
  
  موضوعات و مباحث مطرح شده در

  اولين نشست تخصصي طرح
  »آموختگان آموزش عاليسنجي مطالعات تعقيبي دانشمكانا«

  ١٣٩٤بهمن  ٢٧
ابتدا شرح كلي موضوع پژوهش و مراحل مختلف آن توسط مجري طرح توضيح داده شد.اهم موضوعات در 

  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 •
  اهداف : تضمين كيفيت ، مديريت داده ها و ساختار جايگاه مطالعات تعقيبي دانش آموختگان در تحقق

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

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

 .پوشش آن 
  ( درون دانشگاهي و برون دانشگاهي) ارتباط با داده هاينحوة ارتباط بين مراحل مختلف پيمايش ، 

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

  تالش براي تحقق هدف غايي از اين پروژه در اجرايي كردن سياست هاي برنامه ششم توسعه مبني بر
اطالع از وضعيت اشتغال دانش آموختگان در سطح كالن ( با توجه به غير قابل تعميم بودن نتايج يك 



غال ، تالش براي دانشگاه) ، مشكالت اطالع يافتن از مهارت هاي مورد نياز فرد در بازار در ابتداي اشت
 اطالع از تحوالت بازار كار ، مهاجرت دانش آموختگان و مشاغل اشباع شده در بازار .

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

 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 
  نتايج به چه ضرورت توجه به ابعاد سه گانه شكل ، محتوي و روش شناختي و اينكه در بحث محتوي

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

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

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

  تأكيد بر روش و نقشة تعقيب بعنوان هدف اصلي طرح ، زيرا ميزان تطابق رشته و شغل در يك زير
مجموعه ، 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 
 شنامه بر مبناي نياز هاي سياست گذاري و تكنيك هاي تحليل داده.دقت در تنظيم پرس 
  تأكيد بر اهداف برنامه ششم و تكنيك مطالعات تعقيبي و تدوين نقشة راه بر حسب سه گروه سياست

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

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

، در مدت ( ارزيابي بازده و كارايي فعاليت ها در نظام تربيت نيروي انساني اعم از تخصصي و مهارتي ) 
نياز شديد به تقويت ابعاد نظارت و ارزشيابي در ابعاد چهارگانه ( برنامه ريزي ، راستاي پاسخگويي به 
 Feed Back Evidence Basedاستفاده از رويكرد  بي ) ساختار اجرايي كشور.نظارت ، اجرا و ارزشيا
Policy 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
ها) مانند  اي ديگر مؤثر بر اشتغال ( غير از رشته تحصيلي و كيفيت آموختهگرا و شناخت پارامتره

 دوستان و آشنايان.



 تفاده از رويكرد هاي نوين تعقيبي كه در آن داده ها توسط دانشگاه از طريق اسCareer 
development Services   جمع آوري مي شود و نه يك مؤسسه يا سازمان بيروني ، روش جمع

 .نگيزشي است  و نمي تواند اجباري باشد و با پرسشنامه كوتاه مشتمل بر سؤاالت اصلي آوري داده ا
  استفاده از ظرفيت هاي قانوني برنامه ششم بصورت تهيه طرح اقدام(Action Plan)   براي سياست

تي كوتاه مدت ( ميداني و اهاي اجرايي برنامه كه در دستور كار دولت قرار دارد براي رفع خأل هاي اطالع
  .و شبكه هاي اطالعاتي)  Data Baseآمار ثبتي ترجيحا بيمه ها) و بلندمدت ( دانشگاهي ملزم به تهيه 

  
  
 


