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  چكيده

 عميق پيوند و آموزشي نظام پويايي كه دهد مي نشان امروزي پيشرفته كشورهاي صنعتي و اقتصادي توسعه تاريخي روند

 آموزش نظام تجارب بررسي .است بوده آنها فرهنگي و اقتصادي شكوفايي و ترقي مهم عوامل از يكي تكنولوژي و علم بين

 هايي موفقيت با كشورها اين در كاربردي علمي - هاي دوره كه دهد مي نشان پيشرفته كشورهايي در كاربردي علمي هاي

 دوره اين التحصيالن فارغ .است نمايان كشور اين كالن اقتصاد - هاي شاخص و صنعت توسعه در آن آثار و اند بوده قرين

 مدارك اعطاي جاي به گواهينامه اعطاي بر تأكيد ها، آموزش گونه اين تنوع .اند شده كار بازار جذب بااليي نسبت با ها

 مذكور هاي كشور در مشهود هاي ويژگي از ها دوره اين التحصيالن فارغ اجتماعي باالي شأن ديگر طرف از .دارند رسمي

 پيشرفته - كشورهاي در ايعصن توسعه و كاربردي علمي هاي آموزش بين مثبت رابطه وجود دهنده نشان مطالعات .است

 صنعت تأمين زنجيره مجموع در صنعت توسعه موجب نيز ما كشور در ها آموزش نوع اين رود مي انتظار طبيعتاً .است

 توسعه در كاربردي علمي هاي آموزش  نقش تبيين و بررسي به حاضر مقاله موضوع، اين اهميت به نظر .شوند مربوطه

 از تن چند با مصاحبه و پژوهش نظري مباني كامل - مرور ضمن پژوهشگران راستا اين در .پردازد مي )مبلمان( صنعت

 در را آنها رابطه و پرداخته پژوهش اصلي متغيرهاي و ها مؤلفه شناسايي - به تحليلي توصيفي روش از استفاده با خبرگان،

 توسعه موجب كاربردي علمي هاي موزشآ تحقيق، هاي يافته اساس بر .اند داده قرار بررسي مورد مبلمان صنعت حوزه

 كنندگان تأمين ،)مبلمان سازنده هاي كارگاه( سازماني ،)مبلمان صنعت تأمين زنجيره مجموعه در - شاغل كاركنان( فردي

 فراهم مبلمان صنعت توسعه براي را الزم بستر عناصر اين توسعه آن، تبع به و شود مي صنعت اين مشتريان و

  .سازد مي

 

اقتصاد،توسعه كاربردي،  علمي هاي دوره آموزش، صنعت، توسعه توسعه، ابعاد توسعه، :ليديك واژگان

 اقتصادي،صنعت مبلمان
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  مقدمه

 منابع نداشتن رغم علي آنان چرا چيست؟ ژاپن پيشرفت راز .كنيم مي آغاز تأمل قابل سؤال چند طرح با را مقاله اين

 و استعداد آيا اند؟ كرده اي مالحظه قابل پيشرفت هستيم، نظر اين از غني شوريك كه ما با مقايسه در خدادادي، طبيعي

 آنان آموزشي هاي سيستم نقش دارند؟ برترى ما بر ايدئولوژى و فرهنگ نظر از يا است بيشتر آنان مغزى هاى سلول تعداد

 هيچ حتي و اي جامعه هيچ گفت بتوان شايد امروز، تحول و تغيير پر دنياي در است؟ بوده چگونه ها پيشرفت اين در

 گرفته انجام كشور آن انساني منابع توسط كه هايي فعاليت و ها تالش پرتو در مگر گردد، موفق است نتوانسته كشوري

 در مثالً هستيم، گيرد، مي صورت مختلف كشورهاي از بسياري در كه هايي تالش و ها فعاليت از بسياري شاهد ما .است

 كشور اين در دارد، وجود ما كشور در كه معنايي آن به خدادادي طبيعي منابع كه كنيم مي مشاهده نژاپ مانند كشورهايي

 زير جدول .دارد تفاوت بسيار ما كشور با شده ايجاد ژاپن در كه استانداردي سطح و زندگي و حركت ولي نيست؛ موجود

 است كرده مقايسه 9000 و 9002 هاي سال طي در نايرا با را  ژاپن انساني نيروي وري بهره نرخ و ملي ناخالص توليد

  9000 جهاني، بانك

 

 9000 و 9002 هاي سال طي ايران و ژاپن ملي ناخالص توليد :جدول

 
 

 دهد، مي نشان 0 شكل كه چنان .است توجه قابل نيز كشورهاي ساير با ژاپن كشور ناخالص توليد اي مقايسه مالحظه

 بين صندوق است بوده مطرح متحده اياالت از بعد جهان داقتصاد دومين عنوان به 9002 سال در ژاپن ناخالص توليد

  9000 پول، المللي

 

 كشورهاي ساير با ژاپن كشور ناخالص توليد مقايسه .شكل

 

  



 ٣

  

 را مهمي بسيار مسئله "آسيايي درام" عنوان تحت را خود ارزشمند كتاب در ميردال گورنال نام به نظران صاحب از يكي

 و داده ارائه )جنوبي كره و ژاپن منهاي( آسيا مختلف مناطق از را خودش هاي تحليل كتاب، اين در وي .است كرده مطرح

 منابع حوزه در كه مشكالتي دليل به متأسفانه اما دارند، اختيار در را غني بسيار منابع آسيايي كشورهاي كه است معتقد

 لنكستر،(كنند برداري بهره موجود (. منابع از توانند نمي دارند، )وري هبهر و مهارت دانش، پايين سطح نظير( خود انساني

 و هستند سازمان رقابتي منبع ترين مهم انساني نيروي كه باورند اين بر امروزه مديريت انديشمندان و محققان 9005

 را استراتژيك هاي يازمندين همه تواند مي كشور يك انساني سرمايه فراتر سطح در و شركت يا سازمان يك انساني سرمايه

 سهم انساني نيروي .است انسان كشور هر در توسعه مؤلفه ترين مهم و اولين لذا .) 0220 همكاران، و هندري(كنند برآورده

 را اساسي نقش توسعه، در محور يك عنوان به انسان .دارد … غيره و فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي توسعه در اي عمده

 است، كشور و سازمان يا مجموعه هر زيرساخت ترين مهم انساني نيروي واقع در كند؛ مي بازي ديگر محورهاي تمام در

 به را توسعه تواند مي كه مديريت و ساختار اصلي عنصر عنوان به انسان .است انسان توسعه سوي به حركت اساس كه چرا

 از انساني منابع توسعه امروزه .) 0225 يويد،د(كند عمل توسعه بزرگ مانع عنوان به تواند مي هم و بياورد ارمغان

 پيوسته و مداوم رشد انساني منابع توسعه .است كشوري هر انساني منابع حوزه در اساسي و اهميت با كليدي، موضوعات

 در فرد توسعه انساني منابع توسعه بحث ديگر عبارت به .شود مي محسوب فرد جانبه همه و مختلف ابعاد بهبود و توسعه

 مجموعه اجزاي ساير توسعه و رشد به نسبت يافته، توسعه سازمان و انساني نيروي ديگر طرف از .است جهات يعجم

 توسعه مشتريان و كنندگان تأمين با آنان لذا و كرد خواهند اقدام مشتريان و كنندگان تأمين نظير صنعت، تأمين زنجيره

  .داشت خواهند كار و سر يافته

 نظري مباني مرور

 آن ابعاد و توسعه

 از جزيي نيز صنعت توسعه و است، )مبلمان صنعت خاص طور به( صنعت توسعه بر مقاله اصلي تمركز اينكه به توجه با

 مفهوم آن، بر اثرگذار هاي مؤلفه و صنعت توسعه به پرداختن از قبل است الزم لذا است، اقتصادي توسعه كلي مفهوم

 ديگر و بخشيد اولويت جنبه يك به صرفاً توسعه، ابعاد كليه به توجه دونب نيست مناسب كه چرا .شود مطرح "توسعه"

 و قدرتمندترشدن ترشدن، پيشرفته جهت در تدريجي رشد معناي به لغت در "توسعه" .نداد قرار توجه مورد در را ها بخش

 عليرغم سپس و كاييآمري پژوهشگران ميان در استابتدا ترشدن بزرگ حتي : جهاني دوم جنگ از بعد مفهوم اين .)0

 نيامده عمل به واژه اين از دقيقي تعريف هنوز حال اين با .رفت بكار دنيا تمام در سپس و اروپا در آن گنگ و نارسا مفهوم

 طيف خالصه و شدن غربي دموكراسي، نوگرايي، اقتصادي، رشد پيشرفت، نظير مفاهيمي با كلمه اين حال هر به .است

 از گذر كتاب در موالنا حميد پروفسور .است رفته بكار فرهنگي و اقتصادي سياسي، هاي تفعالي و تغييرات از وسيعي

 به نظر .است برده بكار را "العمران علم" اصطالح بار اولين براي كه كند مي معرفي خلدون ابن از را توسعه كلمه نوگرايي

 عمران مفهوم گفت بايد رساند مي را مفهوم اين يقديم و تاريخي سابقه كردن، آباد يعني عمران، مفهوم به توسعه استناد

 االرض من انشاكم هو" :فرمايد مي هود سوره 00 آيه در كريم قرآن .است آمده بوجود زمين بر بشر هبوط لحظه از

 فرمان در ."برگماشت زمين كردن آباد و عمارت براي و بيافريد خاك از را شما كه خدايي اوست" يعني "فيها واستعمركم

 پيامبران .است شده تأكيد زمين آباداني و عمارت يعني مفهوم، اين بر نيز اشتر مالك به )ع( علي اميرالمومنين تحضر

 كه اند بوده زمين آباداني بكار دست عمالً نيز خود عمران و آبادي به تأكيد بر عالوه السالم عليهم معصومين ائمه و الهي

  است . پرورگار رضاي مورد
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 اقتصادي توسعه در آن نقش و يصنعت توسعه

 نقش صنعت توسعه و گيرد مي قرار اقتصادي توسعه بعد در صنعت بخش كه است مشخص توسعه، ابعاد شدن مشخص با

 توسعه با را شدن صنعتي مستقيم همبستگي ميردال، گونار .دارد كشور توسعه نهايت در و اقتصادي توسعه در اي عمده

 در .است توليدات سطح بودن باال معرف جامعه هر در ماشيني صنايع حجم" :دهد مي توضيح ترتيب اين به اقتصادي

 مردم عامه زندگي سطح افزايش و اقتصادي توسعه توجه شايان پيشرفت با ماشيني صنايع توسعه پيشرفته، كشورهاي

 در كشورهاي در .شود مي آنها خود زندگي سطح بردن باال صرف كشورها اين توليدات اعظم قسمت و است بوده همراه

 اساس بر كه است كشاورزي بخش در بيشتر اي مالحظه قابل طور به صنعت در انساني نيروي توليد قدرت نيز توسعه حال

 رشد صنعتي، هاي حرفه در شاغل فعال جمعيت ميزان افزايش به منجر صنعت توسعه .شود مي انجام سنتي هاي رويه

 منابع و انساني نيروي و جمعيت از آميز موفقيت برداري بهره نهايتاً .شد خواهد هسران درآمدهاي ارتقاي و افزوده ارزش

 اخير قرن سه طي تكنولوژيكي و فني هاي پيشرفت تحقق .دارد اي كارخانه صنايع توسعه با مستقيمي كامالً رابطه طبيعي

 فاصله با كدام هر يافته توسعه هايكشور .باشد مي امروز جهان در پيشرفته كشورهاي اقتصادي توسعه و رشد عمده دليل

 توسعه در را خود بزرگ خيزش مرحله اين به رسيدن از پس ناگهان و رسيده شدن صنعتي مرحله به متفاوت زماني هاي

 كشورهاي اخير قرن اواسط در اقتصادي توسعه و صنعتي رشد افزاينده هم به و متقابل اثرات .اند نموده آغاز اقتصادي

 كرده ايجاد جهان كشورهاي ساير و گروه اين ميان را زيادي فاصله و رانده پيش به رقابتي قابل غير طور به را غرب صنعتي

 براي حقوقي و سياسي لحاظ از چه و اجتماعي لحاظ از چه مساعد محيطي شرايط وجود دليل به عمدتاً امر اين .است

 در گذاري سرمايه به ميل كارآفرينان و سوداگران اليتفع اينها بر عالوه .است بوده كشورها اين در صنعتي هاي فعاليت

 بكارگيري رقابت و سودجويي انگيزه .بخشيد گسترش را صنعتي توسعه پذيري ريسك باالي درجه و فني هاي نوآوري

 و جديد صنعتي توليدات خلق براي عاملي همواره يافته توسعه كشورهاي در آزاد تجارت مخاطرات پذيرفتن و جديد فنون

 توسعه و رشد سايه در تنها نه پيشرفته، كشورهاي در پايدار اقتصادي توسعه و رشد بهتر عبارت به .باشد مي آن ترشگس

 اين دانشمندان و محققان توسط ابداعي فنون و جديد هاي فنĤوري بكارگيري بلكه است، بوده كشورها اين در صنعت

 است يافته تحقق . و گشته ميسر پژوهشي و علمي موسسات در كشورها

 صنعتي توسعه زيربناي انساني منابع توسعه

 و آكادميك محافل در چه و يافته فراواني اهميت ما كشور صنعت در وري بهره و اثربخشي كارايي، بحث اخير هاي سال در

 و توسعه مسايل به جامعه گرايش از خوبي نشانه خود اين .است ها شاخص اين از صحبت اجرايي محافل در چه و علمي

 آن تبع به و صنعتي توسعه نظران، صاحب عقيده به .باشد مي خداوندي هاي نعمت از بهينه استفاده جهت در حركت

 بستگي باال كيفيت با خاص محصوالت توليد در آن كار نيروي توانايي به زيادي تاحدود كشوري هر ملي اقتصاد توسعه

 منابع توسعه .شود حاصل صنعت بخش در كار نيروي توسعه به كافي توجه اعمال بدون تواند نمي موفقيت اين .دارد

 بوقوع تواند مي زماني حالت بهترين در امر اين .دهد مي بهبود و ترقي را صنعت بخش توسعه صنعت، بخش در انساني

 سانيان منابع توسعه طوركلي به شود گرفته بكار فرايند اين مؤثر و اثربخش اجراي راستاي در هايي سياست كه بپيوندد

 اين كه خصوصي و دولتي مؤسسات نيز و عمومي هاي مشي خط خاص، يادگيري مداخالت به كه است فرايندي و مفهوم

 اي اوليه مفاهيم سازماني، و فردي توسعه مفهوم است، معتقد دارد اشاره كنند، مي اجرا را ها مشي خط و ها سياست

 :از عبارتند كه باشند مي نيانسا منابع توسعه مفهوم چندين برگيرنده در كه هستند

 آشنا جهت در مديريت آموزش مثال براي .است زندگي براي كلي شيوه يك با فراگيران كردن آشنا براي كه آموزش،-

 زمينه يك در كارها انجام هاي شيوه و هنجارها متمايز، هاي ارزش با همراه زندگي از مديريتي شكل يك با فراگيران كردن

   .باشد مي سازماني

 .است رانندگي يا ماشين - يك با كار نحوه يادگيري قبيل از خاص هاي مهارت توسعه با مرتبط كه كارآموزي،-
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 از كه فرايندي يادگيري، - .باشد مي آميز موفقيت و اثربخش اي شيوه به مهارت يك اجراي واقع در كه ها، صالحيت-

  يابند مي بروز رفتار عادي هاي شكل لبقا - در و شوند مي كسب ها نگرش و دانش ها، مهارت آن طريق

 آن انجام هاي روش و آموزش مفهوم

 ها، مهارت ها، دانايي افراد، آن طي كه است جرياني و است انساني منابع توسعه و پيشرفت براي كليدي عامل يك آموزش

 به جديدي هاي هيآگا جريان اين طي .آموزند مي خاصي نقش ايفاي جهت را مناسب هاي گرايش : و برخوردها طرز

 آمادگي ايجاد سبب صحيح آموزش .آورد مي فراهم فرد نگرش و رفتار در را تغييراتي ايجاد زمينه و شود مي وارد فرد ذهن

 مهارتي، كمبودهاي توان مي آموزش كمك به .گردد مي آتي هاي مسئوليت قبول نيز و محوله وظايف اجراي براي فرد

 .نمود برطرف باشد مرتبط آموزش با مستقيماً چنانچه را كارايي نقص و كرد جبران را افراد بينشي و دانشي نگرشي،

 بهبود و كارها انجام به را او تا فرد، در پايدار نسبتاً تغييرات ايجاد منظور به و يادگيري بر مبتني است اي تجربه آموزش

 و نگرش دانش، تغيير مفهوم به آموزش بنابراين .نمايد قادر اجتماعي رفتار و نگرش دانش، ها، مهارت تغيير ها، توانايي

 نيروي در موجود هاي شايستگي كه است اي شده بيني پيش هاي برنامه از استفاده مستلزم آموزش .است ديگران با تعامل

 ليشغ عملكرد بهبود كه اي گونه به شود، مي (. افراد در تازه هاي توانايي و مهارت دانش، كسب موجب و تقويت را انساني

 نمايد مي تسهيل را

 مبلمان صنعت

 ايران در مبلمان صنعت جايگاه

 با امروز كرده، طريق طي بشري تمدن قافله با همگام مدرن انسان با بدوي انسان از بشر، تاريخ قدمت با كه چوب صنعت

 بهره صنعت .ستا كرده حفظ جهان مدرن اقتصاد بدنه در را خود اصيل جايگاه گذشته از تر پررنگ سال هزاران گذشت

 و علمي هاي جهش و ها پيشرفت با تاريخ مختلف مقاطع در بشر، نياز مورد هاي فرآورده توليد هدف با چوب از برداري

 ارقام به جهان چوبي مبلمان انواع توليدات ارزش كه آورد پديد را وضعيتي و شد همراه و هماهنگ انسان تكنولوژيك

 هر توليدي اصناف از يكي عنوان به بيستم قرن اواسط تا كه چوبي مصنوعات و مبلمان توليد صنعت .رسيد ميلياردي

 از يكي به رفته رفته پرداخت، مي مردم نياز مورد محصوالت توليد به كشور آن بومي نياز و فرهنگ با منطبق صرفاً كشور،

 مهم هاي شاخه از يكي نيز و توسعه حال در كشورهاي درون در ثروت و اشتغال مولد صنعتي هاي شاخه ترين مهم

 در ريشه چوبي، صنايع كه است آن از حاكي ايران چوب كهن تاريخ كارشناسان گفته بر بنا .شد تبديل الملل بين تجارت

 دهد، مي نشان گذشته سال 40 در ايران مبلمان و چوب صنعت سير برخط گذري  دارد كشور اين ساله هزار چند تاريخ

 و علمي هاي جهش تأثير تحت تدريج به شد، مي دنبال سنتي صورت به شمسي 50 دهه اواسط تا كه صنعت اين

 بروز و ظهور دهه يك از كمتر و كرد آغاز را رشدي به رو حركت جهان، در مبلمان توليد و چوب از برداري بهره تكنولوژيك

 پس و آغاز ايران اقتصاد مجدد نمو و شمسي 50 دهه آغاز با .گذاشت نمايش به ايران اقتصاد و صنعت عرصه در را جديدي

 پيشينه به توجه با .شد فراهم مبلمان صنعت مجدد توسعه و رشد شرايط كشور، اقتصادي هاي زيرساخت مجدد بازسازي از

 از است، هنري كارهاي انجام نيازمند كه كالسيك مبلمان زمينه در ايراني صنعتگران اكنون كشورمان در صنعت اين

 تحسين ايراني، صنعتگران توانمند دستان هم هنوز و بوده برخوردار جهان و منطقه كشورهاي بين در مناسبي جايگاه

 كشورهايي است، پيشرفته آالت ماشين و ها دستگاه نيازمند كه مدرن مبلمان توليد زمينه در اما .انگيزد مي بر را جهانيان

 است حالي در اين .اند داده اختصاص خود به را تريبه جايگاه هستند، برخوردار عرصه اين در تري پيشرفته فناوري از كه

 مبلمان توليد در روز فناوري از گيري بهره ضرورت امر اين و شده مواجه بيشتري عمومي اقبال با مبلمان صنعت اكنون كه

 در آن به وابسته صنايع و چوب صنعت درصدي 100 سهم از موجود آمارهاي .كند مي گوشزد را كشورمان در كالسيك

 نشانگر نيز صنعت اين ريالي ميليارد هزار 000 1از بيش ساالنه مالي گردش و داشته حكايت كشورمان در اشتغال يجادا

  است آن به توجهي بي زيانبار آثار و كشور صنايع بين در صنعت اين جايگاه و اهميت

  

  



 ٦

 مبلمان صنعت در آموزش

 قرار وى دسترس در مشترى، درخواست به توجه با را تنوعم محصوالت بايد حاضر، عصر در موجود جهانى هاى رقابت در

 است، نداشته وجود قبالً كه است شده فشارهايى افزايش موجب سريع، رسانى خدمت و باال كيفيت بر مشترى خواست .داد

 هاى بنگاه موجود، رقابتى بازار در .آيند بر كارها تمامى عهده از تنهايى به توانند نمى اين از بيش ها شركت نتيجه در

 خارج مرتبط اركان و منابع بر نظارت و مديريت به را خود داخلى، منابع و سازمان به پرداختن بر عالوه توليدى و اقتصادى

 بازار از بيشترى سهم كسب هدف با رقابتى مزاياى يا مزيت به دستيابى واقع در امر اين علت .اند يافته نيازمند سازمان از

 خدمت محصول، ريزى برنامه و توليد مواد، تهيه تقاضا، و عرضه ريزى برنامه نظير هاى اليتفع اساس، اين بر .است

 است، شده مى انجام شركت سطح در همگى قبال كه مشترى به خدمت و تحويل توزيع، موجودى، كنترل كاال، نگهدارى

 هماهنگ كنترل و مديريت امين،ت زنجيره يك در كليدى مسئله .است كرده پيدا انتقال تأمين زنجيره سطح به اينك

 مشتريان كه دهد مى انجام طريقى به را كار اين كه است اى پديده تامين زنجيره مديريت .است ها فعاليت اين تمامى

 زنجيره ديگر عبارت به .كنند دريافت هزينه حداقل در كيفيت با محصوالت با را سريع و اطمينان قابل خدمت بتوانند

 تحويل مرحله تا اوليه ماده تهيه مرحله از مواد، تبديل و كاال جريان با مرتبط هاى فعاليت همه كه تاس اى زنجيره تأمين

 با صنعت يك توسعه و موفقيت كه دريافت توان مي ترتيب اين به  ، شود مى شامل را كننده مصرف به نهايى كاالى (.

 تأمين زنجيره مجموعه از صنعت، يك عنوان به زني مبلمان بخش .است مرتبط صنعت آن تأمين زنجيره مجموعه توسعه

 صنعت انساني نيروي آموزش بر اگر و است آن تأمين زنجيره توسعه نيازمند بخش اين توسعه لذا .است شده تشكيل

 انتهاي تا ابتدا از كه است آن تأمين زنجيره مجموعه انساني عوامل كليه منظور شود، مي تأكيد آن توسعه منظور به مبلمان

 مي ميان به سخن صنعت در آموزش لفظ از گاه هر توصيف، اين با .كارند به مشعول مبلمان صنعت با مرتبط هاي عاليتف

 صنعت قالب در كه دارند اعتقاد نكته اين بر صنعت كارشناسان اغلب )الف :شود مي متبادر ذهن در عمده ويژگي دو آيد،

 بهره براي صنعتي هاي فعاليت انجام به مبادرت حين در و سازد مي برآورده آموختن بر مبني را خود فطري نياز انسان

 توسعه صنعت، در توسعه جهت كه است مبرهن نكته اين شك بدون )ب .دارد آموزش به نياز منابع از بهتر چه هر برداري

 توان نمي ديده شآموز و كارآمد كار نيروي وجود بدون بنابراين .باشد مي توسعه هاي طرح آغازين نقطه انساني منابع

 مي نظر به نكته دو اين گرفتن نظر در با .نمود مشاهده خدمات ارائه و محصوالت توليد زمينه در اي توسعه و پيشرفت

 داشته مدنظر را مبلمان صنعت هاي ساخت زير انساني منابع توسعه بايد )مبلمان( صنعت توسعه دستاندركاران تمامي رسد

 ميان پيوند لذا .كنند ايفا مهمي نقش صنعت در سياستگذار و متولي نهادهاي آموزشي، گذاري سياست امر در و باشند

 صنعت در توسعه و آموزش هاي روش  .رود مي شمار به مهم عامل يك )مبلمان( صنعت بخش و آموزشي نهادهاي

 از كه معنا اين به دارند، ليانتقا يا اطالعاتي ماهيت اساساً كه هايي روش 0 كرد تقسيم گروه دو به توان مي را )مبلمان(

 دارند، تجربي ماهيت اساساً كه هايي كندروش مي منتقل يادگيرندگان به را اطالعات و شود مي استفاده طرفه يك ارتباط

 و اجرا را نظر مورد مهارت : صنعت آموزش مسئله . گيران آموزش ساير يا كامپيوتر يا مربي با يادگيرنده كه معنا بدين

 به و شود مي شامل را كشور يك مردم تمام كه همگاني، آموزش .0 :شود مي تقسيم مجزا بخش دو به  دكن مي تمرين

 شناخت بر مبتني الزم هاي آموزش كه كنند كوشش بايد ها دولت بخش اين در .باشد مي كشور آموزشي نظام عهده

 مخصوص كه تخصصي، آموزش ..نمايند قلمنت ارشد كارشناسي تا گرفته دبستان سطح از آموزان دانش به را ها واقعيت

 و ها نمايشگاه در شركت خارجي، هاي زبان تخصصي هاي كالس مانند ها آموزش اين .است صنعت بخش كاركنان

 به تخصصي هاس آموزش .باشد مي آن به مشابه موارد و خارجي سفرهاي به كاركنان اعزام و تخصص جلسات و سمينارها

 دانشگاهي هاي دوره صورت به رسمي تخصصي هاي آموزش كه شود مي تقسيم يررسميغ و )دانشگاهي( رسمي نوع دو

 صورت به كه دارد وجود نيز غيررسمي تخصصي هاي آموزش .شود مي اجرا كارشناسي و كارداني مقاطع در مختلف

 سطح در علمي هاي گردش مدت،  كوتاه تخصص هاي دوره ،)دور راه از( اي مكاتبه آموزش خدمت، ضمن هاي آموزش

  .كرد اشاره توان مي كاربردي و علمي هاي دانشگاه و اي حرفه و فني مدارس



 ٧

 پژوهش مفهومي مدل

 و آثار و مختلف هاي حوزه در آموزش مورد در كه هايي نظريه نيز و توسعه به مربوط نظري مباني مرور به توجه با

 مبلمان صنعت خبرگان از نفر 100 با مصاحبه اساس بر و دارد وجود سازماني برون و سازماني درون عوامل بر آن پيامدهاي

 توسعه - چهارگانه ابعاد در را )مبلمان( صنعت در كاربردي علمي هاي آموزش نقش توان مي دانشگاهي، متخصصان نيز و

 لياص هاي مؤلفة اساس اين بر .داد ، قرار توجه مورد مشتريان توسعه و كنندگان تأمين توسعه سازماني، توسعه فردي،

  بود خواهد 9 شكل شرح به مفهومي مدل اجزاي و پژوهش

  

  
  

 پژوهش مفهومي مدل :9 شكل

  .است 3شكل شرح به عملياتي مدل پژوهش، چهارگانه هاي مؤلفه به توجه با

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨

  
  

  پژوهش عملياتي چارچوب :3 شكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٩

 پژوهش هاي يافته

 )كاركنان( فردي توسعه مؤلفه تحليل

 ارائه 9 جدول در )كاركنان( فردي توسعه مؤلفه به مربوط متغيرهاي مورد در پاسخگويان نظرات بررسي از لحاص نتايج

 .است شده

  )كاركنان( فردي توسعه مولفه به مربوط متغيرهاي تحليل نتايج :9 جدول

  
  

 سازماني توسعه مؤلفه تحليل

  .است شده ارائه .جدول در سازماني توسعه مؤلفه به طمربو متغيرهاي مورد در پاسخگويان نظرات بررسي از حاصل نتايج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠

  سازماني توسعه مؤلفه به مربوط متغيرهاي تحليل نتايج :. جدول

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١١

 مشتريان توسعه مؤلفه تحليل

 .است شده ارائه 4 جدول در مشتريان توسعه مؤلفه به مربوط متغيرهاي مورد در پاسخگويان نظرات بررسي از حاصل نتايج

  مشتريا توسعه مؤلفه به مربوط متغيرهاي تحليل نتايج :4 جدول

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  



 ١٢

 گيري نتيجه

 و داخلي بازارهاي در مناسب سهم كسب و توسعه براي اي بالقوه توان از كشورمان در مبلمان صنعت شد ذكر كه چنان

 مطلوب و موجود وضع بين زيادي نسبتاً فاصله كه دهد مي نشان صنعت اين مطالعه و بررسي اما .است برخوردار خارجي

 يكي كلي طور به .است نگرفته صورت كيفي توسعه كشور، در صنعت اين كمي توسعه عالرغم ديگر عبارت به .دارد وجود

 به توجه اب .است بوده صنعت اين انساني نيروي يافتگي توسعه عدم مبلمان، صنعت بخش نيافتگي توسعه اصلي عوامل از

 علمي آموزش نقش بررسي به حاضر مقاله در شود، مي محسوب انساني نيروي توسعه در مهمي عامل آموزش، اينكه

 فردي، توسعه مؤلفه مفهومي،چهار مدل طراحي اساس بر راستا اين در .شد پرداخته )مبلمان( صنعت توسعه در - كاربردي

 توجه مورد متغيرهاي و )مبلمان( صنعت توسعه ابعاد عنوان به مشتريان توسعه و كنندگان تأمين توسعه سازماني، توسعه

 :است زير شرح به چهارگانه هاي مؤلفه به مربوط حاصل هر نتايج كه گرفت قرار

 به صفي حوزه در بخش اين كاركنان كهنيس  ترديدي .است توليدي فعاليت نوع يك مبلمان صنعت بخش .فردي توسعه

 منابع توسعه اهميت توان نمي پس .پردازند مي پشتيبان تخصصي هاي فعاليت به ستادي حوزه در و توليدي هاي فعاليت

 و توليد هنگام به ديگران به احترام رعايت و كارايي اثربخش، هاي مهارت تخصص، .گرفت ناديده را صنعت اين - در انساني

 در كه هستند هايي گذاري سرمايه نتيجه بلكه دهند، رخ خالء در كه نيستند عواملي جمله از آن نظاير و خدمات ارائه

 مؤلفه اين به مربوط نتايج .شوند مي مزبور صنعت در فردي توسعه موجب نتيجه در و شود مي ايجاد افراد آموزش زمينه

 و تحصيالت سطح ارتقا- موجب دانشگاهي رسمي آموزش سيستم نوعي عنوان به كاربردي علمي آموزش كه داد نشان

 با باشند، مي صنعت اين در كار به مشغول كاركنان از اغلب ها دوره اين دانشجويان كه آنجا از .شود مي افراد تخصص

 و ادراك تغيير ضمن خود اين و پردازند مي كار محيط در خود دانش اجراي به تخصص، و تحصيالت سطح افزايش

 بهبود با مهارت و تخصص دانش، سطح يشافزا ديگر طرف از .شود مي آنان مهارت سطح ارتقا موجب افراد، طرزتلقي

 و افزايش فرد عملكرد كه رود مي انتظار طبيعتاًًٌ و دارد مستقيم رابطه صنعت در فردي خطاهاي كاهش و فردي عملكرد

 مي سازمان در فردي بين ارتباطات تقويت موجب فردي دانش ارتقا با همچنين .يابد كاهش كار در فردي خطاهاي ميزان

 در عامل اين اهميت .كاهد مي تغيير برابر در آنان مقاومت از و كند مي تقويت را كار محيط در تغييرپذيري فرهنگ و شود

 و خالقيت كه دهند مي نشان مطالعات .باالست بسيار محصوالت باالي تنوع و تغيير سرعت به توجه با مبلمان صنعت

 و انديشه يك توليد و پيدايش خالقيت .دارد افراد مهارت و تخصص دانش، سطح با مستقيم رابطه سازمان در فردي نوآوري

 تفكرات كارگيري به معني به نوآوري .است جديد فكر و انديشه آن ساختن عملي نوآوري كه حالي در است، جديد فكر

 انجام جديد حل راه يا و خدمت جديد كاالي يك صورت به تواند مي سازمان يك در كه است خالقيت از ناشي جديد

 آموزش حال اين با هاست، انسان ذاتي هاي ويژگي جزء نوآوري و خالقيت اينكه وجود با نظران صاحب زعم به .باشد هاكار

 كه طور آن را خود اعضاي دانش توسعه و آموزش فعاالنه نوآور هاي سازمان ديگر طرف از .دارد آنها ارتقاء در مهمي نقش

 تواند نمي استاد، و درس و كالس بر مبتني سنتي آموزشي نظام كه است نآ مهم نكته اما .كنند مي تشويق باشد، روزآمد

 اطالعات مديريت توان و خالق فكر فاقد سنتي، نظام دانشĤموخته كلي طور به .باشند داشته را الزم كارآيي خالق جامعه در

 نظام در را خود به شده محول وظايف توانند مي كه هستند كالسيك سواد نوع يك داراي افرادي چنين .اند دانش توليد و

 جمله از و مختلف هاي بخش كاركنان در نوآوري و خالقيت ويژگي افزايش براي .دهند انجام كارخانجات و صنايع يا اداري

 ها ويژگي و شرايط با واقعي آشنايي - ضمن كاربردي علمي هاي آموزش از استفاده با آنان تا است شايسته مبلمان صنعت

 آن تبع به و كشورها توسعه و پيشرفت امروزه .كنند تقويت را خود در نوآوري و خالقيت بروز هاي مينهز كاري، فنون و

 صنايع كه است شده سبب پرشتاب تغييرات و دانش و علم افزايش .است بشري دانش و علم گرو در صنايع، توسعه

 چندان دو آنجا از مبلمان صنعت در نوآوري و خالقيت به نياز .دهند قرار خود هاي برنامه رأس در را آموزش مختلف،

 و مستمر هاي طراحي نيازمند و است، مدرن و لوكس محصوالت داراي اغلب مبلمان صنعت بدانيم كه شود مي احساس

 اين در كار به مشغول كاركنان آموزش ديدگاه دو از مبلمان صنعت در آموزش لذا .هستند فرايند در دايمي هاي بهبود
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 عمدتاً كه صنعت اين به مربوط مسئولين و مديران آموزش و طراحان، و مهندسان ها، تكنسين ارگران،ك از اعم صنعت

 در مفهوم اين كارگيري به از ناشي مزاياي .گيرد مي قرار مدنظر دارند، مشي خط تدوين مسئوليت و سياستگذاري نقش

 صنعت تأمين زنجيره عناصر و تأمين بين

 :از عبارتند ،)مبلمان(

 جامعه، در صنعت تصوير بودبه •

 تجاري نام ارزش افزايش •

 مالي تامين منابع به بيشتر دسترسي •

 تر بهداشتي و تر ايمن كار محيط •

 تر قوي حاكميتي ساختار و ريسك مديريت •

 تر انگيزه با كاركنان •

 مشتري وفاداري •

  ذينفعان اعتماد افزايش •
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