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دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141428در میان بگذارید.

جامعه

در همایش جامعه مهندسان مشاور مطرح شد

تالش برای تبدیل جوانان به جوانان اجتماعی

آفتاب یزد  -گروه جامعه :هر ســال تابســتان
همایشــی در جامعهی مهندسان مشــاور برگزار
میشود که طبق آن مهندس جوان نمونهی سال
انتخاب میشود .امســال نیز این سنت در بیستم
مرداد  ،1397اجرا شــد .ابتدا چنــد تن از اعضا و
مسئوالن جامعهی مهندسان به سخنرانی پرداختند
و در ادامــه کاندیداها که تعداد آنان چهار نفر بود،
خودشــان را معرفی کردند .در خاتمه نیز مراسم
رایگیری ،شمارش آرا و معرفی نفر اول برگزار شد.
در این مراســم بهروز گتمیــری رئیس هیئت
رئیسه جامعه مهندسان مشــاور سخنان خود را
با بحث تغییرات اساســنامه آغاز کرد « :جوانان

بهروز گتمیری:
وقتــی بخواهیــم مطالبات
را عمومیکنیم ،شــبه حوزه
شکل میگیرد .گرفتاریهای
جامعه باعث میشود تا کنش
تبدیــل به نمایش شــود .ما
در حوزههــای عمومیجوانان
نیاز به کنش اجتماعی داریم.
حوزههــای مجــازی یعنــی
شــبهحوزهها معموال کنش را
تبدیل به نمایــش میکنند.
شبه حوزه آگاهی میدهد و
از این حیث مفید اســت ولی
نمیتوانــد ادعــای واقعیتر
بودن از واقعی را داشته باشد

موتور محرکه یک مجموعه هســتند .نگاه من از
ابتدا پایدار کردن شاخه جوانان بود .بحث مهم در
این مورد مسئولیت اجتماعی است؛ فضای امروز
گرفتار بحران معیشتی و عدم وجود نظم اخالقی
است .از نسل دلدادگان آرمانشهر به نسل دلزدگان
ویرانشهر رسیدهایم که از آنچه در حوزه اجتماعی
میگذرد دل زدهاند .آرمانگراییها جای خود را به
واقعیتپروریها داده است .اگر سمبل حرکتهای
اجتماعی جوان آرمانی باشد ،در مقابل آن مفهوم
فردگرایی را داریم که در جامعه ایران ســابقهای
طوالنــی دارد .امروز دچار کاهلــی در اجتماعی
شــدن جوانان هستیم .کار شما به عنوان شورای
جوانان بــرای جذب نیروی جوان تحتالشــعاع
همین دلزدگی و بیانگیزگی قرار گرفته است».
وی افزود« :در حوزهی جامعهشناســی تالش این
اســت که جوان به جوان اجتماعی تبدیل شــود.
وقتی شــما به بحران آب فکــر میکنید ،از یک
مهندس به یک جوان اجتماعی تبدیل شــدهاید.
یعنی به مسائلی خارج از معیشتتان که در زیست
جامعه رسوخ کرده ،فکر میکنید .در شرایط فعلی
اجتماعی کردن جوانان سخت است .شورای جوانان
باید خواستهها را عمومیکند .مفهوم متضاد حوزه
عمومیجوانان ،شــبه حوزه عمومیجوانان است.
شبه حوزه یک شبی هســازی از حوزه واقعی است.
وقتــی بخواهیم مطالبات را عمومیکنیم ،شــبه
حوزه شــکل میگیرد .گرفتاریهای جامعه باعث
میشــود تا کنش تبدیل به نمایش شــود .ما در
حوزههــای عمومیجوانان نیاز به کنش اجتماعی
داریــم .حوزههای مجــازی یعنی شــبهحوزهها
معموال کنش را تبدیل به نمایش میکنند .شــبه
حوزه آگاهی میدهد و از این حیث مفید اســت
ولی نمیتواند ادعای واقعیتر بــودن از واقعی را
داشته باشد».

گتمیری ادامــه داد« :جوانان ما باید تمام حقوق
صنفی و مدنــی خود را در ایــن فضای دلزدگی
شکل دهند .در پنج سال گذشته بودج ههای دولت
چندان نبوده اســت و دولت پولداری نداریم .به
همین منظور صحبت از مشارکت حوزه خصوصی
است .برای این مشــارکت باید جوانان مشارکت
کنند .اما هنوز دولت عادت متولیگرانهاش را حفظ
کرده است .شعار مشارکت داده میشود ولی هنوز
برنامهها تصدیگرانه است .شورای جوانان باید به
این فکر کند که چگونه مشارکت را پیش ببرد .اگر
جوانــان بــرای بحرانهــا راه حلی نیندیشــند،
روز به روز اوضاع خود جوانان بدتر میشــود .این
سرزمین متعلق به ماست و جوان آیندهی خودش
را در این ســرزمین میبینــد .حتی مهاجرت نیز
با این تناقض ندارد .شــرایط و مشــکالت زندگی
اجتماعی مهاجران را نیز رنــج خواهد داد و آنان
همچنان تعلق فکری به سرزمینشان دارند».
تعهد در برابر جامعه

در بخش بعدی مراسم ،سهیل آلرسول مدیرعامل
شــرکت مهندســین رهاب توضیحاتی راجع به
مسئولیت اجتماعی داد« :چیزی که امروز میتواند
برای ما مهم باشــد ،مســئولیت اجتماعی است.
مسئولیت اجتماعی فرد به معنای مسئولیتپذیری
در قبال مسائلی خارج از خانواده است ،یعنی تعهد
در برابــر جامعه .در مدیریت نباید تقســیمبندی
جوان و غیر جوان داشته باشیم ،چون ویژگیهایی
که در جوان وجود دارد باید با ویژگیهای بقیهی
مدیران اختالط یابد .با شــرایط امروز ما نمیتوان
مدیریــت را ســهمبندی کرد .نمیتــوان جوانی
را به عنوان یک رده ســنی پایینتر نگاه کرد .در
شــرکتهای بزرگ اختالطــی از مدیران جوان و
باتجربه میتواند تاثیرگذار باشد .فعالیت اجتماعی

با هشتگ گذاشــتن انجام نمیشود .باید بنویسم
و حرف بزنیم .در روزنامهها مطلب بنویســیم و در
مجامع شرکتها شرکت کنیم .اگر موقعیتی پیدا
کردیم در آن حداکثر تالشمان را کنیم و الگوهای
موفق را بازتاب دهیم .باید ویژگی تاریخی فردگرایی
را کنار بگذاریم .جامعه مهندســان مشاور یکی از
فرصتهای خاص برای محقق شدن اهداف ماست.
از حرف زدن جوانان نترسیم و پای هزینه های آن
بایستیم».
نیاز به ادبیات مشترک

مریم حنطوشزاده ،مشاور و مدرس رفتار و منابع
انسانی در ادامهی مراســم صحبت کرد« :یکی از
مشکالت بزرگ ما ارتباط با نیروی انسانی است .ما
مدیون مهندسانی هستیم که به وسیله تکنولوژی
ما را از این گوشه دنیا به هر جا که بخواهیم وصل
میکننــد .ما خیلی وقتها ارتباط با مشــتری را
نادیده میگیریم .مشــتری چیــزی را میخواهد
ولی مهندسان چیز دیگری به او تحویل میدهند.
طبق تعریف علمیارتباطات وقتی پیامیمیدهیم
باید مطمئن باشــیم که طرف مقابل آن را درست
فهمیده است .ولی همه تقصیر بر گردن مهندس
نیست و پیام گیرنده مقصر است .واقعیت این است
که آن کسی که پیام میدهد نیز باید مطمئن باشد
که مخاطبش درست متوجه شــده یا نه .باید به

ادبیات مشــترکی برسیم .برای طی نمودن مسیر
موفقیت ،هم مهارتهای فردی و هم مهارتهای
نرم الزم اســت .بحث ارتباطات از مهارتهای نرم
است».
نگرشسیستمیداشتهباشیم

در بخــش بعــدی ،فرهنــگ شــعفی مدرس
دانشگاه و مشــاور مدیریت گفت« :ما در کارمان
باید نگرش سیستمیداشــته باشــیم .سیستم
مجموعهای از اجزاســت که با هم در تعاملند و
هدف مشخصی را دنبال میکنند .در این نگرش
دو واژه سیســتماتیک و سیســتمیک را باید از
هــم مجزا کنیم .اگر به ما دســتورالعملی دهند
و آن را عینا انجام دهیم ،کارمان سیســتماتیک
اســت ولی اگر خالقیت را نیز به آن اضافه کنیم،
کاری سیستمیک انجام دادهایم .نگرش فرآیندی
نیز بســیار مهم اســت؛ هر کار یک ورودی ،یک
عملیــات و یک خروجــی دارد .مهــم در اینجا
کنترلهاست .همه چیز کنترل شود .بین مدیران
بیشتر جا افتاده که خروجی را کنترل کنند ،در
حالی که ورودی و عملیات هم باید کنترل شود.
هر ســه این کنترلها از جنــس کنترل کیفیت
اســت .ولی ارائه روش از جنس تضمین کیفیت
است .اساسیترین وظیفهی مدیریت برنامهریزی
اســت .مولفهی زمان در برنامهریزی بسیار مهم

سهیل آلرسول:
در مدیریت نباید تقسیمبندی
جوان و غیر جوان داشته باشیم،
چون ویژگیهایی که در جوان
وجود دارد باید با ویژگیهای
بقیهی مدیــران اختالط یابد.
با شــرایط امروز ما نمیتوان
مدیریت را سهمبندی کرد.
نمیتوان جوانی را به عنوان یک
رده سنی پایینتر نگاه کرد .در
شرکتهای بزرگ اختالطی
از مدیران جــوان و باتجربه
میتواند تاثیرگذار باشد

اســت .باید نگاه آیندهساز و تعاملی وجود داشته
باشد».
در ادامهی مراســم هــر یک از چهــار کاندیدای
مهنــدس اقدام به ارائهی ســوابق خــود کردند.
پــس از ســخنرانی کاندیداها ،رایگیــری برای
انتخــاب مهندس جــوان نمونه صــورت گرفت.
امین مسعودی به عنوان نفر اول ،محمد حسنلی
نفر دوم و شــهرام شیرازیان و حسین پورخادم
نمین مشترکا به عنوان سومیدست یافتند.
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