبُسه  یسازمدل  آموزش
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 یشخص  ،مثالعنوانبه  ؛کندیم  جادیا  النیالتحصفار   یبرا  یمناسب  و  متفاوت  یشغل  فرصت  ،یطیمح  ۀعالق  جادیا

 .شود استخدام دیاندرو شنیکیاپل ۀدهندتوسعه کی عنوانبه تواندیم ،است مسلط دیاندرو یسینوبرنامه به که

 منابع
 ص نعت و جامعه با ارتباط دفتر .کشور یعال آموزش مراکز و هاپژوهشگاه  ها،دانشگاه  آموختگاندانش  اشتغال  تیوضع  شیپا  [1]

 .1399 آذر  .یفناور و قاتیتحق علوم، وزارت

 .1396 .سمت انتشارات :. تهرانسوموستیب  چاپ  .یانسان علوم در قیتحق روش بر یامقدمه  .ر.م  اینحافظ  [2]

[3] http://www.tehranpaytakht.com/Services/24. 

[4] https://www.aryatehran.com/course. 
[5] https://sariasan.com/product. 

[6] https://hardware.tosinso.com/fa/articles/41443. 



 فصلنامۀ آموزشی دانشگاه سیستان و بلوچستان

 26-19، صص  1400 بهار، 1سال اول، شمارۀ 

 

 ی متی ق یهاسنگ ۀحوز  در   ییافزامهارت

 ( بلوچستان و ستان ی س دانشگاه  معدن ی مهندس گروه  :یمورد  ۀ)مطالع

 *مطلقزارع  لیسه

 ران یا زاهدان، بلوچستان، و  ستانیس دانشگاه  ،معدن ی مهندس گروهاستادیار 

 ده یچک

 توجهه  مورد  ا یدن  در  حوزه  نیا  با   مرتبط  یها تیفعال  تا   شده  باعث  یعیطب  یها سنگ  و  گوهرها   به  روزافزون  ۀعالق

 یهها آموزش  ۀارائه  ،کشهور  سهح   در  یمتیقمههین  و  یمتیق  یها سنگ  متنوع  یها لیپتانس  وجود  .ردیگ  قرار  ژهیو

 یضهرور  را  بهاارزش  منهاب   نیها  از  یاصهول  و  نههیبه  یفهرآور  و  یبرداربهره  ،ییشناسا   جهتدر  یعمل  و  یتخصص

 ها گوهر   هب  مندانعالقه  یبرا  یمناسب  آموزش  ،کشور  یها دانشگاه  و  مدارس  در  سفانهأمت  وجود  نیا  با   .استساخته

 مراکهز   جهادیا  ،یمتهیق  یها سهنگ  و  ها یکان  با   ییآشنا   یها راه  نیبهتر   از  یکی  .شودینم  ارائه  یمتیق  یها سنگ  و

 دانشهگاه  در  یکارشناس  ۀدور  با   مرتبط  دروس  با   مراکز   نیا  خدمات  قیتلف  و  حوزه  نیا  با   مرتبط  یتخصص  آموزش

 و یگوهرشناسه یتخصصه  مرکهز »  جامعهه،  برابهر   در  دانشهگاه  یر یپذتیمسهوول  براسهاس  و  راسهتا   نیها  در  .است

 امکانهات،  نظهر   از  مرکهز   نیها  .شهد  جهادیا  دانشگاه  بازار  فن  محل  در  «بلوچستان  و  ستانیس  دانشگاه  یگوهرتراش

 یبهرا ن،یبهراافزون ؛استشده یطراح جامعه یازها ین و روز یاستانداردها  با  محابق ارائه،قابل  خدمات  و  ها تیفعال

 معدن  یمهندس  ۀرشت  سرفصل  براساس  «یگوهرشناس  و  یمتیق  یها »سنگ  عنوان  با   یاریاخت  درس  ،بارنینخست

 یبرگهزار  بها   یگوهرتراشه  و  یگوهرشناسه  یتخصصه  مرکهز   .شهد  ارائهه  دانشگاه  در  یتخصص  مرکز   نیا  امکانات  و

 یر یپذاشهتاا   تهوان  تیهتقو  جههتدر  الزم  ۀنهیزم  تنهها نهه  ،یتخصص  و  یعموم  ییافزامهارت  یآموزش  یها دوره

 یاریهاخت  درس  یعمله  یها جنبهه  تیهتقو  در  بلکهه  است،کرده  فراهم  را  صنعت  نیا  به  مندانعالقه  و  انیدانشجو

 مشارکت  ترم،  طو   در  شدهانجام  یها یابیارز  براساس  .استدهبو  ثر ؤم  اریبس  ز ین  یگوهرشناس  و  یمتیق  یها سنگ

 تیرضها   ها ینظرسهنج  جینتها   نیهمچنه  .استبوده  توجهقابل  مذکور  درس  یعمل  و  یتوور  مباحث  در  انیدانشجو

 .دهدیم نشان را ها آن از یادیز تعداد ۀعالق ییشکوفا  و درس نیا ۀارائ از انیدانشجو یباال

 ،ییافزامهههارت ،یمتههیق یها سههنگ ،یاریههاخت درس ،یگوهرتراشهه و یگوهرشناسهه مرکههز  :یدیاا کل یهاا هواژ

 .انیدانشجو یر یپذاشتاا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 s_zare@eng.usb.ac.irمسئول:  سندهینو *
 1400 خرداد 30: رشیپذ  خ یتار 1400خرداد  16: افتیدر خ یتار
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 مقدمه

 .شهودیم لیتشهک یمعهدن ینهدها یفرا توسهط کهه است یاتم نظم  یدارا  و  همگن  ،یعیطب  جامد،  یجسم  ،یکان

 .ندکنیم معحوف خود به نور جذاب یها انعکاس ا ی  با یز  رنگ  لیدل  به  را  انسان  نظر   که  هستند  ییها یکان  گوهرها 

 در  .باشهد  ابیکم  معموالً  و  تیشفاف  و  باال  یسخت  ،با یز  رنگ  یدارا  دیبا   یمتیق  سنگ  ا ی  گوهر   کی  دگاه،ید  نیا  از

 از بهها گران یها یکان دارد. جامعه رسوم و آداب به یبستگ  ،یمتیق  یها سنگ  و  ها یکان  از  استفاده  ،موارد  یاریبس

 [.9 ،8 ،6] ندیآیم شمار هب ا یدن یبازارها  در ستد و داد یاصل ارکان از یکی یتجار نظر 

 یارزشمند لیپتانس یدارا ،کارآمد و متعهد یانسان یروین بر  عالوه بلوچستان و  ستانیس  استان  و  رانیا  کشور

 و  یبرداربهره ،ییشناسا  ۀنیزم در یعمل و یعلم قیدق توجه ازمندین که است یمتیق  یها سنگ و  گوهرها   انواع  از

 یمهمه نقش نه،یزم نیا در یمقاومت اقتصاد استیس یمحورها  به توجه .است یاله  موهبت  نیا  به  نهیبه  یفرآور

 کهردنفهراهم  و  نخبگهان  تیهخالق  و  دانهش  از  استفاده  در  تالش  و  یز یربرنامه  با   که  دارد  داریپا   اشتاا   جادیا  در

 [.4 ،3 ،1] دشو جامعه مسائل از یاریبس یراهگشا  تواندیم ،ینوآور یبرا مناسب یحیمح

 در  سهفانهأمت  امها   ؛هسهتند  مندعالقه  یطبیع  یها گوهر   و  ها یکان  ها،سنگ  هب  یذات  طور  به  جامعه  افراد  شتر یب

 کتهاب کیه  یحته  و  شودینم  هئارا  ها سنگ  با   ییآشنا   و  شناخت  یبرا  یمناسب  آموزش  ها دانشگاه  یحت  و  مدارس

 سراسهر   در  ها سهنگ  و  ها یکان  با   مندانعالقه  ییآشنا   یها راه  نیبهتر   از  یکی  .ندارد  وجود  نهیزم  نیا  در  ز ین  جام 

 [.7 ،5] است یمتیق یها سنگ و گوهر  ،یکان به مربوط یها شگاهینما  و یتخصص مراکز  جادیا ا،یدن

 یر یپذاشهتاا  تهوان تیهتقو و ییافزامههارت مباحهث بهر  یفنهاور و  قاتیتحق  علوم،  وزارت  دیکأت  به  توجه  با 

 در یگوهرتراشه و یگوهرشناسه یتخصصه مرکهز   جامعه،  برابر   در  دانشگاه  یر یپذتیمسوول  براساس  و  انیدانشجو

 از ههدف .اسهتدهش جهادیا جامعهه یازهها ین و ا یهدن روز یاسهتانداردها   بر   منحبق  بلوچستان  و  ستانیس  دانشگاه

 از  اسهتفاده  نیهمچنه  و  یمتهیق  یها سنگ  یفرآور  و  ییشناسا   ۀنیزم  در  افراد  دانش  باالبردن  مرکز،  نیا  سیسأت

 .است اشتاا  و باالتر  ۀافزورد ارزش جادیا درجهت ،صنعت نیا ازینموردِ یفناور  بهبود یبرا  متخصص  افراد  ۀتجرب

 که دروس یعمل یها جنبه تیتقو یدرراستا  ،سا  2 از پس آن مثبت بازخورد افتیدر  و  مرکز   نیا  سیسأت  با 

 عنهوان بها  ز یهن یاریهاخت درس کیه اسهت، یکارشناس انیدانشجو یر یپذاشتاا  توان تیتقو  یراهکارها   از  یکی

 سهاسبرا  ،1399-1400  یلیتحصه  سها   او   مسها ین  در  بهارنینخست  یبرا  «یگوهرشناس  و  یمتیق  یها »سنگ

 بهه توجهه بها  .اسهتدهش ارائهه دانشهگاه در یتخصصه مرکز  نیا امکانات و معدن یمهندس  ۀرشت  مصوب  سرفصل

 مشهارکت  مهذکور،  درس  ۀارائ  از  استقبا   ضمن  بلوچستان  و  ستانیس  دانشگاه  انیدانشجو  ،آمدهدستبه  اتیتجرب

 جینتها   .اندداشهته  تهرم  طهو   در  آن  بها   مهرتبط  یهها پروژه  و  قهاتیتحق  انجهام  و  درس  یتوهور  مباحث  در  یفعال

 تیهفعال  و  یمنهدعالقه  شیافهزا  بهر   یتهوجهقابهل  ر یثأته  درس  نیها  ۀارائه  ،دهدیم  نشان  مختلف  یها ینظرسنج

 .استداشته یمتیق یها سنگ ۀحوز در انیدانشجو
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 بلوچست ن و ست نیس دانشگ ه یگوهرتراش و یگوهرشن س یتخصص مرکز

 حهد  در  یمتهیق  یها سنگ  ۀنیزم  در  کشور  یعلم  و  یفن  یازها ین  از  یبخش  شدنبرآورده  منظوربه   یصح  آموزش

 اهداف  شبردیپ  در  یثر ؤم  نقش  شده،یفرآور  یمتیق  یا هسنگ  صادرات  شیافزا  نیهمچن  و  یجهان  یاستانداردها 

 مهواد  و  هها یکان  از  یمتنوع  مناب   .دارد  یاقتصاد  و  یاجتماع  ،یفرهنگ  سازی،تجاری  پژوهش،  هایحوزه  در  کشور

 قهرار  یاصهول  یبهرداربهره  و  قیهدق  ییشناسا   مورد  که  دارد  وجود  بلوچستان  و  ستانیس  استان  و  رانیا  در  یمعدن

 بها  منهدانعالقه و انیدانشهجو ییآشهنا  جههتدر یتخصص یآموزش یها دوره  یبرگزار  رونیازا  ؛[3  ،2]  اندنگرفته

 .دارد یاریبس تیاهم هنر  و صنعت ۀعرص در آن از استفاده منظوربه ،یمتیقمهین و یمتیق یها سنگ لیپتانس

 مرکهز   ان،یدانشهجو  یر یپذاشهتاا   تهوان  تیتقو  موضوع  ر ب  یفناور  و  قاتیتحق  علوم،  وزارت  دیکأت  به  توجه  با 

 کی فقدان  .استشده  جادیا  (2  و  1  )شکل  بلوچستان  و  ستانیس  دانشگاه  در  یگوهرتراش  و  یگوهرشناس  یتخصص

 یتخصصه و یعمهوم آموزش یها دوره یاجرا منحقه، در یگوهرتراش و  یگوهرشناس  ۀنیزم  در  یعلم  معتبر   مرکز 

 از  ،قبو قابل  درآمد  و  کم  ۀیسرما   با   النیالتحصفارغ  و  انیدانشجو  یبرا  اشتاا   جادیا  و  ینیکارآفر   و  ییافزامهارت

  اریاخت  در  یفرصت  مرکز،  نیا  در  یآموزش  یها مهارت  یر یفراگ  .رودیم  شمار  به مرکز   نیا  جادیا  اهداف و  ها ضرورت

 یهها تیفعال ۀتوسهع ۀعرصه در هها آن از و بشناسهند را منحقهه  یعیطب  مناب   بتوانند  تا   دهدیم  قرار  مندانعالقه

 صاحب دنتوانیم ،کوتاه یآموزش ۀدور کی گذراندن از پس کارآموزان .کنند استفاده یصنعت و  یپژوهش  ،یآموزش

 ییدرآمدزا و یپژوهش گاهیجا  یارتقا   در ییبسزا  ر یثأت  مجموعه  نیا  ۀتوسع  نیبنابرا ؛دنشو  شال و  صنعت  هنر،  کی

 .داشت خواهد استان یمعدن  یصنا  و معدن گاهیجا  ۀتوسع و انیدانشجو ینیکارآفر  و ییزااشتاا  دانشگاه،

 

 بلوچست ن  و ست نیس دانشگ ه در  یمتی ق یه سنگ تراش یتخصص مرکز  . 1 شکل
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 بلوچست ن  و ست نیس دانشگ ه در  یمتیق  سنگ  و گوهر ،ی ک ن شگ هینم   . 2 شکل

 یجهار یازهها ین با  ها آن یها یتوانمند انحباق و انیدانشجو  یها مهارت  شیافزا  مرکز،  سیسأت  اهداف  از  یکی

 انیدانشهجو  یتوانمند  شیافزا  جهتدر  یز یربرنامه  و  کار  بازار  طیشرا  قیدق  شناخت  مستلزم  امر   نیا  .است  کشور

 و یتوانمندسهاز باعهث کهه هسهتند یکاربرد ییها دوره ،ییافزامهارت یها دوره .بود  خواهد  یمهارت  یها حوزه  در

 .شوندیم برگزار ساعت 4 حداقل مدت به و یدرس ۀبرنام از خارج ها دوره نیا .دشویم انیدانشجو اشتاا 

 مرکز  در یمتنوع یتخصص و یعموم مدتکوتاه یآموزش یها دوره  ،انیدانشجو  ییافزامهارت  تحقق  یراستا   در

 یهیافزامههارت  یهها دوره  .دشهویم  برگهزار  بلوچسهتان  و  سهتانیس  دانشگاه  یگوهرتراش  و  یگوهرشناس  یتخصص

 و  انیدانشهجو  بهه  کهه  ییهها مهارت  .اسهت  انیدانشهجو  ۀهمه  یبهرا  اسهتفادهقابهل  و  یکاربرد  ییها دوره  یعموم

که   یها تیمسوول  ،دیمف  و  ثر ؤم  یفرد  عنوانبه  یواقع  کار  طیمح  کی  در  بتوانند  تا   کندیم  کمک  آموختگاندانش

 الزم کهه هسهتند ییهها مهارت یتخصصه ییافزامهارت یها دوره .کنند اجرا و یسازمانده  راها محو  شده  به آن

 و  دروس  از  تهر یعمل  و  بهتر   ۀاستفاد  ۀنیزم  تا   رندیفراگ  خود  ینظر   دروس  کنار  در  لیتحص  نیح  انیدانشجو  است

 ینظهر   دروس  بهه  مربوط  یدها یبازد  و  یشگاهیآزما   ،یعمل  دروس  یها تیفعالالبته    .شود  فراهم  فراگرفته  محالبِ

  .شودینم محسوب یتخصص ییافزامهارت یها دوره وجز 

 یها روش  و  محرح  یگوهرشناس  ۀحوز  در  شرفتهیپ  و  یمقدمات  مباحث  مرکز،  نیا  توسط  شدهارائه  یها دوره  در

 بهرآنعهالوه ؛شهودیم انیهب یمصهنوع یها سهنگ و یمتیقمههین ،یمتهیق  یها سهنگ  انواع  صیتشخ  و  ییشناسا 
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 ز یهن را سهنگ تهراش مختلهف مراحهل ،یمتهیق یها سنگ یفرآور یها دستگاه انواع  با   ییآشنا   ضمن  انیدانشجو

 صدور  ضمن  و  شودیم  برگزار  کنندگانشرکت  یبرا  ییافزامهارت  یها آزمون  ،دوره  هر   انیپا   در  .نندیبیم  آموزش

 ییافزامههارت  یهها دوره  ر یسها   در  شهرکت  ضمن  تا   شودیم  دعوت  مستعد  انیدانشجو  از  دوره،  در  شرکت  یگواه

 .کنند یهمکار مرکز  با  مرتبط یها بخش در لیتما  صورت در مرکز،

 سها   سه  یط  یمتیق  یها سنگ  تراش  و  یگوهرشناس  یتخصص  مرکز   در  ییافزامهارت  یها دوره  یبرگزار  آمار

 افهراد  از  نفهر   14  حهداقل  حاضهر   حها   در  شهده،انجام  یهها یر یگیپ  طبهق  .اسهتشده  گزارش  1  جدو   در  ر یاخ

 و یمتهیق یها سهنگ  ۀنهیزم  در  میرمسهتقیغ  و  میمسهتق  طهور  بهه  مرکهز   نیا  مختلف  یها دوره  در  کنندهشرکت

 .دارند اشتاا  یمتیقمهین

  و ست نیس دانشگ ه یگوهرتراش  و یگوهرشن س  ی تخصص مرکز  در برگزارشده ییافزا مه رت  یه دوره  آم ر . 1 جدول

 ر یاخ  س ل سه ی ط بلوچست ن

 هدور  عنوان
  نوع

 دوره

 تعداد

 دوره
 ه رشت

 متوسط

   کنندگ نشرکت
 دوره  س عت

 40 15 ها رشته  ۀهم 4 یعموم ی متیق یهاکارگاه تراش سنگ

 15 10 ها رشته  ۀهم 4 یتخصص ی متیق یهاو کاربرد سنگ یگوهرشناس ۀدور

 60 10 ها رشته  ۀهم 2 یتخصص یمتیق  یهاو تراش سنگ  یکارگاه گوهرشناس

 50 5 ها رشته  ۀهم 3 یتخصص یمتیق  یهاتراش سنگ  ۀشرفتیپ  ۀدور

 4 20 ها رشته  ۀهم 2 یعموم ی متیو ق ینتیز یها با صنعت سنگ یی کارگاه آشنا

 4 20 ها رشته  ۀهم 3 یعموم یو گوهرتراش یبا اصو  گوهرشناس یی کارگاه آشنا

 4 20 ها رشته  ۀهم 3 یعموم یمتیق یها کارگاه شناخت گوهرها و سنگ

 :برد نام را لیذ موارد توانیم «یگوهرتراش و یگوهرشناس یتخصص  »مرکز   یعموم  اهداف و  ها تیفعال  گر ید  از

 اسهتان و کشور ۀشدیفرآور و خام یمتیق یها سنگ انواع شینما  و یمعدن  مواد  ارزشمند  لیپتانس  یمعرف •

 ؛بلوچستان و ستانیس

 ۀهمه  بهه  یمتهیق  یها سهنگ  یفهرآور  و  استخراج  اکتشاف،  ۀنیزم  در  اشتاا   و  ینیکارآفر   ،یعلم  ۀمشاور •

 ؛حوزه نیا فعاالن

 ؛مرکز  از مندانعالقه ر یسا  و آموزاندانش ان،یدانشجو ،استادان یعلم یدها یبازد •

 فرهنهگ  جیتهرو  منظوربه  یاستان  یما یس  یهمکار  با   یآموزش  مستند  یها برنامه  ساخت  جهتدر  یهمکار •

 ؛یمتیق یها سنگ ۀحوز در اشتاا  و کارآفرینی
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 ؛یمتیق یها سنگ یفرآور و تراش انواع ۀنیزم در فردمنحصربه زاتیتجه و یفن ،یعلم امکانات یگردآور •

 گوهرهها   یظهاهر   خهوا   بهبود  و  تراش  ،یطراح  ۀنیزم  در  نینو  یراهکارها   ۀارائ  و  یقاتیتحق  یها تیفعال •

 ؛افزوده ارزش جادیا منظوربه

 ؛یتجار مقاصد یبرا یمتیق یها سنگ و گوهرها  انواع یبرا یعلم معتبر  ۀنامیگواه و شناسنامه صدور •

 ؛مندانعالقه یاحرفه یتوانمند باالبردن جهتدر یعموم ییافزامهارت و ینیکارآفر  یها دوره یاجرا •

 افراد ۀهم و یدولت یها سازمان  و  یپژوهش  مراکز   ها،دانشگاه  با   یقاتیتحق  یعلم  اطالعات  تباد   و  یهمکار •

 .یمتیق یها سنگ ۀحوز در مندعالقه و متخصص

 توجههقابهل ز یهن انیدانشهجو ییافزامهارت و یر یپذاشتاا  توان تیتقو ۀنیزم در مرکز   نیا  خا   یها تیفعال

 ،یمتیق یها سنگ تراش و ییشناسا  ۀحوز در مدتکوتاه و متنوع یها دوره یبرگزار به توانیم  جمله  آن  از .است

 در وکارکسب یاندازراه جهتدر انیدانشجو ۀمشاور مرکز، در دهیدآموزش مستعد انیدانشجو اشتاا  یبرا تالش

 محصهوالت  یابیهبازار  و  یااتیتبل  یها تیفعال  ۀنیزم  در  مندعالقه  انیدانشجو  مشارکت  و  یمتیق  یها سنگ  ۀنیزم

 و  یگوهرشناسه  یتخصصه  مرکهز   یهها تیفعال  از  انیدانشهجو  اسهتقبا   و  تقاضها   بهه  توجهه  با   .کرد  اشاره  یدیتول

 ۀرشهت  انیدانشجو  یبرا  «یگوهرشناس  و  یمتیق  یها »سنگ  عنوان  با   یواحد  دو  یاریاخت  درس  کی  ،یگوهرتراش

 ر یسها   انیدانشهجو  یبهرا  ینیکهارآفر   ۀفرابرنامه  درس  کی  ۀارائ  یبرا  یز یربرنامه  نیهمچن  و  ارائه  معدن  یمهندس

 .استشده انجام ها رشته

 معدن  یمهندس  ۀرشت  نی دانشجو ییافزامه رت  یراست  در ی ریاخت درس ۀارائ

 یشورا مصوب ،1398 ید 23 در معدن« یمهندس ۀرشت یکارشناس ۀدور ۀشدیبازنگر   یآموزش  ۀ»برنام  براساس

 یازهها ین و هها تیمز  ...(،و شهگاهیآزما  )اسهتاد، امکانات براساس دانشگاه هر  ،یعال یآموزش یز یربرنامه و  گسترش

 یراسهتا   در  .کنهد  اقهدام  یاریاخت  درس  چند  ۀارائ  بهنسبت  تواندیم  ،یآموزش  گروه  صیتشخ  به  و  خود  یامنحقه

 عنهوان  بها   یاریهاخت  درس  بهارنینخسهت  یبرا  مصوب،  سرفصل  با   محابق  و  ییافزامهارت  و  ینیکارآفر   یها تیفعال

 ارائه بلوچستان و  ستانیس دانشگاه  در  معدن  یمهندس  ۀرشت  انیدانشجو یبرا  «یگوهرشناس و  یمتیق  یها »سنگ

 .شد

 یکیز یف  خوا   و  ها یژگیو  :شامل  ،یگوهرشناس  و  یمتیق  یها سنگ  درس  سرفصل  تیبااهم  مباحث  از  یبرخ

 انهواع  ،هها گوهر   جاتیبدل  و  مصنوعات  ،یگوهرشناس  زاتیتجه  با   ییآشنا   ،مختلف  یگوهرها   در  رنو  رفتار  ،گوهرها 

 .اسهت  یگهوهر مههین  و  یگوهر   یها سنگ  انواع  یمعرف  و  گوهرها   ییشناسا   نینو  یها روش  یمعرف  گوهرها،  تراش

 و شهوندیم آشنا  یتخصص مرکز  مختلف یها بخش تیفعال با  جلسه چند یط ترم، طو  در درس  نیا  انیدانشجو

 نیبنهابرا ؛دهنهد شیافهزا مرکهز  به مراجعه با  درس یعمل مباحث در را خود اتیتجرب توانندیم لیتما   صورت  در

 تیهتقو در  یمهمه  نقهش  دانشهگاه  یگوهرتراشه  و  یگوهرشناسه  یتخصصه  مرکهز   در  موجهود  امکانات  از  استفاده

 .دکنیم فا یا مذکور درس یعمل یها جنبه
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 مهذکور  درس  یعمله  و  یتوهور  مباحهث  در  انیدانشجو  مشارکت  ترم،  طو   در  شدهانجام  یها یابیارز  براساس

 گهزارش براسهاس یگوهرشناسه و یمتهیق  یها سنگ  درس  ارزشیابی  نتایج  ۀخالص  .استبوده  بخشتیرضا   اریبس

 انیدانشهجو توسهط درس یابیارزش نیانگیم ،2 جدو  اطالعات براساس .استآمده 2  جدو   در  گلستان  ستمیس

 تیرضها   زانیهم  ۀدهنهدنشهان  (34/17)  دانشهکده  دروس  ۀهمه  یابیارزش  نیانگیم  با   سهیمقا   در  که  است  72/19

 انیدانشجو که دهدیم نشان 2 جدو  در ینظرسنج جینتا  .است یاریاخت درس نیا  ۀارائ  از  انیدانشجو  ر یچشمگ

 و مناسهب ۀمباحثه هایگروه  ایجاد»  و  «درسی  محالب  بودنیکاربرد»  مهم  موضوع  دو  با   ارتباط  در  مذکور،  درس

 درس  ۀارائه  از  پهس  که  است  توجهقابل  .اندداشته  کامل  تیرضا   «دانشجو  با   ارتباط  جهتدر  ها آن  در  فعا   شرکت

 یمتهیق  یها سهنگ  ۀنهیزم  در  اشتاا   و  ییافزامهارت  به  مندعالقه  انیدانشجو  ،یگوهرشناس  و  یمتیق  یها سنگ

 .نداافتهی شیافزا

 (بلوچست ن  و ست نیس دانشگ ه گلست ن ستم ی)س درس مشخص ت  براس س  ارزشی بی نت یج ۀخالص . 2 جدول

 72/19 درس  یابیارزش میانگین نیکبخت شهید مهندسی دانشکده

 96/18 دروس ۀهم در  استاد یابیارزش میانگین کارشناسی  مقطع

 درس  ن م
  و قیمتی  هایسنگ 

 گوهرشناسی
 34/17 دانشکده  یابیارزش میانگین

 67/15 درس نمرات میانگین 2 ثر ؤم   واحد

 20 درسی محالب بودنیکاربرد پرسش  معد  1399 ترم 

 ت    شدهارائه  ترم  تعداد

 ترم   این
1 

  شرکت و مناسب ۀمباحث هایگروه  ایجاد پرسش  معد 

 دانشجو  با  ارتباط جهتدر هاآن در فعا 
20 

 یریگجهینت

 .اسهت  تیهاهم  حهائز   اریبس  بلوچستان،  و  ستانیس  استان  در  یمعدن   یصنا   و  معدن  بخش  لیپتانس  به  ویژه  توجه

 تهوان تیهقوت در ییبسهزا نقهش بلوچسهتان و سهتانیس دانشهگاه یگوهرتراشه و یگوهرشناسه یتخصصه مرکهز 

 خدمات  ۀارائ  .استداده  انجام  نهیزم  نیا  در  یتوجهقابل  خدمات  و  دارد  یمتیق  یها سنگ  ۀحوز  در  یر یپذاشتاا 

 یهها دوره  یبرگهزار  نیهمچنه  و  اسهتان  یمتهیق  یها سهنگ  یفهرآور  و  اسهتخراج  اکتشهاف،  ۀحوز  در  یامشاوره

 ن ی ا در .است مرکز  نیا یاصل یها تیفعال از یمتیق یها سنگ تراش و ییشناسا  ۀحوز در  ییافزامهارت  مدتکوتاه

 و تراش مختلف مراحل  ،ها آن  خوا  و  یعیطب  یگوهرها  ییشناسا   یها روش با   ییآشنا   ضمن  انیدانشجو  ،ها دوره

 ،کننهد کسهب را الزم یهها مهارت یینها  آزمون در که یافراد .نندیبیم آموزش یعمل طوربه را  ها سنگ  پردازش

 هبه مشهاو  یمتیق یها سنگ تراش مرکز  در توانندیم لیتما  صورت در ،پرسود اشتاا   کی  جادیا  ییتوانا   ضمن

 و  تهراش  ،یطراحه  ۀنهیزم  در  انیدانشهجو  و  اسهتادان  توسط  یقاتیتحق  یها تیفعال  و  ها نامهانیپا   انجام  شوند.  کار
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 گر ید  از  یمتیق  یها سنگ  و  گوهرها   یبرا  یعلم  معتبر   ۀشناسنام  صدور  نیهمچن  و  گوهرها   یظاهر   خوا   بهبود

 یلیتحصه  سها   او   مسها ین  در  بهارنینخسهت  یبرا  ،مرکز   نیا  موفق  دربازخو  به  توجه  با   .است  مرکز   مهم  اهداف

 سهتانیس دانشگاه در «یگوهرشناس و یمتیق یها سنگ» عنوان با  یواحد  دو  یاریاخت  درس  کی  ،1400-1399

 یاریهاخت  درس  ۀارائه  گلسهتان،  سهتمیس  اطالعهات  براسهاس  .شهد  ارائهه  معهدن  یمهندس  ۀرشت  در  بلوچستان  و

 معهدن  یمهندسه  ۀرشت  انیدانشجو  قبو قابل  تیرضا   و  ر یگچشم  استقبا   با   «یگوهرشناس  و  یمتیق  یها »سنگ

 در شهرکت  به  مندعالقه  انیدانشجو  تعداد  درس،  نیا  ۀارائ  از  پس  .استهدش  مواجه  بلوچستان  و  ستانیس  دانشگاه

 .استداشته یتوجهقابل شیافزا یمتیق یها سنگ ۀنیزم در تیفعال و ییافزامهارت یها دوره

 من بع

 نیدوم .یمتیق یهاسنگ اکتشاف یبرا رانیا  بخشدیام  مناطق.  س  یغالم.  ح  یویخد.  ف  زادهبهرام  .خ  ینصرآباد  یمیابراه[  1]

 .1394 .رجندیب  دانشگاه .رانیا یبلورشناس  و یگوهرشناس  یمل  شیهما

. نیزمه  علوم  یپژوهش-یعلم  فصلنامه  ران،یا  در  یمتیق  یهاسنگ  صنعت  ۀتوسع  یراهبردها  .س  یدسلماسیس.  ح.م  یریبص[  2]

 .112-107  :76 ؛1389

 در  یمتیقمههین  و  یمتهیق  یهاسهنگ  یفرآور  واحد  احداث  یاقتصاد  و  یفن  یهایبررس  .ا  افریآر.  م  یسرحد.  س  محلقزارع[  3]

 .1397 .زنجان  دانشگاه .رانیا یبلورشناس  و یگوهرشناس  یمل  شیهما نیپنجم .بلوچستان و ستانیس استان

 اسهتان در تیبااهم ۀتوسع عامل کی عنوانبه یمتیق یهاسنگ ریذخا از یبرداربهره نقش  یبررس  ع.  درزاده.  س  محلقزارع[  4]

 .1397 .زنجان  دانشگاه .رانیا یبلورشناس و  یگوهرشناس  یمل  شیهما نیپنجم .بلوچستان و ستانیس

 .1396 .بلوچستان و ستانیس  دانشگاه .گوهر« و  یکان سنگ،  ۀموز و قاتیتحق »مرکز جادیا طرح شنهادیپ . س محلقزارع[  5]

 .1391 مشهد.  یفردوس  دانشگاه انتشارات :. مشهدیصنعت یهاسنگ  و  هایکان.  ح.م  پورمیکر[  6]
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 کارورزی 

 رشتۀ تاریخ دانشجویان   پذیریاشتغالتقویت توان طرحی برای 

 *مریم شیپری

 ، زاهدان، ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان ،استادیار گروه تاریخ

 چکیده 

تبهیی  به یکی از معضالت اجتماعی جامعهه  ،های علوم انسانیامروزه تحصیالت و پس از آن یافتن کار در رشته

این در حهایی ؛  دارنیمیبازها  از تحصی  در این رشته  ها فرزنیان خویش راخانوادهاز  که برخی  طوریبه  ،استشیه

در های دانشگاهی و بهازار کهار بین آموزش پیونیِ، اما آموختگان در جامعه فراهم استدانشاست که بستر جذب 

یکی از راهکارههای مهر ر در ایهن توانی  کارورزی دانشجویان علوم انسانی می  در این راستا،نیست.    برقرارجامعه،  

توانهی آشهنایی بها مراکهر دارای می  یکهارورز  ،رشهت  تهاری طور اختصاصی در مورد دانشهجویان  به  زمینه باشی.

مههم امهر بهه ایهن  ،شهیهبررسهی    پهووهشایهن  ای کهه در  ایهیهها باشهی.  شیه و کتابخانهبنییطبقهآرشیوهای  

 است.پرداخته

 .ملیکتابخان  ، تاری ، آرشیو، سازمان اسناد و سنیخوانیکارورزی،  :یدیکل یهاهواژ

 کارورزی، طرحی نو برای پیوند بین دانشگاه و مراکز دارای آرشیو و اسناد تاریخی

پیگیری است؛ بخش در رشت  تاری ، از دو منظر قاب  خاصطور پذیری در علوم انسانی و بهتوسع  دییگاه اشتغال

و در وهل  اول بها مباحه    است  اجرا  حال  درل  سا   که چنیین  است  منیزمان  یِتئورنحوۀ آموزش  شام   نخست،  

رود؟« و »در چهه هویتی و سراالتی ماننی »من چه کسی هستم؟«، »چه عالیقی دارم؟«، »چه انتظاری از من می

های آموزشی که در طهی سهه در بخش بعیی، دانش، فهم و مهارتی  .شودمی  آغازکاری مهارت بیشتری دارم؟«  

 گیرد.شود، قرار میمیسال و انیی در کارشناسی و دو سال در کارشناسی ارشی به دانشجو آموزش داده

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 Maryamsheipari@lihu.usb.ac.irنویسنده مسئول:  *
 1400 خرداد 28: رشیپذ  خ یتار 1400خرداد  9: افتیدر خ یتار
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های مختله  سیاسهی، اقتصهادی و شود که دانشجو بتوانهی الیههمی  ای تنظیمگونهبهها  در این بخش مهارت

هم ربط دهی. او بایی بتوانی بین زمان خودش و گذشته ارتباط ها را به سپس آناجتماعی را از هم تفکیک کنی و 

شود کهه تشهخید دههی در می  باشی. دانشجو تربیتداشتهو برعکس حرکت ذهنی    ءیا از ک  به جر   کنی،برقرار  

بایی بتوانهی  مثالً؛ استکردهرا بیشتر دوست داشته یا توجه او را بیشتر جلب ها دریافت مطایب کیام بخشهنگام  

وع را انتخاب کنی و بعی چرایی انتخابش را شرح دهی. ترجیح بر این اسهت کهه در ههر الیهه و بخشهی کهه موض

بایهی   ،اگر بخش سیاسی را دوست داردمثالً  ؛  باشیداشتهای نیر  رشتهمیانبتوانی دانش مختصر    ،پسنی اوستموردِ

های اصلی علهم مریفه  ،دانش تاری  اقتصادی  هایالیه  دریا    ،باشیداشتهز علوم سیاسی و حقوق اطالع  تاحیودی ا

 اقتصاد را بشناسی.

ساز این راهکار است که دانشجو بهه ، زمینهشودمی  صورت تئوری برای دانشجویان ارائهبهاین مهم که همگی  

کنی و شروع به آموزش  تر پایینر سطوح د ،یعنی او پس از فراغت از تحصی  ؛راه ازطریق معلمی موفق شودادام   

آمهوزان و دانشتعیاد    ،اما مشک  مهم؛  انتقال دهیآموزان  دانشبه  محفوظات ذهنی خود را در آموزش و پرورش  

گونهه بتواننهی اینشود فقط تعیاد بسهیار انهیکی از دانشهجویان می  آموزش و پرورش است که باع   هایظرفیت

شهود می باعه عمالً  . این بازمانیگیماننیمییاد زیادی از این راه بازتعاما  ،ات و دانش خود را انتقال دهنیاطالع

 به هیر برود.استادان که انرژی جوانان و 

 هایو راه ورود به عرصهه  برای این دانشجویان  پذیریاشتغال  هایهزمین  تقویتهای  یکی از راهرسی  می  نظر به

منهی و مطایهب مهنظم زمان    آننتیجه  ،مطایب تئوری استعمیتًا  زیرا وقتی که  ؛  باشی  «کارورزی»  ،غیرآموزشی

جههت درهها بهه دیگهران  آن  جهر آمهوزش  یرسی که هیچ راهنظر میبهحافظه بوده و  جرء  منیی است که  مکان

 هایزمینههکهه اگهر بتهوان  ؛ درحاییباشینیاشتهوجود  گذاشتن توانایی فرد و نمود خارجی توانایی افراد  نمایشبه

سمت مشاغ  دیگر سوق داد و توان به  او را  توانعنوان واحیهای درسی برای دانشجو تعری  کرد، میبا کارورزی  

 .کردافراد را تقویت  پذیریاشتغال

ها ، کتابخانهههای فرهنگهیکه همگی دارای بخشدارنی    دوجونهادهای مختلفی    ،در اجتماع خارج از دانشگاه

، سهازمان ملهیکتابخانه  ها، سازمان اسهناد و ، شهرداریها به استانیاریتوان ها میارگان. از میان این هستنی  و...

مناسهبی هسهتنی کهه   ههایهها، مکان. ایهن ارگانبردنام  ها  و موزهها  خانه، سفارت، میراث فرهنگیبودجهوبرنامه

 ببیننی.تواننی در آنجا آموزش می رشت  تاری دانشجویان 

کتابخانه  و ها  نیر آرشهیوبودجه  وبرنامهسازمان  .  منظمی هستنی  هایدارای آرشیو  ها،اریو استانیها  شهرداری

 بهرایویوه در استان سیستان و بلوچسهتان در ایهن مهورد بسهیار جایگهاه خهوبی  هبها  خانهسفارت.  مجهری دارد

ارتباطی مهمی با کشورهای همجوار شرقی دارد کهه زمین     ،استان  جغرافیاییموقعیت  آینی.  می  شماربهکارورزی  

کنهی. از همهه برای آموزش خوانش اسناد روابط خارجی و آشنایی با تاری  منطقه بهه کهارورز کمهک زیهادی می

رای مناسهبی بهزمینه  ، شیه از دو قهرن پهیش تهاکنونبنییطبقهملی با اسناد  کتابخان   سازمان اسناد و    ،تر مهم



 29 شیپریمریم  /خیتار ۀ رشت انیدانشجو یری پذ توان اشتغال تی تقو  یبرا  یطرح کارورزی

 

ترین مراکر سازمان اسناد یکی از مهمخوشبختانه  .  آییمی  حساببه  رشت  تاری کارآموزی و کارورزی دانشجویان  

 هایدر الیهه زیهادی و ههم اسهناد استمناسبی  مکاندر قرار دارد که هم در شهرستان زاهیان  ،ملیکتابخان  و  

 .شودمیدر آن یافت مختل  تاریخی 

 در این مراکهر کهارورزی داشهته باشهی ودانشجو    ،را فراهم کرد که طی چنی واحی درسی  ایزمینهاگر بتوان  

و  سنیخوانی را با موفقیت پشت سر بگهذارددورۀ کنی و کسب را با اسناد    جهت چگونگی کاردرالزم    هایآموزش

با بودجه و اسناد مربوط بهه آن   ،بنیی کنیدستهها را  مختل  کتاب  هایچگونه در کتابخانهکه  بیاموزد    همچنین

بلکه باع  خواهی شی  ،شودشین دانشجویان فراهم میزمین  اجتماعیتنها نه؛ ببینی الزم را هایهدورآشنا شود و 

هها آن  پذیریاشهتغالبهه ایهن ترتیهب تهوان  آشنا شونی و  های متعید و محیط کار  با شغ   ،اشتغالزمین   در  که  

محهور در پووهشها نشود، موجب ایجاد ذهنیت  شغ  نیر برای آن  یافتنمنجر به    کار  این  حتی اگر .  یابیافرایش  

 این دانشجویان خواهی شی.

به یک   رسیین  منظوربهبیشتری  پووهشی    کارزمین     ،با مراکر خارج از دانشگاهارتباط    ، با ایجاداز سوی دیگر 

وجود بهه را دانشهجویان پذیریاشهتغالجهت تقویت تهوان درافرایی همایجاد خواهی شی که   محورجامعهدانشگاه  

 خواهی آورد.

زیهرا فقهط از ؛ آن معلهوم شهودسابق   مگر آنکه  ،  توانی اجرایی شودنمی  ایهیچ فعاییت علمی  ،از نظر اینجانب

طریهق امهر ازبهرد و ایهن  پیپیشهین    ههایت طرحتوان بهه نقهاط ضهع  و قهوّمی  طریق بررسی سوابق است که

و   اسهتانیآههن درونراهاگهر اسهناد    ،مثالعنوانبهه  ؛آیهیدسهت میبههای اصی  تهاریخی از تمهام اسهناد  بررسی

مشهخد  شهود و ههم اینکههمی  تر آسانهم شناخت وضعیت کنونی    ،قرار گیرنیبررسی  بادقت مورد    یاستانبرون

کهارورزی   دو سهر سهودِاسهتفادۀ    ی از راهکارههایاین موضوع یک.  انجام دادبرای فردا چه کاری بایی    شود کهمی

منابع اطالعاتی دقیقهی بهرای های مختل  در زمینهگیری خواهنی داشت و هم  ها یاددانشجویان است که هم آن

 آیی.دانشگاه فراهم می

بتوانهی بها ایهن  سیسهتان و بلوچسهتان که دانشگاه زمانی اجرایی خواهی شی  ،این اییه و طرح  رسی،می  نظر به

در  و بلوچسهتانسیسهتان ها پهذیرای دانشهجویان دانشهگاه آن  تا به این ترتیب،  ی را تعری  کنیهایپروژه  ،مراکر 

  نامهآیینچهار  مادۀ  در قایب  توانی  میو آرشیوی باشنی. این مهم    اسنادیمراکر    ،ها ، کتابخانههای فرهنگیبخش

گنجانهیه شهود.   ،اشهاره داردها  کارشناسی که بهه موضهوع فرابرنامههدورۀ  دانشجویان    پذیریاشتغالارتقای توان  

هی گهوا  بهه او  ،تحصهی پایانهمراه گهواهی  بههود و  شهمیبه دانشجو آموزش دادههایی  مهارت  ،این مادهبراساس  

ایهن موضهوع را   ،عملهی  تعری  چنی درس اختیاری در قایب کهارورزیِ  با توان  می. همچنین  دهنیمیمهارت نیر  

امها در معهیل بهه  ،شهودمی اشکارنامهاش وارد نمرهدهی و می دانشجو فعاییتی را انجام کهایگونهکرد؛ بهمطرح  

انشجویان تاری  د پذیریاشتغالتوان توان  ها و راهکارها، میکردن این اییهترتیب، با اجرایی. بیینآیینمیحساب  

 را افرایش داد.
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 در گروه تاری  دانشهگاه سیسهتان و بلوچسهتان توانایی اعضای هیئت علمیِ  ،مذکور  یها برای اجرای پیشنهاد

سهنیخوانی و   ههایکارگاهزمینه   حهیاق  در    ،برای توسعه و ارتباط بیشتر با بیهرون از دانشهگاهاما    ،ینوجود دار

مجرب استادان توان از میو غیرحضوری،  شین بستر آموزش مجازیفراهمبا توجه به   ،های مربوطآموزش مهارت

 دیگر نیر بهره برد. هایدانشگاه

کردن و مسئوالن محترم درجهت اجرایی  اشکاالت آن بررسی شود،  امییوارم این مختصر موردتوجه قرار گیرد

 نوینی برای فرزنیان این مرز و بوم باز شود.مسیر تا  این راهکارها اقیام کننی



 بلوچستان و  ستانیس دانشگاه ی آموزش ۀفصلنام

 36-31  صص ،1400 بهار، 1 ۀشمار اول، سال

 یر یپذاشتغال ینرم برا یهامهارت ضرورت

 *پوری عل میمر

 ران یا ،زاهدان ،بلوچستان و  ستانیس دانشگاه ،ات و کاربردهای آنیاضیر گروهاستادیار 

 ده یچک
  مهارت  از  یوقت.  کنندیم  کسب  یشتر یب  یها تیموفق  ،باال یکار  یها مهارت  دارای  افرادِ ،یکنون  پررقابت یا یدن  در

 تهش  تمها  رابطهه نیا در افراد  و  شودیم  متبادر  ذهن  به  یتخصص  و  یفن  یها بحث  ناخودآگاه  شود،یم  صحبت

 امها  ؛دهند انجا  را آن ممکن نحو نیبهتر   به  و  شوند  ماهر   هستند،  مشغول  آن  به  که  یکار  در  تا   کنندیم  را  خود

 به میبتوان تا  میباش مجهز  ز ین یگر ید یها مهارت به دیبا  موضوع نیا کنار در ما  از کدا  هر . ستین ماجرا ۀهم  نیا

این پژوهش در   در همین زمینه،  .شوندیم  دهینام  «نر   یها مهارت»  ها،مهارت  نیا  ؛میبرس  یشتر یب  یها تیموفق

همچنین ضهمن  ؟دارند یادیز تیاهم نر  یها مهارت چرا  و  ستیچ  نر   مهارت  پی پاسخ به این مسائل است که

 .استشدهداده ها آن رابطه با  در یحاتیتوض، ها مهارت نوع نیا یبندطبقه

 . یرهبر  ، یگروه کارِ ،یخودآگاه ،نر   یها مهارت  : یدیکل هایهاژو

 هاآن  یبند دستهنرم و  یهامهارت 

 ست؟یچ  نرم   مهارت  -1

موضوع  کی. است متفاوت های مختلف،در زمینهدرک مهارت نر     رایز  ؛ستیآسان ن  یاساس  پرسش  نیبه ا  پاسخ

 ،مثهال عنوانبهه ؛شهود تلقهیمهارت سهخت  ،گر ید ۀنیزممهارت نر  و در  کی خاص، ۀنیزم  کیممکن است در  

 ؛است یمهندس ساختمان ضرور یک  یاما برا  ،مهندس برق خوب است  کی  یبرا ،پروژه  تیر یمد  در  دانش  کسب

 منهاب   تیر یمهد  در  که  یکس  یبرااما    ،است  دیمف  دانیاضیر  کی  یبرا  یفرهنگ  یآگاه  ۀنیزمدر    دنیدآموز   ا ی

 .است مهم ضرورت کی ،کندیم متفاوت کار یها با فرهنگ ،جوام  در یانسان

. کنهدیرا دنبال م یمشابه میاما در عمل مفاه  است،شده  فیتوص  یمختلف  یها گونه  به  چهنر  اگر   یها مهارت

 نظهر در  یو اجتمهاع  یفهرد  یهها از مهارت  یبهینهر  را ترک  یهها مهارت  ،[1و همکاران ]  کسونیراستا، د  نیدر ا

 زه،یهانگ ،یگردانخهود ،یخودآگهاه: ماننهدنهر    یها مهارت عنوانرا به ی[ هو  احساس2]  دایان نیول  .اندگرفته

 .کند( معرفی مییاجتماع یها و مهارت یهمدل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 m.alipour@math.usb.ac.irنویسنده مسئول:  *
 1400 خرداد 27: رشیپذ  خ یتار 1400خرداد  15: افتیدر خ یتار
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 ،یارتباط یها مهارت ،یاجتماع یها مهارت ،یتیشخص یها یژگیو از یامجموعهنر  به  مهارت  ،یکل  حالت  در

 ۀهمه  در  مطلهوب  مهواردِ  ر یسها   و  یجانیهو  ه  بیضرا  ،یهو  اجتماع  ،یشغل  یها یژگیو  ،ها تیذهن  ،ها نگر 

 .است متفاوت ،شغل ا یمخصوص هر حرفه  سختِ یها مهارت با  که شودیم گفته مشاغل

 ند؟دار  یادیز تیاهم نرم یهامهارت  چرا  -2

در   تیهموفق  کیهو    اشهتغال  یبهرا  مسهتقل  امر   کی  ،یاصل  ۀدهندز یتما   کینر     یها مهارت  کم،یوستیبدر قرن  

 یزندگ تیموفق ،نر  یها مهارت»کند که یم ادعا  ،نوبل ۀز یجا  ۀبرند ،هکمن مز یج. [3] شوندیم محسوب یزندگ

بخشند، یم  نر  را ارتقا   یها که مهارت  ییها برنامه  .آورندیم  وجودبهرا    تیآن موفق  یو گاه  کنندیم  ینیبشیپرا  

دهنهد بها یم  موضوع  نیا  به  انیکارفرما   که  یتیاهم.  [4]«  دارند  یعموم  یها استیس  مؤثر   سبد  در  یمهم  گاهیجا 

عامهل در  نیتهر مهم یکه زمان «GPA» ۀاندازنر  به  یها مهارت ،حاضر حالدرشود که یم داده نشان تیواقع نیا

 .دارند تیاهم دیکارگر جد کیدر استخدا   ،شدیم نظر گرفتهدر یشغل یر یگمیتصم

 انجها  یشهتر یب قهاتیتحق  هرچهه.  استافتهی  شیافزا  ر یاخ  انیسال  یط  در  ،نر   یها مهارت  یر یادگی  به  عشقه

 و  آمهوز   در  یجهان  یها سازمان  یگذارهیسرما   میعظ  حجم.  برندیم  یپ  شتر یب  مفهو   نیا  تیاهم  به  افراد  شود،

 را «Agenda» افهزارِنر  اروپها  ونیسهیکم .هاستمهارت نیا یر یادگی به عشقه ۀدهندنشان ،نهیزم  نیا  در  توسعه

 یبهرا  دیهجد  یهها مهارت  نیا  حیتوض  و  آموز   منظوربه  و  2012  سال  در  دیجد  مشاغل  و  ها مهارت  کسب  یبرا

 [.4] ردک یاندازراه ،بزرگساالن

 تحولحهالدر  کارِ  بازار  از  بتوانند  که  کنند  جذب  و  ابندیب  را  یکارگران  و  رهبران  کنندیم  تش   ز ین  انیکارفرما 

 صهادق ز ین یفعل کارمندان با  رابطه در نیا بلکه ؛ستین کار یا یجو جوانانِ به محدود فقط این مسئله. باشند  آگاه

 بررسهی قیهطر  از عمومهًا کهه بهود نیهاز سهخت یهها مهارتفقهط داشهتن  اشتغال یبرا ن،یا از شیپ رایز  ؛است

 فقهط کهار در تیهموفق  دیرسهیم  نظر به.  شدیم  یر یگاندازه  مصاحبهانجا     ا ی  یکار  ۀتجربو    یآموزش  ۀنیزمشیپ

 یها یسهتگیشا   براسهاس  فقهط  ها شرکت  و  انیکارفرما   ل،یدلنیهمبه  ؛است  کارها   انجا   رد  یفن  ییتوانا   به  مربوط

 یخهوب نهر  یها مهارت که یافراد امروزه  چرا  که  کندیم  روشن  موضوع  نیا.  کردندیم  استخدا   را  افراد  ،یظاهر 

 یها سال  در  روند  نیاالبته    .هستند  دسترس  در  کمتر   دارند،  یخوب  سخت  یها مهارت  که یکارگران  بهنسبت  دارند،

 نهر   یهها مهارت  ،دهنهدیم  نشان  را  یاساس  ۀجنب  کی  زهنو  سخت  یها مهارت  و اگرچه  استکرده  ر ییتغ  گذشته

 هها آن  بها   نهیزم  نیا  در  او  که  یمحققان  شتر یب  ،لواسر   رابرت  پروفسور  ۀدیعق  به.  هستند  برابر   ها آن  با   تیاهم  ازنظر 

 توسط  شدهانجا  مطالعات. اندداده باالتری ازیامت یفن یها مهارت بهنسبت ،نر   یها مهارت به  ،استکرده  مصاحبه

 دییتأ را دهیا نیا ،فورترن شرکت رعاملیمد 500 انیم در ،ملون یکارنگ ادیبن و[ 5] استنفورد یقاتیتحق  ۀمؤسس

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2_%D9%87%DA%A9%D9%85%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%87_%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
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 یها مهارت  به مربوط  درصد  25  فقط و نر   یها مهارت  از یناش  ،بلندمدت  یشغل  تیموفق  از  درصد  75  که  کندیم

 .است یفن
 نرم  مهارت  از ییهامثال. 1 جدول

 ی ارتباط یهامهارت •

 یانتقاد کرفت •

 مسئلهحل  مهارت •

 تیخشق •

 ی گروه کار  تیقابل •

 مذاکره  مهارت •

 یتیریخودمد •

 زمان  تیریمد •

 مدیریت تعارض •

 ی فرهنگ  ی آگاه •

 مشترک دانش •

 یریپذت یمسئول •

 اخشق  و آداب •

 ت ین حسن •

 نفس  به اعتماد •

 بودنیاجتماع  •

 صداقت •

 ی کدلی •

 ی کار اخشق  •

 پروژه  تیریمد •

 کاروکسب تیریمد •

 سهتیل  نیها  البتهه.  [6]  دهدیم  ارائه  «ا یپدیکیو»  فینر  را براساس تعر   یها مهارتنمونهاز    یستیل  1جدول  

 عز  ،یکنجکاو ،لیتخ ،مانند عزت نفس ییها یژگیو  ،یشخص یها یژگیو  به  توجه با   توانیم  چراکه  ؛ستین  کامل

 یسازساده  یو برا  یدر حالت کل  یول  ؛اضافه کرد  ستیل  نیبه ا  ز ینرا    یذهن  یو باورها   یپافشار  ا ی  اقیاشت  ،راسخ

 [.5] خواهدشد انیب ادامهکه در  میهست مهارت دسته چهار دنبال به ما  ،کار

 کرد؟   ی بندطبقهنرم را    ی هامهارت  توانیم   چگونه  -3

 :شوندیم یبندطبقهچهار دسته  در ،موجود فیسازگار با تعار نر ِ یها مهارت

 یسهازمان  -4  ؛(یهمکهار  :ماننهد   یگروهه  -3  ؛ارتباطات(  :مانند   یفرد  نِیب  -2  ؛(یخودآگاه:  مانند   یشخص  -1

 .(یرهبر  :مانند 

اسهت کهه شهامل دانسهتن   یفهرد  یبهبهود رفتارهها   یمهارت نر  برا  کی  ،«یآگاهخود»  :یشخص  یهامهارت

 داشتن  [.7]  گذاردیم  ر یثأت  شما که بر رفتار    ستا  ها تیاولو  و  ها نگر   ،یذهن  یها تیمحدود  ،اعتقادات  ،ها ارز 

 نشهان  را  تعهد  و  نانیاطم  تنها نه  که  است  کارمند  هر   اساسی  و  نر   ارتمهیک    ،بخو  عمل  ابتکار  و  مثبت  نگر 

 صهورتبه  یسهازمان  سهاختار  کی  در  مداو ،  نظارت  به  ازین  بدون  دیتوانیم  شما   که  است  آن  یا یگو  بلکه  ؛دهدیم

 ،ییگراکمهال  ،مهرد   حهر ِ  ،یتنبله  ،یکهاراهمال  ،تهرس  اننهد:م  ؛یذهن  یترمزها   و  ها تیمحدود.  دیکن  کار  مؤثر 

 باعهث  ،یذهنه  یها تیمحدود  نیا  رف .  است  یزندگ  در  مشکشت  تما   یاصل  ۀشیر...  و  بودنعجول  ،کردنسهیمقا 

 راندماندرنتیجه،   و  شودیم  کار  طیمح  در  فرد  یبرا  آرامش  جادیا  و  استرس  و  تنش  آمدننییپا   ،تیخشق  شیافزا

 .رودیم باال کار
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 بهر  یرگذاریتأثو  یکار خوبِ روابط جادیا یبرا یضرور  نر   مهارت  کی  ،«مؤثر   ارتباط»  :یفرد  نِیب  یهامهارت

 دادنِگهو خهاص ماننهد    یها تیصهشح  از  اسهتفاده  شامل  مؤثر ارتباط    ،یفرد  نِیب  روابط  در.  است  گرانید  یرو

 و  لحهن  تواننهدیم،  دارنهد  یادیهز  تیقابل  ارتباط  یبرقرار  در  که  یکسان[.  8]است    سازنده  بازخوردِ  ۀارائو    هفعاالن

 و بپردازند نقش یفا یا ، بهها دستورالعمل براساس و کنند میتنظ خود  مخاطبان  به  توجه  با   را  خود  (Style   اقیس

 یارتباط مهارت کی ،«دادنگو » .دهند حیتوض خود انیمشتر  و همکاران یبرا کسانی طوربه را  دهیچیپ  مسائل

 مههارت همکارتان، با  کار یا زمان یمشتر  تیشکا  یبررس زمان در .شودیمگرفته دهیناد اغلب  کهدیگر است    مهم

 و  یکشمه  یهها مهارت».  کنهدیم  کمهکبهه شهما    ط،یشهرا  بهه  حیصح  واکنش  و  یر یادگیفرایند    در  ،دادنگو 

 تیهدرنها   و  محترمانهه  و  مشهترک   روابط  تیتقو  یبرا  یکشم  مهارت.  هستند  مهم  اندازه  همان  به  ز ین  «یرکشمیغ

 ارتباطهات  از  یاریبسه  .کنهدیم  صدق  ز ین(  ینوشتار   یکتب  ارتباط  مورد  در  نیهمچن  امر   نیا.  است  مهم  سازنده،

 الکترونیکِپسهت  مقررات  و  نیقوان  که  است  مهم  نیبنابرا  ؛شوندیم  انجا   الکترونیکپست  قیطر از  ،یکنون  یتجار

 یر یادگیه یبهرا مههارت نیا ازآنجاکه .دیده ارائه یمختصر  و  واضح  یها دستورالعمل  و  دیبشناس  را  و مؤثر   خوب

 .هاستمهارت نیا ۀتوسع یبرا یمناسب ۀنیگز  ،یآموزش ۀبرنام کی ،است ساده

( د یکار  کارگران جد یا یجو مهم است که افرادِ اریمهارت نر  بس  کی  ،«یمیتکار   ییتوانا »  :یگروه  یهامهارت

 :ماننهد انهد؛کرده یمههارت را بررسه نیهمختلهف ا  یها جنبهه  یمتعدد  مقاالت.  در خود پرور  دهند  آن را  دیبا 

 ۀبرجسهت  ۀنکته  .[11]  یتعهاون  یر یادگیه  میت  کی  یاندازراه  و[  10]  شرویجلسات مشترک پ  [،9]  شرویپ  یها میت

بهه  ز یاز گروه ن یعضو عنوانبه گرانیکار مشترک با د ییتوانا  .است یتعامل کار گروه  لیتسه  ییتوانا   ،ها آن  ۀهم

 بهبهود مههارت ا یه یخودآگهاه شیافهزا مههارت بهنسهبتمههارت    نیا  شرفتیتوسعه و پ  همان اندازه مهم است.

و  یخودآمهوزبرای کسب مهارت تیمی و داشهتن یهک گهروه خهوب، . دارد ازین  یتر دهیچیپ  کردیرو  به  ،ارتباطات

 .است نیاز یگروه لِیآشنا با هنر تسه (Coach  مربیِ کیوجود به  ؛ بلکهستینکافی  تنهاییبهآموز  

 یادیهز یرهبهر  یها لمهد. اسهت شرفتیپ درجهت نر  مهارت  نیتر دهیچیپ  ،یسازمان  یرهبر   :یسازمان  مهارت

 ههد   تحقهق  درجههت  سهازمان  افهراد  ر یسا   قراردادن  ر یتأثتحت  ندیفرا  قتیدرحق  یرهبر مفهو     اما   ،وجود دارد

 آن دیتوانیم هم باز د،ینکن تیر یمد را گرانید مًایمستق اگر  یحت که است نر  مهارت کی یرهبر .  است  مشترک 

 را تیهموفق سمتبه ها میت تیهدا و گرانید به دنیبخشالها   تیقابل  باال،  یرهبر   مهارت  با   یافراد.  دیده  نشان  را

 .است ژهیو مهارت کی و دارد قرار همه توجه مورد مهارت نیا لیدلنیهمبه ؛دارند



 35 پور مریم علی /یری پذ اشتغال ینرم برا یهاضرورت مهارت

 بهه چههار گهروه  هها آن  یبنهدطبقهممکن است متفاوت باشد و    یهر شغل و تخصص  ینر  برا  یها مهارت  :نکته

خهود  یرا بهرا هها آن تواندیم خود یشغل تیمتناسب با ماه یکه هر شغل است  یبندطبقهحالت    نیبهتر   مذکور،

 ص،یتشهخ تیقابلویژه به سخت، یها مهارت  از  یامجموعه  داشتن  بر عشوهپزشک    کی  ،مثالعنوانبه؛  کند  فیتعر 

 و  مهاریب  به  یاعتمادبخش  تیقابل  ،یجانیه  هو   دیگری مانند:  نر   یها هارتبایست میم،  یماریب  درمان  و  ز یتجو

 و  خهوب  دانهش  که  فروشنده  کی  ا ی  .ردیقرار گ  مارانیتا مورد توجه بکسب کند    ز یرا ن  مارانیب  با   ارتباط  یبرقرار

 و کردنمعامله در مذاکره،  و  یفرددرون  یها مهارت  و  نر   یها مهارت  نداشتن  صورت  در  دارد، خود  بازار  از  یجامع

 داشهتن  بها وجهود  یحته  ،انیمشهتر   به  خدمات  کارمندِ  کی. همچنین،  مواجه خواهدشد  مشکل  ا ب  یمشتر   حفظ

 بها   یاحرفهه  ارتبهاط  یبرقهرار  بهه  قهادر  کهه  بهود  خواهد  موفق  یصورت  در  تنها   ،یسازمان  ز یانگشگفت  یها مهارت

 .باشدداشته نیز  را ها آن به دادنگو  و یهمدل تیقابل و باشد انیمشتر 

 یریگجهینت

 یو در بازارهها   اسهتافتهی  شیافهزا  یتوجهقابل  طوربهمهارت نر     تیاهم  ،گذشته  یها دهه  یط  نکهیا  به  توجه  با 

در کنهار  ز یهن مههارت نیها دارد ضهرورت ،شهودمحسوب می کار ندگانیجو یخاص برا  ازیامت  کی  یکنون  یرقابت

 خود ۀعشقمورد  شغل یراحتبهبتوانند  یدانشگاه شنیالتحصفارغشود تا    یر یگیپ  یجد طوربهسخت    یها مهارت

 نان یاطم منظوربهدر دروس هر رشته  دنظر یتجد  ،راهکارها   نیا  زا  یکی .بیابند  شدهکسب  یها مهارت  به  توجه با را  

 .است جانبههمه صورتبه انیدانشجو یازها ین یپاسخگو دروسِ یمحتوااز 
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  بازار در   یآموزش  ت یریمد ۀ رشت  النی التحصفارغ جذب شی افزا یهاراه  یبررس

 ( ختهیآم ی کرد ی )رو خبرگان دگاهید   از کار

 خا یک عالمه 

 رانیا زاهدان، بلوچستان، و  ستانیس دانشگاه گروه مدیریت کارآفرینی، اریاستاد

 ده یچک

 از  کاار  باازار  در  یآموزشا  تیر یماد  ۀرشات  آموختگاا دانش  جذب  شیافزا  یها راه  نییتع  هدف  با   حاضر   ژوهشپ

 باا  (یکم ا-یفای)ک  یبیترک  ،اجرا  لحاظ  به  و  یکاربرد  ،هدف  لحاظ  به  پژوهش  روش  .گرفت  انجام  خبرگا   دگاهید

 به یآموزش تیر یمد ۀحوز خبرگا  از نفر  15 شامل یفیک بخش در پژوهش یآمار ۀجامع .است  یاکتشاف  کردیرو

 ال یالتحصافاار   ،یآموزشا  تیر یماد  ۀحاوز  در  فعال  استادا   از  نفر   255  شامل  یکم   بخش  در  و  هدفمند  روش

 از  استفاده  با   یآمار  ۀنمون  .بود  بلوچستا   و  ستا یس  استا   در  جوانا   اشتغال  ۀحوز  در  مؤثر   را یمد  و  یدانشگاه

 با  مؤثر  عوامل ،مصاحبه  انجام  از  پس و  یفیک  بخش  در .شد  برآورد نفر   153 ،ساده  یتصادف  روش و  مورگا   جدول

 روش از اساتفاده باا  ز یان عوامال یبنادرتباه و یبنددسته و شدند ییشناسا  )تم( محتوا لیتحل  روش  از  استفاده

 ،شدهییعوامل شناسا  نیاز ب ،نشا  داد جینتا  .شد انجام Expert Choice افزارنرم و (AHP) یمراتبسلسله لیتحل

را در اشاتغال   تیااولو  کمتارین  279/0باا وز     یرونایو عوامال ببیشترین اولویت    582/0با وز     یعوامل درون

 و شاد اساتفاده جامعاه کی نیانگیم آزمو  و Spss 23 افزارنرم از ز ین یکم  بخش در .اندداشته ال یالتحصفار 

 کاار  باازار  در  ال یالتحصافار   جذب  شیافزا  بر   شدهییشناسا   عوامل  ۀهم  ا ،یپاسخگو  نظر   از  که  داد  نشا   جینتا 

 .هستند مؤثر 

 .کار بازار ،یرونیبعوامل ،یدرونعوامل ال ،یالتحصفار  جذب ،یآموزشتیر یمد :یدیکل یهاهواژ

 مقدمه

 رویاه،بی  گساترش  ایان  پای  در  و  یافتاه  گساترش  زیاادی  سارعت  با   اخیر   هایسال  در  ایرا   عالی  آموزش  نظام

 از عالی آموزش هایظرفیت افزایش. استکرده ایجاد جامعه و دانشگاهی التحصیال فار  برای ایعدیده  مشکالت

 هاایپردیس  و  الملالبین  غیرانتفاعی،  کاربردی،-علمی  آزاد،  دولتی،  عالی  آموزش  مراکز   و  ها دانشگاه  ایجاد  طریق

 میاا   ناهماهنگی  التحصیال ،فار   توجهقابلِ  افزایش  موجب  کشور،  هایشهرستا   و  ها استا   همۀ  در  خودگردا 

 .استشده دانشگاهی التحصیال فار  بیکاری پدیدۀ بروز و اقتصاد مختلف هایبخش در  موجود  شغلی  هایفرصت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 مسئول:  سندهینوAleme.keikha@entp.usb.ac.ir 
 1400خرداد  28تاریخ پذیرش:   1400خرداد  16تاریخ دریافت: 
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 ها دانشاگاه  التحصایال فار   بیکااری  ،کشاور  در  ماهر   انسانی  نیروی  تربیت  برای  شدهانجام  گذاریسرمایه  دلیلبه

 باه خساارت شد وارد و اقتصادی هایفعالیت در قشر  این  ماند بالاستفاده  .است  مهم  و  حساس  بسیار  ایمسئله

 توسعۀ منظوربه فرهیخته افراد به اجتماعی هایقشن کرد محول برای زمینه نبود فراهم و  یکسو  از  ملی  اقتصاد

 مسائل ترینمهم از یکی موضوع این .استشده  جامعه  در  العملعکس  و  اعتراض  بروز  باعث  و  دیگر   سوی  از  کشور

 و  اجتمااعی  هاایبحارا   و  جاوا   نسال  سرخوردگی  و  انحراف  به  تواندمی  و  آیدمی  شمار  به  کشور  روز  اجتماعی

 ماداوم  رشاد  کناار  در  کامال  اشاتغال  تاممین  اقتصاددانا   آنکه  وجود  با   دلیلهمینبه  شود؛  منجر   خاص  سیاسی

 اشاتغال  ،اتفاا باه  ،کنندمی  بیا   اقتصادی  مهم  اهداف  از  را  ها پرداخت  موازنۀ  و  ها قیمت  سطح  تثبیت  اقتصادی،

 .[1] دانندمی پایدار توسعۀ و جوامع اقتصاد در مبحث ترینمهم را کامل

 دلیال اصالی ،باازار نیازهاای باا  ها آموزش این انطبا عدم و دانشگاهی هایآموزش و  کار  بازار  فاصلۀ  بنابراین

 و  عملای  کاار  ،کشور  ضعیف  عالی  آموزش  سیستم  دلیل  به  .است  دانشگاهی  آموختگا دانش  بیکاری  نرخ  افزایش

 و کرده کسب دانش خود تنها  صصیتخ حوزۀ در التحصیال فار   و  روستهروب اساسی  هایچالش با   بالینی  مهارت

 از یکای ،آموزیمهاارت و  اشاتغال  مسئلۀ  بنابراین  هستند؛  کار  بازار  به  ورود  منظوربه  الزم  یعمل  هایمهارت  فاقد

 ؛اساتشده  مطار   ملای  توسعۀ  برای  تییامن  تهدیدهای  ترینمهم  از  و  فرهنگی  و  اجتماعی  اقتصادی،  هایچالش

 .اسات  ضاروری  آینده  هاییابیجهت  منظوربه  ها دانشگاه  1التحصیال ِفار   شغلی  وضعیت  از  آگاهی  دلیل،همینبه

 محساوب  مفیادی  اقدام  ،آ   بر   مؤثر   عوامل  و  آموختگا دانش  شغلی  سرنوشت  تعیین  و  اشتغال  زمینۀ  در  مطالعه

 التحصایال فار  جاذب افازایش بار  ماؤثر  عوامل که است پرسش این به پاسخ دنبال به  حاضر   مطالعۀ  و  شودمی

 کدامند؟ آموزشی مدیریت رشتۀ در دانشگاهی

 ،متخصا   انساانی  نیاروی  تربیات  دانش،  تولید  مانند:  هاییرسالت  دارعهده  عالی  آموزش  مراکز   و  ها دانشگاه

 سایۀ  در  فقط  پایدار  توسعۀ  به  دستیابی  ،نظرا صاحب  اعتقاد  به  و  هستند  4خالقیت  و  3نوآوری  ،2فناوری  گسترش

 جلاوگیری  و  توسعه  مسیر   در  قرارگرفتن  برای  بنابراین  ؛بودخواهد  میسر   پیشرفته  فناوری  و  روز  دانش  کارگیریبه

 حیطاۀ در بتوانناد دانشاگاهی التحصیال فار  تا  شود  فراهم  شرایطی  بایستمی  ،ها بحرا   وقوع  و  ماندگیعقب  از

 قاعاده  ایان  از  نیاز   ماا   کشاور  کاهبدیهی است    .باشند  داشته  را  فعالیت  و  تخص   بیشترین  خود  تحصیلی  رشته

 و عالی آموزش ویژهبه ،ها آموزش هدفمند گسترش درجهت باید خود جوا  جمعیت به توجه با  و  نیست  مستثنی

 شاد مشخ   و  فارد  آتای  شغل  تعیین  به  منجر   که  تحصیلی  رشتۀ  انتخاب  .کند  تالش  کار  بازار  نیاز  راستای  در

 نیز  جامعه طبقاتی سیاست و آموزشی  نظام  با   بلکه ،است  اجتماعی  شرایط  تابع  تنها نه بود،  خواهد نظام  در  او  وضع

 باازار  نیازهاای  باا   ها آموزش  این  بود نامتناسب  و  دانشگاهی  هایآموزش  و  صنعت  بخش  بین  فاصلۀ  .دارد  ارتباط

 [.2] ستا دانشگاهی آموختگا دانش بیکاری نرخ مستمر  افزایش اصلیدلیل  ،کار

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1. graduates 

2. technology 

3. innovation 

4. creativity 
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 و  استشده  کشیده  چالش  به  واقعی  هایموقعیت  در  مدیریت  از  حاصل  دانش  کاربرد  موضوع  ،اخیر   سالیا   در

 بر   مؤثر   و  مدیریتاز    نوع  ترینظریف  و  مؤثرترین  ترین،بااهمیت  عنوا به  آموزشی  مدیریت  مدیریت،  انواع  میا   از

 هایرشاته  از  تلفیقای  و  ایرشاتهمیا   رشاتۀ  یاک  ،آموزشای  مادیریت  .استشده  شناخته  جوامع  آموزشی  نظام

 ساو یاک از رشاته ایان هادف .اسات مشاوره و  خارجی  زبا   آمار،  مدیریت،  فلسفه،  شناسی،جامعه  شناسی،روا 

 دیگار   طارف  از  و  یاادگیری  باه  مندعالقه  ونیازمند    هایگروه  برای  بیشتر هرچه  یادگیری  هایفرصت  کرد فراهم

 بر  مدیریت آموزشی، مدیریت  رشتۀ  ،کل  در .است  کشور  تصادیاق  توسعۀ برای  موردنیاز  ماهر  انسانی نیروی  تربیت

 تغییرات این تحقق میزا   ارزیابی و  افراد  رفتار  در  مطلوب  تغییرات  ایجاد  منظوربه یادگیری و  یاددهی  هایفعالیت

 مراحال  کشاور،  یاک  آموزشای  هاایبینیپیش  بار   عاالوه  دناتوانمی  راحتیباه  رشاته  این   التحصیالفار   .است

 خاوبی مشااور و راهنما  آموزشی، بهتر  هایروش با  و کرده ترسیم  را  آ   اجرای  بر   دیریتم  و  آموزشی  ریزیبرنامه

 از گیاریبهره بادو  ،اسات توساعه حاال در کشاورهای از یکی ما   کشور  کهازآنجایی  و  دنباش  یادگیرندگا   برای

 حاال در .باشاد داشته جانبههمه ایتوسعه تواندنمی ،آموزشی مدیریت رشتۀ ازجمله  زشیآمو  مختلف  هایشاخه

 بعادی  هاایاولویت  در  و  [3]  شاوندمی  پارورش  و  آماوزش  جذب  اول  درجۀ  در  رشته  این  التحصیال فار   حاضر 

 است  این  دارد وجود حوزه  این  در  که  مشکالتی  از  یکی  اما   ؛دارند  را  ها سازما   همۀ  آموزش  واحد  در  فعالیت  زمینۀ

 آموزشی  برنامۀ  یک  ارائۀ  با   که  هستند  تصور  این  دارای  آموزشی  مدیریت  رشتۀ  آموزشی  هایدوره  ریزا برنامه  که

 اماا  ؛کرد آماده  به آ   مربوط  وظایف  انجام  و  مدیریت  ستپُ  احراز  برای  را  دانشجویا   توا می  بلندمدت،  کالسیک

 .[4] ندارند چندانی موفقیت شواهد برخی اساس بر  عمل در آموزشی مدیریت هایدوره التحصیال فار 

 بیکاار جمعیات ساهم  ،1399  زمستا   در  التحصیلفار   جمعیت  بیکاریِ  نرخ  بارۀدر  منتشرشده  آمار  با مطابق

 در و آقایاا  بهنسابت ها خانم بین در سهم این .استبوده درصد 8/38 بیکارا  کل از  عالی  آموزش  التحصیلفار 

 40 حادود ایارا ، آماار مرکاز  هاایداده با بقا طم همچنین  .استبوده  بیشتر   روستایی  نقاط  بهنسبت  شهری  نقاط

 ،آ  مهاام دالیاال از یکاای و هسااتند یدانشااگاه التحصاایال فار  ،کشااور بیکااارا از نفاار(  میلیااو  1) درصااد

 است کار بازار سوی از جذب  نیازسنجیِ  بدو   دانشگاهی  مراکز  برنامۀبی و  افسارگسیخته  رشد و  آموزیمهارتعدم

[5.] 

 کااره ب مشغول خود رشتۀ به  مربوط  هایمسئولیت  در  آموزشی  مدیریت  رشتۀ  آموختگا دانش  همۀ  متمسفانه

 درحالی این و  هستند  کاره  ب  مشغول  خود  تخص   با   بیگانه  اموری  در  که  دارد  وجود  ها نفر از آ   صدها   و  نیستند

 را مسائله ایان اگر  و  شوندمی  اداره  تخص   فاقد  مدیرانی  توسط  آموزشی  واحدهای  و  ها دبیرستا   اکثراً  که  است

 موجود،  منابع  از  صحیح  برداریبهرهعدم  تحصیلی،  فتاُ  مانندِ  آموزشی  نظام  در  موجود  نواق   و  کمبودها   کنار  در

 طورهبا کاه  شاودمی  ایجاد  ضرورت  این  دهیم،  قرار  ...و  سوادیبی  افزایش  التحصیال ،فار   سواد  نامطلوب  کیفیت

 پرداختاه آموزشی واحدهای و امنظ هدایت و  اداره  در  آموزشی  مدیریت  متخصصا   نقش  و  رابطه  تعیین  به  جدی

 [.6] شود

 در گذاریسارمایه و آموزشای مادیریت رشاتۀ التحصایال فار   باه  توجه  نیز   بلوچستا   و  سیستا   استا   در

 سااختار به توجه با  زیرا ؛دارد ضرورت اجرایی و میانی عالی، سطو  در شایسته و کردهتحصیل نیروی  کارگیریهب
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 مثبتای  اثرات  تواندمی  آموزشی  مدیریت  رشتۀ  التحصیال فار   کارگیریبه  و  توجه  ،استا   این  در  جوا   جمعیتی

 جاذب  بهنسابت   مسئوال  یتوجهبی  شاهد  که  ستا  سالی  چند  اما   ؛باشد  داشته  جوا   نسل  پرورش  و  آموزش  در

 ماورد بایساتمی و  اسات  مختلاف  عوامال  از  ناشی  که  هستیم  آنا   شغلی  مناسب  حیطۀ  در  التحصیال فار   این

 ساابقۀ  ،شادهانجام  مطالعاات  و همچناین  ذکرشاده  مطالاب  باه  توجاه  باا   راستا   این  در  .قرارگیرد  شناسیآسیب

 التحصایال فار   جاذب  افازایش  هاایراه  موضوع  بررسیدرصدد    پژوهشگر   موضوع،  به  عالقمندی  و  سالهچندین

 علمای پیشنهادات طریق این از تا  برآمده بلوچستا  و  سیستا   استا   خبرگا   دیدگاه  از  آموزشی  مدیریت  رشتۀ

 .شود ارائه استا  مدیرا  به عملی و

 اشاتغال  وضاعیت  و  تحصایلی  رشتۀ  بین  رابطه  بررسی»  عنوا   با   پژوهشی  در  [7]  بازرگا   و  کرامتی  بیگدلی،

 تحصایلی، رشاتۀ باین که گیرندمی نتیجه  «تهرا   دانشگاه  تربیتی  علوم  و  شناسیروا   دانشکدۀ  آموختگا دانش

 مانناد: هاییرشاته در کاه معناا  بادین  دارد؛  وجاود  معنااداری  ارتبااط  التحصایال فار   شغلی  تناسب  و  اشتغال

 ها رشته سایر  از بهتر  شغلی تناسب  و  اشتغال  وضعیت  ،استثنایی  کودکا   و  کتابداری  مشاوره،  بالینی،  شناسیروا 

 شاغلی  تناسب  و  اشتغال  وضعیت  آموزشی  مدیریت  و  آموزشی  تکنولوژی  همانند  هاییرشته  خصوص  در  اما   ؛است

 تحصایلی رشاتۀ باا  اشاتغال ناوع و تحصایلی  میاانگین  باین  رابطۀکه    داد  نشا   نتایج  همچنین  .است  نامطلوب

 .نیست معنادار آموختگا دانش

 التحصایال فار  و دانشاجویا  جاذب میازا  بررسی»  عنوا با   پژوهشی  در  نیز   [8]  همکارا   و  امیریصالحی

 «ماؤثر  گذاریسیاسات جهتدر راهبردهایی ارائه و  کشور  فرهنگی  و  مدیریتی  مشاغل  در  فرهنگی  مدیریت  رشتۀ

 باه  آموزشای  هایشایوه  و  بیشاتر   میازا   به  فرهنگی  ریزیبرنامه  و  دانشجویا   دانشی  سطح  که  گیرندمی  نتیجه

 اساسای  اقادامات  و  راهبردهاا   بناابراین  ؛اسات  داشاته  تامثیر   مارتبط  مشااغل  باه  ها آ   جذب  در  کمتری  میزا 

 فرهنگای ریزیبرنامه و مدیریت  رشتۀ  آموختگا دانش  و  دانشجویا   جذب  میزا   درخصوص  مؤثر   گذاریسیاست

 .است ضروری ایبرنامه و سیاسی ساختاری، سطح چند در کشور فرهنگی نهادهای و ها سازما  در

 رشاتۀ التحصایلفار  آموزشای مدیرا  عملکرد ایمقایسه بررسی» عنوا  با  پژوهشی در  [9]  زادهعباس  سید

 در آموزشای مادیریت رشتۀ التحصیلفار  مدیرا  عملکرد که گیردمی نتیجه «دیگر  مدیرا  با   آموزشی  مدیریت

 و  شاغلی  وظاایف  مادیریتی،  وظاایف  باا   مارتبط  هایفعالیت  همۀ  در  دیگر،  هایرشته  مدیرا   عملکرد  با   مقایسه

 .استبوده تر مطلوب یا  باالتر  بسیار اخالقی، رفتارهای

 علاوم  دانشاکدۀ  التحصایال فار   شاغلی  سرنوشات»  عناوا   با   پژوهشی  در  [10]  همکارا   و  رضوانیسعیدی

 و تربیتای علوم دانشکدۀ التحصیال فار  64/0 که گرفتند نتیجه «مشهد  فردوسی  دانشگاه  شناسیروا   و  تربیتی

 این .اندشده کاربهمشغول دولتی، استخدامی هایآزمو  طریق از افراد 50/0 از بیش و  هستند  شاغل  شناسیروا 

 توانادمی زیاادی حاد تاا  دولات و مجلاس هایساازیتصمیم و اقتصاادی هایسیاست  که  دهدمی  نشا   مسئله

 .دهد قرار تمثیر  تحت را التحصیال فار  شغلی  سرنوشت
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 کاربال  ؛[12]  آبادیشافیع  و  احمادی  ؛[11]  همکاارا   و  کبیرزادهآبادینجف  ؛[4]  مندبهره  و  رضوانیسعیدی

 ؛ [18] 3هارینگتو  ؛[17]  2لواین ؛[16]  1لی و  یانگا  ؛[15]  ایزدپناه ؛[14]  بختیاری  و  بیدختیامین   [؛13]  آقایی

 املوع بررسی به خود هایپژوهش در نیز  [22]  6کالوس  و  [21]  5پاپرت  ؛[20]  برودبریجو  پارسونز    ؛[19]  4براو 

 محقاق ،پاژوهش پیشینۀ و  نظری  مبانی  براساس  بنابراین  ؛اندپرداخته  کار  بازار  در  التحصیال فار   جذب  در  مؤثر 

 کاار  بازار  در  آموزشی  مدیریت  رشتۀ  التحصیال فار   جذب  افزایش  هایراه  که  است  پرسش  این  به  پاسخ  دنبالبه

 ؟چیست خبرگا  دیدگاه از

 پژوهش یشناسروش

 در  موجاود  مساائل  حال  یبرا  را  ها افتهی  جینتا   تا   است  تالش  در  چو   ؛است  یکاربرد  هدف  لحاظ  به  قیتحق  نیا

 ماؤثر   عوامل  ابتدا  که  بیترتندیب  ؛است  (یکم -یفی)ک  یبیترک  ،اجرا  روش  لحاظ  به  نیهمچن  .ردیگ  کار  به  جامعه

 عوامال ساسس و شاد ییشناساا   هیااول  قیتحق  و  مصاحبه  قیطر   از  کار  بازار  در  ال یالتحصفار   جذب  شیافزا  در

 بخش  در پژوهش یآمار ۀجامع گرفت. قرار یبررس مورد یشیما یپ-یفیتوص روش با  یکم   بخش  در شدهییشناسا 

 دهنادیم لیتشاک یآموزش تیر یمد ۀرشت و تیترب و میتعل ۀحوز متخصصا ِ و اندرکارا دست ،خبرگا  را  یفیک

 :ندباشهداشت را ر یز طیشرا که

 .باشند کار ۀسابق باال بهسال  10دارای  •

 یبرا پژوهش از حاصل اطالعات کنند احساس و باشند مصاحبه ندیفرا در شرکت یبرا یکاف  ۀز یانگ  یدارا •

 .است ارزشمند ز ین ها آ  خود

 د.نباش داشته یکاف ییآشنا  یآموزش تیر یمد ۀرشت و یدانشگاه ال یالتحصفار  اشتغال موضوع بهنسبت •

 .باشند یسازمان ستپُ یدارا مصاحبه انجام زما  در •

-ی)قضاوت یبرفگلوله روش به و یفیک بخش در  نمونه  حجم  عنوا به  نفر   15  ی،نظر   اشباع  شاخ   به  توجه  با 

 ۀرشات ال یالتحصافار  ،اساتادا  را قیتحق یآمار ۀجامع ز ین یکم   بخش  در  .گرفتند  قرار  یبررس  مورد  هدفمند(

 نفار   255  تعاداد  باه  بلوچساتا   و  ساتا یس  استا   در  جوانا   اشتغال  ۀحوز  در  مؤثر   را یمد  و  یآموزش  تیر یمد

 انتخااب  یآماار  ۀنمونا  عنوا به  ساده  یتصادف  روش  به  و  مورگا   جدول  از  استفاده  با   نفر   153  که  ندددا  لیتشک

 ساطح در .شاد اساتفاده یدانیم و یاکتابخانه  مطالعات  از  ،اطالعات  یگردآور  منظوربه  ،حاضر   پژوهش  در  شدند.

 رامو یپ  البمط  نگارش  و  یورآجمع  به  ،مجالت  و  کتب  ها،نامها یپا   متو ،  ۀمطالع  قیطر   از  یاکتابخانه  مطالعات

 شیافازا  یهاا راه  ییشناساا   منظورباه  ،یفیک  لیتحل  بخش  درو    یدانیم  مطالعات  بخش  در  .شد  پرداخته  موضوع

 ابازار از  ز یان  یکم ا  لیاتحل  بخاش  در  و  افتهیسااختارمهین  ۀمصااحب  ابازار  از  ،کاار  بازار  در  ال یالتحصفار   جذب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1. Yangan & lie   

2. Levine 

3. Harrington 

4. Brown 
5. Paprt 

6. R. W. Clouse 
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 اساتفاده ییمحتاوا یایروا زا ،نامهپرساش  و  مصااحبه  هایپرساش  یایروا  نیایتع  یبرا  .شد  استفاده  نامهپرسش

 پاژوهش ساوال و اهداف با  متناسب پرسش چند ابتدا ،راهبرد نیا براساس و مصاحبه فرم خصوص در  .استشده

 فارم ،دانشاگاه  سطح  در  یآموزش  تیر یمد  و  تیر یمد  ۀحوز  متخصصا   از  نفر   نیچند  یِنیبازب  از  پس  .شد  یطراح

 نظرا صاحب از نفر  3 نظرات از ها،پرسش  ییروا  بارۀدر  شتر یب  نا یاطم  منظوربه  .شد  نیتدو  یاصالحات با   مصاحبه

 .شاد انجام مصاحبه فرم در یینها  اصالحات ،ها آ  نظرات افتیدر از پس و شد استفاده ز ین یتیترب علوم  ۀحوز  در

 منظورباه .شاد اساتفاده نظرا صاحب کمک  به  ییمحتوا  و  یصور  ییروا  از  ز ین  یکم   بخش  در  ییروا  خصوص  در

 .است  02/90  با   برابر   آمدهدستهب  بیضر   که  شد  استفاده  [23]  توافق  بیضر   روش  از  ،مصاحبه  فرم  ییا یپا   نییتع

 همکاارا   از  یکای  و پس از آ ،  شد  یکدگذار  شدهانجام  یها مصاحبه  از  یکی  نخست  روش،  نیا  از  استفاده  یبرا

  گرفت: انجام محاسبه ر یز فرمول از استفاده با  سسس .کرد یکدگذار و مطالعه را صاحبهم متن هما 

 مقوله های مورد توافق 

 کل مقوله ها 
×100 

 بناابراین  ؛شاد  استفاده  کرونباخ  آلفای  بیضر   آزمو   از  ز ین  حاضر   پژوهش  ۀپرسشنام  پایایی  سنجش  منظوربه

 کرونباخ آلفای ضریب ،spss افزارنرم از استفاده با  و توزیع نمونه  یاعضا   نیب  در  یمقدمات  صورتبه  نامهپرسش  30

 منظورباه  پژوهشاگر   تیادرنها   .اسات  پاژوهش  ابازار  مناساب  اعتباار  دهندۀنشاا   که  شد  محاسبه  86/0  با   برابر 

 مصاحبه  یامحتو  لیتحل  روش  از  دهاستفا   با   قیتحق  یارها یمع  ییشناسا   به  ،یفیک  بخش  در  ها داده  لیوتحلهیتجز 

 یکم  بخش در و است پرداخته (AHP) یمراتبسلسله  لیتحل  روش  از استفاده با   پژوهش  یارها یمع  یبندتیاولو و

 .شد استفاده جامعه کی نیانگیم آزمو  و Spss 23 افزارنرم از ز ین

 پژوهش یهاافتهی 

 امحتو لیتحل  کردی رو با یفیک لیتحل :نخست بخش

 عوامل ییشناسا :نخست ۀمرحل

 جذب بر  مؤثر  «یرونیب عوامل» و «یدرون عوامل» ۀحوز دو در را جینتا  ،مصاحبه  یمحتوا یبررس  از  پس  پژوهشگر 

  :است ر یز شر  به که کرد یبنددسته ال یالتحصفار 

 یدرون عوامل

 و  نادها یفرا  ،کاار  بازار  در  یآموزش  رشتۀ مدیریت  ال یالتحصفار   جذب  در  یدرون  عوامل  از  منظور  ،بخش  نیا  در

 رشاتۀ مادیریت ال یالتحصفار  یابیکار و اشتغال  ۀمقول  با   میرمستقیغ  ا ی  میمستق  طوربه  که  هستند  ییراهبردها 

 شماره هر  و کارشناسا   نظرات نشانگر  S»2»  و  را یمد  نظرات نشانگر   M»1»  زیر،  جدول  در  دارند.  ارتباط  یآموزش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1. Manager 

2. Staff 
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 کاد  در  ،مثاال  یبارا  اسات؛  نظر ماوردِ  کارشناس  ا ی  ر یدم  ۀمصاحب  از  شدهاستخراج  کد  دهندۀنشا   کدها   کنار  در

«M128،» است یک ۀشمار ر یمد ۀمصاحب از کد نیهشتم و ستیب ،28 عدد از منظور. 

 ی درون عوامل تم دهندهلیتشک  یمفهوم یهادسته . 1 جدول

 درصد  ی فراوان خبره   کارشناسان  نظرات ران یمد  نظرات یدرون  عوامل

  عملی  و  علمی  هایقابلیت پرورش

 التحصیال  فار 

28M1-35M3-38M3-12M1-

48M6-24M8-63M9-45M11-

32M12- 

21S1-28S2-31S2-

21S15-32S2-18S11-

32S12-98S8 
17 56/67 

  و ایجاد منظوربه ها دانشگاه تالش

  ۀانگیز و علمی ۀروحی تقویت

 دانشجویا   و جامعه به رسانیخدمت

32M1-45M1-49M3-14M2-

14M12-32M11-19M14-

34M6 

50S1-40S2-12S8-34S2-

17S8-14S3-47S9-32S6 
16 53/33 

  و یآموزش  محتوای  بین تناسب جادیا

 شغلی  هایمهارت

48M1-50M1-47M12-

34M11-18M10-19M5-

34M6-12M9 

36S1-24S7-16S6-23S7-

17S6-22S4-67S5-14S9-

28S12-32S11-34S10 
19 63/33 

  یبرا علمی  تئهی اعضای تالش

 ۀنحو و  فرایند با ا یدانشجو کرد شناآ

  با مرتبط  یهاسازما  در امور انجام

 تحصیلی ۀرشت

41M3-26M3-22M3-20M3-

19M3-18M4-12M6-19M2-

41M8 

27S5-31S5-15S2-

14S14-19S12-67S8-

49S3-47S2 
17 56/67 

  یهافرصت  جادیا یبرا هاسازما  تالش

 یشغل

44M2-17M2-14M6-42M7-

32M6-41M4-32M2 
13S4-17S541S3-49S7-

34S6-42S8 
13 43/33 

  هایآموزش  برای مناسب ۀزمین جادیا

 کاربردی  و  علمی

6M1-10M1-16M1-12M15-

13M14-54M11-14M3-

41M6 

19S5-22S2-25S7-

84S11-64S3-19S2-

43S8-34S9 
16 53/33 

  پژوهشی  و علمی  مسائل قرارگرفتن

 هادانشگاه سطح در اولویت عنوا به

18M1-21M1-14M8-32M4-

14M9-14M3 
30S2-12S8-34S6-24S6-

12S7-32S9-14S12-34S3 
14 46/67 

  در علمی  تئهی اعضای مستمر تالش

 نیازموردِ  و متخص  کار نیروی تربیت

 جامعه

23M1-36M2-18M6-43M2-

32M15-42M13-42M3 

45S3-43S6-48S6-22S3-

43S6-12S9-14S10-

24S12-34S15 
16 53/33 

  پذیرش  ظرفیت بین تناسب جادیا

 بازار آتی  نیازهای  و دانشگاه در دانشجو

 کار

25M3-27M1-31M2-34M1-

37M1-39M1-12M3-42M6-

32M1-16M11-32M14-

42M13-45M8-32M7 

20S1-26S1-29S1-34S5-

35S5-38S7 
20 66/67 

 در  یمختلفا  مارتبطِ  عوامال  ،خبره  ا کارشناس  و  را یمد  گروه  دو  در  ا یگوپاسخ  ،1  ۀشمار  جدول  به  توجه  با 

 کاد تکارار یفراوان  ،موارد  بیشتر   در  ،است  مشخ   جدول  نیا  در  که  طورهما   اند.کرده  هئارا  یدرون  عوامل  ۀحوز

 دمییت ۀدهندنشا  امر  نیا  که استبوده  مصاحبه  در  کنندگا شرکت  درصد  50  از  شیب شدهییشناسا   تم  به مربوط

 .است افراد ۀمصاحب در شدهییشناسا  یها شاخ  یباال
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 یرونیب عوامل

 ر یثمتا ال یالتحصافار  اشاتغال بار  میرمساتقیغ و میمساتق طوربه که دشویم یعوامل  همۀ  شامل  یرونیب  عوامل

 نیا یمعرف از پس پژوهشگر  ز ین بخش نیا در .دشویم کار ازارب در ها آ  جذب عیتسر   ا ی  شیافزا  سبب  و  گذاشته

 ۀدهندنشا   2  ۀشمار  جدول  جینتا   .کند  ا یب  شدهفیتعر   یها کد  صورتبه  را  افراد  یها مصاحبه  تا   کرد  تالش  عدبُ

 .است یرونیب عوامل با  مرتبط یمفهوم یها دسته

 ی رونیب  عوامل ۀدهندلیتشک  یمفهوم یهادسته . 2 جدول

 درصد  ی فراوان خبره   کارشناسان  نظرات ران یمد  نظرات ی رونیب  عوامل

  برای التحصیال فار  هایکانو  ۀتوسع

  شغلی و  هدایت و یآموزش رشتۀ مدیریت

 ها سازما  توسط ،کاریابی  در  هاآ   تیتقو

12M1-14M1-8M1-

28M4-32M8-14M14-

32M11-18M11-1M3-

19M15 

5S5-8S5-12S7-22S12-

6S11-5S9-12S11-2S2-

14S10 
19 63/33 

  نیب در کاریابی فرهنگ جیترو

 یآموزش رشتۀ مدیریت ال یالتحصفار 

13M1-7M1-49M15-

49M12-46M11-2M4-

16M10 

11S2-25S5-48S6-28S15-

12S9-10S21 
13 43/33 

 خصوصی کاریابی  های بنگاه ۀتوسع
9M2-19M3-10M13-

56M14-18M10-49M7-

11M6-19M5 

4S5-18S7-50S13-14S14-

37S11-11S2-12S8-49S7 
16 53/33 

 در اندازچشم سند در کال  یزیربرنامه

  با ال ی التحصفار  تعداد تناسب خصوص

 نظرموردِ  مشاغل

4M1-2M2-12M8-

29M9-37M11-26M8-

19M3-18M9-37M6 

14S3-10S6-7S6-18S12-

87S7-37S6-98S3-75S15-

49S12-34S11-25S14-49S9 
21 70 

  شیافزا  و کارآفرینی فرهنگ داد رواج 

 رشتۀ مدیریت در کارآفرینا  تعداد

 ها آ از  تیحما و یآموزش

4M4-18M3-48M1-

34M5-19M9-54M15-

16M12 

12S9-19S1-32S8-22S7-

29S2-78S14-27S3-19S8 
15 50 

راستای  در اجرایی مشکالت کاستن از

  کال  های برنامه و  هاسیاست سازیپیاده

 اشتغال

3M4-47M6-24M11-

11M15-32M2-19M10-

20M3 

3S1-8S6-4S6-34S5-12S14-

34S11 
13 43/33 

 در  یمختلفا  مارتبط  عوامال  ،خبره  ا کارشناس  و  را یمد  گروه  دو  در  ا یگوپاسخ  ،2  ۀشمار  جدول  به  توجه  با 

 کاد  تکرار  یفراوان  ،موارد  بیشتر   در  ،است  مشخ   جدول  نیا  در  که  طورهما   اند.کرده  هئارا  یرونیب  عوامل  ۀحوز

 دمییت ۀدهندنشا  امر  نیا  که استبوده  مصاحبه  در  کنندگا شرکت  درصد  50  از  شیب شدهییشناسا   تم  به مربوط

 .است افراد ۀمصاحب در شدهییشناسا  یها شاخ  یباال
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 یبندتی اولو و یمراتبسلسله لیتحل دوم: مرحلۀ

 یدرون عوامل یمراتبسلسله لیتحل

 عوامال  عادبُ  در  گر ید  اریمع  با   سهیمقا   در  ،اریمع  هر   به  خبرگا   پاسخ  نیانگیم  ۀدهندنشا   3  ۀشمار  جدول  جینتا 

 .استشده ارائه یاعشار عدادا صورتبه که است یدرون

 یدرون عوامل  عدبُ  در خبرگان یزوج  پاسخ سی ماتر . 3 جدول

 

ش
ور
پر

  
ابل
ق

ی
ت 
 ها
 ی

لم
ع

  و ی
مل 
ع

ی
 

قو
ت

ی
 ت

وح
ر

  یۀ
لم
ع

 و ی 
نگ 
ا

  ۀزی

ت
دم
خ

سان
ر

ی 
 

ب
اس
تن

 
وا
حت
م

 و  
ت 
ار
مه

ها
 ی

غل
ش

ی 
 

نا
آش

ی
ی
 

رغ 
فا

ص
تح
ال

ی
ن
ال
  با 

حو
ن

  ۀ

ام
نج
ا

 
ور 
ام

 

ش
ال
ت

 
ان 
زم
سا

 ها
را
ب

یا ی 
اد
ج
  

ت 
ص
فر

ها
 ی

غل
ش

ی 
 

ش 
وز
آم

ها
 ی

لم
ع

 و ی
رد
ارب
ک

ی 
 

لو
او
ی
ت

ن
اد
د

 
 به 

ل 
سائ
م

 
لم
ع

  و ی

ش 
وه
پژ

ی
 

رب
ت

ی
ین ت 

رو 
 ی

ار
ک
 

صِ
ص
تخ
م

 
ردِ
مو

ی ن
  از

عه
ام
ج

 

ب
اس
تن

ی ب 
 ن

رف
ظ

ی 
 ت

یپذ
ش
ر

ین و  
 از 

زار
با

 
ار 
ک

 

 2/4 5/6 5/4 6/3 5/7 2/2 2/4 4/3 - هات یقابل  پرورش

  یۀروح تیتقو

  ۀ زیانگ  و  یعلم

 ی رسانخدمت

- - 5/3 2/1 5/4 5/3 5/3 2/6 8/4 

محتوا و   تناسب

 ی شغل یهامهارت 
- - - 5/3 5/9 3/1 1/1 5/3 2/2 

  ییآشنا

با   النیالتحصفارغ 

 انجام امور  ۀنحو

- - - - 5/6 5/8 1/1 2/3 2/4 

 هاسازمان  تالش

  جادیا ی برا

 ی شغل یهافرصت 

- - - - - 2/4 5/3 2/6 5/4 

  و یعلم یهاآموزش 

 ی کاربرد
- - - - - - 4/3 2/4 5/3 

  به  دادنتیاولو

  و  یعلم مسائل

 یپژوهش 

- - - - - - - 2/4 2/3 

  کار یرو ین ت یترب

  ازیموردِن متخصصِ

 جامعه

- - - - - - - - 4/7 
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  تی ظرف نی ب تناسب

  بازار  ازین و رشیپذ

 کار 

- - - - - - - - - 

 09/0 ی ناسازگار نرخ 

 مقادار نیاا نکاهیا باه توجاه با  .است 09/0 آزمو  نیا یناسازگار نرخ که است آ  از  یحاک  باال  جدول  جینتا 

 عوامال  تیااولو  ،1  ۀشامار  نماودار  در  .شاودیم  تمییاد  عادبُ  نیا  در  قیتحق  ابزار  ییا یپا   است،  1/0  اریمع  از  کمتر 

 .استشده ارائه یدرون عدبُ در شدهییشناسا 

 یدرون  عوامل یبندت یاولو . 1 نمودار 

 وز  باا  ،کاار باازار ازیان باا  ال یالتحصافار  رشیپاذ تیظرف تناسب که دهدنشا  می 1 ۀشمار  نمودار  جینتا 

 تناسب  یها مؤلفه  ،عامل  نیا  از  پس  است.داده  اختصاص  خود  به  یدرون  عوامل  عدبُ  در  را  تیاولو  نیشتر یب  192/0

 یعلما تیئاه یاعضاا  تالش ،118/0 وز  با  یعمل و یعلم یها تیقابل  ،136/0  وز   با   شغل  با   یآموزش  یمحتوا

 وز   باا   یلیتحصا  ۀرشت  با   مرتبط  یها سازما   در  امور  انجام  ۀنحو  و  اشتغال  ندیفرا  با   ا یدانشجو  کرد شنا آ  یبرا

 ۀز یاانگ و یعلما یاۀروح تیاتقو ،067/0 وز  با   یکاربرد  و  یعلم  یها آموزش  یبرا  مناسب  ۀنیزم  جادیا  ،103/0

 ی علم مسائل قرارگرفتن ،045/0 وز  با   جامعه  ازینموردِ  متخص  کار  یروین تیترب  ،054/0  وز  با   یرسانخدمت

 جاادیا  یبارا  هاا سازما   تالش  تیدرنها   و  040/0  وز   با   کشور  سطح  یها دانشگاه  در  تیاولو  عنوا به  یپژوهش  و

 .اندداشته را تیاولو نیکمتر  و نیشتر یب بیترتبه، 020/0 وز  با  یشغل یها فرصت

0.192

0.136

0.118

0.103

0.067

0.054

0.045

0.04

0.02

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25

تناسب ظرفیت پذیرش با نیاز بازار کار

تناسب محتوای آموزشی با شغل 

قابلیت های علمی و عملی 

آگاهی از فرایند انجام امور در سازما  های مرتبط 

آموزش های علمی و کاربردی 

تقویت روحیۀ علمی و انگیزۀ خدمت رسانی 

تربیت نیروی کار متخص ِ موردِنیاز جامعه 

اولویت داد  به مسائل علمی و پژوهشی در دانشگاه ها 

تالش سازما  ها برای ایجاد فرصت شغلی 

وز  
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 یرونیب عوامل یمراتبسلسله لیتحل

 یرونایب عوامل عدبُ در  گر ید  اریمع  با   سهیمقا   در  ،اریمع  هر   به  خبرگا   پاسخ  نیانگیم  ۀدهندنشا   4  ۀشمار  جدول

 .استشده ارائه یاعشار عدادا صورتبه که است

 ی رونیب عوامل  عدبُ  در خبرگان یزوج  پاسخ سیماتر . 4 جدول
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 2/2 4/3 2/3 53/2 2/2 - انداز چشم  سند  در  کالن  یز یربرنامه

 3/4 8/3 1/4 2/3 - - النی التحصفارغ  ی هاکانون  ۀتوسع

 2/2 4/3 2/2 - - - یخصوص  یابیکار  ی هابنگاه  ۀتوسع

 2/1 2/2 - - - - ی نیفرآکار  فرهنگ  رواج

 2/2 - - - - - یدولت  رانیمد  تیحما

 - - - - - - ی ابیفرهنگ کار  جیترو

 09/0 ی ناسازگار  نرخ

 توجاه با  .است 09/0 یرونیب عوامل عدبُ در آزمو  نیا یناسازگار نرخ که دهدنشا  می 4  ۀشمار  جدول  جینتا 

، 2  ۀشامار  نماودار  در  شود.یم  دییتم  عدبُ  نیا  در  قیتحق  ابزار  ییا یپا   است،  1/0  اریمع  از  کمتر   مقدار  نیا  نکهیا  به

 .استشده ارائه ،شدهمحاسبه عوامل تیاولو
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 یرونیب  عوامل یبندت یاولو . 2 نمودار 

 تناسب خصوص در کشور ۀتوسع اندازچشم سند در کال  یز یربرنامه که دهدیم  نشا   2  ۀشمار  نمودار  جینتا 

 وز   باا   یآموزش  تیر یمد  ۀرشت  ال یالتحصفار   یبرا  شغل  ینیبشیپ  و  نظر موردِ  مشاغل  با   ال یالتحصفار   تعداد

 ۀتوساع  ابعااد  ،عامال  نیاا  از  پاس  است.داده  اختصاص  خود  به  یرونیب  عوامل  عدبُ  در  را  تیاولو  نیشتر یب  243/0

 باا  ها سازما   توسط  یشغل  تیهدا  و  یابیارک  در  ها آ   تیتقو  و  یآموزش  تیر یمد  ۀرشت  ال یالتحصفار   یها کانو 

 تعاداد شیافازا و ینیفر آکاار فرهناگ داد رواج ،162/0 وز  با   یخصوص  یابیکار  یها بنگاه  ۀتوسع  ،218/0  وز 

 ساازیادهیپ  در  ییاجرا  مشکالت  کاستن از  ،079/0  وز   با   ها آ   تیحما   و  یآموزش  تیر یمد  ۀرشت  در  نا یفر آکار

 ی ابیکار  فرهنگ جیروت  ،057/0  وز  با   یدولت  را یمد  تیحما  و  ها سازما   در  اشتغال  کال  یها برنامه  و ها استیس

 نیکمتار  و نیشاتر یب بیترتباه ،058/0 وز   باا   یآموزش  تیر یمد  ۀرشت  ال یالتحصفار   نیب  در  (محصول  دی)تول

 اند.داشته یرونیب عوامل ۀطیح در را تیاولو

 یاصل عوامل یمراتبسلسله لیتحل

 عادادا  صاورتبه  و  گار ید  اریامع  باا   سهیمقا   در  ،اریمع  هر   به  خبرگا   پاسخ  نیانگیم  ۀدهندنشا   5  ۀشمار  جدول

 .است یاعشار

0.243

0.218

0.162

0.079

0.058

0.057

0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

برنامه ریزی کال  در سند چشم انداز 

توسعۀ کانو  های فار  التحصیال  

توسعۀ بنگاه های کاریابی خصوصی

رواج فرهنگ کارآفرینی

حمایت مدیرا  دولتی 

ترویج فرهنگ کاریابی 

وز 
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 خبرگان  یزوج  پاسخ سیماتر . 5 جدول

 یرفتار یساختار 

 5/3 5/2 یدرون  عوامل

 4/2 - ی رونیب  عوامل

 03/0 ی ناسازگار  نرخ

 باه  توجاه  باا   .استشده  محاسبه  03/0  مقدار  آزمو   یناسازگار  نرخ  ،5ۀ  شمار  جدول  یخروج  جینتا   اساس  بر 

 3  ۀشامار  نماودار  در  .شودیم  تمیید  ز ین  عدبُ  نیا  در  قیتحق  ابزار  ییا یپا   است،  1/0  اریمع  از  کمتر   مقدار  نیا  نکهیا

 .استشده ارائه شدهمحاسبه عوامل تیاولو

 
 یاصل  عوامل یبندت یاولو . 3 نمودار 

 وز  باا  یدرون عوامل و  تیاولو  نیشتر یب  582/0  وز   با   یدرون  عوامل  که  دهدنشا  می  3  ۀشمار  نمودار  جینتا 

 نقاش  خبرگاا   دگاهیاد  از  یدرونا  عواملکه    گرفت  جهینت  توا یم  بنابراین  ؛اندداشته  را  تیاولو  نیکمتر   279/0

 دارند. یدانشگاه ال یالتحصفار  جذب در یمؤثر 

 یاستنباط لیتحل :دوم  بخش

 هار  یرگاذاریثمت زا یام یبررسا به پژوهشگر  ،جامعه کی نیانگیم آزمو   از  استفاده  با   و  پژوهش  یکم   بخش  در

 پس  .است پرداخته کار بازار در یآموزش رشتۀ مدیریت  ال  ی التحصفار ب  ذج  شیافزا بر   آ   یها مؤلفهزیر   و  همؤلف

 هاییپرساش بخش نیا در ،شد ییشناسا  خبرگا  ا یم در  مصاحبه  از  استفاده  با   یرونیب  و  یدرون  عوامل  نکهیا  از

 ماورد را عامال هر  ر یثمت تا  شد عیتوز نمونه یاعضا  از نفر  153 ا یم در و طر  کرتیل  یانهیگز   5  فیط  قالب  در

 دهد. قرار یبررس

0.582

0.279

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7

عوامل درونی 

عوامل بیرونی

وز  
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رشاتۀ   ال یالتحصافار   جذب  بر   آ   یها مؤلفه  و  یدرون  عوامل  ،خبرگا   دگاهیاز د  ا یآ  :پژوهش  نخست  پرسش

 ؟است گذارر یثمت کار بازار در یآموزش مدیریت

 کار  بازار در یآموزش رشتۀ مدیریت   النیالتحصفارغ   جذب  شیافزا بر  رگذار یثأت یدرون عوامل . 6 جدول

 ی مورد بررس  یهاشاخص

 3=مبنا نیانگیم 

 t df sig  ۀآمار
اختالف 

 ن یانگیم 

 نانیسطح اطم

حد  

 ن ییپا

حد  

 بال 

 23/0 41/0 51/0 000/0 153 256/8 ی درون عوامل

 53/0 70/0 612/0 000/0 153 148/14 ال  یالتحصفار   ی عمل و  ی علم یهاتیقابل پرورش

  ۀ زیانگ و یعلم یۀروح تیتقو و  جادیا در ها دانشگاه تالش

 ا یدانشجو  و جامعه به یرسانخدمت
695/2 153 007/0 120/0 21/0 03/0 

 95/0 77/0 859/0 000/0 153 273/19 ی شغل یهامهارت با  یآموزش  یمحتوا  نیب تناسب جادیا

  با ا یدانشجو آشناکرد  یبرا یعلم  تیئه یاعضا تالش

 ۀرشت با  مرتبط یهاسازما  در امور انجام  ۀنحو و ندیفرا

 ال  یالتحصفار  یلیتحص

295/11 153 000/0 940/0 88/0 1 

 25/0 48/0 362/0 000/0 153 131/6 ی شغل یهافرصت  جادیا یبرا هاسازما  تالش

 44/0 66/0 549/0 000/0 153 452/9 یکاربرد  و ی علم یهاموزش آ یبرا مناسب ۀنیزم جادیا

 30/0 57/0 435/0 000/0 153 180/6 ها دانشگاه در یپژوهش و  ی علم مسائل  گرفتنت یاولو

  کار یروین تیترب در ی علم تیئه یاعضا مسمتر تالش

 جامعه ازینموردِ متخص ِ
582/4 153 000/0 237/0 34/0 14/0 

  و دانشگاه در دانشجو رشیپذ  ی فعل  تیظرف نیب تناسب جادیا

 کار بازار ی آت یازهاین
388/7 153 000/0 510/0 65/0 37/0 

 نیهمچنا و آزماو  ۀآمار بود مثبت به توجه با  ،یدرون عوامل ابعاد  همۀ  در  که  دهدنشا  می  6  جدول  جینتا 

 ساطح در جادول یبحران مقدار از ها شاخ  همۀ در شدهمحاسبه t یها آماره نکهیا به توجه با  و  نییپا   و  باال  حد

 جاذب  شیافازا  در  شادهییشناسا   عوامال  هماۀ  کاه  گرفات  جاهینت  تاوا یم  اسات،  بزرگتار   (96/1)  درصد  95

 .هستند رگذاریثمت کار بازار در ال یالتحصفار 
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رشاتۀ   ال یالتحصافاار   جاذب  بار   آ   یها مؤلفه  و  یرونیب  عوامل  ،خبرگا   دگاهیاز د  ا یآ  پژوهش:  دوم   پرسش

 است؟ گذارر یثمت بازارکار در یآموزش مدیریت

 کار  بازار در یآموزش رشتۀ مدیریت النیالتحصفارغ  جذب  بر مؤثر  یرونیب  عوامل . 7 جدول

 ی مورد بررس  یهاشاخص

 3=مبنا نیانگیم 

 t df sig  ۀآمار
اختالف 

 ن یانگیم 

 نانیسطح اطم

حد  

 ن ییپا

حد  

 بال 

 41/0 23/0 521/0 000/0 153 241/11 ی رونیب عوامل

 رشتۀ مدیریت  ال یالتحصفار  یهاکانو  ۀتوسع

  ی شغل تیهدا و ی اب یکار در ها آ   تیوتق و یآموزش

 ها سازما  توسط

425/15 153 000/0 659/0 57/0 74/0 

 ال یالتحصفار   نیب در یاب یکار فرهنگ جیترو

 ی آموزش رشتۀ مدیریت
175/2 153 030/0 133/0 01/0 25/0 

 60/0 42/0 510/0 000/0 153 616/10 یخصوص ی ابی کار ی هابنگاه ۀتوسع

 خصوص در اندازچشم سند در کال  یزیربرنامه

  و نظرموردِ مشاغل با ال یالتحصفار   تعداد تناسب

 ها آ   یبرا  شغل ینیبشیپ 

035/37 153 000/0 831/0 79/0 87/0 

  تعداد شیافزا  و ینیفرآکار فرهنگ داد رواج 

از   تیحما و یآموزش رشتۀ مدیریت در نا یفرآکار

 ها آ  

710/12 153 000/0 797/0 67/0 92/0 

 سازیادهیپ  در ییاجرا مشکالت کاستن از

  هاسازما  در اشتغال کال  یهابرنامه و  هااستیس

 ی دولت را یمد تیحما و

045/5 153 000/0 289/0 18/0 40/0 

 و آزماو  ۀآماار بود مثبات باه توجه  با   ،یرونیب  عوامل  ابعاد  همۀ  در  که  دهدنشا  می  7  ۀشمار  جدول  جینتا 

 درصاد  95  ساطح  در  جادول  یبحرانا  مقدار  از  شدهمحاسبه  t  ۀآمار  نکهیا  به  توجه  با   و  نییپا   و  باال  حد  نیهمچن

 آ  یها مؤلفاه و یرونایب عوامل یرگذاریثمت با  ا یگوپاسخ که بیشتر   گرفت  جهینت  توا یم  ،است  تر بزرگ  (96/1)

 یز یربرناماه  ،ا یام  نیاا  در  .اندبوده  موافق  کار  بازار  در  یآموزش  رشتۀ مدیریت  ال یالتحصفار   جذب  شیافزا  در

 یبارا شاغل ینایبشیپ و نظر موردِ  مشاغل  با   ال یالتحصفار   تعداد  تناسب  خصوص  در  ،اندازچشم  سند  در  کال 

 .دانندیم ابعاد ر یسا  از گذارتر ر یثمت را عدبُ نیا ا یپاسخگو دهدیم نشا  که است داشته را  نیانگیم  نیباالتر   ،ها آ 
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 یریگجهینت و بحث

 کاه  اساتداده  نشاا   جینتاا   ،آمدهدساتهب  یها شااخ   تیوضع  یبررس  و  یدرون  عوامل  یبندتیاولو  یبررس  در

 است.داده اختصاص خود به عدبُ نیا در  را  تیاولو  نیشتر یب  192/0  وز   با   کار  بازار  ازین  با   رشیپذ  تیظرف  تناسب

 از یآگااه (،118/0) یعملا و یعلما یهاا تیقابل  (،136/0)  شاغل  با   یآموزش  یمحتوا  تناسب  ،عامل  نیا  از  پس

 و یعلم یۀروح تیتقو (،067/0) یکاربرد و  یعلم  یها آموزش  (،103/0)  مرتبط  یها سازما   در  امور  انجام  ندیفرا

 مساائل  داد  باه  تیااولو  (،045/0)  جامعاه  ازینموردِ  متخص ِ  کار  یروین  تیترب  (،054/0)  یرسانخدمت  ۀز یانگ

 بیترتباه ،(024/0) یشغل فرصت جادیا یبرا پرورش و آموزش  تالش  و  (040/0)  ها دانشگاه  در  یپژوهش  و  یعلم

 یها مؤلفه  از  کیهر   ر یثمت  درخصوص  یگروهتک  t  آزمو   جینتا   نیهمچن  اند.داشته  را  تیاولو  نیکمتر   و  نیشتر یب

 :است لیذ شر  به کار بازر در یآموزش رشتۀ مدیریت ال یالتحصفار  جذب در ذکرشده

 در  جدول  یبحران  مقدار  از  ،38/7  با   برابر   آزمو   ۀآمار  ،کار  بازار  ازین  با  رشی پذ  تیظرف  تناسب  خصوص  در

 جاذب  بار   نظر ماوردِ  ۀمؤلفا  ،خبرگاا   دگاهیاد  از  کاهدهاد  نشاا  می  امار   نیا  که  بود  تر بزرگ  درصد  95  سطح

 بار   کاه  [24]  پوریزماان  جینتاا   با   جهینت  نیا  .است  گذارر یثمت  کار  بازار  در  یآموزش  رشتۀ مدیریت  ال یالتحصفار 

 ذکار  کاه [4] منادو بهره  یرضاوان  یدیساع  و  اسات  داشاته  دیکمت  کار  بازار  و  رشیپذ  تیظرف  نیب  تناسب  جادیا

 یاساتخدام آزماو  قیاطر  از یلیالتحصافاار  از پاس یتیترب علوم ۀرشت  ا یدانشجو  از  درصد  50  که  استکرده

 .اسات  راساتا هم  و  همساو  ،[18]  نگتو یهار  و  [13]  کامرا ییآقا   کربال  یها پژوهش  جینتا   و  اندشده  کار  شغولم

 ها ساازما   در  یوربهره  یارتقا   باعث  متخص   یروین  جذب  که  دندیرس  جهینت  نیا  به  خود  یها پژوهش  در  ها آ 

 آموزش تیمسئول ها دانشگاه ویژهبه و یآموزش مراکز  نکهیا به توجه با  ،گفت توا یم جینتا  نیا  نییتب  در  .شودیم

 را باازده نیشاتر یب تاا  انادباوده درصدد  هموارهاین مراکز    ،دندار  عهده  ر ب  را  ندهیآ  یانسان  یروین  از  یمیعظ  لیخ

 ینهادهاا   و  هاا ساازما   نیا  شتر یبهرچه  یوربهره  باعث  که  دنگمارب  یآموزش  یکارها   ر ب  را  یکسان  و  دنباش  داشته

 یکاف  تخص   داشتن  ،خبرگا   دگاهید  از  که  شد  مشخ   شدهانجام  یها یبررس  با   نیبنابرا  ؛شوند  ها آ   مرتبط با 

 کاار  باازار  وارد  خاود  تخص   قیطر   از  که  بدهد  را  امکا   نیا  ال یالتحصفار   به  تواندیم  یآموزش  یها طهیح  در

 .شوند

 یبحرانا مقادار از 27/19 با  برابر  آزمو  ۀآمار ،یشغل یهامهارت  با  یآموزش  یمحتوا  تناسب  خصوص  در

 جذب  بر   نظر موردِ  ۀمؤلف  ،خبرگا   دگاهید  از  که  دهدنشا  می  امر   نیا  که  بود  تر بزرگ  درصد  95  سطح  در  جدول

 مندبهره و  یرضوان  یدیسع جینتا  با   جهینت  نیا  .است  گذارر یثمت  کار  بازار  در  یآموزش  رشتۀ مدیریت  ال  یالتحصفار 

 دانشگاهی هایآموخته  میا   دنر یگیم  جهینت  که [25]  یشکر  و  محمد ملک  پژوهش  جینتا   با   و  دارد  یهمخوان [4]

 کربال پژوهش جینتا  با  نیچنهم .است رهمسویغ د،ندار وجود یدارمعنا  ارتباط کار بازار  نیازهای  و  التحصیال  فار 

 ،اندشاده جاذب خاود ۀرشات با  مرتبط مشاغل در  ال یالتحصفار   از  درصد  54  داد  نشا   که  [13]کامرا     ییآقا 

 است.همسو  حاضر  پژوهش با  ز ین [14] یاریبخت و یدختیب امین پژوهش جینتا  .دارد یخوانهم

 درصاد 95 ساطح در جدول یبحران مقدار از 14/14 با  برابر  آزمو  ۀآمار یعمل و یعلم  یهاتیقابل  عدبُ  در

رشاتۀ   ال یالتحصافار   جاذب  بار   نظر ماوردِ  ۀمؤلف  ،خبرگا   دگاهید  از  که  دهدنشا  می  امر   نیا  که  بود  تر بزرگ
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 پارسونز   و  [13]  کامرا   ییآقا   کربال  پژوهش  جینتا   با   جهینت  نیا  که  .است  گذارر یثمت  کار  بازار  در  یآموزش  مدیریت

 یخادمت  زهیاانگ  بار   یکاار  فرآیندهای  نمود   مهارتی  و  علمی  نکهیا  خصوص  در  [19]  براو   و  [20]  جیبر برود  و

 و  امیریصاالحی  پاژوهش  جینتاا   باا   نیهمچنا  .باشادیم  همسو  دارد،  اثر   مشاغل  در  انها   یگمار  کار  به  و  مدیرا 

 ریزیبرناماه  و  مادیریت  دانشجویا   علمی  سطح  که  دادند  نشا   خود  پژوهش  در  آنا   .است  همسو  [8]  همکارا 

 .اساتبوده مؤثر  مرتبط مشاغل به ها آ  جذب در کمتری میزا  به  آموزشی  هایشیوه  و  بیشتر   میزا   به  فرهنگی

 یر یادگیا و  یاددهی  یها تیفعال  بر   تیر یمد  ،یآموزش  یز یربرنامه  و  تیر یمد  ،گفت  توا یم  پرسش  نیا  نییتب  در

 گاهدیاد  از  و  اسات  راتییاتغ  نیاا  تحقاق  زا یام  یابیاارز  و  رنادهیادگی  رفتار  در  مطلوب  راتییتغ  جادیا  منظوربه

 اشاتغال جادیا یبرا یمناسب یراهکارها  توانندیم یعلم یها تیقابل داشتن با  رشته  نیا  ال ِیالتحصفار   خبرگا ،

 .اسات رهمساویغ [4] منادبهره و یرضوان یدیسع یها افتهی با  حاضر  پژوهش .دهند ارائه یآموزش یها طهیح  در

 جاذب  در  یشاتر یب  نقاش  یعملا  یهاا تیقابل  باهنسبت  یعلم  یها تیقابل  که  دادند  نشا   خود  پژوهش  در  آنا 

 منظار   از  را  یآموزشا  تیر یماد  ز یان  ورسیاا  امیالیو  نیکال  چنانکه  ؛دندار  یآموزش  رشتۀ مدیریت  ال یالتحصفار 

 تیر یماد در یعلم یتئور تیماه و اخال  ارزش، همچو  یمیمفاه است معتقد و داده قرار  یبررس  مورد  یفلسف

 کاه  ساتا  یارشاته  یآموزشا  رشتۀ مدیریت  نکهیا  به  توجه  با   ز ین  خبرگا   دگاهید  از  .دندار  یمهم  نقش  یآموزش

 ،را یماد دیاد از و  دارد  یکمتار   نقاش  آ   در  یعملا  یهاا تیقابل  است،  مربوط  یعلم  یراهبردها   ۀارائ  به  شتر یب

 .شوندیم کار بازار جذب بهتر  و شتر یب ،دنباش داشته رشته نیا در یعلم تخص  که یکسان

 در  امووور  انجام   ۀنحو  و  ندی فرا  با  انی دانشجو  آشناکردن  یبرا  یعلم  تیئه  یاعضا  تالش  خصاوص  در

 جدول یبحران مقدار از و  29/11  با   برابر   آزمو   ۀآمار  ،النیالتحصفارغ   یلیتحص  ۀرشت  با  مرتبط  یهاسازمان

 جاذب  بار   نظر ماوردِ  ۀمؤلفا  ،خبرگاا   دگاهیاد  از  کاه  دهدنشا  می  امر   نیا  که  بود  تر بزرگ  درصد  95  سطح  در

 یاریبخت و یدختیبامین  جینتا  با   جهینت  نیا  .است  گذارر یثمت  ،کار  بازار  در  یآموزش  رشتۀ مدیریت  ال یالتحصفار 

 جاذب در توانادیم یلیتحص ۀرشت با  متناسب یها شغل و  کار  ندیفرا  با   ا یدانشجو  آشناکرد   معتقدند  که  [14]

 .دارد یخوانهم ،باشد گذارر یثمت کار بازار در ها آ 

 مقادار  از  45/9  باا   برابار   آزمو   ۀآمار  ،یکاربرد  و  یعلم  یهاآموزش  یبرا  مناسب  ۀنیزم  جادی ا  ۀمؤلف  در

 بر نظر موردِ ۀمؤلف ،خبرگا  دگاهید از که  دهدنشا  می  امر   نیا  که بود  تر بزرگ  درصد  95  سطح  در  جدول یبحران

 و  یرضاوان  یدیسع  جینتا   ا ب  جهینت  نیا  .است  گذارر یثمت  کار  بازار  در  یآموزش  رشتۀ مدیریت  ال یالتحصفار   جذب

 اسات،  ال یالتحصفار   رد  شدهمشاهده  یها نق   از  یکی  نامناسب  یها آموزش  افتیدر  ندمعتقد  که  [4]  مندبهره

 یها دوره بود مؤثر  بر یمبن [20] جیبر برود و پارسونز  ،[18] نگتو یهار پژوهش جینتا  با   نیهمچن  .دارد  یخوانهم

 است. همسو ،افراد یاحرفه ۀتوسع و جذب در یشآموز

 در جامعووه بووه یرسووانخدمت ۀزیوو انگ  و  یعلموو   یووۀروح  تی تقو  یبرا  هادانشگاه  تالش  خصاوص  در

نشا  امر  نیکه ا بود تر بزرگ درصد 95 سطح در جدول یبحران مقدار از 69/2 با  برابر  آزمو   ۀآمار  ،انی دانشجو

 کاار  باازار  در  یرشاتۀ مادیریت آموزشا  ال یالتحصفار جذب    بر نظر  موردِ  ۀمؤلف  ،خبرگا   دگاهید  از  که  دهدمی
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 ها دانشاگاه  یها رسالت  از  یکی  نکهیا  بر   یمبن  [14]  یاریبخت  و  یدختیبامین    جینتا   با   جهینت  نیا.  است  رگذاریثمت

 .باشدیم همسو ،است ال یالتحصفار  در یرسانخدمت یۀروح تیتقو

 ۀآماار ،جامعووه ازیوو نموردِ متخصووصِ کار یروین تیترب در یعلم تیئه یاعضا مستمر تالش عادبُ  در

 از کاه دهادنشاا  میامار    نیاکه ا  بود  تر رگبز   درصد  95  سطح  در  جدول  یبحران  مقدار  از  58/4  با   برابر   آزمو 

 نیا .است رگذاریثمت کار بازار در یرشتۀ مدیریت آموزش ال یالتحصفار جذب  بر نظر موردِ ۀمؤلف ،خبرگا   دگاهید

 [10]  همکارا   و  یرضوان  یدیسع  پژوهش  ۀجینت  با   و  است  همسو  [14]  یاریبخت  و  یدختیبامین    جینتا   با   جهینت

 در هرگاز  ،ها یتوانمناد ر یساا  و کاار بازار  ازهایین  با   ییآشنا   مقدمات  ،ال یالتحصفار   دگاهید  از  بودند  معتقد  که

 است. همسور یغ ،نبوده فراهم دانشگاه

 مقادار  از  18/6  باا   برابار   آزماو   ۀآمار  ،هادانشگاه  در  یپژوهش  و  یعلم  مسائل  دادن بهتی اولو  ۀمؤلف  در

 برنظر موردِ ۀمؤلف ،خبرگا  دگاهید از که  دهدنشا  میامر    نیکه ا بود  تر بزرگ  درصد  95  سطح  در  جدول یبحران

 و  یدختیاباماین    جینتاا   با   جهینت  نیا  .است  رگذاریثمت  کار  بازار  در  یرشتۀ مدیریت آموزش  ال یالتحصفار جذب  

 داد سااو  و یصصااخت و یعلماا یااۀبن تیااتقو در را یپژوهشاا و یعلماا مسااائل تیااارجح کااه [14] یاریاابخت

 است. همسو ،داندیم مؤثر  ینیفر آکار و اشتغال جادیا سمتبه ال یالتحصفار 

 در  جادول  یبحرانا  مقدار  از  13/6  با   برابر   آزمو   ۀآمار  ،یشغل  فرصت  جادی ا  یبرا  هاسازمان  تالش  عدبُ  در

جاذب   بار نظر  ماوردِ  ۀمؤلفا  ،خبرگاا   دگاهیاد  از  کاه  دهادنشاا  میامار    نیکه ا  بود  تر بزرگ  درصد  95  سطح

 و یرضوان یدیسع پژوهش جینتا  با  جهینت نیا .است رگذاریثمت  کار  بازار  در  یرشتۀ مدیریت آموزش  ال  یالتحصفار 

 یمنفا  کاامالً  را  اشاتغال  درجهات  دانشاگاه  سازینهیزم  ،مذکور  ال یالتحصفار   نکهیا  خصوص  در  [4]  همکارا 

 هرگاز   الزم،  موارد  ر یسا   و  کار  بازار  ازهایین  با   ییآشنا   مقدمات  که  دارندیم  ابراز  مطلق  تیاکثر   و  ندکنیم  میترس

 و یهمکاار نکاهیا بر  یمبن [14] یاریبخت و یدختیب جینتا  با  نیهمچن .است  رهمسویغ  ،نبوده  فراهم  دانشگاه  در

 یهاا دوره بهباود  یبارا  یز یربرناماه  در  یورا فنا  و  قااتیتحق  علاوم،  وزارت  و  پرورش  و  آموزش  وزارت  یهماهنگ

 پاپرت پژوهش جینتا  با  و همسو بوده، گذارر یثمت یتیر یمد یها ستپُ در ال یالتحصفار   جذب  بر   یآموزش  تیر یمد

 ها ساازما   در  افراد  گیریکاربه  و  استخدام  که  دیرس  جهینت  نیا  به  خود  پژوهش  در  پاپرت  ،است  رهمسویغ  [21]

 در  .یایاجرا  یها ساازما   نه  ،دارد  گزینش  در  کنندهشرکت  افراد  خود  انگیزۀ  و  الزم  هایانگیزه  داشتن  به  بستگی

 وز  نیکمتار  یدارا لیاذ ۀمؤلفا کاه حاضار  پاژوهش جینتا  و شدهانجام یها یبررس به  توجه  با   جینتا   نیا  نییتب

 در یدانشاگاه ال یالتحصافار  آماار یفزونا به توجه با  که  کرد  ذکر   نیچن  توا یم  ،دبو  ها شاخ   ر یسا   بهنسبت

 لیاخ  نیاا  کارگیریباه  توا   گذشته  همچو   گر ید  ،پرورش  و  آموزش  ازجمله  ها سازما   ،یآموزش  رشتۀ مدیریت

 حااکم کشاور بار  گذشاته چندساال یطا کاه یاقتصااد رکود به توجه با  زیرا ؛ندارد را ال یالتحصفار   از  میعظ

 و آماوزش گار ید و هکارد دایپ کاهش دیجد یروین کارگیریبه و جذب یبرا شدهدادهاختصاص  ۀبودج  است،هشد

 جاذب  آ   رباطیذ  یها ارگا   و  سازما   نیا  در  یدانشگاه  ال یالتحصفار   نیشتر یب  که  گذشته  همچو   پرورش

 یروین کارگیریبه در یسع شتر یب ،کند  جذب  دیجد یروین  هم اگر   و  کند  جذب  دیجد  یروین  تواندینم  ،شدندیم
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 یساازادهیپ  دنباال  به  هنوز  ها سازما   ر یسا   و  پرورش  و  آموزش  ،را یمد  دگاهید  از  حال  نیا  با   اما   ؛دارد  متخص 

 هستند. کشور سطح در کردهلیتحص یروها ین اشتغال مشکل حل به کمک و جذب در خود رسالت

 یز یربرنامه ۀمؤلف که شد مشخ  ،یبررس مورد یارها یمع وز  یبررس در و یرونیب عوامل لیتحل جی نتا در

 نیاا از پاس .اساتداده اختصاص خود به عدبُ نیا در را تیاولو  نیشتر یب  243/0  وز   با   اندازچشم  سند  در  کال 

 رواج  ،(162/0)  یخصوصا  یابیاکار  یهاا بنگاه  ۀتوساع  ،(218/0)  ال یالتحصافار   یها کانو   ۀتوسع  ۀمؤلف  ،عامل

 ،(058/0) (ینیفر آکاار) یابیاکار فرهناگ جیترو و (057/0)  یدولت  را یمد  تیما ح  ،(079/0)ی  نیفر آکار  فرهنگ

 .اندداشته را تیاولو نیکمتر  و نیشتر یب بیترتبه

 جااذب باار  یروناایب عواماال یها مؤلفااه از کیااهر  ر یثمتاا خصااوص در یگروهتااک t آزمااو  جینتااا  نیهمچناا

 است: لیذ شر  به کار بازر در یآموزش رشتۀ مدیریت ال یالتحصفار 

 در  هوواآن  تیوو تقو  و  یآموزشوو   رشتۀ موودیریت  النیالتحصفارغ   یهاکانون  ۀتوسع  ۀمؤلف  خصوص  در

 95 ساطح در جادول یبحران مقدار از 42/15 با  برابر  آزمو  ۀآمار  ،هاسازمان  توسط  یشغل  تی هدا  و  یابی کار

رشتۀ    ال  یالتحصفار جذب   بر نظر  موردِ  ۀمؤلف ،خبرگا   دگاهید  از که  دهدنشا  میامر    نیکه ا بود  تر بزرگ  درصد

 ددنامعتق  که  [10]  همکارا   و  یرضوان  یدیسع  جینتا   با   جهینت  نیا  .است  رگذاریثمت  کار  بازار  در  یمدیریت آموزش

 همسو ،است گذارر یثمت ال یالتحصفار   اشتغال  برروی  ،ییدانشجو  هایتشکل  در  تیعضو  و  ییدانشجو  کار  داشتن

 .باشدیم

 باا  برابر  آزمو  ۀآمار ،یآموزش رشتۀ مدیریت النیالتحصفارغ  نیب در یابی کار فرهنگ  جی ترو  ۀمؤلف  در

 ،خبرگاا   دگاهیاد  از  که  دهدنشا  میامر    نیکه ا  بود  تر بزرگ  درصد  95  سطح  در  جدول  یبحران  مقدار  از  17/2

 جینتاا  باا  جهینت نیا .است رگذاریثمت کار بازار در یرشتۀ مدیریت آموزش  ال یالتحصفار جذب    بر نظر  موردِ  ۀمؤلف

 نگاارش در ینیفر آکااار و یابیااکار فرهنااگ جیتاارو و یشااغل ۀمشاااور باار یمبن [12] یآبادعیشااف و یاحمااد

 .باشدیم همسو ،است گذارر یثمت یابیکار مهارت و کار بازار بهنسبت ال یالتحصفار 

 ساطح در جادول یبحران مقدار از 61/10  با   برابر   آزمو   ۀآمار  ،یخصوص  یابی کار  یهابنگاه  ۀتوسع  عدبُ  در

 ال یالتحصافار جذب  بر نظر موردِ ۀمؤلف ،خبرگا  دگاهید  از  که  دهدنشا  میامر    نیکه ا  بود  تر بزرگ  درصد  95

 از  یکی که [14] یاریبخت و یدختیبامین  جینتا  با  جهینت نیا .است  رگذاریثمت کار  بازار  در  یرشتۀ مدیریت آموزش

 است. همسو ،دانندیم یابیکار یها بنگاه ۀتوسع را یدانشگاه ال یالتحصفار  یکاریب بحرا  حل یراهکارها 

 بووا  النیالتحصوو فارغ   تعووداد  تناسووب  خصووو   در  اندازچشم  سند  در  کالن  یزی ربرنامهخصوص    در

 ساطح در جدول یبحران مقدار از 03/37 با  برابر  آزمو  ۀآمار ،هاآن یبرا شغل ینیبشیپ و  نظرموردِ  مشاغل

 ال یالتحصافار جاذب  بر نظر موردِ  ۀمؤلف  ،خبرگا   دگاهید  از  که  دهدنشا  میامر    نیکه ا  بود  بزرگتر   درصد  95

 بار یمبن [4] همکاارا  و یرضوان یدیسع جینتا  با  جهینت نیا .است رگذاریثمت کار بازار  در  یرشتۀ مدیریت آموزش

 است. همسو ،اندشده کار به مشغول یدولت یاستخدام هایآزمو  قیطر  از افراد از درصد 50 از شیب نکهیا
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 و  یآموزشوو   رشتۀ موودیریت  در  نانی فرآکار  تعداد  شی افزا  و  ینی فرآکار  فرهنگ  دادنرواج  ۀمؤلف  در

امر  نیکه ا بود تر بزرگ درصد 95 سطح در جدول یبحران مقدار از 71/12 با  برابر  آزمو  ۀآمار  ،هاآن از تی حما

 کار بازار در یرشتۀ مدیریت آموزش ال یالتحصفار جذب  بر نظر موردِ ۀمؤلف ،خبرگا  دگاهید از که دهدنشا  می

 .دارد یخوانهم [14] یاریبخت و یدختیبامین  جینتا  با  جهینت نیا .است رگذاریثمت

 در اشووتغال کووالن یهابرنامووه و هااسووتیس سازیادهیپ  در  ییاجرا  مشکالت  کاستن از  خصوص  در

 درصاد 95 ساطح در جادول یبحرانا مقدار از 04/5 با  برابر  آزمو  ۀآمار ،یدولت رانی مد تی حما  و  هاسازمان

رشاتۀ   ال یالتحصافار جاذب    بار نظر  ماوردِ  ۀمؤلف  ،خبرگا   دگاهید  از  که  دهدنشا  میامر    نیکه ا  بود  تر بزرگ

 یبازنگر  بر یمبن [14] یاریبخت و یدختیبامین   جینتا   با   جهینت  نیا.  است  رگذاریثمت  کار  بازار  در  یمدیریت آموزش

 در یآموزشا رشاتۀ مادیریت ال یالتحصافار  جاذب بار  پارورش و  آماوزش  را یمد  انتصاب  و  انتخاب  ۀنامنییآ

 است. همسو [18] نگتو یهار جینتا  با  نیهمچن و یتیر یمد یها ستپُ
 شانهادیپ  ،یآموزش  رشتۀ مدیریت  ال یالتحصفار   اشتغاال  بر   مؤثر   عوامل  از  یادیز  تعداد  ییشناسا   به  باتوجه

 و  هیاته  منظورباه  ،آماوزش  و  تیاترب  و  میتعلا  ۀحوز  اندرکاردست  را یمد  و  مرتبط  یها سازما   که همۀ  شودیم

 تیاظرف کاه شاودیم شانهادیپ نیهمچن .کنند کوشش و یز یربرنامه ،اشتغال ۀنیزم در ر یفراگ طر   کی  یاجرا

 یمجوزهاا  شود؛ نییتع مناطق و کشور سطح در متخص  یروین به کار بازار ۀندیآ ازین براساس دانشجو  رشیپذ

 منطقاه یشاغل یها فرصات و مکا  و زما  طیشرا با  متناسب و یموقت دانشگاه  در  یآموزش  تیر یمد  ۀرشت  جادیا

 یباازنگر  یعملا تجارب  کسب  و  یآموزمهارت  سمت  به  یآموزش  رشتۀ مدیریت  دروس  یها سرفصل  ؛باشد  ر یمتغ

 اساتادا  از شاود؛ میتنظا رشاته باا  مرتبط مشاغل احراز طیشرا با  یآموزش رشتۀ مدیریت دروس  سرفصل  ؛شود

بارای  ژهیاو التیتساه  ؛شاود  اساتفاده  ،کننادیم  تیتقو  ا یدانشجو  در  را  ینیکارآفر   یۀروح  که  دلسوز  و  باتجربه

 یهاا ساازما   مانناد  یردولتایغ  ینهادهاا   یها یتوانمناد  از  ؛شاود  فاراهم  دورافتاده  و  محروم  مناطق  خدمت در

 دولات ؛شاود استفاده  ال یالتحصفار   اشتغال  یبسترساز  منظوربه  ،ا یبندانش  یها شرکت  و  ها NGO  ،ینیکارآفر 

 در   یآموزکار  یعمل  یها دوره  یبرگزار  ؛کند یز یربرنامه  نهیزم  نیا  در  ینیکارآفر   مراکز   جادیا ی وسازفرهنگ  یابر 

 ز یان یآموزشا رشاتۀ مادیریت ال یالتحصافار  ۀدورا یاپا  مدرک   تمیید  یبرا  مدارس  و  پرورش  و  آموزش  ادارات

 شود. واقع مؤثر  الزم یها مهارت کسب نیهمچن و ال یالتحصفار  جذب شیافزا در تواندیم
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 ی هنر یهارشته  در   یآموزمهارت یهاوهیش  و هنر  و اقتصاد   ه بارابطدر   یادداشت ی

 *پورن محسن کیها

 ، زاهدان، ایران دانشگاه سیستان و بلوچستان ،مربی گروه حفاظت و مرمت آثار باستانی 

 چکیده 
کارگیری فنون و برخی ابزار موور  بههای  سو شیوهیکاز  نماید؛میهای هنری امری سهل و ممتنع  آموزشِ رشته

موضوع، ارزشمندی شِیء    یگِر ر سویۀ  امری آسان و    ،های هنری که منجر به تولید شِیء شو استفا ه  ر رشته

به توان و مهارتِ تولیدکننده  ر استفا ه از ابزار و البته وابسته ،تولیدشده که آن را  ر سطح اثری هنری قرار  هد

پرسشِ اصلی آن است که جایگاه  انشوگاه  کند.ذوق، ایده و خالقیت است که یک ابزارمند را به هنرمند بدل می

هایی  ر این آیا صِرفِ آموزشِ ابزارمندی و صَرفِ هزینههای فرعی این است که شو پرسکجاست؟  فرایند   ر این  

گذاری تلقوی تواند  ر نگاه کالن نووعی سورمایهکر   ر این آموزش میهزینه  کند؟ آیا کفایتِ موضوع می  ،ارتباط

 ه ازقبیولِ  انشوگاهِنگر  ر تعریو  شصیویت و ماهیوت و مرموریوتِ  انشوگا ؟ بدیهی است رویکر هوایِ کولشو 

محور  ر جوذ  و تولیود ثوروت و جایگواهِ  انشوگاه و نسوبتِ آن بوا پاسو ِ تقاضوا محوور و  پژوهشمحور،  آموزش

سوزایِ هنور و آثوار بجایگاه، تووان و نقوش    ،غفلت استمور البته آنچه عمومًا    گفته مؤثر است.پیشهای  پرسش

البتوه عی، سیاسوت و ا موتجا عموومی وبصش  ر ابعوا  فرهنو  وحودت  هدفمند،ای پویا،  هنری  ر ایجا  جامعه

های نقوش را  ر تجربوه ایون جایگواه وتوا آن است  پژوهش حاضر بر  ی و اقتیا  است.کارآفرین بازگشت سرمایه،

 راست این ارتباط و نتایج حاصل را نشان  هد.خطوطِ سر برخی و بررسی کند موفق و سرآمد 

 اقتیا  هنر.پذیری، کارآفرینی، اشتغال  آموزشِ هنر، : یدیکل یهاهواژ

 مقدمه 

اساسًا مفهومِ هنر از مفاهیمی است که همپای تاری  تفکور،  ر حیوات آ موی هموواره حدوور  اشوته و یکوی از 

اسوت. هرننود کوه ورزی  ر میوان آ میوان بو ههایِ فلسفی  ر بدو پیدایشِ اندیشوهها و پویشنصستین پرسش

هوای های فکوری اسوت؛ اموا پژوهشیافتن جریانها پیشتر از سامانهای حدورش  ر زیست انسانی، هزارهنشانه

هایِ انسوانی  ر  هد که مواجهه با این موضوع، فهم و مرا  از آن و اطالق اثِر هنری به برساختهتاریصی نشان می

نتیجۀ نگاهِ کارکر یِ اثر بوو ه و هموین زاویوۀ   ،جوه اختالفهای متفاوت، اختالفاتی  اشته و برخی از این و وره

 است.توجه کر ههنر را موضوعی قابل  ید، آموزشِ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 m.keyhanpoor@arts.usb.ac.irنویسنده مسئول:  *
 1400خرداد  27تاریخ پذیرش:   1400خرداد  23تاریخ دریافت: 
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ویژه از عیر رنسانس به این سو که مفهوم نبوو   ر آفورینشِ به  تاری ،   ر سراسر هر نند که آموزشِ این مهارت  

اموروزین ذیول عنووان هنور و   ۀشدپذیرفته  اما بسیاری از موار ِ  بررسی است؛قابل  شد،افزو ههنری نیز به آن    اثر 

به وقوع  یمیال  20 ۀ ر سد ،ترین تغییرات  ر این راستا محیول سه قرن اخیر است و نهایتًا بزرگ  ،انتظار از آن

 ر کنوار   ،بوه هور رویهمراه آن اسوت.    یهای فراوانها و جدلپیوست که هنوز از این عرصه خارج نشده و بحث

ها آمووزش های آکا میک پیوسته و  ر  انشوگاهرشتهجرگۀ های بشری، هنر نیز به و  انشها  حرفهآموزشِ سایر  

همپوایِ سوایِر   ،و آگواهی بشوری   صِورفاز  انوشِ  ۀ لیل فار  از تفاوت مواهویِ ایون حووزهمین؛ بهشو می ا ه

موور  ماهیوت نیوز   ها از ایونتمامی مصتیات مور  انتظار از سایر رشوتهگیر  و  ها مور  بررسی قرار میتصیص

لحاظ همین تفاوت  ر به همین نوع نگاه و انتظار است. ۀزایید  ،های موجو ای از نالشرو پارهازاین؛  پرسش است

اصطالح هنرآموز و نیز محیوالتی که  ر ایون سواحت پدیود بهنیرویِ متصیص و    موضوع، اساسًا آموزشِ  ماهیتِ

 .قرار گیرندتوانند از نند زاویه مور  بررسی می ،آیندمی

هوا و های اجتماعی همگام با علوم  یگر و متورثر از مبوانی فلسوفی آناندیشه یعلم هایپایه ، ر قرن هفدهم

 ،قرن هجدهم که  وران بلو   انش اجتماعی است.  ر استقراء و قیاس مستحکم شد های علمیِکارگیری روشبه

علم اجتماعی اعالم استقالل کر  و مکاتب بسیاری را پدید آور .  انوش  ،اصل  و  رکر   گرایی رشد بیشتری  عقل

تورثیر آن بوو ه و بوا کموی تورخیر زموانی تحتهموواره  ،های علوم اجتمواعییکی از شاخه عنوانبهاقتیا ی نیز 

حووزۀ شودن مباحوث اقتیوا ی از خارجپوس از  وجو آمده  ر این علوم را پذیرفته است.  ههای بها و روشبینش

رسومًا ایون شواخه از  انوش  میال ی    18 وم قرن  نیمۀ  میال ی،  ر    17 انشگاه  ر قرن  عرصۀ  کلیسا و ورو  به  

 عنوان علمی مستقل و رسمی معرفی شد.بهتوسط آ ام اسمیت 

از  ایجانبهتوان تعری   قیق و همهمی  به  شواری  این عرصه معتقدند  نظرانِاز پژوهشگران و صاحب  بسیاری

 .3 ،ها تعاری  کالسیک .2تعاری  اولیه، . 1 ۀ ستنهار  را  ر شدهمطرح  ِیتعار وجو نیا با  ،کر  ارائه اقتیا علم 

« معرفوی و 1عنوان »علوم اقتیوا بهه امروز چآناما اند؛ بندی کر هطبقه تعاری  مدرن .4 و ها کتعاری  نئوکالسی

اقتیوا ی و  ر ابعوا    های گوناگونِهای علمی که  ر زمینهای از نظریهشو ، عبارت است از مجموعهشناخته می

اقتیوا  سیاسوی، اقتیوا  ماننود  مطورح شوده و بوا عنواوینی   پر ازان اقتیا یمصتل ، توسط متفکران و نظریه

ر ، اقتیا  ریاضی، اقتیا سنجی، اقتیا  پوولی، اقتیوا  فرهنگوی و نظوایر آن اجتماعی، اقتیا  کالن، اقتیا  خُ

 .[1] استیافتهنمو  

 ،هوا سوایر علووم و حوزهای بوا  وم قرن بیستم به شکل فزاینودهنیمۀ  این روند، علم اقتیا  مدرن از  ا امۀ   ر  

 ،یاسویس  علوم   مانند  ییها تصیص  با   بی ر ترکرا    یمتفاوت  اریبس  یکر ها یرو  وای برقرار کر   ارتباطات بینارشته

 یاریبسو واژگوان و دیوافزایموضووع م اتیا ب گسترشِ بر  عتًایکه طب یستیعلوم ز یو حت یشناسروان  ،یمهندس

ای کوه رسد.  و حوزهنظر میبهتر   ر این میان پیوند اقتیا  و هنر کمی خاص  اما  ر پیش گرفت؛    ،آور یم  دیپد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1  . economics 
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یکودیگر  بور مثبوت بسویاری  ثیرات  رتوتواننود  تر میاما با نگاهی  قیق  ،نظر برسندبهشاید  ر نگاه اول غیرمرتبط  

 .باشند اشته

عموموًا هنوروران   -کوتواه  ر یونوانای  جز  ورهبوه–رنسوانس   ورۀ  لحاظ تواریصی و براسواس شوواهد، توا  به

اموا از ؛ ابزارمندانی هستند که استعدا شان  ر حدو  کارهای صنعتی و  ر خدمت قدرتمندان  ینی و  نیوی بو 

مستقل که توان تولید ثروت به شکل فور ی و حتوی کوارآفرینی بورای  هنرمند به معنای شصییتِ  ،عیر نوزایی

 مووا  وتهیوۀ طورح توا  مرحلوۀ  از  خو   نابغه بو . او که    آنِژمیکل  ،ین تغییر مطرح شد و نما  ا  ،را  اراست   یگران

و بوه  هنری تعریو  کور جامعۀ  کر ، جایگاهی  یگرگونه برای هنر ومیالح و اجرای اثر را مدیریت و نظارت می

 ا ن یا ا امه ر انتصا  نوع سفارش و تا حدی پیش رفت که حتی    ماجراو    [2]  کر   جدا  صناعتاز  نوعی هنر را  

جهت  رهای هنری از این زمان به بعد آموزش شاخهتقریبًا  گرفت. ا ن به یک پروژه او تیمیم نهایی را میپایان

فراوان از حدو   ۀلحاظ تنوع و عرضبهو هنر و اثر هنری   های هنرمندان( وار  شدکسب  رآمد به مدارس )کارگاه

 کاالی لوکس خارج شد و  ر اختیار همگان قرار گرفت.

هنر تا حدو  یک قرن اخیر به کلی متفاوت از این معانی   از  مرا   ،رانیا  ینیسرزم  گسترۀویژه  ر  به ر شرق و  

ابوزار   ،شووندمی  اثور هنوری نگریسوته  ۀهایی که اموروزه بوه  یودو  ر مفهوم کلی بسیاری از برساخته  استبو ه

هایی  ر  ست است که برخوی از ایون کاالهوا همچوون فورش و است. اگرنه گزارشبو همر م  روزمرۀ  کارکر ی  

ایرانوی کمتور میوداقی جامعوۀ  اما  ر    است،گرفتهنظر غربیان قرار میمدعنوان آثار ارزشمند  بههای خاص  پارنه

نام صنایع  ستی و هنرهای صناعی یوا با  هها که امروزلیدی آنتوشیوۀ حال آثار و عین رتوان برای آن یافت.  می

ای از تووجهی کوه واقع بصوش عموده رو    بو ندذکر  قابلالتجاره  عنوان مالبهشوند، همواره  کاربر ی شناخته می

ذکر است که بهالزم  است.بو هاز این  ست تولیدات    ،عنوان گر ش مالی  ر علم اقتیا  منظور نظر استه بهامروز

 نگارگری و خوشنویسی است. ،آراییاین موضوع امری به کلی جدای از تولید آثاری نون کتا 

معموواری و  .هنوور بووه شووکل کوواربر ی، وجهووی از زیبووایی را نیووز موودنظر  ار  ، ر بصووش  یگووری از موواجرا

هوای گویوا بناهای اسوالمی را بوه موزهاسالمی، نمایش ذوق هنر بو ه که   ر  ورۀ  ویژه  بهنگارهای مصتل   ونقش

؛ [3]  استبو ههای فنی  های ما تجلی همبستگی هنر، صنعت و تواناییبافتهتو سایر  سفرش  است.  کر هتبدیل  

و حتی آثار تولیدی  ر محتووای صونایع  سوتی  ر  و   استکلی  ستصوش تغییرات شدهبهاین روابط  ه  مروزاما ا

های تولیودی سونتی اسوت و توسوط تولیدکننودگان  ر شیوهبازماندۀ آنچه   -1   شوندارائه می  بستر کلی تولید و

هرننود سواختاری آثواری کوه    -2  ؛شوندتا تولید و ارائه  یده می  سنتی از آموزش  کامالًمراکز تولیدی به شکل  

سنتی و   ۀهای آکا میک و تلفیق شیولحاظ نوع نگاه تولیدکننده با آموزشبه  اما   ،سنتی  ارند  محیوالتمشابه با  

 شوند.تجاری شناخته میهنری و عنوان کاالهای به هنری و نگاه نو

هنری، نواگزیر از مواجهوه بوا عنووان بررسی جایگاه علم اقتیا  و ارتباط آن با مفهوم و فعالیت روند  ا امۀ   ر  

است  «فرهن  اقتیا »تر  ر علم اقتیا  یعنی بندی بزرگ»اقتیا  هنر« هستیم. اقتیا  هنر بصشی از یک طبقه

خودمات و   ،هوا ای از فعالیتفرهنگی است کوه طیو  گسوتر ههنرها، صنایع خالق و میراث  ۀکه شامل سه حوز

های ای از علم اقتیا  است کوه جنبوهشاخه ،هنر ذیل عنوان اقتیا  فرهن  یا قتاشو . محیوالت را شامل می
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 1980کنود. ایون رونود از سوال هوای هنوری را مطالعوه میمندی از آثوار و فعالیتاقتیا ی خلق، توزیع و بهره

 اقتیوا  نها هوای فرهنگوی)سینما، کتا ، نشریات، انتشوار موسویقی، بوازی و...( و    مطالعات  ر صنایع فرهنگی

 . ا  ها و بناهای تاریصی( را نیز مدنظر قرارها، کتابصانه)موزه

توانود  ر میاوالً  کوه  شوو   میهایی اشواره  طور خاص به شویوهبه  گوییم،سصن میهنگامی که از اقتیا  هنر  

 مور ثانیًا به ترویج آن هنر  ر سطح جامعه کمک کند. البته  ؛رساندیاری  به هنرمند  ،معاشامرارِشناساندن اثر و  

صوورت تئوریوک  ر ایون زمینوه صوورت بهکوه    هستند  هاییپژوهشو آن    توان برای آن قائل شدمی  نیز سومی  

هموۀ اقتیوا   ر    بدیهی است کوه علوم  شناختی و البته اقتیا ی  ارند.شناختی، روانگیرند و مبنایی جامعهمی

همجواری با موضوعاتی ازقبیل هنر و فرهن    ۀبا مفهوم سرمایه  ر ارتباط است و ناگزیر  ر حوز  ،های خو بصش

 ،اقتیوا یۀ  فرهنگوی« از قیواس بوا سورمایۀ  بوی این ماهیت را خواهد  اشت. اصطالح »سرمایورن این مفهوم  

اما ایون مفهووم جایگواه موضووع و نیوز   ؛[4]   اری رواج یافتقوانین و تحلیل مباحث مربوط به سرمایهها،  هنظری

  ماننود)متفواوت  هوای   ر حوزههوا  های مصتل  ازجملوه  ولتهای بصشلیتئوگری و مسهای تیدیپیچیدگی

بدیهی است اگر بوه  نبوال اقتیوا    .کندرا  ر این زمینه گوشز  می  (و نظارت  گذاریریزی، قانون، برنامهآموزش

فرهنو  کالنعنوان متوولی بوهها و افرا  باید  ر آن سهیم باشند و  ولت ارگان  ،تمام نها ها   ،هستیمهنر پویایی  

 ر همین راستا ارتبواط بوین اثور هنوری و موضووع اقتیوا    .[5]  به این مقوله توجه کندبایست  میپیش  ازبیش

های کلی پدیدهطوربهکه ارزش یک اثر هنری )یا   معتقد است  تراسبینیست.   ها ها و  انشارتباط با سایر شاخهبی

هوای شناسوی و حوزهیینصست از  یدگاه زیبا   ؛توان از  و  یدگاه کامالً متمایز مور  بررسی قرار ا هنری( را می

مصتل  ازجملوه رشتۀ   رنتیجه  ر سطح نظری،  انشمندان  ر نندین    .مربوط به آن و  یگری ازلحاظ اقتیا ی

 .[6]  هندعد را مور  مطالعه قرار میشناسی، این  و بُجامعهفرهنگی و  هنر، مطالعات، شناسی، تاری انسان

کشورهایی با رویکر  تجارت ها  ر این موضوع را که بیشتر  ر حدور و  خالت  ولت  ،پر ازاننظریهبسیاری از  

تنها آن را نوهکه  هستند  مدیریت فرهنگی و البته اقتیا ی  عرصۀ  نظرانی  ر  اما صاحب  اند؛مذموم  انسته  آزا ند،

ند و نگوونگی هسوت قائولمسئولیت های مصتل  بلکه برای نها های مصتل   ولتی  ر بصش  ،اندناپسند ندانسته

ارائوۀ و بر همین اساس برخی پژوهشگران اقودام بوه بررسوی و     انندمحور میمهننین  خالتی را هدفمند و برنا 

  اند ازکه عبارت اند هکر هنر  اقتیا ِتوسعۀ به نقش  ولت  ر نسبتبرنامه 

 .انسانیسرمایۀ نگاه تصییی به مشاغل هنری و استفا ه از  •

 .ملیعرصۀ  فرهن  و هنر کشور  ر  اشاعۀ  •

 .ای هنر  ر سطوح مصتل  علمی و آموزشیه حمایت از آموزش حرف  •

 .حمایت از بازارهای رقابتی هنر  •

 . جهت بهبو  صا رات و وار ات آثار هنری رتنظیم مقررات  •

 . کاالهای هنری عمومی ی کافی و کارایعرضۀ  جهت   رتنظیم مقررات  •

 .[7]  ولتیهای هنر و ارتباط با  ستگاهعرصۀ  جویی  ر  مقابله با رانتبرای تنظیم مقررات  •
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ویژه  ر بهبیشتر  مداقۀ  ، اما با   های حاکمیتی و  ولتی  ارترین ارتباط را با بصشاین مفهوم اگرنه ظاهراً کم

موضووعات را بهتور ایون  تنیودگی   رهمهای فرهنگوی،  های فرهنگی و سیاسوتبازتعری  مفاهیمی نون سرمایه

اسوت و شدهتور نقوش هنرمنود ویژه ،جریانوات مصتلو  اجتمواعیآنچنان که امروزه هموراه بوا ؛   ریافتتوان  می

که حتی به جذ  تاجایی  ؛هنرمند توجه خاص  ارند  به نقش فرهنگیِ  ،ها  ر کشورهای پیشرفتهخیوص  ولتبه

هنور سورزمین خوو  را  ،ها آنخالقانۀ های ورزند تا از تازگی زبان و جهشهنرمندان کشورهای  یگر مبا رت می

حوزۀ هنر و آثار هنری  ر موضوع اقتیا  است که برای نمونه  ر    ۀو این البته ناظر بر توان بالقو  [5]  پویاتر کنند

نظران علوم وجو  تمامی توجه صاحباینبا رو است.  بهروسینما و موسیقی با سازوکاری گستر ه  ر بصش تجاری  

های کونک و متوسط رشد شرکتها  آنهای کالن نیست و  ر کنار  به تجارت  ،اقتیا ی  ر بصش فرهن  و هنر 

و ایون موضووع  [8] نراکه بر رشد و شکوفایی اقتیا ی کشورها ترثیر مسوتقیم و ثابوت  ار   ؛نظر  ارند ررا نیز  

به  الیل شرایط اجتماعی و اقتیا ی  ر کشورهایی نظیر  ، اشته باشیم توجهکند که  می  زمانی بیشتر خو نمایی

 .[9]  هندتجاری را تشکیل میجامعۀ  رصد  80بیش از  ،کارهای کونک و متوسطوکسبایران، 

ای از علم اقتیا  مستقیم و غیرمستقیم، اهدافی نون کار، تولید و سرمایه را  ر بستر تر ید مباحث عمدهبی

اگور   اسواسهمینبر د.  کنور  ارائه میهایی  ر سطوح کالن و خُ اند و  ر این ارتباط برنامههدف خو  میجامعۀ  

 ر ایون   1تووانیم نظور بور یووموضوع توان تصییی کار و تولید ثروت و سرمایه را مور  واکاوی قرار  هویم، می

 موضوع را مدنظر قرار  هیم. او  ر معتقد است که سرمایه سه شکل اساسی  ار  

تبدیل به پول است و ممکن است به شکل حقوق و مالکیت نها ینه قابلکه مستقیمًا  «  اقتیا ی  ۀسرمای»  -1

 شو .

تبدیل است و ممکون اسوت بوه شوکل قابلاقتیا ی  ۀ  نی به سرمایکه  ر شرایط معیّ«  فرهنگی  ۀسرمای»  -2

 مدارک تحییلی نها ینه شو .

 طیشرا  یبرخ   ر  و  شده  ساخته(  ارتباطات  و  وندی)پ  یاجتماع  تعهدات  و   یتکال  از  که  «یاجتماع  ۀسرمای»  -3

 نها ینوه شوو خوانوا گی   یهوا ارزش  و  اصالت  شکل  به  است  ممکن.  است  لیتبدقابل  یاقتیا   ۀیسرما   به

 بوه  اشوکال  ۀهمو  یینهوا   لیوو بر تقل  هیاشکال مصتل  سرما   یر یپذلیتبدبه    ویبور البته که نهایتًا  .  [10]

 . ار  دیترک یاقتیا  ۀیسرما 

انکوار  ر قابلغیر و پیوند    بیشتر فرهنگی  و  اقتیا  و تولیدات هنریرابطۀ  این تعابیر و شرایط کلی    توجه بهبا  

نوه عوواملی  ر » ر مواجهوه بوا ایون پرسوش کوه   های اقتیا ی، فرهنگوی و اجتمواعی،سرمایهموضوع تعری   

بر وجو  محیوولی کوه »افزونتوان پاس  گفت که  می  «،مؤثر هستند؟  با این رویکر   کاروکسبیافتن یک  توفیق

جهت تولید  رابزار الزم  نگاه تحلیلی  ر وجه اقتیا ی محیول و بازار، تجهیزات و  تقاضایی برای آن وجو   ار ،  

، هنر و صنایع هنوری و نیز ایران  بشر گذشتۀ  . این موضوع  ر سراسر  وران  «و  اشتن مزیتِ تولیدی  ر محیول

عنوان یوک بوهرا هنور  ،امروزه  ر اکثر نقاط ازجمله کشور ما اغلباما ؛  استبو هایرانیان    ۀروزمر بصشی از زندگی  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

1. Bourdieu 
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بافی ها مانند قالیحوزهبرخی  ندرتًا  .  پر ازندگیرند و به آن مینظر می ر  مندی شصییعالقهبرنامه و  فعالیت فوق

کم از عیور صوفوی اسنا   سوتِ  و هنری که به گواهِصنعتی  که با سوء مدیریت و رفتاری  ور از شرن این تولید  

هوای گزارش و باز به گوواهِ  هنری بسیار بو هبها مور  تقاضای بازارهای تجاری و  عنوان کاالیی ارزشمند و گرانبه

کار وکسببینیم کمتر می، اینک رو به نابو ی است خیز فراوان بو ه وواُفت نار  ،سواینبه 1تاریصی از عیر قاجار

و  ر برابر پرسش از نراییِ موضوع،  هنری و فرهن  اصیل ایرانی ایجا  شو   ۀحوزجدیدی با توجیه اقتیا ی  ر  

تحلیول ضوع   ر   یود اقتیوا ی و  که  هنری، بلهای  رستهزمینۀ   ر    نه آموزشه،  شدمفقو   ۀحلقرسد  نظر میبه

های نووین آمووزش هنور  ر تموامی ذکر است که آنچه امروز با شیوهبهالزم کار  ر این حوزه است.وکسبتجاری  

و  ر   پذیر ،  ر گذشوته بوه شوکل سونتیفشر ه  ر ساختار آموزش  انشگاهی انجام میها به شکل بسیار  بصش

اموروزه بیشوتر کوه  جاییتا   گرفوت.زمانی نسبتًا طوالنی و البته به شکل عملی و همراه با مهارت کافی صورت می

و تعیب بوه  مندیعالقه لیل بهصرفًا  -)هنرهای سنتی( عمدتًا هنرهای صناعی- ها  ر این حوزه  فعال  هنرمندان

کار و وکسوب، لوزوم مانودگاری هور کوه اموروزهحالی ر ؛ هندخو ، فار  از منظر اقتیا ی به کار ا امه می  ۀرشت

و های هنوری  از رشوته  بسویاری  افوولعمودۀ    اسوت. از  الیول  پاس  به توجیوه اقتیوا ی و سوو آوریصنعتی،  

و شاید راهکار جدی  ر   تداوم فعالیت  ر آن حوزه است  پذیری اقتیا یِتوجیهعدمی به شکل سنتی،   ستعایصن

 به اقتیا ، بازار و هنر باشد.وابستههای مصتل  موضوع آموزش  ر حوزه ،این راستا 

 هنر ۀنقش و جایگاه آموزش آکادمیک در حیط

نماید. ممتنع میوسهلآموزی نیز  ر کنار آن بهره بر ، امری  مهارتهای هنری از تعبیر  آموزش که باید  ر رشته

های فراوانی نیز به این امر مبا رت  ارنود. عمودتًا های هنری، آموزشگاهها و  انشکدهآنچنان که  ر کنار  انشگاه

های مصتل  ازجمله رشتههای نوین آموزشی  ر علوم گیر ، شیوهعنوان آموزش  ر  انشگاه مدنظر قرار میبا آنچه  

ها، مندی از این بصشبر بهرهعالوههای هنری  که محتوای رشتهحالی ر  ؛علوم انسانی، مهندسی و علوم پایه است

هموراه نیوز  لحاظ وجو  فاکتوری بسیار مهم  ر ارتباط با هنر یعنی خالقیت و آفرینشگری که گاهی بوا نبوو   به

 کشد.ای را پیش میهاست، اختالفات عمد

؛  ار   یارتبواط مسوتقیم  ،فرهنو  و هنور   ا مفواهیم مورتبط بو  بوا امر آموزش    ،های علوم ر بسیاری از شاخه

ای جز تربیتِ های فرهنگی مرتبط، نتیجهآموزش، از مدرسه تا  انشگاه با غفلت از پیچیدگی ر بصش   یگر  بیانبه

مدارس و سوایر نها هوای اجتمواعی   های خاصِها، عا ات و سبکها، نگرششدنِ ارزشنها ینهجمعی از افرا  با  

 [.11] نصواهد  اشت ،ازطریق بازتولید فرهنگی برخی رفتارها به مد  وسایل

افزایی آفرینی و مهوارتمهوارت بر ساختار که تمرکز اصلی بور عالوههنر،    آموزشِحوزۀ    ،گونه که گذشتهمان

هنر  آموزش رویکر های  ر هنری تولید مهم هایمؤلفهرو این؛ از ار تکیه خالقه و نوآفرینی قوۀ بر تقویت است،  

 هنوری  کول اثور    یسویپلینی(؛  )رویکر   هنری  اثر   خلق  و  ساخت  سنتی(؛  )رویکر   تصیل  و  شهو    از  است  عبارت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

عنوان کاالی تجاری و هنری  ر  به موضوع صا رات فرش    «یا گار حسن...رسالۀ » ر    ،خانیبه جلیلمعروف   ،آذربایجانی  حسن خدا ا ی  .1

 . استشمر ه و نقاط ضع  و موانع  ولتی و غیر ولتی را بر  ا ه  عیر قاجار را مور نظر و بررسی قرار  
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 تولیود هنری(؛  آثار  رویکر  مشاهدۀ)  فکر   تمرکز   و  بصشیدنعمق  وسعت،  ترمل،  معنا(؛  و  احساس   ریافت  )رویکر 

 .[12] شناختی(زیبایی )رویکر  احساسات و عواط  برانگیصتن و معنا 

های متفواوت را بوا های مصتل  و شیوهراه  ،غیرهنری منابع آموزشیهای مصتل   آموزش  ر رشتهفرایند  اگر  ر  

های ها و  سوتورالعملطور مشوصص براسواس توصویهبوهگیرنود، کار میبهکنند و  رصدهای مشصص توصیه می

 محتووایاند،  شودهگرفتهکار  بوهشده که البته  ر طول سالیان و  ر مدارس مصتل  هنری با اندکی تغییر  مطالعه

  [13] (هنر  آموزش استاندار های) است زیر  موار  شامل شو ،می تدریس به مربوط که هنر  آموزش

 .استعارات و ها تم نما ها، ذهنی، فعالیت ایده، شامل  ذهنی هایجنبه -1

 .ارائه سبک و حسی هایکیفیت شکل، شامل  عینی هایجنبه -2

 ....(و موسیقی نمایش،  ستی،صنایع نقاشی، و طراحی) نمایشی و تجسمی هنرهای شامل  هنری هایفرم -3

 ...و ها تکنیک ابزارها، شامل  فنی  انش -4

 ...و عمیق تفکر  کر ن،ا راک  کر ن،توصی  شامل  عانیم -5

 ...و ژانر  سبک، اهداف، مکان، زمان، هنرمندان، جامعه، و فرهن   ها تباف -6

 .شناسیزیبایی تجربۀ و هنری ارزش  ربارۀ پرسش  اصول و ها هنظری -7

   شومی ترکید هنری تولید  ربارۀ زیر  شرح به هاییویژگی روی بر  ست کهروایناز

 .شو می ساخته مشصیی هدف و قید روی از هنر  •

 .شو می مونتاژ انسان توسط هنر  •

 .است حسی عناصر  و نما  اندیشه، و فکر  بر مبتنی معمول طوربه هنر  •

هوای ایون شواخه از آموزشهای تودریس  ر  محتوای  روس و البتوه شویوهارائۀ  ریزی و  برنامه  اساسبرهمین

ماهوی  ر بصش یا گیری که  این تفاوتِالبته گذاری  رست است. نیازمند برخور ی متناسب و هدف  ، انشگاهی

،  هودقورار میترثیر خوو   تحتها را  سایر بصش  وآید  ها به حسا  میترین بصشآموزش از مهمفرایند  شاید  ر  

 شورح بوه علووم و هنور  یا گیری هایحوزه میانمهم  هایتفاوت. ازجمله   ارای اختالفات اساسی و بنیا ی است

  [14] است زیر جدول 

 علوم   و هنر یادگیری هایحوزه  های مهم میان تفاوت . 1جدول 

 علوم  هنر

 . کندیم جووجست را فهمیدن و   انش  انشمند، . کند می پیدا را ایشناسانهییزیبا پاس   هنرمند،

 .است معلولوعلت بر ترکید  . هاستنگرش و عواط  بر ترکید 

  و غیرعا ی  )رفتارهای  است شصیی و خاص  رفتارهای برمبتنی

 . بینی(پیشغیرقابل

  و  عا ی  )رفتارهای  ار  تجویزی حالت رفتارها، 

 . بینی(پیشقابل

 .(پر ازی استان) است روایی و متنی صورتبه ارتباط . نمایشی(   و )هنرهای بیری است صوتی و  یداری صورتبه ارتباط
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 .است توضیحی و تبیینی . است کنندهتحریک و  کنندهتداعی

 .شو می ساخته سنت روی بر هاارزش  . شو می شکسته سنت  ر هاارزش 

همین راستا ناگزیر  ر پیوند با   و  ر   رپی خواهد  اشتها نتایج متفاوتی نیز  بدیهی است که این نوع اختالف

کوه تربیوت نیرویوی اسوت  ،  از اهوداف مهومیکوی    ،گذاری آموزشی  ر  انشگاه، آنچنان که پیشتر گذشوتهدف

 ؛اجتنوا  اسوتقابلغیر ها اموری  تر ید بازنگری برخی از شیوهبدونکه    هوشمند، خالق و توانمند  ر عمل است

و اگر هدف غایی آمووزش  هنر نهایتًا بصشی از این هدف را پاس  خواهد  ا حوزۀ  پذیر  ر  جامعۀ آموزشهرنند  

نظر بگیریم،  ستیابی به ایون مهوم  رو رفاه اجتماعی  ی زیست انسانی به همراه تولید ثروت  را ارتقاء کیفی و کمّ

 کر   ر امر آموزش به شکل همسو با هدف است.نیازمند هزینه

بحوث مور های  هزینوههای هنور،  پذیران  ر عرصهنهایی آموزشنتیجۀ  و  ر تناسب آموزش و   ر مقام قیاس  

 ر بسویاری از ، برای مثال؛ بلکه امری ضروری و با نگاه اقتیا ی سو آور نیز خواهد بو   ،پذیرش استقابلتنها  نه

بعود  رجوۀ خالقیت و نبو  هنرمند است و ابزار و میالح  ر   ار ، یها و تولیدات هنری آنچه جایگاه برتر آفریده

شامل کارهای تولیدی و همچنین هنرهای  سوتی   ، ستی )هنرهای صناعی(صنایعهنرها یا    ۀگیر . عمدقرار می

کاری، خوشنویسوی، کاشوی ،آراییبافی، سفالگری، ناپ قلمکوار، کتوا قالیآالت سا ه همچون ابزاربا استفا ه از  

آنچوه   .[2]  شوو می  سواخته  [خالقوه  ۀتورثیر قوو]تحت  یک طرح و  با بقا طمکاری و... است که   وزی، خاتمزنسو

نظر قرار بگیر  یا آثار بسیار مدتواند ها میها و گالریحراجی،  ها آثار هنری و ارزشمند  ر بسیاری از موزهعنوان  به

)گِل، سن ، نو ، رن  و...( و از  و  ر  سترس شده، عمدتًا از میالح سا هشناختهبزرگ و برجسته از هنرمندان  

ها پیوام موجوو   ر آن خالقه و هنِر هنرمند و  ر برخی از آن  قوۀاین  اما    ،شدهآفریده  ارزان  نگاه اقتیا ی بسیار  

  [.15]  هدمیباال  بسیارافزو ۀ ارزش  ،است که به یک اثر و موا ی که اثر از آن ساخته شده

های آموزی  ر برخوی رشوتهمهارت  وبو ن  های آموزش با رویکر  تقاضامحورشیوهاهداف  ر   ر همین راستا،  

آید، آثاری خالقه  ست میبهآنچه فرایند، به این معنا که  ر پسِ آموزش و اتمام این ؛  رسندتعارض میهنری به  

سواز بلکه این هنرمند اسوت کوه جریان  ،به آن تقاضایی نبو هنسبت ر جامعه  تنها  نهاست که  ر بسیاری موار ،  

 ا ه  . بسیاری از اتفاقات اجتماعی رخشواجتماع مییک اندیشه یا هدف  ر ارتقای بو ه و اساسًا موجبات رشد و 

؛ روشنی گویای ایون موضووع اسوتبههنری  ۀ ر عرص  ،گذشته هۀ   و   ر  ویژه  به ر پنجاه سال اخیر  ر جهان و  

 ر مراکز آکا میوک و   شدهتعیینپیشازهای آموزشی  وجه با شیوههیچبههنرمند    هنریِهای  فعالیتکه  ایگونهبه

بر تحول  ر افزونگوید و می پاس ندار  و هنرمند به شکلی خو انگیصته به برخی موضوعات   مطابقت  ، انشگاهی

 .شو نیز میتحرکات اجتماعی، سیاسی و اقتیا ی باعث جریان فرهنگی و اجتماعی  ر بسیاری موار ، 

 آموزش حوزۀ درهنر دانشکدۀ تجربیات و اقدامات 

هرگز وجو  نصواهد  اشوت،   هاییبصشواحد  ر  شیوۀ  کارگیری یک  بهآموزش، امکان  فرایند  با این نگاه البته  ر  

وجو  برخوی اینبوا حتی این موضوع  ر روش تدریس و آموزش یک مدرس نیوز هموواره یکسوان نصواهود بوو .  
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 توجوه بوه ر  انشوکده بوا    ،تواند  اشته باشدیا می  استپی  اشته رنظر توفیقاتی را  ر این راستا  بهاقدامات که  

کوه برخوی از  اسوتانجام گرفته پذیریمفاهیمی همچون اشتغال موزی وآمهارت یعنی  ،شدهتعری پیشازاهداف  

  گونه برشمر توان اینها را میآن

 متناسب با هدف  ییهادرس  طرح  جادیا  و سرفصل یسازمهمگا  -1

یکوی از آموزی  ر  مهوارت  ۀهای هنری از ابتدا بور پایوها و گرایششده  ر رشتههای تهیه و ابال اگرنه سرفیل

ای  ر تموامی فناوری همچوون علووم رایانوه  ۀاما جای تر ید نیست که توسع؛  استهای هنری تدوین شدهشاخه

های و این امر البته شامل شیوه کندشدن را الزامی میروزآمدبازنگری و  به های هنری نیازها ازجمله زمینهبصش

بنابراین،  ر همین راستا بوا شناسوایی ایون ؛  شو ی نیز میآموزش و رشد و تقویت موضوع خالقیت هنر   ۀخالقان

هوای مصتلو   ر بصشاسوتا ان  شده توسط  ارائههای تهیه و  طرح  رس  ،های موجو موار  و با توجه به سرفیل

و نیاز اموروز   شده  ر سرفیلتعیینبسیار میان اهداف    ۀ لیل فاصلبهو آنجا که    استبو هپیگیری این خأل و نیاز  

های آموزشی همطالب و برگزاری  ور  ۀجهت پرهیز از  وگانگی سرفیل آموزشی و طرح  رس، به ارائ  ،وجو   ار 

 شو .بر سرفیل پر اخته میافزونفراتر از  رس و 

 هنرآموزان یآموزش و ارتقاء سطح توانمند  کردنیکاربرد  -2

آن، توجه به مفهوم هنرهای کاربر ی که  ر کنوار تولیودات صورفًا های فر ی و تقویت  بر شناخت خالقیتافزون

های جوامع است و موضوعی است که  ر بصوش آمووزش بوه آن توجوه شوده و نمونوه ۀبصشی از نیاز هم  ،هنری

ریزی و آمووزش بوا نگواه بوه مفهووم ها توفیق  انشکده  ر روند برنامهبسیاری  ر  ست است که با استنا  به آن

آزمون و نقود سوپر . مشصیوًا  ر ایون ارتبواط   ۀتوان به بوتپذیری و حرکت  رجهت اشتغال پایدار را میاشتغال

هنر و معماری  ر مراکوزی همچوون پوارک علوم و ۀ آموختگان  انشکدبصش  انش بررسی تعدا  واحدهای فعالِ

همراهوی و تجهیوز   ،توجوه  جهت توفیق  ر ایون مهوم نیازمنود رفناوری گویای موضوع خواهدبو . بدیهی است  

 عنوان فداهای آموزشی است.بهفداهای مور نیاز 

 مختلف یهاکارگاه  در  یمهارت و یعمل یهاآموزش  یبرا  کوشش  -3

هوای آموزشگوروه  پذیری  ر   ر امر اشوتغالتوانمندی  آموزی و  مهارت  ای از  ستیابی به هدف مهمِبصش عمده

هموۀ آنچنوان کوه  ر  ؛  اسوت  های عملوی و مهوارتیمنظور آموزشبه  برگزاری کارگاه،  های هنریعملی  ر رشته

تقریبوًا اما    ؛ها متغیر استکه تعدا  و ساعت آن  شده روس کارگاهی طراحی    ،ها و به تناسب ماهیت رشتهرشته

این بور افزونهنر بدون  رس کارگاهی یا کوار عملوی  ر آتلیوه یوا آزمایشوگاه نیسوت.   انشکدۀ  ای  ر  هیچ رشته

شده فراگرفتههای  آمیصتن و سنجشِ مهارت  و  ها شده  ر تعدا ی از رشتهبینیپیشهای کارآموزی   وره  ،موضوع

های آموزشوی و تقویوت ذکر است که تجهیز کارگاهشایان ورو  به بازار کار است.   ۀمقدم،  های آموزشی ر کارگاه

 پذیری است. ستیابی به اهداف اشتغال جهتگامی مؤثر  ر ،مهارتی -های عملیشآموز
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 ینیکارآفر  درس شدنافزودهبا  ینیبه مفهوم کارآفر ژهیو توجه  -4

اما پوشیده ؛ آموزش و سپس خالقیت است ،طور قطعبههای هنری اولیه  ر آفرینش ۀاگرنه بستر اصلی و پیشران

هوا و توانمنودی  ر شناختی نیازمنود مهارتییمحیوالت هنری  ر وجوه کاربر ی و زیبا   ۀنیست وجو  بازار ارائ

هوایی نوون بازاریوابی، بِرَندسوازی و اقتیا ی و پاسصگویی به بازار است و صود البتوه  ر ایون راه مهارتزمینۀ  

ر راسوتای اهوداف توانود   ارای اهمیت هستند که  روسی همچون  رس مذکور با ننین نگواهی می  ،ارتباطات

 ،های موجو هنر و معماری  ر راستای پرکر ن خأل انشکدۀ  کارآفرینی مؤثر باشد.   ،بعدمرتبۀ  پذیری و  ر  اشتغال

 ریزی منسجم و هدفمند  ر آن امیدوار است.و به برنامهکر ه وجو   رس کارآفرینی را فرصتی مناسب تلقی 

 یفن و یهنر  یهامهارت یهمپا ، کار  در یمنیا  یهامهارت آموزش  در اهتمام  -5

پذیری که  انشجویانِ هنر  ر طول نهار سال آموزش کارگواهی و گام اشتغالنصستین  آموزی و  نصستین مهارت

مور  یا آوری است، آموختن نکات ایمنوی  ر محویط کوار و رعایوت اصوول   رو هستند و مداومًابهروعملی با آن  

صورت نصستین  رس آموزشی از سوی استا کار  رس عملی به شکل بهمهم  امر  ایمنی  ر هنگام کار است. این  

 است.بو ههای آموزشی گروهویژه و فراتر از سرفیل، موضوعی الزامی و مور  ترکید 

 یهنر مختلف  یهارشته النیالتحصفارغ و  آموختگاندانش  رصدکردن  -6

 ،آموزش  انشوگاهی  ۀها  ر حوزبازخوانی و بررسی نتایج است. یکی از این شیوه  ،های موفقیتهمواره یکی از راه

 لیل نوع بهپذیری است. البته پوشیده نیست که  التحییالن  ر  و بصش ا امه تحییل یا اشتغالفار   کر نرصد

اما با تمام  ؛وجو  ندار فرایند این  کاملامکان رصدکر ن  ،های  قیق آماریسامانه نبو ها  ر کشور و ریزیبرنامه

آموختگوان و های هنری،  رصد بواالیی از  انش لیل ماهیت و ذات رشتهبهاین موضوع مشصص است که   نقایصِ

کاری خو  ندارند و ایون موضووع بوه برنامۀ های هنری ا امه تحییل  ر مقاطع باالتر را  ر التحییالن رشتهفار 

بوواالبر ن احتمووال اشووتغال اسووت کووه  ،هوودف از ا امووه تحیوویل  ر بسوویاری از موووار  -1  ننوود  لیوول اسووت

مفهووم گونوه  بدینو    انودبوه تولیود پر اخته  ،هوای فراگرفتوه لیل نووع مهارتبوهآموختگان هنری، عمدتًا   انش

از  ،نگرانی از اشوباع فدوای کوارعودم -2 رسواند.به اثبوات می ،که از اهداف نظام آموزشی است  را  پذیریاشتغال

کار تولیود  ر بصوش هنوری و خالقانۀ  لحاظ ماهیت  بههای محیط هنری و بازار کار تولیدات هنری است.  ویژگی

 هایِجنبوهمُود از  و صونعتِ  بو ن خالقیت، این موضوع اساسًا فاقد معنا است. تنها توجه به عرصهانتها بی لیل  به

توانود میکارآفرینی  ،  های بسیاربه استنا  نمونه  -3کاربر ی هنر، کافی است که این موضوع روشن و گویا باشد.  

پذیری و اشوتغال اشوتغالمفهووم    ۀکنندتکمیلنوعی  بههای هنری باشد و   ر رشته  زیآمومهارت  ۀروی  وم سک

ها و شورایط به برناموهوابسوته–ها و مراکوز تولیودی بوزرگ  تا ترسیس بنگاه  ،های کونکبرپایی کارگاهاز  پایدار.  

 این موضوع باشد. ۀتواند نتیجمی -کشوراقتیا ی، اجتماعی و سیاسی 
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 گیرینتیجه

های آکا میک،  ستیابی نهایی به نیروی متصیوص اهداف مهم و اولیه  ر آموزش  انتظارات و  پُرواضح است که از

توان بودون اما نمی؛  شناسی استجامعهاقتیا  و    ۀکار و ثروت است که موضوع بسیار پرنالش پژوهشگران عرص

قطعوی و نتیجۀ  ها و التزامات ذاتی آن به  کارگیری ضرورتبههای مصتل  و  رشتهگرفتن تفاوت ماهوی  ر  نظر  ر

پر ازی است. جدای نقد و ایدهقابلهای هنری، این موضوع از نند جنبه  لصواه رسید. مشصیًا  ر ارتباط با رشته

عنوان یوک بوههنور    موضوعاگر به  کُل ویژه است،  بهاز بصش هنریِ صِرف  ر ارتباط با هنر و اثر هنری که امری  

 ًاقطعوکار،  وکسبهای استاندار  یک  شاخصکار اقتیا ی بنگریم، با تطبیق آن  ر رعایت  وکسب  مقوله از جنس

فعالیوت   قدرتمنودیعدمترین عوامول  ر ضوع  و  از مهم.  م یافتخواهیتوجهی را  ر این حوزه  قابلنقاط ضع   

راهکار یکسان بورای تموام ارائۀ امکان عدم ،ترین این وجوهنقیان  ر امر آموزش و یکی از مهم  هنری و فرهنگی،

کار وکسوباصول  آموزش    توانمندی  رعدم  ، لیلهمینبهو  قیقًا  موضوع   لیل ماهیت  بهها  بصش  ۀها و همزمان

 .است

رو  و نیازمند آموزش افرا ی خاص  ر ایون هنرآموزان انتظار نمیهمۀ  از    ،های صرفًا اقتیا یبصش  توجه به

بازاریوابی، ایجوا  یوا کشو  نیواز،  ی همچووناصولاقتیا  را بشناسد.  زمینۀ  هنر و هم  عرصۀ  زمینه است که هم  

گذار، تعری  کاربر های جدیود از صونایع هنوری و سرمایهرسانی تجهیزات و ابزار تولید، شناسایی و جذ   روزبه

 ۀشویوشوده، سوهولت  ر  سترسوی،  تمامبندی، قیمت  بستههنر  ر زندگی روزمره،  هایی از  بصشکر ن  کاربر ی

سور و بهسر  ۀنقطالیانه، زمان رسیدن به بازار تقاضا و مقدار فروش، برآور  سو  سۀ اندازبینی پیشتوزیع، کیفیت، 

آثار تولید و صنایع  ۀحوزکار  ر وکسباندازی یک  راه ر  تواند  یم، همگی نکاتی است که  و...تنوع سبد محیوالت  

 شو .کار وکسببینی منطقی، منجر به موفقیت آن پیشهنری و فرهنگی مور  توجه قرار گرفته و با 

  تواند مور توجه باشدمی ایراهکارهای نندگانه ر این راستا 

 .کاروکسبهای شاخصهای اقتیا ی و مهارت  ر به کسب آموزش  ر حوزه هنرمندانتشویق  •

 عنوان بصش فنی تولید محیول.بهکار وکسبهای  ر تیم حدور هنرمندان •

 ویژه  روس خاص هنری و خالقانه.بهبررسی و تغییر  ر محتوای  روس آموزشی  •

 های هنرآموزان.آموزی حداکثری  ر امر پرورش خالقیتمهارت لیل ها بهها و آتلیهتجهیز کارگاه •
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 بلوچستان و  ستانیس دانشگاه ی آموزش ۀفصلنام

 76-71  صص ،1400 بهار، 1 ۀشمار اول، سال

 

 ی ورزش  علوم   انیدانشجو ی ریپذاشتغال راهکار  ۀارائ و  موانع یبررس

 (بلوچستان  و ستان ی س دانشگاه:  یمورد  ۀمطالع)

 *کوفرین یمرتض

 ، زاهدان، ایران بلوچستان و  ستانیس دانشگاه ،ی ورزش علوم گروه اریاستاد

 دهیچک

 دانش اا   یورزش   علوم  انیدانشجو  یر یپذاشتغال  برای  راهکار  ۀارائ  و  موانع  یبررس  ،حاضر   پژوهش  انجام  از  هدف

 ب ود  یمورد-یفیتوص ،روش و تیماه لحاظاز و یکاربرد ،هدف لحاظاز پژوهش نیا .است بلوچستان  و  ستانیس

 و  م دعو  اس تادان  ،یعلم   ئ تیه  یاعض ا   ش ام   پ ژوهش  یآم ار  ۀجامع   .اس تش د   انجام  یدانیم  روش  به  و

 پژوهش  یآمار  ۀنمون  .بودند  بلوچستان  و  ستانیس  دانشاا   ر یاخ  سال  دو  یورزش  علوم  یکارشناس  النیالتحصفارغ

 س اختهمحق ق  ۀنام پرسش  قیازطر   ازیموردن  اطالعات  .شدند  انتخاب  یاهیسهم  روش  به  که  بودند  نفر   34  شام 

 یارتب ه آزمون از ها داد   یتحل یبرا .استشد   یآورجمع  یحضور  ۀمصاحب  قیازطر   و  بسته  و  باز  سؤاالت  شام 

 در ک ه داد نش ان  ه ا افتهی  .استشد   انجام  محقق  یشهود  یداور  براساس  راهکارها   ۀارائ  و  شد   استفاد   دمنیفر 

 روشن  ۀندیآ به یدیناام و هعالق ،یآگاه بدون  یلیتحص  ۀرشت  نیا به  انیدانشجو ورود ،یفرد  موانع  یها مؤلفه  نیب

 نیب   در  نیهمچن   .دارن د  ق رار  یآم ار  ۀجامع   دگا ی د  از  دوم  و  اول  یها رتبه  در  بیترتبه  ،رشته  نیا  در  یشغل

 یها مؤلفه نیب در و گرفت قرار اول ۀرتب در استان  ورزش  در  یخصوص  بخش  ۀتوسععدم  ،یرونیب  موانع  یها مؤلفه

 دوم و اول یه ا رتبه در ،یکارورز درس یوربهر عدم و یعمل و یتئور دروس در  یکاف  مهارت  کسبعدم  ،یدرون

 .دارند قرار

 .ورزش علوم النیالتحصفارغ ،ییزااشتغال اشتغال، موانع: یدیکل یهاهواژ

 مقدمه

تع داد   شیاف اا  .س تروشِیپ   ۀده   در  کش ور  یه ا چالش  نیتر مهم  از  یکی  ،یدانشااه  النیالتحصفارغ  اشتغال

باع    جامع ه، یازها ین  به  توجه  بدون  دانشجو  رشیپذ  و  یلیتحص  یها رشته  یۀرویبو گسترش    جادیا  ها،دانشاا 

ام روز    ک هییجا تا   شوند؛  روهروب  ی«کاریب»به نام    یادغدغهبا    دانشاا ،  از  یلیالتحصفارغپس از    انیشد  دانشجو

 .[1] استشد   یتبد یبحران اجتماع کیبه  کرد  یتحص کارانیمشک  ب
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 باع    الزم،  یبس ترها   و  امکان ات  گ رفتننظ ر در  ب دون  یلیتحص   یه ا رش ته  ج ادیا  و  ها دانشاا   یفیک  ۀتوسع

 یه ا مهارت  کسب  بدون  دانشاا   از  انیدانشجو  یلیالتحصفارغ  آن  ۀجینت  و  شد   آموزش  امِر  تِیفیک  گرفتند یناد

 .استشد  ها آن یر یپذاشتغال توان کاهش به منجر  که است شانیلیتحص ۀرشت در یکاف و الزم

 درصد  45  حدود  که  موضوع  نیا  به  توجه  با   .شودیم  ا ین  یورزش  علوم  ۀرشت  النیالتحصفارغ  شام   چالش  نیا

 ،یورزش  عل وم ۀرش ت یکارشناس  ۀدور (یتخصص  دروس  واحد  110  مجموع  از  واحد  50)  یتخصص  یواحدها   از

 نی ا انیدانش جو ی یافاامه ارت در تواندیم یعمل دروس گذراندن  ۀنحو  و  تیفیک  به  توجه  و  است  یعمل  دروس

 یه ا رش ته ر یس ا  همانن د رش ته نی ا النیالتحصفارغ اشتغال مشک  وجودنیابا  .باشدداشته ییبساا سهم  رشته

 ستانیس  دانشاا   یورزش  علوم  ۀرشت  النیالتحصفارغ  یبرا  مسئله  نیا  .[2]  شودیم  مشاهد   جامعه  در  یدانشااه

 یض رور  رونی ازا  ؛[3]  اس ت  مش هودتر   استان  نیا  در  موجود  تیمحروم  و  مشکالت  گرفتننظر در  با   بلوچستان  و

 و ی یافاامه ارت ه دف با  اشتغال  موانع  ییشناسا   و  رشته  نیا  النیالتحصفارغ  اشتغال  یها صتفر   یبررس  با   است

 ط ول در بت وان  یفرادرس   و  یدرس   یه ا برنامه  قالب  در  یورزش  علوم  النیالتحصفارغ  یر یپذاشتغال  توان  بهبود

 .کرد آماد  ها آن یبرا را مناسب مشاغ  احراز طیشرا و مقدمات ، یتحص دوران

 یورزش علوم  ۀرشت النیالتحصفارغ  اشتغال یبرا موجود یهافرصت و مشاغل

 جوان ان  و  ورزش  ۀادار  ،یب دنتیترب  و  ورزش  ر ی دب  عنوانب ه  پرورشوآموزش  شام )  یدولت  بخش  مشاغ   -1

 .(شورز یمرب ا ی کارشناس عنوانبه یدولت یها رگاناُ ر یسا  یورزش یها بخش ،یورزش کارشناس عنوانبه

 و یورزش  یها سالن ،یخصوص یها باشاا  و عیصنا  ،ها شرکت یورزش  یها بخش)  یخصوص  بخش  مشاغ   -2

 .(یورزش کارشناس ا ی یمرب عنوانبه استخرها 

 و  ه ا مکان  و  فض اها   ۀاج ار  ا ی   سیس أت  و  ج ادیا  ب ا   یمرب   و  م درس  عنوانبه)  ینیکارآفر   و  یخوداشتغال  -3

 .[4] (یورزش یها میت یار یمرب نیهمچن و مندانعالقه و نوآموزان آموزش و یورزش یها باشاا 

 و  یادار  ام ور  و  بودج هوبرنامه  س ازمان  مق ررات  براس اس  س ال  ه ر   ،یدولت   بخ ش  در  اشتغال  است  یهیبد

ای ن   ؛است  باال  یعمل  و  یعلم  توان  با   النیالتحصفارغ  با   شتر یب  اشتغال،  احتمال  و  شودیم  انجام  کشور  یاستخدام

 بخ ش در اشتغال منظوربه النیالتحصفارغ ییافاامهارت و یتوانمندساز ستیبا یم شتر یب هدف  درحالی است که

 .[5] باشد ینیکارآفر  و یاشتغالخود ا ی یخصوص

 ق رار  یدانش ااه  پژوهش اران  توج ه  م ورد  ر ی اخ  یها سال  در  ،النیالتحصفارغ  اشتغال  موانع  یبررس  موضوع

 عوام   ع دبُ دو در را یورزش  عل وم ۀرشت النیالتحصفارغ  اشتغال  موانع  .[6]  همکاران  و  برومند  .استشد گرفته

 با  اسیق در یبارزتر  نقش یرونیب موانع اشتغال، مسئلۀ در که دادند نشان و  کردند  یبررس  یرونیب  عوام   و  یدرون

 عنوانب ه  جامع ه،  یاقتصاد  و  ییاجرا  یها بخش  ر یسا   و  ها دانشاا   نیب  کیناد  ارتباط  فقدان  و  دارند  یدرون  موانع

 یبرگاارع دم  و  یخصوص   بخش  ۀتوسععدم  و  ورزش  ۀعرص  به  رمتخصصیغ  افرادِ  ورود  و  یدرون  ام وع  نیثرتر ؤم

 .هستند یرونیب عوام  نیتر مهم از ،یالمللنیب یدادها یرو
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 موان ع ک ه اس ت الؤس  نی ا ب ه ییگوپاس   حاض ر  پژوهش انجام از محقق هدف ،شد ذکر  آنچه  به  توجه  با 

 ؟ندهست کدام مناسب یها راهکار و ستیچ بلوچستان و ستانیس دانشاا  یورزش علوم انیدانشجو  یر یپذاشتغال

 یشناسروش

 انج ام  یدانی م  روش  ب ه  و  بود   یوردم-یفیتوص  ،روش  و  تیماه  لحاظ  از  و  یکاربرد  ،هدف  ازلحاظ  پژوهش  نیا

 عل وم  یکارشناس   النیالتحص فارغ  و  مدعو  استادان  ،یعلم  تیئه  یاعضا   شام   پژوهش  یآمار  ۀجامع  .استشد 

 انتخاب  یاهیسهم  روش  به  نفر   34  شام   یآمار  ۀنمون  .بودند  بلوچستان  و  ستانیس  دانشاا   ر یاخ  سال  دو  یورزش

 یحض ور  ۀمصاحب  قیازطر   و  بسته  و  باز  االتؤس  شام   ساختهمحقق  ۀپرسشنام  قیازطر   ازیموردن  اطالعات  .شدند

 .استشد  یبررس و مطالعه ر یز عدبُ سه در یورزش علوم ۀرشت النیالتحصفارغ اشتغال موانع و  شد یآورجمع
 یفرد موانع  (الف

 .هعالق و یآگاه بدون یلیتحص ۀرشت نیا به انیدانشجو ورود -1

 .یعموم دروس گذراندن یبرا الزم یجسمان یکاف ییتوانا عدم -2

 .رکنکو در یدرس بیضرا نیتر نییپا  با  رشته نیا در یقبول و یدرس معلومات سطح بودننییپا  -3

 .رشته نیا در یشغل روشن ۀندیآ به یدیناام -4

 .هجامع در کار به ورود تا  باالتر  مقاطع در  یتحص ادامه به شتر یب  یما ت -5

 .یدولت مشاغ  در جذب یبرا دیشد  ِیتما  و یدلبستا -6
 یرونیب موانع  (ب

 نیا  با   مرتبط  جامعه  ییاجرا  مختلف  یها بخش  با   یورزش  علوم  گرو   و  دانشکد   نیب  کیناد  ارتباط  فقدان  -1

 .یلیتحص رشته

 .هجامع در یورزش یها بخش به یورزشر یغ افراد ورود -2

 .استان ورزش در یخصوص بخش ۀتوسععدم -3

 .یرونیب عام  نیثرتر ؤم عنوانبه کشور در یالمللنیب یدادها یرو یبرگاار امکانعدم -4

 .استان در شد برگاار یورزش مسابقات و دادها یرو محدودبودن -5

 .شورز بخش ژ یوبه مختلف یها بخش در استان یافتایتوسعهعدم -6

 .ها رشته اکثر  در یقهرمان ورزش بخش یکاف رشدعدم -7

 .استان در توجهقاب  یاحرفه ورزش نبود -8

 و  یهم اهنا  وج ود  نیهمچن  و  استان  یها رساختیز  ۀتوسع  مستلام  ها آن  کاهش  ا ی  فوق  موانع  کردنبرطرف

 .است استان مختلف یها بخش نیب تنااتنگ ارتباط
 یدرون موانع (ج

 .یعمل و یتئور دروس در یکاف مهارت کسبعدم -1

 .یکارورز درس یوربهر عدم -2
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 .دانشاا  در یشغل مشاور نبود -3

 .ینیکارآفر  یآموزش گرو  و یورزش علوم گرو  نیب ارتباطعدم -4

 .خانهوزرات دیجد البسیس در یتئور یکاربرد دروس از یبرخ حذف -5

 انج ام محقق یشهود یداور  براساس  راهکارها   ۀارائ  و  شد   استفاد   دمنیفر   یارتبه  آزمون  از  ها داد    یتحل  یبرا

 .استشد 

 هاافتهی 

 .شد  یتحلوهیتجا  دمنیفر  یارتبه آزمون از استفاد  با  پژوهش شدۀیآورجمع یها داد 

  و ستانیس دانشگاه یورزش علوم انیدانشجو یریپذاشتغال  یفرد   موانع عدبُ در  دمنی فر یارتبه   آزمون ج ینتا . 1 جدول

 بلوچستان 

 مؤلفه رتبه 

 هعالق  و  یآگاه بدون یلیتحص ۀرشت نیا به انیدانشجو  ورود 1

 رشته نیا در  یشغل روشن  ۀندیآ به  یدیناام 2

 یدولت  مشاغ  در جذب یبرا  دیشد   یتما  و یدلبستا 3

 یعموم دروس گذراندن یبرا  الزم یجسمان  یکاف  ییتواناعدم 4

 هجامع  در کار به  ورود  تا  باالتر مقاطع در  یتحص ادامه به شتریب   یمات 5

 رکنکو  در یدرس بیضرا نیترنییپا  با رشته نیا در یقبول  و یدرس  معلومات سطح  بودننییپا 6

 

  و ستانیس دانشگاه  ی ورزش علوم ان یدانشجو یریپذاشتغال  یرونیب  موانع عدبُ در  دمنی فر یارتبه   آزمون ج ینتا . 2 جدول

 بلوچستان 

 مؤلفه رتبه 

 استان ورزش در یخصوص  بخش ۀتوسععدم 1

 شورز  بخش ژ یوبه مختلف  یهابخش در استان  یافتایتوسعهعدم 2

 استان در شد برگاار یورزش  مسابقات  و  دادهایرو  محدودبودن 3

 یرونیب عام  نیثرترؤم عنوانبه کشور در یالمللنیب  یدادهایرو یبرگاار  امکانعدم 4
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 هارشته اکثر در  یقهرمان ورزش  بخش  یکاف  رشدعدم 5

 هجامع در یورزش  یهابخش به یورزشریغ  افراد  ورود 6

 استان در توجهقاب  یاحرفه ورزش نبود 7

8 
 جامع ه ی یاجرا مختل ف یهابخش با یورزش علوم گرو  و دانشکد  نیب کیناد  ارتباط  فقدان

 یلیتحص ۀرشت نیا  با مرتبط

 

  و ستانیس دانشگاه یورزش علوم انیدانشجو یریپذاشتغال ی درون موانع عدبُ در  دمنی فر یارتبه   آزمون ج ینتا . 3 جدول

 بلوچستان 

 لفهؤم  رتبه 

 یعمل و یتئور دروس  در  یکاف مهارت  کسبعدم 1

 یکارورز درس  یوربهر عدم 2

 دانشاا  در  یشغل  مشاور نبود 3

 خانهوزرات  دیجد البسیس در یتئور  یکاربرد دروس از یبرخ  حذف 4

 ینیکارآفر یآموزش  گرو   و یورزش علوم  گرو  نیب  ارتباطعدم 5

 یریگجهینت

 یآگاه  بدون  یلیتحص  ۀرشت  نیا  به  انیدانشجو  ورود  ،یفرد  موانع  یها لفهؤم  نیب  در  ،داد  نشان  پژوهش  یها افتهی

 یآم ار ۀجامع  دگا ید از دوم و اول یها رتبه در بیترتبه ،رشته نیا در یشغل روشن ۀندیآ به یدیناام و هعالق  و

 ۀرتب اا یجا  در استان ورزش در یخصوص بخش ۀتوسععدم ،یرونیب  موانع  یها لفهؤم  نیب  در  نیهمچن  .دارند  قرار

 ،یکارورز درس یوربهر عدم و یعمل و یتئور دروس در یکاف مهارت کسبعدم ،یدرون یها لفهؤم نیب در و  اول

 .دارند قرار دوم و اول یها رتبه در
 دانشاا   یورزش  علوم  یکارشناس  ۀدور  النیالتحصفارغ  یر یپذاشتغال  موانع  ۀگانسه  ابعاد  یها لفهؤم  به  توجه  با 

 محورهای  در  راهکارهایی  کلیطوربه  ،رشته  نیا  انیدانشجو  یر یپذاشتغال  توان  بهبود  یبرا  بلوچستان،  و  ستانیس

 :شودیم ارائه زیر 

 .یجار یدرس یها برنامه یعمل و یتئور یها جنبه ۀجانبهمه یاجرا -1

 .هجامع یازها ین با  متناسب یاریاخت دروس یاجرا و یطراح -2
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 .رکا  بازار ازِین و رشته با  متناسب و مناسب ۀبرنامفرا یها آموزش یاجرا -3

 . دانشاا  آموختااندانش اشتغال رصد -4

 .یشغل مشاور از استفاد  -5

 .یکارآموز دروس کردنوربهر  -6

 .وزارتخانه مصوب ۀبرنام بر  زادما  یِتخصص یِآموزش یها دور  یرگاارب -7

 .یتئور و یعمل مهارت بخش در مازاد دروس فیتعر  -8

 یب ازنار  ه دف ب ا  آموختا اندانش اش تغال تیوض ع یابی ارز و «وستا » جامع ۀسامان  استقرار  و  یطراح  -9

 .هجامع یازها ین با  ها آن انطباق و یدرس یها برنامه

 با ،یلیتحص ۀدور اتمام از پس رشته نیا انیدانشجو یر یپذاشتغال تیاهم به توجه  ضمن  امر   نِمسئوال است  دیام

 .رندبردا استان ۀکرد یتحص جوانان اشتغال درجهت یمثبت یها گام شد ،ارائه هایشنهادیپ یر یکارگبه

 منابع

 یشناسدانش  و  اطالعات  علم  ۀرشت  النیالتحصفارغ  اشتغال  با   مرتبط  عوام   یبررس  .م  یمحمد.  ز  یصدرآباد[  1]

 .19-52: (1)7 ؛1400 .اطالعات تیر یمد فنون و علوم .(قم دانشاا  النیالتحصفارغ :یمورد ۀمطالع)
. رانی ا  در  دانش اا   النیالتحصفارغ  اشتغال  موانع  و  ها چالش  یبررس  .ع  یمالک  .ع  یا یعا   انیدرز  .ف  یمیرح[  2]

 .1398 .اهواز. یحسابدار و تیر یمد اقتصاد، یمل کنفرانس نیچهارم

 دفتر  .یپژوهش  طرح .بلوچستان  و  ستانیس  دانشاا   یورزش علوم  و یبدن  تیترب گرو  یدرون  یابیارز .م  کوفر ین[ 3]

 .1390 .بلوچستان و ستانیس دانشاا  یابیارز و نظارت
. یورزش  تیر یمد  در  نینو  یکردها یرو  .رانیا  در  یورزش  مشاغ   توسعۀ  یالاو.ر.  ح  جعفرلویصفر   .ح.م  یقربان[  4]

 .72-55(: 31) 8 ؛1399

 ط رح  .مق اومتی  اقتص اد  رویک رد  ب ا   جن وبی  خراس ان  استان  ورزش  در  زاییاشتغال  راهکارهای  .ح.م  یقربان  [5]

 .1399 اسفند 13. ورزشی علوم و بدنی تربیت پژوهشاا  .پژوهشی

 ۀرش ت  التحص یالنفارغ  اشتغال  موانع  بررسی  .ا  اخالقملک  .س  رضوی  .ر  نژادرمضانی  .م  نژادهمتی  .م  برومند  [6]

 .72-51 :(14)7 ؛1390. حرکتی رفتار و ورزشی مدیریت ۀپژوهشنام .ایران ورزشی علوم و بدنی تربیت



 بلوچستان و  ستانیس دانشگاه ی آموزش ۀفصلنام

 83-77  صص ،1400 بهار ،1 ۀشمار اول، سال

 

 کارآفرینانه   رفتار  بروز  در دانشجویان  وکار های ایجاد کسبشایستگی جایگاه

 واعظی  حکیمه

 ایران  زاهدان، ،بلوچستان و  ستانیس دانشگاه ،ی نیکارآفر ارشد کارشناس

 *زیودار مهدی

 ایران  زاهدان، ،بلوچستان و  ستانیس دانشگاه ،ی ن یکارآفر گروه اریاستاد

 ده یچک

 را  کاارانیب   یاجمع  از  یا یاز  بخاش  و  اسا   رانیاا  اقتصاا   یروشِیپا  مساال   نیتر مهم  از  یکی  ،ییزاشتغالا

ایجاا   هایشایستگی یارتقا  میان ارتباط یبررس مقاله، نیا از هدف  . هندیم   یتشک  ی انشگاه  النیالتحصفارغ

  ر یاپرسشانامه ،منظورنیهمبه  ؛اس   بلوچستان  و  ستانیس   انشگاه  انی انشجو  ۀنانیکارآفر   رفتار  و  کسب و کار

های شایستگی یارتقا  یها اس یس و ها برنامه دگاهی  از نانهیکارآفر  رفتار بر  مؤثر  عوام  و  هیته  کرتیل  فیط  قالب

 رفتاار نادیفرا  ر انی انشاجو یتیشخصا یها یژگیو که  ا  نشان جینتا  شد.  یتحل و یبررس ،ایجا  کسب و کار

 بار  بلوچستان و ستانیس  انشگاه  ر ینیکارآفر  یها آموزش معنا ار و مثب   ر یتأث  و   ارند  یمهم  نقش  ینیکارآفر 

 باا  . هادیم قارار دیاتأک مور  را کارآفرینی هایآموزش اجرای  ر جدی  و تقوی  ،پژوهش این  کارآفرینی  قصد

 هادف کاه ییها آموزش   یتقو  ؛نانهیکارآفر   رفتار  ، ینها  ر  و  قصد  بر   نانهیکارآفر   یِاریهوش  یاساس  نقش  به  توجه

 بلوچساتان  و  ساتانیس   انشاگاه  یشناساروان  گاروه  یهمکار  با   ،باشد  انی انشجو  ۀنانیکارآفر    یذهن  ۀتوسع  آن

 .شو می پیشنها 

 .بلوچستان و  ستان ی س  انشگاه  نانه،یکارآفر  قصد   نانه،یکارآفر  رفتار ،وکاریجا  کسبا : یدیکل یهاهواژ

 مقدمه 

 و  اولاین  شا بدون  شاده،  ثبا   اقتصاا   ۀگذشت  عملکر    ر  آنچه  از  فراتر   بسیار  مقیاسی   ر  ییزااشتغال  معض 

 شو می  بیشتر   وقتی  موضوع  این  اهمی   .اس   بو ه  گذشته  یها سال   ر  ایران  اقتصا   رویپیشِ  ۀمسئل  ترینمهم

 طای  خانوارهاا   رفااه  سال   ناامللو   روناد  .شاو   توجاه  گذشته  یها سال  طی  اشتغال  خالص  تغییر   عدم  به  که

 آن از فراتار   حتای  و  بیکااری  چالش  با   ترازیهم   ر  تواندیم  که   ار   اهمی   ایاندازه  به  بعد،  به  1385  هایسال

 مساتمر   طورهبا  گذشاته،  هایساال  طای  خانوارها   رفاه  سل   که   هدیم  نشان  خانوار  ۀبو ج  تحوالت  .گیر   قرار

  یگاِر کشاورهای از بسایاری باا  مقایسه  ر ایرانیان نسبی رفاه  سل   نامناسب  تغییر   ،یطرف  از  .اس بو ه  کاهنده

 .[1] اس  یتیبااهم موضوع جهان، سل   ر توسعهحال ر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 mehdizivdar@entp.usb.ac.ir مسئول: نویسنده *
 1400 خرداد 27 پذیرش: تاریخ   1400 خرداد  15 دریافت: تاریخ 
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  انشجویان افزاییمهارت موضوع بر  ششم برنامۀ   ر  کر ه،تحصی   قشر   میان   ر  بیکاری  نرخ  کاهش  راستای   ر

 عهاده  بار   نوآوری   ر  وسیعی  نقش  ،آن  انتشار  و   انش  کنندۀتولید  جایگاه   ر  ها  انشگاه  روازاین  ؛اس شده  تأکید

 جدید شناخ  و  نوآوری  ایِناحیه  و  ملی  نظام   ر   انش  اهمی   به  پاسخی  واقع   ر  کارآفرین   انشگاه  ظهور  . ارند

 .اس  گاهش ان از

 توانمناد، آموختگاان انش تربیا » صاورتبه  انشاجویی ۀحاوز  ر بلوچساتان و سیستان  انشگاه  مأموری 

 مقولاۀ باه توجاه .[2] اسا شده تعریاف «اساالمی  -ایرانای  هاایارزش  و  فرهنگ  به  پایبند  و  بانشاط  کارآفرین،

 هایساال   ر  و  اسا   بلوچساتان  و  سیساتان   انشگاه   ر  یجدید  و  مهم  گرایش  کارآفرین،   انشگاه  و  کارآفرینی

 رفتاار  بار   ماؤثر   عواما   بیاان  ضامن  مقالاه،  این   ر  .اس گرفته  صورت   انشگاه   ر  زمینه  این   ر  تحوالتی  اخیر،

 خواهاد قرار توجه مور  کارآفرینانه رفتار و های ایجا  کسب و کارمیان شایستگی  ارتباط   انشجویان،  کارآفرینانۀ

 گرف .

 آن دهندۀشکل  عوامل و کارآفرینانه رفتار

 .اسا گرفته  قارار  بررسای  ماور   مختلاف  منظرهای  از  واژه  این  و  اس   مختلفی  سیمای   ارای  کارآفرینی  مفهوم

 کوشاش  و  زماان  اختصاا   ازطریاق  فر بهمنحصر   و  ارزشمند  چیزی  خلق  فرایند  عنوانبه  کارآفرینی  کلیطوربه

 شاو می تعریف فر ی رضای  و استقالل  پا اش،   ریاف   منظوربه  اجتماعی  و  روانی  مالی،  ریس   با   همراه  کافی،

 انجام خو کار صورتبه و مختلف سلوح  ر فر  هر  توسط که س ها فعالی  از ایمجموعه  کارآفرینانه،  رفتار  .[3]

 رفتاار ،کلیطورباه .کنندمی استفا ه ها فرص  تعقیب و تشخیص برای نوآور منابع ترکیب از ها آن  ر  که  شو می

 .[5 ،4] شو یم هدای  ویژه رویدا  ی  انجام منظوربه که اس  رفتاری سازمان،  ر کارآفرینانه

 پر اخ . خواهیم ها آن به ا امه  ر که اس  کارآفرینانه رفتار ساززمینه مختلفی عوام 

 نانهیکارآفر قصد  -1

 ایجا   برای  فر   آن  کهطوریبه  ؛کندیم  اشاره  کارآفرینانه  رفتار   ر  مشارک   برای  فر   آما گی  به  کارآفرینانه  ارا ۀ

 اسا ؛ ذهنای رفتاار یا  عنوانباه کاارآفرینی  کلیطورباه  . ار   را  الزم  تعهاد  احساا   ،جدیاد  وکارکسب  ی 

 هایپدیده  تا   اندکر ه  استفا ه  ارا ه  بر مبتنی  هایمدل  از  سال،  چندین  طی   ر  محققان  از  بسیاری  ترتیبهمینبه

 رفتاار  ر مشاارک  بارای را فار   انگیزۀ  میزان  ،کارآفرینی  ۀارا   قدرت  که   ی ل  این  به  ؛کنند   رک   را  کارآفرینی

 ،وکارکساب  هاایفعالی   انادازیراه  جها  ر  یفار   نیچن  تالش  میزان   ر   رنهای   و   هدیم  نشان  ینیکارآفر 

 .[7 ،6] شو یم منعکس

 کاهی رحال  ؛[8  ،7  ،6]   ارناد  دیاتأک  ینیکاارآفر   رفتار  یرو  بر   قصد  معنا ار  و  مثب   ر یتأث  بر   پژوهش  چندین

 نشاان  کاه   ار   وجاو   یرشاد  حاال ر  شاواهدِ  .اس   انهنیکارآفر   رفتار  یبرا  یخوب  ۀکنندینیبشیپ  عام   ،قصد

 و  ینیکارآفر  قصد نیب ارتباط نیا ق ی رحق .شو ینم ر یتفس ینیکارآفر  رفتارِ  ر  شهیهم  ینیکارآفر   قصدِ   هدیم

 گاامشیپ  ِیشخصا ر یتاأثتح  ،قصاد و ینیکاارآفر  رفتار ۀرابل .[8 ،6]   ار   یبستگ  ز ین  یگر ی   عوام   به  رفتار

 .اس 
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 گام شیپ  تِیشخص  -2

 طیمحا   ر  ر ییاتغ  باعث  که  یاوهیش  به  تواندیم  که  اس   یشخص  یِفر    ِیموقع  ۀ هندنشان  ،گامشیپ   ِیشخص

 کناد  اقادام  طیمح   ر  ،یمکان  یتیموقع  یروها ین  توسط  موجو   یها  یمحدو   هرگونه  از  نظر صرفِ  ،شو یم  خو 

 الزم  یها گام  ها فرص   کر ن نبال  یبرا  و   ارند  ها  فرص  صیتشخ  یبرا  یخوب   یتما   معموالً  گامشیپ  افرا ِ  .[9]

  ر گاامشیپ نقاش ،بیترتنیهمباه . ارناد پشاتکار ،هادف باه  ساتیابی و مقصاد به دنیرس تا   و   ارندیبرم  را

 یبارا خاو   یاتما  یرو بار  گاامشیپ کاهییآنجا از  .اسا   مهام  اریبسا  ،قصاد  باا   آن  تعاما   و  رفتاار  ینیبشیپ

 یباررو واقع  ر اما  ،اس  سا ه یقصدها  ۀتوسع  از  فراتر   موضوع  نیا  و  [10  ،9]  کندیم  تمرکز   پوشاندنعم ۀجام

 یآماوزان انش ، ا ناد نشان خو  پژوهش  ر [11] همکاران و  میجر   نمونه،  یبرا  ؛کندیم  عم   یماتیتصم  نیچن

 باه  یابی سا   یبارا  الزم  اقادامات  و  کنناد  اقدام  فعال  طوربه  تا    اشتند  یشتر یب   یتما   ،بو ند  برتر   گامِشیپ  که

 کاه  ییها فرصا   باه  ینیکاارآفر   ۀنیزم   ر  ،گامشیپ  افرا ِ  که  رسدیم  نظر به  . هند  انجام  را  خو   یآموزش  اهداف

 [.12] پوشانندیم عم  ۀجام ،کنندیم ییشناسا 

 ممکان بلکاه ،کنادمی ییاجرا را خو  قصد که س ین آن یمعنا  به ،باشد اشته ینیکارآفر  قصد  که  یفر   هر 

  ِیشخصا باا  یفار  کاه  یاواقع نیاا نیبناابرا ؛[6] باشد یلیمح یها  یمحدو  و موانع ،قصد این  عل   اس 

 ،باشاد راهاش سار  بر  ز ین یموانع و ها  یمحدو  اگر   یحت  ،ماندیم  قدمثاب   خو   اهداف  به  یابی ست   ر  گامشیپ

 قصادِ  از  حرکا    ر  کنناده یتعد  ر یامتغ   یا  عنوانباه  یفعاالشیپ  یژگایو  پاژوهش  نیا   ر  که  شو یم  باعث

 عاما    یا  عنوانباه  فعاالشیپ  افارا ِ  یا یاپو  عا یطب  ،نیا  بر عالوه  .باشد  ملرح  نانهیکارآفر   اقدامِ  به  ینیکارآفر 

 یهاا  یفعال  و  کنناد  حرک   نانهیکارآفر   اقدامِ  به  نانهیکارآفر   قصدِ  از  یسا گبه  که  اس   افرا   یبرا  یقو  یزشیانگ

 . هند انجام دیجد یکارها وکسب یاندازراه یبرا را یضرور

 نانهیکارآفر  یاریهوش  -3

 فار    یا  ییتوانا   به  نانهیکارآفر   یِاریهوش  .اس   نانهیکارآفر   یِاریهوش  ،نانهیکارآفر   قصدِ  سازنهیزم  عوام   جملهاز

 یاریهوشا .[13]  ار  اشااره ،شو یم فتهر گ دهینا  افرا  ر یسا  توسط اغلب که یدیجد یها فرص   شناخ   یبرا

 از  یبار ارهبهر   و  فرصا   صیتشاخ  عنوانبه  و   یخالق  جا یا  ۀحوز   ر  ارزشمند  ساختار   ی  عنوانبه  نانهیکارآفر 

 کاه   ا ناد  نشان  محققان  ق ی رحق  [.15  ،14]  اس شده  ییشناسا   نانهیکارآفر   رفتار  اسا   و  هیپا    ر  ها  یموقع

 یهاا  یخالق ۀنایزم  و هار  شام  که کندیم ایفا  نانهیکارآفر  اقدام و تفکر   ر  یمهم  نقش  نانهیکارآفر   یاریهوش

 ،افارا  یشاغل ر یمس نییتع  ر ها  فرص جا یا بهنسب  اربو نیهوش .[16 ،15] اس  نانهیکارآفر  اقدامات و  دیجد

 باه  یشاتر یب   یتما   ،هستند  اریهوش  ینیکارآفر   یها فرص   بهنسب   که  یافرا   ،مثالعنوانبه  ؛[17]  اس   یاتیح

 اقادام  شادهشناخته  یها فرصا    ر  شاتر یب  شاانس  باا   هاا آن  . اشا   خواهند  نانهیکارآفر   یها  شغ   ر  مشارک 

 ملالعاات  ر کاه هساتند نانهیکارآفر  ۀارا  از ییباال سل  ی ارا ا یز احتمال به یافرا   نیچن  نیبنابرا  ؛کنندیم

 [.14 ،18] اس شده ا ه نشان یقبل
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 ی ر یپذرقابت  یژگیو  -4

 باا   فرا ا  [.10]   هدیم  نشان  را  بو ن  گرانی   از  بهتر   و  شدنبرنده  یبرا  فر    یم  ،یر یپذرقاب   یژگیو  یطورکلبه

 گارانی  باا  را خو  شرف یپ  هندیم انجام که ییکارها   ر و باشند نیبهتر  تا  کنندیم  تالش  شهیهم  یژگیو  نیا

 .باشاند اشته  یبهتار   عملکار   ،خاو   خاا   یها نقش  ایفای   ر   ارند   یتما   اغلب  ها آن  جهی رنت  ؛نندک  سهیمقا 

 ساخ  شااناهداف به دنیرس یبرا  ار یوام را ها آن که   ارند  ی رون  یزشیانگ  یروین   ی  افرا   نیا  ،آن  بر عالوه

 را شادهییشناسا  مشاکالت یبرا ح راه یافتن و بهبو  ییتوانا   اغلب  باال  یرقابت  یژگیو  با   افرا   [.19]  نندک  تالش

 عنوانباه  هیقضا  نیاا  از  کهیطوربه  ؛ ارند  ییباال   رک   خو   کاروکسب  شروع   ر  ها آن  بیترت  نیا  به  [.10]   ارند

 [.20] دکننیم استفا ه شدنبرنده و ها هخواست تحقق یبرا یابزار

 ۀارا  و  ینیکاارآفر   یِاریهوشا  نیبا  ارتبااط  توانادیم  ینیکاارآفر   ۀارا   بر   رقاب   ۀز یانگ  و  رقاب   میمستق  ر یتأث

 ییشناساا   را  ها  فرصا  تاا   سااز یم  قا ر  را  افرا   ،ینیکارآفر   یِاریهوش  .کند   یتعد  مثب   صورتبه  را  ینیکارآفر 

 زماانی  ،قا ی رحق  .[21]  کنند  عم   شدهییشناسا   یها فرص   به  که  ندارند   یتما   شهیهم  افرا   حالنیابا   ؛کنند

 و  ینیکاارآفر   یِاریهوشا  نیبا  مثبا   ارتباط  ،ندارند  را  الزم  یتیشخص  یها یژگیو  ،ها فرص   ایجا   یبرا  افرا   که

  ر را ینیکاارآفر  کار نیعمل قصاد افرا  ا یآ نکهیا نییتع   ر  ، یشخص  نقش  زیرا  ؛شو می   ستر   از   ور  ،قصد

 عملای را ها فرصا  کاه یاارا ه قدرت [.21 ،12] اس  مؤثر  و مهم بسیار ،ر یخ  ا ی   ارند  ها فرص   ییشناسا   زمان

 یرقابت  افرا   .باشد  وابسته  یفر    ِیشخص  یرقابت  یژگیو  به  ،افرا   ینیکارآفر   یِاریهوش  ۀلیوسبه  تواندیم  کند،می

 ییشناسا  را آن گرانی  نکهیا از قب  آمدهشیپ یها  فرص برابر   ر  بتوانند تا   کنند  عم   تر عیسر   اغلب  خواهندیم

 میمساتق طوربه  کر نرقاب   حس  ،باشد  شدهشناخته  ینیکارآفر   فرص    ی  که  یوقت  نیبنابرا  ؛شوند  برنده  ،کنند

 .ندکیم یعمل را فرص  آن ،ها آن ۀارا  بیترت نیا به و شو یم جلب فرص  آن سم به

 بلوچستان و سیستان دانشگاه دانشجویان بین در کارآفرینانه رفتار ۀدهندشکل عوامل

صاورت پذیرفتاه   هنامپرساش  160  های حاص  ازضمن تحلی   ا ه  ،هشد  انجام  کارآفرینی  گروه   ر  که  پژوهشی

 .اسا شده   یتکم   ختر   انی انشجو  توسط  نامهپرسش  82  و  پسر    انشجویان  توسط  آن  ۀنامپرسش  78  که  اس 

 کاروکساب بادون یهاا هخانوا    رصاد  55  و  خاانوا گی  کاروکسب   ارای  یها هخانوا   ،یآمار  ۀنمون  از   رصد  45

 56 و کار ه  شارک   ینیکارآفر   یها ه ور  یا   ها  کال   ر  ،یآمار  ۀنمون  انی انشجو  از   رصد  44  .نداهبو   یخانوا گ

  ر  رصاد 25 و ند اشات  رآماد کساب ۀتجرب ،انی انشجو از  رصد  75  .ندبو نگذرانده  را   وره  نیا   یگر،   رصدِ

 .ندبو نکر ه کسب ی رآمد یزندگ طول

 و  ساتانیس   انشاگاه  انی انشاجو  «ۀنانایفر رآکا   »رفتاارِ  بار   ناناه«یکارآفر   »قصاد  که   ا   نشان  پژوهش  جینتا 

 35  و  نانهیکارآفر   قصد  توسط  انسیوار  از   رصد  25  ،یساختار  مدل  کهیطورهب  ؛اس   رگذاریتأث  بسیار  بلوچستان

  اس . انتظار با  ملابق جهینت نیا که  هدیم  یتوض را نانهیکارآفر  رفتار توسط  رصد

  وران طاول  ر انی انشاجو توسط  رآمد کسب ۀتجرب»  و  گام«شیپ   ِیشخص  » اشتن و عام     براین،عالوه

 بار  میمساتقر یغ  صاورتبه  نیاز   نانهیکارآفر   یِاریهوش  ر یمتغ  اس .  مؤثر   نانهیکارآفر   رفتار  یر یگشک    ر  «،یزندگ
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 صاورتبه  یا رنها  ،ناناهیکارآفر  قصاد بار  یاثرگاذار باا  ر یامتغ  نیاا  .اس   اثرگذار  نانهیکارآفر   رفتار  یر یگشک 

 نانهیکارآفر  رفتار بر  میمستقر یغ طورهب ینیکارآفر   یها آموزش  نکهیا  ا ی  اس   مؤثر   نانهیکارآفر   رفتار  بر   میمستقر یغ

 پاسا  یفرعا االتؤسا  ر ،هاا پژوهش ر یساا  جینتاا  باا  سهیمقا   و  ییآزما یراست  ،شتر یب  حاتیتوض  .اس   تأثیرگذار

 .اس شده ا ه

 اثار   رقابا ،  یژگیو  و   ار   نانهیکارآفر   قصد  بر   یمعنا ار  و  مثب   اثر   نانهیکارآفر   یاریهوش  که   ا   نشان  جینتا 

  انشاگاه  انی انشاجو  به احتمال زیا ،  که   هدیم  نشان  جهینت  نیاهمچنین    .ندار   نانهیکارآفر   قصد  بر   یمعنا ار

 ر یساا   عملکار   باه  یتاوجه  چنادان  و  کننادنمی  عما   یرقاابت  ،ینیکارآفر   قصد  اتخاذ   ر  بلوچستان  و  ستانیس

 .ندارند انی انشجو

 و ساتانیس  انشاگاه انی انشاجو انیام   ر  ناناهیکارآفر   رفتاار  بار   یتوجهقابا   و  مثبا   اثر   نانهیکارآفر   قصد

  انشاگاه  انی انشاجو  ۀنانایکارآفر   رفتار  یر یگشک   بر   یمعنا ار  و  مثب   اثر   ،گامشیپ   ِیشخص  . ار   بلوچستان

 کاه  یانی انشاجو  یبارا  گاامشیپ   ِیشخصا  کاه  اسا   آن  ۀکنناددأییت  جینتا   یتجرب  صورتبه  ،نیابر عالوه  .  ار

 .اس  یمهم عام   ارند، را دیجد کار ی  آغاز قصد حاضر حال ر

 بلوچستان و ستانیس  دانشگاه در  نانهی کارآفر رفتاربروز  مرتبط با یهاتاسیس

 ؛ ارند  مهمی  نقش  کارآفرینی  رفتار  فرایند   ر   انشجویان  شخصیتی  هایویژگی  که   ا   نشان  پژوهش  این  -1

 باه  هاا آن  ورو   بارای  تخصصی  برنامۀ  تدوین  و  بو نگامپیش  هایویژگی  با    انشجویان  شناسایی  ،بنابراین

  .شومی پیشنها  ،کارآفرینانه هایفعالی 

 تقوی  پژوهش این  ،کارآفرینی  قصد بر    انشگاه   ر  کارآفرینی  هایآموزش  معنا ار و  مثب   تأثیر   به توجه با   -2

  هد.می قرار تأکید مور  را کارآفرینی هایآموزش اجرای  ر جدی  و

 تأکیاد کاارآفرینی رفتار به کارآفرینی قصد از افرا   تشویق  جه  ر  راهکارهایی  ارالۀ  بر   پژوهش  این  نتایج  -3

 زیارا  ،شاو   تقوی   و  شناسایی   انشجویان   ر  بو نگامپیش  هایویژگی   شومی  پیشنها   روازاین  ؛کندمی

 تقوی   آموزش  با   تواندمی  توجهیقاب   طوربه  ،[22]  لولیس  و  کربی  ملالعۀ  به  توجه  با   بو نگامپیش  رفتار

 شو .

 ویژگای این نقش به توجه با  اس . پایین بلوچستان و سیستان  انشگاه  انشجویان  ر  رقاب   حس  ویژگی  -4

 برگازاری  طریقاز  رقاب   ویژگی  تقوی   با   تا    ار   وجو   امکان  این  ها،پژوهش  سایر    ر  کارآفرینانه  قصد   ر

 کارآفریناناه  رفتاار   رنهایا   و  نانهیکارآفر   قصد   ر  رقاب   جا یا  ،جوایز   اهدایو    ها جشنواره  ها،آپاستارت

 شو . تقوی 

 که هاییآموزش تقوی  کارآفرینانه، رفتار  رنهای  و قصد بر   کارآفرینانه  هوشیاری اساسی  نقش  به توجه با   -5

 و ساتانیس  انشاگاه شناسایروان گروه همکاری با   ،باشد   انشجویان  کارآفرینانۀ  ذهنی   توسعۀ  آن  هدف

  .شومی پیشنها  بلوچستان
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