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مقدمه
صنایعدســتی 2از منظــر فرهنگــی و ســپس ،اقتصــادی در
جامعــه ایرانــی بااهمیــت تلقــی میشــود .ایــن نگرشهــا بــه
صنایعدســتی همزمــان بــا تغییــرات حاصــل از رشــد فنــاوری
ایجــاب میکنــد وظایــف و ظرفیتهــای ایــن رشــته در مقابل
تحــوالت و نیازهــای جدیــد مــورد بررســی قــرار گیــرد .صنایــع
دســتی در عصری که تغییرات مداوم در آن نقــش دارد ،به یک
اقتصاد خــاق و الگــوی جدیدی از کار بــرای ســازندگان و دیگر
متخصصان آن تبدیل شده اســت .این هنر-صنعت در پاسخ
به جهان پیرامون خود ،در حال پیشــرفت و تکامل اســت و در
عین حــال کــه ارزشها و هــدف اصلــی خــود را حفــظ میکند،
نســبت به تغییرات اقتصادی ،فرهنگــی ،فنــاوری و اجتماعی
وا کنش نشــان میدهد .دانــش ب ـهروز و دادههای قــوی برای
حمایت از بخش صنایع دســتی نیاز است .الزم است تعدادی
از موضوعــات برجســته ،از جملــه ارزش مهارتهــای فنــی و
دانش در اقتصادی کــه مهارتهــا در آن نقش اساســی دارند،
مــورد بررســی قــرار گیــرد .تاثیــر ف ـنآوری دیجیتــال در دســت
ســازها ،نیاز روزافــزون به حساســیت محیــط زیســت و ارزیابی
مجــدد جنبههــای مختلــف زندگــی حرف ـهای مولفههایــی
هســتند کــه در شایســتگیهای حرف ـهای 3صنایــع دســتی
بایــد ســنجیده شــود ( .)Burns et al, 2012: 2پرداختــن بــه
نظام آموزشــی ،بیــان حیطههــا و مرزهــای دانشــی و مهارتی و
همچنین ،شناسایی شایســتگیها 4حدود کلی ،چشمانداز و
رویکرد آموزشــی این رشته را مشــخص میکند .قابل استنباط
اســت که بخش بزرگی از توســعه صنایعدســتی ایــران بر عهده
دانشآموختــگان ایــن رشــته در آمــوزش عالــی اســت .انتظــار
بر این اســت کــه دانشآموختــگان این رشــته در آمــوزش عالی
تگــران و برنامهریــزان در ایــن
بهعنــوان متخصصیــن ،هدای 
حوزه بــوده و آنچه را کــه آموزش عالــی بهعنــوان مهارتهای
عملــی و علمی به آنها تســری داده اســت ،در راســتای رونق و
بهبود کیفیــت صنایعدســتی بهکارگیرنــد .اما در واقــع ،تحقق
ایــن موضــوع را در شــرایط فعلــی صنایعدســتی نمیتــوان
مشــاهده کــرد (قربانــی .)3 :1395 ،از اهــداف نهایــی و مــورد
تا کید آموزش عالی ،به وجود آوردن شــرایط و ساختار مناسب
در راستای کســب دانش ،مهارت و نگرشهاســت که در قالب
شایســتگیها بــرای یادگیرنــدگان رشــتههای مختلــف فراهــم
میگردد (محمــدی ،ناصری جهرمی و معینی شــهرکی:1391 ،
 .)84الزم است مجموعهای از شایســتگیهای حرفهای مورد
نیاز دانــش آموختگان این رشــته در راســتای پــرورش صحیح

مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و بهعنوان یک راهکار در توسعه
صنایعدستی ارائه گردد.
بــر اســاس اجمــاع تجربههــا و نظــرات ،مفهــوم شایســتگی
آنجایــی مــورد حمایــت بیشتر قــرار گرفته اســت کــه دانش و
مهارتهــا را هــم عرض بــا ســایر مشــخصهها (نگــرش ،عادت،
رفتار ،شــخصیت و توانایی) میداند (هدایتــی .)28 ،1395 ،بر
این اســاس ،شایســتگی زمینهای از عمل اســت كه شــخص را
قادر میســازد از مولفههــای آن (دانــش ،مهارتهــا ،و نگرش)
که ارتبــاط با حرفــه او دارد ،بــرای کاربرد موثــر در مواجه با عمل
اســتفاده کند (جامه بزرگ .)18 :1391 ،وجود زمینه تخصصی
در تبییــن ،تعریــف و بهکارگیــری شایســتگی ،مرزی اســت بین
تفهیــم شایســتگی و شایســتگی حرفــهای .اساســا ،زمانــی که
شایســتگیها در یک تخصــص و زمینه حرفــهای بــه کار گرفته
میشــوند ،شــرایطی بــه وجــود میســازد کــه شایســتگیها را
متمایز از سایر زمینهها نشان میدهد .به بیانی دیگر ،کیفیت
و شایســتگی در هــر حرفــهای تعریــف ویــژه خــود را دارد کــه آن
حرفــه را از دیگری متمایــز میکنــد و ذات و ماهیت آن را شــکل
میدهد (مهــدوی هــزاوه و همــکاران .)24 :1395 ،این ویژگی
را -که ســبب پیدایش دانــش ،مهــارت و نگرش خــاص در یک
زمینــه ،رشــته ،شــغل و ســازمان خــاص میشــود -میتــوان
بــه شایســتگی حرفــهای تعبیــر کــرد (Kenzhebekov, 2004:
 .)178آنچــه در شایســتگی حرفــهای مــورد انتظــار اســت،
تســلط به دانش ،روشها ،مهارتها و ارزشهایی است که در
راســتای توانایی حــل یک مشــکل در زمینه تخصصــی و ایجاد
شرایط بهتر بروز و ظهور مییابد .در شناسایی شایستگیهای
حرف ـهای هــدف بــر آن اســت تــا «ویژگیهــای عمومــی» بــا
«زمینهای» که قرار اســت ویژگیهای مذکور در آن بهکار گرفته
شود ،تلفیق شوند (؛ Gonczi, 1996: 52عارفی.)49 :1384 ،
مواجــه هنــر بــا زمینههــای گســتردهای از جملــه اجتمــاع،
فرهنــگ ،سیاســت ،زیبایــی ،کاربــرد و  ...شــرایطی را ایجــاب
میکنــد تــا در آمــوزش هنــر شایســتگیهای حرفهای بســیاری
پوشــش داده شــوند .بــر ایــن اســاس الزم اســت تحقیقــات
گســتردهای در خصــوص آنهــا و متناســب بــا شــرایط رو بــه
تغییــر در هر جامعــهای انجام شــود .از طرفی ،زمانــی که هدف
«ارتقــا کیفیت آموزش هنــر» باشــد ،در گام اول ،انــواع مختلف
تحقیقــات در زمینــه شایســتگیها و مهارتهــای هنــری
موردنیــاز اســت ( .)Haanstra, 2013: 1بــه زعــم یایــر (،)2011
توســعه حرفهای بیشتر از طریــق فرصتهای آموزش رســمی
حاصل میشــود .کاربرد مهارتهــا و دانشهای فنــی و نظری
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بــرای بــه وجــود آوردن پیشــرفت در کارهــای حــوزه صنایــع
دســتی از آموزش عالــی نشــات میگیــرد (Burns et al, 2012:
 .)2برای تقویت تحصیل در رشــته صنایع دســتی ،زمینههای
حرفهایی نیاز اســت که مشــتق شــده از کار ،تجــارت و فرهنگ
زندگــی اســت .وجــود آ گاهانــه ،خــود انگیختگــی ،زیبایــی
شناســی ،خدمت به مشــتری ،مهارتهــای کارآفرینی ،اصول
فعالیــت تجــاری پایــدار و ســالم ،محورهــای شایســتگیهای
حرفهای را در آموزش عالی این رشــته تبییــن میکند .به بیانی
دیگر ،اهداف توســعه پایــدار فرهنگی ،اجتماعــی ،اقتصادی و
محیط زیســتی رویکرد اصلی آموزش این رشــته را بیان میکند
(.)Garber, 2012:137; Lindroos & Ketonen, 2013: 8
دانشجویان این رشته باید به شایستگیهایی دست یابند که
تگــر و طراح ،خالق و
بیاموزند چگونــه بهعنوان هنرمند ،صنع 
هوشــمندانه فکر و عمل کننــد .ارج نهادن به صنایع دســتی،
نوآوری و توســعه آن و درک صنایع خالق و فرهنگی -که ســبب
غنــی شــدن زندگــی آنهــا میشــود -از موضوعــات اساســی
در مواجــه بــا شایســتگیهای حرف ـهای اســت (Atkinson,
 .)2010: 1بــر ایــن اســاس پژوهــش حاضــر در پــی رســیدن به
هدف شناســایی ،اعتباریابی و اولویتبندی شایســتگیهای
ِ
حرفهای مورد نیــاز دانش آموختگان دوره کارشناســی صنایع
دستی ایران است که بهعنوان راهکاری در توسعه آموزش این
رشــته تلقی میشــود .پرس ـشهای پژوهــش نیز بدین شــکل
مطرح میشود که )1 :شایســتگیهای حرفهای مورد نیاز دوره
کارشناســی صنایعدســتی از دیــدگاه صاحبنظــران کدامند؟
 )2اعتبــار و اولویــت شایســتگیهای شناساییشــده از منظــر
صاحبنظران چگونه است؟
روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از جنبــه هــدف توســعهای کاربــردی بــوده
و بــه روش آمیختــه ا کتشــافی انجــام شــده اســت .در روش
ا کتشــافی ،زمینهیابی دربــاره موقعیــت نامعین پدیــده هدف
اصلــی پژوهــش اســت .در ایــن نــوع از پژوهــش ،دادههــای
شتــری دارد و در توالــی گــردآوری دادهها نیز
کیفی اهمیــت بی 
ابتــدا ،دادههای کیفی و ســپس ،کمــی جمعآوری میشــوند.
بدیــن منظــور در گام اول تحقیــق بــا اســتفاده از روش کیفــی
مصاحبــه و تجزیــه و تحلیــل آنهــا بــه روش تحلیــل مضمون،
شایســتگیهای حرفهای مورد نیاز شناســایی شدند؛ سپس،
بــا اســتفاده از روش دلفــی و آزمونهــای کمــی دوجمل ـهای و
میانگیــن پاس ـخها و همچنیــن ،بهکارگیــری ابزار پرس ـشنامه

محقــق ســاخته ،اعتباریابــی و اولویتبنــدی شایســتگیها
انجام شــد .از آنجایی که ،روش مصاحبه نیمهســاختاریافته
فــردی انعطــاف بیشتــری داشــته و فرصــت کشــف گونا گونی
در پدیدههــا را میدهــد در ایــن پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار
گرفت .بــا توجه به زمان انجــام پژوهش و وجــود محدودیتها
و شــرایط عمومی خــاص کشــور (ویــروس کرونــا )5مصاحبهها
ش مجــازی و بــه اشــکال برونخــط 6و برخــط 7صــورت
بــه رو 
گرفت که مهمترین ابزار مورد اســتفاده در هرگونــه از آنها ،فرم
مصاحبه بود .در روش برونخط ،ابتدا فــرم مصاحبه به روش
الکترونیکی برای مصاحبهشــونده ارســال گردید و درخواست
شــد پاســخهای خــود را در صــورت تمایــل بهصــورت صوتی یا
نوشــتاری بــرای پژوهشگــر ارســال کننــد کــه بیشتر پاســخها
بــه روش صوتــی دریافــت شــد .در روش برخــط ،بــا تعییــن و
هماهنگــی زمــان مصاحبــه کــه پیشتــر صــورت گرفته بــود ،از
8
طریــق ارتبــاط تصویــری در نرمافزارهــای موجــود (اســکایپ
و گــوگل دوو )9مصاحبــه صــورت گرفــت .تفــاوت ایــن روش
در آن اســت کــه ،ا گــر در جریــان مصاحبــه و مباحــث ،پرســش
جدیدی مطرح میشــد ،بــا درخواســت مصاحبهکننده مبنی
بر توضیح بیشتر و باز شدن مســاله ،مصاحبه ادامه پیدا کرده
و بــه مباحــث جزییتــر پرداختــه میشــد .زمــان هــر مصاحبه
در ایــن روش بــه طــور متوســط بیــن  30تــا  50دقیقــه بــه طول
انجامیــد .جامعه آماری تحقیــق را اعضای هیاتعلمی رشــته
صنایعدســتی دانشــگاههای ایــران تشــکیل میدهنــد .برای
انتخاب مشــارکتکنندگان از روش نمونهگیری نظری استفاده
شــد کــه دو ویژگــی اصلــی آن هدفمنــد بــودن و اشــباع نظــری
اســت .در این روش از نمونهگیری و با توجــه به هدف تحقیق،
افــرادی انتخــاب میشــوند کــه سرشــار از اطالعــات بــوده و در
شــکل دادن مدل نظری پژوهشگر را یاری دهنــد (& Corbin
 .)Strauss, 2008: 317فرآینــد نمونهگیــری و مصاحبــه ،تــا
زمانی که اشــباع نظری در دادههــا حاصل شــود ،ادامه یافت.
بدیــن ترتیــب ،پــس از مصاحبــه بــا  24نفــر از صاحبنظــران،
اشــباع دادهــای حاصــل شــد و نمونهگیــری و مصاحبــه نیــز
متوقف شد.
بــرای تجزیــه و تحلیــل مصاحبههــا از روش تحلیــل مضمــون
متن استفاد ه شــده اســت .پس از پیادهســازی مصاحبهها در
نرمافزار مکس کیودا 10و تطبیق مجدد آنهــا با متن مصاحبه،
شــروع عملیــات تحلیل آغــاز شــد .در انجــام تحلیــل مضمون
متن برای دســتیابی به مضامین و مقولهها نیاز اســت از یک
واحــد معنیدار و قابــل رمزگذاری اســتفاده شــود .واحد ضبط
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جدول.1ویژگیجمعیتشناختیشرکت کنندگاندر مصاحبه
(ماخذ:نگارندگان).
متغیر
جنس

سن (سال)

مرتبهعلمی

سابقه خدمت
(سال)

تعداد

درصد

زن

9

37.5

مرد

15

62.5

40-31

6

25

50-41

14

58.33

بیش از 50

4

16.66

مربی

5

20.83

استادیار

15

62.5

دانشیار

4

16.66

10-5

7

29.16

15-10

9

37.5

20-15

6

25

بیش از 20

2

8.33

(واحد معن ـیدار) میتوانــد کلمه ،عبــارت ،جملــه ،پارا گراف و
یا یک مضمون باشد (ازکیا ،دربان آســتانه و معتمدی:1393 ،
 .)475در پژوهــش حاضــر ،واحــد ضبــط «مضمــون» در نظــر
گرفتــه شــد .انتخــاب بخشهای مناســب جمــات مصاحبه،
بــا مــورد نظــر قــرار دادن مضمــون مشــترک بیــن آنها ،ســبب
استخراج مضامین اولیه پژوهش شــد .سپس ،مضامین اولیه
در شــبکه مفهومی از معنا ،ایــده و جمالت مشــترک قرار گرفت
و مضامین فرعی (مولفههای شایســتگی) از آنها حاصل شد.
در ادامــه ،مضامین اصلی (ابعاد شایســتگیها) -که بهگونهای
انتزاعیتریــن بخــش تحلیــل مضمــون اســت -در قالــب چنــد
کلمــه بیــان شــدند .واژگان انتخابــی درایــن بخش بــه نحوی
جامع هســتند کــه تمامی ابعــاد مفهومــی جــاری در مضامین
فرعــی را بیــان میکننــد .در ادامــه ،بــه منظــور اعتباریابــی و
الویتبندی شایســتگیهای شناســایی شــده ،به روش دلفی
عمــل شــد .پرس ـشنامه محقــق ســاخته بــر اســاس مضامین
اصلــی پژوهــش ،بــا مقیاس پنــج طیفــه لیکرت ســاخته شــد.
 20نفــر از خبــرگان علمــی (افــراد شــرکت کننــده در مصاحبــه)
به پرس ـشها پاســخ دادند و میــزان موافقت خــود را بــا هر یک
از ابعاد شایســتگی با درج ـهای از بســیار زیاد تا بســیار کم اعالم
نمودند .به منظــور اعتباریابی از آزمون دوجملهای 11اســتفاده
شــد .آزمون دو جملهای زمانی مورد اســتفاده قرار میگیرد که
نتیجه مشــاهدات بــه صــورت دو حالتی (تاییــد/رد) بــوده و از
یکدیگر نیز مســتقل باشــند .بــه طوری که پاســخ یــک نمونه

در دیگــری اثــر گــذار نباشــد (هومــن .)103 :1388 ،میانگیــن
پاس ـخها عدد  3در نظــر گرفته شــد و مجمــوع پاســخهایی که
باالتر از میانگین بودند ،بهعنوان تایید و مجموع پاســخهایی
که مســاوی یا پایینتر از میانگین بودند ،بهعنوان رد اســتنباط
شــدند .بــا توجــه بــه میانگیــن بهدســت آمــده ،اولویتبندی
شاخصها نیز انجام شد .الزم به ذکر است پرسشنامه مربوط
به اعتباریابی و اولویتبندی ابعاد و مولفههای شایســتگی ،با
توجه به اینکه توســط خبــرگان تکمیــل گردیــده دارای روایی
محتــوا اســت .از طرفــی در تنظیــم و ســاخت پرســشنامه،
طــراح ،قــادر بــه جهتگیــری خاصــی نبــوده و تمامــی معیارها
و مولفههــای موردســنجش در نظــر گرفتــ ه شــده اســت و
ازاینجهت نیازی به سنجش پایایی ندارد.

شکل -1روش پژوهش (ماخذ :نگارندگان).

پیشینهپژوهش
نــوروزی قرهقشــاق و همــکاران ( ،)1400در مقالــه «بررســی
تطبیقی شایستگیهای حرفهای صنایع دستی در چند کشور
و تبییــن وجــوه مغفــول آن در برنامــه درســی دوره کارشناســی
ایــران» بــه شایســتگیهای حرفــهای مغفــول در برنامــه
درســی دوره کارشناســی صنایــع دســتی ایــران پرداختهانــد.
بــرای دسترســی بــه ایــن هــدف در یــک مطالعــه تطبیقــی،
شایستگیهای حرفهای این رشته در آموزش عالی کشورهای
ایران ،ترکیــه ،هند ،مالــزی و انگلیس مورد بررســی قــرار گرفته
اســت .نتایج این مطالعــه نشــان داد که ،بــرای ارتقای رشــته
صنایــع دســتی در ایــران عــاوه بــر بهکارگیــری مهارتهــای
فنی و دانــش فرهنگــی و تاریخی-که خــود از اهمیت بســیاری
برخوردارنــد -الزم اســت ،ســایر شایســتگیها ،بــا محورهــای
اجتماعــی ،اقتصــادی و کارآفرینــی مــورد توجــه قــرار گیرنــد.
انگلند ( ،)2017در مقاله «یک مشــکل دوســویه :بررســی قطع
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ارتبــاط سیاســت در آمــوزش عالــی صنایــع دســتی» بــه بحث
اقتصــادی صنایع دســتی در آمــوزش عالــی و شایســتگیهای
موثر بر آن پرداخته اســت .صنایع خالق 12و دانش مورد نیاز در
این حــوزه مهمترین وجه اقتصادی پیشــرو در صنایع دســتی
است که زمینههای اقتصادی آن را گسترش میدهد .او بیان
میدارد که برای رســیدن به اقتصادی موثــر در این حوزه ،الزم
اســت دانشــجویان صنایــع دســتی شایســتگیهای ضــروری
را ارتقــا داده و تنهــا بــه مهارتهای فنــی تا کید نکننــد .انگلند
( ،)2018در مطالع ـهای دیگــر «متخصصــان صنایــع دســتی -
توســعه حرف ـهای و کارآفرینــی در آمــوزش عالی صنایع دســتی
انگلســتان» ،مولفههای مورد نیاز در توســعه شایســتگیهای
حرف ـهای دانشــجویان صنایــع دســتی کشــور انگلســتان را
بررســی کرده اســت .او بیان میکند ترکیب این موارد میتواند
مدلهای آموزشــی ایــن رشــته را تبییــن و ســازماندهی کند.
مهمترین مشخصه این مولفهها نیز قابلیت انتقال و گسترش
آنهاســت .بــه زعــم انگلنــد ،برخــی از ایــن مولفههــا از جمله،
مهارتهــای ســنتی و فنــاوری ،ارتبــاط بــا جامعــه و محیــط
بیــرون ،زمینــه فعالیــت و تجــارت و ســبکهای یادگیــری در
شــکلگیری شایســتگیها موثــر اســت .در مطالع ـهای دیگــر،
موسســه ،)2018( NASAD13بــرای برخــی زمینههــای هنری و
همچنیــن ،صنایع دســتی ،شایســتگیهایی را در ســاختاری
متشــکل از دانــش و مهــارت ،شایســتگیهای ضــروری 14و
شایســتگیهای مطالعــات عمومــی 15ارائــه داده اســت .در
ایــن اســناد بیــان شــده ،صنایــع دســتی حرف ـهای اســت کــه
نیــاز بــه اســتعداد ،دانــش ،مهــارت و هدایــت دارد؛ امــا بــرای
عملکــرد بهعنوان یــک نیــروی محصــل کارآمــد ،فعالیتهای
شتــری نیــاز اســت .اســتعداد بــدون مهــارت ،الهــام بدون
بی 
دانش و خالقیــت بــدون تکنیک ،ظرفیــت کمی برای توســعه
را بــه خــود اختصــاص میدهنــد .لینــدروز و کتونــن (،)2013
شتــر در صنایع دســتی»،
در پژوهــش «الزامــات صالحیــت بی 
16
وابســته بــه هیــات ملــی آمــوزش فنالنــد بــه شایســتگیهای
حرف ـهای مورد نیــاز صنایع دســتی در این کشــور پرداختهاند.
در این مطالعــه ،پس از تبییــن نقش ،موضوعات شایســتگی و
همچنیــن ،توصیــف صالحیتهــا و مدلها ،شایســتگیهای
حرف ـهای صنایــع دســتی بــه صــورت اجمالــی بیــان شــده و
دســتورالعملهایی جهــت تشــخیص و ارزیابــی آنهــا ذ کــر
شــده اســت .تا کید این شایســتگیها در حوزه دانــش عملی و
مهارتی بوده که در ســه دســته کلی :طراحی محصول ،17تولید
محصول ،18تولیــد و فعالیتهــای تجاری صنایع دســتی 19قرار

میگیرنــد .هانســترا ( ،)2013در پژوهــش «مطالعــه در مــورد
مدلهــای شایســتگی در آمــوزش هنــر» ،وابســته بــه شــبکه
اروپایی ســواد بصری 20گزارشــی از الگوی شایستگی در آموزش
هنر برخی کشــورها بیان میکند .هانســترا تا کید دارد که برای
تقویــت ،تجزیــه و تحلیــل و بیــان تفاوتهــا و نهایتــا ،طراحــی
مدلهــای جدیــد شایســتگی ،نیــاز بــه تحقیقــات انتقــادی از
مدلهــای صالحیــت موجــود در کشــورهای مختلــف اســت.
تمرکز پژوهش حاضر بر کشور ایران و رصد کردن شرایط موجود
مهمتریــن وجــه تمایــز بــا پیشــینه مطالعاتــی را بیان میــدارد.
از طرفــی ،تبییــن دیــدگاه صاحبنظــران ایــن رشــته بهعنوان
یــک مرجــع مهــم در شــناخت رویکردهــا ،ضرورتهــا و نهایتا،
شایســتگیهای حرفهای مــورد نیــاز در این رشــته ،مهمترین
تفاوت پژوهش حاضر را رقم زده است.
یافتههایپژوهش
مضامیناولیه
در این مرحلــه مهمترین عمــل ،اســتفاده از مفاهیم مناســب
برای نــگارش مضامیــن اولیه اســت .این فرآینــد با اســتفاده از
واژگان و مفاهیــم مورد کاربرد و تکرار شــده در مصاحبه صورت
گرفت .با توجه به اینکه در این مرحله تعداد کدهای بسیاری
بــه دســت میســازد ،الزم اســت کدهــا دوبــاره مــورد پاالیــش
و ارزیابــی قــرار گیرنــد و مــوارد مشــابه ،تکــراری و غیــر مرتبــط با
اهداف پژوهش حذف شوند .در این مرحله  639کد به دست
آمد که بعــد از پاالیش تعداد آنها بــه  130کد رســید .در ادامه،
گزیــده کوتاهی از مصاحبههــا و نحوه اســتخراج مضامین اولیه
پژوهش بیان میشود:
مصاحبــه شــونده شــماره « :1یکــی از مــوارد تاثیرگــذار بــر ارائــه
آثــار هنــری و بهطــور اخــص آثــار صنایعدســتی ،برگــزاری
نمایشــگاههای داخلــی و خارجــی و نحــوه ارائــه آثــار [آ گاهی از
نحــوه ارائه اثــر در نمایشــگاهها] بــرای دانشآموختگان رشــته
صنایعدســتی اســت؛ تا بتواننــد مشــتری را با آثــار خود آشــنا و
جــذب کننــد .نمایشــگاههای صنایعدســتی همیشــه محــل
ارتقــا و اعتــای ایــن دستساختههاســت [اهمیت شــرکت در
نمایشــگاه و نحــوه ارائــه و جــذب مشــتری] .در شــرایط کنونی
دانشآموختــگان ایــن رشــته باید روشهــای کســب آ گاهی و
بهروزرسانی اطالعات را بلد باشند ،تا بتوانند در حوزه تخصص
خود بــرای رفع نیازهــا اقــدام کنند[روشهای کســب آ گاهی و
بهروزرســانی اطالعات] .حل مســاله نیز یک مهارت مهم برای
دانشآموختــگان ایــن رشــته اســت کــه مــدام در حــال تفکر و
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ایجــاد راههایی بــرای خالقیت و تولیــد بهتر هســتند»[توانایی
حــل مســاله درزمینــه کاری /توانایــی رفــع نیــاز در حــوزه
تخصص].
مصاحبــه شــونده شــماره « :6حــال کــه تکنولــوژی و ابزارهای
دیجیتــال در تمــام زندگــی روزمــره مــا رخنــه کــرده ،چــرا از این
وســیله کــه بهراحتــی در دســترس همــگان قرارگرفتــه در
صنایعدســتی اســتفاده نشــود! دانشآموختــگان رشــته
صنایعدســتی با در نظر گرفتن درک جایــگاه و هویت حرفهای
خــود در جامعــه و کســب علــم و دانــش و نحــوه اســتفاده از
ف ـنآوری و تکنولــوژی در صنایعدســتی میتواننــد تحولــی در
این صنعــت ایجــاد کنند[دانش نحــوه اســتفاده از ف ـنآوری و
تکنولــوژی /درک جایــگاه و هویــت حرفهای خــود در جامعه].
این ابزار نهتنها ســرعت و دقت ،بلکه در کیفیت صنایعدستی
کمک شــایانی به دانشآموختــگان حرفه صنایعدســتی کرده
اســت و پیرو آن اســتفاده از ابزارهــای دیجیتال بــرای بازاریابی
محصــوالت بســیار موثــر واقعشــده و بایــد بداننــد تکنولــوژی
نهتنهــا یــک تهدیــد بــرای صنایعدســتی نیســت ،بلکــه یــک
فرصــت دایمــی اســت؛ لــذا ،دانشآموختــه صنایعدســتی
میتوانــد روابــط خــود را بــا صاحبــان تکنولــوژی تنظیــم
کند»[اســتفاده از نرمافزارهــای دیجیتــال مرتبط /اســتفاده از
ابزارهای دیجیتال برای بازاریابی محصوالت.].
مصاحبــه شــونده شــماره « :8الزمــه حرف ـ ه صنایعدســتی
زیباییشناسی است .انسان فطرتا ،به دنبال زیباییهاست.
هر چه تسلط فرد به مباحث زیباییشناسی در صنایعدستی
بیشتر باشد در حرفه و صنعت خود آثار بهتری را خلق خواهد
کرد[تسلط به مباحث زیباییشناسی].درک دانشآموختگان
نچــه درگذشــته و امــروز ،در ســنت مــا مورد
صنایعدســتی از آ 
احترام بوده و هســت ،بســیار در تســلط بر زیباییشناسی وی
اثر خواهد داشــت[درک آنچه در ســنت و گذشته مورداحترام
بــوده] .کســب آ گاهــی از معیارهــای زیباییشناســی در هنــر
ســنتی و مطالعــه در ایــن زمینــه بــا اســتفاده از بررســی آثــار
ســنتی اســاتید بــزرگ و برجســته و اســتفاده از کتــب و منابعی
کــه از گذشــته برجایمانــده یکــی از روشهــای مفیــد بــرای
دانشآموختــگان حرفــه صنایعدســتی اســت» [آ گاهــی از
معیارهــای زیبایــی در هنــر ســنتی /دانــش کلــی از هنرهــای
سنتی].
مصاحبه شونده شماره « :18صنایعدستی ،زبان گویا و روشن
تاریخ ،تمدن ،هویت و هنر هر جامعه و ملتی اســت؛ بنابراین،
دانشآموختــگان صنایعدســتی بایــد توانایــی بهکارگیــری

ارزشهــای اجتماعــی و فرهنگــی معاصــر را در هنــر و رشــته
تخصصی خود داشــته باشــند[توانایی بهکارگیــری ارزشهای
اجتماعی و فرهنگی معاصر در هنرها] .شــناخت سبک زندگی
معاصــر و جامعــه روز در ایــن امــر بــه دانشآموختــگان کمــک
زیادی خواهد کرد [شناخت سبک زندگی معاصر] .کسانی که
در رشتههای مختلف صنایعدستی مخصوصا ،در دانشگاهها
مشغول به کسب علم و دانش هســتند باید به مباحث معاصر
در هنــر و جایــگاه صنایعدســتی در ایــن مباحــث توجــه ویــژه
داشته باشند» [مباحث معاصر در هنر و جایگاه صنایعدستی
در آن].
مضامینفرعیواصلی
مضامین اولیه بــا توجه به شــباهتها و قرابتهــای معنایی و
همچنین مفاهیم مشترک در فعالیت ،رویداد و یا پدیدهها در
دســتههایی قرار میگیرند که یک مجموعه از کدهــا را در قالب
«مضامین فرعی یا مولفههای شایستگی» شکل میدهند .در
شبکهســازی مفهومی و شــکلگیری مضامین فرعی ،عملیات
ترکیب ،حذف و اصالح مضامین اولیه صورت میگیرد .گاهی،
مضامین اولیــه دارای قرابتهای مفهومی و معنایی هســتند
و هنگامیکه در شــبکه مضامین و دســتههای مضامین فرعی
قــرار میگیرنــد ،پاالیــش مفهومــی و معنایــی از آنهــا صــورت
میگیــرد .پــس از انجام ایــن مرحله ،تعــداد مضامیــن فرعی به
 91کد رســید .مضامیــن فرعی در ترکیــب با هم منجر به کشــف
مهمتریــن مفاهیــم و ایدههایی شــدند کــه همــان «مضامین
اصلــی یــا ابعــاد شایســتگی» اســت .بــر ایــن اســاس ،مضامین
اصلــی ،نهاییتریــن و انتزاعیترین بخش تحلیــل مصاحبهها
اســت کــه در  15مــورد شناســایی شــدند .همانطــوری که در
شــکلگیری و بیــان مضامیــن اولیــه از مفاهیــم و واژگان مــورد
کاربرد در مصاحبهها اســتفاده شــد ،در بخش مضامین اصلی
نیــز واژگان مورد اســتفاده ،با تا کیــد بر متن و مفهــوم مضامین
فرعــی مــورد انتخــاب واقــع شــدند .مفاهیــم و واژگان بایــد به
نحــوی جامــع باشــد کــه تمامــی ابعــادی را -کــه در جمــات
وجــود دارد -پوشــش دهــد .مهمتریــن ابعــاد شایســتگی در
ســه حیطــه کلــی دانــش ،مهــارت و نگــرش قــرار میگیرنــد .به
طــور کلــی ،ا کثــر نظریاتــی کــه مطــرح شــده اســت ،این ســه را
زمینههای مهم شایستگی تلقی میکنند و از ترکیب این موارد
اســت که شایســتگیها جنبه عملیاتی پیــدا میکننــد .از اینرو
شایستگیهای شناسایی شده در ســه حیطه دانش ،مهارت
و نگــرش ســازماندهی شــدند .جــدول  ،2ارتبــاط مضامیــن
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جدول .2شایستگیهای حرفهای (مولفهها و ابعاد) دانش آموختگان صنایع دستی معطوف به حوزه دانش (ماخذ :نگارندگان).
تلخیص مفهومی مضامین اولیه و استخراج مضامین فرعی (مولفههای شایستگی)

مفهوم صنایعدستی سبز
آگاهی از مفاهیم توسعه پایدار و ارتباط آن با صنایعدستی
تأثیرات فعالیت صنعتگر بر محیطزیست
اهمیت محیطزیست و نقش صنعتگر در حفظ آن
توانایی الهام از محیط و طبیعت
آگاهی از بازدهی مواد در مجاورت محیطهای مختلف
شناخت سبک زندگی در حال تغییر جامعه
توانایی سازگاری خود با شرایط در حال تغییر
شناخت رویکردهای فرهنگی و اجتماعی معاصر در جامعه
توانایی بهکارگیری ارزشهای اجتماعی و فرهنگی معاصر در هنرها
مباحث معاصر در هنر و جایگاه صنایعدستی در آن
ارزش نهادن به جامعه و محیط اجتماعی
دانش و آگاهی از برند و گامهای برندسازی محصول
توانایی همکاری با متخصصان حوزه برندینگ
درک ارتباط بین برندسازی و سبک تولید
شناخت استانداردهای ملی و بین المللی برای افزایش کیفیت و برندسازی
شناخت نشانها و جوایز ملی و بین المللی در صنایع دستی
شناخت مسیرها و فعالیتهای کشورهای مطرح در صنایع دستی
توانایی بیان و ترکیب هویت آثار ایرانی با معیارهای بینالمللی
تاثیر استانداردها در عرضه محصول
دانش بسته بندی و اهمیت آن در توسعه محصول
در یک مسیر قرار دادن دانش و مهارت
توانایی پیاده سازی مباحث نظری در مهارتهای عملی
توانایی تحقیق در هنرها و پاسخ به سواالت علمی با روشهای عملی
بررسی علمی مشکل و زمینه سازی برای تولید

شناخت مباحث زیباییشناسی
آگاهی از معیارهای زیبایی در هنر سنتی
دانش کلی از هنرهای سنتی و بررسی ساختاری آنها
ارج نهادن به سنت و همگام سازی آن با سالیق روز
شناخت سالیق جامعه و خالقیت در مسیر فرهنگ جامعه
داشتن روحیه مسالهیابی و کنجکاوی در روشهای ساخت و مفاهیم هنر گذشته
اهمیت به مبحث بهداشت حرفهای
شناخت مباحث ارگونومی محیط کار و کارگاه
ایجاد شرایط استاندارد تولید در جهت پیشگیری از آسیبها
شناخت آسیبهای فیزیکی صنعتگر در فرآیند تولید

مضامین اصلی (ابعاد شایستگی)

دانش محیط زیستی و مفاهیم توسعه
پایدار

درک شرایط روز اجتماعی و فرهنگی

ارتقا کیفیت محصول و برند سازی

ارتباط دادن دانش نظری و عملی

زیبایی شناسی

ایمنی و بهداشت حرفهای

فراوانی

17

18

24

12

17

17
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جدول  .3شایستگیهای حرفهای (مولفهها و ابعاد) دانش آموختگان صنایع دستی معطوف به حوزه مهارت (ماخذ :نگارندگان).
تلخیص مضامین اولیه و استخراج مضامین فرعی (مولفههای شایستگی)
مهارتهای ارتباطی و توانایی مذاکره
مهارت تحلیل و تفسیر هنرهای صنایعدستی
توانایی حل مساله در زمینه کاری
توانایی کاربرد روشهای حل مساله در مواجه با مشکالت احتمالی
روشهای نقد صحیح آثار خود و دیگران
داشتن تفکر و مطالعات انتقادی
شناخت و تعامل با بازارهای داخلی هنر
شناخت روشهای عرضه محصول و انواع بازاریابی
عرضه محصول توسط خود و عرضه محصول توسط متخصصان فروش
نحوه ارائه و فروش اثر در فضای مجازی
شناخت روشهای تبلیغ موثر
تبلیغ و ارائه اثر با زبانهای بینالمللی
شناخت رقبای تجاری
همکاری با سازمانهای حمایتی صنایعدستی
آگاهی از دانش قیمتگذاری محصول
در نظر گرفتن و نیازهای خواستهای مشتری
شناخت و تعیین جامعه هدف و مصرفکننده محصول
توانایی برنامهریزی و تولید مختص انواع جوامع مصرفی محصول
تولید محصول برای گروههای هدف مختلف
ادبیات و نحوه ارتباط با مشتری
توانایی ایجاد فضای کسب و کار گروهی با سایر متخصصان
فعالیت گروهی با همکاران در حوزه تخصص خود و پروژههای مشترک
توانایی همکاری با جامعه بزرگ تولیدکننده (صنعتگران سنتی)
ارتباط مداوم و نشستهای تخصصی گروهی با متخصصان
توانایی برنامه ریزی و تعیین هدف تولید
آگاهی از مباحث اقتصاد خالق
درک عمومی از دانش اقتصاد و تجارت
آگاهی از نحوه ارائه اثر در نمایشگاههای داخلی و خارجی
درک اهمیت شرکت در نمایشگاه و نحوه جذب مشتری
توانایی مستندسازی از آثار و ارائه اطالعات از تولید تا فروش
شرکت در جشنوارهها ،مسابقات و فراخوانهای ملی و بینالمللی
دانش حدود و نحوه استفاده از فن آوری و تکنولوژی
توانایی طراحی سه بعدی با کامپیوتر
استفاده از نرم افزارهای دیجیتال مرتبط
استفاده از ابزارهای دیجیتال برای بازاریابی محصوالت و ارتباطات
شناخت صنایع دستی مناطق مختلف
شناخت نمونههای تولیدی مشابه اثار خود
شناخت و کاربرد ابزار و مواد سنتی در حوزه تخصص
شناخت و کاربرد ابزار و مواد جدید در حوزه تخصص
توانایی تشخیص ،تهیه و آمادهسازی مواد اولیه مرغوب
توانایی ترکیب و تعامل بین رشتهای در هنرهای صنایع دستی
بهکارگیری طراحی به مفهوم یک دانش ضروری و توسعه دهنده
توانایی تشخیص طرحها و موتیفهای اصیل صنایع دستی ایران
توانایی ترمیم آثار در حوزه تخصص خود
تسلط به مباحث خالقیت و نوآوری
توانایی ساخت برخی ابزارهای مورد نیاز
دانش کنترل کیفیت در حوزه تخصص

مضامین اصلی (ابعاد شایستگی)

مهارتهای ارتباطی

ارتباط با بازار و فروش محصول

مشتری مداری

کارآفرینی و کار تیمی

ارائه و نمایش آثار

آگاهی از فن آوری دیجیتال

تواناییهای حرفهای

فراوانی

15

22

17

21

18

15

28
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جدول .4شایستگیهای حرفهای (مولفهها و ابعاد) دانش آموختگان صنایع دستی معطوف به حوزه نگرش (ماخذ :نگارندگان).

تلخیص مفهومی مضامین اولیه و استخراج مضامین فرعی (مولفههای شایستگی)

مضامین اصلی (ابعاد شایستگی)

یادگیری مداوم و مادامالعمر
تسلط بر روشهای کسب ،توسعه و ارتقای اطالعات و مهارتها
توانایی رفع نیاز در حوزه تخصص
شناخت الزامات زندگی حرفهای
درک جایگاه و هویت حرفهای خود در جامعه

ارتقای زندگی حرفهای

آگاهی از مباحث صنایع خالق و فرهنگی
درک جایگاه خود بهعنوان صنعتگر در صنایع فرهنگی و خالق
باور و توانایی در خلق سرمایه برای خود و جامعه
اهمیت به ارزشهای فرهنگی و توانایی گسترش آنها

اعتقاد به توسعه فرهنگی کشور

فراوانی

18

15

شکل-2الگویشماتیکشایستگیهایحرفهایدانشآموختگانصنایعدستی(ماخذ:نگارندگان).

اولیه در شــبکه مضامین و شــکلگیری مضامین فرعی و اصلی
تحقیــق (شایســتگیهای حرف ـهای) را در حــوزه دانش نشــان
میدهد.
بر اســاس نتایج جدول  5مشاهده میشــود که ،نتیجه آزمون
دوجمل ـهای بــرای تمامــی ابعــاد شایســتگیها معنــادار بــوده
( )p> 0/05و تمامی شاخصها مورد تایید قرار گرفتند .با توجه
بــه پاس ـخهای دادهشــده و میانگیــن حاصــل از آنهــا ،امکان
اولویتبنــدی هر یک از ابعاد شایســتگیهای شناساییشــده
بــر اســاس نظــر خبــرگان وجــود دارد .جــدول  ،6اولویتبندی

شاخصهای شایستگی بر مبنای آرای صاحبنظران را نشان
میدهد.
نتایج جدول  6نشــان میدهد که ،درک شــرایط روز اجتماعی
و فرهنگــی بیشتریــن میانگیــن را بــه خــود اختصــاص داده
اســت و ازاینجهــت ،بهعنــوان مهمتریــن شایســتگی از منظر
خبــرگان اســت كــه در حــوزه دانــش قــرار دارد .تواناییهــای
حرفهای كه در حوزه مهارتها وجــود دارد ،ازنظر متخصصان
بهعنــوان دومیــن شایســتگی دارای اهمیــت شناساییشــده
و ســومین شایســتگی نیــز اعتقــاد بــه توســعه فرهنگــی کشــور

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره ،1۳بهار و تابستان 165 140۱

جدول .5فراوانی پاسخها و نتایج حاصل از آزمون دوجملهای در اعتباریابی شایستگیهای حرفهای (ماخذ :نگارندگان).

حوزه

دانش

مهارت

نگرش

ردیف

شاخص

مجموع فراوانی
بسیار زیاد و زیاد

مجموع فراوانی
متوسط ،کم و بسیار
کم

p

اعتبار( نتیجه آزمون
دو جملهایی)

1

درک شرایط روز اجتماعی و فرهنگی

20

0

0.001

تایید

2

دانش محیط زیستی و مفاهیم توسعه پایدار

20

0

0.001

تایید

3

ارتقای کیفیت محصول و برند سازی

19

1

0.001

تایید

4

ارتباط دادن دانش نظری و عملی

19

1

0.001

تایید

5

زیباییشناسی

19

1

0.001

تایید

6

ایمنی و بهداشت حرفه ای

19

1

0.001

تایید

7

مهارت ارتباطی

19

1

0.001

تایید

8

ارتباط با بازار فروش محصول

18

2

0.035

تایید

9

مشتری مداری

18

2

0.035

تایید

10

کارآفرینی و کار تیمی

18

2

0.035

تایید

11

ارائه و نمایش آثار

18

2

0.035

تایید

12

آگاهی از فناوری دیجیتال

17

3

0.035

تایید

13

تواناییهای حرفهای

20

0

0.001

تایید

14

ارتقای زندگی حرفهای

17

3

0.035

تایید

15

اعتقاد به توسعه فرهنگی کشور

20

0

0.001

تایید

جدول.6اولویتبندیشایستگیهایحرفهایبرمبنایآرایصاحبنظران(ماخذ:نگارندگان).

ردیف

شاخص

میانگین

اولویتبندی

1

درک شرایط روز اجتماعی و فرهنگی

4.75

اول

2

تواناییهای حرفهای

4.70

دوم

3

اعتقاد به توسعه فرهنگی کشور

4.65

سوم

4

دانش محیط زیستی و مفاهیم توسعه پایدار

4.60

چهارم

5

زیباییشناسی

4.50

پنجم

6

ارتباط دادن دانش نظری و عملی

4.45

ششم

7

ایمنی و بهداشت حرفهای

4.40

هفتم

8

ارتقای کیفیت محصول و برند سازی

4.35

هشتم

9

مهارت ارتباطی

4.30

نهم

10

کارآفرینی و کار تیمی

4.25

دهم

11

ارتباط با بازار فروش محصول

4.15

یازدهم

12

ارائه و نمایش آثار

4.05

دوازدهم

13

مشتری مداری

3.80

سیزدهم

14

ارتقای زندگی حرفهای

3.70

چهاردهم

15

آگاهی از فناوری دیجیتال

3.65

پانزدهم
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اســت كه در حوزه نگرش جــای دارد .بر این اســاس ،قرارگیری
ســه ُبعــد دانــش ،مهــارت و نگــرش در پــی هــم و اختصــاص
باالترین میانگین به هریــک از آنها ،نشــان از آن دارد که برای
دستیابی به شایســتگیهای کارآمد ،در نظر داشتن این سه
مورد در کنار هم از اهمیت بسیاری برخوردار است.
بحث
با رجوع به ادبیات تحقیق ،توازنی بین برخی شایســتگیهای
شناســایی شــده با آنچه که تا کنون پژوهشــگران مختلف در
ارتبــاط بــا جنبههایــی از شایســتگیهای حرف ـهای در صنایع
دستی و ســایر زمینهها بیان کردهاند ،دیده میشود .آنچه که
هانســترا و عارفی بر آن تا کید دارند ،جامعیت شایســتگیهای
حرف ـهای و پوشــش دادن بســیاری از نیازهــای افــراد آن حوزه
اســت .به بیانــی دیگــر ،شایســتگیها بایــد بهگون ـهای طراحی
و ســازماندهی شــوند کــه حیطههــای ضــروری در زمینههــای
مختلــف را پوشــش دهنــد .شایســتگیها بایــد در یــک رشــته
تخصصی (پرورش متخصص) ،در راســتای گســترش و توسعه
دانــش (پــرورش محقــق) ،مســایل شــهروندی ،خالقیــت،
تفکــر انتقــادی (آمــوزش عمومــی) شناســایی و تنظیــم شــوند
(Haanstra,2013: 2؛ عارفی .)49 :1384 ،در شایستگیهای
حرفهای شناســایی شــده« ،توانایی حرفهای» به جنبههایی
از تخصــص و پــرورش متخصــص اشــاره دارد .هــر چنــد کــه
نشانههای تخصصگرایی در ا کثر شایستگیها قابل مشاهده
و توجــه هســتند« .زیباییشناســی»« ،ارتبــاط دادن دانــش
نظری و عملی» و همچنین« ،دانش محیط زیســتی و مفاهیم
توسعه پایدار» بر زمینههایی از توســعه و گسترش دانش تمرکز
دارنــد .شایســتگیهایی همچــون« ،مهارتهــای ارتباطی»،
«درک شــرایط روز اجتماعــی و فرهنگــی»« ،اعتقــاد به توســعه
فرهنگی کشــور» نیز به مسایل شــهروندی و جایگاه صنعتگر،
خالقیت و تفکر انتقادی میپردازند.
طبق نظر بورنز و همکاران ( ،)2012نیاز روز افزون به حساسیت
محیــط زیســت و ارزیابــی مجــدد جنبههــای مختلــف زندگــی
حرف ـهای ،مولفههایی هســتند کــه در شایســتگیهای جدید
صنایع دستی باید سنجیده شوند (.)Burns et al, 2012: 16
مرتبط با ایــن مســاله ،امــروزه مصرفکنندگان صنایع دســتی
دغدغههایــی را در خصــوص رعایت مســایل زیســت محیطی
در تولیدات صنایع دســتی دارنــد .برای آنها اهمیــت دارد که
بــا افــراد و شــرکتهایی وارد تعامل شــوند که جامعــه و محیط
زیســت را در نظــر میگیرنــد .از طرفــی تولیدکننــدگان نیــز برای

موفقیت در بازارهای جهانی و کســب اعتبار بینالمللی نیاز به
اخذ بسیاری از نشانها ،توافقات و اســتانداردهای جهانی در
این حــوزه را دارند .بهعنوان مثال ،نشــان بازار خوب 21با شــعار
خوب برای مــردم ،خوب بــرای ســیاره ،22یک اســتاندارد مهم
در زمینه زیســت محیطی اســت كه محصوالت صنایع دستی
برای توسعه تجارت جهانی بهتر است آن را اخذ نمایند .نمونه
دیگــر ،گواهینامــه تجــارت منصفانــه صنایع دســتی كه هدف
آن ارتقا ســطح اســتاندارد ،و نمایش اثرات اجتماعی و زیســت
محیطی ،ایجاد شــرایط تجارت منصفانه داخلی و بینالمللی
است .بر این اســاس ضرورت دارد دانش آموختگان این رشته
بــا دانــش محیــط زیســتی و مســایل مرتبــط بــا آن در راســتای
ارتقای تولیدات خود آشنا شوند.
بهزعم گاربر و لیندروز و كتونن ،برای تقویت تحصیل در رشــته
صنایع دســتی شایســتگیهایی وجــود دارد کــه از کار ،تجارت
و فرهنــگ زندگی مشــتق شــده اســت .یــک صنعتگــر صنایع
دســتی بایــد دارای مهارتهــای حرفهای همــه جانبه بــوده و
آ گاه باشــد کــه چگونــه مهارتهــا و دانشهــای مختلــف را در
شــرایط زندگــی کاری بــه کار گرفتــه و فعالیــت خــود را بهعنوان
بخشــی از محیــط اجتماعــی و کارهــای بزرگتر جامعــه در نظر
بگیــرد .وجــود آ گاهانــه ،خودانگیختگــی ،زیباییشناســی،
خدمت بــه مشــتری ،مهارتهــای کارآفرینی ،اصــول فعالیت
تجــاری پایــدار و ســالم محورهــای شایســتگیهای حرفــهای
در آمــوزش صنایــع دســتی را تبییــن میکنــد .بــه بیانــی دیگر،
اهداف توســعه پایدار فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی و محیط
زیسـ�تی رویکرد اصلی آموزش این رشـ�ته را بیـ�ان میکند( (�Gar
.)ber, 2012:137; Lindroos & Ketonen, 2013: 8
طبق یافتههــا ،شایســتگیهای «درک شــرایط روز اجتماعی و
فرهنگی»« ،دانــش محیط زیســتی و مفاهیم توســعه پایدار»،
«مشــتری مداری»« ،ارتقای کیفیت محصول و برندســازی»،
«کارآفرینی و کار تیمی» بســیاری از موارد ذکر شده از منظر گاربر
را پوشش میدهند.
اتكینســون نیز اذعان دارد كه در صنایع دســتی ،شایستگیها
با مفاهیمی همچون توانایــی برقراری ارتبــاط ایدهها و معانی
و کار با مواد سنتی و جدید و مهارت در تخیل و خالقیت است.
درک آثــار باســتانی و اهمیــت بــه فرهنگهــا ،محدودههــای
نگرشــی در این حــوزه را عرضه مــیدارد .نقد جدی بــر آثار خود
و درک کیفیــت و ارزش آثــار تولیدی از جملــه مهارتهای مهم
دیگر است .دانشجویان این رشــتهها باید به شایستگیهایی
دســت یابنــد کــه ،یــاد بگیرنــد چگونــه بهعنــوان هنرمنــد،
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تگــر و طــراح ،خــاق و هوشــمندانه ،فکــر و عمــل کننــد.
صنع 
ارج نهــادن بــه صنایــع دســتی ،نــوآوری و توســعه آن و درک
صنایع خالق فرهنگی -که ســبب غنی شــدن تجربیــات آنها
میشـ�ود -محور اصلی شایسـ�تگیها را بیان میکننـ�د( (�Atkin
 .)son, 2010: 2ا کثــر مــوارد مطرح شــده از نظر اتكینســون در
مولفهها و شایستگیهای همچون «تواناییهای حرفهای»،
«زیباییشناسی» و «مهارتهای ارتباطی» احصا شدهاند.
از نظــر بودکف و همــکاران ،تحوالت فعال جامعــه مدرن باعث
ایجاد تغییر در آموزش حرف ـهای در زمینه هنر و صنایعدســتی
میشود .شــکلگیری اجتماع در دنیای مدرن و هماهنگی آن
با محیط ،مطالبــات جدیدی را بــر کیفیت آمــوزش هنرآموزان
و طراحــان آینــده ایجــاد میکنــد .در ایــن شــرایط مهمتریــن
وظیفه سیستم آموزش هنر تبدیل شدن به یک آموزش كامال
حرفهای در زمینه رشــته تخصصی ،بــا تمامیت جهانــی و قادر
به حــل مشــكالت اجتماعــی بــا درک كــردن انســان در محیط
فرهنگــی خــود و فرهنگهــای مختلــف اســت (Budkeev et
 .)al, 2016: 3395از ایــن منظــر شــکلگیری شایســتگیهای
حرف ـهای همچــون «درک شــرایط روز اجتماعــی فرهنگــی» در
ایــن زمینــه الزم اســت .درک شــرایط روز اجتماعــی فرهنگــی
زمینهســاز آن میشــود ،تا افراد در این رشــته در تمامی مراحل
از ایده تا اجرا در شــناخت نیازهای جامعه و مشتری بهتر عمل
کننــد .توجه بــه مســایل فرهنگــی و بیــان نمودهــای فرهنگی
گذشــته و حال در تولیدات صنایع دستی بســیار حایز اهمیت
اســت .به نحوی کــه امــروزه صنایــع دســتی میتوانــد در زمره
صنایع خالق فرهنگی قرار گیرد .توجه به ویژگیهای فرهنگی
هر منطقــه در آموزشهــا و تولیــدات دانشــجویان ،قطعا نقطه
قوتی بر آموزش این رشته در ایران خواهد بود.
عالوه بر موارد ذکر شــده ،مســاله بســیار مهم در شــرایط کنونی
آموزش عالی ،ارتباط دانشگاه با جامعه ،صنعت و عرصه تولید
اســت .بســیاری از تولیدکننــدگان صنایــع دســتی در کشــور،
افــرادی هســتند کــه از طریــق آموزشهــای ســنتی بــه کســب
23
تگــران
مهــارت و تولیــد پرداختهانــد .طبــق اظهــارات صنع 
( ،)1396در شــرایط کنونی ،صنایع دســتی به افرادی نیاز دارد
که از دانــش روز در این حــوزه برخــوردار بوده و مشــکالت تولید
را -از جنبــه فنــی و هنــری -شناســایی و راهــکاری در جهــت
مرتفــع ســاختن آن ارائــه دهنــد .وجــود شایســتگی همچــون
«کارآفرینــی و کار تیمــی» بــه مولفههایــی اشــاره دارد که دانش
آموخته صنایع دســتی بــه گون ـهای توانایــی ارتباط بــا جامعه
تولید کننــده و ســایر متخصصان مربوط بــه این حــوزه را دارد.

انگلند نیز این مســاله را مورد توجــه قرار داده و اذعــان میدارد
که ،توسعه شبکههای ارتباطی و مشــارکت در صنعت از طریق
پروژههــای مشــترک در بیــرون از دانشــگاه عــاوه بــر توســعه
صنعت ،سبب تقویت درک دانشــجویی و توسعه مهارتهای
حرفهای برجسته میشود (.)England, 2018: 4
طبق مطالعات نوروزی قره قشــاق و همــکاران ،فعالیتهای
کارگاهــی ،تخصصــی و فنــی در آمــوزش صنایــع دســتی ایــران
بســیار مورد توجه اســت .علیرغم اهمیت این موضــوع ،موارد
ذ کــر شــده بهتنهایــی پاســخگوی نیازهــای دانــش آموختگان
ایــن رشــته نیســت (نــوروزی قرهقشــاق ،زکریایــی کرمانــی و
نصـ�ر اصفهانـ�ی  .)42 :1400 ،در ایــن خصــوص ،موسســه �NA
 )2019( SADکاربــرد همزمــان مطالعــه ،تمریــن و تجربــه در
موضوعات كارگاهــی را دارای اهمیت ویژهای در آمادهســازی
تواناییهــای دانشــجویان بــرای مشــاغل حرفــهای صنایــع
دســتی دانســته اســت .برتری کار خالقانه تولید شــده توســط
دانشــجویان ،بهتریــن معیــار تعییــن کننــده کفایــت آنهــا در
مطالعات و فعالیتهای كارگاهی و حرفهای اســت .مشــخص
اســت كــه كاربــرد همزمــان مطالعــه ،تمریــن و تجربه نشــان از
پیونــد دانــش نظری و عملــی بــوده و نگاه صــرف كامــا فنی در
این حوزه چندان مورد توجه نیســت .دانشــجویان این رشــته
باید نشانههایی از دستیابی به شایســتگی حرفهای و سطح
مورد انتظار حرفهای در حوزه اصلی تخصص ،از جمله تســلط
فنی قابل توجــه ،توانایی در تولیــد اثر ،توانایی حل مشــکالت
حرف ـهای بهطــور مســتقل و مجموعــهای منســجم از اهــداف
هنــری /فکــری را داشــته باشــند کــه در آثارشــان نیــز مشــهود
باشــد .ایــن مــوارد در شایســتگیهای «توانایــی حرفــهای»،
«ارتبــاط دادن دانــش نظــری و عملــی» دیــده شــده اســت .از
طرفــی پروژههــای نهایــی دانشــجویان ایــن رشــته ،معمــوال،
در قالــب طراحــی و ســاخت یــک محصــول نوآورانــه اســت.
بــر ایــن اســاس ،نیــاز اســت مســالهیابی بــا رویکــردی علمــی و
چالشبرانگیــز برای پوشــش یک خال صــورت گیرد کــه این امر
کمتر مــورد توجــه واقع شــده اســت .این مســاله ناشــی از عدم
وجود شایستگیهایی ضروری و ژرف در آموزشهای این حوزه
اســت .در واقع ،تولید اثر در صنایع دســتی یک نــگاه جامعنگر
بــوده و برای هــر تغییــر و تحولی کــه صــورت میگیــرد ،دالیلی از
جنبههای اقتصــادی ،فرهنگــی ،هویتی و  ...قابل ارائه اســت
که از دانش ،آ گاهی و شناخت علمی نشــات میگیرد .هر کدام
از این مسایل در دستهای از شایستگیها قابل رویت است که
پژوهش حاضر بدان پرداخته است.
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در جمعبندی و بیــان وجوه تمایز یافتههــای مطالعه حاضر با
ســایر پژوهشها چندین نکته قابل ذکر است :مهمترین وجه
تمایــز را بایــد در جامعیت یافتههــا و شایســتگیهای حرفهای
شناسایی شده دانست که پژوهش حاضر بدان رسیده است.
ا کثر مطالعاتی کــه در این خصوص صورت گرفتــه و به آنها نیز
اشــاره گردید ،بر چنــد شــاخص از آنچه کــه در شــرایط کنونی
صنایع دستی مورد نیاز است ،تمرکز کردهاند .بهعنوان مثال،
انگلند بــر اقتصــاد و مولفههای مرتبــط با آن در صنایع دســتی
تا کید دارد و هر دستاوردی را در گروه مسایل اقتصادی مرتبط
بــا صنایع دســتی میدانــد .در قیاس نتایــج پژوهــش حاضر با
سایرین این مساله مشهود است که صنایع دستی یک مولفه
متاثر از حوزههای گونا گون اســت .در نظر داشــتن زمینههای
مختلــف (مقولههــای مســتخرج از مصاحبــه) در ایــن مطالعه
ســبب شــکلگیری و تنوع شایســتگیهای حرفهای مــورد نیاز
صنایـ�ع دسـ�تی در ا کثـ�ر زمینههـ�ای مرتبـ�ط شـ�ده اسـ�ت( (�En
.)gland, 2018: 8
از طرفی ،دســتاوردهای مطالعه حاضر مختص شرایط کنونی
صنایــع دســتی ایــران اســت و صاحبنظــران ایــن رشــته نیــز
بهعنوان مهمترین مرجع در شناخت نیازها انتخاب شدهاند.
به بیانــی دیگــر ،کمتر پژوهشــی بــه شــناخت شایســتگیهای
حرف ـهای صنایــع دســتی ایــران از منظــر صاحــب نظــران ایــن
رشــته پرداخته اســت .از ای ـنرو ،پژوهــش حاضــر ،مطالعهای
بدیع در این حوزه به حساب میسازد .ساماندهی و تفکیک
شایســتگیها در ســه حوزه اصلی دانش ،مهارت و نگرش نیز از
بخشهای قابل تا کید این مطالعه اســت .به بیانی شــفافیت
در تبیین ،دســتهبندی و تمیز دادن شایستگیهای حرفهای
در ســه حیطــه اصلــی ،از نتایــج کارآمــد ایــن مطالعه اســت که
قدرت کاربردی بــودن یافتههــا را در ابعاد آموزشــی این رشــته
افزایش داده است.
نتیجهگیری
ایــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی شایســتگیهای حرف ـهای
مورد نیاز دانش آموختگان صنایع دســتی در دوره کارشناسی
انجام شد و یافتههای آن در قالب پاسخ به دو پرسش پژوهش
تبیین شد .در پاسخ به پرســش اول پژوهش ،نتایج نشان داد
که از دیدگاه صاحبنظران ،شایســتگی حرفهای در ســه حوزه

دانش ،مهــارت و نگــرش بــرای دانش آموختــگان این رشــته و
در راستای توسعه آموزش عالی صنایع دســتی ایران مورد نیاز
اســت .در حوزه دانش ،درک شــرایط روز اجتماعی و فرهنگی،
دانش محیط زیستی و مفاهیم توســعه پایدار ،ارتقای کیفیت
محصــول و برندســازی ،ارتبــاط دادن دانــش نظــری و عملی،
زیباییشناسی ،ایمنی و بهداشت حرفهای؛ در حوزه مهارت،
مهارتهــای ارتباطــی ،ارتبــاط بــا بــازار و فــروش محصــول،
مشــتری مــداری ،کارآفرینــی و کار تیمــی ،ارائــه و نمایــش آثار،
آ گاهــی از فناوریهــای دیجیتــال ،تواناییهای حرفــهای و در
حوزه نگرش ،اعتقاد به توســعه فرهنگی کشــور ،ارتقای زندگی
حرفهای از نظــر صاحب نظران حاصل شــد .برای پاســخگویی
بــه پرســش دوم ،طبــق جــدول  ،5تمامــی شایســتگیهای
بهدست آمده ،از منظر جامعه پژوهش مورد تایید قرار گرفت و
همچنین ،مطابق با جدول  ،6اولویت آنها نیز تعیین گردید.
میتوان اســتنباط کــرد آنچــه در ایــن پژوهش حاصل شــده،
دارای کلیتــی مناســب در ارتبــاط بــا زمینههــای مختلــف
صنایعدســتی در راســتای توســعه آمــوزش این رشــته اســت.
توجه به ارتقای شایســتگیهای صنایع دســتی در حوزههای
دانش ،مهــارت و نگــرش -کــه ابعــاد مختلفــی از آنهــا در این
پژوهــش تبییــن شــد -میتوانــد دســتاوردهای مناســبی را
درپی داشــته باشــد .این تحــول در توســعه و گســترش دانش
تخصصی و بینرشــتهای صنایع دســتی ،ارتقای مهارتهای
فنــی و ضــروری ،تغییر نگــرش و ارزشهــای حرفــهای ،ارتقای
جایــگاه دانشآموختــه در جامعــه و بــه بیانــی دیگــر ،در رفــع
بســیاری از نیازهــای حرفــهای دانشآموختــگان ایــن رشــته
و درنهایــت ،رشــد صنایعدســتی کشــور موثــر خواهــد بــود .بر
ایــن اســاس ،پیشــنهاد میشــود شایســتگیهای بهدســت
آمــده جهــت كاربــرد عملیاتــی آنهــا مــورد مطالعــه دقیقتــر
قرار گیرنــد .بــه بیانــی دیگــر ،نیــاز اســت جنبههــای كاربردی
هــر یــك از ایــن شــاخصها از منظــر مولفههــای برنامه درســی
(هدف ،محتوا ،روشهای تدریس ،ارزشیابی) بررســی شده
و در برنامــه درســی این رشــته مــورد توجــه قــرار گیرد .بــه طور
كلــی ،بعــد از پژوهشهایــی كــه در خصــوص شایســتگیهای
صــورت میپذیرند ،الزم اســت به ابعــاد تكمیلــی آن پرداخت
و زمینههــای تخصصــی و عملیاتی آن در برنامه درســی رشــته
مورد بررسی جزیی قرار گیرد.
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When competencies are applied in a specialty and professional context,
conditions arise that distinguish competencies from other disciplines. In
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nition that distinguishes a profession from another and shapes its essence
and nature. This characteristic, which gives rise to specific knowledge, skills
and attitudes in a particular ground, field, job and organization, can be interpreted as professional competence.
The present study is applied in terms of developmental aim and was carried out by exploratory mixed method. In this type of
research, qualitative data is more important and in the data collection sequence, first qualitative data and then quantitative
data are collected. For this purpose, in the first step of the research, using the qualitative method of interviews and their
analysis by the method of content analysis, the required professional competencies were identified; then, using the Delphi
method and quantitative binomial tests and the mean of the answers, as well as using the tools of a researcher-made questionnaire, validation and prioritization of competencies were performed. Data were collected through semi-structured individual interviews and virtual offline and online, which was the most important tool used in the interview form. The statistical
population of the research consists of members of the faculty of handicrafts of Iranian universities. Theoretical sampling
method was used to select the participants, the two main features of which are purposefulness and theoretical saturation.
The sampling and interviewing process continued until theoretical saturation of the data was achieved. Thus, after interviewing 24 experts, data saturation was obtained and sampling and interviewing were stopped.
Text content analysis method was used to analyze the interviews. After implementing the interviews in MAXQDA software
and re-adapting them to the interview text, the analysis operation began. In performing the content analysis of the text, in
order to access the themes and categories, it is necessary to use a meaningful and encryptable unit. In the present study,
* This article is extracted from first Author’s PhD Thesis under the title “Identifying and Evaluating the Professional Competencies of Undergraduate Handicrafts Graduates in the Iranian Higher Education System” Under the Guidance of second and third
authors in Art University of Isfahan.

36

Identifying and Evaluating the Required Professional Competencies for Bachelor Grade Graduates in Handicrafts

the “theme” recording unit was considered. Selecting the appropriate sections of the interview sentences, considering the
common theme between them, led to the extraction of the initial themes of the research. The initial themes were then
placed in a conceptual network of common meanings, ideas, and sentences, and sub-themes (competency components)
were derived from them. The main themes (competency dimensions), which are the most abstract part of the content analysis, were expressed in a few words. The selected words in this section are comprehensive in that they express all the current conceptual dimensions in the sub-themes. Then, in order to validate and prioritize the identified competencies, Delphi
method was used. The researcher-made questionnaire was based on the main topics of the research, with a five-point Likert
scale. Twenty scientific experts (interviewees) answered the questions and agreed with each of the competency dimensions on a scale from very high to very low. In order to validate the binomial test and to prioritize the indicators, the mean of
the answers was used. It should be noted that the questionnaire related to accreditation and prioritization has content validity due to the fact that it has been completed by experts. On the other hand, in preparing and constructing the questionnaire,
the designer is not able to provide a specific orientation and all the criteria and components are evaluated and therefore
there is no need to measure reliability.
The research findings, in other words, the professional competencies of handicraft graduates was obtained in three areas
of knowledge, skills and attitude. In general, most of the theories that were proposed, consider these three as important
areas of competency, and it is from the combination of these cases that competencies become operational. In the field of
knowledge, competencies such as “environmental knowledge and concepts of sustainable development”, “understanding the current social and cultural conditions”, “improving product quality and branding”, “linking theoretical and practical
knowledge”, “aesthetics”, “safety and professional health” were obtained from experts’ views; in the field of skills: “communication skills”, “communication with the market and product sales”, “customer orientation”, “entrepreneurship and teamwork”, “presentation and display of works”, “knowledge of digital technologies”, “professional abilities” were obtained from
experts views; and in the field of attitude: “Belief in the cultural development of the country”, “promotion of professional
life” were obtained from the experts’ views. In continue, the result of the binomial test was significant for all dimensions of
competencies (p <0.05) and all the indicators were approved and according to the mean of the answers, their priority was
determined. It can be inferred that what has been achieved in this research has a good generality in relation to various fields
of handicrafts in line with the development of education in this field. Paying attention to the promotion of handicrafts competencies in the fields of knowledge, skills and attitudes, various aspects of which were explained in this research, can lead to
appropriate achievements. This modification will be effective in the development and expansion of specialized and interdisciplinary knowledge of handicrafts, promotion of technical and essential skills, change of attitudes and professional values,
promotion of the position of learned knowledge in society and in other words in eliminating many professional needs of the
graduates of this field and ultimately the growth of the country’s handicrafts. Accordingly, it is suggested that the acquired
competencies for their operational application be studied in more detail. In other words, it is necessary to study the practical
aspects of each of these indicators from the perspective of curriculum components (purpose, content, teaching methods,
evaluation) and to be considered in the curriculum of this field. In general, after the research that is done on the competencies, it is necessary to pay attention to its additional dimensions and examine its specialized and operational areas in the
curriculum of the field in detail.
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