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 بلوچستان و  ستانیس دانشگاه ی آموزش ۀفصلنام

 2-1 صص ،1400 تابستان ،2 ۀشمار اول، سال

 سردبیر سخن
 نقش عالی آموزش نظام کنیم، قلمداد بشریۀ  جامعۀ  توسعهای  ابزار  قدرتمندترین  از  یکی  عنوانبه  را  آموزش  اگر 
 و  سیسرتان  دانشراا .  ی نشرودخاصر  مکران  و  زمران  گرفترار  آنکره  شرر   به؛  کندمی  ایفا   زمینه  این  در  بدیلیبی

ۀ پیچید افزاییهم به طرف یک از، پژوهش-آموزش اکوسیستم به واردشدن با  بایستمی سومۀ  هزار  در  بلوچستان
 بزرگ  و  کوچک  هایسازمان  و  ها شرکتبه    دیار   طرف  از  و  ها دانشکد   و  آموزشی  هایگرو   از  متنوعی  طیف  بین
 خود توانمندی و ندهد پایان خود  داخلی  عناصر   از  ناهماون  ایمجموعه  به  که  دانشااهی  .کند  کمک  خودۀ  جامع
 اکوسیسرتم سرمت بره ها دانشراا  دادنجهرت بررای ماند.می  ناکام  نیروزاییهم  و  افزاییهم  در،  نبخشد  تکامل  را

 و شررای  برا  متناسر  و بازسرازی علمی هیئت  اعضای  تفکر   باید  ،نوین  الاوهای  از  گیریبهر   و  پژوهش-آموزش
 هایشریو   جرایازین  نوآور،  آموزیتجربه  و  تفکر   بازسازیبایست  می  درنتیجه؛  شود  ساماندهی  ها آن  ذاتی  وظایف
 و طراحری اهمیت به توجه با  است. تربیتی علومۀ حوز در مهم هایگرایش از یکی،  درسیۀ  برنام  .شود  نار گذشته
 شراخ ِ سره راسرا ب حروز  ایرن در مناس  الاوی یک داشتن  ریزی،برنامه  فرایند  در  درسی  هایبرنامه  تدوین
 کند.می کمک آموزش کیفیت به «پذیریاشتغال» و «نسلی تحول» ،«دانشاا  نسل »پنج

 دانشگاه سیستان و بلوچستان در پنج نسل دانشگاه
 در امرا ؛ یافتره  دست  هاییموفقیت  به،  پژوهش  و  آموزش  یعنی،  دوم  و  اول  نسل  در  بلوچستان  و  سیستان  دانشاا 
ۀ بودجر  کراهش،  سوم  نسل  در  بایستمی  بلوچستان  و  سیستان  دانشاا   است.شد   رکود  دچار  پنجم  تا   سوم  نسل

 ضرروری  دولتی،  صرفًاۀ  بودج  بر   کیدأت  جای  به؛ بنابراین  ردکمیکس     دیار   لدِموّ  هایفعالیت  در  را  خود  پژوهش
 کراربردی-علمری  هرایپژوهش  انجرام  برا رو  ؛ ازایرنپرداخرتمی  نقش  ایفای  به،  تولید  بازار  و  وکارکس   در  تا   بود
 اعضرای توس  ،محدود و  انفرادی  صورتبه  دانشاا   در  اتفاق  این  کند.  اقدام  سرمایه  بازگشت  بهنسبت  توانستمی

 سیستان  دانشاا   آورد.  دستهب، درآمد کمی  خود  علمی  هیئت  هایفعالیت  از  دانشاا   اما   ؛شد  انجام  علمی  هیئت
 بهنسربت و آورد وجودبره  خود  در  تغییراتی(،  کارآفرین  دانشاا ها )دانشاا   سوم  نسل  به  واردشدن  با   بلوچستان  و
شرد  بره کرل لتسرری مأموریرت محوّدلیل عدمبرهکرد؛ امرا    اقدام  آن  آموزشی  گرو   و  کارآفرینیۀ  رشت  سیسأت

-صرنعتیهای دانشاا ، به موفقیت نرسید؛ زیرا دانشاا ، موفق به انتقال فناوری نشرد و تولیرد محالرو ت رشته
 برا  گرفرت.می شرکل نرم هایفناوری ظهور با  چهارم نسل دانشاا  در بایستمیتولیدی را کلید نزد. این فعالیت 

 خواهد شد. محقق مهم این فناوری، و پژوهش آموزش، عنالر  سه در علمی هیئت اعضای وظایف در بازناری
که البته ایرن   است  نوآوری  و  فناوری  مجتمع  ایجاد،  هستیم  آن  شاهد  دانشاا   در  چهارم  نسلۀ  زمین  در  آنچه
 دربایسرت می سراختاری چنرین بازترا  زیررا؛ شودنمی  دید   دانشجویان  و  علمی  هیئت  اعضای  نارش  درتغییر  
 پایره،  علروم  ترا   انسرانی  علروم  از  ا هدانشراا ،  چهرارم  نسرل  درو    شود  دید   ها رشتههمۀ    در  نوآوری  و  وکارکس 
 وردنآبر ،  چهارم  نسل  در دانشاا   مهم  هایفعالیت  از  یکی.  دهند  قرار نرم  هایفناوری  بر مبتنی  را خود  هایفعالیت
 و  هرا پژوهش  قال   در  دانش  مرزهایۀ  توسع  با   توانستمی  و  بایستمی  دانشاا   است.  رشددرحالۀ  جامع  نیازهای
کنرد. درآمرد کسر  هرا آن سازیتجاری با  و اقدام  ها فناوری  تولید  به،  دوم(  و  اول  نسل  های)دانشاا   ها نامهپایان
 بررای  دانشاا ، اما  است  تقدیر قابل  زمینه  این  در  پایه  علومویژ  استادان  هب  ،استادان  برخی  جهانی  هایرتبه  کس 

 منرابع از  درآمرد  سرهم  جرذ   با   باید  دانشاا ،  نسل  این  در  است.  د کر ن  تالش  فناوری  تبدیل  و  ها آنکارگیری  به
 جامعه اعتماد میزان، علمی مدار مرجع تعریف ضمن، ها سازمان با  پژوهشی قراردادهای قال  در  دانشاا   از  خارج
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 دانشاا  موریتأم براسا  دانشجو جذ  و دوم( و اول  )نسل  پژوهش و  آموزشو درنتیجه    دهد  افزایش  را خود  به
 سرر پشتِ را نسرل چهرار درسرتیبه  باید،  شود  پنجم  نسل  وارد  خواهدمی  دانشاا   اگر   شود.  انجام  چهارم  نسل  در
 و  گرذاریپایه  سیسرتماتیک  فرهنر   یک  براسا   را  پایداری  روند  بتواند  تا   برداردگام    صحیح  مسیر   در  و  دارباذ

 دانشاا   ازطریق کشور تمدن و فرهن  پنجم نسل  درواقع  کند.  نهادینه یادشد   نسل  چهار  در  را خود  هایفعالیت
 نند.کمی ایو نهئمس هایتالش آن به دستیابی برای ،دانشاا  نفعانذیهمۀ  و دشومی بازشناسی

 درسیۀ برنام طراحی و نسلی تحول
 نیراز  براسا   ها سیالبس  و  آموزش  اهداف  که  است  این  درسی  ریزیبرنامه  در  کالسیک  هایمدل  ایرادات  از  یکی
 نسلیِ تحول شاهد امروز . شودنمی توجه نسلی شکاف به  درسیۀ  برنام  طراحی  در  و  گیردمی  انجام  معاصر ۀ  جامع

 شرکافِ؛ زیررا برود خرواهیم آیند  نسل ًاطعق و فعلی نسلو  خود خاص درسیۀ  برنام  با   گذشته  نسل  بین  عمیقی
 و  جامعره  نیازهرای  براسرا   بایرد  برنامره  طراحری  و  دارد  وجرود  آیندگان  و  گذشتاان  باورهای  در  عمیقی  نسلی

 نا مخاطب ددریاب که است این کند  توجهبه آن    باید  دانشاا   که  مهمیۀ  نکت  پذیرد.  صورت  تغییر   درحال  فراگیرانِ
گر، گرا، مطالبرهدر تبیین این مهم به نسرل عمرل  1فراستخوا   .نددار  خالوصیاتی  چه  دانشاا   درسیۀ  برنامۀ  آیند

 کند.ای اشار  میپرتحرک تا افقی و نامتقارن و ترارشته

 پذیریاشتغال و درسیۀ برنام طراحی
، برردارد درستی هایگام درسیۀ برنام طراحی آن تبعبه و درسی ریزیبرنامه صحیح مدل انتخا   در  دانشاا   اگر 
 برین  مسریر   این  در  دانشاا   زیرا؛  دهد  انجام  ایبایسته  اقدام  خود  التحالیالنفارغ  اشتغال  ایجاد  بهنسبت  تواندمی

 در  درسری  هایبرنامره  محتوای  تدوین  کند.می  برقرار  مستقیمیۀ  رابط  ،کار  بازار  در  اشتغال  و  شد تدریس  درو 
ۀ برنامر یرک در محتروایی چه اینکهۀ درباررا    تخالالی  گیریتالمیم  جریان  زیرا،  بسیار مهم است  ،برنامه  طراحی
 مسرتقیمًا اوۀ آینرد اشرتغال برا  و بخشد ارتقا   را  دانشجویان  مهارت  و  نارش  دانش،  بتواند  تا   شود  گنجاند   درسی
 با   که  است  آموزشی  نیازهای  تعیین،  برنامه  طراحی  در  مهم  گامرو  ؛ ازایندهدمی  قرار  ثیر أتتحت،  کند  پیدا  ارتبا 
 هرایآموزش، گیررد انجرام در ۀ برنامر طراحری بررای ها دانشاا  در  گام  این  اگر   گیرد.می  شکل  نیازها   سنجش

 با  دانشاا  آورد.می وجودهب را التحالیالنفارغ در موردنیاز مهارت و  گرفته  خود  به  پذیریاشتغال  شکل  دانشااهی
 دانش،  نیازهای و کندمی شناسایی را باشد باید آنچه و هست آنچه بین اختالف، فراگیران نیازهای صحیح  تحلیل
 درسیۀ  برنام  طراحان؛ درنتیجه  زندمی  پیوند  آتی  شغلی  هایفعالیت  با   را  دانشجویان  و  فراگیران  مهارتی  و  نارش

 مررتب  جامعه مشاغل ماهیت با  که را آموزحرفه درسیۀ برنام  یکۀ  اولی  هایگام  وظیفه،  و  شغل  وتحلیلِتجزیه  با 
 کند.است، تدوین می

های فنی و مهندسی بتواند بین سراختار رشته  های دانشااهی، خالوصًادرسی رشته  ۀاگر دانشاا  در تدوین برنام
هرا تواننرد در کسر  مهارت، دانشجویان میدانش، توالی و تنظیم آن با نیازهای اشتغال جامعه پیوند برقرار کند

ارزشریابی از  پذیری را کسر  کننرد. طبیعترًاهای اشرتغالپیشاام شد  و براسا  استانداردهای بازار کار مهارت
و نره   شروداستاندارد عملکردی یا استاندارد شغلی سنجید  میصورت  های در  یا بههای آنان در کال دانسته

 کاغذ و قلمی.
 حیدرزادگان  علیرضا دکتر

 استادیار بازنشستۀ گروه علوم تربیتی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران، زاهدان
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 پژوهی آموزش عالی. میز آینده  35. پنل 1400؛ به مناسبت ماه مهر و آغاز سال تحصیلی درسی آینده  ۀ. فراستخواه م. برنام1
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 های علوم پایه های تدریس؛ یک رسالت مغفول در رشتهآموزش مهارت

 مجید رشیدی هویه 
 گروه فیزیک، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

 چکیده 

گذرد. در  دارالمعلمات می های دارلمعلمین و  ناممعلم در ایران، به بیش از یک سده از تأسیس اولین مرکز تربیت 

با تأسیس    1346اند. از سال طی این مدت، این مراکز متأثر از تحوالت سیاسی و اجتماعی، دستخوش تغییر شده 

سراهای عالی که وظیفۀ تربیت دبیران را بر عهده داشتند، رسماً تحت نظارت  وزارت علوم و آموزش عالی، دانش 

تأسیس دانشگاه فرهنگیان به تصویب شورای عالی انقالب فرهنگی رسید    1390این وزارتخانه درآمدند. در سال  

وجود، همواره یکی از راهکارهای  های مختلف به این دانشگاه منحصر شد. بااین و تربیت معلم در مقاطع و دوره

است. در این مقاله،  آموختگان غیردبیری )آزاد( بودههای علوم پایه، استفاده از دانش ویژه در رشته تأمین معلم، به 

پذیری  عنوان یکی از ارکان اشتغال های تدریس، به معلم در ایران، آموزش مهارت با نگاهی گذرا به پیشینۀ تربیت

 گیرد.های علوم پایه مورد توجه قرار می برای دانشجویان رشته 

 معلم، علوم پایه، مهارت تدریس، دانشگاه فرهنگیان.تربیت  کلیدی:  هایهواژ

 دمه مق

کند؛ ساز ایفا میای در تربیت نیروهای متخصص و آیندهکنندهوپرورش در هر جامعه نقش تعیینتردید آموزشبی

های اصللی رو تربیت معلمان که نقش شناسایی و هدایت استعدادها را برعهده دارند، همواره یکی از دغدغهازاین

 نقاشان  و هنرمند پیکرتراشان همچون باید علمان معاصر م»: طباطبایی  محیط[. 1است ]ها بودهحکمرانان و دولت

 آنلان زبلان و کننلدمی ابلدا  دلسلذیر  تصلویری و پیکلری دلسنلند نوباوگلان، جلان و تَن از که باشند  زبردستی

 نهلال  و  شلکافدمی  را  نوباوگلان  سلاد   هایدل  کودکان و  نرم  مغزهای  که  باشد  آبداری  تیغ  همچونباینت[  ]می

 شاخناری شاخه، هر  و بارور درختی نهال، هر  الزم، نمو رشد و از پس تا  نشاندمی آنجا  در را  سودمند  هایاندیشه

 معلملی  )بعتلت نقلش در  شلدم  برانگیخته  فرمود: »من  اکرم  پیامبر   است که  اهمیتی  چنین  به  شود. نظر   پرثمر 

 فقلد  حرفًا  علمنی  خویشتن  )من  بنده  دمخوانَ  سزد  من،  به  حرفی  آموخت  که  هرآنکس»:  فرمود  ( )علیو    )معلمًا

 .[2عبداً(  ] صیرنی

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  مسئول: سندهینو majid.rashidi@phys.usb.ac.ir 

 1400 شهریور 21 :رشیپذ خیتار 1400 خرداد 24  :افتیدر خیتار
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 معلم در ایران پیدایش مدارس و تربیت

توسط امیرکبیر داننت. در  1289سیس دارالفنون در سال أتتوان مقارن با پیدایش مدارس مدرن در ایران را می

عنوان معللم در آموختگلان، خلود بلهن دارالفنون از کشورهای فراننه و اتریش بودنلد و سلسس دانشا ابتدا معلم

قلانون بلا تصلویب    ،1297بیت معلم در سال  تر   برایدارالفنون به کار تدریس مشغول شدند. اولین مرکز رسمی  

چند معلم اروپایی برای تدریس عللوم ابتدا    ،ایجاد شد. در این مراکز تأسیس دارالمعلمین مرکزی و دارالمعلمات  

 چنلین اسلت: ،یکی از مواد این قلانون  مطابق با تجربی و ریاضی استخدام شدند. مشخصات و هدف این مؤسنه  

نظارت وزارت معارف که برای تعلیمات ابتدایی و حد تحت ،ای است دولتی و مجانیه»دارالمعلمین مرکزی مدرس

ابتدایی، دیگر  ۀمنقنم بر دو شعبه است. یکی شعب ،کند و با این نظر معلم تربیت می  ،معینی از تعلیمات متوسطه

سلیس اوللین مرکلز خلا  أ[. از زمان ت3]  شود سال تعیین می  عالی چهار  ۀعالی. مدت تحصیل در شعب  ۀشعب

ثیر تحوالت اجتماعی و سیاسی دچار أتگذرد و همواره در این مدت تحتبیش از یک قرن می  ،معلم تاکنونتربیت

، 1346[. از بلدو ایجلاد وزارت عللوم و آملوزش علالی در سلال  5  ،4اسلت ]ییرات ساختاری و ملدیریتی شدهتغ

بند ب   ،1   سیس وزارت علوم و آموزش عالی، مادأدر قانون تمشی آموزش کشور به وزارت علوم واگذار شد.  خط

هلای طرح ریزی در امر آموزش ملی و تنظلیممشی آموزشی کشور و تمرکز برنامهتعیین خطچنین آمده است: »

های طرح  بار با یکدیگر در  ها ساختن آنتعلیماتی و هماهنگ  هایسطوح و رشته  همۀکلی و اساسی آموزشی در  

مذکور را بلا همکلاری وزارت   و آموزش عالی هدف  مربوط به تعلیمات در سطوح ابتدایی و متوسطه، وزارت علوم

با همکلاری وزارت فرهنلگ و هنلر تلأمین   ،به منائل فرهنگ و هنر   های مربوطوپرورش و در مورد طرحآموزش

تربیلت معللم در   ۀراهای علالی کله وظیفلسلدانش  ،هملین قلانون  3   ماد  مطابق با همچنین  [.  6  ]خواهد کرد

وظلایف و  ،از تاریخ تصلویب ایلن قلانون»  :3  ماد .ها را بر عهده داشتند نیز به وزارت علوم واگذار شددبیرستان

بله   ،علالی  سرای عالی و بخش تربیلت دبیلر هنرسلرایمربوط به دانش  وپرورش در اموراختیارات وزارت آموزش

های دبیلری در کنلار رشلته ،های متمادیسال ترتیب دربدین .[6  ]شودتفویض می  وزارت علوم و آموزش عالی

های دبیری، دانشجویان عالوه بلر دروس ها پیگیری شد. در این رشتههای تخصصی )آزاد( در دانشگاهدیگر رشته

عنوان کلارآموز در گرفتنلد و حتلی بلهنیز فرامیمورد نظر، دروسی تحت عنوان دروس تربیتی را   ۀتخصصی رشت

 ،پرورشوطور علمی و عملی فراگیرند. با توجه به نیاز آموزشهای تدریس را بهیافتند تا مهارتمدارس حضور می

ترتیب کله بلدین  ؛های علوم پایه و اننانی وجود داشلترشته  ویژهههای آزاد بآموختگان رشتهامکان جذب دانش

تربیت دبیر، زیلر نظلر وزارت  ۀسنؤهای تدریس را در ممدت یکنال مهارتای بهآموختگان طی درورهاین دانش

 [.5گرفتند ]فرهنگ، فرامی

 معلم در شهر زاهدان تربیت

های نفر دانشلجو در رشلته  150  با   ،معلم تهراندانشگاه تربیتوابنته به  زاهدان  دانشنرای عالی    3531در سال  

 . در[7] دبیری تاریخ، جغرافیا، زبان انگلینی، زبان و ادبیات فارسی، فیزیک، شیمی و ریاضی شرو  به کلار کلرد

و نلام آن بله  کردموافقت اصولی  زاهدان سرای عالیشورای گنترش آموزش عالی با استقالل دانش،  1368سال  

شورای گنترش آموزش علالی مبنلی بلر  ۀدنبال مصوببه 1370سال  معلم زاهدان تغییر یافت. درگاه تربیتدانش



 5 ه یهو ی دیرش دیمج /ه ی علوم پا یهارسالت مغفول در رشته  کی  س؛ی تدر یهاآموزش مهارت

 

  معلم زاهلدان در دانشلکدهای محللی، دانشلگاه تربیلتها در دانشلگاهمعلم شهرستانهای تربیتادغام دانشگاه

های دبیلری رشلته ،دانشلگاه سینلتان و بلوچنلتان  ۀعلوم پایل   در دانشکد  .مهندسی شهید نیکبخت ادغام شد

 ویژههدایر بوده است که رسالت تربیت دبیر فیزیک و شیمی را ب  1379-1380فیزیک و شیمی تا سال تحصیلی  

 عهده داشته است.در سطح استان سینتان و بلوچنتان به

 لزوم آموزش مهارت تدریس

التدریس یا خصوصی صورت رسمی، حقهای علوم پایه در بخش آموزش بهرشتهالتحصیالن  بخش مهمی از فارغ

هلای امکان فراگیلری مهارت ،از آن پسشوند. این در حالی است که در طول تحصیل یا حتی مشغول به کار می

ذیری پهلا و فنلون تلدریس و درنتیجله درجهلت اشلتغالآموزش مهارت  منظوربه  بنابراین  ؛اندتدریس را نداشته

 شود:موارد زیر پیشنهاد می ،های علوم پایهرشته آموختگاندانش

 عنوان دروس اختیاریدروس تربیتی و فنون تدریس زیر به ۀارائ -1

عنوان دروس اختیلاری های مختلف بلهطور مشترک برای رشتهدروس تربیتی و فنون تدریس ممکن است به

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ازجمله این دروس می ؛دنارائه شو

تلدریس،   هلایاصلول و روشو آملوزش،    های یادگیرینظریه،  شناسی تربیتیجامعه،  شناسی تربیتیروان

، کلاربرد زبلان در تربیلت، کاربرد هنر در آملوزش،  ارزشیابی از یادگیریراهنمایی مشاوره،    هایاصول و روش

 .تحصیلی هایکید بر دورهأبا ت وپرورش تطبیقیآموزش، مدیریت آموزشگاهی

 های مختلف علوم پایهدروس تخصصی وابنته به آموزش در رشته ۀارائ -2

ن دارد. ایلن دروس ا ای در تربیلت معلملکننلدهها و فنون تدریس در هر رشته نقلش تعیینفراگیری مهارت

فیزیلک،   ۀعنوان نمونله در رشلتوپرورش باشد. بلهپویایی در آموزش   کنندروز شود تا تضمینهمواره باید به

 :استسرفصل دبیری فیزیک، شامل دروس زیر با مطابق 

، فیزیلک  تلدریس آملوزش  راهبردهای،  فیزیک  درسی آموزش  ریزیبرنامه،  آموزش فیزیکمعلمی    ۀفلنف

 تحصلیلی و هلایآزمون، فیزیلکآملوزش  یلادگیری طراحلی واحلد، فیزیک دروس آموزش  طراحی آموزشی

آموزش   ارتباطات در  اطالعات و  کاربرد فناوری،  آموزش فیزیک، تحلیل محتوایی  آموزش فیزیک  سازیآزمون

 .فیزیک

 کارآموزی در مراکز آموزشی -3

 ؛یند آموزش اسلتاتکمیل فر   ۀعالوه بر فراگیری مطالب نظری، ممارست و تمرین الزم  ،ها حرفه  ۀهمانند هم

پذیری عالقمنلدان در اشلتغال   کننلدتکمیل  ،در مدارس  ویژهدلیل کارآموزی در مراکز آموزشی و بههمینبه

ز افراد فراهم توان دروس کارآموزی در مراکز آموزشی را برای این گروه اجهت میهمینبه  ؛معلمی است   حوز

 ن باتجربه، به کنب مهارت در شرایط واقعی نائل آیند.ا کرد تا بتوانند زیر نظر معلم

 ها و فنون تدریس های مرتبط با روشکارگاه ۀ ارائ -4

توان در قالب ها و فنون تدریس را میبا توجه به اینکه تعداد دروس اختیاری محدود است، بنیاری از مهارت

ربط، به ارائه به مراکز ذیمعتبر و قابل   دورکارشناسی ارائه داد. با اعطای گواهی پایان   ول دورکارگاه و در ط
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هلا تشلویق توان دانشجویان را به شرکت در این کارگاهکنند، میکنانی که این دوره را با موفقیت سسری می

 کرد.

 گیرینتیجه

ثر از أمعلم متگذرد. در طول این سده، مراکز تربیتایران میمعلم در  سیس مراکز تربیتأحدود یک صد سال از ت

دلیل دچلار همینو بله هییرات سلاختاری، فلنلفی و ایلدئولو یک شلدغتحوالت اجتماعی و سیاسی دستخوش ت

های علوم پایه به انحاء مختلف، رشته آموختگاندانشاست. در طول سالیان متمادی، پیچیدگی و سردرگمی بوده

کارشناسلی،    ها و فنون تلدریس در طلول دورآموزش مهارت  بنابراین  ؛انددر مراکز آموزشی مشغول به کار شده

 های علوم پایه را در مراکز آموزشی فراهم کند.هرشت آموختگاندانشپذیری اشتغال ۀتواند زمینمی

 منابع
 .ایلران در معلمتربیلت بلرای تحلولی راهبلرد آن؛ مشلارکتی ییلاجرا الگلوی و معلمتربیلت درسلی ۀبرنامل  .[ مهرمحمدی م1]

 .26-5  :1؛ 1392  .درسیۀ  نظریه و عمل در برنام  ۀدوفصلنام

 .92-87:  47؛ 1356.  پرورش و آموزش  ۀماهنام  کودک. عصر  و  معلم  عصر در  معلم ۀوظیف .ا.س  طباطبایی محیط  [2]

 .30-26 (:2)34؛ 1397 .آموزش فیزیک در ایران، رشد آموزش فیزیک  .معتمدی ا  [3]

-83  :138  ؛1398  .تعللیم و تربیلت  ۀآینده، فصلنام  اندازچشم  و  تهدیدها  ها،فرصت  ؛ایران  در  معلمتربیت  سال  صد  .صافی ا  [4]

106. 

 !خیلر  مرکلزی،  دارالمعلملین  تلداوم  !آری  ایلران،  در  معلم  رسمی  تربیت  سال  صد  ؛فرهنگیان  دانشگاه  .آزاد سغالم  .گویا ز  [5]

 .60-39 (:2)35؛ 1398  .تعلیم و تربیت  ۀفصلنام

. 410، 1346چلا   ،1سیس وزارت علوم و آملوزش علالی، سلال أ انون تقهای مجلس شورای اسالمی، مرکز پژوهشسایت    [6]

(https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96170.) 

 .(https://www.usb.ac.irادبیات و علوم اننانی )  سایت دانشگاه سینتان و بلوچنتان، دانشکد  [7]

https://rc.majlis.ir/fa/law/show/96170
https://www.usb.ac.ir/


 بلوچستان و  سیستان دانشگاه آموزشی  فصلنامۀ

 12-7 صص ،1400تابستان  ،2 شمارۀ اول، سال

 

دانشگاه سیستان و    علوم کامپیوترهای محوری دانشکدۀ ریاضی، آمار و  برنامه

 دانشجویان کارشناسی  پذیریدر راستای افزایش توان اشتغال  بلوچستان

 ی ن رضایسح

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران  علوم کامپیوتر،استادیار گروه 

 عامریمریم عرب 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران ، دانشیار گروه ریاضیات و کاربردهای آن

 چکیده 

در دانشگاه سیستان و بلوچستتان ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر   ۀهای محوری دانشکدبرنامه  ۀدر این مقاله به ارائ

محتور   سهاست. این برنامه شامل  پرداخته شدهپذیری دانشجویان مقطع کارشناسی  راستای افزایش توان اشتغال

های عملتی کارشناستی بتا هتدق تقویتت  نبته  ۀهای درستی دوربازنگری برنامته»  :ند ازاکه عبارت  استاصلی  

تا است تالش شده در راستای ا رای محور نخست،. «آموزیمهارت»و   «هدفمندکردن دروس اختیاری»،  «دروس

کتاربردی  مهتارتی و ۀتا بته  نبت  شوند  صورت کارگاهی برگزاربه  هستند،تی  دروسی که دارای رویکرد مهار  همۀ

شناسایی و حذق محتوای غیرکاربردی برخی درراستای ا رای محور دوم، به صورت عملی پرداخته شود. ها بهآن

در استت و هتا پرداختته شدهها و ارگانکردن محتوای کاربردی و مهتارتی متورد نیتاز ستازماندروس و  انشین

پذیری دانشتجویان مهارتی که نقش مهمتی در افتزایش تتوان اشتتغال  ۀسوم، تعدادی دور  ۀراستای ا رای برنام

 اند.دهشها برگزار برخی از آن کنون، شناسایی و تا دارندعلوم کامپیوتر(  ۀخصوص دانشجویان رشت)به

های درستی، تقویتت  نبتۀ عملتی دروس، برنامتهپذیری، بتازنگری  افتزایش تتوان اشتتغال:  های كلیدددیواژه

 آموزی، هدفمندکردن دروس اختیاری.مهارت

 مقدمه 

هتا بتا کارآمد در مشاغل تخصصی و تطبیت  آن  و  کارگیری منطقی نیروهای متخصصعبارت است از به  ،اشتغال

ا ممکن ستازد. اشتتغال ها، نیل به اهداق سازمانی رکارگیری آنکه به  ایگونهبه  ؛های تخصصی سازمانیموقعیت

ق ز و معتّرا تماعی است، زیرا داشتن شتغل بته نتوعی مجتوّ-یک الزام سیاسی  ،رسندافرادی که به سن کار می

 بته منجتر تواند سبب انحراق و سرخوردگی نستل  توان شتود و حتتی و اساسًا بیکاری می استزندگی مستقل 

آموختگتتان کارشناستتی نتترب بیکتتاری دانشهای اخیتتر . در ستتالشتتودهتتای ا تمتتاعی و سیاستتی خاصتتی بحران

 است.افزایش بودهروبه

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   :نویسنده مسئولarabameri@math.usb.ac.ir 

 1400  وریشهر  20: رشیپذ  خیتار 1400خرداد   7: افتیدر  خیتار
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هتا بتا انطباق ایتن آموزشاز مله فاصله بین بخش صنعت،  امعه و آموزش دانشتگاهی و عتدم  ،عوامل متعددی

تحصتیل  ۀهای مورد نیاز بازار کتار در دوراما کسب مهارت  ؛استمنجر به بروز این مشکل شده  ،نیازهای بازار کار

ای با نامهآیین 1397سال  حل این مشکل، در  منظوربه  .[1]تواند تا حد زیادی به رفع این مشکل کمک کند  می

وزارت   ۀهای زیرمجموعتبه دانشگاه[،  2]  «کارشناسی پیوسته  ۀپذیری دانشجویان دورتوان اشتغال  یارتقا »عنوان  

پذیری و افتزایش تتوان دادن دانشجویان به سمت اشتغالابالغ شد که دیدگاه آن سوق  ، تحقیقات و فناوریعلوم

های ختود را در ایتن خصتوص تتدوین نامهشتیوه  تا   ها خواسته شده، از دانشگاهنامز ابالغ آیین. پس ابودمهارتی  

، به تدوین برنامه های دانشگاههمگام با سایر دانشکده  ،ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر   ۀدانشکد  ،. از همان سالکنند

ریاضی، آمار و علوم کتامپیوتر در  ۀهای محوری دانشکددر این خصوص و ا رای آن پرداخت. در این مقاله برنامه

شده با تو ته های معرفیاند. مسلمًا برنامهپذیری دانشجویان کارشناسی معرفی شدهراستای افزایش توان اشتغال

 ند از:ااند که رئوس آن عبارتهای دانشکده تدوین شدهبه ماهیت رشته

 ؛صورت کارگاهبرگزاری دروسی که رویکرد مهارتی دارند به •

کردن محتوای کتاربردی و مهتارتی متورد ایی و حذق محتوای غیرکاربردی برخی دروس و  انشینشناس •

 ؛ها ها و ارگاننیاز سازمان

 .های مهارتیبرگزاری دوره •

 .استدر سطح دانشکده در حال ا را  1397های مذکور از سال برخی از برنامه ،تر گفته شدطور که پیشهمان

 تعاریف

های فتردی استت کته ها و در مجمتو  شایستتگیها، دانستتهها، مهارتای از موفقیتهمجموعپذیری:  اشتغال

کند تا از این طریت  تر میمورد انتخاب خود آماده  ۀآموختگان را در دستیابی به موفقیت و کاریابی در حرفدانش

 [.3]بتوانند به خود، دیگران،  امعه و اقتصاد سود برسانند 

 [:4] شوداصلی تقسیم می ۀهای انجام حرفه که به دو دستون و روشفراگیری فنآموزی: مهارت

شتوند، هستند که غالبًا در کتالس درس کستب می ایهای آموزشیها و مهارتهای سخت: تواناییمهارت •

. داشتتن متدر  کتردهای آموزشی کستب  ها را حتی با خواندن کتاب یا شرکت در دورهتوان آنولی می

 ۀگانتهتای هفتکردن به یک زبتان ختار ی، آشتنابودن بتا مهارتتحصیلی در یک رشته، توانایی صحبت

های ستخت قترار مهارت  ۀتوان در دستردی از این دست را میاستفاده از فناوری رایانه، تایپ سریع و موا

 ؛ای استشود و ارزیابی آن برای کارفرما کار ساده ویای کار لیست می فردِ ۀها در رزومداد. این مهارت

های های فردی یا مهارتها را با نام مهارتاین توانایی  .شودهای ذهنی گفته میهای نرم: به تواناییمهارت •

پتذیری، کتار ند از: برقراری ارتبتا،، انعطاقاهای نرم عبارتهایی از مهارتشناسند. نمونهاطی نیز میارتب

 . گروهی، صبر، رهبری، توانایی حل مشکالت، اخالق کاری، مدیریت زمان و...

های  یعنی ترکیبی از مهارت  ؛ های ترکیبی باشنددنبال  ذب نیروهایی هستند که دارای مهارت کارفرمایان به 

 فردی و تخصصی. 
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 پذیریتوان اشتغال  یمحورهای ارتقا

 [: 2] ند ازاکارشناسی پیوسته عبارت  ۀ پذیری دانشجویان دورارتقای توان اشتغال  ۀناماهداق آیین 

های دانشجویان و تربیت نیروی ماهر مورد توانمندی یهای آموزشی به منظور ارتقا های برنامهرفع کاستی •

 ؛نیاز بازار کار کشور

 ؛های  امعههای درسی با نیازبیشتر برنامهانطباق هرچه •

 ؛ها آموختگان دانشگاهای دانشهای حرفههای درسی بر شایستگیکردن برنامهمتکی •

های دانتش بشتری در تتراز های آموزشی ازطری  ترکیب پیشترفتکارآمدی برنامه  یسازی و ارتقا روزآمد •

 ؛ هانی

هتا، ها، کارگاههای عملتی برنامته، شتامل آزمایشتگاهها براساس  نبتهانسانی و مادی دانشگاه  ۀتقویت بنی •

 .های تحصیلیهای توانمندساز دانشجویان رشتهبازدیدها، عملیات میدانی و سایر فعالیت

 : ند ازااست که عبارت کید بودهأ ، چهار محور اساسی مورد تباالشدن اهداق برآورده  در هت

 ؛های درسیهای عملی و کاربردی برنامها رای دقی   نبه •

 ؛متناسب با نیازهای  امعه ،طراحی و ا رای دروس اختیاری •

 ؛نیاز بازار کار و متناسب با هر رشته ،ایهای فرابرنامها رای آموزش •

 .آموختگانیت اشتغال دانشرصد وضع •

دانشگاه  بلوچستان،  در  و  سیستان  دانشگاه  از مله  مختلف،  عملیاتی اهای  و  ا را  درخصوص  کردن  قداماتی 

انجام شده محور  دانشکدهای ذکرشده  انجام    ۀاست.  این خصوص  اقداماتی در  نیز  کامپیوتر  علوم  و  آمار  ریاضی، 

ادامهداده در  دانشکدبرنامه  ، است.  محوری  توان    ۀهای  افزایش  راستای  در  کامپیوتر  علوم  و  آمار  ریاضی، 

 اند.پذیری دانشجویان کارشناسی معرفی شده اشتغال 

 ریاضی، آمار و علوم كامپیوتر ۀهای محوری دانشکد برنامه

طرح   منظور هب اقداماتی  طرح،  اساسی  محور  چهار  از  هریک  آن ا رای  از  برخی  و  شده ریزی  ا را    اما   ؛استها 

ها به  های آموزشی، برخی از برنامه شدن فعالیت شدن با شیو  ویروس کرونا و غیرحضوریدلیل موا ه سفانه به أمت

 اند.ها بیان شده ریک از طرح های دانشکده درخصوص هاند. در ادامه برنامه ا را نرسیده  ۀمرحل

 محوری نخست ۀبرنام

نویسی پایته و ازقبیل برنامه  هستند،دروسی که دارای رویکرد مهارتی    همۀ  تا   شودتالش می  ،با ا رای این برنامه

صورت کارگتاهی های کامپیوتری و... بهکاوی، شبکههای اطالعاتی، ذخیره و بازیابی اطالعات، دادهپیشرفته، بانک

صتورت عملتی هتا بهمهارتی وکتاربردی آن ۀو با درنظرگرفتن یک واحد کارگاه )برای درس( به  نب  شوند  برگزار

 :شودتواند به یکی از دو فرم ذیل لحاظ د کارگاه میپرداخته شود. افزایش یک واح
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ای بته میتزان یک واحد کارگاه افزوده شود که در این صتورت خدشته  به آن،  به واحد فعلی درس مربو، •

 ؛شودمحتوای درسی وارد نمی

 ، دشوصورت عملی ا را میچون یک واحد در کارگاه به  اما  ،هیچ واحدی به واحد درسی فعلی افزوده نشود •

 .شودمطالب غیرکاربردی به میزان یک واحد از سرفصل فعلی حذق 

 :شوندصورت زیر ا رایی  توانند به شده میهای مهارتی مطرح کارگاه

 ؛توسط استاد درس در کارگاه یا مرکز کامپیوتر دانشگاه •

 ؛توسط مرکز فناوری و نوآوری دانشگاه •

 .ایتوسط سازمان فنی و حرفه •

مین أکارگیری نیروی انسانی ماهر و مجرب استت کته بایتد راهکارهتای تتمهارتی نیازمند بهبرگزاری کارگاه  

 .شودهزینه لحاظ 

 محوری دوم  ۀبرنام

کردن محتوای کتاربردی و مهتارتی متورد شناسایی و حذق محتوای غیرکاربردی برخی دروس و  انشین •

 ؛ها ها و ارگاننیاز سازمان

 ؛سازی علم در دانشجویانتجاری ۀایجاد انگیز  منظوربه ،ها رشته همۀدرس اختیاری کارآفرینی برای  ۀارائ •

افزارهای آماری به نرم ،آمار و کاربردهای آن( ۀافزار ریاضی )رشتمانند نرم  ،تغییر محتوایی برخی از دروس •

 ... ؛و SPSS ،R ،Minitab ،Eviewsمانند 

آمار و کاربردهای آن( با رویکرد کاربردی در حل برخی از مشکالت   ۀشتهدفمندکردن دروس اختیاری )ر •

 -5کتاوی  داده  -4مباحثی در آمتار و کاربردهتا    -3آمار بیزی    -2قابلیت اعتماد    -1دروس    ۀ امعه با ارائ

 ؛مبانی ژنتیک -7احتمال و آمار فازی  -6تحلیل بقا 

ریاضیات و کاربردها(: مدیریت کنتترل پتروژه،   ۀدروس ذیل در راستای ا رای دروس اختیاری )رشت  ۀارائ •

های زی یک طرح، مباحث  دید ریاضتی در اقتصتاد، کتاربرد متدلسا یها، اقتصادارزیابی اقتصادی پروژه

ستازی، افزارهتای شبیهریاضی در مدیریت مالی و اصتول مهندستی متالی، متدیریت درآمتد و تقاضتا، نرم

ستازی، ریاضتیات محیطی، اقتصاد مهندسی، کنتترل مو تودی، اصتول شبیهل زیستئسازی در مسا مدل

 کدگذاری. و علمی، ریاضیات مالی

 محوری سوم  ۀنامبر

پذیری دانشتجویان توانند نقش مهمتی در افتزایش تتوان اشتتغالهای مهارتی پیشنهادی که میتعدادی از دوره

تواننتد در قالتب ها میاین دوره هستند؛به شرح ذیل    داشته باشند،علوم کامپیوتر(    ۀخصوص دانشجویان رشت)به

 :ه و ا را شوندهای مهارتی ارائدروس اصلی و اختیاری، یا کارگاه
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  هتت کستبدرخصوص آمتوزش دانشتجویان گتروه علتوم کتامپیوتر در  ،همکاری با مرکز آپا در دانشگاه •

های کامپیوتری: این دانشجویان قادر خواهند بود امنیت شبکه و حوادث امنیتی سیستم  درزمینۀ  تخصص

وظایف مرکز آپا با مراکز   ۀهای کامپیوتری در حیطعنوان پشتیبان و امدادرسان حوادث امنیتی سیستمبه

 ؛کننددولتی و خصوصی همکاری 

حاضر یکی از مشاغل بسیار نویسی(: تخصص طراحی وب درحالمهارتی آموزش وب )طراحی و برنامه  ۀدور •

 ؛استهر سازمان یا بنگاه اقتصادی  ۀزیرا داشتن یک سایت کارآمد و امن، دغدغ ؛آیدبازده به حساب میپر 

های موبایتل بتا تو ته بته فراگیتری وستیع ایتن حتوزه: طراحتی مهارتی آموزش طراحی اپلیکیشن  ۀدور •

امروزی است. با تو ه به پیشرفت تکنولوژی   ۀهای آموزشی و تجاری از موارد پرکاربرد در  امعاپلیکیشن

های هوشمند در اکثر اقشار  امعته، بودن تلفندردسترسو افزایش روزافزون تعداد کاربران تلفن همراه و 

های های ساخت اپلیکیشنبسیار افزایش یافته است. کسب مهارت iosهای اندروید و استفاده از اپلیکیشن

 ؛دزایی دانشجویان داشته باشثیر زیادی در اشتغالأتواند تموبایلی می

های ها، داشتتن تکنیستینها و شترکتزهای ستازمانافزار: یکی از نیا مهارتی آموزش شبکه و سخت  ۀدور •

 ؛های کامپیوتری و حفظ امنیت شبکه باشندسیستم ۀسازی و توسعتوانمند شبکه است تا قادر به پیاده

استفاده از فنتاوری رایانته، متورد   ۀگانهای هفتکه در آن دانشجو با مهارت  ICDL  مهارتی آموزشی  ۀدور •

هتا نیتاز اساستی اکثریتت کارکنتان ای آشنا خواهتد شتد. ایتن مهارتطور حرفهنیاز در مشاغل اداری به

از فراغت از تحصیل این  پیشها تا گروه همۀهای دولتی و خصوصی است و الزم است دانشجویان سازمان

 ؛گیرنداها را فر مهارت

تواند در قالب ها میهای اطالعاتی: آموزش مهارتی این دورهنویسی و بانکآموزش برنامههای مهارتی  دوره •

 ؛کارگاه به همراه دروس پایه و اصلی دانشجو تعریف شود

داشتتن   ،های خامکاوی و استخراج دانش از دادهکاوی: با تو ه به اهمیت دادهافزارهای دادهآشنایی با نرم •

ها، بورس، برختی خصوصی( از مله بانک /ها )دولتیافزارها در برخی سازماننرم  مهارت در استفاده از این

 ؛مراکز پزشکی و... ضروری است

 ؛آموزش ۀدر نحو استادان هت تغییر نگرش درت علمی ئکارگاه کارآفرینی برای اعضای هی ۀارائ •

شنایی دانشتجویان بتا سخنرانی تخصصی و آ  ۀ هت ارائدرای و کشوری  منطقه  ۀدعوت از کارآفرینان نمون •

برداری های دانشتجویی و الگتوآپهای نوپتا و استتارتاندازی شرکتقوانین و مقررات الزم در راستای راه

 .دانشجویان از این افراد

 گیرینتیجه

ریاضتی، آمتار و علتوم کتامپیوتر در راستتای افتزایش تتوان  ۀهای محتوری دانشتکدبرنامته  ۀدر این مقاله به ارائ

های عملتی های محوری با هتدق تقویتت  نبتهری دانشجویان مقطع کارشناسی پرداخته شد. برنامهپذیاشتغال

ستفانه أ. گرچته متشتدآموزی دانشتجویان کارشناستی پیشتنهاد دروس، هدفمندکردن دروس اختیاری و مهارت
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ها عملتی بستیاری از برنامته ،های آموزشتیشدن فعالیتشدن با شیو  ویروس کرونا و غیرحضوریدلیل موا هبه

دنبال مورد آزمایش قرار گرفته بود، نتایج امیدبخشی را به تر پیشها با تو ه به اینکه برخی از این برنامه  اما   نشد؛

های محتوری ثیر برنامتهأهای آموزشی، بررسی آماری تشدن فعالیتداشتند. امید است در آینده پس از حضوری

ها مورد بررسی و تحقی  قترار پذیری دانشجویان و میزان همبستگی آنتوان اشتغال پیشنهادی بر میزان افزایش

و با استفاده از نیروهای  کندصورت متمرکز عمل به ،های نرمشود دانشگاه برای آموزش مهارتپیشنهاد می گیرد.

ثر بپردازد تا ؤارتبا، م ۀوهای فردی و نحمهارت  ۀهای مهارتی در زمینها و دورهمتخصص اقدام به برگزاری کارگاه

 های مختلف  لوگیری شود.کاری در بخشاز موازی

 منابع

 .1398افزایی دانشجویان، زایی و مهارتاشتغال، معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه گیالن[ 1]

 .1397پذیری دانشجویان کارشناسی پیوسته، ارتقای توان اشتغال ۀنامآیین، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری[ 2]

 .1398، پذیری دانشجویانافزایی و ارتقای توان اشتغالزارش طرح جامع مهارت، گریزی آموزش عالیدفتر برنامه[ 3]

 .skills-soft-vs-skills-https://mag.hostiran.net/hard ،1399وکار، خبری هاست ایران، کسب ۀمجل[ 4]

https://mag.hostiran.net/hard-skills-vs-soft-skills


 بلوچستان و  سیستان دانشگاه آموزشی  فصلنامۀ

 22-13 صص ،1400تابستان  ،2 شمارۀ اول، سال

 کارشناسی فرش در راستای اشتغال دانشجویان   ۀرشت بررسی سرفصل درس بافتِ

 مرضیه رضایی 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران  ،مربی گروه فرش

 سمیه میرنژاد 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران  ،مربی گروه فرش

 ابوالقاسم نعمت شهربابکی

 دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران  ،مربی گروه فرش

 چکیده

 ،آموزشاینظاا   در راستای رشد و تکمیل    آموزشی  ۀمدسازی و تالش برای رسیدن به بهترین برنامآروز  ی،واکاو

 ،بارای تاامال اساتاد  ساز بساتری مللاو تواند زمینهمی  درسی مناسب  سرفصل  ست.ا  ها رسالت اصلی دانشگاه

در   لیادیکاه نشاک ک  اساتطراحی فرش    ۀباشد. درس بافت ازجمله دروس تخصصی در رشتجاماه  دانشجو و  

 هنر رشد و پیشرفت صنایع مربوط به با توجه به    دانشجویان این رشته دارد.پذیری  توان اشتغالموزش و تشویت  آ

یادی و  هایدرجهت همسوشادن باا ایان ت اول و  باور از سیسات  ،صناتی نبه جها  هنر بافی و ورود این  الیق

 ، نوان کارشناسان در این رشته مارفای وواهناد شادبرای افرادی که به  ویژهبهموزش  آنیاز به تغییر در    ،انسانی

و مادل  ت لیلای-توصاییی ۀبافت به شایو سمنظور بررسی سرفصل دردر این نوشتار که به  .استبسیار ضروری  

 ۀئاارا از هاد  .اساتکیاد شدهأن نیا  تآباازنگری در    ر ب  ،ضمن بررسی سرفصل درسی  ،استانجا  شده  انتشادی

رفاع بروای   .اساتمادرن اماروز    ۀبازارهاا و جاماا  نیااز،  پذیریاشاتغالموزشی هدفمند در راساتای  آسرفصل  

موزشی آ هایچو از چارگسستن و  بافت ۀموزشی در شاوآروز های بهدو متُ ها روش  ۀئاصالح و ارا،  ا هناهماهنگی

 .استدستاوردهای پژوهک حاضر ترین از مه  ،سنتی

 پذیری.، اشتغالشسرفصل، بافت، فر : یدیکل هایواژه

 مقدمه

ارزشایابی هاای تادریو و  ها، م تاوای دروس، روشای هماهنگ از اهادا ، سرفصالدرسی به مجمو ه  ۀبرنام

بایسات شخصایت، درسای می ۀآن، اصول واا  واود را دارد. برناما ۀشود که تهیپیشرفت ت صیلی اطالق می

های  لمی را ارائه دهد و همچنین باید روش  .جوانب پرورش دهد  همۀاستاداد، والقیت و توانایی دانشجو را در  

وودیاادگیری را در   ۀای باشاد کاه انگیا  گونهد بهدرسی بای  ۀامکان یادگیری  میق و پایدار را فراه  سازد. برنام

 دانشجو ایجاد کند و از تازگی و ا تبار  لمی برووردار باشد.

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :نویسنده مسئولMarziye68rezaei@gmail.com 
 1400 وری شهر 21: رشیپذ خیتار 1400خرداد  17:  افتیدر خیتار
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[. 1درسای اسات    ۀم توا و نیات آموزشای باه برناما  بارۀفکرکردن در  ۀیند تبدیل شیوافر   ،درسی  ۀتدوین برنام

یاادگیری -های گوناگون که هریا  نششای در فرایناد یااددهیبروی از م ششان بر این باورند که در میان گروه

ثر بار ؤتارین  وامال ماکاه یکای از مه ایگونهبه  ؛دارند، نگرش مالمان و استادان دارای اهمیت بیشتری اسات

 [.2شود  های آموزشی قلمداد میموفشیت و شکست برنامه

های آموزش  الی است که هد  از برگ اری آن تربیت نیروهای متخصص کارشناسی فرش یکی از دوره  ۀدور

 ۀتوجه قرار گرفت و برای آن برنامامورد    1374فرش است. این دوره از سال    ۀآشنا به مبانی نظری و  ملی حوز

هنر، در مباحث مختلف فارش، دروس نظاری مانناد تااری   ۀهای  مومی و پای.  الوه بر درسشددرسی تدوین  

 داری فارش و...فرش، شناوت طرح و نشک، ارزیابی و ارزشیابی، اقتصاد فرش، مادیریت تولیاد، پاژوهک، ماوزه

بافات گلای  و همچناین  طراحی، بافت، رنگرزی، نگاارگری، طراحای و ر:همچنین دروس  ملی و کارگاهی نظی

واحد درسی  140فرش باید حدود  ۀدانشجویان ورودی رشت است.گرفته قرار در سرفصل نهایی  ۀکارورزی و پروژ

کارشناسی فرش   ۀآمووتکهای مختلف دروس پایه، اصلی، تخصصی، اوتیاری  مومی بگذرانند تا دانرا در گروه

و بافات   2بافات    ،1طراحی فرش به سه  نوان بافت    ۀرشتدروس بافت در    .شوندت صیل  لاو فارغ  م سو  شده

بافت  واحد کارگاهی،  1واحد نظری و    2صورت  در نیمسال سو  سال دو  به  1بافت فرش    شوند.گلی  مارفی می

شاوند کاه درمجماور هرکادا  از ه میئواحد گارکاهی ارا  2واحد نظری و    1الب  قدر نیمسال چهار  در    2فرش  

 .1شوندخصصی را شامل میسه واحد درس ت، 2 و 1دروس بافت 

چاه بایاد  اما این سرفصال چیسات و    ؛های درسی استها، سرفصلدرسی در دانشگاه  ۀیکی از اب ارهای برنام

های مللوبی داشته باشد؟ در نگااه اول واکااوی سرفصال دروس و رسایدن باه ایان پاسا  کاه مباحاث ویژگی

فارش باا گارایک   ۀمرتبط و در راستای پرورش ی  کارشاناس در رشاتشده در سرفصل فالی تا چه حد  ملرح

بنادی ترمای در . از نگاهی دیگر بررسی این مه  که دروس بافت فرش از ل اا  زمان، ملرح استاستطراحی  

وارین ساال ت صایلی آگلی  در نیمسال اول  بافت همچنین قرارگرفتن درس  ؟ویر   جایگاه مناسب قرار دارند یا 

 دارد.بسیار جای ب ث 

 سرفصل

داناک، تجرباه و مهاارت  یآورفاراه  یابا ار بارا نیتر یادیاو بن یموزشاآ نصر نظاا   نیتر لیاص  یدرس  ۀبرنام

وجاود   یدر آماوزش  اال  یدرس  ۀاز برنام  یاگرچه استاندارد .[3   ودمات به جاماه است  ۀ رض  یبرا  انیدانشجو

 یو مهاارت یرورش  لماو پا با هد  رشد ی ال آموزش یدرس ۀهستند که برنام  هیقض  نیرد، اما اکثراً موافق ادان

 .شودیم ی  یرطرح انیدانشجو

باردن اهادا  و ری ی و پیکجهات برناماهدرتارین ابا ار ترین و مه  نوان اساسایهای درسای باهسرفصال

های سرفصالبررسی و حتای باازنگری در م تاوای    ،با توجه به اهمیت موضور  روازاین  ؛ستاهای کالسی  برنامه

 یو  ملا یفارش را در دو قالاب نظار   یطراحا  ۀش در رشاتزموآاگر    .استش  بسیار سازنده و مه   بی  ،درسی

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 1400اردیبهشت  8شده در بازیابی  ،ش  ـ.ه  1393شهریور  31 درشده بازنگری  ۀنسخ  ،کارشناسی فرش ۀدرسی دور ۀرجوع شود به برنام. 1



 15 میرنژاد، ابوالقاسم نعمت شهربابکی مرضیه رضایی، سمیه .../فرش یکارشناس  ۀ سرفصل درس بافتِ رشت یبررس

 ،دوره نیادر ا  کشاند.یرا به دوش م  یشتر یب  یموزشآرسالت    ،یشده در قالب  ملهئدروس ارا  ، یکن  یبنددسته

و   یو گل یقال موزش بافتآبا هد     صرفًا  ،ها یو رودوز   یبافت گل  یو طراح  2  و  1کارگاه بافت    نیوا دورس با  ن

 ؛کنندیم  یا یفرش ا  یطراح  ۀدر رشت  ینشک مهم  ،دروس با دربرداشتن اهدا   نیا  .دنشویم  هئن اراآ  یها  یتکن

وجااود  ،مناساب اهمیات دارد یموزشاآهای تدریو استاد و منابع آنچه برای ت شق این اهدا  قبل از شیوه  اما 

باا  ر یسام نیا. اشاودیم شنهادیپ است که به دانشجو رییمس ،سرفصل سرفصلی مناسب با اهدا  مذکور است؛

آن   بر   ینوشتار حاضر سا  بنابراین[؛  3   تهمراه اس  ها یابیموانع و ارزش  ها،نیتمر   ری،یادگیای از مراحل  مجمو ه

  انیام یدر گا  بااد  و  آن  یفال  تینخست واقا  شود؛  یبررسمه     ۀاز دو جنب  فرش  درس بافت  سرفصلتا  دارد  

 .آن در یضرورت بازنگر  ا یبودن مناسب

 2 و 1دروس بافت  بررسی ساختار کلی سرفصل

بازنگری و اصالح قرار گرفته است و در این پژوهک کارشناسی فرش تاکنون سه مرتبه مورد    ۀسرفصل کلی رشت

 ۀموزشای دورآ  ۀبرناما  باا  ناوان  1392شاهریور    31  ۀدر جلساکاه    2  و  1به بررسی سرفصل درس بافت فرش  

 ای .پرداوته ،استکارشناسی فرش توسط گروه هنر تایین و تصویب شده

سرفصال حاضار   شاوند.یم  یبررسا  بیترتکاه باه  اندقرار گرفته  2  و  1بافت    یها درس  سرفصل  1  ر یدر تصو

 .شوندصورت موردی  نوان و تشریح میکه در ادامه به استمتشکل از چند قسمت اصلی 

 
 سرفصل درسی بافت  . 1تصویر  
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ماوزش آشده توسط شورای گسترش  هئن در جدول اراآ  ۀشمار  و  درس  نا   :شامل  ،اطال ات مربوط به درس  (الف

 ؛ت شیشات و فناوری( ، لو  ت الی وزار

 ؛شکل نظا  درسی و طول دوره ،نور، تاداد واحد ( 

 ؛نیازدروس پیکج( 

 ؛هد د( 

 .م توای اصلی سرفصل (ه

کاه فاالیات و مشاارکت   ایگوناهبه  ؛طرفاه داردتا حدودی ی   موزشی وآ  نگاه صرفًا  ،سرفصل حاضر ساوتار  

ری ی تاوان باا برناماهاسات کاه می  ایان در حاالی.  شودتدریو به حاشیه کشیده می  ۀدانشجویان در طول دور

وری و کشاف آناو ر با و بیشاتر  را فراتر گذاشاته گا  ،بج  فرایند آموزش ،هدفمند و کنترل زمان در طول کالس

دو  تر  مذکور کاه  ۀدر نیم  ویژهبه  ،به سرفصلهای نامبرده  قسمت  کردناضافه  بنابراین  ؛دتمرک  شم  نوهای  ایده

 شود.توصیه می ،شنا هستندان تا حدودی با روند کار و بافت آدانشجوی

 موزشیهای آالف( فعالیت

شاده هئماوزش سرفصال اراآجهات در ایاز چه شیوه 2 و 1 توجه به این مه  که استاد برای تدریو درس بافت

مراحال و   ،های بافتها و شیوهتنور در روش  واز سوی دیگر شاهد پراکندگی    بسیار مه  است.  ،کنداستیاده می

هاای تناور در روش  ؛آشنایی با پودکشای در فارششود  قید می  سرفصلمثال وقتی در   نونبه  ؛اب ار آن هستی 

 های مربوط برای تدریو انوار پودکشی،اب ار  کمبود زمان و  مانندهایی  مناطق مختلف و م دودیتاجرای آن در  

 ثیرگ ار باشد.أسازی ب ث بسیار تتواند برای تیهی  و شیا موزشی میاستیاده از ویدیوهای آ

ان تاداد دانشجویبا توجه به  شود.  کارگاهی ارائه می  2صورت تئوری و کارگاهی و بافت فرش  به  1  بافت فرش

 سرفصلترین مسائلی که در ه یکی از م .استجهت پیشبرد هد  کالس درکالس    ۀرادا  ۀبندی الزمگروهکالس،  

  مالً  ،شده در سرفصلحج  زیاد و زمانبربودن موارد ملرح  .تردگی ملالب استگس  ،شوددیده می  2بافت فرش  

هاای کالسای هار و تیکیا  فاالیت  ای دانشجوییهگروهشود. تشکیل  ماندن آموزش در این تر  میبا ث ناتما 

 شاود؛هاا باا یکادیگر میتاامل و انتشال تجریباات ا ضاای گروه  ، با ثگروه در راستای آموزش سرفصل درسی

به بافات تری نسبتتر و کاملدید جامع نگاه وبه  ،بافتهای تکنی یات و ئشنایی با ج   الوه بر آدانشجو   روازاین

 .استجهت سازندگی ی  کارشناس فرش درثر ؤابد که وود گامی میدست می

ه توساط دانشاجو ئا، پاورپوینت و در ماواردی اراوری در قالب کنیرانوصورت تئآموزشی بهسو  ملالب  ی 

جهات شارکت در دربرای ترغیب دانشجو    برانگی  های چالکغاز ب ثدانشجویان در کالس و آ  همۀحضور    است.

 .استهای فکری بسیار میید رورش زمینهب ث کالس و رشد و پ

 ها و دستاوردهای جدیدب( ایده

موزشی فالای آتواند نظا   کند و میکالس را مشخص می  اصلی  هد   ،درسی  سرفصلشدن این قسمت به  اضافه

و گارایک دانشاجویان باه  ایجااد انگیا ه .های  الی و پویاا هادایت کنادی هد کالس درس را به سو  بر حاک   
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از طرفای   .استاز نتایج این م ور    ،ورود به بازار کار را فراه  کند  ۀهایی که بتواند ثمربخک باشد و زمینفاالیت

صنات قالیبافی به ارتشاای سالح  لمای کاالس و همسوشادن باا   ۀبررسی دستاوردهای جدید و نوین در زمین

 کند.روز جهانی کم  میفناوری به

 ارزشیابیج( 

وری و  ملی انجا  به دو صورت تئ  نی  ارزشیابی درس    ،صورت تئوری و کارگاهیبه  1  درس بافت  ارائۀبا توجه به  

بافات در   نظر به اینکه دانشجویان حاضر در کاالسِ  رد.یگارزشیابی  ملی صورت می  صرفًا  2برای بافت    شود.می

کار کامل بافت و قراردادن    ۀارائ  ؛شوندت صیل میالفارغ نوان طراح  طراحی مشغول به ت صیل هستند و به ۀشاو

جهات درنادین فااکتور مها   در جادول زیار چ  نیسات.  ی نوان اصل اساسی ارزشیابی امر درستهاین موضور ب

 است.ه شدهارائ 2و  1 بافت ارزشیابی دروس

 2و   1ارزشیابی دروس بافت  . 1جدول 

 2ارزشیابی بافت  1ارزشیابی بافت  ردیف

 بافت فرش امت ان تئوری  1

 انوار گره شناسیالیا  2

 2ارزشیابی بافت  1ارزشیابی بافت  3

 اصول پودکشی مصرفی ۀمارفی دار، اب ار و مواد اولی 4

 ووانینششه  کشی چله  ۀانوار و شیو 5

 کشی و بافترفع  یو  مربوط به چله بندیسیه  6

 انوار شیرازه  بستن کوجی و ها   7

 زنی اصول قیچی  با  انوار گلی  8

 کشی بافت و مراحل اتما  بافت اصول پایین کشیرفع  یو  دار و اب ار و چله 9

 ارتیار بافت و طول گره  ۀم اسب تناسب رجشمار و ن  چله، وامه و پود  10

 ها و تجار  جدید ایده بندیکوجی 11
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زماون منظور ایجااد شارایلی بارای آه و باهم یط کارگا کارگاه بافت و  در  جهت ارزشیابی  در  ،کار نهایی  ۀارائ

  ملی از دانشجویان است.

 د( ذکر منابع

 باشد. های تخصصی و...وبالگ، های مجازیفایل ،های مرتبطمشاله ،های مرجعتواند شامل مارفی کتا می

تواناد بسایار ی میبنادی هیتگاصاورت زماندانشاجویان به ۀبارای مراجاا  استادانزمان مشخص توسط    تایین

اب ار و وسایل مورد نیاز کار داشتن روپوش،  همراه  ،ضور دانشجویانح برایورین نکته  آ نوان  به .کننده باشدکم 

 صورت تذکر در سرفصل آموزشی قید شوند.تواند بهاین موارد می ست.اال امی 

 2و  1 س بافتوبررسی سرفصل در

 ی نوان قلب نظاا  آموزشابه  یدرس  یها در  صر حاضر، برنامه  یآموزش  الها، اهدا  و نشک  با توجه به رسالت

زوال ت ت  نوان روبه  یاهدیپد  صورت  نیار یدرغ  رند،یقرار گ  یمورد اصالح و بازنگر   دیبا   یصورت ادوارضرورتًا به

 نیا. از اشاودیم  ادیا  ی(ختنایدورر)  قراضاه  یدرسا  ۀکه از آن ت ت  نوان برنام  دهدیرخ م  یدرس  ۀرفتن برنام

 یگار یو از رده واارج و د یمیمنساوخ، قاد یدرسا یها برناماه ۀئ: نخست اراشود  یاصلالح دو مانا استخراج م

 .[5 ها در جاماه وجود ندارد کاربرد آن ۀنیاما زم ستند،ین یمیکه قد یدرس یها برنامه

است، توجاه کاافی و الز   «برنامۀ درسی»استادان و دانشجویان در کشور ما  با توجه به اینکه راهنمای اصلیِ

درسای مناساب بایاد  ۀ. برناماستهای برنامۀ درسی دانشگاهی، بسیار ضروری  به م توا و میاهی   مدۀ سرفصل

ازجمله هدفمندبودن، پاسخگوبودن به نیازهاای روز، تلاابق باا ت اوالت و شارایط  لمای و   ،های مهمیویژگی

باا توجاه باه   .شاودمباحث به شناوت ماوارد وات  می،  1در سرفصل درسی بافت    .تخصصی و... را داشته باشد

دانشجو با مباحاث   نخست،در گا     ،بودن این دو درس به همدیگر و مرتبط  2نیازبودن این درس برای بافت  پیک

 پردازد.به بافت می ،مادگیاز آ پوصلی بافت فرش آشنا شده و ا

موزش آبافت به دانشجو  ۀتخصصی در حوز حج  وسیای از اطال ات، 1فرش  درسی بافت  سرفصلدر بررسی 

 یاو  و ماواردی کاه مرباوط باه ، اناوار آن،  کشایم ورها در وصاو  چله  چهار سهدر    تشریبًا  .شودداده می

های بافات متمرکا  و در کارگاه ها کشیست که بسیاری از چلهااین در حالی    است.پرداوته شده  است،کشی  چله

توان بخشی از فرصت کاالس را باه میبندی اصولی  با تشسی   بنابراین  ؛شودماشین انجا  می  ۀوسیلغیرمتمرک  به

 .اوتصا  دادها و اب ارهای موجود برای انجا  آن کشی و مارفی ماشینبررسی این شیوه از چله

بندی زمانی بیان ر ایت تشسی  وار با صورت سلسلهتالش شده این مباحث به  ،در بررسی دار، اب ار و مواد اولیه

ماورد اساتیاده   ۀکه روند تکاملی در استیاده از دار و اب ار و حتی مواد اولی  رسیدن به این مه  است،  . هد شود

و دانشاجو در   اساتفت  ترین اب ار با با توجه به اینکه دار قالیبافی اصلی  .شودتا به امروز بررسی    فرش  برای بافت

 توجه به استاندارد در این مورد بسیار مه  است. ،بینددار می ۀوسیلسا ت از آموزش را به 40طول تر  میانگین 

شایور »  نویساد:حرکتی در صنات قالیبافی می-ای با  نوان اوتالالت اسکلتیدر مشاله  دکتر  لیرضا چوبینه

روزاناه و ناور نشساتگاه دارای ساا ات کاار  مورد ملالاه با نور دار،    ۀجامار   ضالنی د-  اوتالالت اسکلتیئ ال
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 .[6   «.گیاردسرچشامه مینجاکه اغلب این موارد از طراحای نادرسات ایساتگاه کاار  آاز  است.ارتباط ماناداری  

ایساتگاه   و پیشگیرانه در این صنات باید بر طراحی  ای ارگونومیمداوله  ۀتوان نتیجه گرفت که هرگونه برناممی

با توجه به هدفی کاه   ،ی هستنددارهای فالی موجود در کارگاه بافت که چوبی یا فل    کار قالیبافی متمرک  شود.

ماوزش بارای م ورهاای د مناساب آناتوانمی  ،کردن پایاهاضاافهرود با تغییراتی کوچ  مثل  ها انتظار میاز آن

 هاا آن بودنحمالقابل ،این دارهاا  هایترین ویژگییکی از مه   .باشند  2و    1درسی بافت    سرفصلشده در  ملرح

هاایی در ب رگ برای بافات فرش  ۀهر کارگاه بافت باید مجه  به دارهایی در انداز  ، الوه بر دارهای کوچ   .است

کاارکردن باا دارهاای   ۀن اوبا    ،ای کوچ های مشدماتی با دارهموزشاز آ  پودانشجو    تر باشد.های ب رگاندازه

هاای مراحال بافات باا ها و روشدر شیوه تنور .ای طوالنی داردایران سابشهبافت فرش در  شود.شنا میتر آب رگ

اوتالفات فرهنگی و دیگار ماوارد   ،توجه به گستردگی جغرافیایی بافت فرش یا دسترسی بافندگان به مواد اولیه

بارای مااهرترین  ناوت و بررسی این حج  از تنور در بافت حتایش  .شودها  بسیاری از تیاوت  سازتواند زمینهمی

 .نیستبافت مشدور  ۀمسلط در زمین استادان

 بسایارمبااحثی    ،شانایی باا اناوار  یاو  داربندی و ها  یاا آیی با انوار کوجیشنا وجود م ورهایی مانند آ

با توجه باه اینکاه   ؛ بنابراینشودموزش میو شلوغی در روند آ  برنامگیبیچنین موارد با ث  این  هستند.گسترده  

تخصصی بافت بسیار   ملالب در مباحث  م دودکردن  ،شوندت صیل میلااین دانشجویان با  نوان طراح فرش فارغ

 ۀباه مرحلا  ی،و مشادمات  1از گذراندن درس بافات    پودانشجو  ،  2در درس بافت فرش    ده وواهد بود.نکنکم 

 شود.ذری و فارسی دیده میاین درس، بافت به دو شیوه آ سرفصلدر  رسد.بافت فرش می

در ایان   ،این درس و گساتردگی ملالاب موجاود در سرفصال  یِبا توجه به م دودیت زمان  شودپیشنهاد می

ذری یاا )آ انتخا  کناد تکنی  بافت راداشته باشند و هر گروه ی   سه نیره( )دو یا  هایهکالس دانشجویان گرو

 ۀ)نششا توانند یکی از چهار نور نششاهها به تیکی  میهرکدا  از گروه  2فارسی(. درنهایت در کالس بافت فرش  

( اقدا  باه لوللول و نی )تخت،  یکی از سه روش بافت را انتخا  و به ای و سرتاسری(واگیرهچهار ،  ی ،  دو ی 

مشاارکت  با ث انوار بافت و تواند پاسخگوی گستردگیچنین تنو ی در کالس میوجود  کشی و بافت کنند.چله

 .شودانتشال تجربیات  و درنتیجهو همیکری دانشجویان 

 یمجااز طیم اپو به را اسکن و س یشیحش یکی  یف طیتوان م یم ،یادبُاسکن سه یفناور  ۀوسیلهامروزه ب

طراحای تواند بسیار کاربردی باشاد.  نی  میموزش بافت فرش  آ  ۀادی در زمینبُتیاده از فضای سهاسکرد.    لمنتش

اردوهاای اسات،  تانداردها و بهداشت م یط کار در آن ر ایت شدهمناسب فضای ی  گارگاه بافت مللو  که اس

کنناده کم   بسایار  ماوزشد آایک مربوط به بافت نیا  در رونا لمی و مشارکت دانشجویان در سمینارها و هم

 وواهد بود.

کاه ایان  اساتموزش دانشجویان کارشناسی طراحی فارش ایان اهمیت دروصو  بررسی روند آ  ئ  حا   ۀنکت

موزش بافت قالی برای دانشجوی آ .شودبینند به طراحی مالو  میموزشی که میدانشجویان قسمت ا ظمی از آ

 رواسات؛ ازایانماوزش  کااربردی در آ  ۀزش و رسایدن باه مرحلاموآیند  افر   ۀکنند نوان تکمیلاحی فرش بهطر 

در ایان   کننده وواهد بود.موزش هدفمند بسیار کم دادن به آنیمسال پایانی در جهت  قرارگرفتن این درس در
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و  ها و قدرت تایین فضای شخصای در ایان زمیناه داردسب  از طراحی، یشجو شناوت جامع و کاملمرحله دان

را در راساتای ورود باه باازار کاار   گا   نخستین  ؛کندنششه برای بافت فرش می  ۀرش اقدا  به تهیوقتی با این نگ

 .است 2 و 1شده در سرفصل دروس بافت ذیل درراستای تکمیل مباحث ملرح ۀشدملرحموارد  .داردبرمی

 :1موارد مربوط به سرفصل درس بافت 

 ؛شدهطراحی ۀرجشمار و نشش استیاده از ابااد، مواد مصرفی برای ی  فرش با  ۀم اسب ۀشیو •

 ؛ها شناسی آنکشی و بافت فرش و آسیبهای جدید چلهآشنایی با تکنولوژی •

 .اندازی کارگاه مربوطمدیریت ی  کارگاه بافت فرش و آشنایی با اصول راه ۀآشنایی با ن و •

 :2 درس بافت فرش موارد مربوط به سرفصل

 ؛های هنری و وا آشنایی با بافت فرش •

 ؛های حجمیکشی و بافت فرشیند چلهاآشنایی با فر  •

 ؛های جدید و صناتیها و اب ار بافتآشنایی با تکنی  •

 .ترکیب بافت مختلف و کارهای ابدا ی •

های گذشته هماواره ها و دههفرهنگی و هنری آن در سده  ۀهای برجستثر از ویژگیأایران مت  دستبافتفرش  

های ای که طی سالگونهبه است؛ نوان یکی از کاالهای برجسته در سبد صادرات غیرنیتی ایران ملرح بوده و به

اشتغال کل کشور و مایشت چند درصد  7نخستین و باالترین ردیف ارزآوری در صادرات ایران و حدود   ،متمادی

نخسات باازار   ۀهمچنان رتب  1385گیتنی است که ایران تا سال  .  [7 است  یر را به وود اوتصا  دادهمیلیون ن

ندگان به جایگاه وود را در صدر جدول بهترین صادرکن  ،های بادجهانی را به وود اوتصا  داده بود، اما در سال

کارشناسان و م ششان این حوزه  ۀهای مه  صنایع دستی که همیکی از ویژگی. [8   کشورهای چین و هند سپرد

 .[9  زایی برای قشر وسیای از مرد  استتوان اشتغال ؛کید دارندأآن ت بر 

این است که بخک وسیع و در مواردی   ،وصو  فرش و گلی های داری بههای مه  تولید دستبافتاز م یت

تمامی مواد اولیه و اب ار و نیروی کار مورد نیاز داولی بوده که درنهایت تنور در تولید را در مناطق مختلف شاهد 

توجه به سالمت مواد اولیه  ،شودگذاری فرش میترین مواردی که با ث ارزشهستی . از طرفی دیگر یکی از مه 

و از این طریاق توانساته اسات ناا   استبهترین تولیدکنندگان مواد اولیه  ۀایران در زمر   هاست کشور. سالاست

 فرش ایران را جهانی کند.

 گاا تولیاد و باازار کاار  ۀهای متنور به  رصتوانند با کمترین سرمایه در بخکالت صیالن این رشته میفارغ

، هاای بافات و مرماتلاه، ریساندگی و رنگارزی، کارگاهنش و رنگ و کشیاب ار، نششه بگذارند. تولید مواد اولیه و

الت صایالن و در ماواردی فاالیات بارای فارغ  ۀهاایی هساتند کاه زمیناتارین بخکبازاریابی و مدیریت از مه 

گذاری باه اشاتغال سارانه در بخاک کنند. نسبت سرمایهدانشجویان در حال ت صیل در این رشته را فراه  می

گذاری به اشاتغال نسبت سرمایه  ،استه شدهئارا  1370ناچی  است. طبق آماری که در سال  صنایع دستی بسیار  

در حالی که این شاوص در صنات بالغ بر بیسات و   .کندسرانه در صنایع دستی از ششصد ه ار ریال تجاوز نمی
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به صنایع دساتی سبتبرابر سرمایه ن  42به    تشریبًا  ،یانی برای ایجاد ی  شغل در صنات  ؛پنج میلیون ریال است

 .[9  نیاز داری 

باا یا    است؛ بناابراینگذاری در بخک صنایع دستی و صنات  نسبت سرمایه  ۀجهت مشایسدرشده  آمار ارائه

فرش پی بارد. ورود  وصوصًا ،توان به اهمیت موضور ایجاد اشتغال و درآمدزایی از صنایع دستیبررسی ساده می

باشد.  بسیار تأثیرگذار  تواند درجهت رشد و شکوفایی صناتبه بازار می هزحواین  نیروهای توانمند و متخصص در  

 .باشدارتباطی بین جاماه و بازار کار  ۀترین حلشتواند مه ترین مرک  آموزشی می نوان مه دانشگاه به

 گیرینتیجه

، پراکندگی، نداشتن انساجا  و همساونبودن باا جهاان صاناتی اماروز از 2و    1دروس بافت    در بررسی سرفصل

جهات دراف ارهاای موجاود تکنولوژی و نر   ۀرشد ف ایند  ،حاضر بود. در چند سال اویر   سرفصلایرادات وارده به  

یسات  آموزشای هایی کاه در سبا توجه به کمبود و نشصاان  .کننده بوده استدرسی بسیار کم   یمین م تواأت

تواند تا حدود زیادی این کمبود را پوشک دهد. کارگااه بافات هدفمند از تکنولوژی می  ۀحاضر قرار دارد. استیاد

یناد آماوزش و آوارین مرحلاه بارای افر   ۀکننادتواناد تکمیلفرش برای دانشجوی کارشناسی طراحی فرش می

گا  بسایار تواند  می  ،سو با بازار کارمتخصص ه پرورش نیروهای    شود؛ بنابراینکردن تخصص آن تلشی  کاربردی

 ،ک   ۀزایی باال، نیاز به سرمایجهت ارتشا و رشد بازار پریشان فرش در وضایت کنونی باشد. توان اشتغالدرمهمی  

 وامل مهمی هستند که فاارغ از ارزش هناری و توان باال برای جذ  درآمدهای ارزی   و  استیاده از منابع داولی

 .کندمی آشکار فرهنگی اهمیت آموزش و پرورش متخصصان این حوزه را بیشتر 
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 بلوچستان و  سیستان دانشگاه آموزشی  فصلنامۀ

 28-23 صص ،1400تابستان  ،2 شمارۀ اول، سال

  مهارت  افزایش درجهت  کارورزی  پایۀ بر تاریخی  اسناد  از نویسی فهرست

 تاریخ  رشتۀ  دانشجویان

 شیپری  مریم

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

 چکیده 

 عنوانباه ،اصال   تااریخی  هاا پژوهش  در  ها آن  صحت  اثبات  از  پس  که  شودمی  گفته  مدارکی  به  تاریخی  اسناد

 فااامل  ۀمطالعا علا  را آن شاناتت و مطالعاه توانایی و  شودمی  استفاده  ها آن  از  اهملت  نخست  ۀدرج  با   منابع

 داناش از  اساتفاده  باا   هاا آن  شاناتت  و  هستند  فاهنگی  و  سلاسی  ادار ،  عدبُ  سه  دارا   تاریخی  اسناد  نامند.می

 روازای  ؛است اطالعاتی چه حاو  سند ها  بدانل  که است مه  ،اسناد با  باتورد  در  .است  پذیا امکان  سندشناسی

 بخاش چناد باا  بایاد نویسفهاست یک  گویند.می  نویسی«»فهاست  آن  به  که  دارد  وجود  فعاللتی  دانش  ای   در

 ها بناد دوره  از  )آگااهی  تااریخی  داناش  ،دوم  و  واژگاانی   )شناتت  ادبی  دانش  ،آن  تای مه   که  باشد  مسلط

 مااکز  در کار باا  ها گزینه بهتای  که تاریخ ۀرشت دانشجویان کارورز  لزوم به بارسی  ای   دراست.    و...   تاریخی

 دارد تود دانشجویان ذه  کادنورزیده باا  تاریخ گاوه ه  که نلاز  ؛استشده پاداتته  هستند،  تاریخی  اسناد

 بایاد دانشاجو کارورز  که است ای   بارسی  ای   اصلی  االتؤس  .کندمی  فااه   ها آن  کار  بازار  باا   را  زملنه  ه   و

 ماوارد   ،شاد  تحقلاق  آنچاه  با   مطابق  باشد؟  چلزهایی  چه  شام   باید  مطالب   محتوا  باشد؟  مااحلی  چه  شام 

 است.هشد بلان  پلشنهاد ها سافص  باا  اهملت تاتلببه

 ملی.  کتابخانۀ و اسناد  سازمان  کارورز ، نویسی،فهاست تاریخ،  :کلیدی هایواژه

 مقدمه 

 یاک  تااریخ  نزدیاک  و  دور  ۀگذشت  از  غبار  توانندمی  که  دارد  وجود  اسناد  از  انبوهی  ،مختلف  ها هادار  بایگانی  در

 آن از نسخه یک معموالً و شودنمی یافت ا روزنامه یا   کتاب  هلچ  در  عمومًا  که  اطالعاتی  بادارند.  منطقه  یا   کشور

 بااا   سااز آماده  ۀماحلا  در  اساناد  ایا   کاه  زماانی  .هساتند  نظلاا بی  اطالعاات  حاو   و  ندارد  وجود  بلشتا 

 نخسات  ،آرشالو پلش  ۀ)ماحل  هستند  ملی  ۀکتابخان  و  اسناد  سازمان  مانند  ،کشور  اسناد   مااکز   در  شدنبایگانی

 مانناد هاییساازمان باه اقتصااد  و فاهنگای  قضاایی،  دوایاا   از  که  هاییپاونده  شوند.  نویسیفهاست  بایستمی

 شود. وارد کللدواژه ها آن ۀشناسبه  باید و شوندمی وارد ملی ۀکتابخان

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مسئول: نویسنده Maryamsheipari@lihu.usb.ac.ir 

 1400 شهریور 20 :رشیپذ خیتار 1400 مرداد 29  :افتیدر خیتار
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 باه نلازمناد ساند ناو  و شک  محتوا، نظا  از ،دارد وجود سند یک در که نکاتی  تای مه   ،نویسیفهاست  در

 ساند هاا ملللون ملان در ،نشود استخااج صحلح طوربه سند کللد واژۀ  اگا   است  ممک   زیاا  ؛است  کافی  دانش

 است  الزم  بناباای   ؛باود  هدر  به  ها آن  ۀهزین  و  وقت  و  شود  پژوهشگاان  گمااهی  موجب  یا   باود  بل   از  یا   شود  گ 

 طای در تااریخ ۀرشات دانشاجویان زیااا ،کنندمی تحصل  تاریخ ۀرشت در  که  ببلند  آموزش  کار  ای   باا   کسانی

 صاورتبه  را  داناش  ای   ها نلاز  از  باتی  همچنل   و  شوندمی  آشنا   تاریخی  مختلف  ادوار  با   تود  تحصللی  دوران

 ذهنای  نظاا   از  را  هاا آن  کاه  ایا   با   عالوه  دانشجویان  ای   باا   سندتوانی  در  کارورز   کنند.می  مطالعه  تئور 

 کند.می فااه  ها آن باا  آتله در کار باا  نلز  فضایی کند،می تا پخته

 و  قاجاار  ،زندیاه  ،افشاریه  صفویه،  صفویه،  از  ماقب   به  ،اسناد  ملی  تاریخ  ادوار   بند طبقه  نظا   از  ایاان  تاریخ

 18 قاان از اینکه با  کلدأت با  .دارد وجود  ها دوره  همل   نلز   المل بل   روابط  تاریخ  نظا   از  و  شودمی  تقسل   پهلو 

 باا   ساسس  و  ایااان  جناوبی  بنادر  اهملت  و  فارستللجِ  ۀمنطق  در  انگلستان  بلشتا   حضور  دلل به  ،بعد  به  ملالد 

 نلاز  و... روسای و انگللسی ها زبان به  نشده  و  منتشاشده  سند  باگ  هزار  هزاران  ،ایاان  شمال  در  ها روس  حضور

 .طلبدمی را دیگا  طاحی ها آن از کادناستفاده ۀنحو و آموزش روش که دارد وجود

 تعایاف و دارد وجاود ایااان ملای تااریخ آرشلوها  در که فارسی عمدتًا و داتلی اسناد  به  تنها   مقاله  ای   در

 ایااان  ملای  ۀکتابخانا  و  اساناد  ساازمان  در  اتتصاصای  طورباه  دانشجویان  کارورز   باا   نلاز  مورد  ها سافص 

 را  مناساب  فضاا   حاضا درحال  که  است  ای   ایاان  ملی  ۀوکتابخان  اسناد  سازمان  انتخاب  علت  است.شده  پاداتته

 است. ها آن نویسیفهاست و اسناد دریافت حال در مستما  طوربه و دارد اسناد باا 

 :مانناد ،یوانلاتد -2 ؛ها فامان :نظلا  ،سلطانلات -1 شوند:چهار دسته تقسل  می  به  نلز   محتوایی  ا نظ  از  اسناد

 ها ناماه  :، شاام توانلااتا  -3  ...و  ها استشاهادنامه  ها،وکالتناماه  ،ها بلانلاه  ها،عهدنامه  ها،موافقتنامه  معاهدات،

 عااد  اساناد -4 ؛دباا  پای هناا  و ادبی  آثار  حتی  و  روزماه  زندگی  حقایق  به  توانمی  آن  تالل  از  که  دوستانه

 بااا   ای  اساناد  توانش  در  توانایی  و  دانست   .یقضای  و  حقوقی  اسناد  مالی،  امور  به  مابوط  اسناد  :جملهز، امادم

 ،محتاوا بخاش در و  شاودمی  وارد  آرشالو   مااکاز   باه  ساند  دسته  چهار  ها   از  زیاا  ؛دارد  اهملت  سندتوان  یک

 موضاوعات  دانسات   و  اسات  مشهود  فاهنگی  و  اقتصاد   اجتماعی،  سلاسی،  تاریخ  مانند  ،تاریخ  مختلف  ها الیه

 .کندمی اسناد توانش به مهمی بسلار کمک تاریخی

 نویسیفهرست در کارورزی برای تاریخ ۀرشت دانشجویان آموزش نیاز مورد هایسرفصل

، محتاوا  همچنال   و  ا دوره  بند تقسل   بااساس  باید  کارورز  یک  آنچه  از  فهاستیطور تالصه  به  ،بخش  ای   در

 شود:می تعایف ،ببلند آموزش

 و  معافای  او  به  عموم  طوربه  ها بایگانی  شود.می  آشنا   آن  اهملت  و  سند  مفهوم  با   ،نخست  ۀجلس  درکارورز    -1

 باه  نلز   اسناد  استخااج  و  جوکادنوجست  ۀنحو  همچنل   شود.می  داده  نشان  او  به  اسناد  از  نگهدار   ۀنحو

 از  زیااد   بسالار  اسناد  که  دارد  وجود  زملنه  ای   در  مهمی  ها کتابخانه  ایاان  در  شود.می  داده  آموزش  او

 است. مااکز  ای  از یکی دارا  زاهدان دارند. اتتلار در را مختلف ادوار



 25 شیپری مریم /خی تار ۀ رشت انیمهارت دانشجو شی درجهت افزا یکارورز یۀ بر پا  یخی از اسناد تار یسی نوفهرست

 اصالت بتواند  و  بشناسد  را  اسناد  مختلف  ها بخش و  تاکلبات باید  آینده   نویس)فهاست  کارورز  دانشجو   -2

 جعلای اساناد صادور باعا  کالهباادا  یاا  ورز غاض و  بغض  حب،  گاهی  زیاا  ؛بدهد  تشخلص  را  اسناد

 را آن از مختلفای ها نموناه و شاود آشنا  توشلح و ها مُ طغاا، انوا  با   باید  دوم  ۀجلس  در  روشود؛ ازای می

 دلل باه تااریخ  ۀرشات  دانشاجویان  کاه  اسات  ذکاا   قابا   بخاش  همل   در  ببلند.  آموزش  و  کند  مشاهده

 در انساانی علوم ها رشته سایا  بهآگاهی بلشتا  نسبت ،دارند تاریخی  مختلف  ها دوره  با   که  ا آشنایی

 دارند. بدهد، نشان بتواند را سند اصالت که  اسناد در کاررفتهبه تصاویا  و واژگان توانش

 محاسابات اعاداد و ارقاام ثبات در حسابدار  و محاسبات در است تطی سلاق تط :سلاق تط شناتت  -3

 یاا  هناد مثا  کشاورهایی در  کاهازآنجایی  است.  شدهمی  استفاده  قاجاریه  ۀدور  پایان  تا   شخصی  و  دیوانی

 و  باوده  مفلد  بسلار  کارورزان  باا   تطوط  ای   شناتت  شد،می  استفاده  تط  ای   از  نلز   عثمانی  ور تامساا

 کناد.می  فااوانای  کمک  نلز   تاریخی  ها پژوهش  انجام  در  را  ها آن  ،مناسب  کار  محلط  پلداکادن  با   عالوه

 شود. انجام چهارم و سوم ۀجلس دو در تواندمی آشنایی ای 

 ایا   در  شاود.  آشانا   نلاز   مها   اشخاص  و  بزرگان  شناتت  و  شناسیقوم  ،شناسینسب  با   باید  کارآموز  فاد  -4

 هاا  کاه اسات  معنا   بدان  مه   ای   است.  بهتا   ببلند،  آموزش  محلی  صورتبه  اگا   کارآموز  دانشجو   بخش

 از بلشاتا  ،اسات ها آن از نلز  کارورز فاد  که  محلی  مادم  که  دارد  تاریخی  روستایی  یا   شها   کشور،  از  بخش

 بقله  که  داندمی  اسناد  ۀدربار  هاییکللدواژه  کارورز  بناباای   ؛شناسندمی  را  منطقه  آن  افااد  و  اقوام  سایای 

 در دارایای وزارت اساناد زاهدانی  کارورز  اگا   ،بلوچستان  و  سلستان  استان  در  مثالً  ؛هستند  اطال بی  آن  از

 را  اساناد  ایا   اطال بای  فااد  یاک  تهاان  دراز اینکه    است  بهتا   ،کند  نویسیفهاست  را  زاهدان  شها   مورد

 ارتج ا و محلای  حکاام  از  بزرگ  ها تانواده  نزد  سند  باگ  هزاران  هنوز  دیگا   سو   از  .کند  نویسیفهاست

 شود  انجام  مه   ای   اگا   اما   ؛اندنشده  ارائه  ملی  ها کتابخانه  به  ،تمای   یا   آگاهیعدم  دلل به  که  دارد  وجود

 کاه کناد کماک تواندمی ه  و شده متبحا  اسناد شناسایی در ه  ،کند  کارورز   اسناد  ای   در  دانشجو  و

 تااریخ  شدنروش   در  اسناد  ای   زیاا  ؛شوند  اهدا  ملی  ۀکتابخان  و  اسناد  سازمان  به  شهاها   و  روستاها   اسناد

 ه هبا  ایااان  اساناد   مااکاز   توشبختانه  که  است  ای   م أت  قاب   ۀنکت  هستند.  اهملت  حائز   بسلار  کشور

 ساایا   از  پژوهشاگاان  اساتقبال  ،باشد  زیاد  ماکز   یک  در  استانی  و  محلی  اسناد  تعداد  اگا   و  هستند  متص 

 مشاکالت  و  استعدادها   شناتت  باا   مناسبی  بستا   و  شد  تواهد  بلشتا   نلز   سند  دریافت  باا   کشور  نقاط

 شد. تواهد فااه  نلز  استانی

 کاه مختلفای دروس در جغاافلایی ها مکان با  عموم طوربه کارشناسی مقطع در تاریخ ۀرشت  دانشجویان  -5

 ایاان ملی جغاافلا  مکان از محدودتا  ۀحوز  است  بهتا   درسی  واحد  دو  ای   در  اما   ؛شوندمی  آشنا   دارند،

 جغاافلایی ها مکان با  تاریخیِ ها نقشه و متون ازطایق تا مفص  طوربه و شود گافته نظا   در  ها آن  باا 

 .است مه  بسلار اسناد توانش در جغاافلایی واژگان دانش ۀدایا  زیاا ؛شوند آشنا  تاریخی اعصار در ایاان

 شاود آشنا  دستورات و احکام و تاتلب و ادار  مکاتبات طاز با  باید دانشجو ،کارآموز  جلسات  از  یکی  در  -6

 اساناد ماورد در باید مثالً ؛بشناسد غلارسمی اسناد نسبتبه  را  موجود  اسناد  رسمی  و  قانونی  ها جنبه  تا 
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 ایا  در کاه اسات ایا   باا   تاجلح  کند.  احااز  را  اسناد  در  مالکلت  صحت  بتواند  تا   ببلند  آموزش  مالکلتی

 مها  ایا  بلوچساتان و سلساتان دانشاگاه در .شود گافته یار  ادبی و تاریخی متون  نا مصحح  از  بخش

 شود. انجام دیگا  شهاها  یا  تهاان از استادانی همااهی و وبلنار ازطایق تواندمی

 از  یکای  طاالق  و  ازدواج  مانناد  رساوم  و  آداب  یاا   مالی  و  قضایی  اسناد  ۀتهل  در  نویسیقباله  ۀشلو  آموزش  -7

 در  ماالی  مسائ   با   باتورد  .شودمی  آشنا   جلسه  دو  یا   یک  طی  آن  با   کارورز  که  است  هاییبخش  تای مه 

  است. بوده و... ها مغازه و ها تانهقباله در مختلف ادوار

 روساتایی، شها ،  جمعلتی،  آمار  ساالنه  رسمی  طوربه  کشور  ،استشده  ایجاد  ایاان  آمار  ۀادار  که  زمانی  از  -8

 ها پژوهش  باا   توبی  بسلار  منابع  آمار  ای   کند.می  تهله  را  و...  توریست  ،ونق حم   کشاورز ،  صنعتی،

 فعاللات ۀزملن ،کند پلدا  آشنایی  اسناد  ای   با   اگا   کارورز  عنوانبه  تاریخ  ۀرشت   دانشجو  که  هستند  اصل 

 آشنا آمار ایجاد ۀشلو و اتتصار  عالئ  تقوی ، با  کارورز بخش ای  در شود.می  فااه   آرشلو   مااکز   در  او

 شود.می

 و شاودمی آشانا  آن باا  کاارورز کاه اسات هااییبخش دیگا  از یکی آن به مابوط اسناد شناتت و بودجه  -9

 اساتفاده  سلاسای  و  تاریخی  ها پژوهش  در  توانمی  ساالنه  ،شدهارائه  ارقام  و  اعداد  از  چگونه  که  آموزدمی

 کاد.

 ازطایاق  و  کااده  کااروز   اساناد   مااکاز   در  توانادمی  تااریخ  ۀرشت  کارشناسی  دانشجو   که  زمانی  بهتای 

 تحصللی  شش   یا   پنج   تام  ،بگلاد  یاد  را  نویسیفهاست  سندتوانی،  ۀزملن  در  مجاب  استادان  آموزش  و  مشاهده

 تااریخ و آماده پالش قاجاریه  تا   تاریخی  بند دوره  نظا   از  و  است  کاده  طی  را  درسی  واحد  صد  حدود  زیاا  ؛است

 است.شده آشنا  نلز  و... تاریخی جغاافلا  تقوی ، انوا  با  همچنل  و کاده مطالعه زیاد  حد تا  را ایاان

 کاه سازمانی تا  دوره ها  در دانشجو 15 حدود مثالً ؛باشد  محدود  باید  درس  ای   در  نامیثبت  دانشجو   تعداد

 تام ها  در است بهتا  روازای  ؛دهد انجام  را  الزم  همکار   بتواند  باشد  ارتباط  در  آن  با   کارورز  دانشجو   است  قاار

 آموزشی  ۀفصلنام  در  [1]  نویسنده  ۀمنتشاشد  ۀمقال  در  چنانچه  شود.  ارائه  باسد،  تصویب  ۀماحل  به  اگا   درس  ای 

 اتتلار  دروس قالب در تواندمی نویسیفهاست و سندتوانی کارورز  است، آمده بلوچستان و سلستان  دانشگاه

 و ه شودداد آموزشی ۀدور گذراندن  با   مبنی  ا گواهی  او به  ،کاد طی  را دروه  دانشجو که  آن  از  پس  و شود  تعایف

 نلاید. حساب به معدل در اما  شود، وارد او ۀکارنام در نلز  کار ۀنما  همچنل 

 شدهمطاح موضوعات نِا مدرس شود. انجام غلاحضور  و  حضور   طایق  دو  از  تواندمی  کارورز   آموزش  ۀنحو

بهتاا اسات   اناد.کاده  تصاحلح  را  متاون  یا   کاده  کار  اسناد   مااکز   در  ها سال  که  هستند  مجابی  استادان  عمدتًا

 ده  دانشاجو  که   دارند  نلاز  آموزش  جلسه  سه  یا   دو  به  باال  موارد  از  )باتی  شود  تعایف  جلسه  شانزده  در  کارورز 

 صاورت  به  نلز   جلسه  چند  و  ببلند  آموزش  حضور   و  شود  آشنا   اسناد  و  کار  محلط  با   اسناد   مااکز   در  را  جلسه

 شود. آشنا  دیگا  شهاها  مااکز  با  وبلنار

 کناد  تنظل   را  قاارداد   ،زاهدان  واحد  ،ایاان  اسناد  ماکز   و  ملی  ۀکتابخان  با   باید  دانشگاه  ،اما   ای   تحقق  باا 

 و  سالاق  تاط  آماوزش  تادیادبی  .باشند  داشته  نقش  آموزش  در  و  بوده  تاریخ  ۀرشت  دانشجویان  پذیاا   ها آن  که



 27 شیپری مریم /خی تار ۀ رشت انیمهارت دانشجو شی درجهت افزا یکارورز یۀ بر پا  یخی از اسناد تار یسی نوفهرست

 کاه  کاد  دنتواه  ایجاد  را  مالی  بار  ،داشت  تواهند  نقش  حضور   یا   وبلنار   صورتبه  که  نلز   نا مصحح  همچنل 

 طلبد.می را دانشگاه حمایت

 گیرینتیجه

 ایا   اسات.  کاار  متقاضالان  به  آموزش  باا   کافی  ها مکان  نبود  ،نظا   ها رشته  در  تحصل   معضالت  ازجمله

 ،ساندتوانی مانناد هااییمهارت ایجااد دارد. وجاود نلز  تاریخ کارشناسی مقطع آموتتگاندانش مورد  در  مشک 

 بباناد. بهااه ،انادآموتته دانشاگاه در  کاه  آنچاه  از  بهتاا   بتوانناد  تاا   کندمی  فااه   ها آن  باا   را  مناسبی  فضا 

 هاهاا،مُ سالاق، تاط شاناتت از اسات ا گساتاده دانش بلکه ،نلست مکاتبات  توانش  آموزش  تنها   سندتوانی

 و  اجتما   با   بهتا   ارتباط  سمت  به  را  آموتتهدانش  که  دیگا   کارباد   و  ریز   اطالعات  بسلار   و  ها نامهوقف  ،ها قباله

 دهد.می سوق کار  ها محلط

 شاناتت  آماد،  مت   در  چنانکه  کند.می  تا قو   نلز   را  اجتما   و  دانشگاه  ملان  ارتباط  آموزشی  ۀدور  ای   ایجاد

 و کندمی تاغلب ها آن از بلشتا  حااست و حفظ به را ها آن تانوادگی و تجار  اسناد اهملت بهنسبت دانشجویان

 آورد.مای  فاااه   را  ایااان  ملای  ۀکتابخانا  و  اساناد  سازمان  به  اسناد  فاوش  و  اهدا  درجهت  ها آن  همکار   ۀزملن

تشاویق  بلشاتا  شناتت و بارسی بهرا  تارجی و داتلی  نا محقق  ،مابوط  ها سازمان  در  ا منطقه  اسناد  افزایش

 آورد.می فااه  را ملی آگاهی بازتوللد و توللد از ا چاته و کندمی

 را دیگاا  ها سافصا  و لهئمسا طااح تارجی روابط در اسناد به مابوط مطالعات  آموزش  از  دیگا   بخش

 ۀرشت دانشجویان بلشتا  ارتباط ۀزملن ،ها طاح ای  پذیاش با  املدوارم نلست. مختصا  ای  ۀحوصل در که طلبدمی

 شود. فااه  شوند، کار بازار جذب آتله در بتوانند که هاییسازمان و نهادها  با  تاریخ

 و هاشناسایمُ  نویسای،قباله  سالاق،  تط  مانند  شدهمطاح  مفاهل   مورد  در  پلشنهاد   منابع  از  باتی  ذی   در

 شود.می ذکا  کارورز  ۀزملن در دانشجویان ۀمطالع و استادان تدریس باا  و... ایاان تاریخی جغاافلایی
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آموزشی دانشاگاه سلساتان و  ۀتاریخ. فصلنام ۀپذیا  دانشجویان رشتباا  تقویت توان اشتغال[ شلسا  م. کارورز  طاحی 1]

 .30-27:   1)1 ؛1400بلوچستان. 



 بلوچستان و  سیستان دانشگاه آموزشی  فصلنامۀ

 42-29 صص ،1400تابستان  ،2 شمارۀ اول، سال

 

صنایع دستی   ۀهای تخصصی رشت ها و راهکارهای آموزشی کارگاهبررسی چالش

 پذیری و کارآفرینی دانشجویان مقطع کارشناسی توان اشتغال یجهت ارتقادر

 فاطمه شیرازی

 ، ایران زاهدان ،صنایع دستی، دانشگاه سیستان و بلوچستان گروه مربی 

 چکیده 

های هنری با هدف تربیت نیروی انسانی خالق و کارآفرین است. این صنایع دستی یکی از رشتهرشتۀ کارشناسی  

دنبال احیای صنایع دستی و ارتقای کمّی و کیفی آن درجهتت رشته با توجه به اهداف مذکور در سرفصل آن، به

تخصصتی رفصتل درو   کوشد تا با بررستی ساین پژوهش می  همگامی با نیاز جامعه و بازار صنایع دستی است.

( 2و کارگاه تخصصی  8، 1درو  کارگاه صنایع دستی موردی  ۀصنایع دستی در مقطع کارشناسی )مطالع  ۀرشت

 ؛و کتارآفرین برتردازدی ختالق  یتبع آن تربیت نیروها ها و بهآموزشی و فنی این کارگاه  یبه چگونگی امکان ارتقا 

دنبال ب وزارت علتو  دارد و بتهها براسا  سرفصل مصتوّگاههای آموزشی این گاررو سعی بر بررسی چالشازاین

هتای مهارت  یی و کیفی تدریس و همچنتین ارتقتا کمّ  یاجرا درجهت ارتقا راهکارهایی جدید، نوین و قابل  ۀارائ

 مذکور با نیازهای جامعه و بازار ۀپذیری و همگامی رشتعلمی، عملی و فنی دانشجویان درجهت گسترش اشتغال

های آن به روش آوری دادهپذیرد و جمعتحلیلی انجا  می-صورت توصیفیاین پژوهش بهکار است. روش تحقیق  

نتایج حاصل گویای این امر است: در هر سته کارگتاه تجربی خواهد بود.  -ای و همچنین میدانیکتابخانه-اسنادی

درستت و   ۀو با استتفاد  شودهنری آشنا    ۀهای جدید جامعها و تکنیکنی، سبکدانشجو باید با مبا   ،مورد بررسی

تتوان   یجامعه داشته باشد. خلق آثار نوین، خود باعث ارتقتا   سعی در خلق آثار جدید همگا  با نیاز  ،ها بجا از آن

 های مذکور خواهد شد. ارگاهککارآفرینی 

 دستی، چوب، طراحی.آموزش هنر، کارگاه صنایع های کلیدی: واژه

 مقدمه

 از  ایپیچیتده  نیت  بستتر   هنر   آموزشی  نظا .  اندکرده  تغییر   همواره  هنری  اثر   خلق  هایهنر، شیوه  تاریخ  طول  در

 هنری هایعرصه  اندرکاراندیگر دست و  هنرمندان، استادان، منتقدان  انتقاد  چالش با   که بوده  هاییایده و  تأثیرات

 داشته تعامل روز دانش با  است کرده علمی تالش هایاتخاذ رویه و پژوهش با  همواره نظا  این .است  بوده  روروبه

 های پرورشزمینه کردنفراهم دنبالشود، بهمی  دنبال  ها دانشگاه  اغلب  در  امروزه  که  هنر   دانشگاهی  آموزش .باشد

 .[1]شود منتهی می فرهنگی ارزیابی متخصصان و هنر  کارشناسان تربیت به ها آموزش گونهاین است؛ هنرمند

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :نویسنده مسئولshirazi.fatemeh@arts.usb.ac.ir 
 1400  شهریور  20: رشیپذ  خیتار 1400 خرداد  14: افتیدر  خیتار
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 است  یاددهی-یادگیری  فرایندهای  و  کارکردهای آموزشی  دانشگاهی، کیفیت  آموزش  اصلی  هایمؤلفه  از  یکی

 یکمّ  ارتقای  به  توانمی  هنر   آموزش  کالن  اهداف  از  .دارند  اساسی  نقشی  یادگیری  میان، دستاوردهای  این  در  که

 در کتاربردی و  بنیتادی  هتایآموزش  از  هنر، حمایت  محتوای آموزش  و  ها ها، روشنگرش  در  هنر، تحول  کیفی  و

 در براینعالوه ؛کرد  اشاره  ها آن  کیفی  ارتقای بر   نظارت و  هنر   هایآموزشی رشته  محتوای  هنر، روزآمدسازی  ۀحوز

 و  آمتوزش  کیفیتت  اصتل  ۀپای  بر   عالی  آموزش  نظا   هنر،  ۀحوز  در  کشور  عالی  نظا  آموزش  راهبردی  تحول  سند

 .[2] است برخوردار ایویژه اهمیت از آموزشی هایروش و ها برنامه و متون و بازنگری اصالح

هنر، در این پژوهش سعی بر آن است تا بته بررستی   ۀهای آموزشی در حوزبرنامهبا توجه به اهمیت بازنگری  

صتنایع دستتی در ستال   ۀصنایع دستی پرداخته شود. سرفصل رشتت  ۀهای تخصصی رشتسرفصل درو  کارگاه

 31   پایته بته ارزشروواحتد، د 23ده است و به درو  عمومی بته ارزش شن واحد مدوّ 144به ارزش   1366

واحتد   9واحد و درو  اختیاری بته ارزش    56  واحد، درو  تخصصی به ارزش  25درو  اصلی به ارزش  واحد،  

نهتایی  ۀو پترو  2 و  1ای تخصصی  هگانه، کارگاه  9  هایشود. درو  تخصصی این رشته شامل کارگاهتقسیم می

گانته کته تتا تتر   9 هتایشوند. کارگاههستند که هرکدا  به یکی از حوزهای تخصصی صنایع دستی مرتبط می

ها، طراحتی ستنتی، رنگترزی ستنتی، آبگینته، ستفال و ند از: آشنایی با سایر کارگاهاعبارت  ،شوندششم ارائه می

در تر  هفتم ارائه  ،)طرح و نقش( 1و قلم نی. کارگاه تخصصی    کاشی، نساجی و بافت، نجاری و صنایع چوب، فل  

شتوند. ازآنجاکته در ایتن پتژوهش ارائه می 8یعنی تر     ،تر  آخر در    ،نهایی  ۀو پرو   2کارگاه تخصصی  و    دشومی

)آشتنایی بتا ستایر  1برده وجود ندارد، تنها سه کارگاه صنایع دستتی  نا   های تخصصیِکارگاه  ۀمجال بررسی هم

)طترح و نقتش( متورد تج یته و   1  )نجاری و صنایع چوب( و کارگاه تخصصی  8ها(، کارگاه صنایع دستی  کارگاه

مورد بازنگری قترار نگرفتته و تتدوین آن در ستال   گیرند. ازآنجاکه سر فصل صنایع دستی جدیداًتحلیل قرار می

و قابلیت اجرا در حال حاضر را   شدهصورت پذیرفته است، بسیاری از مباحث قیدشده در آن مشمول زمان    1366

جامعه در پذیرش  ۀعام ۀمچنین تغییر سلیقتطابق با امکانات و تجهی ات کارگاهی مدرن امروزی و هدلیل عد به

هتا ها و مشکالت آموزشتی آنبه بررسی چالش  ،ها سرفصل این کارگاه  ۀرو با مطالعازاین؛  آثار صنایع دستی ندارد

راهکارها و پیشنهادات کاربردی و رفع موانتع موجتود، در   ۀخواهیم پرداخت. همچنین سعی بر آن است تا با ارائ

گتامی  ،پذیری و کارآفرینیفنی و چه از نظر اشتغال-چه از نظر آموزشی  ،مذکور  یها ی کارگاهی و کیفکمّی  ارتقا 

هتا و مشتکالت تتدریس چالش -1تبیین هستند: اینچنین قابل ،مطرح در این پژوهش  هایپرسشثر برداریم.  ؤم

 -2صتنایع دستتی کدامنتد   ۀب وزارت علتو  رشتتهای تخصصی صنایع دستی براستا  سرفصتل مصتوّکارگاه

ی و کیفتی محصتو ت کمّت  یراهکارهای پیشنهادی و جایگ ینی که باعث بهبود روش تدریس و همچنین ارتقتا 

 شوند، کدامند ها میپذیری هرچه بیشتر آنمستخرج از هر کارگاه و اشتغال

 سیر تاریخ آموزش هنر

 از  پیچیتده ای  نی  بستتر   هنر   آموزشی  نظا .  اندردهک  تغییر   همواره  هنری  اثر   خلق  هایهنر، شیوه  تاریخ  طول  در

 اندرکاراندیگتر دستت  و  هنتر   هنتر، منتقتدان  استتادانهنرمنتدان،    انتقاد  چالش  با   که  بوده  هاییایده  و  تأثیرات

 دانش با  است کرده علمی تالش هایاتخاذ رویه و پژوهش با  همواره نظا  این. است بوده روروبه  هنری  هایعرصه
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 آوردنفراهم دنبالشود، بهمی  دنبال  ها دانشگاه  اغلب  در  امروزه  که  هنر   دانشگاهی  آموزش  .باشد  داشته  تعامل  روز

منتهی   فرهنگی  ارزیابی  متخصصان  و  هنر   کارشناسان  تربیت  به  آموزش  نوع  این  .است  هنرمند  های پرورشزمینه

 همراه  تحصیلی  ۀرشت  انتخاب  و  کنکور  در  نا ثبت  یندافر   با   ایران  در  که  دانشگاهی  هایکال   در  شرکت.  شودمی

 شدن متخصص شغلی و  ۀبرای آیند  تصمیم باشد، نوعی  هنرمندشدن  برای فرد  تصمیم  براسا   آنکه  از  است، بیش

 .[1] است

 آن در شتاگردی کته-استتاد )آمتوزش سنتی آموزش ۀعمد ۀدور دو به توانمی را ایران در هنر   آموزش  تاریخ

 دانشتگاهی آمتوزش نتوین و داشتت( پتدر  مقتا   همچون  معنوی  مقامی  استاد  و  بود  سینهبهسینه  آموزش  فرایند

 مغترب آموزشتی  نظتا   اقتباسی از  که  هنر   جدید  آموزشی  نظا   ورود  قاجار، با   ۀدور  در  نوین  آموزش.  کرد  تقسیم

 طتو نی  فرایند  و  متحول  تدریجبه  ایران  در  آموزش  نوین  هایشیوه  ،دارالفنون  تأسیس  با .  گرفت  بود، شکل  زمین

 کمرنگ مریدی مراد و ۀرابط آن و استاد تبدیل چند نظر  زیر  مدتکوتاه در آموزش به استاد  یک  نظر   زیر   آموزش

اند. های دانشگاهی بازبینی و متحول شدههنر نی  همگا  با دیگر حوزه  مطرح در آموزش عالیِ  های. شیوه[3]  شد

اند. رویکردهای داده های موجود را نی  هدف قرارها و نظریهمحتوای درو  آموزشی، روشها عالوه بر این بازبینی

سنتی در آموزش هنر، امروزه بیش از پیش نقد شده و تفکر نقادانه، تفکر خالق و توجته بته بستترهای سیاستی، 

ناپتذیر نظتا  آمتوزش هنتر در تاریخی و اجتماعی آموزش و محتوا و ساختارهای ایدئولو یک آن، به ج ء جدایی

ارتباط منطقی   نداشتندلیل  [. آموزش عالی هنر در ایران به4]  اندهای مطرح دنیا تبدیل شدهبسیاری از دانشگاه

توجهی به آموزش هنر در سند تحول بنیادین آموزش و پترورش، بتا از ورود به دانشگاه و بی  پیشهای  با آموزش

 .[2] رو استهای ب رگی روبهچالش

 آموزش دانشگاهی هنر

 محتدودبودن  زیترا  ؛است  تأملموضوعی قابل  هنر   عالی  آموزش  مدیریت  در  یادگیری  و  یاددهی  هنر   و  علمی  تفکر 

ها، سرفصل و درسی هایبرنامه بودنمتفاوت، قدیمی استعدادهای و توانایی  با   دانشجویانی  برای  اختصاصی  درو 

 بته  کالسی  زمان  استاد، محدودیت  ۀشیو  و  تجربه  تدریس به  روند  افراطی  هنر، وابستگی  آموزش  قضاوت محوری

 قضتاوت  بته  هتا کارگاه  شتدنتبدیل  و  متفتاوت  استعدادهای  دانشجویان با   برای  یکسان  خاص، تمرین  هایساعت

 بتردمی بین از را مستعد دانشجویان ۀعالق و کندمی تضعیف را آموزش هنر   نظا   کارگاهی، ثمردهیبرون  تکالیف

 در  کتارآفرین  و  هنرمند، پژوهشگر، ماهر   انسانی  نیروی  تربیت  و  تعلیم:  از  اندعبارت  هنر   آموزش عالی  اهداف  .[5]

جامعته،   نیازهای  با   متناسب  هنر   عالی  آموزش  ای، گسترشحرفه  اخالق  کردننهادینه  و  علم  ترویج  هنر، توسعه و

 [.6]... و هنر  آموزش انسانی نیروی توانمندسازی و اف اییدانش

و  آموزشتی، محتواهتا  اهداف :تحصیلی ۀبرنام الف(:  است  توجهقابل  مقوله  دانشگاهی، سه  کیفیت  بررسی  برای

 یکتی از  آمتوزش:  آمتوزش  ب(  ؛بترد  نتا   تحصتیلی  ۀبرنامت  عنتوان  بتا   هتا آن  از  توانمی  که  تحصیلی  سازماندهی

 ای برخوردارویژه  اهمیت  دهد، ازمی  آموزش  که  کسی  است  بدیهی  و  هاستدانشگاه  بنیادی  و  اساسی  هایفعالیت

 عوامتل  از  یکتی  .است  مهم  دانشگاهی  عملکرد  کیفی  ارتقای  در  دانشگاه  سازمان  پویایی:  سازمان  پویایی  ج(  ؛است

مفروضتات،   از  ایفرهنگ سازمانی مجموعه.  است  دانشگاه  سازمانی  سازمان، فرهنگ  پویایی  در  مؤثر   و  مهم  بسیار
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 اندشکل گرفته  سازمان  در  تدریجو به  اندسهیم  ها آن  در  سازمان  اعضای  که  است  هنجارهایی  و  اعتقاداتها،  ارزش

 هایتوانایی دانشگاهی، گسترش  هایکال   در  آموزش اساسی  فرایند آموزش، هدف  در  کیفیت  اصل . براسا [7]

 یتادگیری، کیفیتت  گونتاگون کیفیتت  ابعتاد  از  آموزشتی  کیفیتت  ۀبنتابراین مست ل  ؛یادگیری است  برای  دانشجو

 [.8] است توجهقابل پژوهش آموزش و کیفیت و کال  در استفاده مورد آموزشی ارتباطات، کیفیت فناوری

 آموزش آکادمیک صنایع دستی

شتاگردی و اصتول اخالقتی و -های سنتی استتاددر اجرای آموزش آکادمیک صنایع دستی در ایران، تأثیر روش

صنایع دستی، استادان نقش بستیار مهمتی در یتادگیری دانشتجویان   ۀانکار است. در رشتغیرقابلآموزشی کهن  

همچنتین  .به تعبیر دیگر استاد در این رشتته نقتش مرجعیتت دارد ؛دارند و آموزش متکی به حضور استاد است

دهد که قعی رخ میبخش اصلی آموزش در این رشته کارگاهی و ازطریق یادگیری تجربی و یادگیری در دنیای وا

هتای بنتدی دورهدلیل زماناجرا بوده است و در آموزش آکادمیک بهراحتی قابلدر نظا  آموزشی کهن/ سنتی به

رستائل »و    «ها نامتهتفتوّ»است. همچنین در  کارگاه آموزشی محدود شده  ۀتحصیلی، به یادگیری در محیط بست

زه شرح داده شده و رعایت مسائل دینی و اخالقی )فتردی و چگونگی طی طریق تعلیم در این حو  «اخوان الصفاء

به این معنی کته هتر   ؛استاجتماعی( موجب صدور مجوز یادگیری فنون اصلی و تخصص در هر حرفه قید شده

امتا در نظتا   ؛ورود بته ایتن حتوزه را نداشتته استت  ۀاجتاز  ،فردی با تکیه بر تخصص یا اعال  آمادگی فراگیتری

توان های این رشته میاز دیگر ویژگی  شود.ازطریق گذراندن آزمون ورودی کنکور صادر می  دانشگاهی این مجوز

توانند تجربیات خوبی در تمترین طترح محور اشاره کرد. دانشجویان در این رشته از این طریق میبه در  پرو ه

های تفکری سطح رتطور تمرین مها جویی، روش حل مس له و همینگیری و مدیریت و مشارکتمس له، تصمیم

های پژوهش در این حوزه کستب با ، ازجمله تفکر انتقادی و پرسشگر و نی  تفکر خالق برای حل مس له و روش

ین متکی به مهارت فردی ئها و فنون ساخت و تولید و ت  صنایع دستی دانشجویان با انواع مهارت  ۀ. در رشتکنند

 [.9] شوندآشنا می

آموزش صنایع دستی اعتقاد دارند که آموزش صنایع دستی در حال حاضتر از یتک متدل یتا   ۀخبرگان حوض

های شخصی استادان و با تکیه کند و در اغلب موارد به روشای تربیتی و آموزشی تبعیت نمیالگوی خاص حرفه

ایتن   آموزشِ  ۀدشهای تجربهایع دستی و روشنشود، بازخوانی مبانی صبر تخصص فنی و هنری ایشان انجا  می

ینتدی اها پتیش از هتر فر پایدار، استخراج اشتتراکات و همستویی  ۀرشته در دنیا و نی  اصول آموزش برای توسع

اقتصادی در صنایع   و  محیطی. براسا  ابعاد فرهنگی، اجتماعی، زیستشودضروری به نظر رسیده و پیشنهاد می

های رسی فعلی که در عصر حاض منسوخ شده و ظرفیتد ۀروزآمدی برنامنظران این حوزه بر عد دستی، صاحب

درستی در هتر دو بختش نظتری و  ۀآن که در آموزش شناسایی نشده است، اشاره داشتند و بازنگری برنامت  ۀویژ 

زیستت و محیط ۀعملی را امری ضروری تشخیص دادند. این بازنگری تنها بته بتازآفرینی محتتوا در چهتار جانبت

 و شود و باید روزآمدی و معاصرسازی مفاهیم و فنون در نظر گرفته شتودمحدود نمیفرهنگ، اجتماع و اقتصاد،  

گیرد. بازنگری محتوای درسی نی  درجهت ارتقتا و روزآمتدی  توجه به درو  خالقیت و طراحی مورد تأکید قرار

 [.10] آموختگان ال امی استدانش
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صنایع دستی در ایران مدرن، تنهتا در  ۀآموزش رسمی رشتصنایع دستی مقطع کارشناسی:    ۀسرفصل رشت

 4گیرد کته حتدود  های زیرگروه هنرهای کاربردی صورت میعنوان یکی از رشتهکارشناسی دانشگاهی به  مقطع

ی و (. محتوای آموزشی نظتر 1366  :، تصویب سرفصل درو 1362  گذرد )تأسیس رشته:دهه از تأسیس آن می

میراث فرهنگی ملمو  و ناملمو  ایرانی است.   ۀصنعت ایرانی و متعلق به حوز-عملی این رشته برگرفته از هنر 

افراد متعهد به دانش، تجربه و کارایی عملی در صنایع دستی است که با   کردنهدف از تأسیس این رشته، مجه  

و مادی از استادکاران و هنرمندان درجهتت کمک به احیا، تقویت و هدایت مطلوب این صنایع و حمایت معنوی  

آمده که صنایع دستی یکی از  ،استقالل فرهنگی و اقتصادی کشور گا  بردارند. در بخش ضرورت و اهمیت رشته

ری ی اقتصتادی و اجتمتاعی طور در برنامهبایست مورد توجه بوده، همانای است که میها و امکانات بالقوهزمینه

گذاری برروی آن را ملحوظ داشته و درجهت نیل به صنایع خودکفا و مفیتد یا سرمایه کردهدولت نی  بدان توجه 

شتامل   وواحتد    144این رشتته دارای  [.  6]شود  آموزش و پژوهش واقع    ۀبا حفظ معانی فرهنگی، موضوع مطالع

یکرد هنرهتای کارگاه تخصصی وجود دارد که با رو  9درو  پایه، اصلی، تخصصی و اختیاری است. در این رشته  

اند. سرفصتل رشتته براستا  واحتدهای فاخر و ملی و فراخور هنرهای رایج در زمان تأسیس رشته انتخاب شده

 :استدرسی و همچنین شرح واحدهای درو  تخصصی آن به شرح جداول ذیل 
 واحتد  144کارشناسی صنایع دستتی    ۀتعداد کل واحدهای درسی دور  صنایع دستی:  ۀدرسی رشت  کل واحدهای

 :استبندی ذیل تقسیم مطابق با 

 رشتۀ صنایع دستی   واحدهای درسیجدول 

 تعداد واحد  نام درس

 واحد 23 مومیع درو  

 واحد 31 درو  پایه 

 واحد 25 درو  اصلی

 واحد  56 درو  تخصصی

 واحد 9 درو  اختیاری 

 صنایع دستی  ۀ جدول دروس تخصصی رشت

 ساعت تعداد واحد  نام درس کد درس 

 204 4 ها( )آشنایی با سایر کارگاه 1کارگاه صنایع دستی  41

 153 3 )طراحی سنتی( 2کارگاه صنایع دستی  42

 153 3 )رنگرزی سنتی( 3کارگاه صنایع دستی  43

 153 3 )آبگینه( 4کارگاه صنایع دستی  44
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 153 3 )سفال و کاشی(  5کارگاه صنایع دستی  45

 153 3 )تذهیب و مینیاتور(  6کارگاه صنایع دستی  46

 255 5 )نساجی و بافت(  7کارگاه صنایع دستی  47

 204 4 )نجاری و صنایع چوب( 8کارگاه صنایع دستی  48

 204 4 )فل  و قلم نی(  9کارگاه صنایع دستی  49

 408 8 )طرح و نقش(  1کارگاه تخصصی صنایع دستی  50

 408 8 2صنایع دستی کارگاه تخصصی  51

  8 نهایی  ۀطرح و رسال 52

 رو تنهتا ستهایتناز  .صنایع دستی وجود نتدارد  ۀهای تخصصی رشتکارگاه  ۀدر این پژوهش مجال بررسی هم

کارگاه »)نجاری و صنایع چوب( و « 8کارگاه صنایع دستی  »ها(،  )آشنایی با سایر کارگاه«  1صنایع دستی  »  در ِ

که آنجا گیرند. ازتحلیل قرار میوصنایع دستی مورد تج یه ۀکارگاه رشت 9نقش( از مجموعه )طرح و « 1  تخصصی

پذیرفته، بسیاری صورت  1366مورد بازنگری قرار نگرفته و تدوین آن در سال   اًصنایع دستی جدید  ۀسرفصل رشت

تطابق بتا امکانتات و تجهیت ات دلیل عتد حاضتر بتهحالو دراستت  دهشاز مباحث قیدشده در آن مشمول زمان  

ندارد. بتا قابلیت اجرا  ،جامعه در پذیرش آثار صنایع دستی  ۀعام  ۀامروزی و همچنین تغییر سلیق  کارگاهی مدرنِ

ۀ ها را مورد مطالعه قرار داد و با ارائفنی آن  -ها و مشکالت آموزشیتوان چالشها میسرفصل این کارگاه  ۀمطالع

متذکور چته ازنظتر   یها ی و کیفی کارگاهکمّ  یاربردی و رفع موانع موجود، باعث ارتقا ک  راهکارها و پیشنهادهای

 پذیری و کارآفرینی شد.فنی و چه ازنظر اشتغال -آموزشی

راهکارهتتای مناستت   ۀصنایع دستتتی و ارا تت   ۀهای تخصصی رشتهای موجود در کارگاهشرح و چالش

 جهت افزایش کارآفرینیدر

 ها()آشنایی با سایر کارگاه 1صنایع دستی  ارگاه کسرفصل و شرح درس    -1

نیاز در  آشنایی در چهار واحد و با پیش و  استنوع واحد این کارگاه، کارگاهی قید شدهدر سرفصل وزارت علو   

 شود.ها ارائه میبا سایر کارگاه

های بعتد که در ستال است دستی و صنایعیبا صنایع طور اجمالی بهدانشجویان    کردنآشنا   ،هدف کلی در 

روش کتار براستا  ایتن سرفصتل   .شتودداده میصنایع دستی آموزش    ۀرشت  ۀگانهای هشتتحصیلی در کارگاه

کار ختود را از ابت ار و   ،مهمان صنایع دستیاستادان  گروه آموزشی و نی     استادانوزارت علو  به شرح زیر است:  

های خصوصی و دولتی خارج از دانشکده، معرفی کرد در محیط دانشکده یا کارگاهکار و عمل ۀوسایل گرفته تا نحو

بتا   ،های مختلف و تنظیم گ ارش انفردایصورت نظری و بازدید از کارگاههترتیب دانشجویان ب. بدینکردخواهند  

هریتک   بهنستبتای  شتناخت اولیته  برای مقدمه،و    شوندمیای وسیع آشنا  عمده و اصلی در دامنه  صنایع دستیِ

 .کسب خواهند کرد
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 ها و راهکارهای کارآفرینیچالش

 ۀکارگتاه دور  8آشنایی اجمالی و عینی دانشتجو بتا    ،هدف از کارگاه  ،هگونه که در سرفصل کارگاه ذکر شدهمان

ایتن کارگتاه،   ی. یکی از مشکالت اصلی اجراشودکارشناسی صنایع دستی است. این کارگاه در تر  دو  ارائه می

 ماننتد:هتایی  جملته کارگاهاز  ؛هاستآن  ۀب در حوزهای تخصصی و هنرمندان مجّرکارگاه  ۀنبودن همدستر در

دانشجو مل   به یادگیری   ،صنایع دستی  ۀرشت  که در سرفصل...  و  کارگاه شیشه، ملیله، خاتم، سفال و لعاب، مینا 

 رو؛ ازایتنبازدیتد در دستتر  نیستتند و بترایشهرها فعال نبوده  ۀها در هماما بسیاری از این کارگاه  ؛ستها نآ

فیلم و عکس و شترح ت توری کارگتاه   ۀمجبور به ارائ  ،های مذکوراستاد برای تدریس و آشنایی دانشجو با کارگاه

های مربوط آشنا نخواهد های کارگاهصورت ملمو  با روند و چالشکه در این صورت دانشجو از ن دیک و به  است

آشتنایی بتا »)قبتل( دانشتجو درستی بته نتا     . همچنین در تر  اولشودشد و در واقع اهداف کارگاه میسر نمی

صتورت مشتروح و عنوان هنرهای ستنتی به با ها این کارگاه ۀکه در آن با همگذراند  را می  «هنرهای سنتی ایران

رونتد تتدریس بترای دانشتجو   ،بازدید عملی و نبود این امکتاند و در این تر  در صورت عد شوت وری آشنا می

آموزش  تعداد واحد و ساعات کالسی با ی در ،به کننده خواهد بود. راهکار پیشنهادی با توجه  تکراری و خسته

این کتال    صنایع دستی در  ۀیک یا چند کارگاه عملی و خالقانه براسا  محتوای آموزشی سرفصل رشت  ۀو ارائ

های خالق، جدید و نوین ساخت اشیاء صنایع ها، ایدهچون شناخت طرحهماست. همچنین پرداختن به مباحثی  

ای بستیار مفیتد بترای ورود و تواند مقدمهمی  ،شود()با توجه به اینکه کارگاه در تر  دو  ارائه می  دستی در دنیا 

های جدیتد و هتای نتوین، ایتده. دانشجو با آشنایی روشباشد  های آیندههای عملی دانشجو در تر شروع کارگاه

هتای با نگاهی متفاوت و ختالق، کارگاهدر این کارگاه تواند چگونگی شرایط بازار صنایع دستی ایران و جهان، می

رسان باشد تتا تواند بسیار کمکزمینه در زمان فراگیری هر کارگاه می. این پیشکندهای آینده را آغاز عملی تر 

کیفیت، جدید و متناسب با سلیقه و پتذیرش جامعته دانشجو با نگاهی خالقانه و مبتکرانه اقدا  به خلق آثاری با 

 صنایع دستی باعتث ایجتاد اشتتغال و کتارآفرینیِرو محصو ت مستخرج از هر کارگاه با ورود به بازار  ایناز  کند؛

 صنایع دستی خواهند شد. ۀچه بیشتر در رشتهر 

 (چوب)  8سرفصل و شرح درس کارگاه صنایع دستی    -2

کته یکتی از   )صنایع دستی چوبی(  8برگ اری در  کارگاه صنایع دستی  منظور  کارگاه چوب، بهدر این قسمت،  

شتود، متورد واحد کارگاهی در تر  ششم تحصیل ارائته می  4صنایع دستی است و به ارزش    ۀدرو  عملی رشت

 گیرد.استفاده قرار می

هتای ستاخت صتنایع دانشجویان با اب ار و وسایل کار، متواد و مصتالح و روش  کردنهدف از این کارگاه، آشنا 

گروه پایه   پنجد زیر براسا  سرفصل در  هاست. در این کارگاه، موارو نجاری و آموزش عملی در آن  دستی چوبی

 -5، مشتبک -4،  منبتت  -3،  معرق روی چوب  -2،  خاتم  -1:  اند ازکه عبارت  شودبه دانشجویان آموزش داده می

 .گره چینی



1400 تابستان ، 2 ۀ ، شمار1 سال /ی آموزش ۀ فصلنام  36 

 

 توضیح و روش کار

، مراحتل زیتر آمتوزش داده مذکورپس از آشنایی دانشجویان با مباحث نجاری عمومی، برای هر یک از هنرهای  

 شود:می

پیچی، ستائی، ختاتمگیری و مصالحهتا، مصتالحکارگیری آنبته  ۀآشنایی با اب ار و وسایل کتار و نحتو  خاتم:  -الف

 کاری.رنگ و کاریزدن، پر سمبادهزدن و کردن خاتم(، پوستکاری یا فرش)خاتم چسبانیخاتم

هتا و ، آشتنایی بتا انتواع چوبهتا کارگیری آنآشتنایی بتا ابت ار و وستایل کتار و نحتوۀ بته  معرق روی چوب: -ب

زدن و کتردن کتار، پوستتطبتق طترح، چستباندن و پر بر برگ و...(    ،بریدن قطعات مختلف )گل  گیری.مصالح

 کاری(.کاری و جالدادن )پولیشزدن، رنگسمباده

طرح، پرداختت  براسا روی چوب بر کاری ، کندهها کارگیری آنآشنایی با اب ار و وسایل کار و نحوۀ به  منبت: -ج

 کاری.رنگ و زدننهایی کار، پوست

 طرح.براسا  کاری مشبک ها وکارگیری آنآشنایی با اب ار و وسایل کار و نحوۀ به مشبک:  -د

براسا  ، ساخت قطعات مختلف یگیر ، مصالحها کارگیری آناب ار و وسایل کار و نحوۀ بهآشنایی با    گره چینی:  -ه

 کاری.طرح، سوارکردن قطعات، پرداخت و رنگ

کار عملی وی در یکتی از   ۀدر پایان کارگاه، مجموعه آموزش هر دانشجو در پنج گروه یادشده و نی  یک نمون

 ک امتیاز وی خواهد بود.مورد ارزیابی و مال با ، ۀهای پنجگانگروه
 ها و راهکارهای کارآفرینیچالش

دلیل تتدوین در سرفصل در  صنایع دستی مقطع کارشناسی به  ،توان گفتشده میهای انجا باتوجه به بررسی

در آن زمتان ایتن   است.دهشهای مرتبط با کارگاه آن زمان تدوین  آن زمان و روش  ۀبنا به نیاز جامع  1366سال  

نیت  در   8گرفت. سرفصل کارگاه صنایع دستتی  سنتی و دستی و غیرصنعتی انجا  می  هایی کامالًهنرها به روش

تخصصتی  ۀشتاخ  5این برنامته    است.های آموزشی، روش سنتی آموزش هنرهای مذکور را مدنظر قرار دادهروش

)در روش آمتوزش تنهایی بته که هر کدا  گره چینی( و )خاتم، منبت، معرق، مشبک دوششامل می هنر چوب را

ای، حداقل چند تر  متوالی زمان نیاز دارد تتا دانشتجو در صورت حرفهبرای آموزش اصولی و فراگیری بهسنتی(  

ها در یتک تتر  )بهمتن( هایتن شتاخ ۀاما در این سرفصل شاهد هستیم هم کند؛آن شاخه مهارت  ز  را کسب 

)از  در یک تر  قابلیت اجرا نداشته باشد. اصو ً ،اجرای دقیق این سرفصل  عمالً  استهکه باعث شد  اندهدشتدوین  

سازی و ج  هنر خاتم پذیر است. همچنینرهای مذکور امکانننی( آموزش و فراگیری تنها یک شاخه از هنظر زما 

گیرنتد. فراگیتری و نوعی در ارتباط با هنر معرق قرار میبه  ،هنرهای ذکرشده در سرفصل در   ۀهنر منبت، بقی

 ،کاری تسلط نداشته باشدبه مشبککاری است. هنرجو تا  شروع هنر معرق  ۀمقدمه و  زم  ،کاریتسلط بر مشبک

همتان روش اجترای  ًاهنر گره چینی نی  تقریبت  یروش اجراخوبی انجا  دهد. همچنین  تواند کار معرق را بهنمی

ستنتی انتختاب   یهتای هندستی در طراحتهای گرهبا این تفاوت که طرح موردنظر از طرح  ؛تکنیک معرق است

انجتا  دهتد. هنتری را    ۀاین رشتتواند  خوبی میبه  ،تسلط داشته باشدکاری  شود و هنرجویی که به کار معرقمی

نقتاط کشتور  ۀآن در همت ۀمواد و مصالح اولی در گذشته های خاتم است کههنر ساخت ورقه نی   سازیخاتم  هنر 



 37 فاطمه شیرازی .../ی دست عیصنا ۀ رشت  یتخصص  یهاکارگاه  یآموزش یها و راهکارهاچالش  یبررس

 

ه، آمادهای خاتم اما امروزه ورقه شد؛میآن منحصر به چند شهر محدود در کشور   یو آموزش و اجرا نبودموجود  

آموزش استت. قابتل  ،کردن خاتمفرش  همان  کاری یا دستر  است و روش خاتمجا قابلدر همه  اند وساخته شده

پذیرد. گفتنی گیرد و به همان روش انجا  مینوعی در ارتباط با تکنیک معرق قرار مینی  به  کاری()خاتم  این هنر 

کتاری هنتری استت کته در صتورت آمتوزش و هنتر معرق  ؛ بنابراینتخاتم اس  معرقِ  ،کاریخاتمر  گاست نا  دی

)چتوب( را نیت    8های مذکور در سرفصل کارگتاه صتنایع دستتی  تواند سایر شاخهمی  ،فراگیری درست و اصولی

 .[10] پوشش دهد

تغییرات اساسی و شگرفی در نوع اب ارآ ت و صنایع مرتبط با کارگاه چتوب   ،امروزه با پیشرفت علم و صنعت

تواند در روند کار هنری و همچنتین تستهیل مراحتل ستخت کتار است. استفاده از اب ار صنعتی میوجود آمدههب

 .بر استتدهی و برش آن بسیار ستخت و زمتانای بسیار محکم است و شکلچوب ماده  کننده باشد.بسیار کمک

جویی جویی در وقت و انر ی هنرجو نی  خواهد شد. صترفهباعث صرفه  ،صنعتی  همچنین استفاده از اب ار مناسبِ

کیفتی و   ۀزمانی کم )یک تر ( خواهد شد و درنتیجته در بتازد  ۀباز  ی و کیفی کارها درکمّ  یدر زمان باعث ارتقا 

ه در مورد تأثیر ابت ار کمکتی در کارگتاه چتوب، با توجه به موارد ذکرشدی کالسی بسیار اثرگذار خواهد بود.  کمّ

ی و کیفی آثار این کمّ  یاجرا هستند و به امر ارتقا بهتر قابل  ،این اب ار  ۀوسیلهای جدیدی که بهتوان به تکنیکمی

مصوب وزارت  فصل کارگاه چوبِها در سر جای خالی این تکنیککه  طوریاشاره کرد؛ به  ،رسانندکارگاه کمک می

جامعه و نیازهای بازار   ۀخود باعث همگامی آثار کارگاه چوب با سلیق  ۀنوبها بهاین تکنیک  .شودعلو  احسا  می

 و باعث ایجاد اشتغال و کارآفرینیِ  کندتواند جای خود را در این بازارها باز  رو میازاین  ؛ایع دستی خواهد شدنص

 [.10]شود هنری  ۀهرچه بیشتر دانشجویان و هنرجویان این رشت

شدت جای آن در سرفصتل کارگتاه چتوب ختالی های بسیار مهمی که بهیکی از مقوله  تکنیک طراحی تخصصی:

زند و چنانچه طرح اولیه از اولیه می  ۀحرف اول را طرح و اید  ،است. در هنرهای صناعی  «طراحی»  تکنیک  ،است

چتوب  هتای مختلتف کارگتاهِکیفیت خواهد بود. اجرای تکنیککار نهایی نی  بی  ،مناسب برخوردار نباشدکیفیت  

 دقت مورد بررسی قراراولیه به ۀاز شروع کار  ز  است تا طرح و اید  پیشدرنتیجه    ؛بر استبسیار سنگین و زمان

دانشجو  ،صی برردازد. در روند این طراحیگیرد و دانشجو برای اجرای کار در کارگاه چوب ابتدا به طراحی اختصا 

درستت و  ۀهایی همچون چگونگی اجرای طرح موردنظر بتا انتواع چتوب و همچنتین چگتونگی استتفادبا چالش

تواند در راستای اهداف کارگاه یعنی: خلق اثر جدید، متدرن، رو است. این طراحی میبهرو  مواداز اب ار و    شایسته

 کننده باشد.بسیارکمک ،ایجاد اثر در راستای تولید انبوهخالقانه، کاربردی و 

کاری و منبت است که از تلفیق هنر معرق  -تکنیک معرق  ،های مذکورتکنیک  از  یکی دیگر  منبت: -تکنیک معرق

هتا از حالتت مستطح نوعی دیگر از انواع معرق استت کته در آن نقش  این تکنیکاست.  وجود آمدههکاری بمنبت

 4تتا  3هتای رنگتی از ضتخامت چوب ،شوند. در ایتن نتوع معترقگر میبرجسته جلوهصورت نیمخارج شده و به

دستتی دشتوار استت و  متویی ۀها توستط ارّدلیل برش آنهمینبه ؛یابندمتر اف ایش میمیلی 6تا    5متر به  میلی

 منظوربته ، ت جدیتدآبرقی در این کار رایج است. در ایتن تکنیتک از انتواع وستایل و ابت ارارّۀ مویی ده از استفا 

تتدریج جتایگ ین تکنیتک ستنتی و دستتی معترق توان کمک گرفتت. ایتن تکنیتک بهسهولت و سرعت کار می
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نیک ازنظتر سترعت انجتا  است. امروزه شاهد رونق این تکنیک در بازار صنایع دستی کشور هستیم. این تکشده

دلیل نیت  بته نظر نوع اجراتر است. ازکاری سنتی سریعکاری و منبتدلیل استفاده از اب ار کمکی، از معرقکار، به

آثتار فتاخر محستوب   ءبازار است. همچنین ازنظر کیفیت اجرایی نیت  جت    ۀمتناسب با سلیق  ،زیاد  زیبایی بصریِ

تواند با کمی تفکر و از این نظر دانشجو می  در طرح و اجرای خالقانه را دارد  نوآوریشود. این تکنیک قابلیت  می

 .کندکیفی کار و ورود به بازار صنایع دستی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی اقدا   یجهت ارتقا در ،و نوآوری

تلفیق رزین و چتوب بته خلتق توان از  با توجه به ماهیت رزین و کاربرد آن در صنعت، می  تکنیک چوب و رزین:

دلیل استقبال بازار هنر کشور، بسیار متورد توجته قترار انواع اشیاء کاربردی و هنری دست زد. این تکنیک نی  به

قابلیتت اجترا دارد و همچنتین تکنیکتی مناستب   ،کارگاه چتوب  های آموزشیِبا تلفیق انواع روش  و  گرفته است

شدت در بتازار این تکنیک امروزه به  .شودمیهدف تولید انبوه محسوب  جهت ساخت اشیاء و لواز  کاربردی با  در

، 8توان بتا آمتوزش آن در کارگتاه صتنایع دستتی پسند اقشار مختلف جامعه قرار گرفته است و میمبلمان مورد

 .کردچه بیشتر دانشجویان و هنرجویان را فراهم پذیری هر فرینی و اشتغالآکار ۀزمین

 8شده در سرفصل کارگاه صنایع دستتی  موارد بیان  تکنیک ساخت احجام و اشیاء کاربردی با رویکرد تولید انبوه:

امتا امتروزه تقاضتا و   ؛خاص ختود را دارنتد  متقاضیانِهمواره  شوند که  ج ء هنرهای سنتی محسوب می  ،)چوب(

توانتد بتا آمتوزش هتایی استت کته میکارگاه چوب ازجملته کارگاه  .استروزرسانی شدهو به  بازار متفاوتۀ  سلیق

. این تولیدات کندمدرن و متناسب با نیاز روزمره و تقاضای بازار  -اقدا  به تولید اشیاء و احجا  کاربردی  ،مناسب

پرورش استعداد دانشجو در این زمینه انجا  تواند با انجا  طراحی تخصصی وخالقانه و می  ،طور که بیان شدهمان

ساخت بتا ایتن تکنیتک جمله مواد قابلاز...  چون پارتیشن، آینه، می ، حجم، مجسمه، دیوارکوب ویی  اشیا   پذیرد.

 هستند.

های رایج و موردپسند بازار صنایع دستتی یکی دیگر از تکنیک  ،جواهرسازی با چوبامروزه    سازی:اهرتکنیک جو

 .شوددر کارگاه چوب اجرا  ،تواند براسا  طراحی تخصصی و استفاده از اب ارآ ت جدیداین تکنیک نی  می .است
امتا   ،استتبته آن اشتاره نشده  8هایی که در سرفصل گارگاه صنایع دستی  یکی دیگر از تکنیک  تکنیک خراطی:

 «خراطی»تکنیک  ،جامعه قرار داردشدت مورد استقبال دوستداران صنایع دستی و آحاد محصو ت آن امروزه به

آموزش در راحتی قابتلبه  ،دستگاه مربوط  ۀاست. این تکنیک نیاز به اب ار و وسایل پیچیده ندارد و در صورت تهی

توان با سرعت با  به تولید انبوه محصو تی همچون انواع ظتروف چتوبی و اشتیاء نسبت میاین کارگاه است و به

توانتد در بتا بردن تتوان ختود می ،دستت زد. تولیتد انبتوه و ستریع محصتو ت کتاربردی  و...کاربردی    -ینییت  

 شود.آفرینی این کارگاه بسیار مفید واقع پذیری و کاراشتغال

 ،شتدههتای پیشتنهادی مطرحو همچنتین تکنیکنجاری و صتنایع چتوب   اب ارآ ت جدید و نویناستفاده از  

ی هتا کارگاه را با نیازهای کتاربردی جامعته همگتون ستازند. همچنتین تکنیکتوانند محصو ت این خوبی میبه

مترد  جامعته   ۀدهندگان امروزی و متورد استتقبال عامتبر نیاز بازار هنر و سفارشتا حدودی منطبقپیشنهادی  

بتا  رفتتن های صتنعتی کته باعتث  اده از دستتگاهفبودن و استروزبودن، بهآمددلیل کارها بههستند. این تکنیک

جویی در وقت و ها باعث صرفهقابلیت تولید انبوه را خواهند داشت. همچنین استفاده از آن  ،شوندسرعت کار می
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 ی دانشجو خواهد شد و او فرصت بیشتری را به دست خواهد آورد تا بر روی طراحی تخصصی کارگاه و خلق ر ان

ی و کیفی آثار مستخرج از این امر باعث با  رفتن کیفیت کمّنتیجه    و درکند  و تولید آثار خالقانه و جدید تمرک   

و به همان نسبت باعث ایجاد اشتغال و کارآفرینی بترای دانشتجویان ایتن رشتته )چوب(    8کارگاه صنایع دستی  

 واهد شد.خ

 (کارگاه تخصصی طرح و نقش)  1صنایع دستی   تخصصی  سرفصل و شرح درس کارگاه  -3

عنوان درو  بتهرا  9تا  1 های صنایع دستیِکارگاه همۀدانشجو باید   .از نوع کارگاهی است  ی،واحد  8  در این  

 نیاز گذرانیده باشد.پیش

شناستایی و کتاربرد  استت، )کارگاه ستنتی( 2در ادامه و تکمیل کارگاه صنایع دستی که   هدف از این کارگاه

تلف و کسب مهارت عملی در طراحی و تلفیق های مخزمینه همۀنقوش اصلی هنرهای سنتی و صنایع دستی در 

 ها با حفظ اصول سنتی است.ها و ابداع و ابتکار در آنآمی ی مناسب آننقوش و رنگ

 ، مراحل زیر را آموزش خواهد داد:1 یدست عیصنا  یتخصصه کارگا 

 ها.نقوش هندسی و گره، ها بوتهوها و گلنقوش سنتی، انواع اسلیمی، ختایی ۀطراحی کلی •

 های جدید با حفظ اصول سنتی.آمی ی نقوش سنتی و ایجاد طرحرنگ •

 های جدید با حفظ اصول سنتی.تلفیق نقوش سنتی و ایجاد طرح •

متر، ستانتی 60×90یتک طترح بته ابعتاد  ۀلچک ترنج برای قالی )حداقل ارائتۀ آمی ی نقشطراحی و رنگ •

 چهار  طرح اصلی(.یک

 )سطوح مستوی و کروی حداقل چهار طرح(. یسفال -طراحی برای ظروف و وسایل فل ی •

 باشد. لعابو  اجرا برای بافت، قلم نیکار و قابل ۀشده بایستی متناسب با زمینهای ارائهطرح ۀکلی •

 مجموعه آثار دانشجو در طول تر  مورد ارزشیابی خواهد بود. •

 ها و راهکارهای کارآفرینیچالش

کارگاه طراحتی   ۀگونه که ذکر شد این کارگاه در ادامهمان  ،1دستی  وجه به سرفصل کارگاه تخصصی صنایع  ت  با 

تر دنبال کرده و بترای اشتیاء صتنایع دستتی از نقتوش صورت گستردهطراحی سنتی را به  موضوعسنتی است و  

استت، در آن دهشتتدوین   1366سرفصتل در ستال    که ایناینبا توجه به  کند.  ت یینی طراحی سنتی استفاده می

رو سرفصل این ایناز؛  شدترین نقوش برای صنایع دستی محسوب میء بهترین و پرکاربردج    ت یینی  نقوشزمان  

است. با گذر زمان و آشنایی عمو  جامعه بتا هنرهتای آفرینی سنتی صورت گرفتهکارگاه براسا  طراحی و نقش

 ،صتنایع دستتی  ۀجدیتد در حتوز  ۀی جهانی مدرن و همچنین وجود اب ار و مواد اولیسایر کشورها و صنایع دست

تدریج سلیقه و نوع استقبال مرد  در پذیرش آثار صنایع دستی تغییر پیدا کرد و استتقبال از نقتوش ت یینتی به

 بترای ًاصرفسنتی بر روی اشیاء صنایع دستی رو به کاهش نهاد. در سرفصل کارگاه مشخص است که این نقوش  

نقش بسیار ضعیفی   ،نوآوری و خالقیت  و ازنظر   گیردصنایع دستی مورد استفاده قرار می  ۀساختت یین اشیاء پیش

 کند.در خلق آثار صنایع دستی ایفا می
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صنایع دستی ارائته   ۀرشت  ۀسال  4  ۀکارگاهی تخصصی است و در سال پایانی دور  ،با توجه به اینکه این کارگاه

نهایی که در آن دانشجو موظف به  ۀو پرو  2ای است برای کارگاه تخصصی  نیاز و مقدمهنین پیشو همچ  شودمی

ایتن کارگتاه   ،ختود استت  ۀهای چهتار ستالاسا  آموزهفرد و فاخر بر بهمنحصر   ساخت و خلق آثار صنایع دستیِ

به این ترتیب که در کنار   ؛خالقانه و مبتکرانه مورد استفاده قرار گیرد  ،تواند درجهت طراحی و خلق آثار جدیدمی

کند، به آموزش طراحی و خلتق آموزش طراحی سنتی که بیشتر نقشی ت یینی برای اشیاء صنایع دستی ایفا می

تی اصلی آثار صنایع دستی پرداخته شود. دانشجو با مطالعه و شناخت کافی در متورد هنرهتای ستن  ۀاشیاء و بدن

محتتوا و   ،نظتر فتر برردازد که از  ایپردازی و خلق آثار مبتکرانهایده  ،صورت خالقانه به طراحیتواند بهایران می

)با حفتظ اصتالت و هویتت ستنتی  امروزی ۀجامع ۀاجرا، جدید و متناسب با بازار صنایع دستی و همچنین سلیق

مدرن و کتارآفرین خواهتد بتود. در   جدید،  وجودآمدن آثارهباعث ب  ،آثار( باشد. این نوع نگاه به آثار صنایع دستی

 بت ار و مصتالح جدیتد درادر شکل و فر  اشیاء و همچنتین استتفاده از    مدرن و خالق  ،صورت طراحی مبتکرانه

 عتهجام ۀبازار امروز ارائه کرد که مورد استقبال عامت ۀبا سلیقتوان محصو تی مطابقراحتی میبه  ،این آثاری  اجرا

تبع آن قرار گیرد. پذیرش از سمت جامعه مصادف خواهد بتود بتا تولیتد بیشتتر و انبتوه از طترف هنرمنتد و بته

 ۀ صنایع دستی.روزاف ون در رشت پذیری و کارآفرینیِاشتغال

 ،بته خلتق آثتاری نتاب  ،هنری سنتی ایرانتی  -های فرهنگیاسا  ارزشتواند با طراحی اصولی بر دانشجو می

 شتود،نامته ارائته میکه هم مان بتا پایان 2ارگاه تخصصی  کپسند برردازد و در تر  آخر و در در   و عامه  جدید

متفتاوت  هتای هنتریِمتفتاوت و همچنتین تکنیک خود در استفاده از متواد و مصتالحِ  ۀسال  4براسا  تجربیات  

، 1خود را به اجرا درآورد. سرفصتل کارگتاه تخصصتی   ۀهای مبتکران( طرح، سفال و...چوب،  فل  ،  همچون )شیشه

د شومدنظر دارد. پیشنهاد می ،ساخته استپیش ت یین اشیاءِ منظوربه ًاکه صرف را طراحی براسا  طراحی سنتی

ها دانشجویان موظف بته خلتق نامه که در آنو پایان  2از کارگاه صنایع دستی    پیشبا توجه به اینکه این کارگاه  

اشیاء صنایع دستی همگتا  بتا  ۀبدن ۀدرجهت طراحی خالقانه و مبتکران  ،هنری هستند  بدیع و جدید و فاخِرآثار  

پذیری رو گامی مهم و اساسی در احیاء رشته صنایع دستی و اشتتغالاینبازار گا  بردارد و از  ۀنیاز جامعه و سلیق

بی قادر خواهد بود تا محصو ت صنایع دستی را خوفصل پیشنهادی مذکور بهآن برداشته شود. این کارگاه با سر 

 .شودپذیری هرچه بیشتر در این رشته ی و کیفی ارتقا بخشد و باعث کارآفرینی و اشتغالر کمّظناز

 نتیجه

گوی نیازهتای بتازار صتنایع دستتی پاستخ  ،استدهشتدوین    1366دلیل اینکه در سال  سرفصل صنایع دستی به

های هنتری صتنایع های هنری و همچنین ورود اب ارآ ت جدید، شتاخهپیشرفت سبکامروزی نیست. امروزه با  

صنایع  ۀبازنگری سرفصل رشتدلیل عد اند. بهفصل بسیار تغییر کرده و ارتقا یافتهبه زمان تدوین سر دستی نسبت

ایتن سرفصتل پذیرد. تغییر و بتازنگری گذشته صورت می های سنتیِهمچنان تدریس این رشته به روش  ،دستی

صتنایع  ۀکتارآفرینی رشتت یکیفیت آموزشی و همچنتین ارتقتا  یبراسا  شرایط و امکانات جدید درجهت ارتقا 

 رسد.نظر میامری ضروری به ،دستی
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)نجتاری و   8هتا( و  )آشنایی با ستایر کارگاه  1های صنایع دستی  در این پژوهش سعی شد تا سرفصل کارگاه

 1کارگاه صتنایع دستتی در )طرح و نقش(، مورد بررسی قرار گیرد.   1صی  صنایع چوب( و همچنین کارگاه تخص

جهتت درالقانته  ای ختوان برنامتههای تخصصی صنایع دستی است، میازآنجاکه اولین کارگاه از مجموعه کارگاه

همچنین و  های جدیدهای سنتی، با هنر مدرن و تکنیکتا دانشجو در کنار آشنایی با کارگاه  کردتدوین    ،تدریس

 تا با شتروع عملتیِ  شودصنایع دستی آشنا    ۀهای رشتاستخراج از کارگاهقابل  انواع محصو ت خالقانه و کاربردیِ

رستانی روزای مناسب در راستای احیاء صنایع دستتی و بهزمینهبا پیش  ،روهای پیشِهای تخصصی در تر کارگاه

 های هنتریِد که رشتتهشجاری و صنایع چوب( نی  مشخص )ن  8آن گا  بردارد. در بررسی کارگاه صنایع دستی  

 ت جدید نجتاری و صتنایع چتوب )بستیار نسوخ شده و با استفاده از اب ارآم  ،شده در سرفصل این در بردهنا 

وان بته ظرفیتت کتارآفرینی و تتمی ،بتازار در ایتن کارگتاه  ۀبر ستلیقمنطبتق  هتای جدیتدِتکنیکۀ  متنوع( و ارائ

 آن اف ود. پذیریِاشتغال

صنایع دستتی استت کته در تتر   ۀهای مهم و تخصصی رشتیکی از کارگاه،  1کارگاه تخصصی صنایع دستی  

جهت ت یین اشیاء صنایع دراسا  طراحی سنتی  آفرینی بر طراحی و نقش  ،. سرفصل این در شودتم ارائه میفه

بتوده و پستند مورد ،ین اشیاء صنایع دستتیاین نوع ت یدر زمان تدوین سرفصل، است.  نظر قرار دادهدستی را مد

-در کنار آموزش طراحی ستنتی شودرو پیشنهاد میایناز  ؛صنایع دستی است  ۀامروزه کمتر مورد استقبال جامع

صنایع دستی پرداخته شود. طراحی از منظتر   بدنه و اشیاء  ۀت یینی، به آموزش طراحی مدرن، خالقانه و مبتکران

هتا ستازی آنرسانی و همگا روزبازنگری در کاربرد اشیاء صنایع دستی و به  ،نایع دستیآثار ص  ۀو بدن  شکل، فر 

توانتد راحتی میکته بته  شتدخواهد    ینهایت منجر به تولید آثار کاربردی، فاخر و باکیفیتدر  ،براسا  نیاز جامعه

و   هتا استقبال از این آثار منجر به تولید انبوه آنفروش بازار صنایع دستی باز کند.  جایگاه خود را در میان آثار پر 

 های صنایع دستی خواهد شد.آفرینی کارگاهپذیری و کارتوان اشتغالی درنتیجه ارتقا 

 منابع
-5  :13  ؛1391هنرهای نمایشی و موسیقی.    ۀثر بر ارتقای کیفی آموزش عالی هنر در ایران. نامؤ[ دستور  . بررسی عوامل م1]

10. 

پنجم ابتدایی، طترح پژوهشتی   ۀآموزان پایآموزش هنر با رویکرد تربیت هنری با خالقیت دانش  ۀرابط.  راد  رضایی  .وفالح  [  2]

 .1388 دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساری.

 .271-263 ؛1384  .اندیشی معنویت و هنر. فرهنگستان هنرکیفی هنر. اولین هم ۀ[ محمدزاده  . آموزش و حیط3]

ت اولین همتایش ملتی آمتوزش عتالی  موردپژوهی یک تدریس. مجموعه مقا.  گفتمان خالقیت و آموزش هنر[ صالحی  .  4]

 .81-80: 1391  هنر.

گرافیتک.  ۀپاسخگویی آموزش هنر در مراک  آموزش عالی هنر ایران با نگاهی به آمتوزش رشتت[ اشرافی ک. بررسی علل عد 5]

 .56 ؛1391 ت اولین همایش ملی آموزش عالی هنر.مجموعه چکیده مقا 

مصوب یکصتد و  ،کارشناسی صنایع دستی ۀمشخصات کلی برنامه و سرفصل درو  دور  های عالی هنر.آموزش  ۀ[ سند توسع6]

 .6-5  ؛1366وری.  موزشی وزارت علو . تحقیقات و فنامعاونت آری ی. شورای عالی برنامه ۀسومین جلس

 .1380  .انتشارات دانشگاه شهید بهشتیتهران: های دانشگاهی.  بررسی عملکرد سیستم ردوزی سرخابی  . درآمدی ب[ یمنی7]
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 .1383.  بهشتی شهید دانشگاه انتشاراتتهران: عالی.   آموزش در  کال  مدیریت [ صباغیان ز. اصول8]

های ر آموزش عالی با تأکید بتر صتالحیتپایدار د ۀبر توسع افهمی ر. آموزش مبتنی .ذاکر صالحی غ .پورمند ح  .[ کریمی  9]

 .31-1؛ 1399 پژوهشی عالی ایران.  ۀآموختگان. فصلنامپایداری دانش

 ۀ)چتوب( در مقطتع کارشناستی رشتت 8های سنتی و مدرن آموزشی کارگاه صنایع دستتی نگاهی بر تکنیک[ شیرازی ف.  10]

 .1400های کاربردی در هنر.  . اولین همایش ملی پژوهشها و راهکارها()چالش  یع دستیصنا

 

 



 بلوچستان و  سیستان دانشگاه آموزشی  فصلنامۀ

 54-43 صص ،1400تابستان  ،2 شمارۀ اول، سال

 تأثیرگذار ورود به زندگی هدفمند و   ۀهای نرم درواز مهارت

 امید ضابطی 

 ران یو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیآن، دانشگاه س یو کاربردها اتیاضیگروه ر اریدانش

 پور مریم علی 
 ایران ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، یات و کاربردهای آناضیر گروهاستادیار 

 چکیده

کلیدی به   ۀاند، همواره چهار واژثیرگذار که منجر به ثبت اثری ماندگار شدهأافراد ت  همۀدر زندگی    ،در طول تاریخ

ها و فقط چنمد واژه نیتممم،نمد و دنیمایی از ت    ها واژهخورد: هدفمنمدی، ششممم، مار، نای و ان ییه  ای   چشمممی می

های  ای از مهارتتنها گوشممه ها،ویژگی    ای به کار بیاینددر عمل    ،ی واقعی کلمها تا به معن  دارندها را دربر ناکامی

آوردن عملی  دسمتهاما ب  ؛شموندشممار شمیلی و ام،ماعی برای افراد میبی  هایموفقیتسماز  نرم هتم،ند که زمینه

ضممیر ناخودآگاه   زیرا  ؛فرد برای آن ومود نداردنیتمت و از طرفی روشمی منربمربه  ایهای نرم کار سمادهمهارت

  یبرای ارتقا کنیی راه ارهایی را  فرد اسممت  در ای  مقا،ه، سممعی میانتممان بتممیار شی یده و از طرفی منربممربه

های بیشم،ری وفقیتم ویژهبههای شمیلی و ام،ماعی باتتر و  تا به کمک آن به موقعیتارائه دهیی  های نرم مهارت

 شیدا کنیی در زندگی دست 

 مقدمه

را  هایی  های دانشم اهی مهارتما در رشم،ه  ۀ  همکنییکید  أن ار  ای  مقا،ه ت  ۀاب،دا امازه دهید مقداری بر ان یی 

 زیرا  ؛نامندهای سمتت آن رشم،ه میها را مهارتگیریی که آنبرای ورود به بازار کار م،ناسم  با آن رشم،ه یاد می

های ستت شروط تزمی برای کار در راس،ای  تربیلی م،فاوت هت،ند  از منار ریاضی، مهارت  ۀبت،ه به نوع رش،

هتم،ند  به بیان دی ر، آیا ما به شمرایط دی ری برای موفقیت در کار  نیی اما آیا شمروط کافی    هتم،ند؛یک تتبم   

  ازییبپردمثال  به بررسی چندمورد نار نیاز نداریی  امازه دهید 

غیر از مهمارت و توانمایی   خواهیمد برای کود  خود یمک دنمدانپیشمممک ان،تما  کنیمد  م م نمًافرض کنیمد می -1

  چیدمان  کندکنید تا ب،واند کود  شمما را مذ   برخورد او نیی تومه می ۀتتبمبمی دندانپیشمک، به اخ   و نرو

ثر اسمت  ای  دو مهارت  ؤمذ  کود  شمما مم   نیی که برگرف،ه از تف ر دندانپیشمک اسمت، در ان،تا  شمما و  

 های مهمی هت،ند اما مهارت ،اخیر، رب ی به مهارت تتببی دندانپیشک ندارند

و،ی   ،م،ری قرار دارد 5ای  او،ی کوچک و در کوچه   شممما دو سمموشرمارکت ومود دارد  ۀفرض کنید در مرل  -2

کند و چیدمان  ،وازم مورد نیاز را هر روز تهیه می  همۀ  اندیش اسممت  تقریبًارو و مثبتصمما   آن خیلی گشمماده

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  :نویسنده مسئولm.alipour@math.usb.ac.ir 

 1400  شهریور  21: رشیپذ  خیتار 1400 مرداد  28: افتیدر  خیتار
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صما   آن عبو   و،ی   ،م،ری قرار دارد  20ای  او بتمیار منای، تمیی و شمیک اسمت  دومی بیر  و در کوچه  ۀمیاز

خورده اسمت و مم   اسمت ریت،ه و خا  هیهرغی داشم،  فامای مناسم ، همیشمه وسمایل بگرا اسمت  علیو منفی

او،ی را  تف ر   کنید  یقینًاخبمو  طول ب شمد  شمما کدام را برای خرید ان،تا  مییک هف،ه آوردن یک کاتی به

که صما   سموشرمارکت دوم ام انات خیلی در ا،ی  ،اسمتها باعث ای  ان،تا  شمدهو ن ر  صما بان سموشرمارکت

 به،ری برای اس،فاده داش،ه است 

کنند  در وهوای نامناسم  زندگی میمشمابه و در یک شمهر با آ   ۀدو کارمند را تبمور کنید که در یک ادار  -3

  رغی سممت،یِخود  اسممت و علی  هاینایر برای کمک به همشممهرین اه کارمند اول، ای  شممیل یک فرصممت بی

چرخد تا کار یک انتمان سما،تورده که به اداره  های مت،لف میگرمای نامناسم ، همواره در بی  اتا   ترمل مث ً

شمود و یس میئاداری موفق به گرف،  امامای ر  مرامعه کرده اسمت، به روز دوم ن شمد و انجام شمود و در آخر وقتِ

کند که مانع رسمیدن او وشاگیر تبمور میای دسمتدوم شمیل خود را مانند وزنهگردد  کارمند  میبازسمپس به خانه  

گذراند  نار او در مورد  خانه میرشممود  همواره عبو  اسممت و بیشمم،ر وق،ش را در اداره در آبدابه آرزوهایش می

د  تفاوت ای   نکاداری نمی ۀرموع، مانند ن اه به دشمم  اسمت و هیس سمعی و ت شمی برای انجام یک کار سماداربا 

 به کار و مردم ها نتبتدر طرز تف ر آن دو کارمند در چیتت  م م نًا

  به ای  ندرثیرگذاأهای ف ری هتمم،ند که در سممیتمم،ی شممیلی ما بتممیار تهایی از مهارتهای بات نمونهمثال

گیرند  ها را دربرمیها و تواناییبتمیار وسمیعی از خبملت ۀهای نرم، دایر گویند  مهارتهای نرم میها، مهارتمهارت

مهی در ای  زمینه ومود دارد  اول این ه    ۀ  دو ن ،شموندهای مانبی خ،ی میو به مهارت  آغازکه از تف رات ذهنی  

های سمتت در زندگی، بتمیار فراتر از مهارت و شرثمر   های مناسم شمیلی و موفقیت  ۀهای نرم در آیندمهارت  تأثیر 

نرم دارند  دوم آن ه در بی    هایمهارتزیادی برروی   تأکیدهای کارآفری  و برتر دنیا، بتممیاری از شممرکت  اسممت 

اما ما،   ؛اسمتشمده، صمداقت و    تومه  شذیریمتم و،یتبیشم،ر به توانایی کار گروهی،   کنوننرم، تا   هایمهارت

و رف،ارها ریشمه در یک مهارت نرم بتمیار اسماسمی دارند و آن تف رات ذهنی ماسمت    ها اینجاسمت که ای  خبملت

نرم در چهمار   همایمهمارت»نرم دی ر اسمممت    همایمهمارت  هممۀ  ۀکننمددرواقع تف رات ذهنی و قمدرت ذه  مما تعیی 

 سممازمانی  هایمهارتگروهی و   هایمهارتفردی،  بی   هایمهارتشممتبممی،    هایمهارتشممامل    ،گروه اصمملی

نرم در هر رده از    هایمهارتبرای تقویت  را  کنیی راه ارهایی  در ای  مقا،ه، سمعی می  [ 1]  اسمتشمدهبندی  طبقه

هما شممم مل تمری  و ت   و هم نی  اسممم،مرار آن  ۀهما بر شمایمموفقیمت  هممۀ  طور کمه تقریبمًاهممان  کنییهما ارائمه  آن

  هایمهمارتهمای مت،لف  افیایش توانمنمدی در ردهمهمت  دی ر  عبمارتآوردن موفقیمت و بمهدسمممتهشمذیرد، برای بممی

درس،ی انجام هایی خا  نیاز است  ای  تماری ، اگر بهها و ت نیکنیی به تمری   هت،ندشذیری  اش،یال  ۀنرم که شای

نرم باشممند  در ادامه در قتمممت    هایمهارتسمماز افیایش چشممم یر توانمندی در مبرث  توانند زمینهشذیرند، می

 بو  به هر مهارت، توضیراتی رامع به چ ون ی کت  توانمندی ارائه خواهد شد مت

همای سمممازممانی در نرم بر موفقیمت  همایمهمارتبتمممیماری از   تمأثیر موردی بما ترلیمل آمماری در مورد    ۀیمک م ما،عم

های  فقیتنرم بر مو  هایمهارتباتی تقویت    تأثیر   ن،ایج ای  ترقیق،  اسممتشممدهکشممورهای کوزوو و آ،بانی انجام  

 مهان  سممراسممر   که در  اسممتشممدهاشمماره  کند و یید میأفردی و هم نی  سممازمانی افراد و نهادهای گوناگون را ت



 45 پور امید ضابطی، مریم علی /رگذار یهدفمند و تأث یورود به زندگ ۀ نرم درواز یهامهارت

  اضممافه خود  درسممی ۀبرنام به  را نرم  هایمهارت  آموز ،  آموزان و دانشممجویاندانش  به،ر   سممازیآماده  مناوربه

های دنیا آموزشمی مهارت نرم در بتمیاری از دانشم اههای  نقش بتمیای ک  در ک،ابش بر   ,میجیس  [4]  اندکرده

  [5]کرده اسممت فراوان    تأکیدآمادگی دانشممجویان برای ورود قدرتمندتر به بازار کار،    وری ومهت افیایش بهرهدر

زیادی در سمرتاسمر   شژوهشم رانکه با هم اری    اسمت  MASS»1ۀ »درواقع، ای  ک،ا  بتشمی از دسم،اوردهای شروژ

 ثِرؤشذیری مبرد اهداف اشم،یالنرم در شیش  هایمهارتو بیان ر اهمیت نقش آموز     اسمتشمدههی  اروشا سمازماند

 در کشورهای مت،لف است  آموخ، اندانش

 های شخصیمهارت

ای    است   شتبینرم   هایمهارتشایه و زیربنای    وشمتبی    هایمهارتتری   ی ی از مهیخودآگاهی   خودآگاهی:

  [6]های ف ری هر فردی است  و مردویت، باورها  ها ها، اع،قادات، تواناییارز   بارۀدرواقع شامل آگاهی در  مهارت

از   نتتمت  ۀو ای  مر ل  کندت و ضمعف ما  مهت شمناسمایی نقاط قوّدرتواند کمک شمایانی به ما  شمناخت از خود می

کردن  ت و کمرنگباید درمهت تقویت نقاط قوّ  طبیع،ًا  ،بعد  ۀ  در مر لاسمتنرم شمتبمی    هایمهارتبرث تقویت 

 نقاط ضعف گام برداشت 

  داشم،   اسمتشمتبمی   هایمهارتها برای تقویت  تری  راهداشم،  نای و انامباط کاری ی ی از مهی  بودن:منظم

بندی مناسم ، باعث شیشمرفت چشمم یر یک شمت  در کاری مشمت  و زمان ۀیک میی تمیی و مرت ، یک برنام

  [ 5] رموع(اربا شود )از نار سازمان و هم نی  رضایت و میمریط کاری ا

: ت رار اف ار مثبت و مب،نی بر رضممایت از کار و سممبک زندگی نیی یک راه ار مناسمم  برای تکرار افکار مثبت

های  تری  رو  ال ت نی یتری  و درعی ی ی از قدیمی  ،شمتبمی اسمت  دقت کنید که ت رار  هایمهارتتقویت  

مب،نی بر رضایت از کار  ویژهبهتف رات مثبت و   شناسی برای ایجاد یک عادت و رف،ار در فرد است  شس ت رارروان

 ها داش،ه باشد تواند کمک شایانی به آرامش در مریط کار و کاهش اس،ر و زندگی، می

ما داشمم،ه باشممد، های  ش توانمندییایتواند نقش مهمی در افیک  ا،ت مهی از خودآگاهی که می  خودمدیریتی:

ها سمرشمار از فراز و نشمی  اسمت و نموداری  به تعبیری دی ر، تلن ری به خود اسمت  زندگی ما انتمانخودمدیری،ی و 

از یک ناکامی، به علت   شس  دارد  ما در ضممیر ناخودآگاه خود، خبموصمًا  در ریاضمیات  مثلثاتی  توابع  نمودار شمبیه به

ای از  ایی  ای  نمونهیابی، در بتیاری از موارد، موفق به کت  موفقیت شدهاز ریشه  شس  ایی وآن ش تت ف ر کرده

  برای افیایش       و  شمممدهدادن کمار مرولخودممدیری،ی در زممان، در درسمممت انجمام  مث ً اسمممت؛ خودممدیری،ی مما 

توانی به ای   خواندن، میسماعت در   5آیا با روزی    ه شرسمشم ر باشمیی  مث ًخودمدیری،ی، باید در ذه  خود، هموار

خواندن برسممی و به سمماعت در  6طور موقت، به رکورد  کردن سمماعات تفریب بهتوانی با کیهدف برسممی  آیا می

که با  ثر نیی در ای  با  مومود اسمتؤاز ای  قبیل  تمریناتی بتمیار م هاییشرسمشتر شموم  و  هدف خود نیدیک

  [ 5] کندها، ای  توانمندی بتیار م لو  افیایش شیدا میآموز  آن

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Measuring & Assessing Soft Skills 
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عد شمتبمی،  اسمت  ای  مهارت، ع وه بر بُ  شذیریمتم و،یتیک مهارت نرم خیلی مهی دی ر،    پذیری:مسئووییت

تراشممی اسممت، همواره به قول خود وفادار اسممت، بهانه  شذیر متمم و،یتفردی نیی دارد  فردی که  عد گروهی و بی بُ

دهد  چنی   خوبی و سمممرموقع انجام میرا به  شمممدهت ا،یف مرول  همۀشمممود و کند، سمممر موقع  اضمممر مینمی

گذارند و  تممما  موقعیت ام،ماعی و فردی ما خواهد شمممد  دی ران به ما ا ،رام می  یموم  ارتقا   ایتوانمندی

اید که افرادی که در اطراف خود دیده  کنند  ا،ب،ه ع س آن نیی صمماد  اسممت   ،مًاعمال ما باز میای روی اَویژه

کنند  برای تقویت نمیاز منار مای اه ام،ماعی موقعیت مناسمبی در ذه  اطرافیان ایجاد    ،نیتم،ند  شذیر متم و،یت

اسمت  باید از    شمدهوظایف مرول  رییی منای و چیدمان درسمتِداشم،  برنامه  ،تری  رک متم و،یت ام،ماعی، مهی

ها ن ماه بچشمممی یک موهبمت گرانره زمان را به های بیرگ،ر رفت  همواکرد و به برنامه  آغازهای کوچک  ریییبرنامه

تواند کمک  نرم می  هایارتمه  همۀها و تمرینات مناسممم  در  نباید هدر رود  ا،ب،ه آموز   ایکرد که  ،ی ،راه

   [5] کندشایانی به توانمندسازی افراد 

نفس    درسممت اسممت که اع،مادبهاسممتها  گذارتری  مهارتتأثیر نفس ی ی از  شممک اع،مادبهبی نفس:اعتمادبه

  هممۀگمذارتری  مهمارت در  تمأثیر   ،امما بمدون اغرا   شمممود؛بنمدی میشمممتبمممی طبقمهنرم  یمک مهمارت    عنوانبمه

گذاری  تأثیر ثر در ام،ماع،  ؤسماز  امور منفس، زمینه  داشم،  اع،مادبهاسمتنرم   هایمهارت  های دی ِربندیطبقه

بتممیایی در موقعیت    تأثیر   که ق عًا اسممتها   ل برای آنمناسمم  و توانایی ترمل مشمم  ت ا ،ما،ی و تدبیر راه

گوی مثبت درونی، وطورمثال گفتبه  ؛نفس ومود داردهای بتممیار زیادی برای تقویت اع،مادبهدارد  راهشممیلی ما  

از راه ارهای افیایش    ،دهیدبه نرو ا تم  انجام می  اکه مهارتی رطوریتبمویرسمازی خ   و مثبت از خودتان به

نیی در ای  بما  ومود دارنمد کمه بماعمث افیایش  ثری ؤهمای مما،م  و مهما و تمری ا،ب،مه آموز نفس اسمممت   اع،ممادبمه

 [ 5] شوندنفس میعملی اع،مادبه

درواقع عیت نفس یمک و اهمیمت خود دارد     ارز ۀ  عیت نفس، بماور و اع،قمادی اسمممت کمه فرد دربمار عزت نفس:

  ن ردنقاماوت،  نرم )وفای به عهد، صمداقت، بتشمش  هایمهارتا تماسمی و درونی اسمت که با شرور     کام ً  ۀمقو،

بمه ای را کمه نتمممبمت، بمایمد بماورهمای منفیتقویمت عیت نفس برایو   ( ای  ا تممما  درونی ارتقما شیمدا خواهمد کرد   

تماری  بتمیار ما، ، علمی و     با خود مهربان باشمید و     ،ها را به چا،ش ب شمیدآن  ،خودتان دارید شمناسمایی کنید

  [ 5] افیایش عیت نفس ومود دارد ۀثری در زمینؤم

در شمرایط دنیای کنونی که مییان    خ قیت یک مهارت بتمیار مهی در برث اشم،یال اسمت  خبموصمًا  :خالقیت

  های به،ر ومود دارد  ق عًابنابرای  رقاب،ی تن اتنگ برای کتم  موقعیت ؛م،قاضمیان از مییان مشماغل بیشم،ر اسمت

شممرایط برابر، فردی را ترمیب یک موقعیت شممیلی با چند م،قاضممی، در  در  برای اسمم،تدام    ف ر یک مدیر خو 

دهد که خ قیت و نوآوری بیشمم،ر و به،ری داشمم،ه باشممد  برای خ قیت بیشمم،ر باید در اب،دا با میئیات و با می

و با ف ر مداوم و تجتممی  اتت مت،لف، به،ری   کرد اتت مت،لف یک متمم له را کن ا     همۀچشمممی رییبی   

فروشمی  های مبلروید که مملو از فروشم اهفروشمی مییک شاسماژ مبل  بهوق،ی شمما    ا،ت را در نار گرفت  مث ً

نوازتر  ها، چشمیبندی آنهای آن و هم نی  رنگکند که چیدمان مبل، فروشم اهی شمما را زودتر مذ  میاسمت

 [ 5] باشد و خ قیت فروشنده ی ی از ابیارهای تزم برای رسیدن به ای  هدف است

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%B4
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قول همواره موم  ایجماد  س  ها در مذ  افراد اسمممت  افراد خو گذارتری  مهمارتثیر أتمی ی از    وفای به عهئد:

مم      رو؛ ازای بی   رف و عمل زیاد است  ۀشموند  در دنیای شرت طی امروز، فاصملرضمای،مندی در طرف مقابل می

خو  ف ر کنیی تا های خود ها به عمل تبدیل نشمود  برای تقویت ای  مهارت، باید به  رفاسمت بتمیاری از  رف

های بتیاری در ای  با  ومود دارد که به تقویت ای   ب،وانیی تعهدی معقول و هدفمند داش،ه باشیی  ا،ب،ه آموز 

 [ 5] دنکنمهارت کمک می

چه در خانواده، چه در مریط کار و چه در  ؛درسممت و من قی اسممت  ۀهر راب   ۀصممداقت درواقع شای  صئئداقت:

   زنید گول می  شممت  مقابل را  سممپسگویید، درواقع اب،دا ومدان خود و می  ام،ماع  وق،ی به شممتبممی درو 

دهد  برای تقویت تعهد خارج از توان نمی  د  معموتًا   شممت  صمماسممتنوعی زیربنای وفای به عهد  صممداقت به

ذه  را در  ا،ت شاسمت ویی قرار داد   بتشمی به آن، دائمًاصمداقت، باید ومدان خود را بیدار ن ه داشمت و با آگاهی

 [ 5] درو  را به ضمیر ناخودآگاه ما ندهد ۀتا اماز

  نیی مثبت  بران یی زا و چا،شاسمم،ر   شممرایط  در   ،ی  که  هتمم،ند  کارمندانی  خواهان  کارفرمایان  نگرش مثبت:

م،عهد    شذیر وانع اف  که  کنند  اسم،تدام  «دهند  انجام  توانندمی»  ن ر ِ  با   را  م،قاضمیانی  خواهندمی  ها باشمند  آن

  [9]باشند  داش،ه بیش،ری مشارکت کار، انجام در ،یوم صورت باشند و تمایل داش،ه باشند که در

ثباتی، نوسمان صمنعت و به روند تیییرات، نوآوری، بیب،واند نتمبتشذیری یعنی ای  که فرد  انع اف  پذیری:انعطاف

متبوصًا    ،شود افراد در سازمان چابک عمل کنندگری باعث میای  مهارت ساز   .موارد مشابه شاسخ سریع بدهد

  ۀدر مجل   «فرد منع ف ۀنشمان  14»  ۀمف با  در مقا،  .درشی هتم،نددر صمنایع امروز که مدام در  ال تیییرات شی

ها را  با تجربه هتمم،ند و فرصممت  :های زیر از صممفات افراد منع ف هتمم،ندکند که ویژگیفوربس مشممت  می

درون  زنند و غر نمی  ؛کنندملوتر ف ر می  ؛بینند، مدبر هتممم،ندها را میافراد شممم تمممت  ۀکه بقیزمانی  ؛بینندمی

کنج او هتم،ند و   ؛کننددانند، هم نی  بقیه را سمرزنش نمیبقیه را مقبمر نمی  ؛کنندمو میوخودشمان را متمت

 [ 5] دارندکنند و به  ال  اضر تومه سیت،می ن اه می ،به متائل ؛ذهنی باز دارند

 فردیهای بینمهارت

  ها شامل توانایی برخورد با افراد مت،لف استای  مهارت

دادن بمه کردن واضمممب و دقیق، گو توانمد شممماممل توانمایی صمممربمتارتبماطی می  همایمهمارت:  مهئارت ارتبئا ی

  برای تقویت ای  مهارت، باید تعبممبات، خودخواهی و باشممدها، مدیریت نقدها و مدیریت زمان و م ان  صممربت

هم نی  باید   داد وهای او گو   برای هر فرد ا ،رام قائل شمد و به صمربت  ،های ذهنی را کنار گذاشمتمردودیت

در مدت زمانی که   ب،وانییباید    مث ً ؛کردن را بات بردتوان مدیری،ی خود در برث زمان و هم نان م ان صمممربت

  هم نی  باید کنییهای تزم را با شمفافیت و به دور از هیجان کاذ  و  اشمیه بیان  صمربت  همۀدر اخ،یار داریی،  

م ان مناسممم  خود ارائه شمممود  تقویت مهارت نرم شمممتبمممی   درباید به ای  ن ،ه تومه کنیی که هر سمممتنی  

  [6] کندارتباطی می هایمهارتخودآگاهی، کمک شایانی به تقویت 
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  دادن،گو :  از  نداعبارت  ،ک می  ارتباط  برای  کار  در مرل  شمممدهشمممناسمممایی  رف،ارهای  تری رایج  از  مورد  10

 به شاسخ شاسخ،  مویومتت  اط عات،  دریافت  موافقت، شیشنهاد،  اط عات،  گذاریاش،را  به  کردن،برث  شرسیدن،

  [8] توضیب و ها شرسش

به   های م،قاعدسمازی  مهارترا نیی اضمافه کردهای م،قاعدسمازی، ان یی  و تشمویق  مهارتتوان  هم نی  می

 و  بتشمیه  ان یی اشماره داردقراردادن دی ران برای کمک به شمما در دسم،یابی به اهداف    تأثیر م،قاعدکردن و ترت  

  های خا  برای ایجاد ان ییه در اعاای تیی برای کار ستت اشاره داردهای ان ییشی به انجام اس،راتژیمهارت

افراد ) ،ی   همۀارها بی   نما اسممت  اخ، ف  ۀناشذیر در زندگی روزمر مذاکره یک فرایند ام،نا   مهارت مذاکره:

  داش،  یک ذه  خ    کنییاز دیدگاه خود با ذکر دتیل و مت،ندات، دفاع   تا   کندد خانواده(، ما را مجا  میاافر 

کنمد   به شیشمممرفت فراینمد مذاکره کممک می  ،های دو طرف را داردکه توانایی مدیریت و ترلیمل همیمان صمممربمت

   کردخواهد کمک شایانی رف،  فرایندهای ف ری مذاکره شیشدرستداوری، به هم نی ، نداش،  تعب  و شیش

موقع و مناس ، از  گیری بهمهارت  ل مت له و هم نی  توانمندی تبمیی  گیری:مهارت حل مسئوهه و تصمیم

  بر طبق  اسمتشذیری  مبرث اشم،یال  ر درگذاتأثیر ای  زمینهنرم و شیش  هایمهارتهای خیلی مهی در برث  ویژگی

  ۀها، توانایی ارائ راه ارهای م،فاوت برای آن  ۀوترلیمل متمممائل، توانایی ارائ، ای  مهمارت شمممامل توانایی تجییه[6]

ها  راه ار برای آن  ۀنده و ارائیفرد و توانایی تشمتی  متمائل و مشم  ت ا ،ما،ی در آهای مذا  و منربمربهایده

در م،فاوت و هم نی   شمممرایط  در  گذار  تأثیر مدیریت    ۀموقع و اثربتش تزمگیری بههم نی ، تبممممیی   اسمممت

  هایمهارت وتواند می تومه ای  اسمت که مهارت  ل متم له میقابل  ۀ  ن ،اسمتهای ام،ماعی و شمتبمی  مریط

 گذار است تأثیر  در  ا،ت کلی، در مبا ث ام،ماعی و ارتباطات بی  افراد، بیش،ر  اما  ؛باشد نیی شتبی 

 های گروهیمهارت

دارای    ها سمازمانبتمیاری از  کنند   اند و برای بقا رقابت میهطور معناداری تیییر کردها بهاخیر، سمازمان  ۀدر دو ده

مب،نی بر گروه، کارشمان را    شمدن هتم،ند و توسمط ت نو،وژی اط عاتی و رهبریتمرکی و مهانیهای عدمویژگی

با مبنای    یبه کارهای  با مروریت انفرادی  یکار  فرایندتری  ای  تیییرات، تیییر  تومهکنند  ی ی از قابلتتمهیل می

 [ 9] استتیمی 

مهت رسممیدن بممه یممک هممدف  درشود که با ات ا به ی دی ر  گروه به تعدادی افراد گف،ه می  قابهیت کار گروهی:

توانند به کار گروهی در مریط کار ای  است که اعاای گروه می  ۀاید  .کنندمیف ری  فعا،یمممت و هی  ،مشمممت 

های  لف ری راههایشان را با هی به اش،را  گذاش،ه و با هیهایشمان شرداخ،ه و برنامهایده  ۀگو درباروبرث و گفت

دادن به کارمندان کمک  بودن مهارت گو قوی  ذارند ب   ا ،رام  ها تفاوت  به و  مناسمبی برای مشم  ت بیندیشمند

گذارند داشم،ه و ب،وانند  هایی که آنان به اشم،را  میکند تا در موقع تعامل با هم ارانشمان در  به،ری از ایدهمی

بتشممد  شممما با های آنان از خود نشممان دهند  ای  امر قدرت توانایی گروه را بهبود می مایت به،ری از صممربت

خواهید به اش،را  ب ذارید خواهید داشت و هایی که می، فرصمت تزم را برای شرور  ایدهدادنگو خو مهارت  

  ای  ی ی از رموز موفقیت کار گروهی است
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اغل  وظایف   ،آیند  در کارهای گروهیو شاسمت ویی از صمفات مهی کار گروهی به شممار می  شذیریمتم و،یت

رسمیدن به موفقیت گروهی، بتمیار مهی اسمت که هریک از اعامای گروه، با    برایشمودبی  اعامای گروه تقتمیی می

یعنی شما   شذیریمت و،یتد  مهارت  نوظایف خود را سر موقع انجام ده  همۀ،  شذیریمت و،یتقبول شاست ویی و  

  اش،باهات،ان را بپذیرید همۀخوبی آگاه باشید و مت و،یت هب ،شده به خوداز وظایف مرول
  همۀثر و فعال در گروه اسمت  تنها زمانی که  ؤمشمارک،ی م  ۀومودآورندهم اری یک مهارت عمومی اسمت که به

های خود را با ی دی ر به اشمم،را  ب ذارند، کار ها و فعا،یتطورکامل با هی در تعامل بوده و ایدهاعاممای گروه به

شود یک کارمند  گی هم اری و تعاون موم  میآمیی به همراه خواهد داشت  داش،  ویژ ای موفقیتگروهی ن،یجه

توانید ا ،رام دی ر اعامای  برای گروه خود عاموی بتمیار ارزشممند شمناخ،ه شمود  با مشمارکت فعال و هم اری می

 کنید ها و نارات خود ع قمندتر به شنیدن ایدهها را نتبتدست آورده و آنهگروه را ب

های دو یا چند نفر ها، اهداف یا ارز اف،د که نیازها، خواسمم،هاتفا  میتعارض زمانی    :گروهی  مدیریت تعارض

با هی م،فاوت باشمند  در ای   ا،ت تعارض اغل  با ا تماسماتی نایر د،تمردی، تشمویش، اضم را  و تر  همراه  

اهداف    های سمازمانی اسمت که سمایری  را مانعی در رسمیدن بهاسما  تعارض نوعی رف،ار بی  گروهبرای  ؛خواهد بود

هما بمه اهمداف و هما ممانع رسمممیمدن آنشنمدارنمد کمه سمممایر گروهداننمد  افراد م،عمارض در سمممازممان چنی  میخود می

 شوند مقبودشان می
اسممت  مدیریت تعارض    عق یی، عادتنه و کارا ۀتعارض با یک شممیو  ۀعمل شممناسممایی و ادار  ،مدیریت تعارض

صمورت منبمفانه و به رو   بینی، بهشیشموقعیت معقول و قابلعبارت اسمت از: شمناخت و بررسمی تامادها در یک  

های مدیریت تعارض یاد عنوان سممبکها بهطورکلی شنج رو  شاسممت ویی به تعارض ومود دارد که از آنبه  مؤثر 

سمبک   -1ند از  اسمبک عبارت  شنجدهد  ای   ها رف،ار خود را نشمان میشمود  معموتً هر فرد در ی ی از ای  سمبکمی

ها به برای آشنایی با ای  سبک)  سبک مبا،ره  -5سبک هم اری    -4سبک ام،نا    -  3ت سمبک گذشم -2رقابت  

 ( مرامعه شود [3] منبع

 های سازمانیمهارت

ارتباطی، اب، ار، توانایی رهبری،    هایمهارتمهارت نرم رهبری شمامل هم اری یا کار گروهی،   رهبری سئازمان:

که یک مییت   استستنرانی    هایمهارترییی و سازماندهی و  ، اثربتشی شتبی، برنامهگریافراد یا مربی  ۀتوسع

  [10]کند تا روابط بی  فردی با کیفیت بات با کارمندان خود داش،ه باشند برای مدیران فراهی می

طور ذاتی یا از آن برخوردار بودند یک موهبت خا  است که افراد به  ،شد که توان رهبریدر گذش،ه تبور می

های اخیر نشمان داده که ای  طور نیتمت  اگرچه بعامی از  و دانشممندان در سمال  شژوهشم راناما م ا،عات    ؛یا نبودند

بهبود قابل    کام ًاما توان رهبری با آموز  و تمری  ،دنافراد با،قوه ش،انتمیل و اسم،عداد رهبری را بیشم،ر از بقیه دار

 باشد  نیی تواند رهبر اما یک مدیر می ،ست  ا،ب،ه نقش رهبری با مدیریت م،فاوت استا و ارتقا 

اما   ؛گیرندمامعه می  ۀشمدهای تعریفمرات  رسممی در سمازمان یا عرفدرواقع مدیران قدرت خود را از سملتمله

و به شمود ت و مقبو،یت میان اعامای گروه  اصمل میرهبری فراتر از قوانی  و عرف اسمت  قدرت رهبر از مربوبی
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اسمم،ادی که شمماگرد خود را با   ،مثالعنوانبه  ؛معنای نفوذ در دل دی ران و مل   مایت و هم اری افراد اسممت

اگر کاری کند که شماگرد  با میل    اما   ،در  ال مدیریت اسمت  ،کنداسم،فاده از نقش رسممی خود به کاری وادار می

 در  ال رهبری است  دهد، رف او گو  خود به  ۀو ع ق

برای داشم،  یک سمازمان موفق، باید ب،وان هر متم له و شیامد را در زمان و م ان مناسم    وکار:مدیریت کسئ 

  یک مدیر موفق، در عی  ناارت دقیق به اعامما و داشمم،  آگاهی کامل از آن ه در کردشاسممخ داد و ا،ب،ه ترلیل  

ای هدفمند با اعاما ایجاد کند تا در مواقع  های ارتباطی مناسم  با اعاما، راب هگذرد، باید با ایجاد شلسمازمان می

برای توضمیرات بیشم،ر به )  کندبرد اهداف سمازمان اسم،فاده ها برای شیش،یوم، از ناریات و راه ارهای مفید آن

 کنید( مرامعه  [8]منبع 

تواند باشممد  هر فرد برای  ال شممتبممی نیی میرم سممازمانی و درعی تف ر ان،قادی یک مهارت ن تفکر انتقادی:

عد  از بُ   ال، خبوصًابه متائل شیرامون داش،ه باشد  درعی مثبت و امیدوارکننده نتبت  موفقیت باید تف ری کام ً

 ا   شیشمرفت سمازمان اسمت  یک مدیر موفق، همواره با کنبه متمائل، به معنی عدمسمازمانی، رضمایت کامل نتمبت

های مومود در سممازمان و هم نی  نقاط ضممعف، همواره درصممدد  در مورد متممائل مت،لف و شیداکردن ش،انتممیل

هر  نیی عد شمتبمی    ا،ب،ه در بُاسمتها برای شیشمرفت سمازمان  مندی از ش،انتمیلنقاط منفی و بهره  برداشم، ازمیان

همای مومود در خود، همواره درصمممدد  منمدی از تجربیمات و ش،مانتمممیملفرد بما تلن ر بمه موقعیمت کنونی خود و بهره

برای توضمیرات بیشم،ر به )  اسمتتف ر ان،قادی شمتبمی    بیان ر  به نوعیای  خود  که    اسمتبه،رشمدن و شیشمرفت  

 کنید( مرامعه  [8]منبع 

 سازمانیمدیریت تعارض  

توان شمماهد خلق تعارض بود  تعارض در خلق افراد در سممازمان اخ، ف ایجاد شممود، می  بی  منافعکه    هن امی

تعارض      در ای   ا،ت مدیریتِکندها و اهداف سممازمانی مم   اسممت اثرات منفی بر رف،ار کارکنان ایجاد  ارز 

ارکنان را در یک  رییی منای، منافع ککند که با ایجاد برنامهدارای نقش مهی اسممت  ای  نوع مدیریت سممعی می

های مدیریت  مهت نیل به هدف مشمت  سمازمانی ی ی از گیینهدرراسم،ا ن ه دارد  سمازماندهی نیروی انتمانی  

ایجادشممده را در خدمت اهداف سممازمان قرار دهد  ای     هایکند تعارضتعارض اسممت  مدیریت تعارض سممعی می

درواقع مدیریت تعارض نیازمند چند اصممل    .دهدهای کارکردی تعارض را در متممیر مثبت قرار میمدیریت منبه

 ند از:ازمان است که عبارتا شایه برای مدیریت س

 ؛اع،ماد به نفس -1

 ؛شذیریانع اف -2

 ؛وسعت دید -3

 ؛بازبودن ف ر  -4

  های م،عدد رف،اران،تا  گیینه -5
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ترتی   ی دشممود که منافع کارکنان در یک متممیر قرار گیرد  براهبردهای مدیریت تعارض درنهایت سممب  می

 [3]برای توضمیرات بیشم،ر به منبع  ) سمازمان از یک روی رد سمیتم،ماتیک برای  ل تعارض برخوردار خواهد بود

 کنید( مرامعه 

نرم برای مقاطع تربمممیلی    هایمهارتمبنی بر مییان اهمیت   ،بندی کلیتوان یک قانون و رده: اگرچه نمینکتئه

یعنی    ،اصممملی آن  ۀشمایم  ویژهنرم فردی و بمه  همایمهمارترسمممد کمه  ، امما بمه نار میکردمت،لف دانشمممجویی بیمان  

امور    همۀبل ه در   ،گذار اسممتتأثیر آموزان و دانشممجویان  ادوار مت،لف تربممیلی دانش  همۀ بر تنها  خودآگاهی، نه

سمازمانی که در روابط افراد شماغل در   هایمهارتکند  شماید ب،وان گفت  زندگی آ اد مامعه نقشمی شررنگ ایفا می

بیشمم،ر   زیرا  ،های تربممی ت ت میلی مورد تومه قرار ب یردگذار اسممت، بیشمم،ر باید برای دورهتأثیر یک سممازمان  

  هایمهارتشود  هم نی   بیش،ر برای افرادی با ای  س ب در نار گرف،ه می  ،های سازمانی مانند رهبرییتوانمند

 زیرا  ؛قرار گیرد  تأکیدارشمد بیشم،ر مورد  تواند در بی  دانشمجویان کارشمناسمی و کارشمناسمیفردی و گروهی میبی 

  هت،ندو گروهی  فردیدر تعام ت بی  ،ها و اداراتن در سازمانبیش،ر شاغ 

توانند به،ری  مای اه معاونت آموزشمی دانشم اه می  ۀهای آموزشمی و  وزگروه  از میان نهادهای دانشم اه، ق عًا

تواند با تومه دی ر، هر رشم،ه و گرایش تتبمبمی، میبیانبه ؛نرم داشم،ه باشمند  هایمهارترا برای آموز  و تمری   

مجر     اسم،اداننرم توسمط    هایمهارتهای تتبمبمی افیایش  دورهبه ماهیت و اهمیت کارهای خود، درخواسمت  

ت  أ صمورت در  یا برگیاری کارگاه داشم،ه باشمد تا توانمندی دانشمجویان خود را افیایش دهد  هم نی  به مر به

توانمد آممادگی افراد را در انجمام وظمایف وترلیمل در هر رشممم،مه و تتبمممبمممی میتوان گفمت کمه قمدرت تجییمهمی

طور کمه در مبما مث قبلی ای  مقما،مه بیمان شمممد، طرز چشمممم یری افیایش دهمد  از طرفی هممانبمه    شمممده،مرول

ها و بنابرای  برگیاری دوره  ؛های شممیلی و ام،ماعی افراد خواهد داشممتبتممیایی در موفقیت  تأثیر نرم   هایمهارت

مند در ای   مند و دغدغههتوانمند، ع ق  اسمم،اداننرم با ن ر  ریاضممی )ترلیلی( توسممط    هایمهارتهای کارگاه

  ۀرسمممد در دانشممم د مثال، به نار میعنوانبه  کند؛سممماز شیشمممرفت به،ر و هدفمند را مهیا  تواند زمینهزمینه می

ادبیات،    ۀاما در دانشم د ،نرم گروهی بیشم،ر مورد تومه باشمد  هایمهارتها،  مهندسمی، با تومه به سماخ،ار شروژه

  هایمهارتمدیریت و اق،بمماد، مبرث    ۀقرار ب یرد یا در دانشمم د  تأکیدفردی بیشمم،ر مورد  بی   هایمهارتبرث  

نرم را که اهمیت    هایمهارتگذاری و اهمیت بتمیار بیشم،ری داشم،ه باشمد  در مداول زیر برخی از  تأثیر  ،سمازمانی

بندی  های علمی عمومی ردهاسمما  مقاطع تربممیلی و هم نی  گرایشگذاری فراوانی دارند، بر تأثیر بیشمم،ر و  

نرم برای یمک مق ع یما گرایش علمی    همایمهمارتاهمیمت بیشممم،ر برخی از    ۀ  ای  ممداول فقط نمماینمدکنییمی

گذار هتم،ند   تأثیر نرم برای نیل به موفقیت و شیشمرفت، ضمروری و   هایمهارت  همۀعمومی اسمت  در  ا،ت کلی، 

  شودتوان یک یا چند مهارت نرم خا ، اضافه یا  ذف تتببی، بنا به نیاز، می ۀهم نی ، در هر رش،
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 های نرم مهم برای مقا ع تحصیهی مهارت   -1جدول 

 دک،ری کارشناسی ارشد  کارشناسی  مهارت نرم

 تمام موارد تمام موارد تمام موارد شتبی

 تمام موارد مواردتمام  ارتباطی و  ل مت له بی  فردی

 مدیریت تعارض کار گروهی  کار گروهی  گروهی 

 تمام موارد تف ر ان،قادی تف ر ان،قادی سازمانی 

 های مختهف رشته های نرم مهم برای مهارت   -2جدول 

 علوم انتانی  فنی و مهندسی  علوم شایه مهارت نرم

 تمام موارد تمام موارد تمام موارد شتبی

 مذاکره،  ل مت له ارتباطی و  ل مت له ارتباطی، تبمیی گیری بی  فردی

 مدیریت تعارض کار گروهی  کار گروهی  گروهی 

 تف ر ان،قادی، رهبری مدیریت کت  و کار، رهبری مدیریت کت  و کار، رهبری سازمانی 

نرم بپردازیی،    همایمهمارتگیری و شیشمممنهمادات مم   برای افیایش توانمنمدی  از این مه بمه مبرمث ن،یجمه شیش

 م،فاوت از دانشجویان بیان کنیی  ۀنرم برای سه دس، هایمهارتامازه دهید سه مثال م،نوع از اهمیت 

ای باید برهان و د،یل داشم،ه باشمد  به بیان اسمت که هر ن ،ه  ایگونهبهریاضمی، ماهیت درو     ۀدر رشم،  -1

ها  دانشمجویان با ای  مهارت   بنابرای   ؛درو  نهف،ه اسمت  کلوترلیل و قدرت  ل متم له در  ی ر، توانایی تجییهد

صمورت انفرادی اما چون بیشم،ر متمائل به  ؛دهندها را انجام میهای تتبمبمی خود به نوعی آشمنا شمده و آندر در 

ای  قبیل از دانشمجویان مم   اسمت خیلی   فردی درگروهی و بی   هایمهارتشمود،  از دانشمجویان خواسم،ه می

 رشد ن ند 

ها اسمت  ها و هم نی  نقد آنها و دیدگاهصمورت ابراز ناریههای علوم انتمانی، ماهیت درو  بهدر رشم،ه  -2

  ؛دهند ت ا،یف را با کار گروهی و در برخی موارد با مذاکره و تبادل نار انجام می  ،دانشمجویان در بتیاری از درو 

ها مم   است باعث ای ای  رش،هاما ساخ،ار ناریه  ؛شودها تقویت میدر خود درو  ای  مهارت ها در آن  روازای 

کافی آشممنا   ۀها مانند توانایی  ل متمم له یا ترلیل متممائل یا خ قیت، به اندازشممود دانشممجویان با برخی مهارت

 نشوند 

کارگاهی و ا،ب،ه مقداری ترلیلی است  در بتیاری از درو ، های مهندسی، ماهیت درو  عملی،  در رش،ه  -3

مدیریت تعارض کم،ر   و  ی مانند ف  مذاکرههایمهارتاما مم   اسمممت به   ؛مهارت کار گروهی و تیمی ومود دارد

 شرداخ،ه شود 
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 گیری و پیشنهاداتنتیجه

  را اصمملی  ۀنرم در چهار رد  هایتمهاررا برای افیایش توانمندی    ثر ؤن ات کلیدی و م کردییدر ای  مقا،ه سممعی 

تبع آن افیایش  هما در ای   وزه و بمهکممک شمممایمانی بمه افیایش توانمنمدی کمارگیری ای  ن ماتبمه    ق عمًاکنییبیمان  

 ۀاسمم،فاده از یک برنام  ،ای  با    ائی اهمیت در  ۀاما ن ، کرد؛شذیری افراد خواهد  ها برای اشمم،یالای مهارتشایه

م لو  برسماند  درواقع،    ۀو به ن،یج  کندتواند افراد را در ای  متمیر همراهی  منتمجی و انجام تمارینی اسمت که می

ها توسمط افراد توانمند و آموز  مناسم  آن  درن،یجههای مناسم  و تنها با اسم،فاده از راه ارهای عملی و تمری 

هم نی  بما توممه بمه ترقیقمات  دسممممت آورد   هنرم بم  همایمهمارت  ۀتوان توانمنمدی تزم را در  وزموفق، می

بات و مداول مربوط به   ۀنرم ذکرشمده در م،  مقا،ه، ن ،  هایمهارتافیایش توانمندی در    ۀگرف،ه در زمینصمورت

همای  یمک برنماممه و انجمام برنماممه  ۀنرم، ارائم  همایمهمارت  ۀتوان ن،یجمه گرفمت کمه برای افیایش توانمنمدی در زمینمآن، می

ها و مراکی علمی  طور که در م،  مقا،ه ذکر شمد، بتمیاری از دانشم اه  هماناسمتمنتمجی، دقیق و منای ضمروری  

عنوان یک در  برای دانشمممجویان در نار گرف،ه اند و ن،ایج و نرم را به  هایمهارتدر سمممرتاسمممر دنیا، تدریس  

نرم   هایمهمارتقرارگرف،  یک در  آموزشمممی سمممه وا دی    روازای   ؛اندشیمامدهای بتمممیمار خوبی دریافت کرده

بیشم،ری در افیایش توانمندی دانشمجویان داشم،ه باشمد،   تأثیر تواند  با ن ر  ترلیلی )ریاضمی( که می  متبموصمًا

  هممۀهمای آموزشمممی شمممده بما بمازدهی خیلی خو  در سممم ب دنیما، در برنماممهعنوان یمک راه مار علمی و ام،رمانبمه

  استفراوان  کیدتأدانشجویان مورد 

  



1400 تابستان ، 2 ۀ ، شمار1 سال /ی آموزش ۀ فصلنام  54 

 منابع
- 36  (:1)1؛ 1400  آموزشی دانش اه سیت،ان و بلوچت،ان  ۀشذیری، فبملنامنرم برای اشم،یال  هایمهارتضمرورت   شور معلی[  1]

31  

 1 ۀموردی: کارکنان نا ی  ۀهای مدیریت تعارض با اسممم،ر  شمممیلی )م ا،عارتباط بی  سمممبک  عبدا،هی م      سمممهندی[  2]

  247-231: 22؛  1396  شناسی و علوم تربی،ی، م ا،عات روان(وشرور  شهرریآموز 

آنان در   تبیی  سمبک مدیریت تعارض مدیران مدار  براسما  فرسمودگی شمیلی و اسم،ر  شمیلی  زاده اخلیل     ا،بیط  [3]

  68-51 (:34)9  ؛1396   شناسیمامعه  م ا،عات ،های خوی و چایپارهوشرور  شهرس،انمناطق آموز 

[4] Doyle A. Top Skills and Attributes Employers Seek. Retrieved December 6, 2019, from the balance 

careers: https://www.thebalancecareers.com/top-skills-employers-want-2062481. 2018. 

[5] Kechagias K. Teaching and assessing soft skills. 2011. 

[6] Levasseur RE. People skills: Self-awareness-A critical skill for MS/ OR professionals. Interfaces. 

1991; 21(1): 130-133. 

[7] Hyder H. Mahmood Z. Hasan SH. Soft Skills: a research study on outdoing academics and conquer 

the world, PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology. 2020; 17(7): 7805-15. 

[8] Sriruecha C. Buajan S. Leadership soft skills of the director that affects the performance of the 

subordinate at sub district health promoting hospitals. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 

2017; 237: 1341-6. 

[9] Burch G.S.J. Anderson N. Measuring person-team fit: development and validation of the team 

selection inventory, Journal of managerial psychology. 2003; 9(4): 406-426. 

[10] Cortez F. The Utilization of Soft Skills in Retention of Professionals: An Explanatory Sequential 

Mixed Methods Inquiry. Retrieved December 3, 2019, from Texas A&M University-Corpus 

Christi:https://tamuccir.tdl.org/bitstream/handle/1969.6/587/Fernando%20Cortez%20diss.pdf?seq

uence=1. 

https://www.sid.ir/fa/journal/SearchPaper.aspx?writer=135616
https://www.sid.ir/fa/journal/JournalList.aspx?ID=6550


 بلوچستان و  سیستان دانشگاه آموزشی  فصلنامۀ

 68-55 صص ،1400تابستان  ،2 شمارۀ اول، سال

 

کارشناسی مهندسی    ۀپذیری دانشجویان دور ثر بر قابلیت اشتغالؤتحلیل عوامل م

 (DEMATELمعدن با استفاده از تکنیک دیمتل )

 *سمیه طبسی

 ، ایران، خاشدانشگاه سیستان و بلوچستان، مهندسی معدنگروه  استادیار

 غالمحسن کاخا 

 ، ایران، خاشدانشگاه سیستان و بلوچستان، مهندسی معدنگروه  استادیار

 چکیده 

دها.  پذیری را نشاان م اشتغال  ۀلئآموختگان، ضرورت توجه به مسهای گذشته در بازار کار دانشتحوالت سال

ی در مؤثر شود فرد نقش  های  است که موجب م ، آمادگ  برای انجام کار و داشتن مهارتپذیریاشتغالمفهوم  

جهات پاذیرش شارای  درهای الزم مهن.س  مع.ن بایا. توانننا.ی  ۀالتحصیالن رشتداشته باش.  فارغبازار کار  

جهات ارتقاای درهاای الزم  سخت حاکم بر فضاای کاار را داشاته باشان.  ها.  ایان تحقیاا، ارزیااب  مهارت

آموختگاان شدان پذیریاشاتغالهای   در این راستا شاخصاستمهن.س  مع.ن  ۀدانشجویان رشت  پذیریاشتغال

هاای مارت   باا محای  کاار، های آکادمیک، دانش و مهارتاصل  دانش و مهارت  ۀدانشگاه  در قالب سه مقول

مهن.سا   ۀیالن رشاتصاالتحدانشاجویان و فارغبن.ی و با مشارکت تع.ادی از های فردی تقسیمنگرش و ویژگ 

از تکنیک دینتل   ها با استفادهصنعت و مع.ن خاش مورد ارزیاب  قرار گرفتن.  نتایج تحلیل داده  ۀمع.ن دانشک.

(DEMATEL نشان م )برگاااری ،  ایای و چن.رشاتهرشاتههاای میانتوجاه باه آموزشهای  ده. که شااخص

های  هساتن. کاه از نفس دانشجویان شااخصو افاایش حس اعتنادبه  اردوهای علن  و بازدی. از معادن مختلف

هاای شاود کاه درجهات افااایش مهارتآماری مورد بررس  اهنیت بیشتری دارنا. و توصایه م   ۀدی.گاه جامع

 دانشجویان مورد توجه قرار گیرن.  پذیریاشتغال

هاای هاای آکادمیاک، ویژگ (، مهارتDEMATELپذیری، مهن.س  مع.ن، دینتال )اشتغال  کلیدی:  هایهواژ

 فردی 

 مقدمه

های مرباو  باه آن اسات  ایجااد اقتصادی کشورها میاان اشتغال و شاخص  ۀترین م احث توسعیک  از محوری

های اشاتغال کردن زمینه[  فراهم1های اجتناع  دارد ]های شغل ، نقش مهن  در کاهش فقر و نابرابریفرصت

  استترین اه.ا  کالن کشورها پای.ار یک  از مهم

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 somayehtabasi@eng.usb.ac.ir نویسنده مسئول: *

 1400 وری شهر 21: رشیپذ خیتار  1400 خرداد 18:  افتیدر خیتار
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تاوان گفات کاه گیرد، م ها و مراکا آموزش عال  صورت م ازآنجاکه تربیت نیروی متخصص توس  دانشگاه

کاه شااخص طوریکشاور اسات  به پذیریاشاتغالهای در تحقاا سیاسات  ماؤثر آموزش عاال  یکا  از ارکاان  

و   2]  آیا.ها به حساا  م ی  دانشگاهاآموختگان یک  از عوامل کلی.ی در تعیین میاان کاردانش  پذیریاشتغال
3 ] 

[  میااان 4شاود ]تعریاف م   پذیریاشاتغالقابلیت و توانای  فرد برای حفظ پویای  خود در بازار کار توس   

جهات درهای افراد شون. شایستگ های فردی که باعث م ها، دانش و ویژگ ای از مهارتبرخورداری از مجنوعه

[  افااایش 7و    6،  5شاود ]تعریاف م   پذیریاشاتغالعنوان  فعالیت در یک شاغل رضاایتنن. افااایش یابا.، باه

شود  آشنای  با ادبیات آموختگان دانشگاه  موجب افاایش جذ  در بازار کار م دانش پذیریاشتغالهای  مهارت

دادن شاغل خاود، جای  در بازار کار را داشته باش. و با ازدستهشود فرد توانای  جابحاکم بر بازار کار موجب م 

 [ 8دست آورد ]هشغل دیگری ببتوان. 

ازجنلاه  ،های دانشگاه  با نیازهای روز باازار کاار کشاورتناسب آموختههای آموزش عال  و ع.مدوره  ۀتوسع

آموختگاان، اثارات اشاتغال دانش[  از طرفا  ع.م2التحصایالن دانشاگاه  اسات ]ترین دالیل بیکاری فارغمهم

 پذیریاشااتغال ۀلئبنااابراین پاارداختن بااه مساا ؛نشااجویان داردتحصاایل  و یااادگیری دا ۀنااامولوب  باار انگیااا 

 بر آن از اهنیت بسیاری برخوردار است  مؤثر آموختگان دانشگاه  و شناسای  عوامل دانش

اجتنااع ، ضاعف نماام -دهن. که عاوامل  ملال وضاعیت نامناساب اقتصاادیش.ه نشان م موالعات انجام

 پذیریاشاتغالآموزش عال  و تعاامالت اجتنااع  بار    ۀسسؤتخا  مدرس ، ان  ۀآموزش ، م احث مربو  به برنام

 پذیریاشاتغالهای  داری بین میاان مهارتدهن. که تفاوت معن ها نشان م [  بررس 9ثیر دارن. ]أدانشجویان ت

 پذیریاشتغالثیر مل ت  بر  أهای کارورزی صنعت  ت[  شرکت در دوره10ای وجود دارد ]دانشجویان فن  و حرفه

شخص  آنان،   هایویژگ و    آموختگاندانش  هایمهارتده. که  [  تحقیقات نشان م 12و    11دانشجویان دارد ]

ین. تلفیا یادگیری در کار، افاایش مهارت و دانش مربو  به ا[  فر 13جهت موفقیت در بازار کار است ]درکلی.ی  

 پذیریاشتغال هایمؤلفهش.ه، [  براساس موالعات انجام15 و 14شغل و افاایش آمادگ  شغل  را به هنراه دارد ]

مرت   با   هایمهارتآکادمیک، دانش و    هایمهارتدانش و    :اصل   ۀدانشگاه  در قالب سه مقول  آموختگاندانش

 [ 16شون. ]بن.ی م فردی دسته هایویژگ محی  کار، نگرش و 

کاری   اگرچه صانعت معا.نشودم دانشگاه  مشاه.ه  هایرشتهبیکاری در بیشتر   ۀلئطورکل  مسبهامروزه  

مهن.س    ۀرشت  آموختگاندانشاقتصاد کشور است، نرخ بیکاری در بین    ۀهای پویا در رش. و توسعیک  از بخش

اینکه م حث  دلیل ن ود زیربنای کاف  و امکانات و لاوم تحنل شرای  کاری سخت، باال است  با توجه بهمع.ن به

و باا درنمرگارفتن نقاش بسااای   اساتمع.ن    رشتۀ مهن.س های دانشجویان  دغ.غه  ترینمهماشتغال، یک  از  

 هاایمهارتبنا.ی دانشاجویان، ایان تحقیاا باه بررسا  و رت ه پذیریاشاتغالتاوان  یآموزش عاال  در ارتقاا 

مقایسات زوج  دینتل   براساس  گیریمتصنیمع.ن با استفاده از م.ل    رشتۀ مهن.س دانشجویان    پذیریاشتغال

(DEMATEL پرداخته است ) 
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 روش تحقیق

تحلیلا  -مورد بررس  و ماهیت موضوع، رویکرد کل  این تحقیا کاربردی از نوع توصایف   هایمؤلفهبا توجه به  

جهات درای و می.ان  است  چارچو  نمری که  ها م تن  بر موالعات کتابخانهگردآوری داده  ۀبوده و از نمر شیو

 براسااس  ،ساتادانشجویان کارشناسا  مهن.سا  معا.ن در نمار گرفتاه ش.ه  پذیریاشتغالگیری میاان  ان.ازه

 هایمهارتدانش و  :اصل  ۀدانشگاه  در قالب سه مقول آموختگاندانش پذیریاشتغال هایمؤلفهموالعات ق ل ،  

  اساتش.هبن.ی  فاردی تقسایم  هاایویژگ نگارش و    و  مارت   باا محای  کاار  هایمهارتآکادمیک، دانش و  

نفار از خ رگاان  5نمارات  براسااس 1 جا.ول باا  مواابا آموختگااندانش پذیریاشاتغالبار  مؤثر های  شاخص

عنوان اباار اصل  پاژوهش قارار بن.ی و م نای طراح  پرسشنامه بهدانشگاه  و صنعت  در این سه مقوله دسته

کارشناس  مهن.س  مع.ن  ۀالتحصیالن دورنفر از دانشجویان و فارغ  42آماری پژوهش متشکل از    ۀگرفت  جامع

 5صورت زوج  و با استفاده از مقیاس مورد نمر پژوهش را به هایمؤلفهکه   صنعت و مع.ن خاش است  ۀدانشک.

با تأثیر خیل  زیاد( مقایسه کردنا.   4با تأثیر زیاد و  3با تأثیر متوس ،  2با تأثیر کم،  1ب.ون تأثیر،    0ای )درجه

نا.، روش دینتال یکا  از مورد بررس  وابستگ  درون  و تأثیرگذاری متقابل بر یکا.یگر دار  هایمؤلفهازآنجاکه  

منمور بررسا  روابا  شا.ه باههاای گردآوریبنابراین داده  ؛هاستها برای سنجش رواب  بین دادهبهترین روش

حاصل از تأثیر مساتقیم و غیرمساتقیم باین عوامال باا اساتفاده از تکنیاک دینتال )روش آزماایش و ارزیااب  

 وتحلیل قرار گرفتن. ( مورد تجایهگیریتصنیم

 دانشگاهی  آموختگاندانش پذیری های مؤثر بر میزان اشتغالها و شاخص مؤلفه  -1جدول 

 هاشاخص هامؤلفه

 آکادمیک   هایمهارتدانش و 

 روزرسان  محتوای درس  هب

 مع.ن و کارآفرین   ۀتلفیا واح.های درس  رشت

 توجه به دروس عنل 

 ایای و چن.رشته رشته های میانتوجه به آموزش 

 ایجاد پیون. بین آموزش و پژوهش 

 کارآموزی در مناطا عنلیات  و مع.ن  

 مرتبط با محیط کار   هایمهارتدانش و 

 کارآفرینان  ۀجامع  کردن ارت ا  دانشجویان بافراهم

 گروه   کار ۀارتقای روحی

 ایجاد ارت ا  هنکاری بین دانشگاه و مراکا مع.ن  

 برای دانشجویان های موالعات   ایجاد فرصت

 برگااری اردوهای علن  و بازدی. از معادن مختلف 
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 فردی   هایویژگینگرش و  

 مهارت ره ری و م.یریت  

 افااری و فناوری اطالعات نرم هایمهارت

 نفس باال اعتنادبه حس

 مهارت حل مسئله

 گروه   توانای  کار

 مهارت تحقیا 

 ثیرگذاریأ احساس ت

 گفتاریمهارت 

 (DEMATELتکنیک دیمتل )
ارائاه شا.  1974گاابوس در ساال  توس  فونتال و ،است گیریتصنیمهای تکنیک دینتل که یک  از انواع روش

های زوجا  و باا اساتفاده از قضااوت خ رگاان باه اساتخرا  مقایساه  براسااس  گیریتصنیم[  این تکنیک  17]

ده.  این تکنیک یک م   یمن.ساختار نمامها  به آنها،  یک سیستم پرداخته و با کاربرد تئوری گرا   هایمؤلفه

صورت امتیاز ع.دی مشخص ها را بهمرات   از رواب  متقابل بین معیارها، میاان تأثیر و اهنیت آنساختار سلسله

بصاری ت ا.یل کارده و -ها را به یاک ما.ل سااختاریمؤلفه[  این روش، رواب  علت و معلول  بین  17کن. ]م 

وابستگ  های درون  بین عوامل را ازطریا بیان میاان اثرگاذاری و اثرپاذیری هار عنصار بار و از ساایر عناصار 

موجود در  هایمؤلفه هنۀت و وزن بنابراین اهنی ؛[19و  18کن. ]تر بیان م سوح، سوح باالتر و سوح پایینهم

 [ 20] شودم سیستم تعیین 

 :کردصورت زیر تعریف توان بهمراحل کل  تکنیک دینتل را م 

 Aماتریس مورد بررس   ۀدهن.تعیین عناصر تشکیل :نخستگام 
 ۀ:با استفاده از رابو Aمیانگین ماتریس  ۀآوری نمریات پاسخگویان و محاس جنع گام دوم:

 
(1 ) 

 دهن.گان است  ننایانگر تع.اد پاسخ Hدر این رابوه 

ترین مق.ار  بر بارگ  Aهای ماتریس  درایه  هنۀارت ا  مستقیم ازطریا تقسیم  کردن ماتریس  نرمال  گام سوم:

 زیر: ۀرابو با  موابا Aو سوری عناصر ماتریس  جنع ستون  ۀاز مقایس حاصل

 (2 ) 

 (3 ) 
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 صورت:به Tماتریس ارت ا  کامل  ۀمحاس  گام چهارم:

𝑇 = ∑ 𝑁𝑚

∞

𝑚=1

= 𝑁(𝐼 − 𝑁)−1 (4 ) 

 است ماتریس یکه  Iدر این رابوه 

 علت و معلول ۀترسیم ننودار رابو گام پنجم:

( و تفاضال D+R(، مجناوع )Rها )(، جنع ستون  درایهDها )، جنع سوری درایهTگرفتن ماتریس  با درنمر 

(D-R  ) شون.  بیشترین مق.ار  محاس ه مD های دیگر تأثیر دارن. و های  است که بر شاخصشاخص  ۀدهن.نشان

یاک   D-Rپذیرنا.  اگار مقا.ار  ها تأثیر م از دیگر شاخص  که  های  استشاخص  ۀدهن.نشان  Rبیشترین مق.ار  

 [ 22و  21ر است ]منف  شود، آن شاخص اثرپذی D-Rمل ت شود، آن شاخص اثرگذار و اگر مق.ار شاخص 

 بحثنتایج و 

واقع در   هایمؤلفهتک  واقع در هر سور ماتریس با تک  هایمؤلفهمقایسه زوج  هریک از    ۀماتریس اولیه که نتیج

 4صورت ع.دی بین صفر تاا  ستون  به  هایمؤلفهسوری را بر    هایمؤلفههای ماتریس است و ش.ت تأثیر  ستون

 ۀگانساه هایمؤلفاه  این مااتریس بارای هرکا.ام از ش.کنن.گان در پژوهش تکنیل شرکت کن.، توس بیان م 

صاورت فاردی به هاایویژگ مرت   با محی  کاار، نگارش و  هایمهارتآکادمیک، دانش و  هایمهارتدانش و 

سازی بع. نرمال  ۀمیانگین ماتریس اولیه محاس ه و در مرحل  1  ۀ  سپس با استفاده از رابواستش.هج.اگانه تهیه  

ماتریس ارت ا   ۀجهت محاس درصورت پذیرفت  ماتریس میانگین حاصل  2 ۀماتریس میانگین با استفاده از رابو

 یپذیر اشاتغال  ۀگانسه  هایمؤلفهکار گرفته ش.  ماتریس ارت ا  کامل برای هرک.ام از  هب  4  ۀرابوبا  کامل موابا  

  استش.هارائه  4تا  2دانشگاه  ط  ج.اول  آموختگاندانش

 آکادمیک  هایمهارت دانش و  ۀمؤلفماتریس ارتباط کامل برای    -2جدول 

  

روزرسان   هب

محتوای  

 درس 

تلفیا واح.های  

مع.ن و    ۀدرس  رشت

 کارآفرین 

توجه به  

دروس  

 عنل 

های  توجه به آموزش 

ای و  رشتهمیان 

 چن.رشته ای 

ایجاد پیون.  

بین آموزش و  

 پژوهش 

کارآموزی در  

مناطا عنلیات   

 و مع.ن  

روزرسان  محتوای  هب

 درس 
98/0 07/1 06/1 1/1 97/0 97/0 

تلفیا واح.های  

مع.ن و    ۀدرس  رشت

 کارآفرین 

18/1 91/0 07/1 13/1 01/1 001/1 

 9/0 84/0 95/0 77/0 89/0 002/1 توجه به دروس عنل  

های  آموزش توجه به  

ای و  رشتهمیان 

 ای چن.رشته 

23/1 14/1 12/1 02/1 09/1 06/1 
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ایجاد پیون. بین  

 آموزش و پژوهش 
87/0 78/0 75/0 85/0 64/0 76/0 

کارآموزی در مناطا  

 عنلیات  و مع.ن 
09/1 007/1 98/0 06/1 93/0 81/0 

 مرتبط با محیط کار  هایمهارت دانش و  ۀمؤلفماتریس ارتباط کامل برای    -3جدول 

  

کردن ارت ا   فراهم

  ۀ جامع دانشجویان با 

 کارآفرینان 

ارتقای  

  ۀروحی

 کارگروه  

ایجاد ارت ا  هنکاری  

بین دانشگاه و مراکا  

 مع.ن  

های  ایجاد فرصت

موالعات  برای  

 دانشجویان 

برگااری اردوهای علن   

بازدی. از معادن  و 

 مختلف 

کردن ارت ا   فراهم

  ۀ جامع دانشجویان با 

 کارآفرینان 

43/0 55/0 64/0 54/0 48/0 

  کار ۀارتقای روحی

 گروه 
71/0 49/0 72/0 66/0 56/0 

ایجاد ارت ا  هنکاری  

بین دانشگاه و مراکا  

 مع.ن  

62/0 61/0 52/0 64/0 57/0 

های  ایجاد فرصت

موالعات  برای  

 دانشجویان 

54/0 55/0 58/0 41/0 45/0 

برگااری اردوهای علن   

و بازدی. از معادن  

 مختلف 

79/0 77/0 88/0 85/0 51/0 

 فردی هایویژگی نگرش و  ۀمؤلفماتریس ارتباط کامل برای   -4جدول 

  
مهارت ره ری  

 و م.یریت  

افااری  نرم  هایمهارت

 و فناوری اطالعات 

احساس  

نفس  اعتنادبه

 باال 

مهارت  

حل  

 مسئله

توانای   

  کار

 گروه 

مهارت  

 تحقیا

احساس  

 ثیرگذاریأت

مهارت  

 گفتاری 

مهارت ره ری و  

 م.یریت 
29/0 34/0 41/0 38/0 43/0 36/0 36/0 39/0 

افااری  نرم  هایمهارت

 و فناوری اطالعات 
35/0 23/0 39/0 36/0 38/0 32/0 29/0 33/0 

نفس  احساس اعتنادبه

 باال 
5/0 41/0 36/0 45/0 5/0 43/0 47/0 5/0 

 26/0 25/0 29/0 35/0 21/0 31/0 27/0 3/0 مهارت حل مسئله 

 39/0 35/0 34/0 29/0 35/0 36/0 33/0 35/0 گروه   توانای  کار
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 23/0 23/0 18/0 25/0 27/0 31/0 24/0 28/0 مهارت تحقیا 

 41/0 27/0 35/0 46/0 39/0 4/0 35/0 43/0 ثیرگذاری أاحساس ت

 24/0 3/0 26/0 37/0 31/0 34/0 28/0 34/0 مهارت گفتاری 

و   R  (D+R)  و  D(، مجناوع  R)  ها درایاه(، جناع ساتون   D)  ها در ماتریس رواب  کل ، جنع سوری درایاه

ها باا   میاان اهنیت شااخصاستش.هبه ننایش گذاشته  5  نتایج در ج.ول ش.محاس ه    R  (D-R)  و  Dتفاضل  

( باش.، D-R)>0  اگر  شودم مشخص    D-Rبا استفاده از فاکتور    ها شاخصو رابوه بین    D+Rاستفاده از فاکتور  

 ( باش.، آن شاخص اثرپذیر است D-R)<0شاخص مربو  اثرگذار و اگر 
ی  اسات کاه بارروی ساایر ها شااخص ۀدهن.( نشاانDدر ماتریس رواب  کل ، بیشاترین مجناوع ردیفا  )

 5  در جا.ول  اسات  ها شااخصترتیب اثرپاذیری    ۀدهن.( نشانRاثر دارن.  بیشترین مجنوع ستون  )  ها شاخص

مجنوع ش.ت یک   ۀدهن.نشان  D+R  استش.همراتب نهای  مشخص  در سلسله  ها شاخصمحل واقع  هرک.ام از  

ثیرپذیری بین معیارها أثیرگذاری و تأمیاان اهنیت و ت  1  شکلثیرپذیری است  در  أثیرگذاری و تأشاخص از نمر ت

ی اثرپاذیر ها شااخصو    هستن.ی اثرگذار  ها شاخص  نقاط  که باالی محور افق  قرار دارن.،  استش.هنشان داده  

و   ایرشاتهمیانهای  توجه به آموزشی  ها ، شاخص5و ج.ول    1-زیر محور افق  قرار دارن.  با توجه به شکل الف

 ۀ در دست  کارآموزی در مناطا عنلیات  و مع.ن و  مع.ن و کارآفرین   ۀتلفیا واح.های درس  رشت،  ایهچن.رشت

روزرسان  محتوای هبی ها شاخصشون.  بن.ی م آکادمیک ط قه هایمهارتدانش و   ۀمؤلفثیرگذار  أی تها شاخص

داناش و  ۀمؤلفای اثرپذیر ها شاخص ۀدر دست ایجاد پیون. بین آموزش و پژوهشو  توجه به دروس عنل ،  درس 

 ان. بن.ی ش.هآکادمیک ط قه هایمهارت

 هاشاخص  تأثیرپذیریو  تأثیرگذاریتعیین میزان  -5جدول 

 D+R D-R هاشاخص هامؤلفه

 آکادمیک   هایمهارتدانش و 

 -205/0 55/12 روزرسان  محتوای درس  هب

 514/0 13/12 مع.ن و کارآفرین   ۀتلفیا واح.های درس  رشت

 -4006/0 15/11 توجه به دروس عنل 

 548/0 82/12 ایچن.رشته و  ایرشته میانهای  توجه به آموزش 

 -825/0 18/10 ایجاد پیون. بین آموزش و پژوهش 
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 369/0 409/11 کارآموزی در مناطا عنلیات  و مع.ن  

 مرتبط با محیط کار   هایمهارتدانش و 

 -455/0 76/5 کارآفرینان  ۀجامع  کردن ارت ا  دانشجویان بافراهم

 171/0 156/6 گروه   کار ۀارتقای روحی

 -393/0 348/6 ایجاد ارت ا  هنکاری بین دانشگاه و مراکا مع.ن  

 -562/0 668/5 های موالعات  برای دانشجویان ایجاد فرصت

 24/1 412/6 علن  و بازدی. از معادن مختلف برگااری اردوهای 

 فردی   هایویژگینگرش و  

 132/0 877/5 مهارت ره ری و م.یریت  

 201/0 169/5 افااری و فناوری اطالعات نرم هایمهارت

 72/0 584/6 نفس باال احساس اعتنادبه

 -46/0 048/5 مهارت حل مسئله

 -258/0 88/5 گروه   توانای  کار

 -554/0 585/4 مهارت تحقیا 

 542/0 653/5 تأثیرگذاریاحساس 

 -323/0 257/5 مهارت گفتاری

 ۀمؤلفادر    2-و شاکل الاف  5ج.ول  با  نمرات پاسخگویان و موابا    براساسدهن. که  نتایج تحلیل  نشان م 

برگاااری اردوهاای علنا  و و    گروها   کار  ۀارتقای روحیی  ها شاخصمرت   با محی  کار،    هایمهارتدانش و  

، کارآفرینان ۀجامع کردن ارت ا  دانشجویان با فراهمی ها شاخصثیرگذار و أی تها شاخص  بازدی. از معادن مختلف

 ۀدر دسات  های موالعاات  بارای دانشاجویانایجااد فرصاتو    ایجاد ارت ا  هنکاری بین دانشگاه و مراکا مع.ن 

 شون. بن.ی م ثیرپذیر ط قهأی تها شاخص

 هاایمهارتی مهارت ره اری و ما.یریت ،  ها شاخصدهن.،  نشان م   5و ج.ول    3-طور که شکل الفهنان

ثیرگاذار أی تها شااخص ۀدر دست تأثیرگذارینفس باال و احساس افااری و فناوری اطالعات، احساس اعتنادبهنرم
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گروها ، مهاارت   مسئله، تواناای  کااری مهارت حل  ها شاخصان.   فردی جای گرفته  هایویژگ نگرش و    ۀمؤلف

 آین. به حسا  م  مؤلفهثیرپذیر این أی تها شاخصتحقیا و مهارت گفتاری نیا 

 
 الف

 
 ب

به روزرسانی محتوای درسی

تلفیق واحدهای درسی رشتۀ معدن و کارآفرینی

توجه به دروس عملی

توجه به آموزش های 

میان رشته ای و چندرشته ای

ایجاد پیوند بین آموزش و

پژوهش

کارآموزی در مناطق عملیاتی و معدنی

-1

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0 2 4 6 8 10 12 14R
-D

R+D

های آکادمیکدانش و مهارتۀلفؤمنمودار علت و معلولی بین شاخص های 

فراهم کردن ارتباط 

دانشجویان با جامعۀ 

کارآفرینان

ارتقای روحیۀ کار گروهی

ایجاد ارتباط همکاری بین 

ایجاد فرصت های مطالعاتی دانشگاه و مراکز معدنی

برای دانشجویان

برگزاری اردوهای علمی و بازدید 

از معادن مختلف

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4
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R
-D

R+D

های مرتبط با محیط کاردانش و مهارتۀلفؤمنمودار علت و معلولی بین شاخص های 
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 ج

 های آن هاشاخص گانه و سه هایمؤلفه نمودار علت و معلولی بین   -1شکل 

نشان   ها شاخصش.ت تعامل هر شاخص را با سایر    D+Rثیرگذار، مق.ار  أی تها شاخصاز سوی دیگر در بین  

بیشتر باش.، آن شاخص اهنیت بیشتری داشته و   D+Rمیاان    چهثیرگذار، هر أی تها شاخص  ۀده. و در دستم 

هاای توجاه باه آموزشی ها شااخصمورد بررسا ،  ۀگانسه هایمؤلفهبنابراین در بین ؛  لویت قرار گیردوبای. در ا

نفس بااال و احسااس اعتنادباه  برگااری اردوهای علن  و بازدی. از معادن مختلاف،  ایهچن.رشتو    ایرشتهمیان

اهنیت بیشاتری دارنا. و بایا. ماورد توجاه قارار  ،مورد بررس  آماریِ ۀی  هستن. که از دی.گاه جامعها شاخص

 گیرن. 

ی هرکا.ام از ها شااخص  تأثیرپاذیریو    تأثیرگاذاریهاای مرباو  باه  ترتیب گرا به  4و    3،  2  هایدر شکل

 هاایویژگ نگرش و  و مرت   با محی  کار هایمهارتآکادمیک، دانش و  هایمهارتدانش و   ۀگانسه  هایمؤلفه

گیری جهت  ۀدهن.و پیکان نشان ها شاخص  ۀدهن.ها نشانس این گرا أ  راستش.هصورت ج.اگانه رسم  فردی به

 است با یک.یگر  ها شاخصرواب  

 
 آکادمیک  هایمهارت دانش و   ۀمؤلفی هاشاخصگراف روابط بین    -2 شکل

مهارت رهبری و مدیریتی
مهارت های نرم افزاری و فناوری اطالعات

الاحساس اعتمادبه نفس با

مهارت حل مسئله توانایی کار گروهی

مهارت تحقیق

احساس تأثیرگذاری

مهارت گفتاری
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نگرش و ۀلفؤمنمودار علت و معلولی بین شاخص های 

های فردیویژگی
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 مرتبط با محیط کار  هایمهارت دانش و   ۀمؤلفی هاشاخص گراف روابط بین   -3شکل 

 
 فردی هایویژگی نگرش و  ۀمؤلفی هاشاخص گراف روابط بین  -4شکل 

 گیرینتیجه

جهات درگذاری  بناابراین سارمایه  ؛هر جامعه شود  ۀتوان. باعث توسعترین عامل  است که م مهم  ،نیروی انسان 

هاای   ازجنلاه بخششاودم وری محساو   نیروی کار ازجنله موارد مهام در افااایش بهاره  هایمهارت  یارتقا 

توانا. معا.ن م   رشاتۀ مهن.سا   آموختگاندانش  توجه به اشتغالِ  واقتصادی مهم کشور ما، بخش مع.ن است  
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جهات آماادگ  در درمع.ن  رشتۀ مهن.س ی مناسب برای نیروی ماهر را فراهم آورد  دانشجویان های کارزمینه

ها را فراگیرنا.  جاذ  بسایاری از هاا و توانننا.یای از مهارتتخصصا  خاود بایا. مجنوعاه  ۀبازار کاار رشات

دوران تحصایل   آن در  ۀهای  است که بخش عن.دانشگاه  این رشته منو  به فراگیری قابلیت  آموختگاندانش

را در دانشاجویان  پذیریاشاتغال هاایمهارتای باش. که گونههای آموزش  دانشگاه بای. به  برنامهشودم کسب  

 پذیریاشااتغالیناا. اثیرگااذار در فر أی تها شاااخصتاارین ایجاااد کاارده و ارتقااا بخشاا.  در ایاان پااژوهش مهم

 ۀالتحصایالن دورنمارات دانشاجویان و فارغ براسااسدانشگاه  با استفاده از تکنیک دینتال و    آموختگاندانش

شا.ه، تحلیال انجام  براسااس   اساتش.هبنا.ی  صنعت و معا.ن خااش رده  ۀکارشناس  مهن.س  مع.ن دانشک.

و نگارش  و مارت   باا محای  کاار هاایمهارتآکادمیاک، داناش و    هایمهارتدانش و    ۀمؤلفی سه  ها شاخص

دهنا. کاه از هرک.ام مشخص ش.ن.  نتایج نشان م   تأثیرپذیریو    تأثیرگذاریمیاان    براساس  ،فردی  هایویژگ 

برگااری اردوهاای علنا  و ،  ایچن.رشتهو    ایرشتهمیانهای  وجه به آموزشکنن.گان، تنمر بسیاری از مشارکت

برخوردارن.  هنچنین شنار زیاادی   پذیریاشتغال  هایمهارتاز اهنیت باالی  در کسب    بازدی. از معادن مختلف

 مؤلفهو این  هبن.ی کردفردی دسته  هایویژگ های  های مهارت  را در زمینهکنن.گان بیشترین ضعفاز مشارکت

جهات درکه آموزش عاال   رس.اساس، به نمر م ان.  برایندانسته  پذیریاشتغالها برای  ترین مهارترا جاو مهم

اصل  مورد بررس  توجه کرده و با برقراری ارت اا    ۀمؤلفدانشجویان به هر سه    پذیریاشتغال  هایمهارتارتقای  

دانشاجویان را باا   ،ها و مراکا اجرای های مختلف آموزش ، ایجاد ارت ا  میان دانشگاه و سازمانعلن  بین گروه

 هاایویژگ های مرت   با ارتقاای ها و فرصتخود آگاه کن. و با ایجاد دوره  ۀهای شغل  متناسب با رشتموقعیت

 نرم را مورد توجه قرار ده.  هایمهارتسخت و تکنیک ،  هایمهارتفردی افراد، در کنار 
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 بلوچستان و  سیستان دانشگاه آموزشی  فصلنامۀ

 80-69 صص ،1400تابستان  ،2 شمارۀ اول، سال

 پذیری دانشجویان آموزی و اشتغالسوی مهارتای بهکارآموزی، دریچه

 *امیراسعد فاطمی سید

 ، زاهدان، ایران دانشگاه سیستان و بلوچستاناستادیار گروه مهندسی معدن، 

 چکیده 

 ؛است  یکارشناس یها دوره یبرا ویژهبه یدرس ۀبرنام  ر یناپذییجدا  های دانشگاهی بخشاکثر رشتهدر    یکارآموز

به کتار  یعمل ۀخود را در جنب یتوانند دانش نظر یدهد که در آن میقرار م انیدانشجو اریرا در اخت فرصتی  رایز

خاص  یزمان ۀدر باز ن باتجربه در خارج از دانشگاها متخصصتح  نظارت    یبر آموزش عمل  یکارآموز  ۀ. دوررندیگ

ستازد. فتراه  می یاحرفته طیدر محت هتا آن هتایمهارت یسازادهیپ یبرا  مناسبی  اریبسکه بستر    متمرکز اس 

جتا  ان  یاز کتارآموز   یرضتا   لیوتحلهیتتجز   یبترا  یکمت  اریبست  قتاتی، تحقیکارآموز   یارتباط و اهم  رغ یعل

های انجتا  موفت  های انجا  یت  کتارآموزی مناست  و نمونتهکه مزی   اس شدهدر این مقاله سعی  .  اس شده

هتای کتارآموزی در هتای برگتزاری دورههای معتبر بیان شتود. همننتین لالشکارآموزی در دانشگاههای  دوره

هتای کتارآموزی دانشگاه سیستان و بلولستان مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی بترای انجتا  مناست  دوره

 .اس شدهارائه  آن جه  دستیابی بهدر

 ها، دانشگاه سیستان و بلولستان.لالشکارآموزی، مزایا، های کلیدی: واژه

 مقدمه

 یااغل تتازهمشت ی،فناور ۀو توسع  یاقتصاد  یها در نظا   یدگرگونو    یطیمح  راتییدنبال تغبه  ،ر یاخای  ههدر ده

از اهداف آموزش عالی، تربی  نیروی انستانی   .روندیم  نیاز ب  یگر یمشاغل د  و  ندیآیوجود مسرع  بهبه  ا یدر دن

متخصتتم متتورد نیتتاز بتتازار کتتار کشتتور و متناستت  بتتا تغییتترات متتدا  را داده در بتتازار کتتار استت . کتتاردان و 

بایس  با شناخ  مناس  از بتازار کتار بتواننتد در سسات آموزش عالی کشور میؤها و مآموختگان دانشگاهدانش

را  به آن صنع ، خدمات، آموزش و پژوهش فعالی  کرده و نیازهای مربوط  :شامل ،های مختلف مورد تقاضا زمینه

 یازهتا یها بتا نآموزش  نیانطباق او عد   یدانشگاه  یها بخش صنع  و آموزش  نیب  ۀفاصل. از طرفی  کنندمین  أت

 یدانشتگاه  آموختگتاندانش  یکتاریمستتمر نترا ب  شیاس  که منجر به افزا  یاز مشکالت اساس  یکی  ،بازار کار

 .اس شدهمشکل  نیمنجر به بروز ا یمتعدد لیدال شودمی

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 afatemi@eng.usb.ac.ir نویسنده مسئول: *

 1400 وری شهر 20: رشیپذ خیتار  1400 خرداد 26:  افتیدر خیتار
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 ازیتمتورد ن هایمهارتکس  عد  ،ی دانشگاهی و کس  اشتغالها آموزشتناس  بین مه  عد   لیاز دال  یکی

ها و تجربیات عملتی بته دانشتجویان، بستتر ی کارآموزی با انتقال مهارتها دوره.  اس   لیتحص  ۀدور  در  بازار کار

عنوان پلی آورد. بیرد، کو و پاریس از کارآموزی بهکار در آینده فراه  می  مناسبی را برای ورود دانشجویان به بازار

کارآموزی در کنار کس  تجربه  ۀ. توجه به دور[3-1] اندی دانشگاهی یاد کردهها آموزشای و بین تجربیات حرفه

های متورد نیتاز گذاران بتا شناستایی رشتتهآورد که سیاس مهارت دانشجویان، این امکان را فراه  می  یو ارتقا 

بازارکار، گا  مهمی در بهبود  گیری تناس  عملکرد نظا  آموزش عالی با نیازهایهای مختلف کشور و اندازهبخش

اجترای و  ازطریت  ستاماندهی    آموختگاندانشتوانمندسازی  عملکرد نظا  آموزش عالی کشور بردارند. همننین  

انتختا  درو   ،ها هتای کتاربردی یتادگیری مهتارت در دانشتگاهکتارورزی و بخش ،کارآموزیی ها دورهمناس   

های غیررستمی بته ترکتر قال  فرابرنامه و یادگیریدر  دانشجویان  های آزاد  افزایش آموزش  ،اختیاری تقاضامحور

ثری درجه  ارتقتای ؤو گا  م  کردکم  خواهد  های عمومی و تخصصی و افزایش اشتغال آنان  انتقادی و مهارت

 .تحصیل متقاضیان کار خواهد بوداز دانشجویان پس از فراغ  اشتغال صالحی  

التحصتیالن فارغدرصتد از    56،  1انیها و کارفرما کالج  یاز انجمن مل  یگزارش  شرشده درتی منآمارها براسا   

کتارآموزی کست    ۀی را در دورهتایمهارت  یدر مقطع کارشناست  لیتحص  نیکه در ح  2019  دانشگاهی در سال

 وقت  مشتغول بته کتاراند بته طتور تما ای در آن داشتهشدهکس   ۀآموزی که تجربدر همان محل کار،  اندکرده

  یتموقعالز   هایمهارتاند با کس  نتوانسته اند وکارآموزی موفقی را سپری نکرده  ۀدورکه    یکسان  اما   ؛اندشده

هنتوز التحصتیلی از دانشتگاه  از فارغ  پسکنند،    نیتضمی  کارآموزمحل  در    ای برای خودشانشدهتضمین  یشغل

شتانس اشتتغال ختود را ،  شتغلی  یهتا  یموقع  یتا هنگا  درخواس  براالز  هستند    هایمهارتدنبال کس   به

 .افزایش دهند

طترفین درگیتر   همۀکارآموزی موف  برای    ۀتا ضمن بیان مزایای انجا  ی  دور  اس شدهدر این مقاله سعی  

جهت    در  کار گرفته شده در دانشگاه سیستتان و بلولستتان)دانشجو، دانشگاه و واحد پذیرنده( تجار  موف  به

 ی کارآموزی تشریح شود.ا هدورهسازی کیری

 کارآموزی  ۀمزایای انجام دور

کمبتود  ،با آن مواجته خواهنتد شتد  یمقطع کارشناس  آموختگاندانشاز    یاریکه بس  یمشکالت  نیتر از مه   یکی

دانشتجو خواهتد  یشتغل ۀنتدیبر آ ینامطلوب ر یثأهاس  که تآن یکار ۀباربودن رزومک   یبه عبارت  ا ی  یعمل  ۀتجرب

دست  به یو ختدمات یتجتار ،یموف  صتنعت یها طیحضور در مح یرا برا  ییطال  یفرصت  یکارآموز  ۀدور  داش .

ارزشتمند  یبه کس  تجارب ،یها و تبعات شغل یولئمس ۀو بدون دغدغ  یطر  نیتواند از ایدهد که دانشجو میم

 بپردازد.

نیتاز بته یتادگیری کته  هایی  ر آن با درنظرگرفتن مهارتکارآموزی ی  نوع نظا  آموزشی اس  که کارآموز د

 برای که اس  هاییمهارت  یادگیری  درصدد  کارآموزی  ۀدور  گذراندن  با   کارآموز  درواقعدارد، آموزش خواهد دید.  

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. National Association of Colleges and Employers (NACE) 
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توافت  گیترد، درواقع کارآموز با کارفرما که مسئولی  آموزش بته او را برعهتده می .دارد نیاز ها آن  به  آینده  شغل

مدت  دراس ،  هایی که کس  کردهکارآموزی را دریاف  کند و سپس با مهارت  ۀهای الز  دورآموزش  که  کندمی

 .، به کار خود برای کارفرما ادامه دهداس شدهزمانی که بین کارآموز و کارفرما مشخم 

قبول باشد یا حداقل قابل کاری ۀکند که دارای رزوم استخدا  دهد فردی راواضح اس  هر کارفرما ترجیح می

در حال تحصیل،  دانشجویانِبنابراین  ؛عملی خوبی از شغلی که قرار اس  در آن مشغول شود، داشته باشد  ۀتجرب

 التحصتیالنفارغ  تحصیلی خود ندارنتد و  ۀالتحصیالن جویای کار که شناختی از محیط کاری مرتبط با رشتفارغ

گذرانتدن سه گروهی هستند کته  ،شدن در کار مورد نظر ندارندکاری مناس  برای مشغول  ۀکه سابق  جویای کار

کارآموزی  ۀهر فردی را به شرک  در دور  مزایایی که قطعًا  .مزایایی دربر خواهد داش   ها آنکارآموزی برای    ۀدور

 دیت( مرانیو دانشتجو  یسسه دانشتگاهؤ)کارفرما، م  نیطرف  ۀهم  یبرا. انجا  ی  کارآموزی موف   کندترغی  می

ازجمله مزایتای گذرانتدن  ؛اندکارآموزی موف  اشاره کرده ۀن مختلری به مزایای انجا  ی  دورا محقق  .خواهد بود

 .کردتوان به موارد زیر اشاره کارآموزی می ۀکارآموزی برای هرکدا  از طرفین در دور ۀدور

 مزایای کارآموزی برای دانشجویان

 آشنایی با محیط کاری

در هنگتا  تحصتیل   امتا معمتوالً  ؛مناس  است   ۀها، داشتن شغل و حرفهدف اصلی افراد از تحصیل در دانشگاه

هتای صورت عملتی آشتنایی بتا محتیط و مهارتبه و حقیقتًا ندشوآینده آشنا می ۀصورت تئوری با حرفر بهبیشت

بتا   نتدتتا بتوان  سازدفراه  میکارآموزی این امکان را    ۀدورنخواهند داش .  ،  ندکنای که در آن تحصیل میحرفه

و بسیاری از موارد دیگتر کته تجربته و در  ها، کارها  . با شرایط، موقعی ندهای کاری از نزدی  آشنا شومحیط

خواهند شتد. ریمونتد همننتین معتقتد است  کته فقط با حضور در محیط کاری ممکن خواهد بود، آشنا    ها آن

 .[4] کارآموزی با منشور اخالقی و اصول حاک  بر تعامالت آن آشنا خواهند شد ۀکارآموزان در طی دور

 تبادل تجربیات

مسائل کاری  همۀ ثر اس . قطعًاؤبسیار م ،موف  تجربه در کنار عل  و تحصیل، برای داشتن حرفه و زندگی کاریِ

فراه  کارآموزی این فرص  را  ۀدوربرد. تنهایی تجربه کرد و نیاز اس  از تجربیات دیگران نیز بهره توان بهرا نمی

برداشته شغلی    ۀبزرگ در داشتن آیند  گامییگر کارآموزان،  با د  ها کردن تجربیات و آموختهتا با ردوبدل  سازدمی

 .شود

 مورد عالقه  ۀشناخت حرف

و ایتن همتان   قرار دارندکه در جای درس     نندتصور ک  ،انتخابی  ۀهنگا  تحصیل در رشتاغل  دانشجویان  شاید  

ختود  ۀاما تجربه به دفعات ثاب  کرده اس  که تا در  واقعی و عملی از حرفت  ؛اندهلیزی اس  که دنبال آن بود

ند. ، خرستند باشتنتدعنوان شغل به آن بپردازبه قطع از آننه که قرار اس  در آینده به  ندتوان، نمیندنداشته باش

الش های شتغلی تتفرصت  افتنیت یکه بترا  یدانشگاه  النیالتحصفارغ  یها یدیناام  نیتر رگاز بز   یکهمننین ی
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 یبترا یدارد که هنتوز فرصتت یکار ۀبه تجرب ازین ،شغلی موجود  یتنها موقع یاس  که وقت  یکنند، مشکالتیم

شدن در آننه که تا با مشغولسازد فراه  میکارآموزی این امکان را  ۀدور .دیآیوجود مهاند، بنداشته ها آنکس   

 د.نمح  بزنعالیقشان را اس ،  ها آن ۀمورد عالقند کنتصور می

 اندوارد شدهعنوان کارآموز امکان استخدام در شرکتی که به

 دانشجویان  از سوی کارفرما اس . ممکن اس  اگر   استخدا   کارآموزی، امکان پیشنهاد  ۀیکی دیگر از مزایای دور

را به  ندی دارکار ۀهایی که در زمینها و قابلی مهارت ندو بتوان ندکارآموزی شو ۀدرستی موف  به گذراندن دوربه

 .ندها مواجه شوها یا شرک ، نظر کارفرما را جل  و با پیشنهاد استخدا  از سوی سازمانندنمایش بگذار

 نفسافزایش اعتمادبه

ها و استعدادهای ختود در ها، مهارتزدن تواناییکارآموزی فرصتی اس  استثنایی تا کارآموز بتواند با مح   ۀدور

 یآگتاه  کارآموزی  ۀانجا  دور  .قبولی دس  یابدنرس و خودشناسی قابلکاری، به ی  خودباوری، اعتمادبه  ۀزمین

 نرس در آنان خواهد شد.و منجر به افزایش اعتمادبه کندیم جادیادر کارآموزان  یشخص یها را در مورد ارزش

 آشنایی با مسائل کاری

 ها آنو اطالعی از    ندبسیاری از موضوعات کاری و قوانین آن آشنا نیست  دانشجویان با ،  کارآموزی  ۀتا پیش از دور

سازد تا آشنایی کاملی با قوانین کار، بیمه، مالیتات، کارآموزی این فرص  را فراه  می  ۀشرک  در دوراما    ؛ندندار

 ند.سسات و مراکز مختلف پیدا کنؤها، مداخلی شرک  تارر قوانین و مق

کارآموزی برای کارفرمایان نیز مزایایی دربتر   ۀکارآموزی برای دانشجویان، گذراندن دور  ۀدور  مزایایعالوه بر  

ترغیبی به پذیرش کارآموز نداشته باشند. برختی از ایتن   شودمیماند و باعث  دور می  ها آندارد که اغل  از نگاه  

 ند از:امزایا عبارت

 کارآموزی برای کارفرمایان ۀمزایای دور

 ش کارفرمایان از پذیرش دانشجوپادا

 ا یتآوردنتد یقهتوه م  ،گرفتنتدیکته متزد م  یکردند که روزگار کارآموزان  خاطرنشان  «کمپ  لوریت»و    «اندرسون»

دهنتد: یم  حیتوضت  هتا آن.  است شده  یهاس  که سپر کردند، مدتیم  گزارشات ساده  ۀیها وق  صرف تهساع 

کته بته ستود هتر دو طترف   اس ارزشمند    و  یاحرفه  ۀتجرب   ی  -کارفرما   یدانشجو و ه  برا  یه  برا-انتظار  »

 .]5[ «اس 

شده بته کتار نیروهای انسانی جذ ، انتخا  و آموزش  افتنی  یوق  و منابع خود را برابسیاری از کارفرمایان  

ممکن اس  پس از این فرایند دلار اشتباه برند تا نیروهای انسانی مجربی در اختیار داشته باشند. حل اینکه  می

راحتی دلیل تعهدات استخدا  و قوانین کار بتهیی الز  را نداشته باشد و بهاشده کارشده باشند و نیروی استخدا 

بته تعهتد   ازیتبتدون نکتارآموز  استراده از خدمات افتراد  که  . درصورتیکنندنتوانند با نیروی خود قطع همکاری  

https://www.sheypoor.com/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85
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و در  کننتدیی و تخصم کتارآموز بته وی پیشتنهاد استتخدا  اتوانند پس از اطمینان از کارو می  اس استخدا   

 قطع همکاری وی با کارفرما مشکالت حقوقی و استخدامی ایجاد نخواهد کرد. ،یی کارآموزاکارصورت عد 

 در حال ظهور   یاستعدادها شناسایی 

 نیتر مناست  متقاضتی  ی ا یآ نکهیا نییدر تع  شهیهم  رانیرسد، مدیم  دینوب  به استخدا  کارمندان جد  یوقت

 ۀجتوان و ارائت  یاستتعدادها   ییشناستا   بتا .  رنتدیگبعهتده  گیری را بته  باید ریست  تصتمی   گزینه اس  یا خیر،

 یستنت ۀمصتاحب ینتدها یگسترده دارند که فراتتر از فرا ۀمشابه مصاحب یها فرصت، سازمانیکارآموز  یها فرص 

 ۀنحتوو  استتعداد،  یرا از نظتر صتالح کارآموزاندهد تا  یفرص  م  انیبه کارفرما   یکارآموزدیگر  عبارتبه  اس .

 .ندکن یابیارز رفتار

 پیشبرد اهداف تحقیقاتی کارفرمایان

در متورد محقت  دانشتگاهی را    ۀجامعتکنند تا  فرص  ارتباط با دانشجویان استراده    نیاز اتوانند  می  انیکارفرما 

ن ا . به ایتن ترتیت  تعتداد زیتادی از محققتکنند  خودشان آگاه  ازین  وردم  هایمهارتو    تحقیقاتیی،  فعل  یازها ین

توان تحقیقاتی و پژوهشی خود را به سم  حل مشکالت آن ستازمان  ،دانشگاهی با اطالع از نیازهای آن سازمان

 های آنان منترع خواهد شد.و سازمان از فعالی  هند داداسوق خو

 ها و نظرات کارآموزانگاهگیری از دیدایده

 یها دهیتا نیبهتتر  ممکن اس  کارفرما  ی  .دهندیارائه م یر ینظیتازه و شور و شوق ب  هایایدهاغل     کارآموزان

را برعهتده   در ستطح پتایین  یکارهتا   حتتیکته    هستند  یکارآموزان کسان  .دکن  اف یرا از کارآموزان در  یابتکار

 نیاز بهتتر   یبرخحال  و درعین  دهندمیخواستند انجا  دهند، انجا   یلزومًا نمگران  یرا که د  یریو وظا   رندیگمی

 دهند.پیشنهاد میها پروژهها را برای بهبود روند انجا  ایده

ختود  یر یادگیت ینتدها یاستازمان در فر   یی، آمتوزش و راهنمتا یگر یمرب  یا یاز مزا  انیکه دانشجو  طورهمان

 کارفرمایتاناز بستیاری . اموزنتدیبه همان اندازه از کتارآموزان ختود ب توانندیم ز ین انیکارفرما شوند،  یمند مبهره

 دایترا پ یاژهیتو هتایمهارتو مجموعته   ی، انترژدیتجد  یها دگاهیتخود د  نکارآموزا   ید که ازطر اندادهگزارش  

 .اندکرده

 دانشگاهی ۀسسؤکارآموزی برای م ۀمزایای دور

 هاآنهای بازنگری دروس و سرفصلکمک به 

هتا بترای ایتن دورهد،  ورد آنتدست  خواههکارآموزی ب  ۀعالوه بر مزایایی که کارآموزان و کارفرمایان از انجا  دور

 .داش خواهد  دربر دانشگاهی نیز منافعی  ۀسسؤم

ارتبتاط  هتا آنکتار  ۀگا ، فرستادن دانشجویان به مراکز بیرون از دانشگاه و نظارت استاد بر نحتو  نخستیندر  

دانشگاه با جامعه و صنع  را افزایش خواهد داد. به عالوه با توجه به تغییرات بسیار ستریع در بعضتی از علتو  و 
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ی کارآموزی و کس  بازخوردهتا توستط ها دوره، انجا   ها آنها در لیس  درو  و سرفصل  لزو  بازنگری دانشگاه

ن ا منجر شود. بسیاری از محققت صنع  ازیمورد ن ۀدور یدرس ۀبرنام یروزرسانبهتواند  ناظر کارآموزی می  استادان

-6] انتدشده به دانشجویان اشتاره کردهدادهآموزش هایمهارتی کارآموزی در بازنگری درو  و  ها دورهبه نقش  

8.] 

 التحصیالنبیشتر فارغ امکان اشتغال

التحصتیالنی هستتند کته دانتش و مهتارت بیشتتری در استخدا  فارغدنبال  واضح اس  که کارفرمایان بیشتر به

شتده را بترآورده بینیی کارآموزی به نحوی که تمامی اهداف پیشها دورهمقایسه با سایرین داشته باشند. انجا   

 به نقتش  توجه. با  انجامیدنرس کارجویان خواهد  الز  برای اشتغال و افزایش اعتمادبه  هایمهارت، به کس   کند

ی کارآموزی تصویر بهتری ها دورهها، انجا  مناس  بندی دانشگاهالتحصیالن هر دانشگاه در نظا  رتبهاشتغال فارغ

بندی خواهد شد. دایوین اشاره کرده اس  که آنان در نظا  رتبه  یو منجر به ارتقا   کردها ایجاد خواهد  از دانشگاه

شگاهی منجر به خل  ی  تصویر مناست  از آن در جامعته دان  ۀسسؤی کارآموزی مناس  در ی  مها دورهانجا   

سسته را بترای ادامته تحصتیل انتختا  ؤها با رغب  بیشتری آن ممتقاضیان ورود به دانشگاه  خواهد شد و نهایتًا

 .[6] خواهند کرد

 .است از کارآموز طتی انجتا  دوره  دانشگاه    یبانیپشتکارآموزی مستلز     ۀدسترسی به تما  مزایای انجا  دور

مشتکل بتروز    ا سخ  ی  طیدر شرا  ،اما استاد ناظر بر دوره  ،کندیکار م  انیبا دانشجو  ول کارآموزی در صنع ئمس

 بهبتود  یو کتارآموز بترا  ول کتارآموزیئمستدانشگاه،    نیب  ارتباط  نیبنابرا  ؛[9]  خواهد کردعنوان مشاور عمل  به

 جوو دانش  استاد کارآموزی  نیکنترل شود و ارتباط مکرر ب  یدرستکار به  ۀاس . اگر دور  یعملکرد کارآموز ضرور

 .خواهد بودثرتر ؤکارآمدتر و م اریبس عمدتًا یکارآموز ۀبرقرار شود، دور

 افت یکرد و در   یتحق  ها آناز    دانشگاهی  ۀسسؤم   یحما ثیر  أو تکارآموز     یرضا   زانیم  بارۀ( در2011)  کلی

ی بیشتتری دریافت  هتا آموزش،  داشته اند  یکه نظارت کمتر   یبا کسان  سهیکه کارآموزان با نظارت خو  در مقا 

 انیدانشتجو  کارآموزی بترای  ۀانجا  دوررا در هنگا     یکارآموز  ناظر )استاد(( نقش  2011  )دّ. مق[10]  اندکرده

سسته در رونتد ؤم  یکتارآموز  استتاداننظتارت  نشان داد کته  وی    قاتیتحق  ۀجینت  .دانسته اس   یضرور  و  دیمر

 .[11] ثر اس ؤم کارآموزی بسیار ۀدستیابی به اهداف مدنظر دوراز کارآموزان و   یحما 

 های دنیای کارآموزی در دانشگاههادورهتجارب 

توانتتد از دانشتتگاه می آموختگتتاندانشپذیری کتتارآموزی و اشتتتغال ۀستتایر کشتتورهای جهتتان در حتتوز ۀتجربتت

ثر ؤها متهای مرتبط توستط دانشتگاهبرنامه  ۀهای کشور و همننین توسعگذاری در سطح ملی و دانشگاهسیاس 

عنوان بته ؛ای مطرح دنیا اشاره کتردهدانشگاه در شدهپیادههای توان به برنامهازجمله این تجربیات می  ؛واقع شود

هتا بتا هتدف تشتوی  دانشتجویان بترای دسترستی بته عنوان المپیتاد مهارتهمثال استرالیا ساالنه المپیادی را ب

کانتادا های  اکثتر دانشتگاهدر    .کنتدهتای بیترون از دانشتگاه برگتزار میکار در محیط  ۀکاری و تجرب  هایمهارت

 .دنتکنتجربه میدانشجویان ترکیبی از کال  و کار عملی را    ها دورهکنند. در این  برگزار میرا    Co-op  هایدوره
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 قالت   دانشتگاه و بختش دیگتری در  ونهتای رستمی درآموزش  ،هتا دورهگان این  کنندبخشی از آموزش شرک 

هتا هتای تحصتیلی در ایتن دورهتر .  شودهمکار انجا  می  هایو سازمانی کس  تجار  کاری در صنایع  ها دوره

وق  در محتیط کتار و صورت تما اول سال را به  ۀکه بخشی از دانشجویان نیمصورتیبه،  هصورت لرخشی بودبه

. بته ایتن دنتکندو  سال را در محیط کار ستپری می  ۀبخش دیگری از دانشجویان اول سال را در دانشگاه و نیم

ریزی مناست  تواند بر ایتن استا  برنامتهو میدانشجویانی را در اختیار دارد    طول سال،  تما کارفرما در    ترتی 

هتایی از ستوی کارفرمتا براسا  نوع کار ممکن است  پرداخ خدمات به دانشجویان داشته باشد.    ۀجه  ارائدر

 .صورت پذیرد

 دارد وجود یابیشغل انعنوای بههرته سال  طول  در  ،آمستردا   دانشگاه  ازجمله  ،های هلنددانشگاهاز  در برخی 

صتورت مشتتر  توستط های ایتن هرتته بهبرنامته  .شتودموختگان اختصاص داده میآدانش  و  دانشجویان  به  که

مورد نیاز بترای بتازار  هایمهارتعنوان هایی بهها سازماندهی و در آن کارگاهها و نهادهای برخی سازماندانشگاه

 ود.شکار برگزار می

جهتتت درشده در دانشگاه سیستتتان و بلوچستتتان  کارآموزی و اقدامات انجام   ۀهای انجام دورچالش

 کارآموزی ۀبهبود کیفی برگزاری دور

درو    ۀگیرنتد، در برنامتدانشتجویان فرامی  ،کتارآموزی  ۀی کته در دورهتایمهارتبا توجه بته اهمیت  آمتوزش  

هایی بته اجترای آن آستی   ۀهرلند نحو  .اس شدههای مختلف در  کارآموزی و کارورزی در نظر گرفته  رشته

انتخا  شرک ، مرکز یا سازمانی اس    ،کارآموزی  ۀپروس  آغازنخستین گا  در    اس . معموالٌ  کردهاهداف آن وارد  

 ۀا سازمانی اهمی  لندانی ندارد. تنها مستئلبودن شرک  یوکار معتبر باشد. کول  یا بزرگکه در دنیای کس 

 ۀگذرانتدن دور.  توجهی برخوردار باشدکه از اعتبار قابل  ه شودکارآموزی در جایی گذراند  ۀمه  این اس  که دور

کتاری   ۀیت  حتوز  بتر در این مراکتز کتارآموز    مثالً  ؛توجهی داردهای قابلهای بزرگ مزی کارآموزی در شرک 

همننین  .شود. کارآموز موظف اس  برای هر مورد کاری به بخش منابع انسانی مراجعه کندمشخم متمرکز می

کارآموز موظف است  در زمتان مشتخم شتروع بته   ،مشخم اس  و در ی  روز کاری  و پایان کارها کامالً  آغاز

و مراکز بزرگ امکان برگزاری رویدادها و ها در شرک  .فعالی  کرده و در زمان مشخم نیز آن را به اتما  برساند

تواند در این گونه مراس  شرک  کند مراس  کاری و ترریحی وجود دارد و کارآموز نیز همانند سایر کارمندان می

های بزرگ امکتان و فرصت  در شرک  معموالً اما  ؛شودرو میکنندگان روبهو با جمع زیادی از همکاران و شرک 

 .شودکارمندها ایجاد نمی همۀه و عمی  کارآموز با برقراری ارتباط ویژ 

کارآموزی فرص  برقراری ارتباط عمی  و دوستانه بتا کارمنتدان را   ۀعنوان دورهای کول  بهانتخا  شرک 

 ۀتواند بتا انگیتز کند و بسیاری از کارها را میسازد. کارآموز احسا  مریدبودن میکارآموز بیشتر فراه  میبرای  

شتود و ارزش کتار ها بیشتر دیده میدر این شرک   زیرا  ؛تر انجا  دهدهای بزرگبه کار در شرک  بیشتری نسب

 .خواهد بود در  قابلبیشتر وی 
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تر ها ک های بزرگ این اس  که این شرک شرک   ها وبه دیگر سازماننسب های کول   تنها مشکل شرک 

 .برخوردارندتری نیز شناخته شده هستند و از ثبات ک 

 کارآموزی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۀاندازی سامانراه

از  رشپتذی بته اقدا گروه  رانینظر مد دییأبود که دانشجو بدون ت یاگونهبه یانتخا  محل کارآموزپیشین  روند  

و تتا زمتان بازگشت  از محتل  شتدثبت  میدانشتجو  یشده براانتخا  یمحل کارآموز .دکر یم  یمحل کارآموز

که کارشناسان دفتر نیا هبا توجه ب .شدندنمی مطلعدانشجو   یکارآموز  از محل  گروه  رانیو مد  استادان  ،یکارآموز

درخصتوص  یامکان اظهتارنظر تخصصت  ،ها رشته  همۀ  یتخصص  یها یژگیاز و  یآگاهعد عل   بهارتباط با صنع   

صتورت به رشیپتذ یهتا محل یرتیکنتترل ک شتند،ندادانشجو برای پذیرش کارآموز  ۀشدصالحی  محل معرفی

دنبال بهدانشجویان  ی، بعضًاکارآموز  یا یاز مزا  انیدانشجو  یآگاهبا توجه به عد   نیهمننشد.  نمیانجا     یمناسب

اتما  دوره را   یگواه  ی،ساعات کارآموز  لیهستند که بتوانند بدون گذراندن دوره و تکم  ییها سازمان  در  رشیپذ

 یریک کنترل نگونهیکه ه دهدیقبل نشان م یها در سال انیدانشجو رشیپذ یها محل  .دنکن  اف یاز کارفرما در

 فته اس .ر صورت نگ رشیدر محل پذ

. از کتردتغییتر  انیدانشجو ۀنامیروند اخذ معرف ی،کارآموز ۀدور یریاقدا  درجه  بهبود ک نخستین  عنوانبه

کتارآموزی   ۀنامتهتای آموزشتی نقتایم رونتد قبلتی اختذ معرفیبا مشورت با مدیران بعضی از گروه  1396مهر  

کارآموزی دانشگاه توسط کارشناسان فناوری اطالعات   ۀدانشجویان شناسایی شد و براسا  نیازهای جدید سامان

دانشجویان از این   ۀنامو معرفی  دشعملیاتی    1396زمستان  دانشگاه در    یکارآموز ۀسامانسازی شد.  دانشگاه پیاده

برای مورد نظر   یها پس از انتخا  محلدر این سامانه    انکارآموزی صادر شد. دانشجوی  ۀتاریخ فقط توسط سامان

را از دفتر ارتباط بتا صتنع    یینها   ۀنامیو سپس معرف  کنند  اف یررا د  یگروه آموزش  دییأت  دیابتدا با   کارآموزی،

 رشیپتذ  یهتا گذشتته از محل  انیکته در ستال  یبتا شتناخت  یآموزش  یها از گروه  یاریبس  .خواهند کرددریاف   

 یهتا دوره  یاجترا  یبترا  یرتیتواننتد نظتارت کیم  یراحتبته  ،ندردا  انیبا دانشجو  ها آنتعامل    ۀنحو  وکارآموزان  

کتارآموز،  ۀتعامل بعضی از واحدهای پذیرنتد  ۀها از نحوگروه  استادان. با توجه به شناخ   داشته باشند  یکارآموز

کته گتروه  شتدرستانی های آموزشی لیس  سیاه )ممنوعه( تعریف شد و بته دانشتجویان اطالعدر بعضی از گروه

زیادی های کارآموزی از این لیس  پاسخ مثب  نخواهد داد. درنهای  روند مذکور تا حدود  آموزشی به درخواس 

 .کردسازی کارآموزی کم  به کیری

 ی کارآموزیهادورهای با ی آموزشی سازمان فنی و حرفههادورهجایگزینی 

ی مهتارتی هتا دورهطراحتی و تعریتف  و ها و مراکز آموزش عتالیدر دانشگاه کارآموزیی  ها دوره  ۀمنظور توسعبه

دانشتجویان متورد توجته وزارت  کارآموزی یها دوره  هایجایگزین  ۀتوسع  ،متناس  با سطح معلومات دانشجویان

ای منعقد شد. ازجمله اهداف ایتن بین وزارت عتف و سازمان فنی و حرفه  همکاری  ۀنامعتف قرار گرف  و تراه 

همکتاری در ،  سطح مهتارتی عمتومی دانشتجویان  یبرای ارتقا   امکانات موجود  همۀاستراده از  توان  همکاری می

گیتری از کارورزی و کتارآموزی متورد درخواست  وزارت علتو  بتا بهره  ،آموزیی مهارتا هدورهطراحی و اجرای  
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ی مهارتی سازمان عنوان ها دورهجه  جایگزینی  درهایی  تدوین روش وای  حرفه و  های مراکز آموزش فنیظرفی 

انجتا    ،شتورای پژوهشتیاسا  و براسا  مصوبات  . برهمینکرداشاره    ی کارآموزی دانشجویانها دورهبخشی از  

تواننتد جتایگزین می  ،هتای آموزشتی هستتندییتد گروهأای کته متورد تی تخصصی سازمان فنی و حرفهها دوره

 ی کارآموزشی شوند.ها دوره

ای شهر زاهدان به ترکی  مراکز بترادران و ی آموزشی تخصصی مراکز فنی و حرفهها دوره  1397در تابستان  

عنوان سترانه هتید دانشتجویی بتهأامتا مت  ؛ها اعتال  شتدای احصا و به دانشکدهحرفهخواهران از سازمان فنی و  

های آموزشی شورای پژوهشی با استقبال ک  گروه  ۀاستراده نکرد و حتی مصوب  ها دورهجایگزین کارآموزی از این  

 مواجه شد.

 دانشگاهی توسط مجریهای پژوهشی برونموز در طرحآامکان پذیرش کار

اجترای  ،ی دانشگاهی در خارج از دانشتگاه و تعامتل دانشتگاه بتا صتنع ها آموزشسازی  های پیادههیکی از جنب

با کارفرمایان خارج از   علمی  ئضای هیاع  مستقی   همکاری  به  . با توجهدانشگاهی اس های پژوهشی برونطرح

های ختارج از مناسبی برای آشنایی بتا فضتای کتار و نیازهتای ستازمان  ۀهای پژوهشی زمینانجا  طرحدانشگاه،  

هرکتدا  از  ،شتیهوژ پ یاوردلیل به پیشنهاد دفتر ارتباط با صنع  و تصمی  شتهمینبه  ؛سازددانشگاه فراه  می

عنوان کتارآموز تواننتد یت  دانشتجو را بتهدانشتگاهی میبرونهتای  مجتری طرحاعضای هیئ  علمی پژوهشی  

رغ  تصوی  ایتن موضتوع در شتورای پژوهشتی و اما علی کنند؛ای انجا  طرح پژوهشی معرفی و پذیرش درراست

عنوان دانشتجویی را بته  ،کدا  از مجریتان طترح پژوهشتیتاکنون هید  1397از تابستان    ،ها ابالغ آن به دانشکده

هتا فعتال د کیرتی کارآموزیانتد و ایتن ظرفیت  نیتز در بهبتوکردههای پژوهشی معرفی نکارآموز در انجا  طرح

 .اس شدهن

 آگاهی کارآموزی برای کارآموزان دانشگاههمایش پیش ۀبرگزاری ساالن

هتای هتا و تکنی ستازی روشامکتان پیاده  ،در کست  تجتار  مریتد  مغتن های  کارآموزی یکی از فرص   ۀدور

 بتا توجته بته اینکتهامتا  ؛دانشجویان اس زدن عالی  کار  حهای واقعی و مشده در دانشگاه در محیطفراگرفته

 .دارنداین دوره را نهای آگاهی الز  از ضرورت کارآموزی، ۀانجا  دوراز  پیشدانشجویان 

هر ستاله   ،ارتباط با صنع دفتر ارتباط با صنع  دانشگاه سیستان و بلولستان با همکاری انجمن دانشجویی  

را در اردیبهش  هتر آگاهی پیش ۀدور اند،هدر  کارآموزی را اخذ کرد  آن سال  برای دانشجویانی که در تابستان

دو  این همایش با توجته بته   ۀبرگزار شد. دور  1398این همایش در اردیبهش     ۀاولین دور  .کندسال برگزار می

 .شدبرگزار  1399صورت مجازی و در بهار حضور دانشجویان بهشیوع بیماری کرونا و عد 

نامته کارآموزی، ایمنی و مراحل ثب  و اخذ معرفی ۀبخش اهمی  و ضرورت دور 3یش در موضوعات این هما 

 .شودمیملی کارآموزی برگزار  ۀدانشگاه و سامان ۀدر سامان

 ۀ. شتناخ  مزایتای دورشتودمیکتارآموزی بترای دانشتجویان بتازگو    ۀنقتش دور  ،در بخش اول اهمیت  •

 مناس  را افزایش خواهد داد. ۀآنان در گذراندن ی  دور ۀانگیز  ،کارآموزی برای دانشجویان
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تعامل و حقوق کارآموز اس ، به دانشجویان اصول رعایت    ۀنحو  ،شامل ضروریات ایمنیدر بخش دو  که   •

 ۀان در دور. همننین حقوقی که دانشجویشودمیها، صنایع و کارخانجات یادآوری  موارد ایمنی در سازمان

هایی نامرتبط با کارآموزی به کارآموزان توستط درخواس   تا احتماالً  شودمیکارآموزی دارند توضیح داده  

 .نشودکارفرمایان تحمیل 

کید بتر أ، تجه  ارتباط بیشتر با مراکز صنعتیدرموزی  آلگونگی استراده از فرص  کاردر بخش سو  نیز   •

کتارآموزی دانشتگاه و  ۀنامته از ستامانملی کارآموزی، مراحتل اختذ معرفی  ۀهای ساماناستراده از ظرفی 

 .شودمیبیان نگارش گزارش کارآموزی  ۀو شیو ملی کارآموزی ۀسامان

 اقدامات آتی

گلستان خواهتد بتود. بتا   ۀکارآموزی در سامان  ۀتلری  سامان  ،ی کارآموزیها دورهازجمله اقدامات آتی درخصوص  

کارآموزی در دانشگاه سیستان و بلولستان و نتایج مناس  از روند انجتا    ۀاندازی سامانموف  راه  ۀتوجه به تجرب

در   ،دهنتدکتارآموزی انجتا  می  ۀکه روند فعلی که دانشجویان ازطری  سامان  اس شدهی  گرفته  مکارآموزی، تص

جتدابودن مراحتل اختذ واحتد آموزشتی در   ،ز اشکاالت موجود فعلتیسازی شود. یکی اسیست  گلستان پیاده

ستازی رونتد دریافت  اختذ کارآموزی است . بتا پیاده ۀها از ساماننامهکارآموزی از سیست  گلستان و اخذ معرفی

آموزشی و   مدیریهای موجود بین مشکل ناهماهنگی  ،موزی در سیست  گلستانآکار  ۀسامان با   نامه مطاب معرفی

قتادر بته اختذ در  کتارآموزی و   بیشتریدفتر ارتباط با صنع  نیز برطرف خواهد شد و دانشجویان با سهول   

 .بودها خواهند نامهمعرفی

های مرکز هدای  شغلی برای معرفی کارآموز به واحدهای پذیرنتده ازجمله اقدامات دیگر، استراده از ظرفی 

وزارت  ۀنامتز هدای  شغلی دانشگاه با موافقت  وزارت عتتف و در راستتای تراه خواهد بود. با توجه به آنکه مرک

های این از ظرفی  ،اس شدهاندازی  مین اجتماعی و زیر نظر دفتر ارتباط با صنع  راهأعتف با وزارت کار، رفاه و ت

 .کردی کارآموزی استراده ها دورهسازی توان برای کیریمرکز نیز می

و   عیمکاتبه و ارتبتاط بتا صتنا    یازطر   یکارآموز  یها دوره  یساماندهتوان به  مذکور می  ازجمله وظایف مرکز 

جه  دراستان و خارج از آن  عیها و صنا ارتباط مستمر با شرک و    کارآموزان  یابیجه  جا در  یدولت  یها دستگاه

اشاره کرد. تعداد کارآموزان متورد ورزی  کار  یمستعد برا  انیدانشجو  یو معرف  ازیمورد ن  یانسان  یروین  یازسنجین

رسانی خواهد شد تا دانشتجویان های آموزشی اطالعبه گروه  ،نیاز احصاشده از واحدهای مختلف توسط این مرکز 

. همننین پایش این واحدها توسط مرکز هتدای  کنندجه  گذراندن در  کارآموزی به این مراکز هدای  دررا  

های آتتی کارآموزی در این واحدها مناس  نباشد، در سال  ۀصورتی که کیری  دورشغلی انجا  خواهد شد تا در  

 کارآموزی حذف شوند. ۀاز لیس  مراکز معتبر برای دور
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 گیریبندی و نتیجهجمع

 .دنتکنمورد نیاز خود را در میان افراد جویتای کتار پیتدا نمی  هایمهارتکارفرمایان افراد دارای  در سالیان اخیر  

و ارزیتابی   شپترداز  ،های ارتباطی خالقیت  و ترکتر انتقتادیمهارت  ،گروهی  ی همنون کارهایمهارتوجود  عد 

 ۀآشنایی بتا محتیط کتار و توستع  .اس آموختگان  مذاکره و رهبری از مشکالت و معضالت اساسی دانش  ،ها ایده

 گتاهیو  اس برای دانشجویان بسیار محدود  کار، در زمان تحصیل در دانشگاه    الز  در محیط واقعی  هایمهارت

منجر به افزایش  که نهایتًا مورد نیاز بازار کار وجود ندارد هایمهارتهای دانشگاهی و موزشآارتباط منطقی بین 

 .اس شدهالتحصیالن دانشگاهی ارغفنرا بیکاری در 

مورد نیاز برای   هایمهارتپذیری و تربی  دانشجویان با  مسائلی همنون اشتغالهایی که به  دانشگاه  از طرفی

، بیشتتر از کننتدایجاد  الز     هایمهارتبرای آموزش  ساختار مناسبی را    کنند ومی  توجهپذیرفتن مشاغل آینده  

 .د گرف نبرای تحصیل قرار خواه متقاضیانها مورد توجه دانشگاه دیگر 

ها مورد بتازنگری کند که ساختار گذراندن درو  کارآموزی و کارورزی در دانشگاهیاین دالیل ایجا  م  همۀ

ی جه  بهبود کیری و کمّدرهای زیادی جدی واقع شود. دانشگاه سیستان و بلولستان نیز در سالیان اخیر تالش

تتوجهی اعضتای دانشتجویان، بی ۀعالقتدلیل عد ی کارآموزی انجا  داده اس . هرلند در بعضی موارد بهها دوره

 .اس شدهتصمیمات اخذشده، نتایج مورد نظر محق  ن برای هیئ  علمی و نبودن ضمان  اجرایی
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پذیری دانشجویان با  ها در اشتغالنقش دانشگاه ۀ جهت توسعدرراهکارهایی  ۀارائ

 تمرکز بر امکانات موجود

 آسیه قنبرپور 

 ران یو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیدانشگاه س وتر،یگروه کامپ اریاستاد

 سهیل زارع مطلق 

 ران یو بلوچستان، زاهدان، ا ستانیمعدن، دانشگاه س ی گروه مهندس اریاستاد

 چکیده 

شوود  اشوتغال مدیود لا ول محسوب می  کردهخصوص در جوامع تحصیلها بهترین دغدغهاشتغال یکی از مهم

ها نقش شود  در دنیای امروز الزم است دانشگاهتخصص و مهارت است و مهارت از علم، عمل و تجربه لا ل می

منظور رسوید  بوه ایون مهوم، تغییراتوی در   بوهکننودپذیری افراد ایدا  آموزی و اشتغالمهارت  ۀی در زمینمؤثر 

  در ایون اسوتهای آموزشی و کاربردی موردنیاز  اجرای فعالیت  ۀا اللاتی در شیو  ها وها، دستورالعملنامهآیین

پذیری دانشوجویا  پرداختوه شوده و راهکارهوایی آموزی و اشوتغالها در مهوارتمقاله، به تشریح نقش دانشوگاه

 ،ایون راهکارهوا   یکی از  ؛استشدهافراد و امکانات موجود ارائه  گیری از موقعیت،  این نقش با بهره  ۀجهت توسعدر

های مجازی در استداده از شبکه  ۀموردی، نتیج  ۀعنوا  یک مطالعهای مجازی است  بهاستداده از پتانسیل شبکه

 است گرفتهمورد بررسی قرار  ،های شغلیها در جذب موقعیتدانشگاه فردوسی مشهد و نقش این شبکه

 های نسل سوم گاهآموزی، اشتغال، کارآفرینی، دانشمهارتکلیدی:  هایهواژ

 مقدمه

مهارت به قابلیتی گدته » ای آر گاتر  تعریف براساسآید  شمار میمهارت تخصصی الزمۀ اشتغال افراد در جامعه به

مهوارت  ،دیگر بیانی« یا بهبا اطمینا  به نتیجه برسد  ،کمترین زما   رف لداقل مقدار انرژی و دربا  ِ  شود کهمی

 [ 1سازد ]شده عملی میهای ابتدایی الزم است که انجام کار را در شرایط تعیینتوانایی ۀشامل کلی

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

  :نویسنده مسئولghanbarpour@ece.usb.ac.ir 
 1400 شهریور 20: رشیپذ خیتار  1400 خرداد 16:  افتیدر خیتار
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های مهارت  بندی کرد دسته  2«های سازمانیمهارت»و    1«های فردیمهارت»توا  به دو گروه  ها را میمهارت

گروهوی   های سازمانی در بستر فضای تجمعی و کوارِکه مهارتدرلالی  ؛به شخص و تخصص اوستفردی وابسته

کند  البته تحوول زنودگی اجتمواعی بشور بوا تغییور تنوون سوبک زنودگی، بوروز فضوای مجوازی و بروز پیدا می

است  این دالیل های فردی و سازمانی را تا لد زیادی کمرنگ کردهآمیختگی کار و زندگی، مرز بین مهارتدرهم

هر دو مهارت فردی و مهارت  ۀدربرگیرندمطرح شود که   3«فردیۀ  توسع»ا طالح    ،های اخیر سبب شده در سال

 [ 3، 2] استسازمانی 

افزایش دانش، شناخت و آگاهی ها از طریق تقویت تخصص جهتدرهای آموزشی به فعالیت  4«آموزیمهارت»

ها و روابط بین گیریهای اجتماعی، تصمیمسطح سالمت رفتاری در فعالیت  یارتقا   تواند با شود که میاطالق می

[  در دنیوای اموروز، بهتورین 4د ]در مسیر مشخصی هدایت کنو  ،به هدف ا لی  ، شخص را در راه رسید یفرد

  ایون مهوم در نسول سووم از هسوتندها  و ا وولی، دانشوگاه   ورت علمیآموزی افراد بهمنظور مهارتها بهمکا 

کوارآفرینی و لول مبنوای  های نسل سوم، بر  دانشگاهکه  طوریهب  ؛استهای مدر  مورد توجه قرار گرفتهدانشگاه

 ۀو توسوع   در دانشگاه نسل سووم، آمووزک کوارآفرینیاندتعریف شدهیافته  مسائل جامعه با رویکرد علمی و نظام

گیری   بورای شوکل[5گیورد ]قرار میتوجه    علمی، مورد  ۀهر گروه و رشتو نیازهای    ها همسو با ویژگی  ها مهارت

هوای فعالیت  ۀتوسوع  آموختگوا ،پذیری دانشدر اشوتغال  آ مندی از مزایوا و مواهوب  هدانشگاه نسل سوم و بهر 

لوال    و آموزک عالی قرار گیورد  ها نهاد دانشگاهکال   های  در کانو  راهبردها و سیاست  بایستمیآموزی  مهارت

 هایی مواجه است:چالش، با استشده عنوا  ر یز درها آنکه این توسعه به دالیلی که برخی از آ 

مهندسوی کوامویوتر و   های دانشگاهی )همچو  رشتۀخی رشتهپویایی و تغییرپذیری مداوم نیاز جامعه در بر  •

 ؛فناوری اطالعات(

 ؛دروس مصوب و مراجع درسی پیشنهادی متناسب با توجه به نیازهای واقعی جامعه ۀنبود  برنامروزبه •

 ؛ها دانشگاهعلمی ت ئایستایی دانش کاربردی برخی از اعضای هی •

های آموزشی برای آموزک دانوش عملوی و کواربردی بوه ها و دورهبود  تجهیزات آزمایشگاهی، کارگاهناکافی •

 ؛دانشجویا 

های تحصویلی یوا وجوود مشوکالت متعودد در مصووب بسویاری از رشوته ۀدر برنام والدهای کارآموزی  نبود •

 ؛های اخیر خصوص در سالهای کارآموزی بهو مدید دوره مؤثر گذراند  

  و واقعی بین دانشگاه و  نعت مؤثر ارتباط  نبود •

 آشونایی بوا عدم  دلیلبوه  جدیود  نسل  دانشجویا   که  دهدمی  نشا   کاریابی  هایبنگاه  از طرف دیگر، اطالعات

 نتوای   از  هوم  اغلب  و  کنندمی  متناسب  شغلِ  یافتن  رف ِ  را  زیادی  زما   خود،  تحصیلی  ۀرشت  شغلی  هایفر ت

  ندارند کار رضایت

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. personal skills 

2. organizational skills 

3. personal development 

4. skill training 
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منظور پورورک آگواهی و توانمنودی بوهراهکارهوایی    ۀارائوشده، در این مقاله هدف ما  اشارهبا توجه به موارد  

بور مبتنیاسوت  ایون راهکارهوا  بودههوا  هوای آ متناسوب بوا مهارت  یهایاشتغال در شوغلدانشجویا  درجهت  

های نامههای آموزشوی و شویوهناموهسازی اطالعات و ا الح برخی آیینگیری از بهینههای تشویقی، بهرهلمایت

 سازی هستند پیادهقابلاجرایی بوده و با استداده از امکانات موجود 

طور مبسوط توضیح بهکارهای پیشنهادی  ایم  پس از آ ، راهموضون پرداخته  ۀپیشینا به بررسی  در ادامه، ابتد

مدیود از   ۀاسوتدادیکوی از ایون راهکارهوا،    ؛استشدهها بیا   داده شده و بسترها و ابزارهای الزم برای اجرای آ 

 ۀمطالعوآموختگا  است  اهمیت این راهکار بوا بررسوی یوک  منظور ارتقای در د اشتغال دانشبهفضای مجازی  

 است  گرفتهموردی در بخشی جداگانه مورد بررسی قرار 

 چهوار از یکی است وشده شناخته  المللیبین  کار  بازار  هایسیاست  در  اساسی  مدهوم  یک   ورتبه  پذیریاشتغال

آموختگا  برای جذب در بازار به میزا  آمادگی دانش  پذیریاشتغال[  6دهد ]می  شکل  را  اشتغال  راهبردی  ستو 

 اجتمواعی،-فرهنگوی روانشوناختی،-فوردی مختلوف زوایوای از پذیریاشوتغال بور  مؤثر  عوامل  شودکار گدته می

 اجتمواعی-انسوانی  ۀپدیود  هور   مانند  پذیریاشتغال  دیگر،عبارتبه  است؛  مطالعهقابل  فناورانه  و  سیاسی-اقتصادی

 [ 7] دارند نقش آ  ۀتوسع و تحریک در متعددی عوامل و است چندمتغیری و چندوجهی ایدیگری، پدیده

آموختگا  دانشگاهی دانش  از  در د  6 53وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تنها    1397طبق پیمایش سال  بر 

هوای گروه آموختگوا  بوه تدکیوکدر ود اشوتغال دانشاند   محسوب شوده   غیرشاغالشاغل بوده و مابقی جزو  

 است شدهداده( نشا  1در شکل ) ،پیمایش این براساس تحصیلی

شناسوایی  فوازی AHP هوایتکنیک از اسوتداده بوا   دانشوجویا   پذیریاشوتغال  بر   مؤثر   [، عوامل8]  ۀمقالدر  

 مطالعوات و خبرگوا  نظور  از اسوتداده بوا  دانشوجویا  پذیریاشوتغال بر  مؤثر  هایلدهؤم  این مقاله،  در  است شده

 نتوای   شوود می  بنودیاولویت  فوازی  AHP  مراتبیهلسلسو  تحلیول  از  اسوتداده  بوا   و  شوده  اسوتخرا   ایکتابخانه

 بیشوتری اهمیوت  معیارهوا   سوایر   بهنسبت  438 0وز     با   آموزشی«  »عوامل  معیار  که  دهدمی  نشا   آمدهدستهب

وز   بوا  فوردی« »عوامل معیار و دارد قرار دوم اولویت در 365 0 وز  با  اجتماعی«-فرهنگی »عوامل معیار  دارد

  استگرفته قرار سوم ۀرتب در 229 0
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وزارت علوم،    1397پیمایش سال   براساس های تحصیلیگروه  آموختگان به تفکیكدرصد اشتغال دانش  -1شکل 

 تحقیقات و فناوری 

است  نتای  لا ل از شدهپذیری دانشجویا  پرداخته  اشتغال[ به بررسی پیوند بین مدیریت دانش و  7]  ۀمقال

 وجود معنادار و مثبت ۀرابط  ،دانشجویا   پذیریاشتغال  و  فردی  دانش  مدیریت  بین  که  دهدمی  نشا   تحقیق  این

 و  پذیریاشوتغال  و  دانوش  مودیریت  متغیرهوای  کوه بوین  اسوت  آ   از  لاکی  پژوهش  نتای   سایر   همچنین   دارد

 دارد  وجود روابط معنادار تحصیلی پیشرفت و جنسیت سن، متغیرهای

  ایون اسوت «شوکاف مهوارتی»، موضوون پذیری بسیار لائز توجه استاشتغال  ۀنزمی  می که دراهیمدیکی از  

های مهارت[  9] استبازار کار  های موردنیاز درفرد و مهارت ۀشدکسبهای یا  مهارتمدهوم به معنای تداوت م

و رویکردی فعال در  ندکمهارتی را پر   شوند یک فرد بتواند شکافهایی هستند که باعث میپذیری مهارتاشتغال

 پذیریاشتغال هایمهارت ۀزمین در متعددی هایهای گذشته، مدلدر طول سالمواجهه با بازار کار داشته باشد  

جهوت ارتقوای تووا  درها، راهکارهوایی  توجهی از این مودلقابل  ۀمجموع[ با بررسی  10]  ۀمقالاند  در  شده  ارائه

کارآموزی، ایجاد  ۀدوربیشتر به  داد ِاهمیتتوا  به میها آ  ۀجملازکه است  شدهپذیری دانشجویا  ارائه  اشتغال

و  هوای دانشوجویی بوا لضوور کارفرمایوا همایشیابی بهتر کوارآموزی، برگوزاری بین استادا  برای مکا   ۀشبک

 های دانشگاهی اشاره کرد کارآفرینا  و همچنین ا الح در آزمو 

 افزایی و ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاهمهارت

کند  دانشجو بعد از عبور از مقطع سازی فرد برای رسید  به موفقیت شغلی ایدا میدر آمادهدانشگاه نقش مهمی  

های متناسب با عالقوه و توانوایی خوود آموادگی خواهود هارتفراگیری م  برایدلخواه،    ۀرشتدبیرستا  و انتخاب  

هوای های مرتبط با رشته، آموزک مهارتمهارت ۀدربارداد  به فرد آگاهی ۀوظیدداشت  در این وضعیت دانشگاه 

( مرالول و نقوش 2متناسب با خصو یات فرد را بر عهده دارد  شکل )  شغلِ  ۀدربارداد   آگاهیمتناسب با فرد و  
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دهد )راهکارهای پیشنهادی با رنگ آبی تیره نشا  می  راسازی دانشجویا  برای ورود به  نعت  در آماده  دانشگاه

 اند( نمایش داده شده

رهنمود دانشجو برای انتخاب گرایش
متناسب با استعداد و عالقه

آموزک، پژوهش و مهارت افزایی

آگاهی بخشی 
و ارتباط داد  دانشجو با  نعت

مشاوره به دانشجو توسط استاد راهنمای  
تحصیلی

آموزک دروس تخصصی

افزایش سطح مهارت های  تخصصی

آموزک ا ول پژوهش

ارتباط با دانش آموختگا  و استداده از 
پتانسیل آنها در  نعت

اعتمادسازی در ارتباط با  نعت

مشاوره به دانش آموخته و کارفرما جهت 
انتساب مناسب شغلی

 
 سازی دانشجو برای ورود به صنعتنقش دانشگاه در آماده   -2شکل 

آیود شمار میبهشخص  ۀ  بالقوهای    توانایی جزو ویژگیهای هر فرد با فرد دیگر متداوت استمهارتتوانایی و  

مورد عالقه و دلخواه، بخوش زیوادی از ایون توانوایی بوا   ۀرشتهوشمندانه و ورود به    ۀرشتکه با توجه به انتخاب  

ها مهمتورین های مختلف آ  رشته را خواهند داشت  این مهارتهای دانشگاهی، قابلیت تبدیل به مهارتآموزک

 د برای ورود به بازار اشتغال خواهند بود که باید به نحو مناسبی ارائه و جایابی شود دارایی فر 

 انتخابِ ۀزمینها را در آ ، مشاور استادا تحصیلی،  ۀرشتهای مرتبط با منظور آشنایی دانشجویا  با مهارتبه

متناسوب بوا مهوارت پیشونهادی، بوه  دروسوی ،بعود ۀمرللکند  در شا  کمک مینون مهارت متناسب با توانایی

هوای یکوی از چالش  ،در این مرللوهشود   ها آموزک داده میعملی مربوط به آ -دانشجویا  ارائه و دانش علمی

های دانشوگاهی یابد  پویایی بواالی برخوی رشوتهپذیری دانشجویا  بروز میاشتغالآموزک دانشگاهی در نیل به  

ها با دانش کاربردی روز و موردنیاز این رشته  استادا زمند همگامی مداوم  مهندسی و علوم( نیا -فنیخصوص  به)

راسوتا بوا تخصوص همخاص و جدید، همیشه    ۀزمینهایی پژوهش در یک  در چنین رشتهسدانه  أمتجامعه است   

دانش  یبه معنی ارتقا  ًالزومشود و این فرد میدانش علمی   یموردنیاز جامعه نیست  درواقع پژوهش موجب ارتقا 

دانوش کواربردی   یو بوه دنبوال آ  ارتقوا   اسوتادا منظور تقویوت دانوش کواربردی  بوه  رو؛ ازاینکاربردی نیست
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های مرتبط با علوم نوین شرکت ها و همایشهایی، در کارگاهچنین رشته استادا ِدانشجویا ، الزم است هر ساله 

[، 11این بورای معلموا  ]ازمرتبط آشنا شوند  چنین سیاستی پویش  افزارهای جدیدِافزارها و سختکرده و با نرم

است روز اجرا شده سازی با علوم کاربردیِمنظور همگامبه[ 13های علوم پزشکی ][ و اعضای دانشگاه12مدیرا  ]

 است بودهخدمت بر عملکرد این افراد ضمنهای توجه آموزکثیر قابلأتو نتای  آ  لاکی از 

ها هسوتیم   ونعت نیوز شواهد نقوش کمرنوگ دانشوگاه  بوا   دانشوجو  ایجاد ارتباط  و  بخشیاهیآگ  ۀمرللدر  

داند  شده میتمامخود را    ۀوظیدآموزد و در همین مرلله،  معمول دانشگاه مهارت موردنیاز را به دانشجو میطوربه

نویسی علمی، ارتبواط رزومه  های مختلف شغلی،التحصیلی در برابر انتخاباین در لالی است که فرد پس از فارغ

شود تا زما  زیادی بین های فردی از توانمندی الزم برخوردار نیست  این ضعف باعث میمهارت  ۀارائبا  نعت و  

و  هوای اجتمواعیسطح سوالمت رفتواری در فعالیتالتحصیلی و اشتغال فرد فا له بیدتد و منجر به کاهش فارغ

خود، تا ۀ گستردتواند با دانش و ارتباطات  که دانشگاه میلالیدر  ؛او شود  های روانی و اجتماعیآسیببسیاری از  

شوغلی، در انتخواب بور کموک بوه افوراد و پیشوگیری از سوردرگمی عالوهلد زیادی این فا له را کاهش داده و 

رای ایون منظوور، اسوتداده از های مختلف جامعه، نقش شایانی داشته باشد  بهوشمندانه و مناسب افراد در شغل

آموخته و کارفرما درجهت اعتمادسوازی و ایجواد ارتبواط های مجازی و همچنین مشاوره به دانشپتانسیل شبکه

 شود پیشنهاد می مؤثر 

تووا  ارتبواط می  ،تحصویلی  ۀرشوتآموختگوا  یوک  و دانش  استادا مجازی برای دانشجویا ،    ۀشبکبا ایجاد  

کار بهمشوغولهوای مختلوف ها و پروژهها در شوغلتعداد بسیاری از آ   که التماالً  را  بلیدانشگاه با دانشجویا  ق

هوای کواری های مختلوف، گروه، پروژهسیسأتتازههای توا  شرکتکار می پویا و زنده نگاه داشت  با این  ،هستند

های شوغلی و متقاضویا  آزاد شغلی را شناسایی کرده و یک ارتباط مجازی بین این موقعیت  هایرسیو کُتیمی  

بوه   ،خوود  یون علمویِعالقوه و ادای دِ  ۀواسطهب  ها عمومًاآموختگا  دانشگاهتجربه، دانش  براساسکار برقرار کرد   

اموا الزم اسوت کوه  ؛د داشتی را در این زمینه خواهنمؤثر های  سابق، همکاری  استادا دانشگاه محل تحصیل و  

ای، آموختگا  از خدمات مشاورهدانش ۀاستدادالتحصیال ، امکا  های فارغاین همکاری و ارتباط با تشکیل کانو 

سایر   پذیریِها در اشتغالآ   ۀبالقو ورت متقابل از پتانسیل  بهو    بدیا پیش توسعه  ازبیشعلمی و رفاهی دانشگاه  

 دانشجویا  استداده شود  

های شغلی مناسب و دانشجویا ، استداده از یک مرجع معتبور و رسومی ایجاد ارتباط بین موقعیت  ۀمرللدر  

و رهنمود یک فرد به سمت شغل مورتبط بوا توانوایی و  داد آگاهیباشد  در واقع   مؤثر تواند بسیار  دانشگاهی می

آید  در این راستا شمار میبهوری کاری منظور موفقیت فرد و افزایش بهرهبههای اولیه  ترین گاممهارت او، از مهم

پیشونهاد   تحصویلی  ۀدورخصووص در سوال آخور  بهتعیین یک استاد مشاور برای راهنمایی شوغلی دانشوجویا   

بوا  موؤثر دانشوجویا  و ارتبواط  هوای علمویهای فردی و مهارتتوانایی  نسبت به  آگاهید مشاور با  استا    شودمی

ی داشته باشود  ایون مشواوره مؤثر های شغلی مناسب و تواند تو یهمختلف، میسسات  ؤمها و  شرکت  ،ها سازما 

  بین  نعت و دانشوگاه لدوش شوودارتباطی    ۀرشتالتحصیلی دانشجویا  نیز ادامه یابد تا  تواند تا پس از فارغمی

https://www.hamshahrionline.ir/news/129878/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
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ها و نامووههووای تشووویقی، تصووحیح آیینها و لمایتسیاسووت ۀئوواارها بووا بورای ایوون منظووور الزم اسووت دانشووگاه

  کنندتوانمند به سمت این هدف مهم هموار  استادا ِفعلی، زمینه را برای هدایت  یها نامهشیوه

 موردی ۀبررسی نتایج حاصل از یك مطالع

و  استادا  بینخوبی از فر ت فضای مجازی برای پیوند بههایی است که جمله دانشگاهازدانشگاه فردوسی مشهد  

آموختگا  مهندسی کامویوتر دانشگاه فردوسی مشهد« است  گروه »دانشکردهدانشجویا  جدید و قدیم استداده  

اسوت  شدهمویوتر در فضای مجوازی ایجواد و دانشجویا  گروه مهندسی کا   استادا گروهی است که برای ارتباط  

دانشجویا  برای لدش ارتباط بین اعضوا   ۀعالقمهندسی کامویوتر در این گروه و    ۀرشت  استادا   ۀفعاالنمشارکت  

ندور برسود و بسویاری از  891، تعوداد اعضوای گوروه در مودت کوتواهی بوه سویسأتکه پس از    استباعث شده

یک گروه شوغلی  تر ازفراآموختگا  این رشته از دانشگاه را شامل شود  اگرچه این گروه، در ابتدا با اهدافی  دانش

، تعداد (3های ا لی گروه تبدیل شد  شکل )یابی به یکی از پیامهای متخصصاما پس از مدتی پیام ؛شدسیس  أت

که آنجاییازدهد  شده در این گروه را به تدکیک هر ماه برای سال جاری نشا  میارسالهای جذب متخصص  پیام

های ماهانوه، از تعداد پیام  ۀارائهای تکراری برای یافتن متخصص در شغلی خاص بسیار اندک بود، در  تعداد پیام

 است تکراری استداده نشده هایای برای شمارک و جداسازی پیامفیلتر جداگانه

 
 آموختگان مهندسی کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد در گروه مجازی دانش جذب متخصص  ۀ ماهانهای تعداد پیام  -3شکل 

پیوام در سوال اخیور، بورای پیوداکرد  متخصوص در  121دهد که ( نشا  می3شده در شکل )ارائههای  داده

ذکر است که در یک پیام ممکون اسوت بهالزماست   مهندسی کامویوتر ارائه شده  ۀرشتهای کاری مرتبط با  لوزه

ر از تعوداد شوده بورای اشوتغال بیشوتبنابراین تعداد افراد درخواست  ؛باشدشدهبیش از یک متخصص درخواست  

 است شده های گزارکپیام

یابی، کانالی با منظور های متخصصمحور مشابه در جذب پیام-های رشتهگیری این گروه و گروهپس از جهت

آموختگا  دانشگاه فردوسی مشهد« از سوی دانشوگاه موذکور های شغلی برای دانشخاص اشتغال با نام »فر ت
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یابی هوای متخصوصشود و با هودف ارسوال آگهیلف دانشگاهی را شامل میهای مختایجاد شد  این گروه رشته

 دهد این کانال در سال جاری را نشا  می ۀشدارسالهای ( تعداد پیام4) است  شکلشدهسیس أت

 
آموختگان دانشگاه فردوسی  شغلی برای دانش  هایدر کانال مجازی فرصت جذب متخصص  ۀماهانهای تعداد پیام  -4شکل 

 مشهد

پیوام در سوال اخیور، بورای پیوداکرد  متخصوص در  108دهد که می( نشا  4شده در شکل )ارائههای  داده

 است های مختلف دانشگاهی ارائه شدههای کاری مربوط با رشتهلوزه

ها ها با مضربی از تعوداد رشوتهتعداد پیامهای دانشگاهی و خاص،  اگرچه تصور بر این بود که با تجمیع رشته

کند  یکوی از دالیول ایون نمییید أت( این فرضیه را 4( و )3شده در شکل )ارائههای داده ۀمقایساما    ،افزایش یابد

های شود  در واقع ایون مقایسوه، برتوری سیسوتم( مربوط می3گروه مربوط به شکل )  بود مشارکتیموضون، به  

جملوه ازبود  گروه اول نیز  محلیدهد   خاص نشا  می  های متمرکز را در این موضونِبه سیستمنسبتمشارکتی  

ه پتانسویل کننود، در آینودخاص تحصویل می  ۀرشترود  افرادی که در یک  شمار میبهدالیل موفقیت این گروه  

بنوابراین در موضوون  ؛مشوابه خوود را خواهنود داشوت  ۀرشوتفر وت شوغلی بوه افورادی بوا    ۀارائبیشتری برای  

در   های عمومی خواهد بوود تر از گروهمؤثر   ،شده به تدکیک رشتهمحلی  های مجازیِپذیری، تشکیل گروهاشتغال

؛ آ  رشوته اسوت  اسوتادا خصووص  بهنیازمند لمایوت موداوم اعضوا    ایهای محلی و رشتهگروهمقابل، تشکیل  

روند  این مسوئله در موورد گوروه سرعت از بین میبههای مجازی گروه ،که اگر این لمایت کمرنگ شودطوریهب

شد  لضور کمشود  با  آموختگا  مهندسی کامویوتر دانشگاه فردوسی مشهد نیز تا لدی دیده میمجازی دانش

توجهی را شواهد قابولهوای شوغلی نیوز کواهش  پیامهای گذشته، تعداد  ماهدر این گروه در طی    ستادا او پیام  

متولیا  آ  وابسوته اسوت و ایون در لوالی   ۀفعاالنهایی به مشارکت  دیگر، پویایی چنین گروهعبارتبه؛  استبوده

مادی، در  ۀهزینایی بدو   رف هاست که چنین مشارکتی نیازمند  رف زما  و انرژی است  مشابه چنین گروه

ها بورای لضوور فعاالنوه در آ   ۀانگیز و    استادا اگر مشارکت    ؛ البتهاستتوسعه  قابلهای دانشگاهی  تمامی رشته

های تشوویقی از طورف دانشوگاه مستلزم وجود لمایت  ایها وجود داشته باشد  چنین انگیزهها و شبکهاین گروه
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برداری مدید از فضای مجازی درجهوت ارتقوای دانشگاه، شاهد بهره  ۀهوشمنداناست  امید است که با تصمیمات  

 آموختگا  باشیم اشتغال دانش

 گیرینتیجه

بر تکیهاست  این راهکارها با شدهپذیری دانشجویا  ارائه اشتغالجهت افزایش میزا  دردر این مقاله، راهکارهایی 

آموختگوانی سازی ارتباط بین  نعت و دانشگاه ازطریوق دانشو مستحکم  استادا افزایش سطح دانش کاربردی  

است  بررسی نتای  یک و اکنو  عضوی از  نعت هستند، پیشنهاد شده  اندکه پیش از این عضوی از دانشگاه بوده

دهد که استداده از چنین پتانسویلی، بوازار مینشا     ،استکار گرفتههر را بموردی که بخشی از این راهکا   ۀمطالع

گیوری از دهد  امید است که با انتخواب بهتورین راهکارهوا و بهرهای را در اختیار متخصصا  قرار میکار گسترده

آموختگا  برداشته شپذیری داندرجهت بهبود اشتغال  مؤثر   ها و افراد دانشگاهی، گامیامکانات و جایگاه دانشگاه

 شود 

 منابع
  یآموزمهوارت  انسوانی نیوروی توانمندسوازی در آمووزیمهوارت نقوش بررسی  س ندیرخانلو  م فتحی  ح م میرزامحمدی[ 1]

  122-103  (:2)1 ؛1391

 کندورانس نیسووم  یعلمو ئتیه یاعضا یالرفه ۀتوسع جهتدر مناسب لیبد یفرد ۀتوسع ۀبرنام  ر م ا یآهنچ  م  یکرم[  2]

  2017   یتیترب علوم  و یشناسروا   یمل

 یدولتو تیریمود محوور،پوروژه هوایسوازما  در فوردی ۀتوسع طرح از گیریبهره با انسانی منابع ۀتوسع   آ  پوریقل   و  یگیب[  3]

  32-15  (:1)8 ؛1395  ،(تیریمد  دانش)

 علووم و تیریمود ،یلسابدار  اقتصاد،  یالمللنیب  کندرانس  اشتغال،  و  ینیکارآفر  ،یآموزمهارت   م  آوایمظهر   س  زادهیسیع [  4]

  1393   یاجتماع 

  117-103  (:14)4 ؛1394  آموزیمهارت سوم، نسل  هایدانشگاه در آموزیمهارت  جایگاه  ر  یمهد[  5]
[6] Alibeigi A.H. Barani S. Employability of agricultural fields from the perspective of 

students, Cooperative. 2010; 21(2): 21-48. 
 ۀفصولنام  ،یمهندسو-یفنو  ا یدانشجو  یریپذبر اشتغال  یدانش فرد  تیرینقش مد   ه  یدهقیکالنتر ن  خاکوور      اسوندیق  [7]

  42-23 (:88)22؛ 1399  را یا یآموزک مهندس

 نیچهاردهم   AHPیفاز  یهاکیتکن  از  استداده  با  ا یدانشجو  یریپذاشتغال  بر  مؤثر  عوامل  ییشناسا   ا  یجندق   ک  زادهیعل[  8]

  1399   یدانشگاه  یهانظام در تیدیک نیتضم و  یابیارز کندرانس
[9] Clark H. A Comprehensive Framework for Measuring Skills Gaps and Determining Work 

Readiness. Employment Relations Today. 2013; 40(3): 1–11. 

 کشوور  یعوال  آمووزک  آموختگوا دانوش  یریپذاشتغال  یهامهارت  مدل  یطرال   ر  زادهمیلک   ن  شا یدرو   س م  یمیتسل[  10]

؛ 1398  یعوال آمووزک یدرسو ۀبرنامو مطالعوات ۀفصولنامدو ( تهورا   اسوتا   متوسوط  و  کوچک  یهابنگاه:  یمورد  ۀنمون)

10(19:) 7-39  
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خدمت ضومنهوای  الگووی اثربخشوی آموزک  ۀارائ   ف  ناظما ح     محمدداودی   ک  محمدخانی   ن  خورشیدی   ا  پور[ هاشمی11]

  754-745 (:90)19؛ 1399  شناختیعلوم روا  ۀمجلها،  ابتدایی آموزک و پرورک استا ۀ  دورمدیرا  

 یکویالکترون خودمتضومن آمووزک یهاهدور یدرس ۀبرنام یاثربخش سنجش ۀپرسشنام هنجاریابی و  طرالی   طالبی س[  12]

  105-91  (:4)9؛ 1397  آموزشی  مدیریت در نو  رهیافتی ،یآموزش یرا مد

 یمجر مراکز یرا مد خدمتضمن یهاآموزک بهبود در مؤثر عوامل ییشناسا  ی زادهمهرعلی  م  پورلسین   ر ن س  علوی[  13]

؛ 1399  علوم بهداشتی جهاد دانشوگاهی ۀپژوهشکد یۀ  نشریدیک ۀمطالع کی ی؛پزشک علوم یالرفه و  یمهارت  یهاآموزک

20(1:)  16-29  


