حقــوق کار

سرمایهگﺬاری حرفهای از فﮑر تا عمﻞ

همیشــه در ذهــن شــنونده بــه مﺤــﺾ صﺤبــت در مــورد کســب و کار
و موفقیــت شــخصی در کار تولیــد خــود ،معیارهــای نقدینگــی و ســرمایه و
بقــول معــروف دســتمایه طــرف شــکل میگیــرد .البتــه ایــن حقیقــت
تلــﺦ همیشــه صــورت اصلــی قﻀیــه را تﺤتالشــعاع قــرار داده و مﺤتــوای
تخصصــی و معنــوی کار را کمرنــگ مینمایــد .امــا در ﻏالــب مــوارد فــوق
شــاهد بودهایــم کــه افــرادی بــا ســرمایه و نقدینگــی بــاال در عرصــه
تولیــد کاالیــی حﻀــور یافتــه و شــاید تــا مدتــی در تیــراژ قابــل توجهــی
کاالی خــود را بــه بــازار عرﺿــه نماینــد ،ولــی از دیــدگاه اهــل فــن کاالی
مــورد نظــر دارای نقﺺهــای فنــی بســیاری میباشــد و پــﺲ از مدتــی
راندمــان فــروش و تقاﺿــای آن افــت میکنــد .در مراحــل گوناگــون خــﻂ
تولیــد ،چنانچــه ســرمایهگذار مــورد نظــر بخواهــد جنــﺲ مطلــوب بــازار
را بــا اســتانداردهای فنــی و اجتماعــی بــه روز نمایــد ،مســتلزم حﻀــور یــا
مشــارکت یــک همــراه و بــه نوعــی شــریک در حیطــه تخصصــی میباشــد.
اگــر چــه نقــش اساســی و اصلــی ســرمایه مالــی را در ابتــدای بﺤــﺚ
تﺄییــد و تﺄکیــد کردیــم .امــا بــا توجــه بــه حﻀــور رقبــا و ســرمایهدارانی
کــه بــدون هیــچ اطالعاتــی در زمینــه یــاد شــده وارد شــده انــد ،حﻀــور
کارشــناس فنــی و شــﻐلی حتــی در بــازار راکــد ،تﺤریمهــا ،تﻐییــر
اســتراتﮋی تولیــد و دههــا شــاخﺺ نامطلــوب دیگــر در کنــار ســرمایهگذار
حیاتــی اســت ،ســرمایه پولــی و مالــی مراحــل شــکلگیری و جمــﻊآوری
خــود را دارد ،امــا بــرای اقشــار عــادی جامعــه کــه زمینــهای بــرای جمــﻊ
کــردن ســرمایه نقــدی و یــا پولــی و بازرگانــی فراهم نیســت ســرمایهگذاری
حرفــهای چــاره کار اســت .البتــه در فرهنــگ عامــه مــردم کلمــه حرفــهای
بــه مــواردی اشــاره میشــود کــه شــخﺺ خیلــی بــه نوســانات بــازار اشــراف
داشــته و بــا نظــر تیــز خــود توانســته از ایــن افــت و خیــز قیمتهــا ســودی
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بــه جیــب بزنــد امــا معنــای واقعــی آن داشــتن حرفــه در یــک زمینــه
شــﻐلی خــاص اســت و بــه مــوازات صاحــب پــول او هــم صاحــب تخصــﺺ
و حرفهشناســی اســت کــه بــا همــکاری و مشــارکت ایــن دو نفــر ،چــرخ
تولیــدکاالی مــد نظــر بــا تــوان بهتــری بــه حرکــت درمیآیــد.
در ایــن جــا بــه چنــد مرحلــه بــرای کارشــناس شــدن و رســیدن بــه
موقعیــت ذکــر شــده بــاال اشــاره میکنیــم و بــه نوعــی میتــوان گفــت
چرخــه شــکلگیری تجربــی نوجوانــان از پادویــی تــا استادکارشــدن را
کمــی کالســه شــده و مرحلهبنــدی برنامهریــزی کردیــم .در فرهنــگ
کســب قدیــم عــالوه بــر یــاد نــدادن ریــزهکاری هــا و فنــون حرفــهای کار
توســﻂ اســتادها ،شــاگردان نیــز بــه نــدرت ولــﻊ و عطــش یادگیــری کار را
داشــتند و در پــارهای مــوارد تــا ســالها وقــت خــود را بــه عنــوان پــادو و
یــا شــاگردهای ســرپایی تلــﻒ مینمودنــد .امــا امــروز بــا تﻐییــر فرهنــگ
اقتصــادی هــر دو قشــر و لــزوم تﺤــول ســاختار آمــوزش فاصلــه بیــن
ایــن دو قشــر مناســبتر شــده ،امــا همانگونــه کــه ذکــر شــد طرفیــن
فقــﻂ بطــور تجربــی ایــن اصــول را فراگرفتــه انــد و ازچگونگــی تدویــن
یــا برنامهریــزی آموزشــی بیاطــالع هســتند .در ایــن راســتا مختصــرا بــه
هفــت مرحلــه آمــوزش تجربــی و کســبی یــا بــه نوعــی هفتخــوان اشــاره
مینمایــم و پــﺲ از آن بــه چگونگــی ترکیــب ایــن ســرمایهداران حرفــهای
و شــرکای پولــی میپردازیــم.
اگــر از نقطــه ابتــدا حﻀــور یــک نیــروی جــوان و بــدون هیــچ تجربــه
و تخصصــی را در یــک شــﻐل مﺜــال صنعــت تولیــد کفــش تصورکنیــم ،گام
نخســت کاریابــی یــا بــه عبارتــی کارجویــی اســت .اگــر بــه تواناییهــا و
عالقــه او در زمینههــای مختلــﻒ مﺜــل ا مــور فنــی ،هنــری ،خالقیــت
و ﻏیــره دقــت شــود خــﻂ کارجویــی و بسترســازی حرفــه او مشــخﺺ

میگــردد .در بســیاری از جوامــﻊ پــﺲ از گذرانــدن اولیــن مراحــل
کاردانــی :بــا تﺤقــق مرحلــه قبلــی بــا تاییــد اســتادکار شــخﺺ مــورد
تﺤصیلــی ،مشــاوران آموزشوپرورشــی ایــن مــوارد را ارزیابــی نمــوده و نظــر مــا بــه یــک کاردان تبدیــل میشــود .براســاس فرهنــگ ســنتی ،او
برخــی عوامــل مســتقیم و کارشناســانه را در هویــت شــﻐلی او اعمــال مــی بایــد چنــد ســال بــرای اســتادکار خــود بــا شــرایﻂ مناســب کار نمایــد
نماینــد .یعنــی کلنــگ کارجویــی و هدایــت عالقــه او به ســمت آینــده بهتر و بقــول معــروف چنــد واحــد ﻏیــر نظــری هــم زیــر نظــر وی بگذرانــد.
در اینجــا بــه زمیــن میخــورد .وقتــی هــدف کاریابــی مشــخﺺ شــود از امــا امروزیهــا ایــن اعتقــاد را ندارنــد و کار کــردن فــرد بــرای خــودش
ســردرگمی هــا و پریــدن از ایــن شــاخه بــه آن شــاخه جلوگیــری میشــود .بــرای آنــان قبﺤــی نــدارد ،بنابــر ایــن در هــر دو صــورت فــرد شــاﻏل مــا
فــرد جــوان بــه جــای اتــالف ســالها وقــت بــرای کســب تجربــه نظــری بــا مســﺌولیت باالتــری پیــدا میکنــد و پاســخگوی ســفارشدهنده و خریــدار
ایــن توشــه تﺤلیلگرایانــه فقــﻂ توانهــای مختلــﻒ خــود را بر هــدف کاری میباشــد .شــاید بتــوان گفــت مهمتریــن مرحلــه ایــن هفتخــوان بــرای
مطلــوب متمرکــز مینمایــد .چــرا کــه از مشــکالت ،افتوخیزهــا ،رکــود و شــکلگیری هویــت شــﻐلی او ایــن قســمت باشــد .چــرا کــه تمرکــز ذهــن
موقعیتهــای ســیاه بــازار در ایــن حرفــه اطالعاتــی هرچنــد مختصــر دارد .او تمامــا بــر ارتقــاء کمیــت و کیفیــت تولیــد اســت .مقایســه کار خــود
کارآمــوزی مرحلــه بعــدی در ایــن مســیر اســت .بــا توجــه بــه و دیگــران کــه هــم طــراز و همقطــارش هســتند و شناســایی همکارانــی
تعریــﻒ شــدن کار مــورد نظــر در ذهــن شــخﺺ ،پیگیــری خطــوط کار کــه ســلیقه و نــوع اقــالم تولیدیشــان بــا او ســازگار اســت ،پیریــزی
مــورد عالقــه اصلیتریــن اقــدام اســت .او پــﺲ از
مرحلــه بعــدی اســت .یــادآور میشــوم تــا ایــن مراحــل
پرسوجــو در مــورد اشــخاص وارد بــه آن تخصــﺺ
رکــود بــازار و معﻀــالت اقتصــادی روز جامعــه نقــش
وارد میشــود و چــون خــﻂ کاری خــود را یافتــه و
کمتــری بــر ایــن عرصــه دارد ،امــا از ایــن جــا بــه بعــد
ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
از برنامهریــزی آموزشــی و زمانــی برخــوردار اســت،
مواجهــه بــا بﺤرانهــای اجتماعــی و اقتصــادی روز،
ﻓﺎﺻﻠﻪ
اﻗﺘﺼﺎدى
هــم شــخصیت حرفــهای اســتادکار برنامــه خــود را
مشکلســازی خــود را ﻇاهــر میســازد .در ایــن زمــان
ﺑﯿﻦ دو ﻗﺸﺮ
بهتــر میشناســد و هــم خــود کارآمــوز بــر کســب
فــرد میتوانــد بــه موقعیــت کاری کــه در اول ایــن
تجربــه و تخصــﺺ متمرکــز میشــود .در حیــن کار
مقالــه اشــاره شــد مراجعــه نمــوده و در مســیر اجــرای
اﺳﺘﺎد و ﺷﺎﮔﺮد
کارآمــوز بــه مــوارد خاصــی از عالقــه خــود و تقاﺿــای
تولیــد بــا ســرمایهگذار پولــی همــکاری نمایــد و ایــن
ﮐﻤﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ
بــازار توجــه مینمایــد .مﺜــال اگــر فرﺿــا در یــک
ایــده میتوانــد بــا مشــارکت و یــا بصــورت پیمانــی و
واحــد تولیــدی کفــش کارآمــوزی نمایــد ،معیارهایــش
توافقــات دیگــر تﺤقــق یابــد .اگــر شــخﺺ بخواهــد برای
براســاس نیــاز بــازار و تعــداد شــاﻏالن در آن رســته
خــود و در فﻀــای بــازاری کار کنــد بایــد بــه مرحلــه
تعییــن میگــردد .او میــزان تــوان خــود را در ســرعت و دقــت مﺜــال حرفــه بعــدی یعنــی کارفرمایــی قــدم بگــذارد.
پیشــکاری مییابــد و تعــداد فعــاالن در ایــن عرصــه را بــا مقایســه حقــوق
کارآفرینــی :پــﺲ از اطمینــان از تﺤقق مراحل کاری تا این جا،کاســب
و ﻇرفیــت بــازار در نظــر میگیــرد .عوامــل جزیــی اســتعداد او منطبــق مــا بهتــر اســت تمــام پتانســیلهای خــود را در راســتای کارآفرینــی و جذب
بــا ایــن رســته میباشــد .بنابرایــن تمرکــز خــود را بــه ســمت یادگیــری و نیروهــای تکمیلــی خــود اختصــاص دهــد .افــرادی را کــه در مرحلــه قبلی و
تمریــن ریزهکاریهــا در ایــن راه ســوق میدهــد .در ایــن مرحلــه بــرای طــی ســالها تولیــد باکیفیــت و تطبیــق هنــرش بــا او شــناخته میتواننــد
دانشــجویان رشــتههای مرتبــﻂ کارورزی را تعریــﻒ کردهانــد .در طــرح همــکار او بــوده و بــا مشــارکت ایــن دامنــه را وســعت بخشــند .با تســهیالت
کارورزی ،جوانــان فارغالتﺤصیــل دانشــگاهی کــه تمایــل دارنــد ،بــرای مختلــﻒ بــرای کارآفرینــان فرصتهــای مناســبی ایجــاد شــده و کارفرمایان
کســب مهارتهــای الزم فنــی و کارآفرینــی و شناســاندن توانایــی خــود بــه اگــر تــوان تــدارک ســرمایه مالــی و مــکان یــا مــوارد دیگر داشــته باشــند از
کارفرمایــان در دورههــای کارورزی شــرکت مینماینــد .در ســالهای قبــل اهــرم هــای پیشــرفت قــوی تــری برخــوردار خواهــد بود.
هــم طــرح کار و دانــش درمقاطــﻊ تﺤصیلــی اجــرا شــد ،امــا بازخــورد دراز
در مرحلــه نهایــی او بــا تکمیــل کادر کاری خــود و تطبیــق نــوع هنــر
مــدت و مﺤسوســی نداشــت .مســﺌله مــورد توجــه تلفیــق تجربیــات نظــری نیروهــای کار بــا کارگردانــی مناســب سیاســتگذاری مناســب را اعمــال
دو گــروه یــاد شــده اســت کــه قاعدتــا بایــد توســﻂ مدیــران برنامهریــزی و مینمایــد .اینجاســت کــه مدیریــت مالــی و مواجهه با معﻀــالت اجتماعــی روز،
آموزشــی اجــرا شــود .اســتادکار فقــﻂ به یــاد دادن حرفــه و ریــزهکاری های اصلیتریــن تکنیــک کار اســت .کارگردانــی میــزان جــذب مشــتریان و عرﺿه و
آن بــه شــاگردان و بخصــوص عالقهمنــدان بــه فراگیــری توجــه دارد و بــه تقاﺿــای بــازار را تجزیــه و تﺤلیــل مینمایــد و چگونگــی خریــد و فــروش اقالم
آمــوزش کالســیک یــا سیســتماتیک توجهــی نــدارد.
مــواد اولیــه و نوســانات بــازار و دههــا مــورد دیگــر را اعمــال مینمایــد.
کارآزمودگــی :پــﺲ از گذشــت مدتــی ،بــا توجــه بــه عالقــه و
تــا اینجــا بطــور کلــی و اجمالــی بــه شــکلگیری یــک نیــروی کار
اســتعداد کارآمــوز و شــرایﻂ موجــود اگــر کارآمــوز مســلﻂ بــه حرفــه گردد ،جــا افتــاده و بــا تجربــه در زمینــه کاری مﺜــل تولیــد یــا عرصــه دیگــر هفت
وارد مرحلــه کارآزمایــی میشــود .اگــر اســتادکار زمینههــای مســﺌولیت مرحلــه اشــاره نمودیــم ،امــا علیرﻏــم توجیــه مشــکالت کســب و کار امــروز،
مســتقیم کار را بــه او بدهــد کــه شــرایﻂ مهیــا شــده واگرفاصلــه کاری خود بــا نوســانات قیمــت کاالهــا در بازار،کمبــود و خــالء آمــوزش شــاخﺺتر
و کارآمــوز را کمتــر نمایــد ،نوجــوان بایــد خــود را در جایــگاه کارآزمودگــی بــوده و امیدواریــم مســﺌله فرهنــگ آمــوزش در اصنــاف هدفمنــد گردیــده
مﺤــک بزنــد .ایــن ارزیابــی توســﻂ خــودش یــا اســتادکار رقــم میخــورد و و بــا ارائــه بازخوردهــا و نتایــﺞ اﺛــرات مســتقیم آن بــر بــازار در موقعیــت
نتیجــه پیشــرفت و تﺤقــق کارآزمایــی او کامــال مشــخﺺ میشــود.
بﺤــران و در زمــان رواج ،کارگــر و موﺛــر واقــﻊ گــردد.
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