
 
 
 

 

 

  پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(44 یاپی)پ 1399تابستان  ، چهارم، شماره یازدهمسال 

 

 

 یریدر اشتغال پذ یستگیبر شا یمبتن ینقش برنامه درس

 (یکاربرد ی: دانشگاه جامع علمی)مطالعه مورد ینظام مهارت یالنالتحص فارغ

 4و رضا نوروززاده 3، علیرضا عصاره2ر خسرویعلی اکب، 1مریم هادی زاده

 چکیده

اشتتغال   اثر آن برهای درسی مبتنی بر شایستگی و  های مهم برنامه هدف این پژوهش بررسی ویژگی
های درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی با  و ارائه راهکارهایی برای بهبود برنامهالتحصیالن  فارغ پذیری

 - های کیفی و توصیفی ها از طریق مصاحبه و روش . دادهاست ای حرفه های رویکرد مبتنی بر شایستگی

آوری و تحلیل شدند. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر اجرا، کیفی بود. جامعته   استنتاجی جمع
گیری هدفمند انتخاب شدند. روایی  صورت نمونه نفر به 11درسی بود که   شامل متخصصان برنامه پژوهش
نفر از متخصصین قرار گرفت. نتایج نشان داد که ایجتاد زمینته مناست      چهارحقیق مورد تائید و پایایی ت

آموزشی بر مبنای نیازهای مهارتی مشاغل، همسویی با تغییرات سریع فنّاورانه، داشتن انعطتاف، ستنجش   
برنامته   هتای  التحصیالن قبل از اشتغال، آموزش خالقیت و کتارآفرینی از ویژگتی   ای فارغ صالحیت حرفه

های جدید برای احراز شغل،  ها و مهارت درسی مبتنی بر شایستگی است. آشناسازی دانشجویان با تکنیک
های کارورزی و کس  تجارب واقعی کار قبتل از اشتتغال از عوامتل افت ایش      ها در محیط اجرای آموزش

محتوا، تجربته محتدود در   های نظری، بروز نبودن  اشتغال پذیری و در مقابل، تعداد باالی ساعات آموزش
التحصتیالن دانشتگاه    واقعی کار و عدم آمادگی کافی برای انجام کار از دالیل عدم استقبال از فارغ محیط

، یا ، اجترای نظتتام صتالحیت حرفتته   جتامع هستتتند. تقویتت ترکیتت  اعصتای تخصصتتی تتدوین برنامتته    
و کارآمتد، تقویتت پیونتد بتین نظتام       ها با نیازهای واقعی بازار کار، نظتارت مستتمر   سازی برنامه متناس 
های تحصیلی و نظام اطالعات بازار کتار از راهکارهتای بهبتود     بندی رشته بندی مشاغل، نظام طبقه طبقه

 .های درسی این دانشگاه پیشنهاد شدند اثربخشی برنامه

 التحصیالن ای، شایستگی، فارغ ، صالحیت حرفهبرنامه درسیپذیری،  اشتغال های کلیدی: واژه

                                                 
 یرانا -، تهران یدانشگاه آزاد اسالم ی،واحد تهران مرک   ی،درس ی یر برنامه یدکتر یدانشجو 1
 مسئول( یسنده)نو یرانا -،تهران یدانشگاه آزاد اسالم  ی،، واحد تهران مرک   یتیو علوم ترب یگروه روانشناس یاردانش 2
 یرانا -تهران یی،رجا یدشه یردب یت، دانشگاه ترب یتیترب  و علوم یروه روانشناسگ یاردانش 3
   یرانا -، تهران یو فناور  یقاتوزارت علوم، تحق ی،آموزش عال ی یر موسسه پژوهش و برنامه یاردانش 4
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 مقدمه و بیان مسئله
توستعه   در انکارناپتذیر  و کلیتدی  عوامتل  از کارآمد و متخصص ماهر، انسانی نیروی تربیت امروزه
ثروت  ترین ب رگ و ارزشمندترین انسان .گردد می محسوب کشوری هر فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
گیر نرخ بیکاری جوانتان و   اف ایش چشم اما است؛ حیاتی امری آموزش وی، تربیت برای و است جامعه
های اخیر بر نگرانی از عدم تحقتق ایتن هتدف خطیتر      التحصیالن با مدارک دانشگاهی طی سال فارغ

گذشتته تتا    ی چنتد دهته  شده تعداد دانشجویان کشور در  اف وده است. بر اساس آمار و اطالعات اعالم
ریت ی آمتوزش عتالی     نامهی پژوهش و بر روندی صعودی داشته است. به گ ارش موسسه 1394سال 

 رستیده استت.   1391میلیون نفر در سال  3.3، به 1339ه ار در سال  312تعداد دانشجویان کشور از 

ه ار نفر  281، معادل %2.2برابر  1311در سال  سوادان بیآموختگان آموزش عالی از کل  سهم دانش
میلیتون نفتر افت ایش     3.3 طتور تقریبتی معتادل    رسیده است که بته  %11.1به  1391سال بوده و در 

ی سریع آموزش عتالی در کشتور و اشتتیاف افتراد بترای اختذ        ی توسعه دهنده که نشان پیداکرده است
آموختگان با تحصیالت عالی از ستال   از سوی دیگر، نرخ بیکاری دانش مدارک باالتر آموزشی هست.

 311معادل  1381در سال  %11.1به  1311در سال  4.2 یافته است و از طور فراوانی اف ایش به 1311
وزارت علتوم،  ) میلیون نفر رستیده استت   1.4بر  یعنی بالغ درصد %19.4 به 1394ه ار نفر و در سال 

 1391 دفتر جمعیت نیروی کار و سرشماری، این شتاخص در ستال   1398بنا به گ ارش سال  .(1391
یالن آموزش عالی به مترز بحرانتی   التحص که نرخ بیکاری فارغ طوری گیری داشته، به نی  اف ایش چشم

 رسیده است. 39.1%
هتای   عالوه بر این، حتی در مواقعی شاهد این موضوع هستیم که علیرغم وجود تقاضا و فرصتت  

کرده و دارای مدارک تحصیلی آموزش عالی با استتقبال چنتدانی از    اشتغال در بازار کار، افراد تحصیل
(. شتاید یکتی از   1391شتکرباغی،  ) شوند وکار مواجه نمی سوی کارفرمایان و صاحبان صنایع و کس 

وکار است. به عبارتی، آنچه دانشجو  دالیل عمده این مسئله، شکاف بین دنیای آموزش و دنیای کس 
هتای   گیترد، پاستا اقتصتائات و شایستتگی     صورت نظری است یاد متی  که عمدتاً به در دنیای آموزش

دهد. لذا، توجته بیشتتر بته نحتوه طراحتی و       وکار را نمی س ای و عملی موردنیاز محیط واقعی ک حرفه
های اخیر نظر متصتدیان   ویژه در آموزش عالی در سال های درسی مبتنی بر شایستگی به اجرای برنامه

 و متخصصین موضوع را به خود معطوف کرده است.
 کنتار  در تیمهتار  و عملتی  هتای  آمتوزش  نیازمند توستعه  گذشته از بیش ما جامعه امروز بنابراین 

 در کتاربردی  نظر از هم و تئوری نظر از آموختگان، هم دانش تا است دانشگاهی و نظری های آموزش

 بتدین  .آورنتد  دستت  بته  را مهارت و و دانایی عمل به علم تبدیل توانایی و بگیرند قرار مطلوبی سطح
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است  گردیده تأسیس کشور کار نیروی سطح مهارت ارتقاء باهدف کاربردی علمی جامع دانشگاه منظور
 (.1399)ع ی ی و همکاران، 

 نماییم تقسیم مهارتی و نظری بخش دو به را کشور های توانیم آموزش می کلی، بندی دسته یک در

 -شتوند، دانشتگاه جتامع علمتی     متی  تفکیتک  عالی و عمومی سطح دو به بخش دو این از یک هر که
کاربردی به جمع سایر  –ه شدن گروه علمی مهارتی کشور است که با اضاف های کاربردی ج  آموزش

ری ی، تحتت عنتوان گتروه هشتتم، همچنتین تشتکیل شتورای عتالی          های شورای عالی برنامه گروه
 -علمتی ) ، به دنبال آن تشکیل دانشگاه جامع تکنتولژی 1339کاربردی در سال –های علمی  آموزش

ر راستای تربیت نیروی انستانی  و د ذیل وزارت فرهنگ و آموزش عالی وقت 1311کاربردی( در سال 
عنوان یک ضرورت در نظام آموزش کشور اتفاف  های اقتصادی به های اجرایی و بنگاه موردنیاز دستگاه

عنوان بازوی اجرایی نظام مهارتی، در  تکنولوژی( به) کاربردی -افتاد طرح تأسیس دانشگاه جامع علمی
به تصوی  شورای  1311در آبان ماه سال  کاربردی–های علمی  نخستین جلسه شورای عالی آموزش

 (.1391کاربردی، -پرتال دانشگاه جامع علمی) گسترش آموزش عالی رسید
کاربردی در اسناد باالدستی  -دانشگاه جامع علمی مبانی فلسفۀ وجودی و ضرورت فعالیت و ارتقاءِ

کارآمتد متناست  بتا     و خوبی تبیین شده است. در این راستا آموزش نیروی انسانی متخصص، متاهر  به
های شغلی پایتدار بتا تأکیتد بتر      فعلی و آتی( و ارتقاء توان کارآفرینی، ایجاد فرصت) نیازهای بازار کار

های کلی اشتغال استت.   بنیان، از اهم موارد مرتبط در سیاست استفاده از توسعه فناوری و اقتصاد دانش
 -کاربردی، دانشگاه جامع علمی–علمی  های سال از تشکیل شورای عالی آموزش 21اکنون با گذشت 

هتای مختلتم مهتارتی در سراستر کشتور دارد. در       در رشتته  ه ار مرک  آموزشتی  با بیش از کاربردی
های کتاردانی فنتی، کتاردانی حرفته ای، مهندستی فنتاوری و        برای دوره کارشناسی و کاردانی مقاطع

ای و  به منظور تربیت نیروی کار ماهر و شایسته و پاسخگویی به نیازهتای حرفته   کارشناسی حرفه ای
 (؛1399کند )ع ی ی و همکاران،  می اقدام به پذیرش دانشجو های مختلم کس  و کار تخصصی حوزه

های درسی در این دانشگاه بتواند نقش متوثری در تربیتت نیتروی     بنابراین انتظار این است که برنامه
هتای   هتای اجرایتی کشتور در بختش     و دستگاه های اقتصادی انسانی متخصص و ماهر موردنیاز بنگاه

 عت، مدیریت، خدمات و کشاورزی داشته باشد.مختلم صن

 

 هدف پژوهش
های درسی مبتنی بتر شایستتگی و عوامتل     های مهم برنامه پژوهش حاضر درصدد بررسی ویژگی

 التحصیالن دانشگاه جامع علمی کاربردی است. تاثیر گذار در اشتغال پذیری فارغ

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 وپیشینه پژوهش نظری مبانی

ی اصتلی آمتوزش   هتا  نظاممعتقدند که یکی از عناصر یا خرده  (1393) فتحی واجارگاه و همکاران
هستتند کته   « ی درستی هتا  برنامته »راهبردی و اثربخش به آن نگریسته شود  صورت بهعالی که باید 

ی هتا  روشو مؤسستات آمتوزش عتالی بتا اتختاذ      هتا  دانشگاهری ان مربوطه در  و برنامه گذاران استیس
ی درستی، بایستتی تغییراتتی در جهتت     ها برنامهراستای توسعه گوناگون وانجام اقداماتی راهبردی در 

تطبیق تحوالت محیطی و نیاز کنونی جوامع به وجود آورنتدزیرا تردیتدی نیستت کته برنامته درستی       
قل  نظام آموزش عالی است که آخرین تحوالت و دستاوردهای بشری در آن منعکس و بته   عنوان به

وجه به اینکه مدارک علمی و تخصصی دیگر به تنهتایی بترای   گردد. با ت یمنیروی فعال آینده منتقل 
های اضافی دیگری هم  دارای مهارت آموختگان برای اشتغال باید و دانش کنند کارفرمایان کفایت نمی

هتای الزم بترای    ی درسی بایتد بتواننتد مهتارت   ها برنامه (. بنا بر این2119اسکات و همکاران،باشند )
پتذیری اشتاره بته     هتای استتخدام   ایجاد کنند، مهتارت  التحصیالن فارغا در پذیری ر اشتغال و استخدام

ها بدون توجه به نوع یا سطح شلغل  ی شغل برای انجام همه موردنیازهای عمومی و غیرفنی  شایستگی
جتو، ژانتگ و   باشتد )  مطترح متی   21ستده  های در محیط کارهتای   مهمترین مهارت عنوان بهداردکه 
ای  ویکرد آموزش مبتنی بر شایستگی نی ، دنیای کار و نیازهای شغلی و حرفته ر خاستگاه (.2112پاچا،

 رغتم  بته . شتود  یمت استانداردهای عملکردی در دنیتای کتار تعریتم و اجترا      بر اساساست که عمدتاً 
 باشتد بته افت ایش    رو ازآن، نقاط قوت این رویکرد موج  شده است که میت ان استتفاده   نظران صاح 

این نوع برنامه درسی اغل  در مقابل برنامته درستی ستنتی یتا برنامته       (.2111، 1دیلمور و همکاران)
ها و  . در برنامه درسی محتوا محور بر کس  دانش موضوعی، مهارتشود یمدرسی محتوا محور مطرح 

شتود. در مقابتل برنامته درستی مبتنتی بتر        می دیتأکهای شناختی و اولویت دانش بر کاربردها  توانایی
، 2)لوبتانووا و شتوین   دارد دیتأکدر زندگی اجتماعی  ازیموردنهای اساسی  رشد شایستگیشایستگی بر 

 النیالتحص فارغای  و به تعبیر دیگر برنامه درسی مبتنی بر شایستگی حول محور عملکرد حرفه (2118
 (.1993و همکاران،  3بویات یس)شود  یمنظام آموزشی تنظیم 

تنگاتنگ  ارتباط و توسعه ارکان از یکی عنوان به یدی آموزش( با اشاره به نقش کل2111) 4مریندا 
 رهبتری  و هتدایتی  نقتش  پویتا  نظتام  یک عنوان به دانشگاه کند که جامعه، بیان می در اشتغال آن در

 نی  بر این بتاور استت کته کست      (2113) 1آلتای .کند می ایفا را جامعه دراداره مردم فکری مشارکت

                                                 
1 Dilmore 

2 Lobanova and Shunin 

3 Boyatzis 

4 Miranda 

5 Altay 
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 در ای کننتده  تعیتین  و مهتم  بستیار  نقتش  توانتد  متی  هتای درستی   رنامته های شغلی از طریق ب توانایی
 اشتتغال  در کلیتدی  نکتته  کته  استت  مشتهود  باشد. کامالً داشته آموختگان دانش شغلی گیری تصمیم
 دانشگاهی تحصیالت به که مشاغلی خصوص در ویژه به است، کار بازار نیاز با تخصص بودن متناس 

 به توجه عالی آموزش نظام آینده آموختگان دانش اشتغال برای نوین هایرویکرد از یکی لذا، دارد. نیاز
نیت  مؤیتد ایتن     (2113و همکتاران )  1یورک دیدگاه .است اشتغال قابلیت چون نگر جامع رویکردهایی

 بکند، شایانی کمک معصل این به تواند جهان امروزی می حساس برهه این در موضوع است که آنچه
 قابلیتت  ایجتاد  بترای  آن مناست   تصتحیح  و بخش این در پویا درسی برنامه موضوع اهمیت به توجه

 .اشتغال است
هتا در طراحتی برنامته     ی شایستگیریکارگ به( معتقدند هدف اصلی از 2113) 2و همکاران انگچی

ی انتقال تجارب یادگیری در پیامدهای ستازمانی مبتنتی بتر عملکترد استت.      ها فرصتدرسی اف ایش 
به فراگیران کمک کنند تا رفتارهای معینی را  تنها نه کنند یمی آموزشی همواره سعی اه نظام، رو نیازا
را در انجام وظایم شغلی بکار گیرند و یا به عبتارتی   ها آنی مربوطه آموزش یاد بگیرند و ها طهیحدر 

بهنگتام  انتقال ن دیک(، بلکه همچنین دانشجویان را برای عملکرد شایسته و کنند )به کار خود منتقل 
که شایستگی را  (UNESCO, 2015انتقال دور(. سازمان یونسکو )سازند )ی آینده آماده ها فرصتدر 

، معتقد استت  داند یمی یادگیری دستاوردها اساس برای  ها در یک زمینۀ حرفه کاربرد دانش و مهارت
ده شغلی ختود  های خاصی برای آین های مختلم دانشگاهی باید واجد شایستگی رشته آموختگان دانش
هتا محستوب    فعالیتت  نیتتر  مهتم های مناس  برای هر دوره یکتی از   بنابراین طراحی سرفصل؛ باشند
یونسکو، فرایند یادگیری باید بر اساس چهار رکن مقابل که همگی مبتنی بر شایستگی  رغم بهشود.  می

یادگیری بترای   -3 4یادگیری برای انجام دادن -2 3یادگیری برای دانستن -1هستند، شکل بگیرد: 
. هریک از این ارکان برای زندگی و داشتن فعالیت کارآمد در 3یادگیری برای باهم زیستن -4 1بودن
 .های مختلم تحصیلی ال امی است رشته

و شناسایی برنامه  شده کس با برنامه درسی  اجراشدهومقایسه برنامه درسی قصد شده و  با بررسی  
و قصد شتده از   شده  کس ندریافت که می ان همخوانی برنامه درسی توا درسی مغفول در دانشگاه، می

 نیتتر  مهتم دیدگاه دانشجویان و اساتید در وضعیت نامطلوبی استت و برنامته درستی قصتد شتده بتا       

                                                 
1 Yorke et al. 

2 Chyung et al. 

3 Learning to know 
4 Learning to do 
5 Learning to be 
6 Learning to live together 
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 1وئن(. در همتین راستتا، لت   1391،دهرزایت دارد )پهمختوانی نتاچی ی    اجراشدهی برنامه درسی ها مؤلفه
ی هتا  دگاهیت دهماهنگی وجتود نتدارد و    شده تجربهدرسی قصد، اجرا و ( دریافت که بین برنامه 2118)

ی هتا  یستتگ یشادر خصوص  آموختگان دانشی و علم ئتیهصنعتگران، کارفرمایان، مدرسان، اعصای 
( بر این باور است که اصالحات زیادی در حوزه آموزش 2111) 2متفاوت است. بورک آموختگان دانش

بته شتیوهای کته یتک رابطته علتی بتین         هتا  آنتعداد بسیار کمی از  اماشود یمعالی پیشنهاد و اجرا 
امتا اصتالحات   ؛ اصالحات و دستیابی به امکانات آموزشی را مورد ارزیابی قرار دهد، انجام گرفته است

همکتاران  هتای نتوین نیستت. حتاجی تبتار و       ها و برنامه تنها در قال  تغییر رویکردها، اعمال سیاست
ا عنوان طراحی و اعتبارسنجی الگوی مفهومی کتاهش فاصتلۀ برنامۀدرستی    ( در تحقیق خود ب1391)

در نظام آموزش عمومی ایران، به این نتیجه رسیدند که بتا توجته بته     شده کس و  اجراشدهقصدشده، 
الگوی متناس  با شرایط نظام آموزشی کشور را طراحی نمود.  توان یمشناسایی عوامل اساسی شکاف، 

 اینده تغییرات تکنولوژیکی و نیازهای در حال تغییتر در بتازار کتار و اهمیتت     از سوی دیگر، سرعت ف
های  کند پاسا نفعان از نیروی کار ایجاب می وری در کار و سطوح باالی انتظارات ذی ازپیش بهره بیش

گوینتد،   ( متی 1999) 3طتور کته لوستیا و لنستینگر     بنابراین، همتان  متناس  به این تقاضاها داده شود؛
ها داشته باشند. لوسیا  ای به شایستگی ها برای پاسا سریع به تغییرات، الزم است توجه ف اینده سازمان

ها و ارزیابی متداوم   ها، آموزش شایستگی ها با انتخاب شایستگی و لنسینگر معتقدند رویکرد شایستگی
کننتده   ه نقش تعیینلذا، با عنایت ب .تواند نسبت به نیازهای حال و آینده پاسخگو باشد ها می شایستگی

التحصیالن آموزش عالی و با توجته بته محتدودیت     های درسی در کیفیت و کمیت اشتغال فارغ برنامه
ای و مهارتی، این مقاله بر بررسی نقش برنامه درستی   های فنی، حرفه دامنه پژوهش حاضر به آموزش

ه دانشتگاه جتامع علمتی    آموختگان آموزش عالی مهتارتی ازجملت   مبتنی بر شایستگی در اشتغال دانش
 پردازد. وکار می کاربردی در بازار کس 

 تحقیق روش
ری ی مبتنی بر شایستتگی و نقتش    های یک برنامه ترین ویژگی بررسی مهم حاضر، پژوهش هدف

های درستی دانشتگاه جتامع     آموختگان و نی  ارائه راهکارهای بهبود برنامه پذیری دانش آن در اشتغال
هتای   ان متولی نظام آموزش عالی مهتارتی( بتا رویکترد مبتنتی بتر شایستتگی      عنو به) علمی کاربردی

بنابراین پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر اجرا، کیفی و پدیدارشناسانه است.  ای بود؛ حرفه
ها و با توجته   برفی انتخاب شدند و بر مبنای اصل کفایت داده گیری گلوله نفر به روش نمونه 11تعداد 

                                                 
1 Luen 

2 Burke 

3 Lucia & Lepsinger 



 119...: ی)مطالعه مورد ینظام مهارت یالنالتحص فارغ یریدر اشتغال پذ یستگیبر شا یمبتن ینقش برنامه درس

  

، تکتراری و حتاکی   کننتدگان  شترکت نقطته نظترات    مصتاحبه، اطالعتات و   11ه پس از انجام به اینک
( بود، پژوهشگران به انجام همین تعداد مصاحبه بستنده  Saturation) ازرسیدن به نقطه اشباع نظری

آوری و  ها و مشاهدات پژوهشگرجمع یافته و یادداشت ساختار مهینهای  ها از طریق مصاحبه داده کردند.
دقیقه متغیر بود که  11 تا 41 ا استفاده از راهبرد کیفی مورد تحلیل قرار گرفت. زمان هر مصاحبه بینب

هتای   هتایی از صتحبت   بترداری  توستط پژوهشتگر یادداشتت    زمتان  هتم ی شتدند و  صوت  ضبطهمگی 
 سازی شد و پس از چندین بار مترور و  ها پیاده گرفت. متون کلیه مصاحبه صورت می شوندگان مصاحبه

توسط پژوهشگر اصلی، متون مکتوب برای تحلیل  شده یآور جمعبازخوانی از ابتدا تا انتهای اطالعات 
ها یک جدول خالصه تشتکیل شتد و    برای محتوای هریک از مصاحبه که یطور به مرت  و آماده شد.

 روایتی  از اطمینتان  حصول منظور قرار گرفت به مورداستفادهها  مبنای تحلیل داده عنوان بهاین جداول 
(validityو پایایی ) (reliabilityپژوهش ) پژوهشتگر،  منظر از ها یافته دیگر، دقیق بودن عبارت به یا 

اعصا  توسط شد. در راستای تطبیق انجام زیر پژوهش، اقدامات گ ارش یا خوانندگان کنندگان مشارکت
(Implementation by memberاز تعدادی از ) نهتایی  گت ارش  شتد کننتدگان، خواستته    مشارکت 

کردنتد.   ابراز ها آن با در ارتباط را خود نظر و بازبینی را آمده دست به های یافته و تحلیل پژوهش، فرایند
 نظتران  صتاح   از تتن  چهار ، از(Peer review) همکار همچنین، با استفاده از تکنیک بررسی توسط

نمایند. عالوه بتر ایتن، در    اظهارنظر وها را بررسی  یافته برنامه درسی درخواست شد فرایند پژوهش و
 کنندگان مشارکت از زمان هم طور پژوهش، به ( Participation) جهت اف ایش ویژگی مشارکتی بودن

 شد. گرفته کمک ها داده تفسیر و در تحلیل

 با توجه به اهداف ذکرشده سؤاالت زیر مطرح شدند: 
 ایستگی چیست؟های یک برنامه درسی مبتنی بر ش ترین ویژگی . مهم1
محتور(،   های درسی سنتی )دانتش  های درسی مبتنی بر شایستگی در مقایسه با برنامه . آیا برنامه2

 برد؟ آموختگان را باالتر می شانس اشتغال دانش
عنوان نظام مهارتی( در حال حاضر از سوی بازار کار مورد  آموختگان دانشگاه جامع )به . آیا دانش3

 ؟گیرند استقبال قرار می
های درسی دانشگاه جامع علمی کاربردی با رویکرد مبتنی بر  . چه راهکارهایی برای بهبود برنامه4

 شود؟ ای پیشنهاد می های حرفه شایستگی

نظران برنامه درسی در حوزه آموزش عالی مهارتی  جامعه پژوهش این تحقیق را طراحان و صاح 
ای  لمی کاربردی انتخاب شدند. اگرچته قاعتده  دهند که از بین متخصصان دانشگاه جامع ع تشکیل می

طتورکلی   گیری کیفی بته  های کیفی وجود ندارد، اما نمونه محض برای انتخاب حجم نمونه در پژوهش
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ی عمقی است. در این تحقیق تعتداد افترادی کته بترای مصتاحبه       شامل واحدهای کوچک در مطالعه
مصاحبه، پژوهشگر بته   11ترتی  پس از انجام  این ها هست به انتخاب شدند، مبنایی اصل کفایت داده

گیتری   این نتیجه رسید که به علت تکرار شدن اطالعات، نیازی به مصاحبه بیشتر نیست. روش نمونه
های نیمه ساختاریافته با چهار ستؤال بتاز پاستا     در این تحقیق هدفمند و اب ار پژوهش شامل مصاحبه

هتا ضتبط و یتا در صتورت حساستیت       تغیر بود. مصتاحبه دقیقه م 11تا  41 بود. زمان هر مصاحبه بین
های این پژوهش، کیفی و مبتنی بتر مصتاحبه استت کته      داده شد. برداری می  کننده یادداشت مشارکت

هتا، بته    در تحقیقات کیفتی، روایتی داده   تفسیری استفاده شد. -ها از رویکرد توصیفی برای تحلیل آن
گتردد. محقتق بترای اطمینتان از صتحت       یت باشد اطالف میهای تحقیق بیانگر واقع می انی که یافته

هتا متورد تائیتد قترار      کنندگان رساند که از سوی آن مطال ، مفاهیم کلی مستخرج را به رؤیت شرکت
گرفت. برای تعیین پایایی نی  محقق مصاحبه مجددی با چهار نفر از همتان متخصصتان انجتام داد و    

% از نظرات خود در مصتاحبه قبلتی را   91هر چهار نفر حدود دست آمد. در حقیقت،  نتیجه مشابهی به
 .است آمده شوندگان مصاحبه ( مشخصات1جدول ) در تائید کردند.

 شوندگان مصاحبه ( مشخصات1جدول )

 تصدی شغلی تحصیالت جنسیت سن کد

 ری ی درسی استاد دانشگاه وعصو گروه برنامه دکتری مرد 43 1

 ری ی درسی وعصو گروه برنامه استاد دانشگاه دکتری مرد 31 2

 ری ی درسی استاد دانشگاه وعصو گروه برنامه دکتری مرد 49 3

کارشناسی  مرد 38 4
 ارشد

 ری ی درسی هیات علمی وعصو گروه برنامه

 ری ی درسی استاد دانشگاه وعصو گروه برنامه دکتری مرد 41 1

 ری ی درسی دانشگاه عصو گروه برنامه دکتری مرد 43 3

کارشناسی  زن 13 1
 ارشد

 ری ی درسی هیات علمی و عصو گروه برنامه

کارشناسی  زن 41 8
 ارشد

 ری ی درسی هیات علمی و عصو گروه برنامه

 ری ی درسی دانشگاه. عصو گروه برنامه دکتری مرد 48 9

 ری ی درسی استاد دانشگاه وعصو گروه برنامه دکتری مرد 42 11
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 ها یافته
 های یک برنامه درسی مبتنی بر شایستگی چیست؟ یژگیترین و . مهم1 سؤال

مهتارتی در شتغل    اساس نیاز ترین ویژگی این برنامه آموزش افراد بر مهم :یک کد شونده مصاحبه
افتراد توجته    های الزم برای زندگی شغلی و اجتماعی همچنین به آموزش دانش و مهارت آینده است.

و منعطم است که با تغییرات سریع تکنولوژی در دنیا هماهنگ  این برنامه ایستا نیست بلکه پویا دارد.
وکار است. باعث ایجاد انگی ه در فراگیران بترای   است. جوابگوی نیازهای صنایع مختلم و بازار کس 

گردد و کالً در آن زیاد آموزی یا کتم   های الزم در زندگی اجتماعی و شغل آتی آنان می کس  آموزش
را فراگیرند و باعث تربیتت نیتروی    موردنیازهای خاص  شود افراد مهارت می باعث .آموزی وجود ندارد

 گردد. انسانی کارآمد در جامعه می
برنامه مبتنی بر شایستگی مانند پلی ارتباطی و پیوند بین آموزش و پژوهش  :دو کد شونده مصاحبه

کند و باعث تربیت  می های کاربردی و نیازهای شغلی برقرار های الزم رابین پژوهش است و هماهنگی
های موردنیاز بترای تصتدی یتک شتغل ختاص یتا        آرام و تدریجی و مستمر افراد برای کس  مهارت

التحصتیالن در   آیتی الزم بترای اشتتغال فتارغ     طورکلی کار گردد. به های همگون می گروهی از شغل
صیل در مقاطع باالتر کند و حتی امکان ادامه تح هریک از مقاطع مختلم و مراحل زندگی را فراهم می

 نماید ها ایجاد می برای دانشجویان )فراگیران( و یا تغییر مسیر شغلی را برای آن
های الزم را در  برنامه درسی مبتنی بر شایستگی باید بتواند مهارت و قابلیت :سه کد شونده مصاحبه
ا ایجاد کند و بتوانتد باعتث   شغل ر ویژه عالوه بر دانش توانمندی احراز یک حرفه و کند به افراد ایجاد 

های مثبت شغلی در فرد که ترکیبتی از سته    شود. بخصوص ایجاد نگرش تغییر نگرش در دانشجویان 
کس  نگرش جدیتد نیازمنتد یتادگیری مفتاهیم، اصتول و یتا        حوزه شناختی، عاطفی و حرکتی است،

فتاهیم و اصتول توستط    طورکلی اطالعات شناختی برای فراگیران است، بنتابراین دایتره شتناخت م    به
دانشجویان یا فراگیران را باید بتواند اف ایش دهد، ایتن کتار باعتث افت ایش ستطح آگتاهی، شتناخت        

 شود. توانمندی و کارایی افراد در جامعه می
ای طراحی شتود کته بتاوجود تفتاوت در      گونه محتوای آموزشی آن باید به :چهار کد شونده مصاحبه

ها منتقل کند. معتین   می و کیفی دانش و توانمندی هم ارزی را به آنهای دانشجویان ازنظر ک ویژگی
های دانشجویان  های درسی، معین شدن ویژگی ها در برنامه شدن کلیه وظائم شغلی و ج ئیات مهارت

های و استعدادهای فتردی در آمتوزش یتک     های درسی از قبیل سطح سواد، تجربه، توانایی در برنامه
 مبتنی بر شایستگی ال امی است.مهارت در برنامه درسی 
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عنتوان یکتی از    پنج: ایجاد یک فصای آموزشی متناس  و مشابه محیط کار بته  کد شونده مصاحبه
تطتابق شترایط و مستاحت     های اساسی یک برنامه درسی مبتنی بر شایستگی استت. تناست  و   بنیان
متناست  بتودن تعتداد     طته، المللتی رشتته مربو   ها با استتانداردهای بتین   های آموزشی و کارگاه کالس

های آموزشی و نظارت بتر دانشتجویان از    دانشجویان بااهداف یادگیری و جمعیت کالس برای فعالیت
 هاست. سایرویژگی
هتای کتاربردی بته     کننده آمتوزش  ارائه برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، :شش کد شونده مصاحبه

های تئوریتک )نظتری( و    ق متناسبی از آموزشمهارت آموزان در فرایند یاددهی یادگیری، داشتن تلفی
کننده توان تحلیل در فراگیران در کنار ایجاد قابلیت و توانایی انجام یتک کتار در یتک     عملی، تقویت

 حوزه تخصصی است.
هتای   تأکید بیشتتر بتر دروس عملتی، تعتدد مدرستان توانمنتد در رشتته        :هفت کد شونده مصاحبه

های درسی، در مراحل تعیین و نگارش اهداف،  دی اساتید به برنامهجانبه و چندبع موردنظر، نگرش همه
التحصتیالن   ای در هنگام ارزیابی فارغ تدوین برنامه، انتخاب مدرس و مالک قراردادن صالحیت حرفه

 ترین ویژگی این برنامه است. وکار از مهم های کس  قبل از ورود به حوزه

ی شتغلی عمتومی و اختصاصتی مشتاغل در     هتا  لحاظ شدن شایستتگی  :هشت کد شونده مصاحبه
هتا بتا رعایتت تتوازن بتین       ها و فعالیت سازی حجم محتوا با ساعات برنامه های درسی، متناس  برنامه

 هتا و شترایط مخاطبتان )فراگیتران( در فراینتد      ساعات آموزش عملی و نظری، لحتاظ شتدن ویژگتی   
بترای تعبیته    رش عمومی )قبل از دانشتگاه( وپرو ارزیابی، هماهنگی با نظام آموزش ری ی، اجرا و برنامه

هتای استتعدادیابی، ستنجش     اجترای برنامته   های درسی قبل از دانشگاه، ها در برنامه برخی شایستگی
 های این نوع برنامه است. ها برای هدایت تحصیلی مناس  از ویژگی عالیق و توانمندی

ستازی و اتختاذ رویکترد استتفاده از      ههای این برنامه عبارتند از پیتاد  ویژگی :نه کد شونده مصاحبه
 های کالن جامعه، ها در جهت رفع نیازمندی سازی آن های درسی و بومی های نوین در برنامه آوری فن

ایجتاد   هتا در انجتام کتار،    های جدید به محیط کار و اجرای مهتارت  آوری آموزش چگونگی انتقال فن
 ی در فراگیران.بسترهای الزم برای پرورش روحیه خالقیت و کارآفرین

طتور   افتراد بته   و طور عام وکار به بازار کس  نیازهای متناس  به ده: پاسخگویی کد شونده مصاحبه
 تشویق و آموزان کار ای توسعه خود های توسعه فردی و اجتماعی و ترغی  سازی فرصت فراهم خاص،
العمتر در فراگیتران،    مکاری، تقویتت روحیته یتادگیری متادا     زندگی جدیددر های چالش انجام به ها آن

 متدارک  کست   بترای  ی گ ینه و های شغلی برقراری عدالت در آموزش و اشتغال، ممانعت از جابجایی
ای بتر   هتای معتبتر صتالحیت حرفته     شده، به رسمیت شناختن و اولویت پیداکردن گواهی نامه شناخته

 مدرک تحصیلی در حوزه اشتغال و استخدام و ن د صاحبان صنایع.
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درسی مبتنی بر  های برنامه ها در مورد ویژگی کننده شرکت های دیدگاه خالصه (2) جدول
 شایستگی

 مبتنی بر شایستگی درسی ویژگی برنامه کد

 ی، همسوییو مهارت یدانشهای  ی، توازن بین حیطهی شغلها مهارتمحتوای برنامه با  ناس ت 1
   و کارتکنولوژیک به اقتصای نیازهای صنایع و بازار کسبا تغییرات 

ستازی و تربیتت    برقرارکننده پیوند میان آموزش و پژوهش کاربردی و نیازهای شغلی، آمتاده  2
ایجادانعطاف وامکتان تغییتر مستیرهای شتغلی      مستمر افراد برای طیفی از مشاغل همگون،

 یاادامه آن در مقاطع باالتر، پیوستگی و انسجام بین مقاطع مختلم

های مثبت شغلی، تاکید بتر تغییتر و    الزم در فرد، تقویت نگرش های ایجاد مهارت و قابلیت  3
 کس  نگرش جدید

های فردی و اجتماعی دانشجویان و تعیین کلیه وظائم شغلی و ج ئیتات   لحاظ شدن ویژگی 4
 ها ها در برنامه مهارت

هتا بتا    های آموزشتی و کارگتاه   فصای آموزشی استاندارد محیط کار و مطابقت شرایط کالس 1
  المللی انداردهای بیناست

به مهتارت آمتوزان در فراینتد یتاددهی یتادگیری، تلفیتق        های کاربردی ارایه کننده آموزش 3
 های تئوریک )نظری( و عملی، تقویت کننده توان تحلیل در فراگیران متناسبی از آموزش

هتای   مته تاکید بیشتر بر دروس عملی، داشتن نگرش همه جانبه و چند بعدی استاتید بته برنا   1
ای فتارع   درسی در کلیه مراحل تعیین و نگارش اهداف، متالک قتراردادن صتالحیت حرفته    

 های کس  و کار. التحصیالن قبل از ورود به حوزه

ستازی   های درسی، متناست   و اختصاصی در برنامه های شغلی عمومی لحاظ شدن شایستگی 8
پترورش عمتومی در خصتوص     هماهنگی با نظام آموزش و ها، حجم محتوا با ساعات فعالیت

 ها قبل از ورود به دانشگاه آموزش برخی شایستگی

هتای الزم در زمینته چگتونگی انتقتال      ایجاد زمینه تربیت افراد برای کس  دانش و مهتارت  9
 های کالن جامعه های جدید به محیط کار و بومی سازی آنها در جهت رفع نیازمندی آوری فن

جدید، تقویت  های چالش انجام به ه فردی و اجتماعی، ترغی های توسع سازی فرصت فراهم 11
های شغلی، به رستمیت شتناختن و اولویتت     روحیه یادگیری مادام العمر، ممانعت از جابجایی

 ای در مقابل مدرک تحصیلی در اشتغال دادن به شایستگی حرفه
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ای درستی ستنتی   هت  های درستی مبتنتی بتر شایستتگی در مقایسته بتا برنامته        . آیا برنامه2 سؤال
 برد؟ التحصیالن را باالتر می محور( شانس اشتغال فارغ )دانش

هتای   بلی ابتدا باید نیازسنجی آموزشتی صتورت پتذیرد یعنتی نیتاز بنگتاه       :یک کد شونده مصاحبه
نامه احصاء شود. سنس برنامه درسی آن بر طبق  اقتصادی توسط تیم تخصصی و از طریق انعقاد تفاهم

آموختته بیکتار و فاقتد مهتارت      و دوره اعطاء شود. با این روند دیگر نبایستی دانشنیاز صنعت تدوین 
 داشته باشیم.
پذیر و دارای نگترش   بلی، امروزه جامعه نیاز به نیروی کاری دارد که انعطاف دو: کد شونده مصاحبه

 .های درسی این نگرش به افراد منتقل می شود جهانی باشد و از طریق برنامه
شده باشد  که برنامه درسی طوری طراحی تواند مؤثر باشد درصورتی بلی، می :سه کد دهشون مصاحبه

بترای احتراز    موردنیتاز های جدید  ها و مهارت که باعث آشنا کردن هر چه بیشتر دانشجویان با تکنیک
 یک شغل باشد.
ییر در مسیر بلی تا حدود زیادی مؤثر است. تجربیات به ما می گوید که تغ :چهار کد شونده مصاحبه

های درستی و تنهتا    ناپذیر است و توجه به برنامه های انجام کار امری اجتناب ای مشاغل و روش حرفه
های دانشتجویان و رضتایت شتغلی کارفرمایتان و      ها و توانایی مسیری است که باعث اف ایش مهارت

 ها می شود. اثربخشی برنامه و اشتغال پذیری اف ایش
های درسی بتواند دقیقا بته یتاددهی آنچته بترای      که برنامه لی، درصورتیب :پنج کد شونده مصاحبه

ای مبهم بکارشان خواهد آمد، بنردازد. بتا   دانشجویان کاربرد مستقیم دارد و نه آنچه احتماال و در آینده
کند  حذف اطالعات نظری غیرضروری زمان یادگیری یک مهارت یا توانمندی بشدت کاهش پیدا می

های  شود و این قطعا در یادگیری مهارت و میل دانشجویان برای یادگیری زیادتر می ی هو درنتیجه انگ
 زندگی و شغلی تأثیرگذار خواهد بود.

نیتاز بتازار کتار و     های درسی مهارتی با توجه به لحاظ کتردن  بلی. برنامه :شش کد شونده مصاحبه
 ن مؤثرند.التحصیال پرورش متخصص بسیار در اشتغال و یا خوداشتغالی فارغ

ها عدم اتصال بین دانشگاه و بازار کار استت.   ترین آسی  نه. یکی از مهم :هفت کد شونده مصاحبه
قطعاً یکی از دالیل تحصیل داشتن شغل بهتر است. آموزش برای کار. اگر این اتفتاف نیافتتد بتدیهی    

شترط اینکته     گیترد بته   تواند مورد استتقبال قترار    لنگد. این برنامه های می است که یک جای کار می
عنتوان یتک    دانشگاه جامع کارکرد الزم را داشته باشد. اگر دانشگاه جتامع ایتن کتارکرد را داشتت بته     

شده و رنکینگش از دانشگاه های دیگتر بتاالتر بتود قطعتاً صتاحبان       دانشگاه با برند معروف و شناخته
ر نظام مهارتی درس خوانده نه در دادند؛ کسی که د صنایع هم موقع استخدام نیروهای ما را ترجیح می

 کار بته  گردد به جایگاه نظام آموزش عالی مهارتی در سطح جامعه و این نظام تئوریک. این همه برمی
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نظرم توسط خود وزارت علوم است که چنین نگاهی به دانشگاه مهارتی و جامعه دارد. برای این کتار،  
نظام علمی کاربردی خیلتی ضتروری استت کته      عنوان یک بال برای پرواز ای به نظام صالحیت حرفه

 گیرد. هنوز شکل نگرفته است وقتی اون بال شکل نگرفته قطعاً پروازی هم صورت نمی

 تواند مؤثر باشد ولی تنها حلقه این بحث نیست. برنامه درسی به بلی، می :هشت کد شونده مصاحبه
اجرا کرد  طور کامل بشود آن را اگر بهدهد به محتوا.  دهد به آموزش و کیفیت می نظرم بیشتر جهت می

شتود   درصد مؤثر باشد ولی برنامه را خیلی کتم متی   تواند صدر که خیلی خوب است در آن صورت می
هابی است که ما را بته هتدف    طور کامل اجرا کرد. برنامه درسی تنها حلقه نیست ولی یکی از حلقه به
 رساند. می

های درسی محیط کاربینی و کتارورزی و کست     در برنامهکه  بلی. درصورتی نه: کد شونده مصاحبه
درستی رعایت شود و کارآموزی کامالً منطبتق بتر اهتداف     به تجارب واقعی کار قبل از اشتغال رسمی

نحوه دقیق و کامل آن نظارت مستمر داشته باشتند و   های آموزشی باشد و مدرسان و آموزش بر دوره
درستی بترای   اند یا به ها را ندیده نسبت به دانشجویانی که دورهها را  به همان نسبت شانس اشتغال آن

 ها اجرا نشده است افرایش دهد. آن
 رویکترد  طریتق  از کته  افتراد  پتذیری  اشتغال توانایی ده: بلی. از طریق اف ایش کد شونده مصاحبه

 های رنامهب تنظیم و نی  با اند آموزش تعلیمات شغلی دیده سازی شخصی و شایستگی بر مبتنی آموزش
توانتد شتانس اشتتغال     دارد، رویکرد مبتنی بر شایستتگی متی   مطابقت اشتغال نیازهای با که آموزشی

 فراگیران و مهارت آموزان را اف ایش دهد.
التحصیالن  چگونگی اف ایش شانس اشتغال فارغ -ها  کننده شرکت های دیدگاه خالصه (3) جدول

 در برنامه درسی مبتنی برشایستگی
 گی اف ایش شانس اشتغال فارغ التحصیالنچگون کد

هتا   های اقتصادی، تاکید بر پرورش و داشتن مهارت انجام نیازسنجی آموزشی و احصای نیازهای آموزشی بنگاه 1
 و دانش شغلی

 آموختگان ها، چند مهارتی کردن و تقویت نگرش جهانی در دانش با انعطاف پذیرکردن برنامه 2

 های جدید موردنیاز برای احراز یک شغل ها و مهارت چه بیشتر دانشجویان با تکنیک از طریق آشنا کردن هر 3

هتای   هتا و توانتایی   های درسی و آموزش و توستعه منتابع انستانی و افت ایش مهتارت      از طریق توجه به برنامه 4
 ها. ی برنامههای اشتغال پذیری اثربخش دانشجویان و ایجاد رضایت شغلی کارفرمایان از طریق ارتقای مولفه

از طریق یاددهی موارد دارای کاربرد، کاستن از اطالعات نظری و غیرضروری و اف ایش ساعات دروس عملتی   1
 و کاربردی

 تربیت نیروهای متخصص و خود اشتغالی فارغ التحصیالن 3

 ای صالحیت حرفههای مهارتی، استقرار نظام  برقراری ارتباط بین دانشگاه و بازار کار، برندسازی دانشگاه 1
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 قصد شده() توجه به بخش اجرا و اجرای کامل و دقیق برنامه درسی 8

ها در محیط کاربینی و کارورزی و کس  تجارب واقعتی کتار قبتل از اشتتغال رستمی، انطبتاف        اجرای آموزش 9
 نظارت مستمر بر اجرای برنامه درسی های آموزشی، توانمندی مدرسان با اهداف دوره

 اشتغال های نیاز با آموزشی و درسی های برنامه و مطابقت تنظیم آموزش، زیسا شخصی 11

 
عنوان نظام مهارتی( در حال حاضر از سوی بازار کار  التحصیالن دانشگاه جامع )به . آیا فارغ3 سؤال

 گیرند؟ مورد استقبال قرار می

بتوط، مدرستان،   ستنجی مر  بلی. اگر پس از نیازستنجی آموزشتی و امکتان    :یک کد شونده مصاحبه
ای برخوردار بوده و امکانات و ال امات مرک  آموزشی تناس  با سرفصتل   دانشجویان از صالحیت حرفه

دروس دوره باشد و اگر تبلیغتات مناستبی در خصتوص کارآفرینتان علمتی کتاربردی صتورت پتذیرد         
 گیرند. آموختگان نظام مهارتی مورد استقبال بازار کار قرار می دانش

وکتار واقتع شتوند     توانند مورد استقبال دنیای کس  التحصیالن می بلی، فارغ :دو کد هشوند مصاحبه
عنوان یکی از شروط اصلی ارتقتای شتغلی در مشتاغل     های کاربردی به قرار گرفتن آموزش مشروط به

 تخصصی و اجرای نظام اشتغال و دستم د.

انتد از طریتق ایتن     خوانتده  سافرادی که در نظام آمتوزش مهتارتی در   بلی. :سه کد شونده مصاحبه
دلیتل   شوند و پتس از فراغتت از تحصتیل بته     دانش روز و نیازهای شغلی بیشتر آشنا می ها با آموزش

های شغلی، صنفوف و داشتن دانش و مهتارت الزم مشتکل اشتتغال کمتتری خواهنتد       ارتباط با زمینه
 داشت.

ی و اجرا گردد به دلیتل ایجتاد و   درستی طراح های مهارتی به اگر آموزش :چهار کد شونده مصاحبه
بینیم در  تر جذب بازار کار می شوند چنانچه می ها سریع ارتقاء دانش، نگرش و مهارت الزم در افراد آن

تر از  های فنی و عملی الزم هستند خیلی سریع دنیا و حتی در کشور خودمان کسانی که دارای مهارت
 شوند. می التحصیالن رشته های نظری جذب بازار کار فارغ

اساس ترکی   ها بر التحصیالن نظام مهارتی به خاطر اینکه آموزش آن فارغ :پنج کد شونده مصاحبه
دستت   های نظتری در بته   التحصیالن دانشگاه مهارت بادانش نظری صورت گرفته است بیشتر از فارغ

ن برتر راداریم که ختود  ها ما کارآفرینا توانند موفق باشند چنانچه در برخی رشته آوردن و انجام کار می
 شوند. ای از افراد جامعه می باعث ایجاد اشتغال برای بخش عمده

ای به دلیل  های فنی و حرفه ها آموزش به نظر من به نسبت سایر آموزش :شش کد شونده مصاحبه
هتای ارائته ختدمات     رسالتی که دارد در حوزه کاهش سطوح بیکاری و رفع نیازهای محیطی در حتوزه 

 ،هتای فنتی   آموزش گیرند. مانند، مکانیکی، برف و خیاطی و ...( بسیار مورد استقبال قرار می) اجتماعی
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هتای   آموزشدیدن  بازار کار و نی  به دلیل پذیری، ارتباط ن دیک با انعطافبه سب   و مهارتی ای حرفه
 ؛ی در اشتغال داردهای الزم در افراد برای توانایی در احراز مشاغل، نقش به س ای و ایجاد مهارت عملی
آموختگتان از   های نظری و ضتعم محتتوای آموزشتی، دانتش     دلیل تعداد ساعات باالی آموزش اما به

 مهارت کمتری برخوردارند
نه قطعاً نه چون فرض اولیه بر این است که کسی رفته دانشتگاه علمتی    :هفت کد شونده مصاحبه

رد اگر دانشتگاه تهتران رشتته مکانیتک قبتول      های دیگر قبول نشده مثالً این ف کاربردی که دانشگاه
رفت دانشگاه علمی کاربردی تعمیر خودرو بخواند. حاال اگر چهارتا کار را هم بلد  وقت نمی شد هیچ می

 گیرد. نیست در حین کار یاد می
هشت: بطور نسبی بلی ولی بطور کامتل و رضتایت بختش نته. آمارهتا نشتان        کد شونده مصاحبه

هتای دیگتر    شتوند و کمتتر از رشتته    های دیگر به کار جذب متی  بیشتر از رشته دهد دانشجویان ما می
ای از  بیکارند چون مهارت یک چیت ی استت کته همیشته طالت  ختودش را دارد مهتارت مجموعته        

ای از بایدها مثل همتاهنگی بتین بختش گت ینش استتاد، کیفتی و        بایدهاست و نبایدهاست مجموعه
ظر محتوایی و کیفیت نظارت و ارزیابی مستمر و دقیق از بایدهای های درسی از ن تر شدن برنامه دقیق

 ضروری برای داشتن برنامه درسی موفق است.
به افترادی نیتاز دارد کته     نیاز نداردتخصص م یافراد فقط دنیا به بلی امروز نه: کد شونده مصاحبه

ای و دانشتگاه   نی حرفته های مهارتی مثل ف . کسانی که در نظامها باشتند ای از مهارت دارای مجموعه
هایی نظری مثل دانشگاه آزاد  اند در مقایسه با کسانی که در دانشگاه جامع علمی کاربردی درس خوانده

توانند جذب بازار کار شوند. حتی بعصتا ختود فتارغ     اند بیشتر می یا پیام نور و غیر انتفاعی آموزش دیده
زمینته رشتته تحصتیلی ختود برخوردارنتد و       التحصیالن مهارتی کارآفرین هستند، از تخصص فنی در

سابقه و تجربه کار در محیط واقعی کس  و کار دارند زیرا آنها هم دانش تخصصی کار را فراگرفتند و 
 اند. هم عمال کار انجام داده

ها در مورد دالیل استقبال/ عدم استقبال بازار کار از فارغ  شرکت کننده دیدگاه خالصه (4) جدول
 ام مهارتیالتحصیالن نظ

 دالیل عدم استقبال دالیل استقبال کد

انجام نیاز سنجی و امکان سنجی آموزشتی قبتل از تولیتد برنامته      1
ای،  درستی، آمتوزش تحتت نظتتر مدرستان و استتاد کتاران حرفتته      

ای، داشتتن امکانتات و    برخورداری دانشجویان از صتالحیت حرفته  
تبلیغتات   ال امات مراک  آموزشی متناس  با سرفصتل دروس دوره، 

 مناس  در خصوص کارآفرینان علمی کاربردی

- 
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عنوان یکتی از شتروط اصتلی     های کاربردی به قرار گرفتن آموزش 2
ارتقای شغلی در مشاغل تخصصتی، بتازنگری در نظتام اشتتغال و     

 پرداخت دستم د

- 

آشنایی فارغ التحصالن نظام آموزش مهارتی بتا نیازهتای شتغلی،     3
 های شغلی با صنفوف و زمینه ارتباط ن دیک و مستقیم

- 

ایجاد و ارتقاء دانش، نگترش و مهتارت الزم در دانشتجویان دوره     4
های فنتی و عملتی الزم را در    های فنی و کاربردی، کس  مهارت

 دوران تحصیل،

- 

 - تلفیق مهارت با دانش نظری و آموزش و تقویت روحیه کارآفرینی 1

ا توجه به ارتباط ن دیتک بتا   های کاربردی ب آموزشانعطاف پذیری  3
هتای الزم   ایجاد مهتارت  های عملی الزم و بازار کار، دیدن آموزش

 سازد مورد نظر توانمند تر می ر احراز مشاغلکه آنا را ددر افراد 

هتای نظتری،    تعداد بتاالی ستاعات آمتوزش   
ضعم محتتوای آموزشتی، تجربته محتدود و     

 ناکافی در محیط کار

دانشتگاه علمتی کتاربردی    پایین بودن اعتبار  - 1
نسبت به دانشگاه های هتم ماموریتت، ورود   

هتای پتایین تتر بته ایتن       دانشجویان با رتبته 
 دانشگاه

آمار باالی جذب و اشتغال فارغ التحصتیالن رشتته هتای مهتارتی      8
 نسبت به رشته های نظری

هتای گت ینش و    نیاز به هماهنگی بین بخش
تتر   بکارگیری استاتید بصتورت کیفتی، دقیتق    

و  های درسی از نظتر محتتوی و   شدن برنامه
 کیفیت و نظارت و ارزیابی نظارت مستمر

چند مهارتی بودن دانشجویان نظام مهارتی با توجه به نیاز جامعته،   9
داشتن ویژگتی کتار آفرینتی در دانتش آموختگتان، برختورداری از       
تخصص فنی در رشته تحصیلی، داشتتن ستابقه و تجربته کتار در     

   و کارمحیط واقعی کس

- 

عدم بروز بودن برنامته هتای درستی و عتدم      - 11
اجرای کامل برنامه های درسی بته ویتژه در   

های الزم  بخش کارورزی برای ایجاد آمادگی
 شغلی در فراگیران قبل از ورود به بازار کار

 های درسی دانشگاه جامع علمی کتاربردی بتا رویکترد    . چه راهکارهایی برای بهبود برنامه4 سؤال
 شود؟ ای پیشنهاد می های حرفه مبتنی بر شایستگی

 بته  توجته  بتا . شتوند  دگرگون تخصصی های کمیته و ها کمیسیون ترکی  :یک کد شونده مصاحبه
ریت ی درستی در    ای مکمل برنامه صالحیت حرفه پذیرد، صورت آموزشی نیازسنجی هااستان پتانسیل
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 در صتنعت  نظتران  صتاح   ندارند حذف شتود و از  هایی که متقاضی ها اجرا شود و رشته تدوین برنامه
 .شود استفاده درسی های برنامه تدوین

گذاری  باید تناس  بین محتوای برای رسیدن به یک مهارت و می ان سرمایه :دو کد شونده مصاحبه
یافتت کته    توان به یک نظام آموزشی مبتنی بر شایستگی دست ها ایجاد شود زیرا زمانی می در آموزش
 ین آموزش و استخدام به حداقل برسد.فاصله ب

 طتورکلی  به ای حرفه و فنی و کاربری -علمی های آموزش برای باید دولت :سه کد شونده مصاحبه
های ارتقاء  ارائه شاخص و بررسی برای جامعی تحقیقات و دهد اختصاص بیشتری بودجه مهارتی نظام

هتای علمتی    قیقی برای ورود بته دوره کاربردی صورت گیرد. ضوابط د –های علمی  کیفی در آموزش
 شود.  کاربردی تعیین و اجرا گردد و ضوایط جذب و تأمین مدرسان بازنگری

 آموزشی های زیرمجموعه از سو یک از کاربردی -علمی های آموزش نظام :چهار کد شونده مصاحبه
های آموزشتی و   هماهنگی با نظام ضمن بنابراین است؛ کشور اجرائی نظام ج ء دیگر سوی از و کالن

هتا و   های فنّاورانه و تحتوالت حرفته   های مختلم بایستی همگام با پیشرفت تأمین نیاز مشاغل بخش
هتای   محور است برای طراحی برنامته  کاربردی شغل -های علمی مشاغل تغییر کند. ازآنجاکه آموزش

کارهایی که بترای   درستی شناخت، پس از تعریم شغل، به درسی هر رشته تحصیلی ابتدا باید شغل را
و  مطالت   شغل مورد نظتر در  مشخص رفتاری اهداف فرآیند ها و انجام شغل الزم است تعین شود و

 .شود گنجانده دروس
 -علمتی  ویتژه   بته  مهتارتی  نظتام  در درسی های برنامه اجرای بهبود برای :پنج کد شونده مصاحبه
 اساتید، انتخاب شرایط در تجدیدنظر ضمن دبای است. کارآزموده و مجرب اساتید وجود به نیاز کاربردی
 در درسی های برنامه خاص ماهیت به خاطر. شود داده آموزش آنها به نی  کاربردی علوم تدریس نحوه
 .است مناس  فصاهای و تجهی ات به نیاز کاربردی -علمی بویژه مهارتی نظام

ری را بته ختود   تتر و دروس عمتومی ستاعات کمتت     تخصصتی  ها آموزش :شش کد شونده مصاحبه
تترم   هرکدام در یک 3تا  1 صورت کارورزی صورت عملیاتی و در محل به اختصاص دهند. کارورزی به

 جدا اجرا شود.

و استقرار چتارچوب ملتی صتالحیت     از طریق ایجاد انعطاف در برنامه ها :هفت کد شونده مصاحبه
 زیادی بکند. کمک تواند برای استخدام و اشتغال دانشجویان حرفه ای دانشگاه می

از طریق گ ینش صحیح استاد، نظارت مستمر. از بازخوردهای نظتارتی   :هشت کد شونده مصاحبه
 تر با هم عمل کنیم به ویژه با واحدهای استانی و مراک . برای اصالح امور استفاده کنیم هماهنگ
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ش و مهتارت و  نه:هدف از آموزش تغییر در رفتار دانشجویان است هم تغییر دان کد شونده مصاحبه
بنابراین در ارزشیابی که از دانشجویان در طول ترم تحصیلی یا در پایان ترم  هم نگرش در بینش آنها؛

گیرد باید می ان دسترسی به تحقق این اهداف را بسنجیم. به نظرم این کار در حال حاضتر   صورت می
گیرد در حال حاضر در بیشتر مراک  آموزش علمی کاربردی بیشتر دانش شناختی  رت نمیبدرستی صو

 دانشجویان مورد ارزیابی قرار می گیرد تا مهارت های شغلی آنان.
هتای نظتری و    های درسی، توجه به وزن بختش  ده:از طریق بروز رسانی برنامه کد شونده مصاحبه
صاص زمان و محتوای الزم مطابق ال امات نظتری و عملتی   ها متناس  با هر رشته و اخت عملی برنامه

های درسی، ال ام مراک   های پایه حرف و مشاغل در طراحی و اجرای برنامه دروس، تأکید بر شایستگی
التحصیالن قبل از کس  مدرک تحصتیلی، شناستایی    ای فارغ و بخش اجرا به ارزیابی صالحیت حرفه

گیری از نظتام اطالعتات بتازار     های اولیه و بهره فاده از نیازسنجیهای شغلی در بازار کار با است فرصت
 کار.

های درسی دانشگاه  ها در مورد راهکارهای بهبود برنامه کننده شرکت های دیدگاه خالصه (1) جدول
 جامع علمی کاربردی با رویکرد مبتنی بر شایستگی

 راهکارهای بهبود برنامه های درسی کد

نیازستنجی آموزشتی بتا     های درسی، های تخصصی تولید برنامه ها و کمیته کمیسیون بازنگری ترکی  اعصای 1
ری ی  عنوان مکمل برنامه ای به ها و مناطق مختلم کشور، اجرای نظام صالحیت حرفه توجه به پتانسیل استان

 های درسی. درسی، بهره گیری از نظرات صاحبنظران صنعت در تدوین برنامه

ها برای ایجاد تناس  بین محتوا و مهارت موردنیاز، کاستن از فاصله بتین آمتوزش و    وزشگذاری در آم سرمایه 2
 استخدام

کاربردی؛ انجام تحقیقات جامع و کتاربردی، وضتع    –های علمی  های کمی و کیفی در آموزش تعیین شاخص 3
عصای هیأت علمتی  های علمی کاربردی، بازنگری در ضوابط جذب و تأمین ا ضوابط دقیق برای ورود به دوره

 و مدرسان

هتا و مشتاغل،    های تکنولوژیتک و تحتوالت حرفته    شدن با پیشرفت های آموزشی و همگام هماهنگی با نظام 4
 های درسی در طراحی برنامه تعیین وظائم کلی و ج ئی انجام تج یه و تحلیل شغلی و

ب اساتید مجترب و کتارآزموده،   تخصیص اعتبارات کافی برای تجهی  و احداث فصاهای آموزشی مناس ، جذ 1
 آموزش مستمر اساتید.

 تر شدن دروس بشرط کاستن از دروس عمومی و نظری، اجرای دقیق واحدهای کارورزی تخصصی 3

هتای درستی، متناست  ستازی      ها، انجام دقیق تج یه و تحلیل شغلی در تتدوین برنامته   منعطم شدن آموزش 1
مشاغل دانشگاهی )اشاره به برقراری ارتباط بین نظام طبقته بنتدی   های استخدامی و رشته  ارتباط بین ردریم

( و اجترای چتارچوب ملتی صتالحیت     ISCED( و نظام طبقه بندی رشتته هتای تحصتیلی )   ISCO) مشاغل
 ای حرفه
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 های مختلم آموزش، انتخاب و بکار گیری اساتید، نظارت مستمر و آموزش متولیان اجرا هماهنگی بخش 8

 های عملی های دقیق از می ان دسترسی به تحقق اهداف به ویژه می ان تحقق مهارت و تحلیلاجرای ارزیابی  9

هتا، اختصتاص زمتان، تاکیتد بتر       های نظری و عملتی برنامته   ها، توزیع متناس  وزن بخش بروز رسانی برنامه 11
ا بته ارزیتابی   هتا، الت ام مراکت  و بختش اجتر       های پایه حرف و مشاغل در طراحی و اجرای برنامته  شایستگی

های شغلی در بازار کار بتا   ای فارغ التحصیالن قبل از کس  مدرک تحصیلی، شنایایی فرصت صالحیت حرفه
 گیری از نظام اطالعات بازار کار های اولیه و بهره استفاده از نیاز سنجی

 

 یریگ جهینتبحث و 

 یتای دن ینموجتود بت  موانتع  هدف عمده رویکرد برنامه درسی مبتنی بر شایستگی فائق آمتدن بتر   
 متناست  بتا  بتازار کتار    یهتا یازبا نهای شغلی آموزش یها برنامههمسوسازی کار و  یایآموزش و دن

گیتر نترخ بیکتاری جوانتان و      هتای اجتمتاعی بتود. افت ایش چشتم      یشترفت پتغییرات تکنولتوژیکی و  
هتدف خطیتر    های اخیر بر نگرانی از عدم تحقتق ایتن   التحصیالن با مدارک دانشگاهی طی سال فارغ

هتای   و اطالعات رسمی، حتی در مواقعی علیرغم وجتود تقاضتا و فرصتت    اف وده است. بر اساس آمار
کرده و دارای مدارک تحصیلی آموزش عالی با استتقبال چنتدانی از    اشتغال در بازار کار، افراد تحصیل

 باهتدف ش حاضتر  بنتابراین پتژوه   شوند؛ وکار مواجه نمی  سوی کارفرمایان و صاحبان صنایع و کس 
های برنامه درسی مبتنی بر شایستگی، چگونگی و چرایی تأثیر این رویکرد بتر اشتتغال    بررسی ویژگی
 آموختگان دانشگاه علمی کاربردی را موردبررسی قرارداد. پذیری دانش

 

های یک برنامه درستی مبتنتی بتر شایستتگی      ترین ویژگی مهم» در پاسا به سئوال اول پژوهش
های این پژوهش نشان داد عناصر اصلی برنامه درسی مبتنی بتر شایستتگی در نظتام     یافته« چیست؟

که  های یاددهی یادگیری و ارزشیابی است؛ کاربردی شامل عنصر هدف، محتوا، روش -آموزش علمی
کتاربردی پاستخگویی بته نیتاز      -اهم اهداف برنامه درسی مبتنی بر شایستگی در نظام آموزش علمی

کار و صنعت و جامعه، تربیت شهروندان کارآمد و تاثیرگذار بر اقتصاد و زندگی فردی، دانشجویان، بازار
کمتک بته توستعه و پیشترفت      برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت و بازارکار، تربیت نیروی کتار متوثر،  

 المللی است. کمک به تحقیق اهداف ملی و بین اقتصادی،
محتوای مشارکتی با مشارکت صتاحبنظران حتوزه   ها تعیین  های حاصل از مصاحبه مهمترین یافته

اشتغال و صنعت و متخصین برنامه درسی، نیاز سنجی از ذینفعان، دانشتجویان، متخصصتین آمتوزش    
عالی و صنعت در تعیین محتوا، تمرک  زادیی در تعیین محتوای برنامه درسی، محتتوای روییتدنی بته    

یکی دیگر از عناصر برنامته درستی    عنوان بهیری جای محتوای از قبل تعیین شده بودند. یاددهی یادگ



411 4911تابستان  ،چهارم، شماره يازدهمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 
 

هتای یتاددهی و    شود. انتواع روش  کاربردی محسوب می -مبتنی بر شایستگی در نظام آموزش علمی
بر شایستگی نی  بودند  های ادبیات پژوهش مبتنی ها اظهار شد که منطبق با یافته یادگیری در مصاحبه

عاملی، یتادگیری مستئله محتور و یتادگیری متادام العمتر،       مثال: یادگیری فعال و مستقل و ت عنوان به
شتوندگان   یادگیری مرتبط با کار و مبتنی برکار، کارورزی با مشاوران شغلی از مواردی بود که مصاحبه

، خود ارزیتابی و  اشتغال پذیریهای  تعیین پیامدهای یادگیری و ارزشیابی مرتبط با مهارت بیان کردند.
 شوندگان به آنها اشاره کردند. از مواردی بودند که مصاحبه ارزیابی تکوینی و مستمر

های  های درسی مبتنی بر شایستگی در مقایسه با برنامه آیا برنامه»در پاسا به سئوال دوم پژوهش
ای حاصل  مهمترین یافته« برد؟ التحصیالن را باالتر می محور( شانس اشتغال فارغ درسی سنتی )دانش

هتای درستی مبتنتی بتر شایستتگی در مقایسته بتا         استفاده از رویکترد برنامته  ها نشان داد  از مصاحبه
کته   بترد درصتورتی    التحصیالن را باالتر می محور( شانس اشتغال فارغ دانش) های درسی سنتی برنامه

های اقتصادی توسط تیم تخصصی و از طریق  نیازسنجی آموزشی دقیقی صورت پذیرد یعنی نیاز بنگاه
احصاء و سنس برنامه درسی بر طبق نیاز صنعت تدوین و دوره اعطاء شود واز طریتق   نامه انعقاد تفاهم

یاددهی موارد دارای کاربرد، کاستن از اطالعات نظری و غیرضروری و اف ایش ساعات دروس عملی و 
های درسی و فراهم کردن محیط کاربینی و کارورزی و کس  تجارب واقعتی کتار    کاربردی در برنامه

هتای آموزشتی    درستی رعایت گردد و کارآموزی کامالً منطبق بر اهداف دوره غال رسمی بهقبل از اشت
 نحوه دقیق و کامل آموزش نظارت مستمر داشته باشند. باشد و مدرسان بر

نظام مهارتی(در حال ) عنوان التحصیالن دانشگاه جامع به آیا فارغ»در پاسا به سئوال سوم پژوهش
های این پژوهش نشان داد بطتور نستبی    یافته« گیرند؟ د استقبال قرار میحاضر از سوی بازار کار مور

التحصتیالن دانشتگاه    التحصیالن دانشگاه جامع علمی کاربردی از سوی بازار کار بیشتتر از فتارغ   فارغ
درستی طراحی و اجرا  های مهارتی به های که آموزش گیرند در رشته توانند مورد استقبال قرار  نظری می

شود افرادی که در این  به دلیل ایجاد و ارتقاء دانش، نگرش و مهارت الزم در افراد باعث می گردد می
شوند و  ها با دانش روز و نیازهای شغلی بیشتر آشنا  اند از طریق این آموزش خوانده نظام آموزشی درس

مهتارت الزم  های شغلی، صنفوف و داشتن دانتش و   دلیل ارتباط با زمینه پس از فراغت از تحصیل به
 تر جذب بازار کار شوند. مشکل اشتغال کمتری داشته باشند و سریع

های درسی دانشتگاه جتامع    چه راهکارهایی برای بهبود برنامه» در پاسا به سئوال چهارم پژوهش
هتای   مهمتترین یافتته  « شتود؟  ای پیشنهادمی های حرفه علمی کاربردی با رویکرد مبتنی بر شایستگی

در  های درسی، تعیین وظائم کلی و ج ئتی  ها نشان داد از طریق بروز رسانی برنامه حاصل از مصاحبه
 تتدوین  در صتنعت  نظتران  ها استفاده از نظرات احت   های درسی، منعطم شدن آموزش طراحی برنامه

های درسی، وضع ضوابط دقیق  درسی، انجام دقیق تج یه و تحلیل شغلی در تدوین برنامه های برنامه
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های  شدن با پیشرفت های آموزشی و همگام های علمی کاربردی، هماهنگی با نظام ه دورهبرای ورود ب
هتا و مشتاغل، انجتام تج یته و تحلیتل شتغلی و توزیتع متناست  وزن          تکنولوژیک و تحوالت حرفته 

هتای پایته حترف و     هاو اختصاص زمان مناس ، تاکید بر شایستتگی  های نظری و عملی برنامه بخش
ها، انتخاب و بکارگیری اساتید مجترب، نظتارت مستتمر و آمتوزش      اجرای برنامه مشاغل در طراحی و

ای فارغ التحصیالن قبتل از کست     متولیان اجرا و ال ام مراک  و بخش اجرا به ارزیابی صالحیت حرفه
هتای اولیته و    های شغلی در بتازار کتار بتا استتفاده از نیتاز ستنجی       مدرک تحصیلی، شناسایی فرصت

های درسی دانشگاه جامع علمی  نظام اطالعات بازار کار از اهم راهکارهابرای بهبودبرنامهگیری از  بهره
 ای است. های حرفه کاربردی با رویکرد مبتنی بر شایستگی

مشتاغل،  زمینه مناس  آموزشی بر مبنتای نیازهتای مهتارتی     ایجادحاکی از آن است که   یافته ها
ژیک به اقتصای نیازهای صنایع و بازار کار، داشتن قابلیت سریع تکنولوبا تغییرات  و همسویی همگونی

فراگیتران(، امکتان   ) انعطاف و امکان تغییر مسیر شغلی یا ادامه تحصیل در مقاطع بتاالتر دانشتجویان  
ای  های فردی و اجتماعی دانشجویان، مالک قراردادن صالحیت حرفته  ها و ویژگی لحاظ شدن تفاوت

وکار و ایجاد بستترهای الزم بترای پترورش روحیته      های کس   به حوزهالتحصیالن قبل از ورود  فارغ
های مهم برنامه درستی مبتنتی بتر شایستتگی بته شتمار        خالقیت و کارآفرینی در فراگیران از ویژگی

های برنامه درسی مبتنی  ها نشان دهنده عدم وجود فهم و گفتمان مشترک از ویژگی رود. این یافته می
های درسی دانشگاه علمی کاربردی است. یکتی از دالیتل    ن و مجریان برنامهبر شایستگی ن د طراحا
رسد به تنوع مفاهیم و تعاریم برنامه درسی و نی  ختود واژه شایستتگی مربتوط     این مسئله به نظر می

، «توانتایی »، «صتالحیت »شود. برخی از طراحان، مفاهیمی نظیتر شایستتگی را معتادل کلمتات،      می
حالی است که در ادبیات برنامته درستی مبتنتی بتر      دانند. این در می« مهارت» و یا حتی« توانمندی»

ای، این مفاهیم متفاوت هستند و از تعاریم متفاوتی برخوردارند. تفاوت شایستگی  های حرفه شایستگی
هتای    ، به مفهوم قادر بودن یا داشتتن توانتایی  «صالحیت»چنین بیان کرد: مفهوم  و صالحیت را این 

ها است که انجام   ای از ویژگی  دیگر داشتن مجموعه عبارتی رای انجام کاری ضروری است؛ بهعمومی ب
توانتد بته معنتی      ای می ای، صالحیت حرفه  سازد. در رابطه با آموزش شغلی و حرفه  کاری را ممکن می
، تحقتق  شده برای یک عملکردی )مانند حل مستئله  های عمومی، یکنارچه و درونی  دارا بودن توانایی

ها و ایجاد تحول( مؤثر و پایدار )و ارزشمند( در حیطه، شغل، نقش، محیط سازمانی و موقعیتت    نوآوری
دیگتر، شایستتگی    عبتارت  های صالحیت است. بته   کاری معین است شایستگی یکی از عناصر و مؤلفه
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هتا و    هتارت ای منسجم )یکنارچه( از دانش، م صورت مجموعه بخشی از صالحیت کلی فرد است که به
 .(1،2111مولدر) کار گرفته شود تواند در نمایش رفتار و عملکرد واقعی به  ها می نگرش

هتا، آشتنا شتدن     آموختته  هتا و دانتش شتغلی دانتش     همچنین، تأکید بر پرورش و داشتتن مهتارت  
ای ه ها در محیط های جدید موردنیاز برای احراز شغل، اجرای آموزش ها و مهارت دانشجویان با تکنیک

کاربینی و کارورزی و کس  تجارب واقعی کار قبل از اشتغال رسمی از دالیل اف ایش اشتغال پتذیری  
( 1391) زاده های پژوهش رفیع های پژوهش حاضر با یافته التحصیالن در نظام مهارتی است. یافته فارغ

هتا،   هتا، نگترش   ، مهارتها ( که اشتغال پذیری را کامالً در ارتباط با دانش، توانایی2119) و بویات یس
داند که به اثربخشی فرد در محیط شغلی و ستازمانی   های شخصی و خصوصیات رفتارهای می ویژگی

یافته بتر   شود و قابلیت اشتغال را ظرفیت یا توانایی در کار خاص و مجموع رفتارهای سازمان منجر می
هتای   لیتت اشتتغال بتا مهتارت    تتوان دریافتت قاب   داند هم راستاست. از مباحث فوف متی  محور کار می

کتاربردی بایتد بتر     –هتای علمتی    شده در طول تحصیل رابطه بسیار ن دیکی دارد. لذا، آموزش کس 
آموختگان خود تأکید بیشتری داشته باشد  های الزم برای اشتغال، نوآوری و کارآفرینی در دانش قابلیت

ده جامعه و بازار کار باشند. برای این منظور آین ها متناس  با نیازهای حال و این و از طرفی این قابلیت
 رسد. دار به نظر می کاربردی یکی از راهکارهای اولویت -های درسی علمی تحول در برنامه

آموختگان نظتام مهتارتی آمتوزش دیتدن      دانش با توجه به دالیل عمده ذکر شده برای استقبال از
ای نسبی، ارتبتاط   نشجویان از صالحیت حرفهای، برخورداری دا تحت نظر مدرسان و استادکاران حرفه
های شغلی، تلفیق مهارت بتا دانتش نظتری و آمتوزش و تقویتت       ن دیک و مستقیم با صنوف و زمینه

هتای   تعداد باالی ساعات آموزش ها بعصی روحیه کارآفرینی در رشته های کاربردی بودند ضمن اینکه
در محیط کار و پایین بودن اعتبتار دانشتگاه   نظری، ضعم محتوای آموزشی، تجربه محدود و نا کافی 

علمی کاربردی نسبت به دانشگاه های هم ماموریت مطرح در کشور، ورود دانشجویان بتا رتبته هتای    
پایین تر به این دانشگاه و عدم بروز بودن برنامه های درسی و عدم اجرای کامل برنامه های درسی به 

فارغ التحصیالن این دانشگاه بر شمردند. به  م استقبال ازعد ویژه در بخش کارورزی را از دالیل عمده
 باید در شیوه گ ینش کاربردی –رسد برای فائق آمدن بر این مشکالت، دانشگاه جامع علمی  نظر می

تتری برخوردارنتد.    و وورود دانشجویان تجدیدنظر کرده و دانشجویانی را بنذیرد که از بنیه علمی قوی
در دروس  های مطالعاتی و حصور بیشتر استاتید در صتنعت، بتا خص    همچنین فراهم نمودن فرصت

هتا از دیگتر راهکارهتای     نتتایج ارزیتابی   تخصصی و انجام ارزیابی های مستمر و آگاه سازی اساتید از
 ارتقای کیفیت آموزش و اشتغال پذیری است.

                                                 
1 Mulder 
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ی درستی در حتوزه   ریت   ها مؤید این موضوع هستند که دانشتگاه بایتد برنامته    عالوه بر این، یافته
کارورزی و کارآموزی را مورد بازنگری جدی قرار دهد؛ فرایندی که در آن دانشجویان در شرایط واقعی 

شوند. از طریق کارآموزی حین تحصیل، دانشتجویان   ای  کار درگیر شده و قادر به توسعه اهداف حرفه
های عملی در زمینه کار و  دگاهآموخته شده در کالس درس پیداکرده و دی فرصتی را برای اعمال دانش

 (،1981، 2(، )بیستکونتی 2111، 1چتن و همکتاران  ) هتای  این یافته با یافته آورند، دست می جامعه به

هتای شخصتیتی دانشتجویان در     ها و ویژگتی  ها، توانایی (که تاکید بر ارتقای مهارت2118، 3)کالرک
لتذا، از   التحیالن دارد همسو استت..  فارغ پذیری اشتغال دوران تحصیل دارند و همبستگی آن با می ان

هتای ختوبی را بترای ترکیت  دانتش       تواند فرصت های عملی، مانند کارآموزی، می که آموزش آنجائی
شتده در   هتای کست    نظری و دانش تجربی فراهم سازد و فرصت کس  تجربه عملی و ارائه مهتارت 

گران را فتراهم کنتد، بته نظتر متی رستد       های فردی و ارتباطی با دی دانشگاه و توسعه و بهبود مهارت
ها و مراکت  کست  و    دانشگاه جامع علمی کاربردی باید در پی گسترش هرچه بیشتر ارتباط با سازمان

 کار بوده و دانشجویان را بیش از پیش به این مراک  هدایت نماید.
رسی، اجرای های د های تخصصی تولید برنامه نهایتاً، تقویت ترکی  اعصای کمیسیون ها و کمیته

ها با نیازهای واقعی بازار کار، نظارت مستتمر و کارآمتد،    سازی برنامه ای، متناس  نظام صالحیت حرفه
ها، برقتراری ارتبتاط بتین نظتام      های دقیق از می ان دسترسی به اهداف برنامه اجرای ارزیابی و تحلیل

گیتری   (اتصال و بهرهISCED1های تحصیلی ) بندی رشته ( و نظام طبقهISCO4) بندی مشاغل طبقه
های درسی دانشگاه جامع علمی کتاربردی ذکتر    از نظام اطالعات بازار کار از راهکارهای بهبود برنامه

کاربردی ضمن ارتقای سطح علمی جوانان، با آمتوزش   -لذا، شایسته است مراک  آموزش علمی شدند.
ای شغلی مناس  را خلق نماینتد تتا   ه ها و فرصت های جدید و منطبق بر نیازهای کشور، زمینه فناوری

های متعتدد، سترمایه کتاری و     های کاری جدید ضمن توسعه اقتصادی مهارت ها و زمینه با خلق حرفه
ترین نیازهای جامعه یعنتی اشتتغال بترآورده     شده و یکی از ضروری اخالقی افراد نی  به خدمت گرفته 

 شود.
 پیشنهادها

                                                 
1 Chen et al. 

2 Bisconti 

3 Clarke 

4 The International Classification of Occupations 

5 The International Classification of Education 
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هتای درستی و افت ایش اشتتغال      ود به منظور بهبود برنامته ش با توجه به مباحث فوف، پیشنهاد می
 پذیری فارغ التحصیالن نظام مهارتی به ویژه در دانشگاه جامع علمی کاربردی:

کاربردی برای جذب و تربیتت دانشتجویان مستتعد در     -های گسترده مراک  آموزش علمی ظرفیت
ی هر چه بیشتر در سطح جامعه، بتویژه در  بازار کار ملی و بین الملل موردنیازهای مختلم مهارتی  حوزه

 آموزش و پرورش معرفی شود.

های پذیرش دانشجو بتا   های تخصصی تحصیلی، شیوه به منظور هدایت صحیح داوطلبان به حوزه
 رویکرد تنوع بخشی و انعطاف پذیری، بازنگری شود.

 ویت بیشتری داده شود.های درسی اول مدت در برنامه های پودمانی و کوتاه استفاده از ظرفیت دوره

ها از حیث درصد نظتری و عملتی بتودن و متناست       های درسی تناس  آموزش در بازنگری برنامه
 زایی لحاظ شود. های اشتغال بودن با سیاست

هتر   موردنیتاز هتای   متناس  با شایستتگی  های جذب و بکارگیری اساتید و مربیان معیارها و شیوه
 حرفه بروز رسانی شود.

استقرار نظام تصمین کیفیت، قبتل از ورود فتارغ التحصتیالن بته بتازار کتار، ستنجش        در راستای 
 ای ال امی شود. صالحیت حرفه

 های درسی به واسطه بازخورد از نظام نظارت و ارزیابی، بطتور مستتمر بتروز    تولید و اجرای برنامه
 رسانی شود.
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