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شناسایی شایستگی های جوانان روستایی در زمینه كسب و كارهای 

صنایع دستی شهرستان ورامین
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1.استادیار دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران
2.دانش آموخته كارشناسی ارشد دانشكده كارآفرینی دانشگاه تهران

3.دانشجوی دكتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه شهید بهشتی

چكیده
آموزههای توسعه روستایی در كشورهای مختلف جهان، در چند دهه ی گذشته نشان می      دهند كه توسعه ی  روستایی تنها 
با تزریق سرمایه و فناوری محقق نمی شود، بلكه عاملهای زیادی در این زمینه نقش ایفا می كنند. یكی از این عاملها توجه به 
باالبردن شایستگی ها و قابلیت های ساكنان روستا می باشد. این تحقیق، از نظر دیدمان جزو پژوهش های كیفی است و از نوع 
بررسی  موردی است كه با توجه به روش نمونه گیری هدفمند از 10 نفر از كارآفرینان نوپای روستایی در حوزه ی صنایع دستی 
وكارهای  كسب  ی  زمینه   در  روستایی  جوانان  های  شایستگی  شناسایی  هدف  با  تحقیق  است.  انجام شده  ورامین  شهر  در 
صنایع دستی انجام گرفت و در نتیجه 23 مقوله كلی استخراج شدند كه در سه بعد دانش، نگرش و مهارت دسته بندی شدند. 
نتیجه ی تحقیق نشان داد كه در زمینه ی آموزش شایستگی  ها به جوانان روستایی باید به شرایط زمینه ی كاری و حوزه ی 
كسب وكار و شرایط ویژه ی روستا توجه نمود و با در نظر داشتن آن شرایط هدف های دوره های آموزشی را سامان داد. در همین 
زمینه موردهایی چون فعالیت با منبع های محدود، خالقیت و تنوع در تولید، آگاهی از اهمیت وجود میراث فرهنگی و عالقه ی 
اولیه و مشخص بودن مسیر شغلی از مهم ترین موردهای بیان شده توسط مصاحبه شوندگان بودند كه نشان دهنده ی ضرورت 

طراحی و اجرای دوره های بومی آموزش كارآفرینی می باشند.
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مقدمه
توسـعه،  كالن  هدف هـای  از  یكـی  كشـورها  بیشـتر  در 
امـروزه  اسـت.  شـغلی  فعالیت هـا  توسـعه  و  بیـكاری  كاهـش 
مبحـث اشـتغال تنهـا یـک بحـث اقتصـادی یـا مربـوط بـه یک 
كشـور خـاص نیسـت، بلكـه بـه طـور كلـی همـه ی كشـورها بـه 
نوعـی بـا چالـش بیـكاری دسـت بـه گریبـان هسـتند و ابعـاد 
امـور  جملـه  از  كشـورها   هـای  بخـش  همـه ی  چالـش،  ایـن 
فرهنگـی، اجتماعـی، اقتصـادی و حتـی سیاسـی و امنیتـی را 
متأثر سـاخته اسـت )حیـدری مكـرر و محبـی، 1391(. از این 
رو امـروزه، در همـه كشـورها ایجـاد و تقویـت كارآفرینـی كـم 
و بیـش مـورد تأكیـد بـوده و دیـدگاه هـا و روش هـای مختلفـی 
بـرای ارتقـای آن ارایـه شـده اسـت كـه بـر حسـب شـرایط هـر 
كشـور می تـوان از آنهـا بهـره گرفـت )سـوبل و كینـگ، 2008(.
در كشـورهای در حـال توسـعه از جملـه ایـران، اصلی ترین 
آنـان  و  دارد  قـرار  روسـتاییان  اختیـار  در  كسـب وكارها 
خـود  كشـورهای  اقتصـاد  در  نقـش  ایفاكننـدگان  اصلی تریـن 
هسـتند )پـوزا، 2007(. بـا این حـال، اغلـب آنـان ویژگیهایـی 
برابـر  در  ثبـات  و  انعطاف ناپذیـری  درون گرایـی،  ماننـد 
بـه  نوردویسـت، 2001(.  را دارنـد )هـال، ملیـن،  دگرگونیهـا 
فعالیت هـای  قالـب  در  خطرپذیـری  بـه  مایـل  دلیـل  همیـن 
دارای  اغلـب  و   )2002 )جوهانیسـون،  نیسـتند  كارآفرینـی 
شـیوه ی زندگی سنتی بازدارنده و معیشـتی  اند كه بازدارنده ی 
نـوآوری، خالقیـت و كارآفرینی می شـود )هابرشـون، 2006(. 
ارتقـای  در  كارآفرینانـه  كسـب وكارهای  نقـش  امـروزه 
فعالیت هـای اقتصـادی جامعههـا بـا افزایـش نـرخ اشـتغال  و 
تولیـد كاالهـا و خدمـات جدیـد مورد توافـق قرار گرفته اسـت. 
از سـویی ارتقـا ی هرچـه بیشـتر اقتصـاد روسـتایی بـه عنـوان 
اساسـی ترین عنصـر در توسـعه روسـتایی بـه شـمار مـی رود، 
كار  بـدون  روسـتایی،  جامعـه  بقـای  و  اسـتقرار  بـه  طوری كـه 
مولـد و سـودآور بـرای سـاكنان غیرممكـن اسـت )عبدالـه زاده 
و همـكاران، 1393(. راه انـدازی و اداره یـک واحـد اقتصـادی 
فعـال در روسـتاها نیازمنـد آشـنایی بـا طیـف گسـتردهای از 
دانش هـا و مهارت هاسـت كـه در این زمینه، جوانان روسـتایی 
سجاسـی  و  )افتخـاری  دارنـد  كمتـری  مهـارت  سـطح  اغلـب 
آموزش هـای  بـه  نیـاز  دلیـل  همیـن  بـه   .)1392 قیـداری، 
موردنیـاز بـرای راه انـدازی كسـب و كار امروزه بیشـتر احسـاس 
در  حتـی  می توانسـتند  افـراد  گذشـته  در  زیـرا  می شـود. 

آموزشـی  دوره هـای  گذرانـدن  بـدون  روسـتایی  محیط هـای 
عمومـی و خـاص و تنهـا بـا تأكیـد بـر دانـش بومـی موجـود در 
 .)1393 )صیدایـی،  باشـند  داشـته  كارآفرینـی  نواحـی  ایـن 
ولـی بـه دلیل متفاوت بـودن زمینه هـای كارآفرینی در شـرایط 
امـروزی با گذشـته، ضـرورت آموزش شایسـتگی هـای مرتبط 

می كنـد.  پرهیزناپذیـر  را  كسـب و كارها  بـا 
روسـتاها بـا وجـود برخـورداری از نعمت هـای طبیعـی، از 
امكانـات مناسـب اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگـی بی بهره اند 
می رونـد.  به شـمار  محـروم  منطقـه ای  از  معمـول  گونـه ای  و 
گسـترده ی  سـبب  مهاجرت هـای  زندگـی   از  محرومیـت 
بهتـر   زندگـی  و  جسـتجوی  كار  بـرای   شـهرها   روسـتاییان  بـه 
و  كـم  وضعیـت  ایـن   .)1993 )تووالف هـوون،  می شـود 
بـرای نمونـه،  نیـز جایـگاه دارد.  ایـران  بیـش در روسـتاهای 
سرشـماری های صـورت گرفتـه در كشـور نشـان می دهـد؛ در 
بیـن علـل مهاجرت، جسـتجوی كار و انتقال شـغلی بیشـترین 
رشـد  نـرخ  میانگیـن  دیگـر  سـوی  از  اسـت،  داشـته  را  وزن 
گذشـته  سـال های  طـول  در  روسـتایی  مناطـق  در  جمعیـت 
جامعـه  شـاغالن  جمعیـت  بـه  مربـوط  آمـار  و  بـوده  منفـی 
روسـتایی نشـان می دهـد در 55 سـال گذشـته، برخالف رشـد 
بسـیار زیـاد جمعیـت كشـور تنهـا 2 میلیـون نفـر بـه جمعیـت 
شـاغالن روسـتایی اضافه شـده اسـت و نرخ بیكاری روسـتایی 
از 12/5 درصـد درسـال 1386 بـه 17/7 درصـد در سـال 1390 

ایـران، 1391(. رسـیده اسـت )مركـز آمـار 
اقصـادی،  تنـوع  در  كاسـتی  آن  دلیل هـای  جملـه  از  كـه 
نبـود نـگاه كارآفرینـی و هماننـد آن اسـت. در نتیجـه هـر روز 
فاصلـه  افزایـش  راهبـردی  بـا چالش هـای  مناطـق روسـتایی 
توسـعه ای بیـن شـهر و روسـتا )كمبـود منابـع انسـان سـاخت، 
افزایـش  فقـر،  پاییـن،  وری  بهـره  كـم،  درآمـد  بیـكاری، 
مهاجـرت روسـتایی، پس رفت هـای زیسـت محیطـی روبهـرو 
هـای  چالـش  از  مـوارد  ایـن   .)1384 )هزارجریبـی،  هسـتند 
مهـم پایـداری سـكونت گاه های روسـتایی اسـت. بـا عنایت به 
ایـن چالـش هـا در جامعههای روسـتایی، افراد موفـق در مقام 
كارآفریـن، مـی تواننـد عاملهـا و نهادههـای مختلـف تولیـد را 
گـرد آورنـد و با تالش و كوشـش های خالقانـه، فعالیت ها را به 
سـوی موفقیـت سـوق دهند. بدیهی اسـت كـه انگیـزه فعالیت 
هـای كارآفرینـی سـودآوری شـخصی اسـت، اما ایجـاد فضای 
مناسـب بـرای كارآفرینـی در سـطح محلـی )روسـتا(، منافـع 
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منطقـه ای و ملـی را نیـز بـه دنبـال دارد )سـبكبار و همكاران، 
1390(. ایـن شـرایط را در شهرسـتان ورامیـن نیـز مـی تـوان 
در كاهـش شـمار روسـتاهای دارای سـكنه و هم چنیـن میزان 

مهاجـرت و سـطح بیـكاری روسـتایی مشـاهده كـرد.
در ایـن ارتبـاط تنـوع بخشـی بـه فعالیـت هـای اقتصـادی 
روسـتا بـر پایه توان منـدی و ظرفیت هـای موجود و شناسـایی 
در  جـوان  قشـر  ویـژه  بـه  روسـتاییان  شایسـتگی  تقویـت  و 
توسـعه ی  تقویت كننـده ی  می توانـد  ورامیـن  شهرسـتان 
از جملـه صنایـع  باشـد. صنایـع دسـتی  روسـتاها  اقتصـادی 
بـا قدمـت طوالنـی در مناطـق روسـتایی هسـتند. از آنجایـی 
كـه روسـتاییان بـه صـورت نسـبی وقـت آزاد زیـادی )بهویـژه 
از  بـه صـورت فصلـی( در اختیـار دارنـد، اغلـب در زمینـه ای 
این گونـه صنایـع وارد می شـوند. مـواد اولیه مورد نیـاز صنایع 
دسـتی، بـه وفـور در مناطـق روسـتایی موجـود اسـت، ضمـن 
آنكـه نیازمنـد دانـش بسـیارخاص یـا فنـاوری سـطح باالیـی 
بـرای  نیـز  مناسـبی  اشـتغال  زمینـه  صنایـع،  ایـن  نیسـت. 
جوانـان بـه ویـژه زنـان )بـه عنـوان قشـر عظیمـی از جمعیـت 

میآیـد. بهشـمار  روسـتایی( 
تـا  اسـت  بـرآن  سـعی  تحقیـق  ایـن  در  دلیـل  همیـن  بـه 
زمینـه ی   در  روسـتایی  جوانـان  بـرای  الزم  شایسـتگی های 
شـود.  اسـتخراج  دسـتی  صنایـع  كسـب وكارهای  راه انـدازی 
كـه  میشـود  مطـرح  صـورت  بدیـن  تحقیـق  مسـئله  لـذا 
شهرسـتان  روسـتایی  جوانـان  مورد نیـاز  شایسـتگی های 
ورامیـن بـرای راه اندازی كسـب و كار در حوزه ی صنایع دسـتی 

؟  چیسـت
شایسـتگی مجموعـه ای از رفتارهـا، مهارت هـا، دانش هـا، 
نگرش هـا و ویژگی هـای شـخصیتی اسـت كه بیشـترین ارتباط 
در   .)2002 )سـی نوت،  دارنـد  موفقیت آمیـز  عملكـرد  بـا  را 
فكـری  شـامل  را  شایسـتگی ها  شایسـتگی ها،  دسـته بندی 
و  فرآیندهـا  درك  اطالعـات،  مدیریـت  نارسـاییها،  )حـل 
سـامانه ها، اسـتقالل و مسـؤلیت(، پایـه )توانایـی خوانـدن و 
نوشـتن، اسـتفاده و تفسـیر نمادهـا و فرمول هـای ریاضـی(، 
فنـی )دانـش ابـزار و عملكـرد ماشـین آلها، ابـزار و روش هـای 
كار(، رفتـاری )ظرفیـت بـرای بیـان لفظـی خـود و تعامـل بـا 
بـه  را  شایسـتگی  آكسـفورد،  فرهنـگ  می داننـد.  همـكاران( 
وظیفـه  یـك  انجـام دادن  ظرفیـت  و  توانایـی  قـدرت،  عنـوان 

می كنـد. تعریـف 

بـه  نتیجـه ی  عنـوان  بـه  را  شایسـتگی  بعضـی  همچنیـن 
)ِكیـو،  می داننـد  مناسـب  به طـور  مهـارت  و  دانـش  كاربـردن 
1993(. مؤسسـه  ی نشـنال پارك سـرویس امپلویز، شایستگی 
را مجموعـه ای از دانـش، مهـارت و توانایی هـا در یـك شـغل 
خـاص می دانـد كـه بـه شـخص اجـازه می دهـد بـه موفقیت در 

انجـام وظایـف دسـت یابـد )پرهیـزگار، 2010(. 
بـه بـاور بیـرد )2002( سـه الیـه ی اصلـی شایسـتگی هـای 
كارآفرینانـه عبارت انـد از: انگیـزه هـا و ویژگی هـا، نقش هـای 
اجتماعـی و خویشـتن پنـداری و رفتارهـا، دانـش و مهـارت 
هـا. انگیـزه هــا و ویژگـی هــا عمیق تــرین الیه ی شایسـتگی 
هـا را تشـكیل مـی دهنـد كـه در ناخـودآگاه ذهـن قـرار داشـته 
و مشـاهده ی عینـی و دقیـق آنـان  بـه شـدت دشـوار اسـت. 
ایـن ویژگـی هـا مبتنی بر شـخصیت افراد بـوده و امـكان تغییر 
آنـان در كوتـاه مـدت غیرممكن می باشـد. الیـه ی »نقش های 
اجتماعـی و خویشـتن پنـداری هـا« در خـودآگاه ذهـن قـرار 
از رفتارهـای  فـردی منتـج  بیـن  ادراك هـای  داشـته و شـامل 
اجتماعـی اسـت. بایـد یـادآوری كـرد كه شایسـتگی هـای این 
الیـه درخـالل زمـان و بـا گرایـش آگاهانـه ی افـراد قابـل تغییر 
و بهبـود هسـتند. الیـه ی »رفتارهـا، دانــش، و مهـارت هـا« 
نیزقابــل مشـاهده تریـن و قابـل تغییرترین سـطح شایسـتگی 

هاسـت )عزیـزی و همـكاران، 1392(.
كـه  باورنـد  ایـن  بـر   )2005( همـكاران  و  دیكسـون 
موردنیـاز  صفـات  مجموعـه  بـه  كارآفرینانـه  شایسـتگی های 
اشـاره  پایـدار  و  موفقیت آمیـز  كارآفرینـی  بـرای  كارآفریـن 
را در هشـت خوشـه  كارآفرینانـه  آنـان شایسـتگی های  دارد. 
شایسـتگی بـه شـرح زیـر شناسـایی كردنـد: رهبـری گروهـی، 
مهارت هـای ارتباطـی، قابلیـت اعتماد، مهارت های سـازمانی 
و برنامه ریـزی، مهارت هـای پایـه ای كسـب وكار، مهارت هـای 

خالقیـت. و  شـخصی  ویژگی هـای  مسـئله،  حـل 
  بـا بـررسى تعریفهـای شایسـتگی، مشـخص می شـود كه 
یـك تعریـف واحـد درمـورد شایسـتگی وجـود نـدارد )كـرمى، 
1386(. بـا ایـن وجـود در بیـن تعریف هـای مختلـف می تـوان 
ابعـاد مشـترک و پرتكـراری را یافت كه شـامل دانش، مهارت و 
توانایـی هسـتند. فرآیند توسـعه دانـش و آگاهیهـای نظری به 
گونـه معمـول، از راه تحصیـل در سـطوح دانشـگاهی بهدسـت 
میآیـد. توسـعه دانـش و آگاهیهـا، زیربنـای توسـعه ی مهـارت 
هـا و نگـرش به شـمار می آیـد و بـه تنهایـی و بـه خـودی خـود، 
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تأثیـر چندانـی در توسـعه ی شایسـتگی های مدیریتـی نـدارد 
)مومنـی، 1390(. دانـش و آگاهـی، بـه عنـوان یـك بعـد اصلی 
اسـت  شـده  تأكیـد  شایسـتگی  مختلـف  چارچوب هـای  در 
دانـش در  كاربـرد  تكـرار  راه  از  مهـارت  )بویاتزیـس، 2008(. 
توسـعه ی  می یابـد.  توسـعه  و  آمـده  به دسـت  واقعـی  محیـط 
مهـارت، بـه بهبـود كیفیـت عملكـرد منجـر می شـود )مومنی، 

.)1390
كـه  مـی آورد  پدیـد  را  گسـترده  و  پایـدار  ویژگـی  توانایـی 
مشـاغل  در  عملكـرد  بیشـینه  و  دسـتیابی  بـرای  را  شـخص 
فیزیكـی و فكـری مقیـد می سـازد. درواقـع توانایـی و مهارت، 
كـه مهـارت  ایـن اسـت  آنهـا در  تفـاوت  و  بـوده  همسـان هـم 
ظرفیتـی خـاص بـرای انجـام فیزیكـی كارهاسـت. امـا توانایی 
می سـازد.  مشـخص  را  فكـری  كارهـای  انجـام  ظرفیـت 
ابعـاد  از  یكـی  عنـوان  بـه  همـواره  نیـز  آموزههـا  و  مهارت هـا 
اصلـی چارچوب های شایسـتگی شناسـایی شـده اند )سـنگی، 
2007؛ میچل مـور و رولـی، 2010؛ بیـرد، 2002(. نگـرش نیـز 

تصویـر ذهنـی انسـان از جهـان و پیرامـون آن اسـت.
نگـرش كارآفرینانـه را می تـوان به صـورت جهت گیری های 
و  آینـده  در  ارزش افـزا  فعالیت هـای  سـوی  بـه  شـخصی 
خوداسـتخدامی در كسـب وكارهای كوچـك تعریف كـرد )بورگر 
و ماهادیـا، 2005(. درواقـع نگـرش كارآفرینانه، فـرد را درگیر 
كارآفرینـی كـرده و جدا كننـده ی كارآفرینـان از غیركارآفرینان 
خویشـتن  و  نگرش هـا   .)2007 جـردان،  و  )لیندسـی  اسـت 
بـه  شایسـتگی  حـوزه ی  پژوهش هـای  اغلـب  در  پنداری هـا 
عنـوان یكـی از ابعـاد اصلـی شایسـتگی دسـته بندی شـده اند 

 .)2007 )سـنگی، 
عزیـزی و همـكاران )1392(، در تحقیـق خـود پنج خوشـه 
بیـان  زیـر  شـرح  بـه  را  كارآفرینانـه  شایسـتگی های  از  اصلـی 
كردنـد: دانـش و آگاهی هـا، مهارت هـا و تجربه هـا، شایسـتگی 
خویشـتن پنداری ها،  و  نگرش هـا  شـخصی،  ویژگی هـای  و 
بـر   ،)1391( همـكاران  و  رضایـی  اخالقیـات.  و  ارزش هـا 
قرارگرفتـه مهارت هـا  تأییـد  پایهـی داده هـای میدانـی مـورد 
كردنـد:  بیـان  زیـر  شـرح  بـه  را  كارآفرینـی  شایسـتگی های  و 
دانـش كارآفرینـی، مهارت هـای عمومـی، قوانیـن و مقـررات، 
شایسـتگی های شـغلی، تدوین طرح كسـب وكار و مهارت های 

مدیریتـی. 
همچنیـن، كمیسـیون آمـوزش اروپـا )2012(، در گـزارش 

خـود هـدف نهایـی آمـوزش كارآفرینـی را در سـه بعـد نگرش، 
دانـش و مهـارت بیـان می كنـد.

زمینهـی  در  گرفتـه  صـورت  پژوهش هـای  بـه  نگاهـی  بـا 
شایسـتگی های كارآفرینانـه می تـوان گفـت، بـا وجـود اینكـه 
متفاوتـی  جنبه هـای  از  را  موضـوع  بررسـیها  ایـن  از  یـك  هـر 
بررسـی كرده انـد، اما اغلـب آنها ابعاد اساسـی شایسـتگی ها را 
ازجملـه دانـش، مهارت هـا و نگرش، بـه عنوان سرشـاخه های 
اصلـی بـرای تعریـف شـاخص های شایسـتگی های كارآفرینانه 
در  تحقیـق  ایـن  در  منظـور  بدیـن  داده انـد.  قـرار  مدنظـر 
طبقه بنـدی مقوله هـا و ارایـه نتایـج از ایـن سـاختار اسـتفاده 

شـده اسـت.

روش شناسی
ایــن تحقیــق بخشــی كیفــی حاصل از یــک تحقیــق آمیخته 
اســت كــه انجــام شــده اســت. زمانی كــه اســتفاده از پژوهــش 
كّمــی یــا كیفــی به تنهایــی بــرای درک مشــكل ناكافــی باشــد، 
اســتفاده از روش هــای آمیختــه مناســب اســت. بــه دلیــل 
نارســایی های ذاتــی هــر كــدام از دیدمان هــا، اســتفاده از 
ــش  ــد. پژوه ــی نباش ــت كاف ــن اس ــی، ممك ــدام به تنهای ــر ك ه
كّمــی بــه طــور مناســب داســتان ها و منظــور افــراد را بررســی 
ــای  ــد دیدگاه ه ــق نمی توان ــور عمی ــه ط ــه ب ــا اینك ــد ی نمی كن
ــم  ــه تعمی ــادر ب ــز ق ــی نی ــش كیف ــد. پژوه ــال كن ــراد را دنب اف
نتیجه هــای گروهــی كوچــک بــه گروه هــای بــزرگ نیســت 
دقیقــًا  را  می كننــد  درک  مــردم  عمــوم  آنچــه  نمی توانــد  و 

ــنجد.  بس
ایـن تحقیـق، از نظـر دیدمـان )پاردایم( جـزو پژوهش های 
از روش  بـا اسـتفاده  از نظـر هـدف كاربـردی و  كیفـی اسـت، 
انجـام  مـوردی،  بررسـی  و  نیمه سـاختارمند  مصاحبـه ی 
از متداول تریـن  شـده اسـت. رویكـرد بررسـی مـوردی یكـی 
بیشـتر  مـی رود.  شـمار  بـه  كیفـی  تحقیـق  راهبرد هـای 
بـه  قـادر  بـاز،  بررسـی  فرصـت  علـت  بـه  مـوردی  تحقیقـات 
اسـتخراج روش هـای اسـتقرایی پژوهـش می شـوند كـه هـدف 
آن نظریه سـازی و ایجـاد فرضیـه و نـه تنهـا آزمـون آن اسـت. 
ایـن تحقیـق درمـورد كارآفرینـان روسـتایی نوپـا در حـوزه ی 

اسـت.  شـده  انجـام  ورامیـن  شهرسـتان  در  صنایع دسـتی 
كـه  شـد  انتخـاب  دلیـل  ایـن  بـه  ورامیـن  شهرسـتان 
بـه  و  هسـتند  متمركـز  آن  در  متعـددی  دسـتی  صنعت هـای 

شناسایی شایستگی های جوانان ...
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دلیـل نزدیكـی به تهـران بسـیاری از ایـن صنعت گـران ترجیح 
كـه  ایـن  دلیـل  بـه  شـوند.  سـاكن  منطقـه  ایـن  در  می دهنـد 
تحقیـق از یـک مسـئله بـا اجـزای اصلـی و واحدهـای فرعـی 
جزء نگـر  تک مـوردی  تحقیقـات  جملـه  از  تشكیل شـده، 
اندكـی  بررسـی های  تاكنـون  اینكـه  بـه  توجـه  بـا  می باشـد. 
راجـع بـه شایسـتگی های جوانـان روسـتایی و صنایـع دسـتی 
در كشـور انجام شـده، بنابه ضرورت اسـتفاده از روش بررسـی 
مـوردی نسـبت به دیگـر روش هـا در اولویت قرار گرفته اسـت.
ــه  ــد ك ــا بودن ــان نوپ ــق كارآفرین ــن تحقی ــاری ای ــه آم جامع
در حــوزه ی صنایــع دســتی در شــهر ورامیــن فعالیــت دارنــد. 
افــراد موردبررســی بــا اســتفاده از روش نمونه گیــری هدفمنــد 
انتخــاب شــدند كــه پــس از مصاحبــه بــا 8 نفــر از كارآفرینــان به 
علــت اینكــه داده هــا تكــراری بــود )مرحلــه ی اشــباع(، جهــت 
اطمینــان از تكــراری بــودن داده هــا، دو مصاحبــه دیگــر انجــام 
شــد. در طــی مصاحبــه بــا مخاطبــان، بــرای باالبــردن اعتمــاد 
و قابلیــت انتقــال یافته هــا، بــه برقــراری تمــاس پــی در پــی و 

ارایــه ی اطالعــات بــا مصاحبه شــوندگان اقــدام شــد.
تأیید پذیــری بــا بازنگــری قســمت های ابــزار پژوهشــی 
توســط مشــاركت كنندگان و ناظرهــا صــورت گرفــت و نظرهــای 
اصالحــی در طــی مرحله هــای تحقیــق اعمــال شــدند. از 
راه رویكــرد شایســتگی ها ایــن قابلیــت وجــود دارد تــا بــا 
ــس  ــان پ ــت كارآفرین ــی موفقی ــای اصل ــه عامل ه ــت یابی ب دس
از اولویت بنــدی آنــان بــا مشــاركت فراگیــران، شایســتگی های 
اساســی عامل هــای كارآفرینــی را شناســایی و ارایــه كــرد. بــه 
منظــور تجزیــه و تحلیــل داده هــا، در آغــاز همــه ی گفتگو هــای 
ضبط شــده )بــا كســب اجــازه از مشــاركت كنندگان( بــه متــون 
نوشــتاری تبدیــل شــدند. ســپس، همــه ی یادداشــت های 
میدانــی و نوارهــای پیاده شــده مــورد بازبینــی قــرار گرفتنــد. 
ــرر  ــرور مك ــا م ــه ب ــد ك ــعی كردن ــه س ــن مرحل ــان در ای محقق
گرد آوری شــده  بــه داده هــای  نســبت  كلــی  دیــد  داده هــا، 

به دســت آورنــد. 
در مرحلــه ی بعــدی، بــا اســتفاده از راهبــرد جملــه بــه 
جملــه، عبارت هــای مهــم و مرتبــط بــا موضــوع پژوهــش 
بــا  تحقیــق  ایــن  در  اطالعــات  تحلیــل  شــدند.  مشــخص 
اســتفاده از روش تحلیــل مقایســه ای مــداوم یــا كدگــذاری بــاز 
ــه ی اول، و در كدگــذاری  و محــوری صــورت گرفــت. در مرحل
كلیــدی  نــكات  آغــاز  در  اطالعــات  جز به جز كــردن  بــا  بــاز 

بــه آنهــا كــد اختصــاص داده  داده هــا اســتخراج شــدند و 
ــك  ــه ی ــاره ب ــه اش ــی ك ــپس موردهای ــاز( س ــذاری ب ــد )كدگ ش
ــك  ــتند؛ ی ــده  داش ــترك از پدی ــاص و مش ــوع خ ــا موض ــه ی جنب
عنــوان )مفهــوم( بــه خــود گرفتنــد. چنــد مفهــوم یــك مولفــه 
ــه  ــد مولف ــا چن ــك ی ــرای ی ــكیل داده و ب ــوری( را تش ــد مح )ك
ــای  ــدول 1 ویژگی ه ــد. در ج ــن ش ــه( تعیی ــه )طبق ــك مقول ی
ــق  ــن تحقی ــت. در ای ــده اس ــخص ش ــق مش ــای تحقی نمونه ه
فقــط بــه منظــور فراهم كــردن شــناخت كلــی از جامعــه آمــاری 

ــد. ــرار گرفتن ــی ق ــورد ارزیاب ــا م ــی از ویژگی ه برخ

بحث و نتیجه گیری
از  ناشی  گواهان  آغاز  در  مصاحبه ها،  محتوای  تحلیل  در 
در  گواهان  استخراج  شدند.  استخراج  مصاحبه ها  از  یک  هر 
باز  كد   137 استخراج  به  گرفته  صورت  مصاحبه های  همه ی 
منظور  به  شد  سعی  سپس،  شد.  منجر  نخست(  مرحله  )در 
موردهای  حذف  و  همسان  موارد  ادغام  با  ثانویه  كدگذاری 
عبارت های  قالب  در  استخراج شده  عبارت های  تكراری، 
)كدگذاری  مولفه   58 مرحله  این  در  شدند.  تدوین  معنادار 
شناسایی  برای  بعد  مرحله  در  آمد.  دست  به  محوری( 
مقوله ها، تركیب های الزم بین مولفه ها همراه با معنابخشی به 
عمل آمد. به این ترتیب عبارت های استخراج شده با ماهیت 
قرار  خوشه  یك  درون  در  آنها  و  شناسایی  همسان  موضوعی 
مولفه ها،  خوشه بندی  و  تقسیم بندی  فرآیند  در  شدند.  داده 
در  كه  شدند  شناسایی  انتخابی(  )كدگذاری  كلی  مقوله ی   23

ُبعدهای كلی دانش، مهارت و نگرش دسته بندی شد.
الف.دانش

جدول1- ویژگی  نمونه های تحقیق

ردیف

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

رشته فعالیت

رودوزی سنتی
شیشه گری

پارچه بافی سنتی
سفال و سرامیک

جاجیم بافی
سفال و سرامیک

ملیله نقره
قلمزنی

سراجی سنتی
خیاطی

سن

27
29
28
29
27
30
28
29
26
27

جنسیت

مونث
مذكر
مونث
مذكر
مذكر
مذكر
مذكر
مذكر
مذكر
مذكر

پیشینه فعالیت

2سال
2سال
3سال
3سال
2سال
3سال
2سال
3سال
3سال
3سال
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دانش  همان  صورت  ذهنی دیدگاهها، واقعیت ها، مفهوم ها ، 
از  كه  است   انسان   در حافظه ی   و روش های  ثبت  شده   داده ها 
با  كه   اطالعاتی اند  بر  مبتنی   و  می گیرند  سرچشمه   آن ها   فكر 
تجربه ، باورها و ارزش های  شخصی ، همراه  با تصمیم  و عمل 
 وی ، دگرگون  و بارور می شوند. دانش  هر شخص  با دانش  فرد 
دیگری  كه  همان  اطالعات  را دریافت  می كند، یكسان  نیست 
استخراج  كلی  مولفه های  باتوجه   . )1392 اكبری،  و  )رضوی 
از  كه  گرفته اند  جای  دانش  بعد  در  مولفه   8 تحقیق،  از  شده 
گرفته  صورت  مصاحبه های  در  پرتكرار  های  مولفه  جمله 
بودند. در نگاره ی 1 اجزای تشكیل دهنده ی بعد دانش آورده 
ادامه مهم ترین موارد آورده شده در  شده است همچنین در 

بعد دانش تشریح گردید.

یكـی از موارد مشـترك كـه شـركت كنندگان در تحقیق بر آن 
بـه عنـوان عامـل موفقیت خـود توافق نظر داشـتند »بازاریابی« 
چـون  مـواردی  تحقیـق  در  مشـاركت كنندگان  بوده اسـت. 
بازاریابـی  روش هـای  جدیـد،  بـازار  ایجـاد  زمینـه  در  دانـش 

و  اطالع رسـانی  و  تبلیغـات  روش هـای  بـه  نسـبت  دانـش  و 
شـناخت دیدگاه های مشـتری و بازار مصـرف و تأمین كنندگان 
و رقیبـان را از جملـه دانش هـای موردنیـاز بـرای كارآفرینـان 
روسـتایی ذكـر نموده انـد و همچنین برخـورداری از آن را یكی 

از عامل هـای موفقیـت خـود و دیگـران عنـوان كرده انـد.
از دیگـر مـوارد مشـترک كـه مشـاركت كنندگان در تحقیـق 

آن را مهـم شـمرده اند موضـوع »تأمیـن مالـی« اسـت. 
تعهـد در تولیـد و طراحـی محصـول و توجـه احكام شـرعی 
كسـب وكار یكـی از مواردی اسـت كه كارآفرینان اشـاره كردند. 
فرهنگی  میراث  كلی  طور  به  گردشگری،  و  دستی  صنایع 
برهم  و  دارند  یكدیگر  با  تنگاتنگی  رابطه  اجتماع،  یک  در 
را  آن  اهمیت  و  موضوع  این  دارند.  متقابل  و  مستقیم  تأثیر 

كارآفرینان مشاركت كننده در تحقیق به خوبی بیان كرده اند. 
همچنیـن اطـالع از آموزه هـای افـراد موفـق و ناموفق نقش 
آینـده شـغلی و همچنیـن چگونگـی روبه روشـدن  مهمـی در 
در  موضـوع  ایـن  دارد.  پیـش رو  موقعیت هـای  بـا  افـراد 
مصاحبه هایـی كـه بـا كارآفرینـان حـوزه صنایع دسـتی صورت 

گرفـت نیـز آشـكار اسـت. 
ــه  ــدام ب ــش از اق ــد، پی ــی تولی ــش تجرب ــورداری از دان برخ
راه انــدازی كســب وكار كارآفرینانــه در زمینــه ی صنایع دســتی 
در  مشــاركت كنندگان  توجــه  مــورد  كــه  اســت  موضوعــی 
تحقیــق قــرار گرفتــه اســت.  برخورداری از حســابداری شــفاف 
و همچنیــن برخــورداری از دانــش كافــی در زمینــه مدیریــت 
كســب و كار  یــک  اســتمرار  در  تعیین كننــده  عامــل  هزینــه 
كارآفرینانــه در حــوزه ی صنایع دســتی می باشــد. از دیگــر 
تحقیــق  در  مشــاركت كنندگان  توســط  بیان شــده  مــوارد 
بــه عنــوان عامــل موفقیــت كارآفرینــان صنایــع دســتی و 
همچنیــن مولفــه ی ضــروری بــرای آمــوزش ایشــان، موضــوع 

ــت.  ــوی« اس ــت معن ــوق و مالكی »حق

بازاریابی

روشهای تامین مالی

آگاهی نسبت به احكام كسب و كار 
و تجارت

آگاهی در خصوص میراث فرهنگی

اطالع از تجربیات سایرین

دانش تجربی تولید

حسابداری

حقوق و مالكیت معنوی

دانش

نگاره1- اجزای تشكیل دهنده بعد دانش

جدول2- شواهد استخراج شده از بعد دانش

صنعت

شیشه گری

جاجیم بافی و
 ملیله نقره

نمونه مصاحبه

شناخت بازار و سلیقه مشتری حرف اول را می زند. به عبارتی باید بگویم كه كسی كه در صنایع دستی بتواند دیدگاه های 
مشتریان را بشناسد و بداند كه چه كسانی مصرف كننده محصوالت او هستند و چه انتظاری از محصولش دارد گام اول را 
برداشته است. باید به بازار تأمین كنندگان هم مسلط بود. چون مواد ارزان و با كیفیت تهیه كردن بسیار در قیمت و كیفیت 

محصول نهایی اهمیت دارد )مصاحبه انفرادی93/3/23؛ شیشه گری(.

برای تأمین مالی، ما با گردآوری سرمایه از تولیدكنندگان اقدام كردیم و به صورت مشاركتی و جمعی این مرحله را پشت 
سر گذاشتیم. این نكته مهم است كه باید مدیر مجموعه به نكات تأمین مالی و ظرافت های آن مسلط باشد در غیر این 

صورت ممكن است به مشكل برخورد كند )مصاحبه انفرادی93/3/23؛ جاجیم بافی(.

مولفه استخراج شده

بازاریابی

تأمین مالی

شناسایی شایستگی های جوانان ...
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شماره 35، زمستان 1394

ادامه جدول 2

صنعت

رودوزی های سنتی
و خیاطی

قلمزنی
و خیاطی

سفال و سرامیک

سفال و سرامیک

رودوزی های سنتی

شیشه گری

نمونه مصاحبه

در آغاز شروع فعالیت باید فرد بداند كه چطور می تواند برای كسب وكار خود تأمین مالی كند. به عبارت دیگر باید مبادی 
آن را بشناسد و راه های آن را بداند )مصاحبه انفرادی93/4/30؛  ملیله نقره(.

فردی كه می خواهد كارآفرینی كند باید اصول و احكام كاركردن را بداند یعنی بر حالل و حرام بودن كار خود بسیار مسلط 
باشد )مصاحبه انفرادی93/3/24؛ رودوزی سنتی(. 

اگر  فرد بر احكام شرعی كسب وكار مسلط نباشد به یقین به حرام درگیر می شود و این یعنی در آینده ضرر آن را خواه ناخواه 
خواهد دید. برای این است كه می گویم باید یک كسی كه می خواهد یک كارگاه بزند باید به احكام شرعی بسیار مسلط باشد 

و به آن عمل كند )مصاحبه انفرادی93/3/28؛  خیاطی(.

در دیگر كشورها چنین  اینكه  كما  باشد،  مفید  آنان  برای  و می تواند  داده شود  آموزش  افراد  به  باید  كه  نكاتی  از  یكی 
بوده، بحث رابطه صنایع دستی و گردشگری هست. باید این نكته را به صورت روشمند به افراد آموزش داد و مدل های 

درآمدزایی هنرمندان صنایع دستی از موضوع گردشگری برای آنان تشریح شود )مصاحبه انفرادی 93/3/25؛  قلمزنی(.
و كارآفرین فعال در حوزه خیاطی نیز چنین می گوید: دانستن راه كارهای استفاده از گردشگری برای فروش محصوالت 
باشد  داشته  فروشی  چندان  نمی تواند  منطقه  یک  دستی  صنایع  تقریبا  گردشگر  وجود  بدون  چون  است  مهم  بسیار 

)مصاحبه انفرادی93/3/28؛  خیاطی(.

فردی كه می خواهد كارآفرینی كند باید بداند كسانی كه پیشتر این راه رفته اند چه كرده اند و چه مسیری را گذرانده اند، 
این باعث می شود تا بهتر بتواند خود و كارش را مدیریت كند. در همین مورد هم بهتر است تا با كارآفرینان جهانی و 
ملی آشنا باشد و تا جای ممكن با كارآفرینان محلی خود ارتباط داشته باشد و از آموزه های آنان استفاده كند )مصاحبه 

انفرادی93/3/23؛ سفال و سرامیک(.

)مصاحبه  است  آن  در  موفقیت  و  بازاریابی  در  اصلی  عامل  درحقیقت  كارآموزی،  و  تولیدی  تجربه ی  داشتن 
انفرادی93/3/25؛  سفال و سرامیک(.

)مصاحبه  می دهد  انجام  را  كاری  چه  دارد  بداند  خودش  كه  باشد  داشته  شفافی  حسابداری  بتواند  ضمن  در 
انفرادی93/3/24؛ رودوزی سنتی(.

یكی دیگر از مواردی كه باید به افراد آموزش داده شود و در كار ما نیز موثر بوده است، تسلط فرد بر قراردادهای حقوقی 
است. به این معنی كه فرد بتواند قرارداد كاری تنظیم كند و متوجه ظرافت های آن بشود. همچنین از راهكارهای قانونی 

ثبت دیدگاه و طرح نیز مطلع باشد تا در صورت نیاز از آن استفاده كند )مصاحبه انفرادی93/3/23؛ شیشه گری(.

مولفه استخراج شده

احكام  به  نسبت  آگاهی 
كسب وكار و تجارت

میراث  درزمینه  آگاهی 
فرهنگی

تجربیات  از  اطالع 
دیگران

دانش تجربی تولید

حسابداری

حقوق و مالكیت معنوی

ب. مهارت
مهـارت را صاحب نظـران توانایـی انجـام یـک عمـل، یـک 
توانایـی  یـا   )2007 )سـنگی،  ذهنـی  وظیفـه  یـک  یـا  و  كار 
 )15 1388؛  عرفانـی،  و  )دیانتـی  عمـل  در  علـم  پیاده سـازی 
تعریـف كرده انـد. در نتایـج به دسـت آمده از تحقیـق 10 مولفه 
در بعـد مهـارت جـای گرفتـه اسـت.این مولفه ها بـه اقدام های 
و یـا نـوع رفتـار فـرد در موقعیت هـای مختلـف اشـاره دارد كـه 
بایـد در تعییـن هدف هـای دوره هـای كارآفرینـی مدنظـر قـرار 
گرفتـه شـود. در شـكل 2 اجـزای تشـكیل دهنده بعـد مهـارت 
آورده شـده اسـت. همچنیـن در ادامـه اهـم موارد آورده شـده 

در ایـن بعـد تشـریح خواهـد شـد.
اسـتفاده كـردن از منابـع محـدود در تولیـد و بـه سـرانجام 
صنایع دسـتی  كارآفرینـان  اغلـب  تأكیـد  مـورد  آن  رسـاندن 
مشـاركت كننده در تحقیـق قـرار گرفتـه اسـت. بـه ایـن معنـی 

فعالیت با منابع محدود

توانائی ارائه مطلب

خالقیت و تنوع در طراحی و تولید

روابط انسانی در كارگاه

تهیه طرح كسب و كار

مهارت های بازاریابی

شبكه سازی

مهارت های بهبود كیفیت

مهارت

نگاره2- اجزای تشكیل دهنده بعد مهارت

توانایی فعالیت در فضای مجازی

مهارت های كارگروهی
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كـه فـرد ایـن توانایـی را داشـته باشـد تـا بـا اسـتفاده از منابـع 
محـدود و حتـی غیر قابل اسـتفاده، محصولـی را تولید، عرضه 

و ارزش افـزوده ایجـاد كنـد.
یكـی از مهارت هـای موردنیـاز بـرای موفقیـت در تولیـد و 
عرضـه محصـوالت، توانایی ارائه دیدگاه هـا و مطالب تخصصی 
بـه دیگـران اسـت. خالقیـت در طراحـی و تولید یكـی از موارد 
دیگـری اسـت كـه بسـیار مـورد تأكیـد مشـاركت كنندگان قـرار 
گرفتـه اسـت. به عبارتـی از آن می تـوان به عنـوان عامل اصلی 

موفقیـت یـاد كرد. 
صنایع دسـتی، مجموعـه فعالیت هایـی اسـت با اسـتفاده از 
تجمیـع هنـر و صنعت به دسـت می آیـد، لـذا در آن بهره گیری 
كارآفرینـان  اسـت.  باالیـی  اهمیـت  دارای  هنـری  ذوق  از 
بـا  بـر ایـن موضـوع صحـه می گذارنـد كـه بایـد  صنایع دسـتی 
رعایـت روابـط انسـانی در كارگاه زمینـه اسـتفاده از خالقیـت 

افـراد و تـوان فكـری آنـان فراهـم شـود. 
آن  توسـعه ی  یـا  و  اقتصـادی  فعالیـت  هـر  آغـاز  از  پیـش 
نیـاز اسـت تـا ارزیابـی اقتصـادی، فنـی و بـازاری آن صـورت 
گیـرد. ایـن مـورد نیز مـورد توجـه كارآفرینـان مشـاركت كننده 
در تحقیـق قـرار گرفتـه اسـت. توانایـی اجـرای بازاریابـی در 
بـرای آن از جملـه  نیـاز  محیـط اطـراف و مهارت هـای مـورد 

توانایـی  اسـت.  كسـب وكار  در  موفقیـت  الزامـی  بـرای  مـوارد 
برقـراری ارتبـاط بـا دیگران و اسـتمرار آن در طـول زمان یكی 
دیگـر از مـواردی اسـت كـه مـورد تأكیـد مشـاركت كنندگان در 
تحقیـق قـرار گرفتـه اسـت. شبكه سـازی و ارتبـاط بـا رقیبان، 
مشـتریان، تأمین كننـدگان مـواد اولیـه و همچنیـن مسـئوالن 
كارآفرینـان  مورد نظـر  كـه  اسـت  مـواردی  ازجملـه  محلـی 

اسـت.  بـوده  تحقیـق  در  مشـاركت كننده 
محصـوالت  بهبـود  بـرای  افـراد  مهـارت  و  كیفیـت  كنتـرل 
توجـه  مـورد  كـه  اسـت  دیگـری  مهـم  نكتـه ای  تولیـدی 
اسـت.  گرفتـه  قـرار  تحقیـق  در  مشـاركت كننده  كارآفرینـان 
همچنین سـرعت پیشـرفت و نـوآوری در محیـط پیرامونی 
ایـن ضـرورت را برای همـه ی حوزه هـای كاری از جمله صنایع 
دسـتی ایجـاد كـرده اسـت تـا بـا اطـالع از ایـن نوآوری هـا، در 
طراحـی، تولیـد و عرضـه محصـوالت خـود تغیراتـی را اعمـال 
كننـد. تسـلط افـراد بـرای فعالیـت در فضـای مجـازی مـورد 
گرفتـه  قـرار  تحقیـق  در  مشـاركت كننده  كارآفرینـان  تأكیـد 
اغلـب  و عرضـه محصـوالت صنایـع دسـتی در  تولیـد  اسـت. 
مـوارد بـه صـورت گروهـی صـورت می گیـرد. بـه همیـن دلیـل 
ایـن مهارت هـای تشـكیل گـروه و انسجام بخشـی بـه آن مـورد 
توجـه كارافرینان مشـاركت كننده در تحقیق قرارگرفته اسـت.

جدول3- شواهد استخراج شده از بعد مهارت

صنعت

سراجی

پارچه بافی سنتی
و  سفال و سرامیک

سراجی سنتی

شیشه گری

ملیله نقره

رودوزی های سنتی و 
شیشه گری

نمونه مصاحبه

در شرایط كنونی كه قیمت حرف اول را در فروش می زند، باید فرد بتواند با امكانات و حتی مواد اولیه محدود و حتی 
سراجی  انفرادی93/3/20؛  )مصاحبه  كرد  رقابت  بازار  در  می شود  این طور  كند.  تولید  كاربردی  محصول  یک  ضایعات 

سنتی(.

اینكه فرد بتواند از محصول خود تعریف و از آن دفاع كند یک كار مهم است كه باید انجام شود )مصاحبه انفرادی 93/4/2، 
پارچه بافی سنتی(.

در ارائه ی مطلب حتی باید به لحن صحبت كردن هم توجه شود )مصاحبه انفرادی93/3/25؛ سفال و سرامیک(.

طراحی محصول باید همراه با خالقیت باشد و كسی می تواند در بازار موفق باشد كه بتواند طرح های متنوع تولید كند. یكی 
دیگر از مواردی كه باید مدنظر باشد طراحی كاربردی محصول است كه این هم نیاز به خالقیت دارد. طراحی محصول 

باید كارآمد و كاربردی باشد تا بتوانیم فروش مستمری را داشته باشیم )مصاحبه انفرادی 93/3/20؛ سراجی سنتی(.

در كارگاه باید به حقوق و دستمزد توجه ویژه داشت و آن را به صورت منصفانه تعیین كرد زیرا در استفاده از ظرفیت های 
موفقیت  و  سوددهی  در  و  مهم  بسیار  كنیم  شكوفا  را  دیگران  خالقیت  بتوانیم  اینكه  است.  مهم  بسیار  انسانی  نیروی 

كسب وكار نیز تعیین كننده است )مصاحبه انفرادی93/3/23؛ شیشه گری(.

الزم است تا پیش از آغاز فعالیت و تولید هر محصول یک ارزیابی ساده از سودآوری و امكان تولید آن داشته باشیم. 
)مصاحبه  داد  آموزش  افراد  به  باید  نیز  را  مورد  این  نظرم  به  می شود.  بعدی  مراحل  در  آسودگی  باعث  كار  این  انجام 

انفرادی93/4/30؛  ملیله نقره(.

در خود كسب وكاری كه دارد هم مهم است كه بتواند بازاریابی خوبی در منطقه محل سكونت خود، در منطقه خود داشته 
باشد )مصاحبه انفرادی93/3/24؛ رودوزی سنتی(.

مولفه استخراج شده

فعالیت با منابع محدود

توانایی ارائه مطلب

تنوع  و  خالقیت 
درطراحی و تولید

روابط انسانی در كارگاه

تهیه طرح كسب وكار

مهارت های بازاریابی

شناسایی شایستگی های جوانان ...
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ادامه جدول 3
صنعت

جاجیم بافی

پارچه بافی سنتی
و سراجی سنتی

رودوزی های سنتی و
 سفال و سرامیک

جاجیم بافی و 
ملیله نقره

نمونه مصاحبه

روش  و  چیدمان  همچنین  و  مشتری  با  مناسب  برخورد  و  خوب  ارائه  با  یعنی  كند،  جذب  را  مشتری  بتواند  فرد  باید 
عرضه محصول در فروشگاه یا غرفه بتواند مشتری را جذب كند و این جذب را به طور بلندمدت ادامه بدهد )مصاحبه 

انفرادی93/3/23؛ شیشه گری(.

این مورد مهم است كه فرد بتواند با دیگران ارتباط برقرار نماید و از قابلیت ها و ظرفیت های آنان استفاده الزم را ببرد 
)مصاحبه انفرادی93/3/23؛ جاجیم بافی(.

یكی از مواردی كه بسیار اهمیت دارد كه باید به آن عمل شود بحث كیفیت است. یعنی كیفیت محصول تولیدی باید 
باال باشد، دقت در تولید باید وجود داشته باشد تا محصولی كه به دست مشتری می رسد بتواند رضایت او را جلب كند 

)مصاحبه انفرادی 93/4/2، پارچه بافی سنتی(. 
كیفیت و دقت در فرایند تولید محصول خیلی مهم است. برای همین به نظر من باید فردی كه می خواهد كارآفرینی كند 
و در حوزه صنایع دستی مشغول باشد باید بتواند محصول با كیفیت تولید كند و بر كیفیت محصول تولیدی در كارگاه  خود 

نظارت كامل داشته باشد )مصاحبه انفرادی93/3/20؛  سراجی سنتی(.

محصوالت خود را اگر بتواند به صورت اینترنتی عرضه كند بیشتر موفق خواهد بود)مصاحبه انفرادی93/3/24؛ رودوزی 
سنتی(.

فرد باید بتواند در فضای مجازی جستجو كند و طرح های جدید، محصوالت جدید و به طور كلی فضای جدید را به دست 
آورد )مصاحبه انفرادی93/3/23؛ سفال و سرامیک(.

فردی كه می خواهد یک كارگاه صنایع دستی راه اندازی كند، باید بتواند با دیگران به صورت گروهی كار كند و به اصول و 
روش های آن آگاه باشد )مصاحبه انفرادی93/3/23؛ جاجیم بافی(. 

برای به دست آوردن خروجی های بهتر باید این مهارت را داشته باشیم و بتوانیم یک گروه از افراد را دور هم جمع و آنان را 
مدیریت كنیم )مصاحبه انفرادی93/4/30؛  ملیله نقره(.

مولفه استخراج شده

شبكه سازی

مهارت های بهبود كیفیت 
تولید

توانایی فعالیت در فضای 
مجازی

مهارت های كارگروهی

ج.نگرش
تصویـر  از  اسـت  عبـارت  صاحب نظـران  نظـر  در  نگـرش 
ذهنـی انسـان از جهـان و پیرامـون آن و چارچوبـی اسـت كـه 
میـدان اندیشـه و عمـل وی را تعییـن كـرده و شـكل می دهـد. 
درک انسـان از پدیده هـای پیرامـون خـود و تصمیم گیـری وی 
بـرای عمـال بر مبنـای تصویر ذهنی اسـت )دیانتـی و عرفانی، 
1388(. در نتایـج ایـن تحقیـق 6 مقولـه كلـی متناسـب بـا بعـد 
نگـرش بـه دسـت آمـده اسـت كـه در شـكل نشـان داده شـده 
اسـت همچنیـن در ادامـه اهم مـوارد آن تشـریح خواهد شـد.

اولویت هـا،  حالت هـا،  از  آگاهـی  واقـع  در  خودآگاهـی 
خودآگاهـی  شـامل  كـه  اسـت  خـود  احساسـات  هـاو  توانایـی 
محیـط  در  آن  نقـش  و  عواطـف  تشـخیص  توانایـی  عاطفـی: 
كار؛ خودارزیابـی دقیـق: شـناخت نقـاط قـوت و ضعـف خـود؛  
اعتمـاد به نفس: داشـتن احسـاس قـوی از ارزش هـا و توانایی 
هـای خـود اسـت. كارآفریـن فعال در حوزه سـفال و سـرامیک 
بـه دسـت  بـه خـود  فـرد نسـبت  كـه  را شـناختی  خودآگاهـی 
مـی آورد، می دانـد. همچنیـن برخـورداری از روحیـه پشـتكار 
و اصـرار بـر فعالیـت در طـی تنگناهـای پیش آمده در اسـتمرار 

یـک كسـب وكار اهمیـت باالیـی دارد. 
كارآفرینـان  تأكیـد  مـورد  بسـیار  كـه  مـواردی  از  یكـی 
مشـاركت كننده در تحقیـق قـرار گرفتـه اسـت، مشـخص بودن 
مسـیر شـغلی فـرد اسـت. به ایـن معنـی كه فـرد پیـش از ورود 
و  هـدف  آن  در  كارآفرینـی  و  صنایع دسـتی  تولیـد  عرصـه  بـه 
چشـم انداز شـغلی خـود را در ایـن حـوزه تعریـف كـرده باشـد. 
كارآفرینـان ایـن مـورد را ضامـن باقی ماندن فـرد در این زمینه 

شـغلی و همچنیـن ثبـات كسـب وكار وی عنـوان كرده انـد.
نگـرش كارآفرینانـه را می تـوان به صـورت جهت گیری های 

خودآگاهی

پشتكار

عالقه اولیه و مشخص بودن مسیر شغلی

نگرش های كارآفرینانه

تفكر راهبردی

اخالق حرفه ای

نگرش

نگاره3- اجزای تشكیل دهنده ی بعد نگرش
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شـخصی و ذهنـی به سـوی فعالیت هـای  ارزش افـزا در آینده و 
خوداسـتخدامی در كسـب وكارهای كوچـك تعریف كرد. 

توجـه بـه شـرایط زمـان و تصمیم گیـری بهینـه بـا توجـه به 
آن، موردی اسـت كه در این تحقیق به آن اشـاره شـده اسـت. 
یا  درستی  كه  معنوی  ارزش های  و  اصول  از  مجموعه ای 

نادرستی رفتار فرد یا گروه را در حین فعالیت معین می كند، 
از  برخورداری  می شود.  قلمداد  حرفه ای  اخالق  عنوان  با 
با كیفیت مناسب  ارائه محصول  انصاف و خوش قولی در كنار 
به مشتریان از جمله مواردی است كه مورد تأكید كارآفرینان 

مشاركت  كننده در تحقیق قرار  گرفته  است.

جدول4- شواهد استخراج شده از بعد نگرش

صنعت

سفال و سرامیک

شیشه گری

رودوزی سنتی 
وملیله نقره

پارچه  بافی و ملیله نقره

قلمزنی

سفال و سرامیک
و پارچه بافی سنتی

نمونه مصاحبه

شناخت به دو طریق كسب می شود یكی از طریق مقایسه ای كه فرد بین خود و اطرافیان انجام می دهد و دیگری از طریق 
بازخوردهایی كه دیگران به فرد می دهند و بر این باور است انسان برای شناخت دقیق تر و بهتر خود، باید آگاهی هایش 
را در مورد شناخت توانایی های خود طبقه بندی كند تا بتواند با توجه به توانایی ها و شایستگی های خود در كسب و كار 

موفق عمل نماید )مصاحبه انفرادی93/3/23؛ سفال و سرامیک(.

یكی از مواردی كه من به شخصه، موفقیت خود را وامدار آن می دانم پشتكار بوده است. یعنی خسته نشدن از شكست. 
یعنی اینكه توانستم در مواقعی كه هیچ چیز معلوم نبود كار را ادامه بدهم. به نظرم كسی كه می خواهد كارآفرین باشد باید 

بتواند اینطور عمل كند و این برای او ضروری است )مصاحبه انفرادی93/3/23؛ شیشه گری(.

اگر می خواهند موفق باشند باید كار را از مقیاس كوچک آغاز كنند و همچنین عالقه داشته باشند. این عالقه داشتن شرط 
اولیه موفقیت است )مصاحبه انفرادی93/3/24؛ رودوزی سنتی(.

فرد باید برای آینده اش یک هدف داشته باشد، یعنی بداند كه كجا می خواهد برود. بعد برای خودش ترسیم كند كه چه 
مسیری را باید طی كند. اگر این را داشت از ادامه مسیر خسته نمی شود )مصاحبه انفرادی93/4/30؛  ملیله نقره(.

باید این انگیزه كه می خواهد به لحاظ مالی مستقل باشد در فرد وجود داشته باشد تا بتواند سختی های آن را تحمل كند 
)مصاحبه انفرادی 93/4/2، پارچه بافی سنتی(.

باید این توان را داشته باشد تا بتواند خطرهایی كه وجود دارد را بپذیرد )مصاحبه انفرادی93/4/30؛ ملیله نقره(.

به دلیل تغییر شرایطی كه در محیط صورت می گیرد، باید بتوانیم در هر لحظه تصمیم الزم را بگیریم. به نوعی باید بگویم 
كه نباید تصمیم های قطعی گرفته شود، بلكه با توجه به اقتضای محیط باید تصمیم گرفت )مصاحبه انفرادی93/3/25؛ 

قلمزنی(.

یک چیز مهم كه باید همیشه در نظر داشت رعایت انصاف با مشتریان است. یعنی در تولید و فروش محصول منصف 
باشیم )مصاحبه انفرادی93/3/23؛ سفال و سرامیک(.

اگر دیگران به تعهد ما بر وعده هایمان اطمینان كنند، می شود بازار را به دست آورد. یعنی هم تأمین كننده مواد اولیه 
بتواند روی قول ما حساب كند و مشتری هم پذیرای قول و وعده مان باشد)مصاحبه انفرادی 93/4/2، پارچه بافی سنتی(.

مولفه استخراج شده

خودآگاهی

پشتكار

مشخص  و  اولیه  عالقه 
بودن مسیر شغلی

نگرش های كارآفرینانه

تفكر راهبردی

اخالق حرفه ای

بحث  و نتیجه گیری
مختلـف  كشـورهای  در  روسـتایی  توسـعه ی  آموزه هـای 
جهـان، در چنـد دهـه ی گذشـته نشـان می دهـد كه توسـعه ی 
 روسـتایی تنهـا بـا تزریق سـرمایه و فنـاوری محقق نمی شـود، 
بلكـه عامل هـای زیـادی در ایـن زمینـه نقـش ایفـا می كننـد. 
در  اساسـی  راهـكار  به عنـوان  امـروزه  كـه  عواملـی  از  یكـی 
توسـعه ی  روسـتایی مطـرح اسـت توجه بـه ارتقای شایسـتگی 
هـا و قابلیـت هـای جوانـان روسـتایی می باشـد. ایـن تحقیـق 
بـا هـدف شناسـایی شایسـتگی هـا موردنیـاز در بیـن جوانـان 
روسـتایی در زمینـه  ی كسـب وكارهـای روسـتایی در حوزه ی 

مقولـه   23 آن  درنتیجـه  كـه  گرفـت  صـورت  صنایع دسـتی  
كلـی اسـتخراج شـده و در سـه بعـد دانـش، نگـرش و مهـارت 
چـون  مـواردی  دانـش  بعـد  در  اسـت.  شـده  دسـته بندی 
بازاریابـی، اطـالع از تجربیـات دیگـران، حسـابداری، آگاهـی 
زمینـه  در  آگاهـی  تجـارت،  و  كسـب وكار  احـكام  بـه  نسـبت 
تجربـی  دانـش  مالـی،  تأمیـن  روش هـای  فرهنگـی،  میـراث 
تولیـد، حقـوق و مالكیـت معنـوی  بیـان شـده اسـت. در بعـد 
مهـارت مـواردی چـون خالقیـت و تنـوع در طراحـی و تولیـد، 
شبكه سـازی، تهیـه طرح كسـب و كار، روابط انسـانی دركارگاه، 
مهارت هـای بهبـود كیفیـت تولیـد، مهارت هـای كارگروهـی، 
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توانایـی فعالیـت در فضـای مجـازی، مهارت هـای بازاریابـی، 
بـا منابـع محـدود پیشـنهاد  فعالیـت  و  ارائـه مطلـب  توانایـی 
شـده اسـت. در بعـد نگـرش نیـز الزم اسـت تـا بـه هدف هایـی 
چـون پشـتكار، اخالق حرفـه ای، عالقه اولیه و مشـخص بودن 
مسـیر شـغلی، نگرش هـای كارآفرینانه، تفكر راهبردی بیشـتر 

توجـه شـود.
تقویـت  زمینـه  ی  در  می دهـد  نشـان  تحقیـق  ایـن  نتایـج 
شایسـتگی  هـا در جوانـان روسـتایی بایـد بـه شـرایط زمینـه 
كاری و حـوزه ی كسـب وكار و همچنیـن شـرایط خـاص مناطق 
هدف هـای  آن  داشـتن  نظـر  در  بـا  و  كـرد  توجـه  روسـتایی 
دوره هـای آموزشـی را سـامان داد. در همیـن زمینـه اسـت كه 
مـواردی چـون فعالیـت با منابـع محـدود، خالقیـت و تنوع در 

تولیـد، آگاهـی درخصـوص میـراث فرهنگـی و عالقـه ی اولیـه 
بیـان  مـوارد  تریـن  مهـم  از  شـغلی  مسـیر  مشـخص بودن  و 
نشـان دهنده ی  كـه  بودنـد  شـوندگان  مصاحبـه  توسـط  شـده 
آمـوزش  بومـی  دوره هـای  اجـرای  و  طراحـی  ضـرورت 
انجام شـده  تحقیقـات  بـا  تحقیـق  ایـن  می باشـد.  كارآفرینـی 
كـه  اسـت  دارای جنبه هـای مشـتركی  توسـط صاحب نظـران 
می تـوان آنهـا را تأیید كننده یكدیگـر برشـمرد. در بعد دانش، 
دانـش  می كنـد.  تأییـد  را  آمـده  به دسـت  نتایـج  تحقیقـات 
بازاریابـی، حسـابداری و روش هـای تأمیـن مالـی مقوله هایـی 
هسـتند كـه در دیگـر تحقیقـات بـه آن پرداختـه شـده و تأییـد 
شـده اسـت. همچنیـن مقایسـه نتایـج به دسـت آمـده در بعـد 

مهـارت در جـدول 5 آمـده اسـت.

جدول5- مقایسه دست آوردهای تحقیق با دیگر تحقیقات

مقوله های تحقیق

بازاریابی
اطالع از تجربیات سایرین

حسابداری
آگاهی نسبت به احكام كسب وكار و تجارت

آگاهی در زمینه میراث فرهنگی
روش های تأمین مالی

دانش تجربی تولید
حقوق و مالكیت معنوی

خالقیت و تنوع درطراحی و تولید
شبكه سازی

تهیه طرح كسب وكار
روابط انسانی در كارگاه

مهارت های بهبود كیفیت تولید
مهارت های كارگروهی

توانایی فعالیت در فضای مجازی
مهارت های بازاریابی

توانایی ارائه مطلب
فعالیت با منابع محدود

پشتكار
اخالق حرفه ای

عالقه اولیه و مشخص بودن مسیر شغلی
نگرش های كارآفرینانه

تفكر راهبردی

تأییدشده توسط دیگر صاحب نظران

بعد دانش
Kozlinska, 2012; Fisher et al, 2008; Mwasalwiba, 2008
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در بعـد مهارت، خالقیـت و تنوع در طراحی و تولید، روابط 
انسـانی در كارگاه و توانایـی ارایـه مطلـب بسـیار مـورد توجـه 
دیگـر محققـان قـرار گرفتـه اسـت. همچنیـن مهارت هایـی از 
جملـه شبكه سـازی، كارگروهـی و بهبـود كیفیـت تولیـد نیز در 
تحقیقـات بسـیاری تكـرار و به عنـوان هدف و یـا نتیجه مدنظر 

در آموزش هـای كارآفرینـی مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. 
در بعـد نگـرش، نگرش هـای كارآفرینانه، اخـالق حرفه ای، 
عالقـه اولیـه و مشـتخص بودن مسـیر شـغلی، پشـتكار و تفكر 
هـدف  عنـوان  بـه  مـورد  نیـز  تحقیقـات  دیگـر  در  راهبـردی 
بـه  نتایـج  و  اسـت  شـده  عنـوان  كارآفرینـی  هـای  آمـوزش 
دسـت آمـده در ایـن تحقیـق را تأییـد می كنـد. بـا توجـه بـه 
نتایـج به دسـت آمـده از ایـن تحقیـق پیشـنهادهای زیـر ارائـه 

می شـود.
نیازهـای  اسـتخراج  و  آموزشـی  نیازسـنجی  انجـام   -1
جوانـان روسـتایی بـا توجه بـه شایسـتگی های استخراج شـده 

ایـن تحقیـق  در 
بـه  كارآفرینـی  آمـوزش  بومـی  دوره هـای  برگـزاری   -2

بـا هدف هـای بیان شـده توسـط  جوانـان روسـتایی متناسـب 
كارآفرینـان روسـتایی بـا هدف ارتقـا و تقویت شایسـتگی های 

روسـتایی جوانـان 
3- بیـان مـواردی چـون خودآگاهی و مشـخص بودن مسـیر 
شـغلی بـه عنـوان شایسـتگی های موردنیـاز جوانان روسـتایی 
نشـان دهنده ی اهمیـت ایـن مـوارد و همچنیـن ضعـف جامعه 
مخاطـب در شـناخت ظرفیت هـای خـود و همچنین نداشـتن 
آگاهـی الزم از مسـیر روشـن شـغلی می باشـد. بدیـن منظـور 
الزم اسـت تـا در ضمـن معرفـی نمونه هـای موفـق بـه ایشـان 
زمینـه ی برخـورداری از خودآگاهی و همچنیـن برخورداری از 

مسـیر شـغلی روشـن فراهم شـود.
كارآفرینـان  بـه  گسـترده  دسترسـی  نبـود  بـه  توجـه  بـا 
تحقیقـات  می شـود  پیشـنهاد   ، تحقیـق  ایـن  در  روسـتایی 
دیگـری در مقیـاس ملـی و یـا منطقـه ای بـه آزمـون نتایـج بـه 
دسـت آمـده از ایـن تحقیق بـه صورت مقایسـه ای و با بررسـی 
تبدیلـی،  صنایـع  اعـم  اقتصـاد  دیگـر  حوزه هـای  مـوردی 

بپردازنـد. دامپـروری  و  كشـاورزی 
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Abstract
In the past few decades, experiences of rural development in different countries showed that the in-

jection of capital and technology are not the only drivers of rural development but several other factors 
are also involved. Focusing on competencies and capabilities of rural residents is one of such factors 
that is currently being regarded as a fundamental solution for rural development. The present study im-
plements a qualitative paradigm and a case study method.  By purposive sampling technique, 10 rural 
nascent entrepreneurs in the field of handicrafts were interviewed in the town of Varamin. The study 
aimed to identify the competencies of rural youth in the field of handicrafts business and resulted in 
23 general categories that were classified in three dimensions of knowledge, skills and attitudes. Study 
results indicates that in educating competencies to rural youth, paying attention to the specific business 
contingencies and conditions of rural areas is essential, and the goals of educational programs must be 
set accordingly.

As a result, activities with limited resources, creativity and diversity in production, awareness of the 
cultural heritage, as well as the initial interest and clear career path were the most important factor in 
designing and executing local entrepreneurship education programs.

Index Terms: Rural Youth Competency, Handicrafts, Business, Production Creativity
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