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چکیده
ــگاه ها  ــتقل در دانش ــته مس ــک رش ــوان ی ــای آن به عن ــامی و گرایش ه ــته هنراس ــئله: رش ــان مس بی
در  شــدن،  غ التحصیــل  فار از  بعــد  دانشــجویان  اوقــات  گاهــی  این حــال  بــا  می شــود،  تدریــس 
حــوزه  فعــاالن  منظــر  از   می شــوند.  کار  بــازار  وارد  خــود  تحصیلــی  رشــته  بــا  غیرمرتبــط  رشــته های 
اقتصــاد، صنایع دســتی قابلیــت آن را دارد کــه در قالــب کارآفرینــی و ایجــاد اشــتغال به عنــوان منبــع 

درآمــدزا، انتخــاب شــود و حتــی به عنــوان صــادرات غیرنفتــی ارزآوری داشــته باشــد. 
غ التحصیــان هنــر اســامی )هنــر  هــدف پژوهــش: هــدف در ایــن پژوهــش بررســی شــرایط شــغلی فار
غ التحصیــان بــرای ورود بــه بــازار و شناســایی  (، شــناخت موانــع و محرک هــای فار و صنایــع فلــز

راهکارهــای ارتقــای وضعیــت شــغلی آنــان در ایــن حــوزه اســت. 
ســؤاالت پژوهــش: -شــرایط شــغلی دانشــجویان بعــد از فراغــت از تحصیــل چگونــه اســت؟ -موانــع 
ــازار صنایع دســتی و هنــر اســامی کدام انــد؟ -چــه شــاخه های رشــته  شــغلی و محرک هــای آنــان در ب

تخصصــی صنایع دســتی و هنــر اســامی بیشــتر مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه اســت؟
روش پژوهــش: تحقیــق حاضــر از نــوع مطالعــات کمــی و کیفــی اســت کــه از لحــاظ هــدف می تــوان آن 
را جــزء پژوهش هــای کاربــردی به حســاب آورد. از لحــاظ گــردآوری داده هــا نیــز از نــوع پژوهش هــای 
غ التحصیــان رشــته هنــر اســامی  توصیفی- پیمایشــی اســت. جامعــۀ آمــاری ایــن پژوهــش را فار

( دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز تشــکیل می دهنــد. )هنــر و صنایــع فلــز
نتایــج پژوهــش: یافته هــا نشــان می دهــد بیشــتر دانشــجویان بعــد از فراغــت از تحصیــل وارد بــازار 
ثــار درآمدهــای متغیــری  کار می شــوند کــه بســته بــه فعالیت هــای فــردی و شــرایط ارائــه و فــروش آ
دارنــد. موانــع شــغلی در ایــن رشــته دو دســته اند: دســته اول مربــوط بــه فعالیت هــای هنرمنــد اســت 
ج اســت و شــرایط اقتصــادی بــازار  کــه می توانــد آن را بهبــود بخشــد و دســته دوم از اختیــار آنــان خــار

و جامعــه در آن دخیــل هســتند. 
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Abstract
Statement of Problem: Statement of Problem: One person can achieve many successes by entering the world 
of handicrafts with creativity and perseverance. Handicrafts always provide a part 
of the needs of the society and the society reciprocally supports this beauty and 
originality. In the same way, artists can present their products to the audience 
according to this need. Perseverance, patience and creativity among students and 
artists in the field of handicrafts and other related fields are the prerequisites for 
success. Time must pass before the artist and his works that express his mind can 
be trusted and loved in society. At the beginning of the path, artists who are just 
beginning to work in this field may have hesitated and regretted that they had 
entered this field. A person who has just entered the field of handicrafts, by upgrading 
the level of his ability and knowledge, can identify the needs of the people of the 
society and present the needs of his products to the audience accordingly. The field 
of Islamic art and its tendencies is taught as an independent field in universities, 
however, sometimes students enter the labor market in fields unrelated to their field 
of study after graduation. From the perspective of economic activists, handicrafts 
have the potential to be selected in the form of entrepreneurship and job creation as 
a source of income, and even as a non-oil export currency.
Objective:Objective: Choosing Islamic arts or crafts as a university discipline for students 
may have ambiguities and fears. Career future after graduation will be their most 
important concern. Perhaps even because of these fears, students have abandoned 
the path of handicrafts and are looking for administrative and government jobs that 
are not related to their interests. This study examines the activity of graduates in 
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the field of arts and metal work, hoping that the 
collected materials will be useful for students and 
those who are eager to start their work in this field.  
So The purpose of this study is to investigate the 
working conditions of Islamic Art graduates (arts 
and metalwork), identify barriers and incentives 
for graduates to enter the market and identify 
strategies to improve their employment status in 
this field.
Research questions:Research questions:   What are the working 
conditions of students after graduation?
What are the job barriers and their stimuli in the 
market of Islamic arts and handicrafts?
What branches of Islamic arts and handicrafts 
are most welcomed?
Research Method:Research Method: This research is of a 
developmental type in terms of applied purpose. 
In terms of nature and method, it is a descriptive-
analytical research of survey type. In terms of 
how to collect information, this research is a 
survey. In addition to using library methods, field 
methods such as questionnaires have been used, 
where sampling has been done voluntarily. The 
statistical population of this study includes; 128 
undergraduate and graduate students of Islamic 
Arts major in metal arts of Tabriz Islamic Art 
University. In this study, 42 students answered 
the questionnaire and the rest of the graduates 
did not show any desire to answer due to sending 
the questionnaire.
Conclusion:Conclusion: Entrepreneurship is widely recognized 
as a vital element of success in today’s society 
due to its significant contribution to economic 
growth, job creation and technological advances. 
The importance of entrepreneurship and its key 
role in the development of societies, has caused 
most universities in developed and developing 
countries to consider its use and in this direction 
through the formulation of policies And scientific 
programs and applied strategies to develop and 
strengthen the culture, spirit and entrepreneurial 
behavior among members of society in general 
and students and academics in particular.
In this research, the economic and entrepreneurial 
conditions of the graduates of a branch of Islamic 
art called art and metal industries have been 
analyzed. Undergraduate students of Islamic art 

(metal) with four years and graduates of master 
with two years of teaching experience can find 
acceptable experiences in this field. Graduates’ 
career motivations and barriers can be divided 
into two groups. The first group is at the disposal 
of the artist, who can improve it and facilitate 
business conditions in this field. The second 
group is beyond the artist’s control, and the 
market conditions and the economic situation of 
the society and the support of the government can 
restore and facilitate it.
Key words: Key words: Entrepreneurship, Islamic Art, Art 
and Metal work, Employment, Handicrafts, Tabriz 
Islamic Art University. 
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مقدمه و بیان مسئله  
یــک فــرد می توانــد بــا وارد شــدن بــه دنیــای صنایع دســتی بــه 
همــراه خالقیــت و پشــتکار موفقیت هــای بســیاری را کســب 
کنــد. صنایع دســتی همــواره بخشــی از نیازهــای جامعــه را فراهــم 
کــرده و جامعــه نیــز متقابــاًل از ایــن زیبایــی و اصالــت حمایــت 
می کنــد. بــه همیــن ترتیــب هنرمنــدان می تواننــد محصــوالت 
خــود را باتوجه بــه ایــن نیــاز در اختیــار مخاطبیــن قــرار دهنــد. 
هنرمنــدان  و  دانشــجویان  میــان  خالقیــت  و  صبــر   ، پشــتکار
رشــته صنایع دســتی و ســایر حوزه هــای مربوطــه از شــروط الزم 
بــرای کســب موفقیــت اســت. زمــان بایــد ســپری شــود بــرای 
آثــارش کــه بیان گــر ذهــن اوســت بتواننــد  این کــه هنرمنــد و 
ابتــدای  در  شــوند.  واقــع  محبــوب  و  اعتمــاد  مــورد  جامعــه  در 
مســیر هنرمندانــی کــه تــازه شــروع بــه فعالیــت در ایــن زمینــه 
می کننــد، ممکــن اســت از اینکــه پــا در ایــن عرصــه گذاشــته اند، 
مــردد و پشــیمان شــده باشــند. فــردی کــه تــازه پــا بــه عرصــه 
دانــش  و  توانایــی  ســطح  دادن  ارتقــا  بــا  نهــاده  صنایع دســتی 
ــر  ــوده و ب ــی نم ــه، نیاز شناس ــردم جامع ــان م ــد از می ــود می توان خ

طبــق آن نیــاز محصــوالت خــود را بــه مخاطبیــن ارائــه دهــد. 
هنــر  رشــته های  انتخــاب  پژوهــش:  ضــرورت  و  اهمیــت 
بــرای  دانشــگاهی  رشــته  به عنــوان  صنایع دســتی  یــا  اســالمی 
دانشــجویان ممکــن اســت دارای ابهامــات و ترس هایــی باشــد. 
آینــده شــغلی بعــد از فارغ التحصیــل شــدن مهم تریــن دغدغــه 
آنــان خواهــد بــود. حتــی شــاید بــه علــت وجــود ایــن ترس هــا 
دانشــجویان مســیر صنایع دســتی را رهــا کــرده و در جســتجوی 
کارهــای اداری و دولتــی غیرمرتبــط بــا عالقه شــان باشــند. ایــن 
رشــته  فارغ التحصیــالن  فعالیــت  میــزان  بررســی  بــا  پژوهــش 
ــع آوری  ــب جم ــه مطال ــت ک ــن اس ــه ای ــد ب ، امی ــز ــع فل ــر و صنای هن
ــه  ــی ک ــل و عالقه مندان ــال تحصی ــجویان در ح ــرای دانش ــده ب ش
مشــتاق هســتند در ایــن زمینــه فعالیــت خــود را آغــاز کننــد، 

ــود. ــع ش ــد واق مفی

روش پژوهش
توســعه ای  نــوع  از  کاربــردی،  هــدف  لحــاظ  از  پژوهــش  ایــن   
توصیفــی- پژوهــش  یــک  روش،  و  ماهیــت  نظــر  از  اســت. 
گــردآوری  نحــوه  لحــاظ  از  اســت.  پیمایشــی  نــوع  از  تحلیلــی 
بــر  عــالوه  اســت.  پیمایشــی  نــوع  از  پژوهــش  ایــن  اطالعــات 
میدانــی  روش هــای  از  کتابخانــه ای،  روش هــای  از  اســتفاده 
ماننــد پرســش نامه نیــز اســتفاده شــده اســت کــه نمونه گیــری 
جامعــٔه  اســت.  گرفتــه  انجــام  داوطلبانــه  انتخابــی  به صــورت 
فارغ التحصیــالن  از  نفــر   12۸ شــامل؛  پژوهــش  ایــن   آمــاری 
مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد هنــر اســالمی گرایــش 
در  اســت.  تبریــز  اســالمی  هنــر  دانشــگاه  فلــز  صنایــع  و  هنــر 
ایــن پژوهــش تعــداد 42 نفــر از دانشــجویان بــه پرســش نامه 
ارســال  باتوجه بــه  فارغ التحصیــالن  بقیــه  و  داده انــد  پاســخ 

ندادنــد. نشــان  دادن  پاســخ  بــه  تمایلــی  پرســش نامه 

 پیشینۀ پژوهش 
و  دانشــجویان  کارآفرینــی  خصــوص  در  مختلفــی  تحقیق هــای 
ــش  ــتی و نق ــی صنایع دس ، کارآفرین ــر ــته هن ــالن رش فارغ التحصی
آمــوزش در جهــت ارتقــای کارآفرینــی صورت گرفتــه اســت، امــا 
فارغ التحصیــالن  شــغلی  شــرایط  بررســی  بــه  تحقیــق  ایــن  در 
تحقیق هــای  از  تعــدادی  می پردازیــم.  خــاص  رشــته  یــک 

: از عبارت انــد  دراین خصــوص  صورت گرفتــه 
ــار  ــکل گیری رفت ــر ش ــر ب ــل مؤث ــودار )1400( »عوام ــی و زی  واعظ
بلوچســتان«  و  سیســتان  دانشــگاه  دانشــجویان  کارآفرینانــه 
طبــق بررســی نویســندگان ایــن مقالــه، نتایــج نشــان داد کــه در 
بیــن دانشــجویان دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان هوشــیاری 

ــه دارد. ــد کارآفرینان ــر قص ــاداری ب ــم و معن ــر مه ــه اث کارآفرینان
بــه  تحقیقــی  بــا   )1400( مســتقیمی  و  شــجاعی  آزمــا،   ، فاخــر
محوریــت  بــا  کارآفرینــی  کلینیــک  مفهومــی  »چارچــوب  نــام 
محوریــت  بــا  حاضــر  پژوهــش  غیررســمی«  آموزش هــای 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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آموزش هــای  مجموعــه  به ویــژه  غیررســمی  آموزش هــای 
بــا  حرفــه ای  و  فنــی  آمــوزش  ســازمان  در  شــده  ارائــه  مهارتــی 
رویکــرد آمیختــه بــه مرحلــۀ اجــرا درآمــد. نتایــج نشــان داد کــه 
دانشــگاه  مؤلفــه  )مهارتــی(،  کلینیکــی  آموزش هــای  مؤلفــه 
عوامــل  مهم تریــن  از  خصوصــی،  آمــوزش  مؤلفــه  و  اینترنتــی 

هســتند.  غیررســمی  آموزش هــای  بــر  مؤثــر 
ــوان  ــا عن ــی ب ــرتیپی )1400( در پژوهش ــی و س ــوم، کاظم معص
ــد  ــی ارش ــرفصل های دوره کارشناس ــی دروس و س ــد و بررس »نق
آن بــر توانمند ســازی  رشــته کارآفرینــی در دانشــگاه ها و تأثیــر 
ســر  و  دروس  کــه  رســیدند  نتیجــه  ایــن  بــه  دانشــجویان« 
تأثیــر  کارآفرینــی  رشــته  ارشــد  کارشناســی  دوره  فصل هــای 
قابل توجهــی بــر افزایــش تــوان علمــی، آماده ســازی جهــت ورود 
، آماده ســازی جهــت راه انــدازی کســب وکار و ارتقــای  بــه بــازار کار
ــای  ــا نیاز ه ــور ب ــته و دروس مذک ــین داش ــب وکارهای پیش کس

محیــط کار تناســب دارنــد.
ــوزش  ــش آم ــام »نق ــه ن ــه ای ب ــی )1۳9۸( در مقال ــد هجان ده
در توســعه کارآفرینــی صنایع دســتی ایــران« در پــی شناســایی 
صنایع دســتی  در  کارآفرینــی  توســعه  و  آمــوزش  شــیوه های 
اســت کــه در نتیجــه بــه ارتبــاط معنــادار بیــن شــیوه های مختلف 
آمــوزش  و توســعه کارآفرینــی در صنایع دســتی پرداختــه اســت.
زنــان و  کارآفرینــی   پاکــزاد )1۳95( نقــش صنایع دســتی در 
توســعه اقتصــادی بــه بررســی عملکــرد صنعــت قالی بافــی در 
توســعه اقتصــاد روســتایی در اســتان اصفهــان پرداختــه اســت 
و نتایــج نشــان می دهــد کــه برنامــه کارآفرینــی ایــن زنــان در حــوزه 

ــت. ــده اس ــتایی ش ــاد روس ــعه اقتص ــب توس ــی موج قالی باف
ــتی  ــش صنایع دس ــلمی )1۳95( نق ــی س ــروش و کیان پیله ف
در کارآفرینــی فارغ التحصیــالن رشــته صنایع دســتی دانشــگاه 
فارغ التحصیــالن  کارآفرینــی  وضعیــت  بررســی  بــه  کاشــان، 
هنر هــای صناعــی و تحلیــل نقــاط قــوت و ضعــف آن بــرای بهبود 
شــرایط شــغلی افــراد فعــال در عرصــه ایــن هنــر پرداختــه اســت. 
نتایــج حاصــل نشــان می دهــد میانگیــن درآمــد هنرمنــدان از 

ــت.  ــوده اس ــر ب ــه باالت ــد جامع ــن درآم میانگی
کارآفرینــی  مراکــز  جایــگاه   )1۳9۳( محمــدی زاده 
دانشــگاه های هنــری در جهــت اشــتغال دانشــجویان )مطالعــه 
(، بــه بررســی نقــش مراکــز  مــوردی دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز
مشــخص  تــا  می پــردازد  دانشــجویان  اشــتغال  در  کارآفرینــی 
مرکــز  حمایــت  همچنیــن  و  دانشــگاهی  آمــوزش  کــه  ســازد 
ایــن  فارغ التحصیــالن  و  دانشــجویان  از  دانشــگاه  کارآفرینــی 
انــدازه می توانــد در جهــت اســتقالل اقتصــادی  تــا چــه  رشــته 

باشــد. مؤثــر  آنــان  کارآفرینــی  و  جوانــان 
اشــتغال  وضعیــت   )1۳۸5( عمــران   صالحــی 
کلیــه  اشــتغال  وضعیــت  بررســی  بــه  زن،  دانش آموختــگان 
ــواردی  ــه م ــدران و در نتیج ــگاه مازن ــگان زن دانش دانش آموخت
کــه بــه دســت یابی زنــان بــه شــغل و عوامــل موانــع جــذب در 

اســت. شــده  پرداختــه  بــازار 

بحث و یافته ها
کارآفرینــی بــه طــور گســترده، به عنــوان یــک عنصــر حیاتــی 
بــرای موفقیــت در جامعــه امــروز بــه دلیــل ســهم قابل توجــه آن 
در رشــد اقتصــادی، ایجــاد اشــتغال و پیشــرفت های فناورانــه 
شــناخته شــده اســت. اهمیــت کارآفرینــی و نقش کلیــدی آن در 
پیشــرفت جوامــع، موجــب شــده اســت کــه اغلــب دانشــگاه ها 
از  بهره گیــری  درحال توســعه،  و  توســعه یافته  کشــور های  در 
آن را موردتوجــه قــرار دهنــد و در ایــن مســیر از طریــق تدویــن 
در  کاربــردی،  راهبرد هــای  و  علمــی  برنامه هــای  و  سیاســت ها 
کارآفرینــی  رفتــار  و  روحیــه  فرهنــگ،  تقویــت  و  بســط  راســتای 
میــان آحــاد جامعــه بــه طــور اعــم و دانشــجویان و دانشــگاهیان 

.)142 ،1400، ــودار ــی و زی ــد )واعظ ــالش نماین ــص ت ــور اخ ــه ط ب
نیــروی  تربیــت  عالــی،  آمــوزش  مراکــز  ایجــاد  فلســفه 
بــه  پاســخی  یافتــن  جهــت  در  متخصــص  و  ماهــر  انســانی 
نیاز هــای متعــدد جامعــه مــدرن اســت. آمــوزش عالــی، بــه ارائــه 
اســت،  معطــوف  نظــری  تخصص هــای  و  عملــی  مهارت هــای 
جملــه  )از  وجوهــش  تمــام  در  کار  دنیــای  شــامل  به طوری کــه 
صالحیت هــای  بــا  حکمرانــی(  و  تحقیــق  فراگیــری،  آمــوزش، 
ــادری، 1۳9۸، 222(.  ــکوری و به ــت )ش ــاز آن اس ــورد  نی ــه ای م حرف
مرتبــط  اثــر  خلــق   ، هنــر رشــته های  آمــوزش  خصــوص  در 
بــا روحیــات هنرمنــد و شــرایط اجتماعــی حاکــم بــر زندگــی وی 
حــس  از  کنــده  آ دست ســاز  اشــیای  و  اثــر  بنابرایــن  اســت 
هســتند و بــه شــخص حــس اصالــت را در ایــن دنیــای »غیــر 
اصیــل« القــا می کننــد، آنهــا از طریــق مهــارت و دانشــی کــه در 
متصــل  ســازنده  بــه  را  خریــدار  می کنــد،  خود نمایــی  محصــول 
ــدازه  ــه ان ــاس چ ــایر اجن ــالف س ــه برخ ــد ک ــان می ده ــرده و نش ک
زمــان صــرف ســاخت آن محصــول شــده اســت )الکمــن، 1۳96، 
1۳6(. محصوالتــی کــه نه تنهــا حــس خــوب را در مخاطــب ایجــاد 
می کنــد بلکــه هنرمنــد حتــی بــا اســتفاده از مــواد زائــد و بازیافــت 
باعــث  و  بســازد  را  ارزشــمندی  محصــوالت  می توانــد  مــواد 

شــود. هزینه هــا  در  صرفه جویــی 
صنایــع  و  هنــر  اســالمی،  هنــر  رشــته  گرایش هــای  از  یکــی 
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ــد  ــور تأکی ــته مهارت مح ــن رش ــت. در ای ــده اس ــه ش ــگاه ها ارائ ــد در دانش ــی ارش ــی و کارشناس ــع کارشناس ــه در دو مقط ــت ک ــز اس فل
بــه خلــق اثــر و پــرورش فارغ التحصیــالن هنرمنــد اســت. در مقطــع کارشناســی بــه علــت طوالنــی بــودن دوره تحصیــل، بــه دانشــجو 
دروس متنوع تــری نســبت بــه مقطــع کارشناســی ارشــد ارائــه می شــود. در شــاخه هنــر و صنایــع فلــز مقطــع کارشناســی دانشــجویان 
ــوزش  ــنتی را آم ــورآالت س ــاخت زی ــری(، س ــب )ریخته گ ــدل و قال ــاکاری، م ــه کاری، مین ــی، ملیل ــری، قلم زن ــی دواتگ ــای کارگاه واحده

ــد. ــه می دهن ــص ادام ــوان تخص ــون را به عن ــن فن ــی از ای ــد یک ــه دارن ــه ای ک ــدی و عالق ــاس توانمن ــر اس ــد و ب می بینن
ــی،  ــی قلم زن ــای کارگاه ــرم واحده ــول ۳ ت ــجویان در ط ــود دانش ــزار می ش ــرده برگ ــورت فش ــه به ص ــد ک ــی ارش ــع کارشناس در مقط
پرســش نامه ای  طریــق  از  پژوهــش  ایــن  یافته هــای  می گذراننــد.  را  قالــب  و  مــدل  و  ســنتی  زیــورآالت  مینــاکاری،  ملیلــه کاری، 
ــوه  ــول، نح ــی محص ــی و طراح ــرایط ایده یاب ــه، ش ــد ماهیان ــی، درآم ــل تکنیــک تخصص ــؤاالتی از قبی ــه در آن س ــت ک ــت آمده اس به دس
، تأثیــر آموزش هــای دورۀ تحصیــل در توســعه کارگاه، شــرایط کارگاه و همــکاری بــا ســایر هنرمنــدان و نحــوه ارائــه  ارائــه و فــروش آثــار

محصــول از فارغ التحصیــالن پرســیده شــده اســت.
در ســؤال اول پرســش نامه مهارت هــای تخصصــی فارغ التحصیــالن مــورد ســؤال قــرار گرفــت، یافته هــای حاصــل از ایــن ســؤال 
نشــان می دهــد؛ تعــداد 1۷ % از جامعــه آمــاری در رشــته قلم زنــی، 46 % در رشــته جواهر ســازی، 4 % در رشــته مینانقاشــی، 1۳ % مینــای 
خانه بنــدی، ۸ % ریخته گــری ســنتی، 4 % حجم ســازی ســنتی و ۸ % در رشــته حجم ســازی شــهری مشــغول بــه فعالیــت هســتند 

)جــدول 1(.

جدول 1- میانگین رشته تخصصی فارغ التحصیالن )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 1- Average of specialized field of graduates (Source: Authors)

حجم سازی شهریحجم سازی سنتیریخته گری سنتیمینا خانه بندیمینا نقاشیجواهر سازیقلم زنی

%1۷%4%4%1۳%۸%4%۸

غ التحصیالن از رشته تحصیلی بررسی رضایت فار
توجــه بــه رضایــت از رشــته تحصیلــی و ســالمت روان دانشــجویان از جهت ارتقــای توان علمی، میــزان یادگیری و پیشــرفت تحصیلی 
آنــان از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت )عنبــری و همــکاران، 1۳92، 4۸9(. بعــد از میانگیــن رشــته تخصصــی فارغ التحصیــالن، 
ــرده   ــاب ک ــه انتخ ــته ای ک ــالن از رش ــام فارغ التحصی ــت. تم ــرار گرف ــی ق ــورد بررس ــود م ــی خ ــته تحصیل ــالن از رش ــت فارغ التحصی رضای

بودنــد رضایــت داشــتند )جــدول 2(.

جدول 2- رضایت فارغ التحصیالن از رشته تحصیلی )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 2 - satisfaction of graduates of the field of study (Source: Authors)

عدم رضایترضایت

%100-

فراوانی میزان تسلط فارغ التحصیالن در رشته تحصیلی
25 % از مخاطبان به صورت حرفه ای مشغول به کار هستند و ۷5 % از آنها مهارت کافی را در رشته خود دارا هستند )جدول ۳(.

جدول ۳- میزان تسلط فارغ التحصیالن در رشته تحصیلی )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 3 - level of mastery of graduates in the field of study (Source: Authors)

دارای مهارت کافیحرفه ای

%25%۷5
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مدت فعالیت در رشته تحصیلی
ــدی در  ــی به طورج ــد از فارغ التحصیل ــه بع ــی ک ــد. تجربه های ــی ش ــراد بررس ــک از اف ــر ی ــردی ه ــه ف ــال های تجرب ــداد س ــورد تع ــن م در ای
زمینــه تولیــد و عرضــه کســب شــده اســت. فعالیــت کاری 25 % آنهــا کمتــر از دو ســال اســت، ۸ % دو تــا چهــار ســال،  25 % 4 تــا 6 ســال، 

۸ % 6 تــا ۸ ســال و ۳4 % از پاســخ دهندگان بیــن 10 تــا 12 ســال فعالیــت کاری دارنــد )جــدول 4(.

جدول 4- مدت فعالیت در رشته تحصیلی )مأخذ: یافته های تحقیق( 
Table 4 - duration of activity in the field of study (Source: Authors)

10 تا 12 سال 6تا ۸سال4 تا 6 سال2 تا 4 سال

%۸%25%۸%۳4

غ التحصیالن از طریق صنایع دستی درآمد فار
ــن  ــه در مت ــم آنک ــی علی رغ ــای صناع ــت. هنره ــن راه اس ــراد از ای ــد اف ــه درآم ــوط ب ــش نامه مرب ــده در پرس ــرح ش ــؤاالت مط ــی از س یک
زندگــی جامعــه اســت، در بعضــی از زمان هــا از رونــق قابــل قبولــی برخــوردار اســت بــه همیــن دلیــل درآمــد ســاالنه بیشــترین دقــت 
را در میــزان کســب وکار ارائــه می دهــد )پیلــه فــروش و کیانــی ســلمی، 1۳95، 59(. تولیــدات صنایع دســتی بــرای تولیدکننــدگان 
 بــا وجــود گرایش هــای متنــوع، دانشــجویان بعــد از فارغ التحصیلــی بــرای شــروع 

ً
فرصــت شــغلی خوبــی را ایجــاد می کنــد. مخصوصــا

، گزینه هــای متنوعــی پیــش رو دارنــد. به طورکلــی ۸۳% از مخاطبــان درآمــد خــود را از طریــق هنــر و صنایــع فلــز بــه دســت می آورنــد،  کار
امــا 1۷ % آن هــا از ایــن راه درآمــدی ندارنــد )جــدول 5(.

جدول 5- درآمد فارغ التحصیالن از راه هنر و صنایع فلز )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 5 - Income of graduates through Metalwork (Source: Authors)

عدم درآمد از راه هنر و صنایع فلزدرآمد از راه هنر و صنایع فلز

%۸۳%1۷

در بررســی درآمــد ســاالنه افــراد: ۳6 % کمتــر از 100 میلیــون ریــال، 1۸ % از مخاطبیــن 100 تــا 500 میلیــون ریــال, 2۸% از آن هــا 500 تــا 
1000 میلیــون ریــال  و 1۸ % از آن هــا بیــش از 2000 میلیــون ریــال مشــخص شــد )جــدول 6(.

جدول 6- درآمد ساالنه فارغ التحصیالن از طریق هنر و صنایع فلز )مأخذ: یافته های تحقیق( 
Table 6- annual income of graduates through handicrafts (Source: Authors)

بیش از 2000 میلیون ریال500 تا 1000 میلیون ریال100 تا 500 میلیون ریالکمتر از 100 میلیون ریال

%۳6%1۸%2۸%1۸

میــزان درآمــد ایــن حرفــه بســتگی بــه تعــداد تولیــد محصــوالت و فــروش آن هــا دارد. درآمــد ماهیانــه ۳0 % از مخاطبیــن کمتــر از 20 
میلیــون ریــال، 40 % از مخاطبیــن 20 تــا 40 میلیــون ریــال، 10 % از مخاطبیــن 40 تــا 60 میلیــون ریــال و درآمــد ماهیانــه 20 % از آن هــا بیــش 

از 150 میلیــون ریــال اســت )جــدول ۷(.
جدول ۷- درآمد ماهانه فارغ التحصیالن از طریق هنر و صنایع فلز )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 7- monthly income of graduates through Metalwork (Source: Authors)

بیش از 150 میلیون ریال40 تا 60 میلیون ریال20 تا 40 میلیون ریالکمتر از 20 میلیون ریال

%۳0%40%10%20
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مشارکت در کسب وکار
ســازگاری و انعطــاف از مهم تریــن الزامــات شــکل گیری کار تیمــی اســت. یــک تیــم مؤثــر بایــد متشــکل از ســه گــروه باشــد: افــرادی کــه 
دارای تخصــص فنــی هســتند، افــرادی کــه در حــل مســئله و تصمیم گیــری مهــارت دارنــد و اعضایــی کــه تــوان باالیــی بــرای شــنوایی 
ــینی،  ــت )حس ــت اس ــا اهمی ــیار ب ــا بس ــن تخصص ه ــبی از ای ــب مناس ــتند. ترکی ــارت هس ــانی دارای مه ــط انس ــه رواب ــد و در زمین دارن
ــده  ــه اشــتراک گذاشــته ش ــه نســبت ب ــان ب ــود و زی ــه در آن س ــت ک ــب وکار اس ــر در یــک کس ــر درگی ــد نف ــا چن ــاط دو ی 1۳۸۸، 114(. ارتب
اســت. شــکل گیری یــک مشــارکت داوطلبانــه نیازمنــد وجــود یــک گــروه از افــراد اســت کــه به قصــد کســب ســود بــرای انجــام یــک 
کســب وکار گــرد هــم می آینــد. برخــی از افــراد ترجیــح می دهنــد به جــای کار گروهــی، فــردی کار کننــد. البتــه  کــه کار گروهــی حــس 
همــکاری را در افــراد افزایــش می دهــد، امــا کار کــردن به صــورت فــردی نیــز مزایــای خــود را دارا اســت. در موردبحــث مشــارکت در 
کســب وکار 90 % از مخاطبیــن پژوهــش به صــورت فــردی و 10 % از آن هــا بــا افــراد خانــواده مشــغول بــه فعالیــت در کسب وکارشــان 

هســتند  )جــدول ۸(.

جدول ۸- میزان مشارکت در کسب وکار )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 8- participation in business (Source: Authors)

خانوادگیفردی

%90%10

داشــتن فضــای کارگاهــی مناســب بــرای صنعتگــران، امــروزه از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. محیــط خانــه بــرای تولیــد 
برخــی از شــاخه های صنایع دســتی مناســب نیســت و الزمــٔه تولیــد، داشــتن یــک فضــای مجــزا از محیــط زندگــی اســت. فراهــم 
نمــودن فضایــی خــالق و تخصصــی در طــول دوره تحصیــل از آن هــا افــرادی توانــا و مســاعد و پذیــرای تغییروتحــول خواهــد ســاخت 
)جزنــی، 1۳۸6، 12(. ممکــن اســت دانشــجویان بعــد از فارغ التحصیــل شــدن بــه دلیــل نداشــتن ســرمایه، کمبــود مــواد اولیــه و 
ــتخدام در  ــی و اس ــای دولت ــراغ کاره ــه س ــد و ب ــده بگیرن ــود را نادی ــای خ ــتعدادها و توانایی ه ــی، اس ــب کارگاه ــط مناس ــتن محی نداش
رشــته های غیرمرتبــط بــا رشــته تحصیلــی خــود شــوند. می تــوان اســتعدادها و توانایی هــای کارآفرینــان را جســتجو کــرد و آنــان را بــه 
ــج  ــه تروی ــوان ب ــتغال، می ت ــاد اش ــت ایج ــت در جه ــار دول ــتن از ب ــر کاس ــالوه ب ــن راه ع ــود و از ای ــب نم ــویق و ترغی ــتغالی تش خوداش
، همچــون همتایــان خــود در بســیاری از  فرهنــگ خوداشــتغالی و کارآفرینــی همــت گمــارد و امیــدوار بــود کــه جوانــان ایرانــی نیــز
کشــورهای توســعه یافته و درحال توســعه، دل بــه توســعه بخــش خصوصــی بدهنــد و به جــای تحمیــل شــدن بــه دولــت و افــزودن 
تــورم نیــروی انســانی در بخش هــای دولتــی، خــود موجــب کارآفرینــی و خوداشــتغالی شــوند. ۳6 % مخاطبیــن در منــزل شــخصی، ۳6 
ــود  ــت خ ــه فعالی ــگاه ب ــی دانش ــای کارآفرین ــن در کارگاه ه ــران و 21 % از مخاطبی ــای دیگ ــا در کارگاه ه ــخصی، ۷ % از آن ه % در کارگاه ش

ادامــه می دهنــد )جــدول 9(.

جدول 9- محل کارگاه یا استودیو )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 9 - Location of workshop or studio (Source: Authors)

کارگاه های کارآفرینی دانشگاهکارگاه های دیگرانکارگاه شخصیمنزل شخصی

%۳6%۳6%۷%21

ثار چگونگی نوآوری در آ
صنایع دســتی بــا نــوآوری پیونــد دیرینــه دارد. اهمیــت نــوآوری در ایــن رشــته بــاال اســت و امــروزه ضــرورت خالقیــت و نــوآوری در 
ســازمان ها و مشــاغل بــرای افزایــش رقابــت و بهبــود شــرایط کاری انکارناپذیــر اســت )پیلــه فــروش و کیانــی ســلمی، 1۳95، 62(. 
مخاطبیــن بــرای نــوآوری در آثــار ۳۳ % از آن هــا مطالعــه کتــاب، 25 % اســتفاده از فضــای مجــازی و 42 % طراحــی را پیشــنهاد دادنــد 

ــردوس )جــدول 10(. ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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جدول 10- چگونگی نوآوری در آثار )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 10 - How to innovate in works (Source: Authors)

طراحیاستفاده از فضای مجازیمطالعه کتاب

%۳۳%25%42

ثار سنتی یا مدرن آ
صنایع دســتی را می تــوان در ســه دوره ســنتی، مــدرن و ما بعــد مــدرن بررســی کــرد. صنایع دســتی یــک مفهــوم مربــوط بــه دوره مــدرن 
ــم  ــم، در قدی اســت و در دوره ماقبــل مــدرن ایــن مفهــوم وجــود نداشــته اســت. چــرا کــه آثــاری کــه مــا امــروزه صنایع دســتی می نامی
یعنــی در دوره ســنت، صنعــت رایــج و مــورد اســتفاده بــوده اســت. مفهــوم صنایع دســتی به منزلــٔه نوعــی »مفهــوم مســتقل« وقتــی 
ظهــور می کنــد کــه صنایــع جدیــد و تکنولــوژی ماشــینی شــکل می گیــرد. حتــی امــروزه نیــز در جوامــع کوچــک و دورافتــاده کــه کمتــر 
در  صنایع دســتی  مفهــوم  و  می کننــد  فهــم  را  صنایع دســتی  همــان  صنعــت  از  شــده اند،  مــدرن  صنعتــی  تغییــرات  دســتخوش 
ــر  ــوان عص ــا عن ــه ب ــت ک ــدرن دوره ای اس ــا از دوره م ــور م ــق دارد. منظ ــدرن تعل ــه دوره م ــرد و ب ــکل می گی ــینی ش ــع ماش ــل صنای مقاب
 % 50 ، ، 1۳۸5، ۷۳(. از نظــر افــراد، بــرای مشــتری 25 % مــدرن بــودن آثــار روشــنگری و انقــالب صنعتــی شــناخته می شــود )رضوانفــر

ســنتی بــودن آثــار و 25 % ترکیبــی از مــدرن و ســنتی بــودن آثــار موردپســندتر اســت )جــدول 11(.

جدول 11- طراحی موردپسند بازار )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 11- favorite Design(Source: Authors)

ترکیبی از مدرن و سنتی بودن آثارسنتی بودن آثارمدرن بودن آثار

%25%50%25

خالقیــت و نــوآوری در فــروش و رضایــت مشــتری نقــش بســزایی می توانــد داشــته باشــد. کارآفرینــی بومــی، در زمینــه هنر هــای 
ــیوه و  ــر ش ــل تغیی ــه دلی ــه ب ــت ک ــوع هنر هاس ــن ن ــی ای ــت از فراموش ــرای برون رف ــکار ب ــن راه ــزی مهم تری ــع فل ــر و صنای ــنتی و هن س
ــش   ــت نق ــتی اس ــوالت صنایع دس ــه محص ــی تهی ــاده اصل ــه م ــوآوری ک ــت و ن ــر خالقی ــت. عنص ــودی اس ــال ناب ــی در ح ــتر زندگ بس
حیاتــی و مهمــی را در کارآفرینــی ایفــا می کنــد. خالقیــت را بایــد نوعــی از تفکــر بــه شــمار آورد کــه فــارغ از قالــب و روش از پیــش تعییــن 
 بایــد واجــد »عنصــر تازگــی و نــو بــودن« باشــد. در تعریــف خالقیــت بایــد 

ً
شــده اســت و حالتــی واگــرا دارد. هــر پدیــده خالقانــه ای حتمــا

ــوآوری در  ــت و ن ــر خالقی ــن، تأثی ــگاه ۸ % از مخاطبی ــر ن ــینی، 1۳۸۸، 40(. از منظ ــرد )حس ــه ک ــودن« توج ــد ب ــب و مفی ــر »مناس ــه عنص ب
فــروش چهــل %، 25 % از مخاطبیــن پنجــاه %، ۸ % از مخاطبیــن شــصت %، ۳5 % مخاطبیــن ۷0 %، ۸ % از آنهــا هشــتاد %، ۸ % از مخاطبیــن 

90 % و از نظــر ۸ % از آن هــا 100% اســت )جــدول 12(.

جدول 12- میزان تأثیر خالقیت و نوآوری در فروش )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 12 - The impact of creativity and innovation in sales (Source: Authors)

%۸%25%۸%۳5%۸%۸%۸

%40%50%60%۷0%۸0%90%100

مشارکت با دیگر هنرمندان
نتایــج به دســت آمده حاکــی از آن اســت کــه ارتبــاط بــا ســایر هنرمنــدان از طریــق مالقــات حضــوری, تمــاس تلفنــی و در برخــی مــوارد 
از طریــق شــرکت در نمایشــگاه بــا هنرمنــدان مشــارکت دارنــد. 21% از آنهــا به صــورت حضــوری، ۳0 % از آنهــا به صــورت تلفنــی، ۳۷ % از 

مخاطبیــن از طریــق صفحــات مجــازی و 12 % از آنهــا از طریــق نمایشــگاه بــا هنرمنــدان مشــارکت دارنــد )جــدول 1۳(.

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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جدول 1۳- مشارکت با دیگر هنرمندان )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 13 - Collaboration with other artists (Source: Authors)

نمایشگاهصفحات مجازیتلفنیحضوری

%21%۳0%۳۷%12

آموزش
صنایع دســتی از جملــه هنرهایــی اســت کــه بیشــترین ســابقه را در بیــن ســایر هنرهــای ایــران دارد. ایــن امــر نشــان می دهــد کــه در 
طــول تاریــخ، موضــوع آمــوزش صنایع دســتی بــه طریــق اســتاد- شــاگردی وجــود داشــته و از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده اســت. 
ــوزش  ــا آم ــت. ام ــر اس ــوع موردنظ ــر موض ــۀ ه ــان در زمین ــای انس گاهی ه ــای آ ــا ارتق ــرادف ب ــام مت ــور ع ــه ط ــوزش ب ــی، آم ــف کل در تعری
صنایع دســتی ملزومــات دیگــری را طلــب می کنــد. در جهــان امــروز می تــوان ملزومــات آمــوزش صنایع دســتی را در چهــار گــروه 
مجــزا ولــی مرتبــط دســته بندی نمــود. گــروه اول، ملزومــات فیزیکــی اســت کــه شــامل مــواردی همچــون فضــای کارگاهــی مناســب، 
ــری و  ــاتید هن ــی و اس ــاتید علم ــود اس ــه وج ــه ب ــام داد ک ــانی ن ــات انس ــوان ملزوم ــروه دوم را می ت ــود. گ ــه می ش ــواد اولی ــزات و م تجهی
ــرار  ــجو ق ــترس دانش ــد در دس ــه بای ــت ک ــی اس ــی و مطالعات ــع علم ــوم، مناب ــروه س ــاره دارد. گ ــتی اش ــوزش صنایع دس ــرای آم ــی ب تجرب
گیــرد تــا مســیر رشــد و بالندگــی وی را همــوار ســازد. امــا دســته چهــارم کــه به نوعــی پیش نیــاز بنیادیــن و شــرط اساســی تبدیل شــدن 
یــک دانشــجوی صنایع دســتی بــه هنرمنــد اصیــل صنایع دســتی اســت، اصــول و مباحــث بنیادیــن فکــری اســت کــه موجــب 
ــمندی می شــود کــه نمونه هــای تاریخــی آن موزه هــای سراســر جهــان را پــر کــرده اســت )دوازده امامــی و  تولیــد آثــار بااصالــت و ارزش
همــکاران، 1۳9۷، ۸(. مبحــث آمــوزش همــواره بــا مســائل مختلفــی روبــه رو اســت؛ کــه نظــر مخاطبیــن را در این بــاره مــرور می کنیــم. ۳6 
% از مخاطبیــن بــرای هنرجویــان آمــوزش حضــوری در نظــر گرفتنــد. 9 % از آن هــا به صــورت مجــازی بــه هنرجویــان آمــوزش می دهنــد. 
46 % از فعالیــن باتوجه بــه اینکــه مشــتاق هســتند هنــر خــود را بــه عالقه منــدان منتقــل کننــد، امــا فضــای مناســبی بــرای آمــوزش 

ندارنــد. تنهــا 9 % از آن هــا تمایلــی بــه آمــوزش ندارنــد )جــدول 14(. 

جدول 14-  شرایط آموزشی فارغ التحصیالن )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 14- Educational conditions of graduates (Source: Authors)

عدم داشتن محیط مناسب برای آموزش مجازیآموزش حضوری
آموزش

عدم تمایل جهت آموزش

%21%۳0%۳۷%12

شرایط ارائه و فروش در دوران پاندمی ویروس کرونا
همه گیــری کوویــد 19 تأثیــر ناگهانــی و قابل توجهــی در اقتصــاد و فضــای کســب وکار برجــای گذاشــت کــه ارائــه و فــروش محصــوالت 
صنایع دســتی نیــز از ایــن تأثیــر بی امــان نمانــد. بااین حــال فضاهــای مجــازی بســتری مناســب بــرای دیــده  شــدن و عرصــه هنــر 
ــر  ــیار کمت ــای بس ــا هزینه ه ــراد ب ــه اف ــه هم ــت ک ــن اس ــک ای ــروش الکترونی ــی و ف ــت بازاریاب ــد. از مزی ــم می کنن ــدان فراه ــه عالقه من ب
می تواننــد از طریــق فضــای مجــازی از محصــوالت هنــری و فرهنگــی هــر منطقــه دیــدن کــرده و بــا آداب ورســوم هــر منطقــه آشــنا 
شــوند و به راحتــی محصوالتــی را کــه دوســت داشــته باشــند خریــداری کننــد. از ایــن قابلیــت می تــوان در دوران پســاکرونا نیــز بهــره 
جســت و بــرای جــذب مخاطــب و آمــوزش هنــر بــه عالقه منــدان اســتفاده کــرد چراکــه ایــن روش می توانــد موقعیــت بســیار مناســبی 
ــاس  ــان،1400، 14(. براین اس ــی و فاضلی ــد )تقدیم ــاد نمای ــورمان ایج ــوم کش ــی و آداب ورس ــی فرهنگ ــردن محصوالت ــی ک ــرای جهان را ب
فارغ التحصیــالن هنــر و صنایــع فلــز بــرای ارائــه و فــروش محصــوالت خــود از ایــن پتانســیل اســتفاده می کننــد.20% از مخاطبیــن 

ــدول 15(. ــد )ج ــروش می گذارن ــه ف ــود را ب ــوالت خ ــازی محص ــورت مج ــا به ص ــوری و ۸0 % آنه ــورت حض به ص

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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جدول 15- شرایط ارائه و فروش در دوران ویروس کرونا )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 15 - Presentation and sales conditions during the corona virus (Source: Authors)

مجازیحضوری

%20%۸0

ارتباط با مشتریان
آشــنایی مشــتریان بــا هنرمنــدان از شــیوه های مختلفــی صورت پذیــر اســت. ۳5 % از مخاطبیــن از طریــق فضــای مجــازی، ۳5 % 
، 10 % از آنهــا از طریــق فروشــگاه تخصصــی، 15 % از راه نمایشــگاه و 5 % از طریــق امانــی فروشــی بــا مشــتریان  ازطریــق معرفــی نفربه نفــر

ــدول 16(. ــده اند )ج ــنا ش ــود آش خ

جدول 16- ارتباط با مشتریان )مأخذ: یافته های تحقیق( 
Table 16 - Customer Relationships (Source: Authors)

امانی فروشینمایشگاهفروشگاه تخصصیمعرفی نفربه نفرفضای مجازی

%۳5%۳5%10%15%5

صادرات
اســتفاده از بســترهای دنیــای مجــازی بــرای ارائــه محصــوالت فعــاالن حــوزه صنایع دســتی در جهــت جــذب مشــتری های خارجــی 
تأثیــر بــه ســزایی دارنــد. هنرمنــدان می تواننــد از ایــن بســتر جهــت معرفــی خــود و آثارشــان و در نهایــت ارائــه و فــروش محصــوالت 

بهــره گیرنــد. 
اشــتغال زایی  نیــز  و  مناطــق  بومــی  افــراد  بــرای  اشــتغال  ایجــاد  فرهنگــی  محصــوالت  صــادرات  مزیت هــای  ایــن  بــر  عــالوه 
فارغ التحصیــالن خانــه دار اســت، چرا کــه بســیاری از مشــاغل مربــوط بــا محصــوالت فرهنگــی می توانــد به صــورت کار در منــزل 
تعریــف شــود کــه بــرای زنــان خانــه دار کمــک هزینــه ای بــرای بــاال بــردن درآمــد خانــواده محســوب می شــود. زنــان خانــه دار هــم 
ــان  ــد. 1۸% از مخاطب ــب کنن ــی را جل ــتریان خارج ــر مش ــوالت، نظ ــه محص ــد و ارائ ــی در تولی ــت ذات ــردن خالقی ــل ک ــا دخی ــد ب می توانن
محصــوالت خــود را بــه خــارج از کشــور صــادر کرده انــد. درحالی کــه 55 % از آن هــا تاکنــون صادراتــی نداشــته اند. 2۷ % از آن هــا صــادرات 

نداشــته اند، امــا مشــتری خارجــی داشــته اند )جــدول 1۷(.

جدول 1۷- شرایط صادرات آثار )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 17- Export conditions of works (Source: Authors)

صادرات نداشته اند، اما مشتری خارجی داشته اند.صادرات نداشته اندصادرات داشته اند

%25%50%25

رضایتمندی از حقوق
باتوجه بــه محدودیــت اشــتغال و نارضایتــی از حقــوق در بخش هــای دولتــی و شــمار روزافــزون دانش آموختــگان، در دهه هــای 
اخیــر بایــد توجــه بیشــتری بــه خوداشــتغالی شــود. موضــوع خوداشــتغالی، به خصــوص بــرای جوامعــی مثــل ایــران کــه نــرخ بیــکاری 
ــا  ــد از آن ه ــوق و درآم ــدی از حق ــورد رضایتمن ــر در م ــکاران، 1۳95، ۳45(. اگ ــی و هم ــود )یعقوب ــی ش ــم تلق ــد مه ــد، می توان ــی دارن باالی
ســؤال کنیــم، 2۷ % از مخاطبیــن درآمدشــان برایشــان خــوب، 46 % قابل قبــول، 1۸ % کــم و 9 % از آنهــا اصــاًل از حقــوق و درآمــد خویــش 

راضــی نیســتند )جــدول 1۸(.
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جدول 1۸- رضایتمندی از حقوق )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 18 - Satisfaction with rights (Source: Authors)

عدم رضایتکمقابل قبولخوب

%2۷%46%1۸%9

رضایتمندی از آموخته های دوران تحصیل
ایــن مــورد می توانــد کمــک به ســزایی در دوران فراغــت از تحصیــل دانشــجویان هنرهــای صناعــی و ورود آن هــا بــه بــازار کار داشــته 
باشــد. عــالوه بــر مقولــه کارآفرینــی، آموخته هــای دوره تحصیــل دانشــجویان به عنــوان گام ابتدایــی جهــت شــروع و فعالیــت در 

ــود. ــوب می ش ــی محس ــای صناع ــوزه هنره ــدی در ح ــارت و توانمن ــب مه کس
بــه همیــن ســبب، دانشــگاه ها ملزم انــد دانش آموختــگان را بــرای آینــده ای فراگیرتــر آمــاده کننــد تــا نیاز هــای ایــن افــراد و جامعــه 
، آموزش هــای دانشــگاهی، به ویــژه از لحــاظ پیامــدی، مرحلــه ای متفــاوت بــا آموزش هــای  در حــال تغییــر را بــرآورده ســازند. از ایــن منظــر
دوره هــای دبیرســتانی و پایین تــر دیــده شــده اند )شــکوری و بهــادری، 1۳9۸، 222(. از  نظــر 10 % از مخاطبیــن آموخته هــا عالــی، از نظــر 40 % 

خــوب، ۳0 % برایشــان متوســط، 10 % کــم و 10 % نیــز از آموخته هــای دوران تحصیــل بســیار کــم راضــی هســتند )جــدول 19(.

جدول 19- رضایتمندی از آموخته های دوران تحصیل )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 19 - Satisfaction with what has been learned during the study period (Source: Authors)

بسیار کمکممتوسطخوبعالی

%10%40%۳0%10%10

رضایتمندی از تأمین مواد و تجهیزات
۳6 % از مخاطبان رضایتشان از تأمین مواد و تجهیزات خوب، 1۸ % متوسط و 46 % کم است )جدول 20(.

جدول 21- رضایت از وام های بانکی )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 21 - Satisfaction with bank loans (Source: Authors)

رضایت از شرایط وام و عدم بهرهعدم رضایت و بهره از شرایط وامرضایت  و بهره از شرایط وام 

%20%۷0%10

وام های بانکی
وام به هیچ عنــوان جهــت شــروع کســب وکار گزینــه بــدی نیســت، حتــی بزرگ تریــن و موفق تریــن شــرکت های جهــان هــم وام 
می گیرنــد. وام بانکــی یکــی از مرســوم ترین شــیوه های تأمیــن مالــی اســت. چــه ابعــاد کســب وکار کوچــک و خانوادگــی باشــد، چــه در 
شــرکت بــزرگ و چندملیتــی، بــرای مدیــران ایــن بنگاه هــا گزینــه وام گرفتــن همیشــه روی میــز قــرار دارد. مهــم ایــن اســت کــه بتوانیــم 
وام بانکــی را در مراحــل دریافــت کــردن، خــرج کــردن و پــس دادن به درســتی مدیریــت کنیــم.20 % از مخاطبیــن از شــرایط اســتفاده از 
وام راضــی بوده انــد و اســتفاده کردنــد. از نظــر ۷0 % از آنهــا شــرایط وام هــای بانکــی نامناســب بــوده و نتوانســتند اســتفاده کننــد. امــا 10 

% از آن هــا باتوجه بــه خــوب بــودن شــرایط وام، از وام اســتفاده نکرده انــد )جــدول 21(.
جدول 20- رضایتمندی از تأمین مواد و تجهیزات )مأخذ: یافته های تحقیق(

Table 20 - Satisfaction with the supply of materials and equipment (Source: Authors)

کممتوسطخوب

%۳6%1۸%46
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تأثیر محیط زندگی در شرایط کسب وکار
شــرایط محــل زندگــی نیــز ممکــن اســت تأثیراتــی بــر کیفیــت کســب وکار داشــته باشــد. از نظــر 9 % از مخاطبیــن محــل زندگــی بســیار 
ــی دارد  ــذاری کم ــر 9 % تأثیرگ ــط و از نظ ــر متوس ــر 16 % تأثی ــاد، از نظ ــر زی ــا تأثی ــر 64 % از آن ه ــت. از نظ ــذار اس ــب وکار تأثیرگ ــر کس ــاد ب زی

)جــدول 22(.

جدول 22- تأثیر محیط زندگی در شرایط کسب وکار )مأخذ: یافته های تحقیق(
Table 22 - Impact of living environment on business conditions (Source: Authors)

کممتوسطزیادبسیار زیاد

%9%64%16%9

نتیجه گیری
، روســتاییان و زنــان خانه دار  در خصــوص جایــگاه صنایع دســتی در توســعه اقتصــادی و ایجــاد کارآفرینــی جوامع کوچک نظیر عشــایر
ــز  ــتی نی ــالن صنایع دس ــادی فارغ التحصی ــرایط اقتص ــن ش ــت. همچنی ــه اس ــادی صورت گرفت ــای زی ــینه، پژوهش ه ــه پیش ــه  ب باتوج
مــورد پژوهــش قــرار گرفتــه اســت. در ایــن تحقیــق شــرایط اقتصــادی و کارآفرینــی دانش آموختــگان شــاخه ای از رشــته هنــر اســالمی 
( بــا چهــار ســال  بــه نــام هنــر و صنایــع فلــز مــورد واکاوی قــرار گرفتــه اســت. فارغ التحصیــالن مقطــع کارشناســی هنــر اســالمی )فلــز
ــدا  ــوزه پی ــن ح ــی را در ای ــل قبول ــای قاب ــد تجربه ه ــوزش، می توانن ــه آم ــال تجرب ــا دو س ــد ب ــی ارش ــع کارشناس ــالن مقط و فارغ التحصی
کننــد. دانشــجویان بعــد از فراغــت از تحصیــل بــا تأســیس کارگاه هــای کوچــک امــکان کســب درآمــد و فعالیــت اقتصــادی خواهنــد 
داشــت به طــوری کــه ۸۳% فارغ التحصیــالن از ایــن راه کســب درآمــد می کننــد و از شــرایط شــغلی خــود رضایــت کامــل دارنــد. ایــن % 
بــرای اشــتغال فارغ التحصیــالن قابل قبــول اســت. باتوجه بــه اینکــه 46% فارغ التحصیــالن در ســاخت زیــورآالت و جواهــر فعالیــت 
ــد  ــح می دهن  ترجی

ً
ــا ــدان عموم ــد. هنرمن ــا کن ــد ایف ــتغال می توان ــعه و اش ــت توس ــی را جه ــیل باالی ــوزه پتانس ــن ح ــن ای ــد بنابرای دارن

ــته  ــا گذاش ــار آن ه ــز در اختی ــالمی تبری ــر اس ــگاه هن ــی دانش ــط کارآفرین ــا توس ــخصی و ی ــه ش ــود ک ــای خ ــردی در کارگاه ه ــورت ف به ص
ــوان  ــر عن ــی دیگ ــای مصرف ــاره و هزینه ه ــای اج ــودن هزینه ه ــن ب ــوان پایی ــل آن را می ت ــن دلی ــد. مهم تری ــتفاده کنن ــت اس ــده اس ش
کــرد. 42% مشــارکت کنندگان مهم تریــن عامــل در نــوآوری آثــار را طراحــی خالقانــه می داننــد کــه ایــن امــر تأثیــر مســتقیمی در توســعه 

و فــروش محصــوالت ایفــا می کنــد.
فارغ التحصیــالن بــه علــت عــدم عالقــه و یــا نداشــتن محیــط مناســب، تمایلــی بــه آمــوزش ندارنــد. فــروش محصــوالت بــا 

اســت.   توجیه پذیرتــر  اقتصــادی  نظــر  از  آمــوزش  بــه  نســبت  خالقانــه  طرح هــای 
۸0% فارغ التحصیــالن از شــبکه های مجــازی بــرای فــروش محصــوالت خــود اســتفاده می کننــد و عــالوه  بــرآن به جــز معرفــی 
نفربه نفــر از طریــق همیــن بســتر بــا ســایر هنرمنــدان در تعامــل هســتند. نیمــی از هنرمنــدان یــا صــادرات محصــوالت بــه کشــورهای 
خارجــی داشــته اند و یــا مشــتری خارجــی داشــته اند. شــبکه های مجــازی بســتر مناســبی جهــت معرفــی هنرمنــدان و آثارشــان جهــت 

معرفــی و فــروش بــه شــمار مــی رود.
آنــان رضایــت قابــل قبولــی دارنــد. 40% از فارغ التحصیــالن از  2۷% از فارغ التحصیــالن از حقــوق خــود رضایــت دارنــد و 46% از 
ــد  ــوزه تأیی ــن ح ــت در ای ــه فعالی ــرای ادام ــجویی را ب ــوزش دوره دانش ــطح آم ــد و س ــت دارن ــود رضای ــل خ ــای دوران تحصی آموخته ه
می کننــد. 46% از هنرمنــدان شــهر محــل ســکونت را عامــل مهمــی جهــت توســعه کســب وکار خــود عنــوان می کننــد، همیــن 
از تأمیــن مــواد و تجهیــزات موردنیــاز خــود رضایــت ندارنــد. به طورکلــی تأمیــن مــواد و تجهیــزات در  از فارغ التحصیــالن  درصــد 
کالن شــهرها و شــهرهای بــزرگ آســان تر اســت. البتــه باتوجه بــه گســترش ارتباطــات مجــازی ایــن محدودیــت تــا حــد زیــادی کاســته 
شــده اســت. هنرمنــدان می تواننــد از مراکــز فــروش اینترنتــی قابل اعتمــاد نیازهــای خــود را تهیــه کننــد. مســئله تحریــم و بــاال بــودن 
قیمــت ارز و نیــز وجــود ابزارهــای بی کیفیــت در بــازار تأمیــن مــواد و تجهیــزات اولیــه مناســب و مرغــوب را بــرای فعــاالن ایــن حــوزه 

ســخت تر کــرده اســت. 
هنرمندان تمایلی برای گرفتن وام های بانکی نداشته اند و علت آن را عدم رضایت از شرایط اخذ وام عنوان کرده اند. 
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شـغلی  موانـع  و  محرک هـا  شـده  ذکـر  مـوارد  باتوجه بـه 
فارغ التحصیـالن را می تـوان بـه دو گـروه تقسـیم کرد. گـروه اول در 
اختیـار هنرمنـد اسـت کـه می توانـد آن را بهبـود بخشـد و شـرایط 
اختیـار  از  دوم  گـروه  کنـد.  تسـهیل  را  حـوزه  ایـن  در  کسـب وکار 
هنرمنـد خـارج اسـت و شـرایط بـازار و اوضـاع اقتصـادی جامعـه و 

کنـد.  تسـهیل  و  ترمیـم  را  آن  می توانـد  دولتمـردان  حمایـت 

پیشنهادها
می شــود  پیشــنهاد   ، حاضــر پژوهــش  نتایــج  باتوجــه  بــه 
راه انــدازی  چگونگــی  چــون  مفاهیمــی  بــا  دانشــجویان 
ــی،  ــم کارآفرین ــی، مفاهی ــب وکار اینترنت ــی، کس ــب وکار خانگ کس
، چگونگــی تأمیــن منابــع مالــی در  خالقیــت، نــوآوری و ابتــکار
و  کســب وکار  محــل  تعییــن   ، کســب وکار راه انــدازی  راســتای 

شــوند.  آشــنا  بازاریابــی  عناصــر 
در مــورد ارتبــاط کارآفرینــی بــا اشــتغال می تــوان چنیــن گفــت 
کارآفرینــان  دارنــد.  یکدیگــر  بــا  منســجمی  ارتبــاط  دو  ایــن  کــه 
همــواره بایــد در تکاپــو و تــالش بــرای فعالیــت خــود باشــند کــه 
نــرخ  در  و  نشــود  متوقــف  جامعــه  در  کارآفرینــی  فعالیت هــای 
ــعه آن  ــبب توس ــه س ــذارد بلک ــدید نگ ــر ش ــه تأثی ــکاری جامع بی

ــود. ــه ش جامع
از  می تواننــد  تحصیلــی  دوره  طــول  در  دانشــجویان   
کننــد و ایــن زمــان  کارآفرینــی دانشــگاه اســتفاده  کارگاه هــای 
کار  بــازار  بــا  آشــنایی  جهــت  آنــان  بــرای  را  مناســبی  فرصــت 
اســتفاده  مــی آورد.  فراهــم  فــروش  شــرایط  و  بــازار  ســلیقه  و 
نیــز  فارغ التحصیلــی  از  بعــد  ســال  دو  تــا  کارگاه هــا  ایــن  از 
را  آموزشــی  امکان پذیــر اســت. دانشــگاه می توانــد دوره هــای 
ــروش و بســته بندی  ــی، ف ــی بازاریاب ــای آموزش ــب کارگاه ه در قال
محصــوالت صنایع دســتی بــرای دانشــجویان برگــزار کنــد. عــالوه 

ارائــه  کارشناســی  دانشــجویان  بــه  کــه  کارورزی  درس  ایــن  بــر 
می شــود می توانــد جدی تــر گرفتــه شــود، از فرصتــی کــه بــرای 
تجربه هــای  می تــوان  می آیــد  فراهــم  دوره  ایــن  در  کســب وکار 
ــت آورد.  ــه دس ــا ب ــه و تقاض ــازار عرض ــای ب ــی از موقعیت ه باارزش
 ایده هــای نــو و طراحــی خالقانــه تأثیــر مســتقیمی در فــروش 
ســلیقه  بــا  بــازاری  و  تکــراری  طرح هــای  دارد.  نهایــی  محصــول 
بســتر  از  می تواننــد  هنرمنــدان  نیســت.  توجیه پذیــر  معاصــر 
ارائــه  و  تبلیــغ  جهــت  مجــازی  شــبکه های  پتانســیل های  و 
اولویــت  در  را  مــورد  ایــن  و  کننــد  اســتفاده  خــود  محصــوالت 
باتوجه بــه  حاضــر  شــرایط  در  دهنــد.  قــرار  خــود  محصــوالت 
هنرمندانــی  بــرای  مناســب  فرصــت  کرونــا  ویــروس  اپیدمــی 
فراهــم شــد کــه بیشــترین اســتفاده را از دنیــای مجــازی کرده انــد.
قالــب  در  صنایع دســتی  و  کارآفرینــی  وام هــای  اعطــای 
صندوق هــای قرض الحســنه و یــا بــا ســودهای کــم در اقســاط 
درازمــدت می توانــد کــم شــایانی را بــه فارغ التحصیــالن تــازه کار 
ایــن عرصــه نمایــد. متأســفانه باتوجه بــه باالرفتــن قیمــت  در 
را  تجهیــزات  و  ابــزار  تهیــه  روز  هــر  در  پرســرعت  شــتاب  بــا  ارز 
مشــکل کــرده اســت. عمــده ابــزار و تجهیــزات مناســب ســاخت 
پایین تــر  مرتبــه  در  و  روســیه  ســوییس،  آلمــان،  کشــورهای 
و  مناســب  ابزارهــای  ســاخت  اســت.  چیــن  و  هنــد  ترکیــه، 
باکیفیــت داخلــی، بــر پایــه قیمــت مناســب شــرایط مطلوب تــری 

را بــرای فعــاالن ایــن حــوزه فراهــم خواهــد آورد.
نویســندگان اعــالم می دارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش 
هیچ گونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجــود نداشــته اســت. 
ــخصی  ــع ش ــه مناف ــود ک ــه می ش ــی گفت ــه حالت ــع ب ــارض مناف )تع
مــادی یــا غیرمــادی نویســنده یــا نویســندگان بــا نتایــج پژوهــش 
در تعــارض باشــد و ایــن موضــوع بــر رونــد انجــام پژوهــش یــا 

ــذارد(. ــر بگ ــج تأثی ــۀ نتای ــالم صادقان اع
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منابع و مآخذ
رشــته  زن  فارغ التحصیــالن  کارآفرینــی  در  صنایع دســتی  نقــش   ،1۳95 صدیقــه،  ســلمی،  کیانــی  ربابه خاتــون،  پیله فــروش،   -

.55-6۸  ،)16(  ، هنــر جلــوه  کاشــان،  دانشــگاه  صنایع دســتی 
فصلنامــه  فرهنگــی،  محصــوالت  صــادرات  بــر  کرونــا  اپیدمــی  تأثیــر   ،1400 شــهاب الدین،  ســید  فاضلیــان،  تــوران،  تقدیمــی،   -

.54-۷0،)5(  ،۷2 حســابداری،  و  مدیریــت  در  نویــن  پژوهشــی  رویکرد هــای 
- جزنی، نسرین، 1۳۸6، کارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهی، تهران، مطالعات فرهنگی اجتماعی. 

- حسینی، سید نبی اهلل، 1۳۸۸، کارآفرینی و مهارت های ایجاد اشتغال، تهران، مبنای خرد.
آمــوزش  در  فطــری  جنبه هــای  بــه  توجــه  ضــرورت   ،1۳9۷ قبــاد،   ، کیان مهــر ســعید،  مطلــق،  بنیــادی  مهــدی،  _دوازده امامــی، 

.5-16  ،)2(  1 ایــران،  صناعــی  هنر هــای   ، معاصــر صنایع دســتی 
.۷0-۷4 ، ، مرتضی، 1۳۸5، صنایع دستی و مدرنیته، ماه هنر - رضوانفر

- شــکوری، علــی، بهــادری، محدثــه، 1۳9۸، چالش هــای شــاغلین دارای مشــاغل غیرمرتبــط بــا رشــته تحصیلــی، بررســی مســائل 
اجتماعــی ایــران،10 )2(، 241-244.

- عنبــری، زهــره، جمیلیــان، حمیدرضــا، رفیعــی، محمــد، قمــی، مهیــن، مســلمی، زهــرا، 1۳92، رابطــه رضایــت از رشــته تحصیلــی بــا 
ســالمت روان و پیشــرفت تحصیلــی در بیــن دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک، مجلــه ایرانــی آمــوزش در علــوم پزشــکی، 

.4۸9-49۷  ،)6(  1۳
- الکمن، سوزان، 1۳96، صنایع دستی و اقتصاد خالق، شهاب طالیی شکری، تهران، فرهنگ، هنر و ارتباطات.

و  سیســتان  دانشــگاه  دانشــجویان  کارآفرینانــه  رفتــار  شــکل گیری  بــر  مؤثــر  عوامــل   ،1400 مهــدی،   ، زیــودار حکیمــه،  واعظــی،   -
.1۳۷-16۳  ،)25(  1۳ اجرایــی،  مدیریــت  پژوهش نامــه  بلوچســتان، 

، نجفلــو، پریســا، حــق وردی، الهــه، 1۳95، بررســی ابعــاد مختلــف خوداشــتغالی و موانــع آن در میــان دانشــجویان  - یعقوبــی، جعفــر
ــت، 14 )۳(،۳4۳-۳60. ــعه و سیاس ــاورزی، زن در توس ــکده کش ــر دانش دخت

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
 Ferdows Institute of higher Education

105

شماره ششم
پـــــایـــیــــــز 1400


