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طبق نظرية سرماية انساني و بنا بر شواهد تجربي موجود اهميت سرمايه انساني بعنوان يك نهاده افزايش يافته   مقدمه
شور، شناسائي نياز ها است.با عنايت به همين كاركرد محوري منابع انساني بعنوان زير ساخت توسعة علمي ك

گام اوليه و زير بنائي است . به اين ترتيب ايجاد نظام مستمر ارزيابي و توسعة منابع انساني كشور، يكي از 
اركان اصلي و مهم توسعة پايدار و توسعة مبتني بر دانش است و مهمترين بخش يا زيرمجموعه اين نظام 

ستمر از وضعيت منابع انساني است.از طرف ديگر عدم توازن ارزيابي ، جمع آوري و توليد داده هاي آماري م
هاي موجود در تأمين و بكارگيري منابع انساني كشور همراه با مباحث عدم تطابق آموخته ها با نياز هاي 
اقتصادي اجتماعي ، چالش هاي مهمي را در برابر نظام آموزش عالي قرار داده است. بمنظور اطالع از وضعيت 

انساني و رصد كردن آنها ، پيمايش مسير شغلي و وضعيت فعاليت دانش آموختگان دوره هاي سرمايه هاي 
عالي الزم است.روش اجراي طرح هاي پيمايش مسير شغلي يا مطالعات تعقيبي ، با توجه به كاربست آن 

زمان شامل دو جنبة اصلي است.چارچوب مفهومي و فرايند كامل اجرايي پروژه .در فازچارچوب مفهومي سا
هاي اساسي و مهم جهت پيمايش يعني فعاليت هاي مرتبط با آماده سازي نقشة تعقيب و شناسايي گلوگاه

رديابي ، تعيين نهاد ها و سازمان هاي همكار ،تعيين روش جمع آوري داده ها ( پرسشنامه يا تبادل بين 
، فرايند اجراي پيمايش شامل جمع  پايگاههاي آماري ، انتخاب متغير ها و فيلد هاي آماري) است . فاز  دوم

آوري و پردازش داده ها و توليد اطالعات ، تحليل داده ها و گزارش نويسي است .اين مرحله پيمايش هاي 
مستمري را در بر مي گيرد كه در آن  به روز كردن پايگاهها ، آدرس ها و شماره هاي تماس فارغ التحصيالن 

ور مرتب تجديد مي شود.با توجه به اينكه اين طرح براي اولين بار در و هرگونه امور اجرايي و هماهنگي بط
 ايران اجرا مي شود، اين طرح در فاز اول انجام مي شود.

 

 بيان مسأله
دهد كه برخي ) نشان مي ١٣٨٠مطالعات قبلي در مورد وضعيت منابع انساني كشور(غفراني ، طائي و وحيدي،

هاي موجود در تأمين و بكارگيري منابع انساني كشور وجود دارد . از طرف ديگر ، موضوع عدم از عدم توازن
تطابق آموزش عالي با نياز هاي بازار كار در طول سالهاي گذشته مرتبا از سوي مدعيان بخش عمومي و 

كل نظام   خصوصي كشور مطرح شده است. اطالع از كم وكيف سرمايه هاي انساني و چينش و جايابي آن در



اقتصادي و اجتماعي پيش شرط اساسي تعيين صحّت وسقم ادعاهاي مذكور و زيربناي هر نوع برنامه ريزي 
و آمايش سرمايه هاي انساني در كشور است.داده هاي آماري موجود از وضعيت سرمايه هاي انساني كشور 

ه داده هاي موجود داراي نواقص از چند طرح آمارگيري مقطعي فراتر نمي رود.ضمن اينكه هر يك از مجموع
متعدد است به نحوي كه نمي توان وضعيت فعاليت دانش آموختگان را در همة ابعاد شناسايي كرد.بعنوان 

امكان اطالع از وضعيت فعاليت ( اشتغال يا بيكاري ) تحصيلكردگان بر  ١٣٩٠مثال داده هاي سرشماري سال 
بصورت ماتريسي ) را نمي دهد . همچنين طرح هاي  حسب گروه عمدة رشتة تحصيلي و مقطع تحصيلي(

آمارگيري ساليانه نيز جامع نيستند و يا سالنامه هاي آماري وزارت كار ، تعاون و رفاه اجتماعي صرفاً شامل 
تحصيلكردگاني است كه به مراكز كاريابي مراجعه كرده اند. از همه مهمتر اينكه داده هاي مذكور امكان 

عيت مهارت ها و تطابق رشته با شغل و ساير مشخصات مورد نياز براي سنجش كارائي دسترسي و بررسي وض
  بيروني نظام آموزش عالي و مديريت منابع انساني كشور را فراهم نمي كنند.

در اين شرايط ، نظام آموزش عالي كشور بطور روزافزون در معرض انتقادات و چالش هاي عدم تعادل بازار 
ست كه اگرچه در مورد بخش اعظم متغيرهاي اثرگذار بر آن كنترل و دخالتي ندارد كار دانش آموختگان ا

ليكن از ضرورت سنجش توانمندي ها و انطباق آموخته هاي آنان با نياز هاي شغلي و حرفه اي نمي تواند 
ثر مبرّا باشد.اين مهم با انجام پيمايش هاي منظم از وضعيت شغلي دانش آموختگان عملي مي شود .در اك

دانشگاههاي بزرگ جهان اين پيمايش ها انجام و نتايج آن در تعيين سطح و رتبه و جايگاه دانشگاه تأثير 
  مستقيم دارد.

پيمايش مسير شغلي دانش آموختگان و پيگيري دائمي آنان ، از سالهاي قبل احساس شده است و تاكنون  
تالش هاي انجام شده براي ايجاد آن به ثمر نرسيده است.اجراي اين طرح ، گام مؤثري در جهت ترسيم 

نش آموختگان الگوي پيمايش مسير شغلي وجمع آوري داده هاي آماري از وضعيت بيكاري و اشتغال دا
  آموزش عالي است.

  

  هدف كلي طرح : تدوين نقشة راهنما براي انجام مطالعات تعقيبي دانش آموختگان آموزش عالي اهداف طرح
  اهداف جزئي يا فرعي طرح :

تعيين مراكز و پايگاههاي آماري موجود از وضعيت اشتغال و بيكاري دانش آموختگان آموزش  -١
 عالي



 مهم جهت رديابي دانش آموختگان آموزش عالي تعيين گلوگاههاي اساسي و -2
 انجام مطالعات تطبيقي و مقايسات بين المللي از اجراي طرح هاي مشابه در ساير كشورها  -٣
 ترسيم نقشه راه و مراحل اجراي مطالعات تعقيبي  -٤
 اطالع از وضعيت اشتغال و بيكاري دانش آموختگان آموزش عالي در نمونة منتخب -٥
 بق رشته و شغل دانش آموختگان آموزش عالي در نمونة منتخباطالع از وضعيت تطا -6

  الف) در بخش طراحي مفهومي :  سؤاالت تحقيق
 پيمايش هاي مسير شغلي چه اصول و رويه اي دارند؟ -١
 چارچوب مفهومي پيمايش هاي شغلي چگونه طراحي مي شود؟ -2
 روش هاي اجراي پيمايش شغلي چيست؟ -٣

  اري طرح :ب) در بخش اجراي پيمايش در جامعة آم
 دانش آموختگان آموزش عالي در چه زمينه ها و بخشهايي مشغول به فعاليت مي شوند؟ -١
 مدت انتظار اشتغال به كار در دانش آموختگان آموزش عالي چقدر است؟  -2
 تا چه ميزان مدرك دانش آموختگان آموزش عالي با شغل آينده آنان مطابقت دارد؟ -٣
 اشتغال پذيري الزم در بازار كار را ايجاد مي نمايد؟آيا آموزش هاي داده شده مهارت هاي  -٤

روش اجراي طرح هاي مطالعات تعقيبي ، با توجه به كاربست آن شامل دو جنبة اصلي است.طراحي چارچوب  روش تحقيق
مفهومي و فرايند كامل اجرايي پروژه .در فاز چارچوب مفهومي با تشكيل پنل( نشست ) تخصصي از صاحب 

گان دانشگاه و دستگاههاي اجرايي مرتبط ، و با مراجعه به سوابق طرح در سطح بين المللي نظران و نمايند
هاي اساسي و مهم جهت رديابي ، نهاد ها و سازمان هاي همكار نقشة   پيمايش يعني مسير تعقيب و گلوگاه

ا و فيلد هاي آماري) ، روش جمع آوري داده ها ( پرسشنامه يا تبادل بين پايگاههاي آماري ، انتخاب متغير ه
تدوين مي شود. فاز  دوم ، فرايند اجراي پيمايش شامل جمع آوري و پردازش داده ها و توليد اطالعات ، 
تحليل داده ها و گزارش نويسي است .اين مرحله پيمايش هاي مستمري را در بر مي گيرد كه در آن  به روز 

لتحصيالن و هرگونه امور اجرايي و هماهنگي بطور كردن پايگاهها ، آدرس ها و شماره هاي تماس فارغ ا
مرتب تجديد مي شود.با توجه به اينكه اين طرح براي اولين بار در ايران اجرا مي شود، اين پيشنهاديه به فاز 



اول طرح اختصاص دارد.و در اجراي آزمايشي فاز دوم ، نمونه اي منتخب از جامعة آماري طرح مورد پرسش 
  ج آن گزارش مي شود.قرار گرفته و نتاي

  به اين ترتيب شرح خدمات زير در دستور كار اين طرح است :
معرفي روش مطالعات تعقيبي دانش آموختگان شامل مباني نظري ، و تجارب عملي در خصوص  -١

هاي آماري در كشورهاي ديگر روش ها و چگونگي جمع آوري داده ها و مشخصات چنين پايگاه
 شامل:
 هاي اساسي و مهم جهت رديابي ، ي نقشة تعقيب و شناسايي گلوگاهآماده ساز١-١       
  تعيين نهاد ها و سازمان هاي همكار ،2-١            
  تعيين روش جمع آوري داده ها ( پرسشنامه يا تبادل بين پايگاههاي آماري) ، ٣-١       
  انتخاب متغير ها و فيلد هاي آماري ٤-١      

  ي نظرات.در پنل تخصصي و جمع بند
  اجراي آزمايشي پيمايش ، شامل: -2

شناسايي جامعة آماري طرح بلحاظ مراكز جمع آوري داده هاي مورد نياز براي رديابي دانش  -١
 آموختگان

 جمع آوري اطالعات تماس و ارسال پرسشنامه -2
 جمع آوري و استخراج داده هاي پرسشنامه -٣
 تحليل و جمع بندي نتايج  -٤

 انجام مي شود:لذا اين طرح با طي مراحل زير 
مرحلة اول :انجام مطالعات نظري و تطبيقي و تشكيل پنل تخصصي براي كسب نظرات تخصصي و رسيدن 

  به اجماع نظر در مورد نقشة راه مطالعات تعقيبي
مرحلة دوم: دعوت از نمايندگان دانشگاه ( جامعة هدف ) و دستگاههاي اجرايي مرتبط و دخيل در نقشة راه 

  شناسايي گلوگاههاي اطالعاتي )مطالعات تعقيبي( 
مرحلة سوم : ارتباط  آزمايشي بين پايگاههاي آماري داده هاي ثبتي بعنوان منبع اصلي براي تعقيب دانشجويان 

) با surveyدر سطوح ملي و موسسات و داده هاي تامين اجتماعي يا بازار كار بر محور طرح هاي آماري (
  » .رويكرد متمركز«يك 



نمونه گيري از جامعة هدف ، و ارسال پرسشنامه با اتخاذ يكي از رويكردهاي متمركز و غير مرحلة چهارم: 
متمركز .در رويكرد متمركز ، ارسال پرسشنامه و جمع آوري داده ها توسط مؤسسه انجام مي شود و در 

  رويكرد غير متمركز ، توسط دانشگاه هدف انجام مي شود .
  ي و مستند سازيمرحلة پنجم: تدوين گزارش هاي نهاي

  

طرح هاي مطالعات تعقيبي در سطح ملي ، جامعة آماري بسيار وسيعي را تحت پوشش دارند و كل كشور را   پژوهش ۀحوز و یآمار جامعه
سياست گذاران وتصميم شامل مي شوند. اگر چه پيمايش مسير شغلي فارغ التحصيالن در ايران بنا به نياز هاي 

ال كسب اطالعات و داده ها براي تصميم سازي آگاهانه باي  بخشي) كه به دنگيران(در سطوح ملي، منطقه 
بايد به اين مرحله نايل آيد ، ليكن با توجه به اينكه اين طرح ، تجربة اول در اين زمينه است ، در طرح  هستند

د.و محدود مي شو ارغ التحصيالن يك موسسه آموزشي(بدون توجه به نوع مدرك)به ف جمعيت هدفحاضر ، 
بنا به تصميمات اخذ شده در شوراي پژوهشي مؤسسه ، جامعة آماري اين طرح كلية دانش آموختگان ( فارغ 

به بعد كليه مقاطع دانشگاه تهران است كه با نمونه گيري طبقه بندي شده ، مورد  ١٣٨٨التحصيالن ) سال 
تقيم (از طريق استخراج داده پرسش مستقيم و در صورت عدم امكان پرسش مستقيم در معرض كنترل غير مس

هاي موجود در سازمان ها و نهادهاي مرتبط با فعاليت اقتصادي آنان ) قرار خواهند گرفت. پس از اين مرحله 
  ، دستور العمل اجراي طرح براي كل جامعة آماري تدوين خواهد شد.

  تاطالعا ليتحل و هيتجز و یآور گرد روش
ها در اين مطالعات در مرحلة اجرا ، پرسشنامه با تركيبي از سؤاالت اصلي ، اختياري آوري دادهبزار اصلي جمعا

و خاص است. سؤاالت اصلي در همة مقاطع و رشته ها يكسان و معموال مشخصات فردي است و سؤاالت 
.سؤاالت اصلي يكسان به قابليت اختياري ، بنا بر هدف پيمايش و تأكيد بر موضوع ، مي تواند متفاوت باشد 

مقايسه و نظارت كلي را ممكن مي سازد و سؤاالت اختياري و خاص ، پاسخگويي به سؤاالت خاص را ميسر 
  مي كند.

از لحاظ طول پرسشنامه ، به حداقل اكتفا مي شود تا ضريب اطمينان از پاسخگويي افزايش يابد.بلحاظ دورة 
سال پس از فارغ التحصيلي (دوره انتظار  2الي  ١ب فارغ التحصيالن در پرسش ، معموال طرح هاي بهينه تعقي



يافتن شغل) اجرا مي شوند.محتواي پرسشنامه شامل اطالعات جمعيت شناختي ، دوره تحصيلي ، توانايي 
هاي فردي در زمان فارغ التحصيلي ، مسير شغلي (ادامه تحصيل در مقطع باالتر يا اشتغال به كار) ، ضروريات 

لين فعاليت شغلي ، وظايف و توانمندي هاي شغلي و در نهايت توصيه هايي براي بهبود برنامه هاي درسي او
  رشتة تحصيلي مربوطه است.

از بين جامعة آماري نمونه اي هدفمند و متناسب با تعداد جامعه آماري در رشته ها و مقاطع انتخاب مي شوند 
رغ التحصيالن آدرس ها  و كيفيت دسترسي به انها بررسي و .سپس با مراجعه به پايگاههاي آمار ثبتي فا

پرسشنامه ارسال مي شود.بمنظور كنترل صحت داده ها سعي مي شود كه در حد امكان اطالعات پايگاههاي 
آماري از وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن مانند سوابق بيمه و ماليات از سازمان هاي مربوطه كسب و با داده 

  اهي مقايسه شود.هاي ثبتي دانشگ
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 تعاريف و مفاهيم
ست براي ارزيابي تأثير مطالعه تعقيبي ابزاري ا) ، 2٠٠٥المللي كار (مع سازمان بينفرهنگ جاطبق تعريف 
هدف كه بوسيله آن عوامل اثربخش و غيراثربخش يك پروژه مشخص  هايا برنامه به گروهيك پروژه ي

  )ILO Thesaurus,2005شوند. (و تفكيك مي
چنين اين مطالعه تعريف منطبق بر اهداف اگرچه درك مشتركي از ماهيت روش تعقيبي وجود ندارد، اما 

ح ها و فرايندهاي طر از طريقتعقيب دانشجويان و يا فارغ التحصيالن براي فعاليت مشترك  « است:
آنها مشاغل وميزان تطابق آن با ، مهارتهاي آموخته شده، ميزان يادگيري  ، به منظور ثبتاداري و اجرايي

روش تعقيبي به  هايفرايندها يا ابزار .»، از طريق داده هاي تجمعي يا فرديدر افق زماني تعيين شده
 .منجر مي شوداصالح و بهبود برنامه درسي، تقويت خدمات دانشجويان و...  برايكاربرد نتايج 

پيمايش ، التحصيالن  پژوهش از فارغ به يا اسامي ديگر مطالعات تعقيبي عبارتند از:اصطالحات مشا
  (follow up)گيرانهپي و مطالعاتالتحصيالن   مسير شغلي فارغ

  مبانی نظری
تحقق نظرية سرماية انساني است.بنابر اين نظريه ، آموزش موجودي  هستة اصلي اقتصاد دانش بنيان ،

سرماية انساني افراد را و بهره وري آنان را بهبود داده و به  افزايش بهره وري اقتصادي منجر مي شود و 
در نهايت به بهبود عمومي جامعه كمك مي كند.جنبة سرمايه گذاري در اين نظريه طيف وسيعي دارد و 

هاي مصرفي فردي تا مخارج دولتي را در برمي گيرد.با افزايش سرماية انساني ، جوامع  به درجة از هزينه 
تكميلي آينده -باالتري از انعطاف اقتصادي دست خواهند يافت.اين شرايط سرانجام به يك فرايند خود

آمادگي بهتر  نگر تبديل مي شود كه چرخة افزايش نرخ سواد و فرصتهاي آموزشي به تدارك نيروي كار با
كه تقاضاي بيشتري براي كسب دانش و مهارت دارند انجاميده و رشد پايدار اقتصاد دانش بنيان را سبب 
مي شود.ادبيات مفصلي از تحليل اثرات ( شاخص هاي ) سرمايه انساني در سطوح خرد و كالن اقتصادي 

فرصت ميسر نيست. امّا در مجموع و همينطور پيامد هاي اجتماعي شكل گرفته است كه مرور آنها در اين 
شواهد تجربي موجود حاكي از افزايش اهميت سرمايه انساني بعنوان يك نهاده و دانش بر شدن روز 

يشتر افزون فرايندهاي توليدي است.توليد دانش كاربردي كه خميرماية پيشرفت هاي فني است و اتكاي ب
نيده شده و ارتباط نزديك تري يافته است با آموزش رسمي درهم ت به فعاليت هاي تحقيق و توسعه

.پيشرفت سريع و گستردة فناوري اطالعات و ارتباطات در سالهاي اخير وابستگي قوي به توسعة 
اقتصادهاي دانش بنيان و شتاب گرفتن روند هاي دوره اي كه اهميت روزافزون سرماية انساني را در 



چند منظورة اين فناوري ها در بخش هاي گوناگون و بردارد، داشته است.اين نقش اساسي بدليل كاربرد 
  همينطور امكان افزايش ظرفيت انساني و دسترسي و پردازش اطالعات بطور سريع و كم هزينه است.

ئي نياز ها با عنايت به همين كاركرد محوري منابع انساني بعنوان زير ساخت توسعة علمي كشور، شناسا
نساني كشور، يكي ين ترتيب ايجاد نظام مستمر ارزيابي و توسعة منابع اگام اوليه و زير بنائي است . به ا

موعه اين از اركان اصلي و مهم توسعة پايدار و توسعة مبتني بر دانش است و مهمترين بخش يا زيرمج
اين لحاظ  نظام ارزيابي ، جمع آوري و توليد داده هاي آماري مستمر از وضعيت منابع انساني است.به

د جستجو البته در سطح كالن باي HRMاين پژوهش را در نظريات مديريت منابع انساني يا  مباني نظري
  كرد. 

ك دانشگاه از طرف ديگر ، مطالعات تعقيبي سنگ بناي ارزشيابي محصول نظام دانشگاهي در كالن و يا ي
هي نيز شگاومؤسسه در سطح خرد است و بنابر اين در مباحث نظري مربوط به كارايي بيروني نظام دان

طالعات به همين لحاظ بخش مهمي از پيشينة تجربي اين موضوع در اسناد رسمي و م جايگاه مهم دارد.
  موردي دانشگاهي جاي دارد.

ا اصالح يداده هاي بدست آمده از طرح تعقيبي فارغ التحصيالن مي تواند براي تضمين كيفيت، تقويت 
دي از بكار گرفته شود. تعداد زيادر سطح سازماني  روندهاي مطالعاتي و آموزشي، و تخصيص منابع

ويان براي اهداف متخصصان همچنين بيان كرده اند كه از اين داده ها مي توان براي ارائه مشاوره به دانشج
نيز بار و بودجه، اعتبرآورد راهنمايي شغلي استفاده كرد. در نهايت ابزارهاي تعقيبي فارغ التحصيالن براي 

  قرار مي گيرد.ورد استفاده م

  پيشينۀ تجربی
سوابق بين المللي پايگاه  مطالعات تعقيبي چند دهه است كه توسط مؤسسات آموزشي به اجرا درآمده است.

  به وفور قابل جستجو است . ١داده فارغ التحصيالن دانشگاهي در سطح خرد ( خاص هر دانشگاه )
  از جمله:

  هارالدشومبرگ و همكاران در مركز كار و آموزش عالي دانشگاه كاسل آلمان از طريق پرسشنامه با
هاي التحصيالن در اروپا و طرحهدف بررسي و تحليل آماري ارتباط بين آموزش عالي و استخدام فارغ

                                                             
1 Graduate Data Base or Alumni Data Base or Fellowship/Awards Data Base 



  مشابه در آفريقا، آسيا، امريكاي التين توسط همين افراد.
 بعنوان  ١٩٨٧و  ١٩٩٥هاي التحصيالن سالالن دانشگاه ماالوي براي فارغالتحصيمطالعه تعقيبي فارغ

هاي افريقا كه اي آموزش عالي در افريقا با حمايت مالي انجمن دانشگاهبخشي از يك مطالعه مقايسه
التحصيلي، سال پس از فارغ ٥التحصيالن در فاصله مهمترين اهداف آن بررسي وضعيت اشتغال فارغ

آموزش عالي و كار و درجه تحقق اهداف فردي مثل رضايت شغلي و سنجش عيني  تحليل ارتباط
شجويان موفقيت شغلي،  درآمد ، امنيت شغلي و ماهيت كار و اهداف ديگري مثل: سنجش ارزيابي دان

 هاي آنان در مورد منابع، امكانات و برنامه درسي دانشگاه مذكور براي بازخورد به مسؤوالنو ديدگاه
التحصيالن و محتوا و ماهيت بود. ضمن رويكرد افراد به آموزش عالي تخصصي و مستمر فارغدانشگاه 

هاي دانشگاهي هاي تحصيلي شامل گستره، هزينه، موقعيت جغرافيايي و داليل مشاركت در آموزشدوره
 ) Zembere S.N. and Chinyama,1996نيزمورد پرسش قرار گرفت.(

 تايج مشابه طرح ي افريقا در زمينه آموزش عالي و كار در نيجريه كه نهاپروژه پژوهشي انجمن دانشگاه
 (Ugwuonah. & Omeje,1998)ماالوي داشته است. 

 2٥٠) با انتخاب نمونه 2٠٠٤و  2٠٠٣التحصيالن دانشگاه سلطنتي پنوم پنه (بررسي وضعيت شغلي فارغ 
اند غل بودهدر طول تحصيل شا %٤2: نفري و با ابزار مصاحبه تلفني كه نتيجه آن چنين بدست آمده است

، خانواده و %٧/٤٣اي هاي جستجوي شغل: تبليغات رسانهپاره وقت) روش %٣تمام وقت و  %٩٧(
 Royal) %.٧/٠و مؤسسات كاريابي  %2/٠، دفاتر مشاوره شغلي %٣/١٤، پيشنهاد كارفرما %١/٣٨دوستان 

University of Phnom Penh ,2004-2033)  
اين پايگاهها امكان جستجو و اطالع از وضعيت جاري فارغ التحصيالن همان دانشگاه را فراهم مي 
كنند.نوع ديگري از پايگاههاي مربوط به دانشگاه كه در سطحي فرا دانشگاهي است پايگاههاي مربوط به 

اين پايگاهها اگر عدادتامور رفاهي و وام دانشجوئي با منبع پشتيباني فرا دانشگاهي ( مانند دولت ) است. 
ولي در خصوص وضعيت فعاليت و مسير شغلي دانش آموختگان اطالعي حاصل است  2چه قابل توجه

نمي كنند.  در مورد پايگاههاي ملّي از وضعيت شغلي يا فعاليت دانش آموختگان يعني آنچه كه هدف 
  يافت.مي توان  -نسبت به دو مورد اول –غائي  اين پژوهش است ، سوابق كمتري 

در مطالعات تعقيبي آموزشي، گروه هدف دانشجويان سابق هستند كه معموالً براي ارزيابي رابطه بين آموزش 
                                                             

يگاههای خاص دانشگاهی به  ٢ يگاهها و    يگاه می رسد. ۱۰۰بعنوان مثال در کشور هند جمموع اين نوع 
  



هاي شغلي و التحصيالن، ويژگيها، وضعيت اشتغال و كار فارغشوند و در اين طرحعالي و كار طراحي مي
التحصيل در اختيار گيري و تجربيات فارغهاي مرتبط با آنها بررسي و نيز اطالعاتي در زمينه جهتشايستگي

توان اطالعاتي از سطح هاي آموزشي ميهاي معمول دورهگذارد.  اگر چه در پايان تحصيل با ارزشيابيمي
مهارت و دانش دانشجويان بدست آورد ولي تا زماني كه وارد بازار كار نشوند، شواهد كمي مشخص بدست 

  ).(Schomburg , 2003, p.36آيد. (نمي
  برخي از سوابق كارهاي انجام شده در سطح وسيع تر از يك دانشگاه يا مؤسسه عبارتند از:

در ميان كشورهاي عضو اتحاديه اروپا انجام شد.  2٠١٠طرح تراكيت، طرح دو ساله اي است كه در پاييز 
سيرهاي يك ديدگاه كلي از تالشهاي صورت گرفته براي تعقيب روندها و م ،كسبهدف اصلي اين طرح 

با استفاده از مصاحبه هاي كتبي و بوده كه كشور اروپايي  ٣١جويان و فارغ التحصيالن در ششغلي دان
از ابزارهاي رها و موسسات آموزش عالي وبراي آگاهي هريك از كشانجام شده است و نتايج آن تلفني 

و تحليل روشهاي مختلف با توجه به زمينه هاي خاص ملي آنها بوده است. همچنين تهيه نقشه تعقيب 
اي موقت و ارزيابي اقدامات تعقيبي در موسسات آموزش عالي و كشورهاي مختلف، از اهداف اين طرح 

  .)(Guabel et.al.,2012يوده است. اين طرح در سه مرحله انجام يافت: 
وش شناسي جمع آوري داده ها و تحليل آنها با توجه به جنبه هاي خاص. پيشينه پژوهش و ارائه ر .١

در اين مرحله، اين موضوع كه چگونه اين يافته ها مي تواند باعث بهبود فعاليت هاي آموزش عالي 
يافتن به يك ديدگاه كلي اوليه در موضوع چگونگي  شود، بررسي نشده است. همچنين براي دست

كشور اروپايي و گروه هاي  ٣١ي، پرسشنامه اي به موسسات آموزش عالي انجام فعاليت هاي تعقيب
مرتبط ملي فرستاده شد. اطالعات بدست آمده از طريق مصاحبه تلفني با متخصصان ملي در اين 

 زمينه تكميل شد.
موسسه آموزش عالي  2٣بازديد مكاني از كشور انتخاب و  ١١،  قبليبر اساس يافته هاي پژوهش  .2

ايجاد تعادل جغرافيايي و ارائه رويكردهاي مختلف به  انتخاب كشورها با هدفگرفت. صورت  آنها
 روند تعقيبي از طريق مشاركت موسسات مختلف از سراسر اروپا بود.

يافتن ديگر زمينه ها و موضوعات مهم در اين رابطه و مباحثه در زمينه نتايج اوليه. يافته هاي بازديد  .٣
به صورت متقابل  هاي قبليو با اطالعات بدست آمده از بررسي اول، جمع آوري و تحليل شد 

 تحليل شد.



  معموال به روش هاي زير انجام مي شود:،  جمع آوري داده ها در طرح تعقيبي فارغ التحصيالن
  را براي تعقيب دانشجويان از طريق استفاده از داده هاي ثبتي » رويكرد متمركز«برخي از كشورها يك

كنند. هر دانشگاه يا موسسه داده هايي را از دانشجويان خود جمع آوري مي كند و آنها استفاده مي 
را به يك پايگاه داده هاي متمركز ملي كه عمدتا از سوي يك گروه ملي مديريت مي شود منتقل مي 

  كنند.
  تعقيب دانشجويان اغلب با اجراي طرح هاي آماري(Survey)  كمّي و كيفي انجام مي شود و هدف

آن سنجش آموخته ها وادراكات دانشجويان است ولي  تعقيب فارغ التحصيالن مي تواند بر مبناي 
داده هاي ثبتي نيز صورت پذيرد، كه در آن ، پايگاه داده در سطح ملي را با داده هاي تامين اجتماعي 

 يا بازار كار و يا حتي داده هاي تحصيالت پيش دانشگاهي تجميع مي كنند.
  كشورها، رويكردهاي مشترك اتخاذ مي شود. بطوري كه هريك از موسسات در يك در برخي از

اقدام ابتكاري و يا فرايند متمركز(با توجه به روش و برنامه و...) كه معموال از سوي يك گروه و در 
 برخي اوقات شبكه اي از دانشگاهها يا با يك موسسه تحقيقاتي رهبري مي شود، مشاركت مي نمايند. 

  هاي تعقيبي اغلب  با ديگر تمهيدات مانند مصاحبه ها، نشست هاي گروهي متمركز، بازخورد روش
دانشجويان و غيره نيز تكميل مي شود. به همين لحاظ ، براي روش تعقيبي فارغ التحصيالن، ايجاد و 

د مفيد تقويت روابط با دانش آموختگان(از طريق كانون فارغ التحصيالن يا نهاد هاي مشابه ) مي توان
 باشد.

  در برخي از كشورها، داده هاي مربوط به دانشجويان از داده هاي ثبتي موسسه اي جمع آوري مي
 شود و سپس در پايگاه داده مركزي (رويكرد متمركز) تجميع  مي شوند.

  در برخي از كشورها، يك نهاد ملي رويكرد رايج را تعيين مي كند، كه ممكن است در همة موسسات
ي قابل انطباق نباشد . در برخي از كشورهاي ديگر، دانشگاه ها آزادند تا خودشان سيستمي  آموزش عال

را براي تعقيب دانشجويان يا فارغ التحصيالن تدوين نمايند كه مي تواند به شيوه بهتري نيازهاي آنها 
و تجميع در سطح را برآورده نمايد. اما در واقع، مبتني بر داده هاي پايه اي  است كه احتمال مقايسه 

 فراتر از موسسات را بصورت محدود ممكن مي نمايد.
  طرحهايي كه بيشتر با رويكرد ملي انطباق دارند، بيشتر در اروپا رواج دارند.( در سطح ملي يا منطقه

نظام).در حالي كه بطور كلي نحوه اجراي آنها در ميان تمام  ٣١نظام آموزش عالي از كل  2٣اي در 



ين تعدادي از آنها به طور قابل توجهي تفاوت دارد، اما برخي جنبه هاي مشترك نيز كشورها و يا ب
بين آنها قابل مشاهده است. داده هاي بدست آمده از روش تعقيبي دانشجويان به طور معمول براي 
برنامه ريزي و توسعه سياست هاي آموزش عالي مورد استفاده قرار مي گيرد. در بسياري از كشورها، 

رهاي تعقيب دانشجويان به منظور تخصيص اعتبارات به موسسه آموزش عالي است. ابزارهاي ابزا
ملي تعقيب دانشجويان براي اهداف آماري و تحليلي و همچنين براي برنامه ريزي و توسعه سياست 
هاي مربوطه به كار گرفته مي شوند. تنها برخي معدود از كشورها هستند كه از داده هاي تعقيبي 

 جويان براي تخصيص اعتبار ميان موسسات آموزش عالي استفاده مي كنند.دانش
يوة تعقيب مؤسسه اي ( سطح خرد) تعقيب دانشجويان در اولين سال تحصيل داراي اهميت است و درش

دانشجويان  ار روند هاي آموزشي انجام مي شود، زيرابسياري از اين تهميدات در جهت اطمينان از استمر
 اينكهمي كنند.خصوصاً  پيمايشادراكات ذهني سطح پيشرفت عملي و ميزان  بلحاظالن را و فارغ التحصي

دانشجويان ، به تهيه اطالعات و شناسايي زود  مطالعات تعقيبي و پيمايشيبرخي موسسات با استفاده از 
از ترك و ارائه راهكارها و تمهيداتي براي جلوگيري  علل آنهنگام دانشجويان در معرض خطر، ارزيابي 

 تحصيل دانشجويان، اقدام مي كنند .
تقريبا تمام كشورهايي كه روند زندگي فارغ التحصيالن خود را تعقيب مي كنند، از يك طرح آماري 
استفاده مي كنند و اين نشان مي دهد كه بدست آوردن داده هاي ثبتي در ارتباط با فارغ التحصيالن ممكن 

كشور از ابزارهايي كه مبناي آنها داده هاي ثبتي است،  ٧حاضر  در حالاست دشوار باشد. با اين حال 
اين ابزارها بر احتمال ارتباط اطالعات دانشجويان در موسسات آموزش عالي با اساس استفاده مي كند. 

طرح مقصد فارغ التحصيالن «تامين اجتماعي قرار دارد. براي مثال هاي ديگر منابع داده اي مانند پايگاه داده 
، يك طرح پهن دامنه است كه براي رصد فارغ التحصيالن تا شش ماه پس از فارغ » ش عاليآموز

التحصيلي  در انگلستان انجام مي شود و مي تواند به داده هاي ثبتي موجود از آنها متصل شود. در 
  داده هاي ثبتي است.، طرح تعقيبي فارغ التحصيالن  اساسدانمارك نيز 

مشابهي را براي تعقيب فارغ التحصيالن خود، از طريق تركيب داده هاي  يكموسسه تكن ٤اليا در استر
جمع آوري شده از سوي سازمانهاي اجرايي با داده هاي تامين اجتماعي به كار بردند. اما در جاهايي كه 
طرح هاي تعقيبي به طور معمول انجام مي شود، اين شيوه جمع آوري و بروز رساني اطالعات به طور 



دانشجويان  شورهاي اتحاديه اروپا روند تعقيبهر يك يا سه سال انجام مي شود. تقريبا تمام ك مرتب در
  خود را به طور منظم انجام مي دهند.

داده هاي ثبتي، منبع اصلي مورد استفاده براي تعقيب دانشجويان در سطح ملي و موسسه اي است. در 
  آماري متكي است.حاليكه تعقيب فارغ التحصيالن بر انجام طرح هاي 

در صورتي كه قانوني باشد تركيب داده هاي تامين اجتماعي با داده هاي بازاركار مي تواند براي تعقيب 
آماري ملي را با فارغ التحصيالن به كار رود. با اين حال، بسياري از موسسات هنوز هم طرح هاي 

  )(Guabel et.al. ,2012 مي كنند. خاص خود اجراپرسشنامه  توزيع وتكميل
طرح هاي تعقيبي فارغ التحصيالن، براي اطمينان از درجة قابل قبول پاسخگويي، انطباق فعاليت ها با خط 

اجراي نيز انجام مي شود. ) به سياست هاي ملي  (معطوف مع آوري اطالعات اجتماعي و قومي مشي ها وج
  ساله انجام  ١٠الي  ٥دت بلندم اندازي سازماني (توسط هر دانشگاه) در يك چشممطالعات تعقيب

كننده مركزي هاي مجري و تشكيل يك واحد حمايتاي از سازمانايجاد شبكه-دو مرحلة الف مي شود و
 الملليهاي داده ملي  و انتشار گزارشات و تعامالت بينبراي آموزش و هماهنگي، نظارت ملي و ايجاد پايگاه

  را در بر مي گيرد.

ها و مؤسسات آموزش عالي در التحصيالن دانشگاهبررسي وضعيت اشتغال فارغ« ايران اولين تالش براي در   پيشينه پژوهش در ايران
در مؤسسة پژوهش و برنامه ريزي آموزش  ١٣٧٧در سال » هاي دولتي و غير دولتيها و سازمانوزارتخانه

آوري شده شار توزيع و جمعپرسشنامه كه از طريق روزنامه كثيراالنت ٥٠٠٠عالي  انجام شد و در آن از بين 
پرسشنامه به صورت تصادفي انتخاب و تحليل شد.متغيرهاي مورد مطالعه شامل وضعيت استخدام،  ٥٠٠بود 

نوع استخدام، گروه آموزشي، مقطع تحصيلي و تطابق رشته تحصيلي و شغل بوده اند كه هر يك ، به تفكيكهاي 
دمت، سابقه كار و... مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند.  مختلف مثل جنس، نوع دانشگاه، محل تحصيل، محل خ

بوده  ن مربوط به مقطع دكتري و باالتر آ درصد ٨/٤درصد از كل نمونه مربوط به مقطع كارشناسي و  ٨/٥٣
درصد  ٤/2گروه هنر با  بيشترين ودرصد  ٤/٣٥است. در ميان گروههاي آموزشي نيز گروه علوم انساني با 

درصد، علوم  ٨/١٤درصد، علوم پزشكي  2/٤6فني و مهندسي عبارت بود از :ساير گروهها سهم بود. كمترين 
.در ارتباط با تطابق رشته تحصيلي و شغل اين نتيجه حاصل شد كه درصد  ٤/6درصد و كشاورزي  ٨/١١ه پاي

كه  دادعيت استخدام اين افراد نيز نشان درصد از افراد با شغلشان هم خواني دارد.وض ٨٤رشتة تحصيلي 



درصد بوده  ١٠شاغالن بخش دولتي بسيار زياد بوده و نرخ بيكاري (در جامعة مورد مطالعه)در حدود 
  ).١٤٥-١2٩، ص  ١٣٧٧است.(صالحي ، 

ه است مطالعات انجام شده در اين موضوع در ايران ، بررسي وضعيت خاص فارغ التحصيالن يك رشتساير 
رداخته اند. از گروه بررسي كرده اند يا به ارزيابي سطح مهارت هاي آنان پكه يا بطور كلي اشتغال يابي آنها را 

اسي و علوم بررسي رابطه رشته تحصيلي با وضعيت اشتغال دانش اموختگان دانشكده روانشن«اول مي توان به 
سالهاي رد.نتايج اين پژوهش نشان داد كه دانش اموختگان اشاره ك ١٣٨٠-١٣٨٧در دورة » تربيتي دانشگاه تهران

ن استثنايي قبل وضعيت اشتغال مناسب تري داشته اند و در رشته هاي روانشناسي باليني ، مشاوره و كودكا
ين گروه ، از هم ).١٣٩١بيشترين تناسب شغلي با رشتة تحصيلي وجود دارد. (بيگدلي ، كرامتي و بازرگان، 

الير و آزاد اسالمي در واحد هاي مبررسي وضعيت اشتغال دانش آموختگان دوره هاي كارشناسي دانشگاه 
تغال زايي مطالعه و تبيين مزيت هاي منطقه اي در اش«) و مجموعه بررسي هاي ١٣٧2اراك (عزيز ماليري ، 

رس ، بوشهر ، ) ،فا١٣٨2(اسدزاده ،» دانش آموختگان دانشگاه در استانهاي آذربايجان شرقي ، غربي واردبيل
آموزشي مؤثر  راهكارهاي«) ، ١٣٨١) و دانشگاه بوعلي سينا ( نظري ،١٣٨٠كهگيلويه و بوير احمد ( قطميري، 

) ، ١٣٨٨، (خسروي پور و سليمانپور، »در اشتغال دانش آموختگان مجتمع آموزش جهاد كشاورزي خوزستان
يل تحل«) و ١٣٨2، ( صابريان ، آقاجاني، »سرنوشت شغلي دانش آموختگان دانشكده پرستاري سمنان«

،  (سعيدي رضواني و حسين زاده» نش آموختگان رشته مهندسي دانشگاه فردوسي مشهدسرنوشت شغلي دا
  ) را نيز مي توان نام برد.١٣٨٨

) و ( ١٣٨٨) ، (شجاعي ،١٣٩٣) ، ( انتظاري ،١٣٩٣) ، (قارون،١٣٩١ازپژوهش هاي گروه دوم به (قارون ، 
ي دانش ايستگي هاي كانوني و تخصص) مي توان اشاره كرد كه ميزان مهارت ها و ش١٣٩٠حكمت و عماني ، 

  آموختگان را از طريق خود اظهاري و يا پرسش از كارفرمايان بررسي كرده اند.
وجود پايگاههاي اطالعاتي ترسيم نقشة تعقيب دانش آموختگان و پيمايش شغلي آنان و يا ق موجود از سواب 

نجمنهاي فارغ التحصيالن دانشگاهها ، فارغ التحصيالن در ايران بسيار محدود و صرف نظر از سايت هاي ا
اشاره كرد كه آن هم در واقع يك   ٣فقط مي توان به پايگاه اطالع رساني شغلي فارغ التحصيالن آموزش عالي

نيست بلكه پايگاه اطالع رساني به فارغ التحصيالن از فرصت  شغلي دانش آموختگانپايگاه داده از اطالعات 
  ن مي توان گفت كه اين پژوهش در ايران فاقد سابقه تجربي است.است. بنابرايموجود هاي شغلي 

                                                             
يگاه که جابريان  ٣   م دارد وابسته به سازمان مهياری اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی است. )JOBIRAN (اين 
  



  

روش هاي تعقيب يا پيمايش وضعيت شغلي دانش آموختگان متنوع است امّا در يك جمع بندي كلي   خالصه و نتيجه گيری
توصيفي از فعاليت هاي مشترك است كه امكان تعقيب اطالعات دانشجويان و يا فارغ التحصيالن را با 

به پيشرفت يادگيري آنها، مهارتهاي آموخته شده، ادراكات، مشاغل در حداقل بين دو زمان، از طريق توجه 
داده هاي تجمعي يا در سطح فردي كه  از طريق طرح ها و فرايندهاي اداري و اجرايي جمع آوري شده 

 يقي است.است، را فراهم مي كند و متمايز از ديگر انواع جمع آوري داده ها يا پروژه هاي تحق
پيمايش ها در دو سطح سازماني ( دانشگاه ) و مّلي انجام مي شود. در سطح سازماني ، موسسات روش 
تعقيبي را با تمهيداتي مانند مصاحبه ها، نشست هاي گروهي متمركز، بازخورد دانشجويان و غيره اجرا 

و در مورد دوم  زم و مفيد است.مي كنند. و براي اين منظور،  ايجاد و تقويت روابط با دانش آموختگان ال
براي تعقيب دانشجويان از طريق استفاده از داده هاي ثبتي استفاده مي شود.در اين » رويكرد متمركز«يك 

صورت پايگاه داده هاي ملي دانشجويان را با داده هاي تامين اجتماعي يا بازار كار و يا حتي داده هاي 
  تحصيالت پيش دانشگاهي تركيب مي كنند.

  نتايج مطالعات تعقيبي براي اهداف مختلف و در زمينه هاي گوناگون بكار گرفته مي شود كه عبارتند از:
  عموماً مطالعات تعقيبي براي آگاهي بيشتر از نتايج فعاليت هاي تدريس و انتقال

معلومات و مقايسه آنها در ميان موسسات بكار مي رود. مثالً براي درك بهتر داليل 
توجه به چشم اندازهاي حرفه اي شغلي براي اصالح و بازبيني ترك تحصيل و 

 برنامه درسي،
  همچنين روند تعقيبي مي تواند براي شناسايي و هدفگيري دانشجويان مستعد و

 برنامه ريزي براي دوره بعدي ثبت نام دانشجويان بكار رود،
 ز دانشجويان اين روند مي تواند براي بهبود و تدبير بهتر در زمينه سيستم حمايت ا

هدف كه مي تواند تمام مراحل زندگي دانشجويان را پوشش دهد و به كيفيت بهتر 
 آموزش و اقدامات بهتر در حفظ دانشجويان مستعد، سودمند باشد.

  براي ايجاد مباني اهداف و نماگرهاي توسعه اي مشترك بين موسسات 



 زاري براي ايجاد آگاهي امكان مقايسه بين موسسه اي و رتبه بندي انها به عنوان اب
 ميان پرسنل و بهبود مديريت، تدريس و ارائه خدمات

  اصالح روند جمع اوري داده ها از سوي موسسات و استفاده بهتر از داده هاي
 موجود

  استفاده از داده ها براي توسعه استراتژي ها و بهبود روند ها و ساختارهاي حاكميت
 و مديريت

 رزيابي تأثير اصالحات آموزش عالياستفاده از اين روند براي ا 
داده هاي جمع آوري شده از طريق  تعقيب دانشجويان در سطح ملي صرفاً مورد استفاده براي ابزارهاي 

. در بسياري از موارد، داده ها در پايگاه داده اي مركزي كه از سوي استثبتي  فرايندهاي جمع آوري آمار
مي شود، جمع آوري مي گردد و از طريق يك سازمان ملي مانند وزارتخانه مربوطه مديريت و تامين مالي 

با ايجاد هماهنگي و مجوز هاي قانوني تركيب داده هاي تأمين اجتماعي با اداره ملي آمار به اجرا در مي آيد. 
داده هاي مربوطه را موظفند موسسات آموزشي داده هاي بازار كار نيز براي اين منظور استفاده شده است .

در كشورهايي كه جمع آوري آمار ثبتي ميسر نبوده ، كنند. ارسالوري و به اين پايگاه داده اي مركزي جمع آ
در طرح هاي آماري ،از پرسشنامه ها و مصاحبه هايي كه نهاد هاي دولتي   طرح هاي آماري اجرا شده است.

  و فارغ التحصيالن تنظيمو يا موسسات آموزش عالي به منظور يافتن اطالعات بيشتر در مورد دانشجويان 
  مي كنند استفاده مي شود.  

  
 

   



  منابع و مآخذ
بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهها و مؤسسات آموزش « صالحي ، محمد جواد،  .١

، مؤسسة پژوهش و برنامه ريزي آموزش » و غير دولتي ر وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتيعالي د
 .١٣٧٧عالي ، 

مژگان ، محمد رضا كرامتي و عباس بازرگان ، بررسي رابطه رشته تحصيلي با وضعيت بيگدلي ،  .2
اشتغال دانش آموختگان دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تهران ، فصلنامة پژوهش و 

 .١١١-١٣١) ، ص 6٥( شمارة پياپي  ٣شمارة  ١٨برنامه ريزي در آموزش عالي ، سال 
ررسي و تبيين مزيت هاي منطقه اي در اشتغال زايي دانش آموختگان ب« قطميري ، محمد علي ،  .٣

منطقه : وضعيت اقتصادي ، وضعيت آموزش عالي و مزيت هاي نسبي آشكار شده در استان هاي 
 .١٣٨٠، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، » فارس ، بوشهر ، كهگيلويه و بوير احمد

اي نسبي منطقه اي در اشتغال زايي دانشگاههاي منطقه مطالعه و تبيين مزيت ه« اسدزاده ، احمد،  .٤
، وزارت علوم ، تحقيقات و »شمال غرب ايران ( استانهاي آذربايجان شرقي ، غربي و اردبيل) 

 .١٣٨١فناوري ، مؤسسة پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ،
وختگان توسط مطالعه و تبيين مزيت هاي منطقه اي در اشتغال زايي دانش آم« نظري ، محسن،  .٥

، وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري ، مؤسسة پژوهش و » دانشگاه منطقه : دانشگاه بوعلي سينا
 .١٣٨١برنامه ريزي آموزش عالي ،

قارون ، معصومه ، شناسايي ويژگيهاي سرمايه انساني براي نيل به اقتصاد مبتني بر دانش : مورد  .6
 .١٣٩١رنامه ريزي آموزش عالي ،كاوي صنايع ساخت شهر تهران، مؤسسة پژوهش و ب

قارون ، معصومه ، بررسي شايستگي هاي كانوني و حرفه اي  دانش آموختگان رشته هاي فني  .١
 .١٣٩٣مهندسي دانشگاههاي شهر تهران ، مؤسسة پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي ،

و برنامه ريزي انتظاري ، يعقوب ، ارزيابي اشتغال پذيري رشته هاي فني مهندسي ، مؤسسة پژوهش  .2
 .١٣٩٣آموزش عالي ،

خسروي پور ، بهمن و محمد رضا سليمانپور ، راهكارهاي آموزشي مؤثر در اشتغال دانش  .٣
آموزش كشاورزي  يتهش مديروموختگان مجتمع آموزش جهاد كشاورزي خوزستان ، فصلنامه پژآ

 .١٣٨٨، تابستان وپاييز  ٩، شماره 
كشور و اشتغال دانش آموختگان ، سومين همايش شجاعي ، محمد رضا ، نظام آموزش عالي  .٤

 .١٣٨٨اشتغال و نظام آموزش عالي كشور ، دانشگاه تربيت مدرس ، 
صابريان ، معصومه و سعيد حاجي آقاجاني ، سرنوشت شغلي دانش آموختگان دانشكده پرستاري  .٥

 .١٣٨2،  ٩سمنان ، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي ، شماره 



ي علل عدم توانايي دانش آموختگان كشاورزي در سمد رضا عماني ، بررححكمت ، مسعود و ا .6
ورود به بازار كار مرتبط ، همايش ملي اشتغال دانش آموختگان بخش كشاورزي ومنابع طبيعي ، 

١٣٩٠. 
سعيدي رضواني ، محمد و معصومه محمد حسين زاده ، تحليل سرنوشت شغلي دانش آموختگان  .٧

، فرهنگستان علوم ،  ١٤٠٤ي مشهد ، كنفرانس آموزش مهندسي در رشته مهندسي دانشگاه فردوس
١٣٨٨. 
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  موضوعات و مباحث مطرح شده در
  اولين نشست تخصصي طرح

  »آموختگان آموزش عاليسنجي مطالعات تعقيبي دانشمكانا«
  ١٣٩٤بهمن  ٢٧

در ابتدا شرح كلي موضوع پژوهش و مراحل مختلف آن توسط مجري طرح توضيح داده شد.اهم موضوعات 
  اين قسمت عبارتند از:

 : مسألة پژوهش شامل  
 موضوع عدم تطابق آموزش عالي با نياز هاي بازار كار  •
  برنامه ريزي و آمايش سرمايه هاي انساني در كشور  •
  داده هاي آماري موجود از وضعيت سرمايه هاي انساني كشور •
 سنجش كارائي بيروني نظام آموزش عالي و مديريت منابع انساني كشور •
 ايگاه مطالعات تعقيبي دانش آموختگان در تحقق اهداف : تضمين كيفيت ، مديريت داده ها و ساختار ج

 هاي پژوهشي ، خدمات دانشجويي ، اهداف راهبردي سازمان و مديريت و حكمراني بهتر .
  اهداف و سؤاالت طرح 
 نتايج روش طرح در بخش هاي تدوين چارجوب مفهومي ، اجراي آزمايشي و تحليل و تفسير 
  تجارب جهاني از روش هاي اجراي مطالعات تعقيبي و سير تاريخي تحوالت آن و ويژگيهاي رويكرد

 جديد و ابزار هاي الزم
  طرح پيمايش در اين پژوهش و مقطع زماني مورد بررسي ، ساختار پرسشنامه ، جامعة آماري و نحوة

 پوشش آن .
 گاهي و برون دانشگاهي ) ، ارتباط با داده هاي نحوة ارتباط بين مراحل مختلف پيمايش (درون دانش

 ثبتي ،روش گردآوري داده ها ، كنترل هاي مرحله اي و تحليل آن .
  پيشنهادات مطرح شده از سوي اعضاي جلسه در چند موضوع مهم و كليدي زير قابل دسته بندي است:

 مه ششم توسعه مبني بر تالش براي تحقق هدف غايي از اين پروژه در اجرايي كردن سياست هاي برنا
اطالع از وضعيت اشتغال دانش آموختگان در سطح كالن ( با توجه به غير قابل تعميم بودن نتايج يك 
دانشگاه) ، مشكالت اطالع يافتن از مهارت هاي مورد نياز فرد در بازار در ابتداي اشتغال ، تالش براي 

 مشاغل اشباع شده در بازار . اطالع از تحوالت بازار كار ، مهاجرت دانش آموختگان و



  موضوع هماهنگي بين دستگاهها ، نياز به مختصر سازي و محدود كردن اهداف (فقط اطالع از تطابق
شغل با مدرك تحصيلي و موكول كردن اهداف ريز تر مانند پرسش هاي مربوط به تطابق محتوايي به 

 مراحل تكاملي و پرسشنامة تخصصي) 
  تمريني بودن پروژه و رسالت آن در ايجاد دانش چگونگي(Know How) . 
  لزوم ايجاد كنسرسيوم و تضمين دريافت خودكار داده ها بدليل عدم ثبات مديريت ها 
  ضرورت توجه به ابعاد سه گانه شكل ، محتوي و روش شناختي و اينكه در بحث محتوي نتايج به چه

استهايي استخراج شود. بدليل شرايط ركودي سالهاي اخير نبايد بيش اقداماتي بايد منجر شود يا چه سي
 از حد بر نتايج تكيه كرد بلكه بايد ترسيم يك مدل انتزاعي را هدف غايي اين طرح قرار داد.

  استفاده از بانك هاي داده نظام مهندسي ها ، پايگاه اطالعات كارمندان دولت ، دفاتر كاريابي ، سازمان
ت شركتها ، اطالعات مهاجرتي و استفاده حداكثر از پايگاههاي آماري موجود و اكتفا به ثبت اسناد و ثب

جمع آوري ميداني داده ها فقط در صورت لزوم در يك مقطع براي اطالعات هويتي و پيمايش هاي خاص 
 مانند آمايش اشتغال( محل زندگي و محل كار) و تغييرات روند اشتغال.

 ب بعنوان هدف اصلي طرح ، زيرا ميزان تطابق رشته و شغل در يك زير مجموعه تأكيد بر روش و نقشة تعقي
، براي كل جامعة آماري قابل تعميم نيست وگمراه كننده است .ضمن اينكه تحرك شغلي از نشانه ها و 

 ويژگي هاي محيط هاي پيشرفتة كاري است .
 هاي تحليل داده. دقت در تنظيم پرسشنامه بر مبناي نياز هاي سياست گذاري و تكنيك 
  تأكيد بر اهداف برنامه ششم و تكنيك مطالعات تعقيبي و تدوين نقشة راه بر حسب سه گروه سياست

گذاران و نهاد هاي ذينفع ( سازمان مديريت ، ستاد وزارت ، دانشگاهها) با هدف تدوين برنامة جامع تحليل 
 نياز بازار كار و ظرفيتهاي آموزش عالي .

  اكتشافي باز بدون فرضيه از طريق شناخت منابع اطالعاتي براي پاسخگويي به نيازهاي تأكيد بر مطالعة
كوتاه مدت شناخت عوامل مؤثر بر اشتغال ( براي رفع مشكل حاد بيكاري فارغ التحصيالن )  و بلند مدت 

، در راستاي ( ارزيابي بازده و كارايي فعاليت ها در نظام تربيت نيروي انساني اعم از تخصصي و مهارتي ) 
پاسخگويي به نياز شديد به تقويت ابعاد نظارت و ارزشيابي در ابعاد چهارگانه ( برنامه ريزي ، نظارت ، اجرا 

 Feed Back Evidence Based Policyو ارزشيابي ) ساختار اجرايي كشور. استفاده از رويكرد 
Making)  و تجارب جهاني ارگان هاي بين المللي بعنوانTechnical Assistance. 

  شناسايي دقيق وضع موجود بمنظور حركت از وضع موجود به وضع مطلوب با استفاده از نقشة راه واقع
گرا و شناخت پارامترهاي ديگر مؤثر بر اشتغال ( غير از رشته تحصيلي و كيفيت آموخته ها) مانند دوستان 

 و آشنايان.
  ها توسط دانشگاه از طريق استفاده از رويكرد هاي نوين تعقيبي كه در آن دادهCareer development 

Services   جمع آوري مي شود و نه يك مؤسسه يا سازمان بيروني ، روش جمع آوري داده انگيزشي
 است  و نمي تواند اجباري باشد و با پرسشنامه كوتاه مشتمل بر سؤاالت اصلي .



 دام استفاده از ظرفيت هاي قانوني برنامه ششم بصورت تهيه طرح اق(Action Plan)   براي سياست هاي
اجرايي برنامه كه در دستور كار دولت قرار دارد براي رفع خأل هاي اطالعاتي كوتاه مدت ( ميداني و آمار 

  و شبكه هاي اطالعاتي).  Data Baseثبتي ترجيحا بيمه ها) و بلندمدت ( دانشگاهي ملزم به تهيه 
  
 


